
اال�ســــم: ...............................................................................................................

املدر�سة: ...............................................................................................................

اال�ســــم: ...............................................................................................................

املدر�سة: ...............................................................................................................

اال�ســــم: ...............................................................................................................

............................................................................................................... ال�سعبة: 

ول
االأ
ي 
ا�س
در
 ال
سل
ف�
 ال
 ع
ا�س
الت
ف 
�س
ال

ال�سف التا�سع  الف�سل الدرا�سي االأول

2م
0

1
2
 ـ
1ه

4
3

3
ة 
يبي
جر
الت
ة 
بع
لط
ا

وم
علــ
ال

www.obeikaneducation.com
الطبعة التجريبية
1433 هـ  2012م


SUPREME EDUCATION COUNCIL

للتعليÓلاÓ�مجلال
SUPREME EDUCATION COUNCIL

التعليÓةي

العـلــــومدولـــة قــطـــر
ال�سف التا�سع  الف�سل الدرا�سي االأول

الطبعة الثانية
1435هـ 2014aaم  

SUPREME EDUCATION COUNCIL



English Edition CopyrightÓ© 2008 the McGrawHill CompaniesÓIncÓ
All rights reserved

مÓ©لروماÓةسرلÓة�محÓيةجلياÓالطبعةÓ�

Arabic Edition is published by Obeikan under agreement with
The McGrawHill CompaniesÓIncÓ© 2008

الطبعةÓالعربيةÓمجم�ةÓالعبيكاÓلال�ستمار
ÓمÓ©لروماÓةسرÓمÓيتهااÓا وف

ÓيالتخÓواÓالت�سجيلÓواÓبي���فÓبالن�سÓالت�س�يرÓلÓفيÓبماÓيكيةميكاÓماÓيةلكترواÓااÓ س�ا�Óوا�سطةÓواÓسكلÓياÓفيÓلهÓواÓالكتاÓاÓسدار�اÓادباÓي�سمÓ
سرالناÓمÓطيÓاÓدوÓاستر�وا

 الن�سخة العربية �سركة العبيكان للتعليم اأعد
www.obeikaneducation.comwww.macmillanmh.com







5

المقدمة

احلم�د هلل رب العاملني والصالة والس�الم عىل أرشف األنبياء واملرس�لني وع�ىل آله وصحبه أمجعني 
وبعد: 

هتتم العلوم الطبيعية بدراس�ة الظواهر املادية عىل األرض، ويف الكون املحيط بنا، وتش�كل أساًس�ا 
للعلوم التطبيقية، وتسهم معها يف تقدم األمم ورقّي الشعوب، وحتقيق الرفاهية لإلنسان؛ فالعلم هو 
مفتاح النجاح والتنمية. وهلذا حيظى تعليم العلوم الطبيعية بمكانة خاصة يف األنظمة الرتبوية؛ حيث 
س اإلمكاناُت لتحس�ني طرائق تدريس�ها، وتطوير مضامينها وتنظيمها وفق أحدث التوجهات  ُتكرَّ
الرتبوية، وتطوير وتوفري املواد التعليمية التي تس�اعد املعلمني والطالب عىل حتقيق أهداف تدريس 

هذه املادة عىل الوجه األكمل واألمثل.

وق�د ج�اء كتاب العل�وم للصف التاس�ع بجزأيه األول والث�اين، إلحداث تطور نوع�ي يف تدريس 
مبح�ث العلوم؛ بحيث يكون الطالب حم�ور العملية التعليمية التعلمية؛ فهن�اك بنية جديدة وتنظيم 
للمحتوى يستند إىل املعايري اخلاصة هبذا الصف، وإىل أحدث نظريات التعلم واملامرسات التدريسية 
الفاعلة عىل املس�توى العاملي. ويتعلم الطالب يف هذا الكتاب من خالل ممارسته النشاطات العملية 
والبحث واالس�تقصاء بمس�توياته املختلفة. واألمر نفس�ه للمعلم؛ فقد تغري دوره من مصدر تدور 
ٍه وميرّسٍ لتعلم الطالب. وهلذا جاءت أهداف هذا املرشوع لتؤكد عىل  حوله عملية التعليم إىل موجِّ
تش�جيع الطالب عىل طرح التس�اؤالت لفهم الظواهر الطبيعية املحيطة هبم وتفسريها، وتزويدهم 

باملعارف واملهارات واالجتاهات اإلجيابية للمشاركة الفاعلة والعيش الكريم.

وق�د تضم�ن هذا الكتاب يف جزئ�ه األول وحدة متهيدية تتناول طبيعة العل�م هبدف تزويد الطالب 
باملعرف�ة الكافي�ة حول أس�لوب العلم، وعمله، وتس�ع وحدات أخ�رى، هي: الكهرب�اء والطاقة، 
واملوجات، والصوت، وأنشطة اخللية، والتنفس والبناء الضوئي، واملرض والكائنات احلية الدقيقة، 

والبنية الذرية واجلزيئية، والتلوث.

وج�اء تنظي�م وبناء حمتوى كتاب الطالب بأس�لوب مش�وق، وبطريقة تش�جع الطال�ب عىل القراءة 
الواعية والنش�طة، وتس�ّهل عليه بناء أفكاره وتنظيمها، وممارسة العلم كام يامرسه العلامء. وتبدأ كل 
وح�دة من وحدات ه�ذا الكتاب بصورة افتتاحية تس�اعد املعلم عىل التمهي�د ملوضوع الوحدة من 
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خالل مناقش�ة مضمون الصورة؛ بحيث تسهم يف تكوين فكرة عامة لدى الطالب حول موضوعات 
الوحدة، ثم نش�اطات متهيدية تش�مل: التجربة االس�تهاللية، واملطويات، والتهيئة للقراءة، ثم ينتهي 
بمراجعة الوحدة. وتتضمن كل وحدة عدًدا من الدروس، يش�تمل كل منها عىل افتتاحية حتتوي عىل 
أهداف الدرس، وأمهيته. ويف متن الدرس جيد الطالب رشًحا وتفسرًيا للمحتوى ودلياًل للمصطلحات 
حيقق ثنائية اللغة الذي تم تنظيمه عىل ش�كل عناوين رئيس�ة وفرعية بألوان معربة، وهوامش تس�اعد 
ع�ىل استكش�اف املحت�وى. وتعنى ال�دروس ببناء امله�ارات العملي�ة والعلمية من خ�الل التجارب 
العملي�ة، والتطبيق�ات اخلاص�ة ببناء املهارات يف الرياضي�ات والعلوم، والربط م�ع العلوم األخرى. 
وخيتتم كل درس بمراجعة تتضمن ملخًصا ألبرز األفكار الواردة يف الدرس، واخترب نفسك. ويدعم 
عرَض املحتوى يف الكتاب الكثرُي من الصور واألش�كال والرسوم التوضيحية املختارة واملعدة بعناية 
ا بمصادر تعلم  لتوضيح املادة العلمية وتعزيز فهم مضامينها. كام يتضمن كتاب الطالب ملحًقا خاصًّ

الطالب، ومرسًدا باملصطلحات.

وق�د ُوّظ�ف التقويم عىل اخت�الف مراحله بكفاءة وفاعلي�ة، فقد راعى تنوع أدوات�ه وأغراضه، ومن 
ذلك، القبيل، والتش�خييص، والتكويني )البنائي(، واخلتامي )التجميعي(؛ إذ يمكن توظيف الصورة 
ا  ا تش�خيصيًّ االفتتاحية يف كل وحدة، واألس�ئلة املطروحة يف التجربة االس�تهاللية بوصفها تقوياًم قبليًّ
الستكش�اف م�ا يعرفه الطالب عن موض�وع الوحدة. ومع التقدم يف دراس�ة كل ج�زء من املحتوى 
ا بكل درس من دروس الوحدة يتضمن  ُيطرح س�ؤاٌل حتت عنوان »ماذا قرأت؟«، وجتد تقوي�امً خاصًّ
أفكار املحتوى وأس�ئلًة تس�اعد عىل تلمس جوانب التعلم وتعزيزه، وما قد يرغب الطالب يف تعلمه 
يف األقس�ام الالحق�ة. ويف هناي�ة الوحدة ي�أيت دليل مراجعة الوح�دة متضمًنا تلخيًص�ا ألهم األفكار 
اخلاصة بدروس�ها. ييل ذلك مراجعة الوحدة والذي يش�مل أس�ئلة وفقرات متنوعة تستهدف تقويم 
تعلم الطالب يف جماالت عدة، هي: اس�تخدام املفردات، وتثبيت املفاهيم، والتفكري الناقد، وأنش�طة 
لتقوي�م األداء. ك�ام يتضمن الكتاب يف هناية كل وحدة اختباًرا مقنًنا يتضمن أس�ئلة وفقرات اختبارية 
تس�هم يف إعداد الطالب لالختبارات الوطنية والدولية، باإلضافة إىل تقويم حتصيلهم للموضوعات 

التي سبق دراستها يف الوحدة.

ويراف�ق هذا الكتاب كراس�ة للتجارب العملي�ة، هتدف إىل تطوير مهارات االس�تقصاء العلمي لدى 
الطالب، وتنمية االجتاهات اإلجيابية لدهيم نحو العلم والعلامء. 

واهلل نسأل أن حيقق الكتاب األهداف املرجوة منه، وأن يوفق اجلميع ملا فيه خري الوطن وتقدمه وازدهاره.
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العلوم  يف  درًسا  حرضت  لعلك 
استوعبته  أو  تستوعبه،  مل  لكنك 
إىل  ذهبت  عندما  لكنك  كله، 
البيت وجدت مشكلة يف اإلجابة 
عن  تساءلت  لعلك  األسئلة.  عن 

أمهية ما تدرسه وجدواه.
لقد ُصّممت الصفحات التالية 
لتساع��دك ع��ىل فهم طريق����ة 

استخدام هذا الكتاب. 

قبل أن تقرأ
 تب�دأ كل وحدة بصورة وعرض عاّم يدالن  بداية الوحدة:
ع�ىل موضوع�ات العلوم الت�ي س�وف تتعلمها. ويمكن�ك البدء 
بالنشاطات التمهيدية، وخصوًصا التجربة االستهاللية؛ لتضعك 
يف االجتاه الصحيح لتعّلم حمتويات الفصل. هذا باإلضافة إىل مترين 
املطويات: منظامت األفكار؛ لتساعدك عىل تنظيم تعلمك وأفكارك.
 ُقس�مت الوح�دات إىل دروس، كل منه�ا  بدايــة الدر�ض:
موضوع متكامل يستغرق استكامله أكثر من حصة دراسية. تصفح 
كل درس رسيًعا، وستالحظ باإلضافة إىل النصوص والصور أشياء 
جديدة، منها العلوم عرب املواقع اإللكرتونية، ماذا قرأت، وجتارب 
بسيطة، وبعض التطبيقات يف خمتلف أنواع العلوم. وقد تم تضمني 
الدروس صفحات مس�تقلة للعلوم اإلثرائية. وينبغي الرتكيز عىل 
املف�ردات التي ظللت يف الصفحات واس�تيعاب معانيها، لتحقيق 

اهلدف املنشود من تطبيق النهج ثنائي اللغة. 

 ستخ� 
وال توال توال ت

ملاذا اأحتاج اإىل كتاب العلوم هذاملاذا اأحتاج اإىل كتاب العلوم هذاملاذا اأحتاج اإىل كتاب العلوم هذا
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عندما تقرأ
 لك�ل درس عن�وان كبري  • العناويــن الرئي�ســة

بالل�ون األمحر، مقس�م إىل عناوين بالل�ون األزرق، 
وعناوي�ن أخ�رى صغ�رية بالل�ون األمح�ر يف بداي�ة 
بعض الفقرات؛ ملساعدتك عىل املذاكرة، وتلخيص 

النقاط األساسية يف العناوين الرئيسة والفرعية.

املحت�وى  • هوام�ش  يف  جت�د   س�وف  الهوام�ض
مصادر مس�اعدة كث�رية، منه�ا: العلوم ع�رب املواقع 
اإللكرتوني�ة، ونش�اطات الرب�ط والتكام�ل. وهذه 
سوف تس�اعدك عىل استكش�اف املوضوعات التي 
تدرس�ها. والتجارب البسيطة التي سرتسخ املفاهيم 

العلمية التي تعلمتها.

 سوف جتد أيًضا عنواًنا للتطبيقات،  • بناء املهارات
وه�ي عب�ارة ع�ن تطبيق�ات خاص�ة بالرياضي�ات 
ممارس�ة  يكس�بك  وه�ذا  فص�ل.  كل  يف  والعل�وم 
إضافية ملعرفتك اجلديدة، ويس�اعدك عىل التحضري 

لالختبارات املقننة.

 س�وف جت�د يف هناية هذا  • م�سادر تعلم الطالب
م للطالب ملساعدتك عىل الدراسة،  الكتاب مصادر تعلرُّ
تتضم�ن الطرائ�ق العلمي�ة، ك�ام يمكنك اس�تخدام 
املطويات باعتبارها مصدًرا من املصادر التي متّكنك 
من تنظيم معلوماتك، ومراجعة املادة قبل االختبار.

 تذّك�ر أن�ه يمكنك أن تس�أل  • يف غرفــة ال�سف
معلمك عن أي يشء مل تفهمه، ليوضحه لك.

بنا المفردات 
وأنت تقرأ الوحدة، اكتب تعريف كل مفردة أو مصطلح حتته 

عىل اجلهة الثانية من الورقة.

المطويات
منظمات األفكار
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في بداية كل درس.

مفردات العلوم 
اعمل املطوية التالية لتساعدك عىل فهم 

مفردات الوحدة ومصطلحاهتا. 

اخلطوة 1 
ا من جانب إىل آخر.  اطو الورقة طوليًّ

اخلطوة 2 
لعمل  الورقة  من  العلوية  اجلهة  قّص 

أرشطة كام يف الشكل.

اخلطوة 3
أو  مصطلًحا،  رشيط  كل  عىل  اكتب 

مفردة علمية من مفردات الوحدة. 



في المختبر 

ممارسة  فرصة  لك  يهييء  كما  المفاهيم،  الستيعاب  الطرائق  أفضل  من  المختبر  في  العمل 
العلم وتجريب األفكار. وإليك بعض التوجيهات في ذلك:

اليومية، وليس •  الحياة  في  مفيد  العلم  بأن  لتذكرك  بالحياة؛  تجربة وأسئلتها  تربطك كل 
فقط في غرفة الصف، وهذا يقود إلى أسئلة تدور حول كيفية حدوث األشياء في الحياة.

العلماء •  اكتشافات  كانت  فقد  تتوقعها؛  التي  النتائج  دائًما  تعطي  ال  التجارب  أن  تذكر 
مبنية على البحث من غير توقعات لنتائج مسبقة. ويمكنك تكرار التجربة للتحقق من أن 

ن فرضية جديدة يمكن اختبارها. نتائجك صحيحة، أو لتكوِّ

يمكنك كتابة أي أسئلة في دفتر العلوم قد تبرز في أثناء بحثك، وهذه أفضل طريقة تذكرك • 
بإيجاد إجابات األسئلة الحًقا.

ارجع إلى كراسة التجارب العملية لتنفيذ التجارب االستهاللية واالستقصاءات من واقع • 
الحياة.

12

ابحث عن: 

في •  االستهاللية  التجربة 
بداية كل وحدة.

كل •  هامش  في  التجربة 
وحدة.

الحياة •  واقع  من  استقصاء 
في نهاية كل وحدة.
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قبل االختبار

سوف  إليك.  محببة  االختبارات  لجعل  الطرائق  من  مجموعة  الكتاب  تضمن 
يساعدك كتابك على أن تكون أكثر نجاًحا في االختبار، عند استخدامك المصادر 

المعطاة لك.

راجع المفردات الجديدة جميعها، وتأكد من أنك فهمت تعريف كل منها.• 

زمالئك •  مع  سجلتها  أو  المطويات،  ضمن  دّونتها  التي  المالحظات  راجع 
داخل الصف أو في المختبر، واكتب أي سؤال تحتاج إلى إجابته.

راجع أسئلة المراجعة في نهاية كل درس.• 

ادرس المفاهيم الواردة في الوحدة، وأسئلة االختبارات الواردة في نهاية كل • 
وحدة، وأجب عن أسئلة مراجعة الوحدة.

13

ابحث عن: 
 •

ضمن  ال�����واردة  األسئلة 
المحتوى.

 •
أسئلة مراجعة الدرس في نهاية 

كل درس.
 •

نهاية  في  الوحدة  مراجعة  دليل 
كل وحدة.

 •
نهاية  في  الوحدة  مراجعة  أسئلة 

كل وحدة.
 •

كل  نهاية  في  المقنن  االختبار 
وحدة.



مــن  املزيــد  والتقنيــة  العلــم  يوّفــر 
ال�سحة والراحة  واالأمن للنا�ض.

الدرس األول
 ما العلم

What is sciencea?

العل��م طريقة منظمة  الفكـــــــرة الرئيـ�سـة
لدراسة األشياء، واإلجابة عن ال�ت�ساؤالت. 

الدرس الثاني
عمل العلم

Doing science

الع�لم�اء  يج�ري  الرئي�سـة الفـكـــــــرة 
معلوم�ات  الكتش�اف  مخ�ت�لف�ة  أب�ح�اًث�ا 
ت�ق��ود ع�ادًة  المعلوم�ات  جدي�دة، وه�ذه 
إل�ى تقني�ات جدي�دة، ويمك�ن توظيف هذه 
الت�ق�ن�ي�ات في األبح�اث العلمية، للتوصل 

إلى اكتشافات علمية جديدة.


للعلم دوٌر مهم في حياتك؛ فأنت محاط بمنتجات العلم وتطبيقاته، وقد تستخدم 
المه�ارات العلمّي�ة عن�د اس�تقصاء العاَل�م م�ن حول�ك. ويس�تخدم العلماء في 
المختبرات األدوات والمهارات العلمية لإلجابة عن األسئلة، وحّل المشكالت.

دفتر العلوم   ص�ف نش�اًطا علميًّ�ا قمت ب�ه، ثم ح�ّدد خط�وات الطريقة 

العلمية التي اتبعتها عند تنفيذ هذا النشاط.

لة العبيع
TheaNatureaofaSciencea
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اعمل املطوية التالية؛ لتس�اعدك يف 
أثناء قراءتك ه�ذه الوحدة عىل الرتكيز 

وفهم طريقة عمل العلامء.

ض�ع عالم�ة يف منتصف 
الورق�ة، ث�م اطو احلافتني 
الع�ل�وي���ة والس�فل�ي��ة 
لتالمسا  خط املنتصف. 

اطوه�ا إىل نصفني، كام يف 
الشكل املقابل. 

ث�م  ا،  رأس�يًّ الورق�ة  دّور 
ع�ىل  وقصه�ا  افتحه�ا 
الداخ�يل  الط�ي  خط�وط 

لعمل أربعة أجزاء.

عن�ون ك��ّل جزء ك�ام ف�ي 
الشكل املقابل.

صّن�ف اكت�ب يف كل ج�زء اخلصائ��ص األرب��ع الرئيس��ة 
ألسئلة العلامء يف أثناء قراءة الوحدة.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

اخلطوة 4

القيا�ض با�ستخدام االأدوات 
 إن المعلوم�ات الت�ي نحص�ل عليه�ا م�ن الوس�ط 
ا، فأنت  المحي�ط بن�ا بواس�طة حواس�نا كثي�رة ج�دًّ
تدرك أن الحس�اء س�اخن بمجرد لمس اإلناء الذي 
يحتويه، أو مشاهدة األبخرة المتصاعدة منه. ولك�ن 
الح��واس ال تجي�ب بدق�ة ع�ن كّل س�ؤال. ل��ذا 
يس�ت�خ�دم العل�م�اء أدوات � منه�ا مق�ي�اس درجة 
الح�رارة )الثيرموميتر(� للقياس بدقة. ولتتعلم أكثر 

عن أهمية استخدام األدوات، أجرِ التجربة التالية:
Ó االأمُن وال�سامُة:ال تس�تخدم الماء الدافئ   

إاّل بعد إذن معلمك.

1a أحض�ر ثالث�ة أوعية، وام�أل أحدها بم�اء بارد، .
واآلخر بماء فاتر، والثالث بماء دافئ.

2a اس�تخدم مقياس درجة الح�رارة )الثيرموميتر( .
لتقيس درجة حرارة الماء الفاتر، وسجلها.

3a اغم�ر إحدى يديك ف�ي الماء الب�ارد واألخرى .
في الماء الدافئ مدة دقيقتين.

4a ضع يدي�ك مًعا في وعاء الماء الفاتر. بم تحس .
ف�ي كل ي�د؟ س�جل م�ا تح�س ب�ه في كراس�ة 

التجارب العملية.

التفكي�ر الناق�د:  اكت�ب فقرة ف�ي كراس�ة التجارب 
العملي�ة العلوم توّضح فيها أهمية اس�تخدام أدوات 

القياس للحصول على معلومات دقيقة. 

M440-01A-MSS05

من؟ماذا؟

متى؟ ملاذا؟

M440-01A-MSS05

من؟ماذا؟

متى؟ ملاذا؟

M440-01A-MSS05

من؟ماذا؟

متى؟ ملاذا؟

M440-01A-MSS05

من؟ماذا؟

متى؟ ملاذا؟

لتنفي�ذ التجرب��ة االستهاللي�ة ارج�ع إىل كراس�ة 
التجارب العملية

صاا يية
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تهّيأ للقراءة

1  تعّلم لكي يس�هل عليك اس�تيعاب األفكار والعالقات الت�ي ترد في النص، 

اتبع الخطوات التالية:

انظر إىل العنوان، والرسوم التوضيحية الواردة.• 
اقرأ العناوين الرئيسة والفرعية والكلامت املكتوبة باخلط الداكن.• 
ألقِ نظرة رسيعة عىل النص لتعرف كيف تم تنظيمه، وهل هو مقّسم • 

إىل عدة أجزاء؟
انظر إىل الصور والرسوم واألشكال واخلرائط، واقرأ عناوينها • 

والتفاصيل املرافقة هلا.
حّدد هدًفا لقراءتك، وهل تقرأ لتحصل عىل مادة علمية جديدة، أم • 

تبحث عن معلومات حمددة؟

2  تدرب   خذ وقًتا كافًيا لتصفح محتوى هذه الوحدة، ثم اطلع مع زميلك على 

العناوين الرئيسة والفرعية جميعها، وأجب عن األسئلة التالية:

أي أجزاء الوحدة يبدو أكثر إمتاًعا لك؟• 
هل وجدت أي كلمة يف العناوين غري مألوفة لديك؟ • 
اخرت أحد أسئلة املراجعة، وناقشه مع زميلك. • 

3  طّبــق  اآلن وبع�د أن تصفحت الوح�دة، اكتب 

فقرة قصيرة تصف فيها شيًئا ترغب في  تعّلمه.

 Preview   نظرة عامة
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تهّيأ للقراءة

عند إلقائك نظرة عامة عى الوحدة، 

تأكد من اطالعك عى كافة الرسوم 

واجلداول.

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الوحدة باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الوحدة أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.• 
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. • 

2 بعد قراءة الوحدة ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غريت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.• 
صّحح العبارات غري الصحيحة.• 
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.• 

توجيه القراءة وتركيزها

قبل القراءة
 م اأو

بعد القراءةالعبارة
 م اأو

1a يسترشد العلماء عادًة بمعرفتهم السابقة لتوقع نتائج تجاربهم..

2a يفضل معظم العلماء أن تبقى اكتشافاتهم سرية..

3a هناك طريقة واحدة فقط لحل المسائل العلمية..

4a المالحظة هي الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى االكتشافات العلمية..

5a التجربة المخطط لها جيًدا تحوي متغيًرا واحًدا فقط بالنسبة إلى الزمن..

6a َيُعّد العلماء إعادة التجربة ضياًعا للوقت ..

7a من خصائص االستقصاء الجيد الموضوعية..

8a يضمن النظام العالمي للوحدات التواصل الصحيح بين العلماء..

9a إذا لم تحّقق التجربة الفرضية فلن يستفيد العلماء شيًئا من هذه التجربة..
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الدر�ض

Scienceainasociety    العلم في المجتمع
لْم" أو "عل�وم" في حصة العل�وم والمعلم  ه�ل ينحص�ر تفكيرك إذا س�معت كلم�ة "عِ
وبع�ض المصطلح�ات والحقائق؟ وهل هن�اك عالقة بين ما يحدث ف�ي حصة العلوم 
وما يحدث في حياتك اليومية؟ قد تواجه  في حياتك مشكالت عليك حّلها، أو أسئلة 
تحتاج إلى إجابات، كما يبّين الش�كل 1. فالع�لم Science طريقة أو عملية تس�تخدم 

في استقصاء ما يجري حولك، وهو يعينك على توفير إجابات ألسئلتك.

 ح�اَول الن�اس عبر التاريخ تفس�ير ما  Scienceaisanotanew العلــم لي�ــض جديــًدا
يح�دث لألش�ياء حوله�م، معتمدين عل�ى مالحظاتهم الت�ي توصلوا إليه�ا عن طريق 
حواسهم الخمس )البصر واللمس والشم والتذوق والسمع(. وقد عرفت من التجربة 
االس�تهاللية أّن اس�تخدام الح�واس فق�ط ق�د يؤدي إل�ى إدراك غي�ر دقيق. فمث�اًل أذا 
وصفت ش�يًئا بأنه بارٌد أو س�اخن فأنت لم تحدد درجة حرارته، وإذا وصفته بأنه ثقيل 
أو خفي�ف فأنت ل�م تحدد مقدار وزنه، وإذا وصفته بأنه قري�ب أو بعيد فأنت لم تحدد 

مقدار المسافة التي يبعدها.
يمك�ن اس�تخدام األرقام في وصف المالحظ�ات، واس�تخدام األدوات أيًضا � ومنها 
مقياس درجة الحرارة )الثيرموميتر( واألش�رطة المترية � في توضيح هذه المالحظات 
باألرقام؛ حيث يالحظ العلماء ويستقصون ويجربون للتوصل إلى إجابات. ويمكنك 

أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. أنت أيًضا أن تقوم بذلك. 
   إّنك تستخدم التفكير العلمي  1Óالشكل

كل يوم التخاذ قرارات.

معايير األداء الرئيسة 
1.1a-a1.5

األهداف
يتوق�ع ف�ي نهاي�ة ه�ذا ال�درس أن يكون 

الطالب قادًرا على أن:
يُحدد كيف تش�ّكل العل�وم جزًءا من  �

حياتك اليومية.
الت�ي  � واألدوات  يصف المه�ارات 

تستخدم في العلوم.

األهمية
كث�ري مما تتعلمه يف حصص العلوم قابل 

للتطبيق يف احلياة اليومية.

111

املفردات اجلديدة 
Science •العلم • 

لا العم
Whataisascience?
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الشكل 2   الصحف والمجالت والكتب 
واإلنترنت جميعها مصادر جيدة 

للحصول على المعلومات.

Scienceaasaaatool  العلم كاأداة
س�مع المعلم حديث الطالبين أحمد وبدر عن واجب التاريخ الجديد، فس�ألهما: فيَم 
؟ فأج�اب أحم�د: ُكّلفنا بواج�ب خاص؛ فعلين�ا إعداد مش�روع يوّضح أوجه  تفك�رانِ
التشابه واالختالف بين حدث في الماضي وآخر في مجتمعنا اآلن. انظ�ر الشكل 2 .

فقال المعلم: يبدو أّن هذا المشروع يحتاج إلى جهد كبير. هل اخترتما الحدثين؟
ق�ال أحمد: لقد قرأن�ا بعض المقاالت في صحف قديم�ة، ووجدنا عدة قصص حول 
�ي وب�اء الكوليرا ال�ذي أّدى إلى وفاة الكثير من األش�خاص وإصابة مئات آخرين  تفشِّ

بالمرض. ويشبه هذا المرض األصابة ببكتيريا القولون E.coli في مدينتنا اآلن.
�ي وباء الكوليرا؟ وما المش�كالت التي نجمت عن  س�أل المعلم: ماذا تعرف عن تفشِّ

بكتيريا القولون يا أحمد؟
قال أحمد: الكوليرا مرض تسببه بكتيريا توجد في الماء الملوث، وُيصاب األشخاص 
الذين يس�تخدمون هذا الماء بإسهال ش�ديد، وجفاف قد يؤدي إلى الموت أحياًنا. أّما 
بكتيري�ا القولون E.coli فهي نوع آخر من البكتيري�ا؛ بعضها غير ضار، وبعضها اآلخر 

قد يسبب مشكالت معوية نتيجة تلوث الغذاء والماء.
أض�اف ب�در: لقد أصيب عامل في متج�ر والدي ببكتيريا القولون، وقد تماثل للش�فاء 
اآلن ولل�ه الحم�د. وعلى أي حال نأمل أن تس�اعدنا على تنفيذ هذا المش�روع؛ فنحن 
نري�د أن نق�ارن بين تتّبع العلم�اء قديًما لمص�در الكوليرا، وكيف تتب�ع العلماء مصدر 

بكتيريا القولون E.coli اآلن.

Usingascienceaeveryaday  ا�ستخدام العلم كل يوم
 قال المعلم بفخر: أنا سعيد بذلك؛ فهذه طريقة رائعة توضح قيمة العلم، وأنه جزء من 

حياة كل فرد؛ وإّنكما اآلن تسلكان سلوك العلماء. 
 وب�دت عل�ى وجه أحمد نظرة حائرة، ثم س�أل: ماذا تعني يا أس�تاذ؟ كي�ف يمكننا أن 

نمارس العلم؟

العلم في االإعانات
ال تس�تطيع أن تمن�ع جمي�ع 
األمراض، ولكّنك تس�تطيع 
أن تأخ�ذ بعض االحتياطات 
للح�ّد من احتم�ال إصابتك 
به�ا. وتّدع�ي اإلعالنات أّن 
الصاب�ون المض�اد للبكتيريا 
األخ�رى  التنظي�ف  وم�واّد 
يمكنه�ا القض�اء عل�ى ه�ذه 
ولكن  الحي�ة،  المخلوق�ات 
كيف يت�م التأكد م�ن ذلك؟ 
اق�رأ التعليم�ات الموج�ودة 
المنتج���ات؛  ه��ذه  عل�ى 
لمعرف���ة م���ا إذا كان���ت 
تح�وي بيان�ات تدع�م تلك 
االّدع���اءات. ث��م ش��ارك 

زمالءك فيما توصلت إليه.
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 أكمل المعلم كالمه: إّنك  Scientistsauseaclues  العلماء ي�ستخدمون االأدلة
اآلن تتصرف كالمحّقق؛ فلديك مشكلة ينبغي حّلها. ابحث أنت وزميلك عن أدلة 
توّض�ح أوجه التش�ابه وأوجه االختالف بين الحدثين. وس�وف تس�تخدم في أثناء 
تنفيذك هذا المشروع عدة مهارات وأدوات للبحث عن األدلة. ثم استطرد المعلم: 
يفعل العلماء الش�يء نفس�ه في نواح كثيرة؛ ففي األعوام السابقة تتبع العلماء دلياًل 
لمعرفة مصدر وباء الكوليرا لحّل مش�كلتهم. واليوم يفعل العلماء الش�يء نفس�ه؛ 

وذلك بتتبع بكتيريا القولون E.coli والبحث عن مصدرها.

Usingaprioraknowledge  ا�ستخدام المعرفة ال�سابقة
سأل المعلم: كيف تعرف يا أحمد ما تحتاج إليه إلتمام مشروعك؟ 

فك�ر أحمد قلي�اًل، ثم قال: لقد ذكر معلم التاريخ األس�تاذ حمد أنه يجب أن يكون 
التقري�ر في ث�الث صفحات على األق�ل، وأن يتضمن خرائط أو صوًرا أو رس�وًما 
بياني�ة. كم�ا يج�ب أن نس�تخدم معلوم�ات من مص�ادر مختلف�ة، منه�ا المقاالت 
م التقرير في  المكتوبة أو الرس�ائل أو أش�رطة الفيديو أو اإلنترنت، أنه ينبغي أن ُيسلَّ
الوقت المحّدد، مع األخذ بعين االعتبار صحة اإلمالء والقواعد. انظ�ر الشكل3 .

سأل المعلم: هل تحدث المعلم حمد فعاًل عن اإلمالء الصحيح والقواعد؟ 
فأج�اب ب�در: ال، لم يقل ذلك صراحة، لكّننا نعل�م أن المعلم حمًدا يخصم بعض 
الدرجات بس�بب أخطاء اإلمالء والقواعد، وه�ذا ما الحظته عندما ارتكبت بعض 

األخطاء اإلمالئية في تقريري األخير، فخصم درجتين. 
تعج�ب المعل�م طالل وقال: حس�ًنا؛ فه�ذا يتفق م�ع المنهج العلم�ي. عرفت إذن 
م�ن خبرت�ك الس�ابقة أّنك إذا لم تتب�ع تعليم�ات المعلم حمد فس�وف تفقد بعض 
الدرجات. ويمكنك أيًضا أن تتوقع أّنه س�يتصرف بالطريقة نفسها مع التقرير الذي 

ستعده، كما فعل من قبل.
أكمل المعلم حديثه قائاًل: يس�تفيد العلماء أيًضا من الخبرات الس�ابقة ليتوقعوا ما 
يح�دث في أثناء االس�تقصاءات، وبذلك يضعون النظريات بع�د اختبار التوقعات 
جي�ًدا. والنظرية تفس�ير لألش�ياء، مدعوم بالحقائ�ق. كما يضع�ون القوانين، وهي 

قواعد تصف نمًطا في الطبيعة، ومن ذلك الجاذبية مثاًل. الشكل  3  من المهم أن تكتش�ف جميع 
المعلوم�ات األساس�ية عن�د 
حل المشكلة. وهناك مصادر 
مختلف�ة يمك�ن أن توفر مثل 

هذه المعلومات.
aكيف يمكن أن تجمع   وّضح
مع�ل�ومات عن م�وض�وع محّدد؟ 
ما مصادر المعلومات التي قد 

تستخدمها؟






 •
 •

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

  الطرائق العلمية
ارجع إلى المواقع اإللكترونية عبر 
شبكة اإلنترنت. للح�صول ع�لى 
م�ع�ل�ومات عن مكافحة المرض 

ومراكز مك�اف�حة المرض.
مرضي�ن  ف�ي   ابح�ث  نـ�ســاط
مختلفين قام�ت مراكز مكافحة 
المرض بتتبعهم�ا وتحديدهم��ا 
في السنوات الخمس الماضية، 
وأعّد ملصًقا يتضمن: األعراض 
والمس�ببات، والعالج، ومواقع 

انتشار المرضين.
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ا�ستخدام العلم والتقنية
 Usingascienceaandatechnology 
بدر، لقد أش�رَت في حديثك إلى أّنك تريد أن تقارن بين طرائق تتبع 
المَرَضين. وهذا يتطلب استخدام مهارات وأدوات كالتي يستخدمها 
العلم�اء؛ حتى تكتش�ف أوجه التش�ابه وأوجه االخت�الف بين هذين 
المرضي�ن. ث�م أش�ار المعل�م إل�ى أحم�د قائ�اًل: إّن�ك تحت�اج إلى 
مصادر متنوع�ة للحصول على المعلومات، فكيف تتعّرف المصادر 

المفيدة؟ فأجاب أحمد: نس�تطيع أن نس�تخدم الحاسوب لنجد الكتب والمجالت 
والصحف واألفالم والمواق�ع اإللكترونية الموثوقة التي تحتوي على المعلومات 
الت�ي نريده�ا. فق�ال المعل�م: أحس�نت؛ هذه طريق�ة أخرى تفك�ر فيه�ا كالعلماء؛ 
فالحاس�وب من األدوات التي يستخدمها العلماء اآلن ليجدوا البيانات ويحّللوها. 
فالحاسوب مثال على التقنية، انظ�ر الشكل 4. والتقنية Technology تطبيق العلم 
لصناع�ة منتجات، أو أدوات يمكن أن يس�تخدمها الناس. وم�ن االختالفات الكبيرة 
التي ستجدها بين الطريقة التي تم فيها تتبع األمراض قديًما وما يتم اآلن هو استعمال 

التقنية الحديثة للحصول على نتائج.

 أكمل المعلم حديثه قائاًل: ربما تكون بعض المهارات  Scienceaskills  مهارات العلم
المس�تخدمة في تتبع المرضين هي أحد أوجه التشابه بين الفترتين الزمنيتين. فمثاًل 
يستخدم األطباء والعلماء في هذه األيام مهارات، منها المالحظة والتصنيف وتفسير 
البيانات، كما اس�تخدمها العلماء سابًقا. وفي الواقع، عليك مراجعة مهارات العلم 
التي تحدثنا عنها في الصف. وبهذه الطريقة تتمكن من تحديد كيف اسُتخدمت في 

أثناء تتبع مرض الكوليرا، وكيف أنها ال تزال ُتستخدم حتى اليوم.
�ت هذه  ب�دأ أحم�د وبدر يراجعان مه�ارات العلم التي ذكرها المعلم. وكّلما مارسْ

المهارات أكثر أصبحت أقدر على استخدامها.

الشكل  4  الحاس��وب أح�د األمث�ل��ة 
عل�ى التق�ني�ة. وغ�ال�ًب�ا م�ا 
توّف�ر المكتب�ات والمدارس 
الحواس�يب للطالب إلجراء 

البحوث.

المفردات الجديدة 
Technology •التقنية• 

 اال�ستنتاج من ال�سور
اخلطوات

1a. ،انظر إلى الصورتين المجاورتين
ث�م اكت�ب مالحظات�ك ف�ي دفتر 

العلوم.
2a. ال�ت��ي اس�تن�ت�اجاتك  س�ج�ل 

ض�وء  ف�ي  علي�ه�ا  حص�ل�ت 
مالحظاتك.

3a. عل�ى اس�تن�ت�اج�اتك  اع�رض 
زمالئك في الصف.

Analysis التحليل
1a. حّل�ل اس�تنتاجات�ك. ه�ل هناك

ت�وضي�حات أخرى لمالحظاتك؟
2a. م�ا أهمية أن تكون ح�ذًرا ودقيًقا

في االستنتاج؟
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ف�ي   اس�تخدمت  Observationaandameasurement   الماحظــة والقيا�ــض 
التجرب�ة االس�تهاللية ف�ي بداي�ة الوح�دة ث�الث مه�ارات، ه�ي المالحظ�ة والقياس 
والمقارنة؛ تماًما كالعلماء الذين يستخدمون هذه المهارات أكثر من غيرهم. وستتعلم 
أّن المالحظ�ة وحدها غير كافية أحياًنا إلعطاء ص�ورة كاملة عّما يحدث. ولضمان أن 
تك�ون البيانات التي حصلت عليها مفيدة يجب أخذ قياس�ات صحيحة، فضاًل عن أّنه 

ينبغي جمع المالحظات بعناية. 

ما املهارات الثالث األكثر استخداًما يف العلوم؟ ما املهارات الثالث األكثر استخداًما يف العلوم؟   

يريد أحمد وبدر أن يجدا أوجه التشابه واالختالف بين التقنيات التي استخدمت لتتبع 
المرض قديًما، والمس�تخدمة اآلن، لذا فإّنهما يس�تخدمان مه�ارة المقارنة. فالمقارنة 

هي إيجاد أوجه التشابه وأوجه االختالف.

 Communicationainascience  التوا�سل في العلم
  م�اذا يفع�ل العلم�اء بنتائ�ج تجاربه�م؟ ل�ن تك�ون نتائ�ج مالحظاته�م وتجاربه�م 
واس�تقصاءاتهم متاحة لس�ائر العالم ما لم ينش�روها. لذا يس�تخدم العلماء عدة طرائق 
إليص�ال مالحظاتهم إلى اآلخرين. وغالًبا ما توثق نتائج التجارب واالس�تنتاجات في 
ا، ويوّضح الش�كل 5 بعض تلك المؤلفات. يقضي  المجالت العلمية التي تنش�ر سنويًّ
العلماء جزًءا كبيًرا من وقتهم في قراءة المقاالت التي تتضمنها هذه المجالت، وأحياًنا 

يكتشف العلماء معلومات في هذه المقاالت قد تؤدي إلى تجارب جديدة. 

 االحتف�اظ بدفتر العلوم طريق�ة أخرى للتواصل  Scienceajournal  دفتــر العلــوم
بالبيانات العلمية والنتائج؛ حيث يمكن أن تسجل المالحظات وخطط االستقصاءات، 
باإلضاف�ة إل�ى الخطوات المتبعة في تنفيذ االس�تقصاءات. كما ينبغ�ي تضمين المواّد 
واألدوات والمخطط�ات الت�ي توّضح كيفية تركيب األجه�زة جنًبا إلى جنب مع نتائج 
االس�تقصاء في دفت�ر العلوم. وعليك أيًضا أن تس�جل العمليات الحس�ابية، أو الصيغ 

العلمي�ة  المؤلف�اُت  �ن  الشكل 5  تمكِّ
العلم�اَء من اكتس�اب المعرفة 
بالبح�وث الحديثة.  المتعلق�ة 
إل�ى  البح�ث  أوراق  وُتق�دم 
المج�الت، ويراجعه�ا علماء 

آخرون قبل نشرها.

علم�اء  ُيراج�ع  aلم�اذا   وّضح
آخ�رون أوراق البح�وث قب�ل 

نشرها؟

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

  الدوريات العلمية
ارجع إلى المواقع اإللكترونية عبر 
شبكة اإلنترنت، للح�صول ع�لى 
م�ع�ل�وم�ات ح�ول الدوريات 
العلمية واألدبية التي تصدر في 
الجامعات العربية والقطرية منها 

خصوًصا.
تدون   اعم�ل ج�دواًل  نـ�ســاط
فيه أس�ماء الدوريات والمجال 
الذي تبحث فيه ومكان صدورها، 
ث�م علقه على لوحة الحائط في 

الصف.
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الت�ي اس�تخدمت لتحليل البيان�ات، وتدّون المش�كالت التي تحدث، واألس�ئلة التي 
تطرح حولها، فضاًل عن أي حلول ممكنة لها، وأن تلخص البيانات في صورة جداول 
أو رسوم بيانية، أو في صورة فقرة. وتذّكر دائًما أن تستخدم قواعد اللغة الصحيحة في 

دفتر العلوم.

ما الطرائق املتبعة لتلخيص بيانات االستقصاء؟  ما الطرائق املتبعة لتلخيص بيانات االستقصاء؟    

ستس�تخدم ه�ذا الدفتر ف�ي حصص العلوم؛ ليس�اعدك عل�ى التواصل م�ع اآلخرين، 
بعرض مالحظاتك وأس�ئلتك وأفكارك عليهم، انظر الش�كل 6. ومن خالل دراس�تك 
له�ذا المقرر س�وف تمارس الكثي�ر من مهارات العلم، وتصبح أكث�ر قدرة على تعّرف 
المشكالت وتحديدها، وستتعلم كيف تخطط لالستقصاءات والتجارب التي قد تحل 

هذه المشكالت. 

الشكل 6  يس�تخدم دفت�ر العل�وم لتدوي�ن 
المالحظ�ات والرس�وم البياني�ة 

والتوضيحية والجداول.

الخا�سة
العلم يف املجتمع

 •بهÓيحيÓماÓا�ليالÓا�سه�Ó�الناÓي�ستعمل
 •ÓÓابةواÓسكالتاÓلÓÓالعلÓملياتÓستخدم�

لةس�ا
ا�ستخدام املعرفة ال�سابقة

 •ÓتاÓ�لتÓةال�سابÓعارباÓالعلماÓي�ستع
اتسا�ست�ا

 •مراتÓدÓسياترالÓتباراÓبعدÓرياتالنÓس�
ا�ستخدام العلم والتقنية 

 •Óم�سادرÓواÓوالكتÓوال�سحÓجالتا
يدمÓعل�مات

 •ÓلميةÓمهاراتÓس�والتÓوالت�سنيÓةالا
مهمة

التوا�سل فـي العلم
 •ÓجهتاوÓاربهوÓهاالÓالعلماÓيت�ا�سل

ÓرياÓم

اختبر نف�سك
1a ا�ستنتج ملاذا يس�تخدم العلامء أدوات - منها مقياس .

درجة احلرارة واملسطرة املرتية - عند املالحظة؟
2a حّدد بع�ض امله�ارات املس�تخدمة يف العلوم. س�مّ .

مهارة علمية استخدمتها اليوم. 
3a قّوم فيم ختتلف التقنية عن العلم؟ اذكر مثااًل واحًدا .

عىل التقنية. 
4a التفكري الناقد ملاذا ُيس�تخدم دفرتالعلوم يف تسجيل .

البيانات؟ ما الطرائق الثالث املختلفة التي تسجل أو 
تلخص هبا البيانات يف دفرت العلوم؟

5a لتس�جيل . حواس�ك  أحياًن�ا  قارن تس�تخدم 
مالحظ�ات؛ لتتوصل إىل إجابة عن س�ؤال ما، 
وأحياًن�ا أخ�رى تس�تخدم أدوات وقياس�ات. 
ق�ارن ب�ني هات�ني الطريقت�ني يف اإلجاب�ة ع�ن 

األسئلة العلمّية.
6a توا�سل س�ّجل يف دف�رت العلوم مخس�ة أش�ياء .

aالحظتها يف غرفة صفك أو خارجها

تطبيق الريا�سيات

1
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الدر�ض

Solvingaproblems   حل الم�سكات
عندم�ا أنجز أحمد وبدر بحثهما أجابا عن الس�ؤال المطروح. إال أنَّ هناك أكثر من 
طريق�ة لإلجاب�ة عن الس�ؤال أو حل المش�كلة العلمية. يبذل العلم�اء جهوًدا لحّل 
المش�كالت العلمي�ة، وكل مش�كلة تتطل�ب اس�تقصاًء بص�ورة مختلف�ة، إال أنهم 

يكررون بعض الخطوات في االستقصاءات جميعها. 

 بعد الش�عور بوجود مش�كلة، يركز  Idntifyatheaproblem تحديــد الم�سكلة
العلم�اء عل�ى فهمه�ا بوضوح أواًل قب�ل حلها. وقد يج�دون أحياًنا أنه من الس�هل 
تحديد المشكلة، أحياًنا أخرى يكون هناك عدة مشكالت تحتاج إلى حلول. فعلى 

سبيل المثال، قبل أن يجد العالِم مصدر المرض عليه أن يحّدد المرض بدقة.

 يتب�ع  Howacanatheaproblemabeasolved? كيــف يمكــن حــّل الم�سكلــة
العلم�اء طرائق مختلفة لحّل المش�كالت، واإلجابة عن األس�ئلة العلمية. وتندرج 
ه�ذه الطرائق في قس�مين أساس�يين، هما: البح�ث الوصفي، والبح�ث التجريبي.

البح�ث الوصفي Descriptive research يجيب عن األس�ئلة العلمية من خالل 
المالحظة. فالمعلومات التي جمعها أحمد وبدر حول الكوليرا وبكتيريا القولون تعد 
ا. أّما البحث التجريبي Experimental research فهو يجيب عن األسئلة  بحًثا وصفيًّ
العلمي�ة م�ن خ�الل اختب�ار الفرضية، 
العلمي�ة. الطرائ�ق  خط�وات  باتب�اع 

 Scientific الع�لم�ي�ة  والط�رائ�ق 
methods، كما تالح�ظ في الشكل7، 

ح�ل  لمحاول�ة  ُتتب�ع  خط�وات  ه�ي 
المشكالت؛ حيث تتط�لب المشك�الت 
المخت�لفة ط�رائق علمية مختلفة لحلها.

معايير البحث واالستقصاء العلمي
1.1-1.2-2.2-2.4-3.1-3.4

األهداف  
يتوق�ع ف�ي نهاي�ة ه�ذا ال�درس أن 

يكون الطالب قادًرا على أن:
يختبر خطوات حل مشكلة ما بطريقة  �

علمية.
يوّضح كيفية بناء االستقصاء المصّمم  �

جيًدا. 

األهمية
ُتس�اعدك الطرائق العلمّي�ة والتجارب 

املدروسة بعناية عىل حّل املشكالت. 

222222222222

املفردات اجلديدة 
البحث الوصفي • 

• Descriptive research

البحث التجريبي• 
• Experimental research

الطرائق العلمية• 
• Scientific methods

الملص�ق  ه�ذا     يوّض�ح  7Óالشكل
إحدى الط�رائ�ق العلمي�ة 

لح�ّل المشكالت.

حتدد امل�سكلة

تكوين 
فر�سية

اختبار الفر�سية

ا�ستخا�ض النتائج

ناتحتليل البيا

تعميم النتائج

العل م
Doingascience
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Descriptivearesearch  البحث الو�سفي
يمكن حّل بعض المش�كالت العلمية أو اإلجابة عن األسئلة من خالل البحث 
الوصفي، الذي يعتمد غالًبا على المالحظات. فما الذي تالحظة في الشكل 8؟ 
ُيستخدم البحث الوصفي في االستقصاءات التي يصعب فيها إجراء التجارب. 
ع الطبيب البريطاني جون س�نو عام 1800م مص�در وباء الكوليرا  وم�ن ذلك تتبرُّ

باستخدام البحث الوصفي، الذي يشتمل عادًة على الخطوات التالية:

 ه��دف البح��ث  Stateathearesearchaobjective  تحّديــد هــدف البحــث
ه�و م�ا تريد أن تكتش�فه، أو الس�ؤال الذي ترغب في اإلجاب�ة عنه؛ فقد كان هدف 
أحمد وبدر في بحثهما اكتشاف كيف تم تتبع مصدر كل من وباء الكوليرا وبكتيريا 
القول�ون E.coli. وق�د حّدد الدكتور جون س�نو هدفه، وهو اكتش�اف مصدر وباء 

الكوليرا في لندن.

الشكل 8   يم�ك��ن وص��ف األش��ي�اء   
بالكلمات واألرقام.

aاألش�ياء الظاه�رة ف�ي  a صف a
الصورة بالكلمات واألرقام.

مهارات حّل الم�سكلة 

ا�ستخا�ض النتائج من جدول البيانات 
ُتس�تخدم ج�داول البيانات غالًبا لتس�جيل المعلومات في 
أثن�اء االس�تقصاء. ويمكن تقوي�م البيانات لمعرف�ة ما إذا 
كانت تدعم التوقع أم ال، ثم ُتستخلص النتائج. استقصت 
مجموع�ة طالب عدد الس�كان في بعض م�دن دولة قطر، 
وتوقعوا أّن المدينة التي عدد س�كانها أكبر تكون مساحتها 
أكبر، فهل لديك توّقع آخر؟ سّجل توقعك في دفتر العلوم 

قبل أن تكمل االستقصاء.

حتديد امل�سكلة
يوّضح الج�دول نتائج بحث الطالب، وهي بيانات تتعلق 
بعدد السكان في بعض المدن في دولة قطر ومساحة كل منها.

م�ساحة بع�ض املدن يف دولة قطر وعدد �سكانها

امل�ساحة )km2(عدد ال�سكانالمدينة

km2 328 500132الدوة

200 90084الريا km2

ر�25 10032ال km2

km2 19 80065ام �سالل

km2 9 20044م�سيعيد

1a  ه�ل تدع�م بيان�ات الجدول توقع�ك؟ إذا ل�م تدعم .
بياناُتك توقَعك فضع توقًعا جديًدا؟ 

2a  ما البحث اآلخر الذي يمكن أن تنّفذه لدعم توقعك؟.

تطبيق العلوم
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مضخة ماء

 اماÓ�سكÓالمرسÓالم�سابيÓبالك�ليرا   
تنف�ذ   كي�ف  Describea thea researcha design   البحــث  ت�سميــم  و�ســف 
اس�تقصاءك؟ وم�ا الخط�وات التي س�تتبعها؟ وكيف تس�جل بيانات�ك أو تحّللها؟ 
وكيف يس�اعدك تصميم البحث على إيجاد إجابة عن سؤالك؟ هذه بعض األسئلة 
الت�ي يفكر فيها العلماء عندما يصممون اس�تقصاًء بطريق�ة البحث الوصفي. وتعّد 
احتياط�ات الس�المة أهم جزء في تصميم أّي بحث. ل�ذا راجع معلمك عدة مرات 

قبل أن تبدأ أي استقصاء.

ما األسئلة التي جيب أن تفكر فيها عندما ختطط لالستقصاء؟ ما األسئلة التي جيب أن تفكر فيها عندما ختطط لالستقصاء؟   

ضّم��ن الدكتور جون س�نو بحث�ه خريطة توّضح أماكن س�كن المرضى المصابين 
بالكولي�را، وأماك�ن حص�ولهم على الماء. واس�تخدم ه�ذه البيانات ف�ي توّقع أّن 
المياه التي مصدرها مضخة يدوية في أحد الش�وا رع الرئيس�ة-كما في الشكل 9-  

كانت مصدر التلوث. 

 ق�د يح�دث أن يتوقع العلم�اء نتائج معينة قبل  Eliminateabias  المو�سوعيــة
إجراء االستقصاء، ويعّد هذا تحيًزا؛ فاالستقصاء الجيد يتفادى التحّيز. ومن طرائق 
تف�ادي التحّيز تحويل جميع البيانات إلى قياس�ات رقمّي�ة. ويمكن أن يحدث نوع 
آخ�ر م�ن التحّي�ز - كما في البحوث المس�حية - ف�ي اختي�ار المجموعات لجمع 
المعلوم�ات والبيان�ات. ولك�ي تحص�ل عل�ى نتيجة دقيق�ة عليك اس�تخدام عينة 

عشوائية.

الشكل  9   ُتظهر كل عالمة على خريطة 
أم�اك�ن  س����نو  الدك�ت�ور 
المصابي�ن  المرض�ى  س�كن 
افت�رَض الدكتور  بالكولي�را. 
إزال�ة  بي�ن  هن�اك عالق�ة  أّن 
مضخات المي�اه وانتهاء وباء 

الكوليرا.
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االأجهزة والمواد والنماذج 
Equipments,amaterials,aandamodels  
تع�ّد األجه�زة والم�واّد المس�تخدمة في تنفي�ذ االس�تقصاء وتحليل 
البيان�ات من األمور المهمة لحّل المش�كلة العلمية عن طريق البحث 

الوصفي. 

 عندما  Selectingaayouraamaterials    اختيار المواّد واالأجهزة
تنف�ذ االس�تقصاء وتجم�ع البيان�ات علي�ك أن تختار أح�دث المواّد 
المتوافرة لديك، ويفضل أن تستخدم األجهزة العلمية، ومنها الميزان 
ذو الكفتي�ن، والموازي�ن النابضي�ة، والمجاه�ر، وغيره�ا. وتس�اعد 
اآلالت الحاسبة والحواسيب على عرض البيانات وإجراء الحسابات 
عليه�ا، وليس م�ن الضروري عند القي�ام باالس�تقصاءات العلمية أن 

ا، أو أن تكون باهظ�ة الثمن؛ إذ يمكن أن  يتواف�ر لدي�ك األجهزة والمواّد المط�ورة جدًّ
تكمل اس�تقصاءك وتعرض بياناتك بنجاح باس�تخدام ما يتوافر من م�واّد في البيت أو 
ف�ي الصف، ومنها األوراق وأقالم التلوين أو أقالم التخطيط. فعرض البيانات المنّظم 
� كما في الش�كل 10. يعّد فعااًل كما لو تم عرضها من خالل الرس�وم البيانية المعالجة 

بالحاسوب، أو العروض الباهظة الثمن.

االس�تقصاءات  بع�ض  تنفي�ذ  يتطل�ب   ق�د  Usingamodels النمــاذج  ا�ستخــدام 
تح�دث  أش�ياء  يمّث�ل   Model والنم�وذج   اس�تخدامها.  أو  علمي�ة  نم�اذج  إع�داد 
ا يصع�ب  ا، أو صغي�رة ج�دًّ بب�طء ش�ديد، أو بس�رعة كبي�رة، وق�د تك�ون كبي�رة ج�دًّ
الت�ي  الح�االت  ف�ي  أيًض�ا  مفي�دة  النم�اذج  وتك�ون  مباش�رة.  بص�ورة  مالحظته�ا 
ا، أو عالي�ة التكلف�ة. لقد كان�ت خريطة  تك�ون فيه�ا المالحظ�ة المباش�رة خط�رة ج�دًّ
الدكت�ور س�نو للكولي�را نموذًج�ا يس�اعده عل�ى توّق�ع المص�ادر الممكن�ة لإلصاب�ة 
-Physical models بالكولي�را.  وتقس�م النم�اذج إلى ثالثة أن�واع: النماذج المادي�ة

ومنه�ا نموذج النظام الشمس�ي- والنماذج الحاس�وبية Computer models- ومنها 
نموذج جهاز الدوران الحاس�وبي- والنماذج الفكري�ة Idea models- ومنها نموذج 
َه�ن. كما تعد  �ا النم�اذج الحاس�وبية في كثير م�ن المِ ال�ذرة-  ويس�تخدم الن�اس حاليًّ
الرس�وم البيانية والجداول العادية واإللكترونية نماذج تس�تخدم ف�ي عرض البيانات. 
ولقد س�اعدت الحواس�يب على إعداد نماذج متطورة ودقيق�ة؛ إذ يمكن بها الحصول 
على نماذج ثالثية األبعاد للعديد من المجس�مات، ومنها البكتيريا المجهرية، أو نيزك 
ضخم أو بركان ثائر، كما تس�تخدم الحواس�يب في تصميم الطائرات اآلمنة والمباني، 
وعم�ل نماذج لها. وتوفر ه�ذه النماذج الوقت والمال، من خالل اختبار األفكار، التي 

ا، أو كبيرة ومعقدة، أو قد تستغرق وقًتا طوياًل في بنائها. ا، أو كبيرة ومعقدة، أو قد تستغرق وقًتا طوياًل في بنائها.قد تكون بسيطة جدًّ قد تكون بسيطة جدًّ

الشكل 10  هذا الع���رض التقديم���ي 
ويب�ّي�ن  ومت�ق�ن،  منظ�م 
بوض�وح تصمي�م التجرب�ة 

والبيانات.
aبم�زايا هذا  a اعم�ل قائ�مة
ال�ع�رض ت�سّه��ل ق�راءته 

واستيعابه  

المفردات الجديدة 

Model •النموذج• 

النامذج املادية• 
• Physical models

النامذج احلاسوبية• 
• Computer models

Idea models •النامذج الفكرية• 
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الشكل 11  بع�ض األدوات الت��ي يس�تخدمه��ا العلم��اء. ُيستخدم 
المخب�ار المدّرج لق�ياس ح�ج�م الس��ائل، و ُيس�تخدم 
الميزان ذو الكفتين لقياس الكتلة، بينما يس�تخدم مقياس 

درجة الحرارة )الثيرموميتر( لقياس درجة الحرارة.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

  اأنواع النماذج
ارجع إل�ى المواقع اإللكترونية 
عبر شبكة اإلنترنت. للح�صول 
ع�لى م�ع�ل�ومات عن النماذج 

وأنواعها.
 اكتب تقريًرا ُتضمن فيه  نـ�ســاط
معلوماٍت عن أنواع النماذج وأمثلة 
على كل نوع منها، ثم اقرأها أمام 

زمالئك.

اجلدول 1 النظام العاملي )SI( لوحدات القيا�ض 
ي�ساوي الرمز الوحدة القيا�ض

0٫001 (1/1000) m mm 1 millimeter الط�ل

0.01 (1/100) m cm 1 centimeter

100 cm m 1 meter

1000 m km 1 kilometer

0.001 L mL 1 milliliter ج ال�سال

1000 mL L 1 liter

0.001g mg 1 milligram الكتلة

1000 mg g 1 gram

1000 g kg 1 kilogram

1000 kg=1 metric ton t 1 tonne

 يس�تخدم العلم�اء لجم�ع  Scientificameasurement القيا�ســـات العلميــة
المالحظات في جميع أنحاء العالم نظاًما للقياس يسمى النظام العالمي للوحدات 
International system of units (SI)، يس�ّهل فه�م نتائ�ج البح�وث ومقارنة 

بعضه�ا ببع�ض. انظر الجدول 1 ال�ذي يوّضح بعض الوحدات التي ستس�تخدمها 
في دراستك للعلوم. يوّضح الشكل 11 بعض األدوات التي يمكن استخدامها في 

القياس بحسب النظام العالمي لوحدات القياس.
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الشكل 12  يمكن أن تساعدك الرسوم البيانية 
على تنظيم بياناتك وتحليلها.

الجدول 2 تساعدك جداول البيانات على تنظيم مالحظاتك ونتائجك.

قدرة اأوراق التن�سيف على امت�سا�ض املاء )قطرات املاء ورقة(

c النوع b النوع a النوع رقم املحاولة

1

2

3

4

Data  البيانات
يج�ب أن ُتجمع البيانات ف�ي البحوث العلمية، وتنظم بص�ورة صحيحة؛ فالتنظيم 

الجيد للبيانات يسهل عمليتي التفسير والتحليل.

 يش�تمل االس�تقصاء  Designingadataatables   البيانــات  ت�سميــم جــدول 
المخّطط له جيًدا على طرائق تسجيل النتائج والمالحظات بصورة صحيحة. ومن 
ه�ذه الطرائق جداول البيان�ات، كما في الجدول 2. ولكل ج�دول عنوان يعبر عن 
مضمونه. وُيقس�م ه�ذا الج�دول إلى مجموعة من األعم�دة والصفوف التي تمّثل 
عادًة المحاوالت أو الخصائص المراد المقارنة بينها؛ إذ يحتوي الصف األول على 
عناوين األعمدة، ويحّدد العمود األول ما يمثله كّل صف لخاصية ما. وعند إكمال 
جدول البيانات تتوافر لديك معلومات لتحليل نتائج االستقصاء بصورة صحيحة. 
وم�ن األفضل أن تنش�ئ جمي�ع جداول البيان�ات الضرورية للتجربة قب�ل البدء في 
تنفيذها. وبهذه الطريقة تهيئ المكان الذي تسجل فيه بياناتك عند الحصول عليها.

 بع�د االنته�اء م�ن تنفيذ االس�تقصاء عليك  Dataaanalysis  تحّليــل البيانــات
أن تع�رف م�اذا تعني نتائج�ك؟ ولمعرفة ذل�ك ينبغي مراجعة جمي�ع المالحظات 
والقياس�ات التي س�جلتها، وأن تكون بياناتك منظمة جيًدا لتحليلها. وألّن الرسوم 
البياني�ة على اخت�الف أنواعها ُتعّد من أفضل الطرائق لتنظي�م البيانات فإنه يمكنك 

أن ُتمّث�ل هذه البيانات بالرس�وم البيانية، كما 
يظهر في الشكل 12، كما يمكنك االستعانة 

بالحاسوب في رسمها.

الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل 

أن ُتمّث�ل هذه البيانات بالرس�وم البيانية، كما 

خمتلفة  اأنــواع  بــيــن  مـقـارنــة   
مـــن اأوراق التن�سيف

A B C D E F G H I J K L M N

اخلطوات   
1a. ارس�م ج�دول بيان�ات كم�ا ف�ي

الجدول 2. 
2a. الش��كل مربع�ة  ق�ط�ًع�ا  ُق�ّص 

cm × 5 cm 5 م��ن ثالثة أن�واع 

مختلفة من أوراق التنش�يف، ثم 
ضع كّل قطعة على س�طح أملس 

مستٍو ال ينفذ منه الماء. 
3a. أضف قطرة واحدة من الماء إلى

كل قطعة.
4a. واصل إضافة قطرات الماء حتى

تتش�بع قطعة الورق وتصبح غير 
قادرة على امتصاص الماء.

5a. سّجل نتائجك في جدول البيانات
ومثلها برسم بياني.

6a. كّرر الخطوات من 2 إلى 5، ثالث
مرات.

التحليل
1a. هل امتصت قطع أوراق التنشيف

كميات متساوية من الماء؟ 
2a. إذا امتص أحد أنواع أوراق التنشيف

ماء أكثر من غي�ره فهل يمكن أن 
تستنتج أّن هذا النوع هو الذي يجب 

شراؤه؟ وّضح إجابتك.
3a. أّي الطرائ�ق العلمية اس�تخدمت

للمقارنة بين أوراق التنشيف في 
قدرتها على االمتصاص
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Drawaconclusions  ا�ستخا�ض النتائج
بع�د أن تنظم بيانات�ك ابدأ باس�تخالص النتيجة، آخًذا ف�ي االعتبار 
األسئلة اآلتية: هل ساعدتك هذه البيانات على اإلجابة عن سؤالك؟ 
ه�ل دعم�ت بياناُت�ك توقع�ك؟ إذا ل�م تتواف�ق بيانات�ك وتوقعاتك 
فاحتف�ظ بها، وتذك�ر أّن بيانات العلم�اء إذا لم تفدهم ف�ي مجاٍل ما 
فس�وف يس�تخدمونها ف�ي مجال آخ�ر. فمث�اًل يقضي العلم�اء عدة 
س�نوات في البحث ع�ن مضاد حيوي يقتل بكتيريا معينة الكتش�اف 
أّي المض�ادات الحيوية تؤثر فيه�ا، وأّيها ال تؤث�ر، فيتوصل العلماء 
ا  إل�ى بع�ض المعلوم�ات الجديدة ف�ي كّل م�رة يجدون فيه�ا مضادًّ
حيويًّا ال تأثير له، فيس�تخدمون هذه المعلوم�ات في إنتاج مضادات حيوية أخرى، 
قد يكون لها مفعول جيد. فاالستقصاء الناجح ال يتم دائًما بالطريقة التي تتوقعها.

ا عند   يكون االس�تقصاء ضروريًّ Communicatingaresults  توا�ســل العلماء
وجود مش�كلة تحتاج إلى حّل. وينتهي االس�تقصاء بتحليل البيانات واس�تخالص 
النتائج. لكن العلماء ال يتوقفون عند هذا الحّد، بل يتواصلون مع علماء آخرين أو 
وكاالت دولي�ة، أو مصانع خاصة أو عام�ة، وينقلون إليهم النتائج، بكتابة التقارير، 
وتقدي�م ع�روض توفر تفاصي�ل حول كيفية إج�راء التجارب، فض�اًل عن تلخيص 
البيان�ات واالس�تنتاجات النهائية. وقد تش�تمل تقاريرهم عل�ى توصيات ألبحاث 

مستقبلية. وينشر العلماء عادة معظم اكتشافاتهم المهمة.

عّد تواصل العلامء ونقل البيانات بينهم أمًرا مهامًّ هلم؟ ملاذا يُ عّد تواصل العلامء ونقل البيانات بينهم أمًرا مهامًّ هلم؟  ملاذا يُ  

في أثناء دراس�تك للعلوم س�تتاح لك فرص لتتواصل ببياناتك ونتائجك مع زمالء 
صف�ك، كما يتواصل العلماء باكتش�افاتهم، ان�ظر الش�كل 13؛ إذ يمكنك أن تقدم 
ا، أو تعمل ملصًقا، أو تعرض نتائجك على لوحة للعرض، أو تحضر  عرًضا ش�فويًّ
رس�وًما بيانية على جهاز الحاسوب، أو تتحدث مع طالب آخرين، أو مع معلمك. 
ش�ارك المجموعات األخ�رى، واعرض عليهم الرس�وم البيانية، والج�داول التي 
توض�ح بيانات�ك. قد يكون ل�دى معلمك، أو ل�دى الطالب اآلخرين أس�ئلة حول 
اس�تقصائك، أو اس�تنتاجاتك س�تتمّكن م�ن اإلجاب�ة عنه�ا عب�ر تنظي�م البيانات، 
وتحليله�ا عل�ى نحٍو صحيح. ُيعّد كل من تحلي�ل البيانات وعرضها على اآلخرين 

ا في البحوث الوصفية والتجريبية، كما في الشكل 14. ا في البحوث الوصفية والتجريبية، كما في جزًءا مهمًّ الشكلجزًءا مهمًّ

الشكل 13  ُيَعّد تعمي�م نتائج التجارب 
�ا م�ن الخبرات  ج�زًءا مهمًّ

المختبرية.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

العلماء العرب والطريقة العلمية
ارجع إلى المواقع اإللكترونية عبر 
شبكة اإلنترنت؛ للح�صول ع�لى 
م�ع�ل�ومات حول علماء مسلمين 
اس�تخدموا الطريقة العلمية في 

أبحاثهم..
 اعم�ل ملصًقا توضح  نـ�ســاط
فيه أعمال هؤالء العلماء وكيفية 

استخدامهم للطريقة العلمية.
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ع�ن  الس�ابقة  املعلوم�ات   a   مج�ع 
موضوع البحث هو اخلطوة األوىل 
البح�وث  نوع�ي  يف  وامل�ه�م��ة 

الوصفية والتجريبية. 

 b   يس�اعد البح�ث الوصفي ع�ى اإلجابة عن بعض األس�ئلة. 
وهنا يسجل العلامء مالحظاهتم حول مظهر عينة املاء.  

بع�ض  ع�ن  اإلجاب�ة  بالتجري�ب   c   يمك�ن 
األس�ئلة. فه�ذا العامل جيم�ع عينة م�ن املياه 
ظ�روف  ضم�ن  فحصه�ا  ليت�م  العادم�ة؛ 

مضبوطة يف املخترب.  

الشكل 14

يتب�ع العل�امء ع�دة خط�وات حل�ّل املش�كالت العلمّية؛ 
فيقوم�ون بحس�ب ن�وع املش�كلة بالبح�ث الوصفي أو 
البحث التجريب�ي يف ظروف مضبوط�ة. توّضح الصور 
التالي�ة خط�وات البح�ث الت�ي يت�م تنفيذه�ا لتحدي�د 
مواصف�ات املي�اه الناجت�ة م�ن معاجل�ة املي�اه العادم�ة يف 

إحدى حمطات التنقية.

 d   جي�ب حتلي�ل البيان�ات بدق�ة بعد اس�تكامل 
فن�ي  يس�تخدم  واملالحظ�ات.  التج�ارب 
املخترب احلاس�وَب وأجه�زًة أخرى لتحليل 

البيانات كام يظهر يف الصورة.   
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Experimentalaresearch  البحث التجريبي
التجري�ب عمل أساس�ّي في العل�وم، والبحوث التي تعتمد على التجريب تس�اعد 
عل�ى اإلجاب�ة عن أس�ئلة علمي�ة، من خ�الل مالحظة ح�االت قابل�ة للتحّكم فيها 

وضبطها. ويشتمل تصميم البحث التجريبي على عدة خطوات، هي:

ع أو تفس�ير   الفرضية Hypothesis توقرُّ Formaaahypothesis  تكــّون فر�سية
ن فرضية عليك أن تس�تخدم المعرفة السابقة والمعلومة  قابل لالختبار. ولكي تكوِّ

الجديدة وأي مالحظات ضرورية.

 يتم التعامل مع المتغيرات  Variables  المتغيرات
الجديدة وأي مالحظات ضرورية.

ف�ي التجارب المخّطط لها بصورة جيدة بتغيير عامل 
)أو متغي�ر( واحد مع الزمن، وه�ذا يعني أّن المتغير مضبوط أو يمكن التحكم فيه. 
 Independent  وُيس�ّمى هذا المتغير الذي تغيَّر خالل التجربة المتغير المس�تقل
variable. والمتغير المستقل في التجربة الموضحة أدناه هو نوع المضاد الحيوي 

ال�ذي تّم�ت إضافته إلى البكتيريا. أّما المتغير التاب�ع Dependent variable فهو 
العامل الذي يتم قياسه، وهو نمو البكتيريا، كما هو موّضح في الشكل 15 .

لتختب�ر أّي المضادي�ن الحيويين يقت�ل البكتيريا تأكد أّن كل العوام�ل ثابتة، ما عدا 
ن�وع المض�اد الحي�وي. وتس�ّمى المتغي�رات الت�ي تبقى ثابت�ة دون تغيي�ر الثوابت 
Constants. فمث�اًل ال يمكن�ك أن تجري التجربة في درج�ات حرارة مختلفة، أو 

ف�ي فترات زمنية مختلفة، أو بكميات مختلفة من المضادات الحيوية، فجميع هذه 
العوامل قد تؤثر في نتائج التجربة، لذا يجب التحكم فيها.

 لن تك�ون تجربتك صحيحة  Identifyacontrols  تحديــد العينة ال�سابطــة
م�ا لم تس�تخ�دم ضابًطا أو عي�نة ضاب�ط��ة. العينة الضابط�ة Control عينة ُتعامل 
مث�ل باقي المجموعات التجريبية، وال تتعرض ألثر المتغير المس�تقل؛ لكي ُتقارن 

الشكل 15  في هذه التجرب�ة اخُتبر أثر 
مضادي�ن حيويي�ن في نمو 
البكتيريا. المتغير المستقل 

هو نوع المضاد الحيوي.

نتائج تتعل�ق  aاس�تخلص a
بأثر المضادات الحيوية في 
البكتيريا، اعتماًدا على هذه 

الصور.

المفردات الجديدة 

Hypothesis •الفرضية• 

املتغري املستقل• 
• Independent variable

املتغري التابع• 
• Dependent variable

Constants •الثابت• 

Control •العينة الضابطة• 

أضيف يف بداية التجربة مضادان حيويان خمتلفان 
إىل الطبق�ني a و b املحتوي�ني ع�ىل البكترييا. ومل 
ُيضف أّي مضاد حيوي إىل طبق العينة الضابطة.

العينة 
ال�سابطة

ab

تظه�ر هنا نتائ�ج التجرب�ة. مجي�ع العوامل كانت 
ثابتة ما عدا نوع املضاد احليوي الذي أضيف.

ab

العينة 
ال�سابطة
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نتائجها بنتائج تلك العينات التي تعرضت ألثر المتغير المستقل. 
فالعينة الضابطة في تجربة المضاد الحيوي هي عينة البكتيريا التي 
ل�م ُيَضفْ إليه�ا أي مضاد حي�وي، وتوّضح كيف تنم�و البكتيريا 

عندما ال يضاف إليها أّي مضاّد من المضادات الحيوية. 

م�ا العينة الضابط�ة؟ م�ا العينة الضابط�ة؟   

لق�د كّونت فرضي�ة وخّططت للتجربة. وقبل أن تب�دأ في تنفيذها 
ق�ّدم نس�خة م�ن خطت�ك إل�ى معلم�ك ليواف�ق عل�ى خطت�ك 
.16 الش�كل  يوّض�ح  كم�ا  لتنفيذه�ا،  الالزم�ة  الم�واد  وعل�ى 

ف المشكالت في الخطة المقترحة،  كما أّن هذه الطريقة جيدة لتعررُّ
التي قد تتعلق بإجراءات السالمة، والزمن الالزم إلتمام التجربة، 

وتوفير المواّد واألدوات وتكاليفها. وعندما تبدأ في تنفيذ التجربة تأكد من تنفيذها 
ا من خط�وات العمل في منتصف التجربة.  كم�ا خطط�ت لها، فال تحذف أو تغير أيًّ
وإذا فعلت ذلك فعليك أن تبدأ من جديد. كما يجب أن تدّون مالحظاتك، وتكمل 
جداول البيانات بصورة مناسبة وفي الوقت المناسب؛ فالمالحظات غير المكتملة 

تؤدي إلى صعوبة تحليل البيانات، مّما يجعل االستنتاجات غير صحيحة.

 ل�ن تكون نتائج التج�ارب التي تجرى  Numberaofaatrails  عــدد المحــاوالت
بالطريقة نفس�ها متماثلة دائًما. لتتأكد من صح�ة نتائجك عليك أن تجري تجربتك 
ع�ّدة م�رات. وقد تعني إعادة المحاوالت أنَّ النتائج غير طبيعية، ومن غير الممكن 
أن تقب�ل على أنه�ا  نتيجة صحيحة. فمثاًل، إذا أضيفت مادة أخرى بالخطأ إلى أحد 
ا فقد تقتل هذه الم�ادة البكتيريا. فمن دون نتائج  ا حيويًّ األوعي�ة التي تحوي مض�ادًّ
المحاوالت األخرى التي تستخدمها في المقارنة قد تتوقع أّن المضاد الحيوي هو 
الذي قتل البكتيريا. وكّلما أكثرت من عدد المحاوالت مستخدًما الخطوات نفسها 
س�تكون نتائجك أكثر دقة وس�المة. ويعتمد عدد المحاوالت الت�ي تقّرر القيام بها 

على الزمن والمكان والمواّد الالزمة إلكمال التجربة.

 بعد أن ُتكمل التجربة وتحصل على بياناتك  Analyzearesults  تحليل النتائج
كاملة عليك أن تحّلل نتائجك، وبذلك تستطيع أن تحّدد ما إذا كانت بياناتك تدعم 
فرضيت�ك أم ال؛ ف�إذا لم تدعم فرضيتك فأنت ما زلت تتعل�م من التجربة وتحصل 
منه�ا على معلوم�ات قّيمة. وربما تحتاج فرضيتك إلى مراجعة، أو تجري تجربتك 
بطريقة أخرى؛ فقد يساعدك على ذلك توافر مزيد من المعلومات السابقة. تذكر أّن 
ما يكون لديهم نتائج تدعم  العلماء والباحثين ذوي الخبرة � كما في الشكل 17 � قلَّ

فرضياتهم من غير أن يقوموا بعدد كبير من المحاوالت أواًل.

الشكل 16  راج�ع معلم�ك ف�ي خط�ة 
التجربة أكثر من مرة.

أن  يج�ب  aلم�اذا  ح a وضِّ
تراج�ع معلم�ك أكث�ر من 

مرة؟

الشكل 17  ربم�ا يعمل ه�ذان الباحثان 
ش�هوًرا أو س�نوات ليجدوا 
تجريب�ي  تصمي�م  أفض�ل 

الختبار فرضّية ما.
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يمكن�ك بعد أن تحلل نتائجك أن تتواصل م�ع معلمك وزمالئك وتطلعهم عليها. 
سيس�اعدك هذا على أن تس�مع أفكاًرا جديدة من زمالئك، مّما يحّسن بحثك. وقد 

تحوي نتائجك معلومات مفيدة لهم. 

لق�د تعلمت ف�ي هذا ال�درس أهمية الطرائ�ق العلمي�ة، وخطوات حّل المش�كلة. 
تذكر أّن بعض المش�كالت تم حّلها باس�تخدام البحث الوصفي، وأخرى بالبحث 

التجريبي.التجريبي.

الخا�سة
حل امل�سكات

 •ماÓسكلةمÓلÓتبÓط�اتÓالعلميةÓالطرا
 •التجارÓرااÓي�سعÓندماÓيال��سÓالبحÓي�ستخدم

االأجهزة واملواّد والنماذج 
 •ÓيوÓوفكريةÓا�س�بيةوÓماديةÓاÓاÓالنماÓس�

العلÓÓمهمةÓدواتا
 •يا�ساتالÓÓSIÓدات�للÓيالعاÓامالنÓستخدم�ي
 •نوÓسجل�وÓاتالبياÓم

ا�ستخا�ض النتائج
 •ÓالتيÓاتالبياÓÓاتالÓواÓااÓÓالعلماÓيبح

ÓرياÓمÓجهبنتاÓ�يت�ا�سلÓÓها�يجمع
البحث التجريبي

 •سيةربÓالتجربةÓبدا
 •التجربةÓاللÓتÓامل�Óاتتا
 •ÓلكيÓلست�اÓتاÓرÓتعرÓÓسابطةالÓالعينات

ÓرÓسعرÓالتيÓالعيناتÓلÓبنتاÓجهاتاÓار
Óلست�اÓتا

 •ÓلماÓمÓبهاÓالت�ا�سلÓيتÓالنتاÓ�ستخل�ÓاÓبعد
Óريا

اختبر نف�سك
1a ح ملاذا يستخدم العلامء النامذج؟ اذكر ثالثة أمثلة . و�سّ

عليها. 
2a ..)Hypothesis( عّرف الفرضية
3a اذكر اخلطوات الثالث )األساسية( التي يستخدمها .

العلامء عند تصميم استقصاء حلّل مشكلة ما.
4a حّدد ملاذا ُيعّد حتديد املش�كلة التي يتعني حّلها بدقة .

؟ أمًرا مهامًّ
5a �ض طول مكتبك مس�تخدًما املس�طرة املرتّي�ة، وَعربِّ . ق

عن ذلك بوحدة األمتار والسنتمرتات وامللمرتات. 
6a التفكــري الناقــد إذا مل تدع�م البيان�ات الت�ي مجعتها .

وسجلتها يف أثناء التجربة فرضيَتَك، فهل يعني ذلك 
أن جتربتك فاشلة؟ وضح إجابتك.

7a ا�ستخدام الن�سب تم تقسيم قرية عدد س�ك�اهنا .
1000 نسمة إىل مخس مناطق متساوية يف العدد. 

استخدم البيانات التالية إلنشاء رسم بياين باألعمدة 
لتوّضح عدد املصابني بالكولريا يف كل منطقة.

    المنطقة: 
A. 50%,aB. 5%, C. 10%,  D. 16%,aE.35%

تطبيق الريا�سيات

2
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تس�اعدنا مه�ارات العل�م عل�ى اإلجاب�ة ع�ن الكثي�ر م�ن 
التس�اؤالت اليومي�ة، وح�ل بع�ض المش�كالت الت�ي قد 
نواجهه�ا. فعل�ى س�بي�ل المثال، تع�رف أن س�عر منتج ما 
ق��د اليدل بالض�رورة على جودت�ه، وقد ال يك�ون الدافع 
األساسي لش�رائه دون غيره. وفي هذا االستقصاء ستختبر 

صفة أو خاصية محددة لمنتج ما. 
   �سوؤال من واقع الحياة

هن�اك أصناف متع�ددة من المس�احيق تس�تخدم في 
تحضي�ر الش�راب. أيرُّ صن�ف م�ن ه�ذه المس�احيق 

يذوب في الماء على نحٍو أفضل؟

األهداف
�a تحدد مستعيًنا بمهارات العلم، أّي المساحيق يذوب في

الماء أفضل.

المواد واألدوات
 ميزان إلكتروني  ·ورقة وزن ·
س�عته  · م�دّرج   مخب�ار 

50 mL

· 250 mL كأس سعتها

ماء ·ملعقة ·
 )4-3( أنواع مساحيق  ·ميزان ثالثي األذرع ·

شراب )عصير(

األمن والسالمة 

تحذير: ال تأكل أو تشرب أي شيء في أثناء تنفيذ التجارب 
العلمية.

 الخطوات  
1a إم�أل ج�دول البيان�ات التال�ي ف�ي كراس�ة التجارب .

العملية:

بيانات م�سحوق ال�سراب  )الع�سري(
كتلة امل�سحوق املذاب )g(م�سحوق ال�سراب

2a قِسْ mL 50 ماء بالمخبار المدّرج، ثم اسكبه في الكأس..
3a قِسْ g 20 من أحد أصناف مساحيق الشراب..
4a أض�ف بالتدريج المس�حوق إلى الم�اء، وحّرك الخليط .

باس�تمرار. توق�ف ع�ن إضاف�ة المس�حوق عندم�ا يبدأ 
المسحوق غير الذائب في الترسب في قاع الكأس.

5a قِسْ كتلة المسحوق المتبقية، ثم احسب كتلة المسحوق .
التي ذابت. دّون إجابتك في جدول البيانات.

6a اس�كب خليط الش�راب في المغس�لة، واغس�ل الكأس .
جي�ًدا، وك�ّرر الخط�وات 2 إلى 5 باس�تخدام مس�احيق 

أخرى. 

  اال�ستنتاج والتطبيق  
1a حّدد م�ا المس�حوق ال�ذي ذاب عل�ى نح�ٍو أفضل في .

الماء.
2a أيرُّ . جمعته�ا،  الت�ي  البيان�ات  عل�ى  ا�ستنتج اعتم�اًدا 

مس�حوق شراب لونه أغمق؟ وهل هناك عالقة بين لون 
الشراب وكمية المادة المذابة؟

3a ن  المهارات العلمية التي مارس�تها في أثناء التجربة؛ . دو
لتس�اعدك عل�ى تحدي�د أفض�ل مس�حوق ش�راب. أّي 

مسحوق شراب ستشتري؟

اكت�ب إعالًنا حول س�بب اختيار الناس مس�حوق 
 .15 s شراب سريع الذوبان، واعرضه في

ببياناتك


مساحيق الشراب

لتنفيذ اال�ستق�ساء ارجع اإىل كرا�سة التجارب العملية
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�سوؤال من واقع الحياة 
 تستطيع أن تحصل على المعلومات في أي وقت 
من أي مكان في العالم عن طريق شبكة اإلنترنت، 
ولذا س�ميت "طريق المعلومات السريع"، ولكن 
ه�ل تزدحم ش�بكة اإلنترنت بالمس�تخدمين كما 
تزدحم حركة المرور على الطرق السريعة؟ وهل 
يكون ازدحام ش�بكة اإلنترنت في أوقات معينة؟ 
وكم تستغرق البيانات لتنتقل عبر شبكة اإلنترنت 

خالل أوقات مختلفة من اليوم؟

 Designingaplan  ت�سميم الخطـة
1a  متى تس�تخدم أنت وعائلتك وأصدق�اؤك اإلنترنت. هل تعتقد أن . الح

الناس جميعهم يستخدمون اإلنترنت في الوقت نفسه؟
2a  كيف تقيس س�رعة اإلنترن�ت؟ ابحث عن العوامل المختلف�ة التي قد تؤثر .

في سرعة اإلنترنت. ما المتغيرات التي ستدرسها؟
3a  كم مرة ستقيس سرعة اإلنترنت؟ وما األوقات التي ستجمع فيها بياناتك؟.

األهداف 
�a كي�ف تقي�س رسعة  تبحث

اإلنرتنت.
�a تكون التي   األوقات  حتّدد

فيها شبكة اإلنرتنت أكثر ُبطًئا 
يف خمتلف مناطق الدولة.

�a ا نتائجك وترسلها  بيانيًّ مُتّثل
إىل الطالب اآلخرين.

المواد واألدوات
جهاز حاسوب.مزود بشبكة • 

اإلنترنت.
ورق رسم بياني.• 

مصدر البيانات 

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

زر أح�د المواقع األلكترونية 
لتحصل على معلومات عن كيفي�ة 
قي�اس سرع�ة شبك�ة اإلن�ت�رنت، 
وأوق�ات انشغ�ال�ها، لكي تتمكن 
من تبادل البيانات مع زمالئك.

ا؟ متى تكون شبكة اإلنترنت مزدحمة جّدً
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لتنفيذ اال�ستق�ساء ارجع اإىل كرا�سة التجارب العملية

تنفيذ الخطة 
1a  تأكد من أن معلمك قد وافق على خطتك قبل أن تبدأ في تنفيذها..
2a  ارجع إلى الروابط في شبكة اإلنترنت التي قد تساعدك على إجراء هذا النشاط..
3a  أكمل استقصاءك كما خّططت له..
4a  بياناتك جميعها في دفتر العلوم.. دّون
5a  زمالءك في البيانات التي حصلت عليها.. �سارك

 Dataaanalysis   تحليل البيانات
1a  في دفتر العلوم أطول مّدة  استغرقتها في إرسال البيانات عبر اإلنترنت.. دّون
2a  بين نتائجك ونتائج زمالئك، وحّدد المناطق التي تنتقل فيها البيانات بسرعة.. قارن
3a  بين نتائجك ونتائج زمالئك. متى تكون شبكة اإلنترنت أكثر ُبطًئا في منطقتك؟. قارن

 Concludingaandaapplyinga  اال�ستنتاج والتطبيق
1a  ما العوامل التي قد تسبب اختالًفا في نتائج زمالئك؟. ا�ستنتج
2a  كيف تتأثر بياناتك إن نفذت هذه التجربة في وقت مختلف من السنة، كإجازة الصيف مثاًل؟ . توقع

ببياناتك
أدرج بيانات�ك في ج�دول، ومثَّلها بأح�د التمثيالت 
البياني�ة، ثم قارن ماتوصلت إلي�ه ببقية ما توصل إليه 

ف أوقات ازدحام شبكة اإلنترنت.  زمالؤك لتعررُّ
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العلم      والتاريخ

ÓÓةيولكاÓا�اÓاÓار
اÓسبكة

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

38

ول�د الحس�ن بن الهيث�م عام 354ه� ،  وهو أح�د العلماء المس�لمين الذين قدموا إس�هامات كبيرة في علوم 
الرياضي�ات والبصريات والفيزياء والتش�ريح والفلك والهندس�ة والطب والفلس�فة وعل�م النفس وغيرها؛ 
معتمًدا على إجراء التجارب المبنية على الطريقة العلمية، وقد قدم للحضارة اإلنس�انية عدًدا من المؤلفات 

واالكتشافات العلمية التي أكدها العلم الحديث.

فقد وضح في كتاب�ه )المناظر( أن اإلبصار يحدث 
نتيجة سقوط أش�عة صادرة من الجسم المرئي إلى 
العي�ن لتؤثر فيه�ا، وليس العكس، كما كان س�ائًدا 
قبل�ه. كذل�ك اقت�رح نم�وذج االنكس�ار الضوئ�ي 
بش�كل يص�ف العالقة بي�ن زاوية الس�قوط وزاوية 
االنكس�ار، كما يصفها قانون س�نل. وي�رى الكثير 
م�ن المؤرخي�ن أن ابن الهيث�م يعّد رائ�د المنهجية 
العلمية الحديثة؛ فقد اعتمد في بحوثه على التجربة 
والمالحظ�ة  به�دف الوصول إل�ى الحقيقة، وكان 

ي�رى أن تضارب اآلراء هو الطري�ق الوحيد لظهور 
الحقيقة. وقد وضع طرائق تجريبيًة صارمة لمراقبة 
التج�ارب العلمي�ة الختب�ار الفرضيات واس�تقراء 
النتائ�ج. وق�د تميزت أبح�اث ابن الهيث�م في علم 
البصريات بالمنهجية العلمية المبنية على استخدام 
الطريقة العلمية. وقد اس�تندت تجاربه كذلك على 
الجم�ع بي�ن الفيزي�اء الكالس�يكية والرياضي�ات، 
واس�تخدام منهج االس�تدالل بنوعيه؛ االس�تقرائي 

واالستنباطي، في مجال البحث العلمي. 

ابن الهيثــم
أحد رواد الطرائق العلمية

بحــث  اكت�ب تقريًرا عن رائ�د يف حقل العلوم أو ال�دواء كان له دور يف 
جعل حياتنا أفضل، واذكر اس�مه، وكيف توّصل إىل اكتش�افاته املهمة، 

واعرض ذلك عىل زمالئك يف الصف.



دليل مراجعة الوحدة

الدرس ا�ول ما العلم؟

1a العل�م أس�لوب ذو خط�وات منظم�ة لحّل المش�كالت .
واإلجابة عن األسئلة.

2a يس�تفيد العلماء من الخبرات السابقة لتيعرفوا ما يحدث .
في أثناء إجراء تجاربهم.

3a يستخدم العلماء أدوات للقياس..

4a التقنية تطبيق العلم لصناعة أدوات ومنتجات َنستخدمها .
ا، كالحاسوب الذي ُيعد أداة تقنية قّيمة. يوميًّ

5a التواص�ل عملية مهم�ة في جميع جوان�ب العلم. لذلك .
ينشر العلماء نتائج مالحظاتهم وتجاربهم لتكون متاحة 

لعلماء آخرين.

الدرس الثاني عمل العلم

1a يمكن اإلجابة عن األس�ئلة العلمية بالبحث الوصفي أو .
التجريبي. 

2a ح�ّل . ف�ي  ُتس�تخدم  واح�دة  علمي�ة  طريق�ة  توج�د  ال 
عنص�ران  والتخطي�ط  التنظي�م  جميعه�ا.  المش�كالت 

مهمان في حّل أّي مشكلة.

3a تقس�م النم�اذج إل�ى ثالث�ة أن�واع ه�ي النم�اذج المادية .
والحاسوبية والفكرية.

4a تعمل النماذج على توفير المال والوقت؛ وذلك بتجسيد .
المفاهي�م واألف�كار الت�ي يصع�ب بناؤه�ا أو تنفيذه�ا، 

واليمكن أن َتُحّل النماذج محّل التجريب تماًما.

5a الفرضّية فكرة يمكن اختبارها. وال تدعم التجارُب أحياًنا .
صحة الفرضية األصلية، لذلك توضع فرضية جديدة. 

6a تتضم�ن التجرب�ة المخّط�ط له�ا جي�ًدا عين�ة ضابط�ة، .
باإلضاف�ة إل�ى تغييرعام�ل واح�د فق�ط خ�الل التجربة 

وتثبيت العوامل األخرى. 

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســةمراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســةمراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

ملهااÓÓماÓسكلةمÓلÓط�اتÓل�ÓالتاليةÓيااÓريطةÓس�ا

حّلل 
بياناتك

لتتعلم 
اأك قم بـ

دّون ماحظاتك لـ

اأجر جتارب لـ

حدد امل�سكلة

اأجر جتارب لـ

دّون ماحظاتك لـ
دّون ماحظاتك لـ
دّون ماحظاتك لـ

اأجر جتارب لـاأجر جتارب لـاأجر جتارب لـ

ا�ستنتاج
كيف كن 
اأن حتل 
امل�سكلة

39



ا�ستخدام املفردات
ما المفردات المناسبة لكل جملة من الجمل األتية:

)أكتب المفردة باللغة اإلنجليزية(

1a العامل الذي يقاس في التجربة..

2a الح�ال�ة ال�ت�ي يم�كن اختبارها..

3a استخدام المعرفة في عمل منتجات..

4a العين�ة الت�ي يت�م معاملته�ا م�ث��ل الم�ج�م�وع��ات .
التجريبية األخرى فيما عدا متغّيًرا ال يطبق عليها.

5a خ�طوات ح�ل مشكلة ما..

6a المتغير الذي يبقى كما هو في أثناء إجراء التجربة عدة .
مرات.

7a العامل الذي يتغير في أثناء إجراء التجربة..

تثبيت املفاهيم
اختر رمز اإلج�ابة الصحيحة لكل مما يلي:

8a أيرُّ اإلج�راءات التالية ينبغي اتباعها للتحّقق من صحة .
نتائج التجربة؟

aa إجراء عّدة محاوالت.
ba اختيار فرضيتين.
ca التحّيز في اإلجراءات.
da تعميم النتائج.

9a اس�تخدام كمي�ات مختلف�ة م�ن المضاد الحي�وي في .
تجربة على البكتيريا مثال على:

aa .Controlba .Bias

ca .Hypothesisda .Independent variable

10a في أيِّ العمليات التالية ُتستخدم الحواسيب في العلم؟.

aa تحليل البيانات.
ba عمل النماذج.
ca التواصل مع العلماء اآلخرين.
da جميع ما ذكر.

11a أيٌّ مّم�ا يل�ي ُيمثِّ�ل الخط�وة األولى للبح�ث عن حّل .
مشكلة ما؟

aa .Data analysis

ba .Identify the problems

ca .Draw conclusions

da .Hypothesis testing

12a أيرُّ المصطلح�ات التالية يصف العام�ل الذي ال يتغير .
في التجربة؟ 

aa .Hypothesis

ba .Constant

ca .Dependent variable

da .Independent variable 

13a أجرت هدى تجربة لتتوصل إلى ما إذا كانت الس�مكة .
تنم�و على نح�ٍو أفضل ف�ي الم�اء البارد. بعد أس�بوع 
وزنت الس�مكة وسجلت البيانات. كيف يمكن لها أن 

تحسن تجربتها؟

aa إعداد حوض كتجربة ضابطة.
ba ا. وزن السمكة يوميًّ
ca استخدام حوض مائي أكبر.
da قياس درجة حرارة الماء.
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التفكري الناقد

14a ا�ستنتج ما أهمّية تسجيل البيانات عند جمعها؟.

15a قارن بين تحليل البيانات واستخالص النتائج..

16a حّدد لماذا يج�مع العلماء المعلومات المعروفة مسبًقا .
عندما يرغبون في حّل مشكلة ما؟

17a تعــّرف ال�سبــب والنتيجــة إذا تغّيرت ثالث�ة عوامل في .
وق�ت واحد في تجرب�ة ما، فماذا يح�دث لدقة النتائج 

المستخلصة وصّحتها؟ 

استخدم الصورة أدناه لإلجابة عن سؤال 18.

ab

العينة 
ال�سابطة

18a ف�ســر أضف�ت مضادين حيويي�ن مختلفين إل�ى عينتين .
م�ن البكتيريا، في حين لم تض�ف مضادات حيوية إلى 
العين�ة الضابطة، فنم�ت عينتان م�ن البكتيريا بالمعدل 

نفسه. كيف يمكنك أن تفسر نتائجك؟

اأن�سطة تقو االأداء

19a م ملصًق�ا يوّضح خطوات الطريقة العلمّية، . مل�سق صمِّ
ح�ّل  خط�وات  لتوّض�ح  مبتك�رة  ص�وًرا  واس�تخدم 

المشكلة.

20a النظــام العالمي لوحــدات القيا�ض جمعَت عينة .
من م�اء بركة لتفحصها ف�ي المختبر، ووضعَت 
العينة في وعاء س�عته لتر واحد، فكانت بمقدار 
نص�ف الوعاء فق�ط. ما مق�دار عينة الم�اء التي 
إل�ى  ارج�ع  للمس�اعدة،  بالمللت�ر؟  جمعته�ا 

الجدول 1 في هذا الوحدة.

استعن بالجدول التالي لإلجابة عن السؤال 21.

�سحايا املر�ض
عمر الفة )بال�سنوات(عدد االأفراد(

3705

20610

21115

11620

020 �ف

�ا البيانات ال�واردة في  a.21بيانــات المر�ــض مّثل بيانيًّ

الج��دول. أيرُّ الفئات العمرية تصاب بالمرض 
غالًبا؟ وأيرُّ فئة عمرية ال تصاب بهذا المرض؟

تطبيق الريا�سيات
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اختبار مقّنن

اأ�سلة االختيار من متعدد الجزء االأول 

1a ما الخطوة األولى التي يجب أن يقوم بها الباحث قبل .
البدء في استقصائه حول مشكلة ما؟

aa تحليل البيانات.
ba جمع المعلومات.
ca التحكم في المتغيرات.
da التوصل إلى االستنتاج.

2a أيٌّ مم�ا يل�ي أكث�ر مص�ادر المعلوم�ات توثيًق�ا حول .
األمراض التي تسببها البكتيريا؟

aa المجالت العلمية.
ba اإلنترنت.
ca التلفاز.
da الصحف.

3a العامل الذي يتم قياسه خالل التجربة هو:.

aa .Hypothesis

ba .Independent variable

ca .Dependent variable

da .Control samples

4a ما االسم الذي يطلق على البحث العلمي الذي يعتمد .
على المالحظة لإلجابة عن األسئلة؟

aa .Descriptive research

ba .Experimental research

ca .Technical research

da .Analysing research

5a م�ا ن�وع البح�ث ال�ذي يجي�ب ع�ن األس�ئلة العلمية .
باختبار الفرضية؟

aa .Descriptive research

ba .Experimental research

ca .Analysing research

da .Technical research

6a التطبي�ق العلمي لصنع أدوات أو منتجات يس�تخدمها .
الناس، هو: 

aa هندسة.
ba صناعة.
ca تقنية.
da آليات.

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال 7: 

حتدد امل�سكلة

تكوين 
فر�سية

اختبار الفر�سية

ا�ستخا�ض النتائج

ناتحتليل البيا

تعميم النتائج

7a الخطوة النهائية من خطوات الطريقة العلمية هي: .

aa تحديد المشكلة.
ba تحليل البيانات.
ca اختبار الفرضية.
da تعميم النتائج.
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اختبار
مقّنن

اأ�سلة االإجابات الق�سيرة  الجزء الثاني 

8a وّض�ح الخط�وات األساس�ية الت�ي تتبعه�ا عن�د ح�ّل .
مشكلة علمية.

9a ما أهمّية تكرار التجربة أكثر من مرة؟.

10a ما العينة الضابطة؟.

11a ما أهمية الحواس�يب في النشاط العلمي؟ صف ثالثة .
استخدامات للحاسوب في العلم.

12a لماذا يستخدم العلماء في أنحاء العالم النظام العالمي .
لوحدات القياس )SI(؟

13a تجرى التجارب غالًبا بصورة سرية. ما أهمية مشاركة .
اآلخرين في تجاربك ونتائجك؟

استخدم الصورة التالية في اإلجابة عن السؤال 14.

14a لماذا تستخدم الرسوم البيانية في عرض البيانات؟. .

اأ�سلة االإجابات المفتوحة الجزء الثالث 

15a قتل م�رض الطاعون اأَلس�ود آالف الناس في القرون .
عل�ى  الحص�ول  يمكن�ك  كي�ف  وّض�ح  الوس�طى. 
معلوم�ات ع�ن هذا الم�رض؟ وكي�ف انتش�ر؟ وهل 
م�ا زال موج�وًدا حت�ى اآلن؟ وإذا كان كذل�ك فكيف 

يعالج؟

16a بعض الن�اس - ومنه�م المزارعون - ينتج�ون غذاء، .
بينما يستهلكه آخرون. ما فرضيتك لما يحدث إذا قّرر 
جمي�ع المزارعين التوق�ف عن إنت�اج الخضراوات؟ 

وهل هناك طريقة لتختبر فرضيتك؟

17a كيف يمكنك أن تخبر العالم بمالحظاتك التي سجلتها .
عند زيارتك لدول تعاني من الجفاف والمجاعة؟

استخدم الصورة التالية في اإلجابة عن السؤال 18.

18a ارجع إلى الصورة في الشكل 10 حيث تظهر العناوين .
الرئيس�ة الت�ي ت�م التركي�ز عليه�ا في ع�رض موضوع 
الب�ذور. إذا طل�ب إلي�ك ع�رض موض�وع الطريق�ة 
العلمي�ة فم�ا العناوين الرئيس�ة التي س�تركز عليها في 

أثناء عرضك للموضوع؟



الو

9Pa.a2  الو ر

يرتبط فرق اجلهد الكهربائي بني طريف 
مو�سل ب�سدة التيار املار فيه ومقاومته. 
وتعتمد املقاومة الكهربائية ملو�سل على 

عدة عوامل.

الدرس األول
توليد الطاقة الكهربائية

Generatingaelectricity

الطاق�ة   ُتنَت�ج  الرئي�سـة الفـكــرة 
المول�دات  باس�تخدام  الكهربائي�ة 

الكهربائية.

الدرس الثاني
فرق الجهد الكهربائي والمقاومة

Potentialadifferenceaanda

resistance

 لالستفادة من الطاقة  الفكرة الرئي�سة
الكهربائية في حياتنا البد من دراسة 
مكونات الدائرة الكهربائية، وطريقة 
الفيزيائي�ة،  والعالق�ات  توجيهه�ا، 

والقوانين التي تربطهما مًعا.

الدرس الثالث
الكهرباء في المنزل

Householdaelectricity

 تحس�ب الطاق�ة  الفـكــرة الرئي�سـة
الكهربائي�ة المس�تهلكة ف�ي المنزل 
بوح�دة kWh. ويج�ب الحذر عند 
التعام�ل م�ع الكهرب�اء؛ ألنه�ا ق�د 
تؤدي إلى الموت أو تسبب الحرائق.

الرا والطاة
ElectricityaandaEnergy


ُتنَت�ج الطاقة الكهربائية باس�تخدام موّل�دات كهربائية في محط�ات توليد الطاقة 
الكهربائي�ة. ويت�م بعد ذل�ك رفع الجه�د للطاق�ة الكهربائية الناتجة باس�تخدام 

محوالت كهربائية، ثم ُتنقل عن طريق شبكة توزيع الكهرباء.

     اكتب فقرة حول أهمية الطاقة في حياتنا اليومية، وكيف يمكن 
استثمارها في توليد الكهرباء.
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لتنفي�ذ التجرب��ة االستهاللي�ة ارج�ع إىل كراس�ة 
التجارب العملية.

الكهرب�اء والطاقة اعم�ل املطوي�ة 
التالية لتساعدك - يف أثناء قراءة هذه 
الوح�دة - ع�ىل فه�م املصطلح�ات 
اآلتي�ة: فرق اجلهد الكهربائي، املوّلد 

الكهربائي، القواطع الكهربائية.

ا، عىل أن تقس�مها إىل ثالثة  اط�و الورقة عرضيًّ
أجزاء كام يف الشكل.

ا، وافتحها، ثم عنون األعمدة  لف الورقة طوليًّ
الثالثة كام يف الشكل املوضح.

Óفر
Óهدا
الكهرباي

ا�لد
الكهرباي

Óا�ال
الكهرباية

اق�رأ وس�جّل  قبل قراءة الوح�دة، اكتب تعريًفا مناس�ًبا لكل 
من: فرق اجله�د الكهربائي، واملوّل�د الكهربائي، والقواطع 
الكهربائي�ة. ويف أثن�اء قراءتك الوح�دة، صّحح األخطاء يف 
تعريفات�ك )إن وج�دت(، وأضف املزيد م�ن املعلومات إىل 

كل مصطلح.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

فرق الجهد الكهربائي في دائرة توالٍ كهربائية
 

يزّود مصدر الجهد الدائرة الكهربائية بتيار كهربائي 
يس�ري فيها. فم�ا عالقة فرق الجه�د الكهربائي بين 
طرفي المصدر، بفروق الجهد بين طرفي كل عنصر 
ف�ي الدائرة الكهربائي�ة المتصلة معه عل�ى التوالي؟ 

الخطوات:

1a �ل ثالث�ة مصابي�ح كهربائي�ة مختلف�ة عل�ى . صِ
التوالي مع مصدر فرق جهد )بطارية(.

2a الجه�د، . مص�در  ش�ّغل 
واضبط�ه على فرق جهد 

معّين.
3a اس�تعمل فولتمتر لقياس فرق الجهد بين طرفي .

كل مصباح، ودّونها.
4a قِس فرق الجهد بين طرفي مصدر الجهد، ودّونه..
5a ا للدائرة الكه�رب�ائية التي . ارسم شكاًل تخطيطيًّ

أنش��أتها، وس�ّجل قراءة الفولتمتر بجانب كل 
مصباح مستخدم في الدائرة الكهربائية.

التفكير الناقد:  ما عالقة فروق الجهد بين طرفي كل 
مصباح كهربائي بفرق الجهد بين طرفي المصدر؟ 

+

-

A

V

V

V

VV

VR1

VR2

VR3

R2

R1

R3

صاا يية
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1  تعّلم التوّقع تخمين مدروس مبني على ما تعلمته سابًقا. ومن الطرائق التي 

يجب عليك اتباعها لتوظيف التوّقع -في أثناء قراءتك- تخمين ما يوّد المؤلف 
ا؛  إيصال�ه إليك. وس�تجد في أثناء قراءتك أن كل موضوع تقرؤه س�يكون منطقيًّ

ألّنه مرتبط مع الفقرة التي تسبقه.

2  تدّرب اق�رأ الن�ص أدن�اه م�ن ال�درس األول، وبن�اًء عل�ى ما قرأت�ه، اكتب 

توّقعاتك حول ما ستقرؤه في سائر الدرس. وبعد انتهائك من القراءة، ارجع إلى 
توّقعاتك؛ لترى إن كانت صحيحة أم ال.

تم�ر اإللكترونات عبر الدائرة الكهربائية، عند توصيل س�لك موصل 
أو مصب�اح كهربائي بين قطبي البطارية الموجب والس�الب. وتعتمد 
ش�دة التي�ار الكهربائي المار عل�ى فرق الجهد الكهربائ�ي الناتج عن 

البطارية، ومقاومة المادة الموصلة. 

ماذا يحــدث ل�سدة التيار 
المار في مو�سل عند زيادة 
فرق الجهد بين طرفيه

مــا العوامل التــي تعتمد 
عليها المقاومة الكهربائية 

لمادة مو�سلة

اإلكتــرون  كل  يــدور  هــل 
دورة كاملــة فــي الدائرة 
الكهربائيــة حتى ي�سري 

فيها تيار كهربائي

3  طّبق قبل قراءتك لهذه الوحدة، انظر إلى أسئلة 

مراجع�ة الوحدة، واختر ثالثة منه�ا وتوقع إجاباتها.

 Perdictions   التوقع

تهّيأ للقراءة
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قبل القراءة
 بعد القراءةاجلملةم اأو

 م اأو

.1a يس�ري التيار الكهربائ�ي أو التيار االصطالحي في الدائ�رة الكهربائية من
القطب الموجب للبطارية إلى قطبها السالب.

.2a.تتدّفق اإللكترونات في خطوط مستقيمة خالل األسالك الموصلة

.3a.ُتنتج البطاريات الطاقة الكهربائية من خالل التفاعل النووي

.4a.يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة

.5a عندما يكون فرق الجهد الكهربائي في الدائرة الكهربائية ثابًتا، يزداد التيار
الكهربائي بنقصان المقاومة.

.6a.من البطاريات AC نحصل على التيار الكهربائي المتردد

.7a.القابس المكّون من مدخلين للتيار أفضل من القابس المكّون من ثالثة مداخل

.8a.وحدة قياس القدرة الكهربائية )kWh( الكيلو واط. ساعة

.9a يحم�ي المنصه�ر الكهربائي الدوائ�ر الكهربائية من التي�ارات الكهربائية
الكبيرة.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الوحدة باتباعك ما يأتي:

1  قبل قراءة الوحدة أجب عن العبارات الواردة في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.• 
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. • 

2 بعد قراءة الوحدة ارجع إلى هذه الصفحة لترى إن كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غرّيت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.• 
صّحح العبارات غري الصحيحة.• 
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.• 

تهّيأ للقراءة
يف أثناء قراءتك، اخترب التوّقعات 

التي أجريتها لرتى إن كانت 

صحيحة أم ال.
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الدر�ض
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 تحت�اج األجه�زة الكهربائي�ة المختلفة - ومنه�ا مصابيح اإلن�ارة والثالجات 
دها بالتيار الكهربائي؛ لكي  والمسجالت وغيرها – إلى مصدر طاقة كهربائي يزوِّ
تعمل. والتيار الكهربائي Electricacurrent هو تدفق للش�حنات الكهربائية. 
فمث�اًل ينت�ج التي�ار الكهربائ�ي في الم�واد الصلبة بس�بب تدف�ق اإللكترونات 
)شحنات سالبة( الحرة خالل مقطع من سلك أو موصل. أما في السوائل فينتج 
التيار الكهربائي بس�بب تدفق األيونات التي يمكن أن تكون موجبة الشحنة أو 
Electricacurrentaintensity س�البة الشحنة. وتعّرف شدة التيار الكهربائي
بأنها مقدار الشحنة الكهربائية التي َتعبر مقطًعا معّيًنا في المادة الموصلة خالل 
ثاني�ة واحدة، وتقاس ش�دة التيار الكهربائي بوحدة األمبير )A( بجهاز يس�مى 

.Ammeter األميتر

Methodsaofageneratingaelectricity طرق توليد الكهرباء
توليد الطاقة الكهربائية هو عملية تحويل للطاقة من شكل إلى آخر، وستتعرف 

هنا الطريقتين: الكيميائية والميكانيكية لتوليد الطاقة الكهربائية.

Chemicalamethod الطريقة الكيميائية
 يختل�ف  Electricacellaandabattery العمــود الكهربائــي والبطاريــة
مفه�وم البطارية عن العم�ود الكهربائي )أو الخلي�ة الكهربائية(؛ حيث تتكون 
البطاري�ة من خليتين أو أكثر من الخاليا الكهربائية. وتتكون الخلية الكهربائية 
الواحدة من مواد كيميائية ومكونات تمّكنها من توليد التيار الكهربائي.وتزّود 
البطاري�ة األجهزة الكهربائية بالطاق�ة، عندما ُتحّول الطاق�ة الكيميائية داخلها 
إل�ى طاق�ة كهربائية. أم�ا البطاريات القلوي�ة الموّضحة في الش�كل  1، فتوضع 
عجين�ة لينة تفصل بي�ن قطبي البطاري�ة، ويحدث تف�اعل داخل ه�ذه العجينة 
يس�حب اإللكترون�اتِ من أحد طرفي البطارية ويرس�لها إل�ى الطرف اآلخر، 
الذي يصبح س�الب الش�حنة، في حين يصبح الطرف الذي نقصت إلكتروناته 
مش�حوًنا بش�حنة موجبة، وهكذا تندفع اإللكترونات من الطرف السالب عبر 

األسالك الخارجية للدائرة، إلى الطرف الموجب.

تحت�اج األجه�زة الكهربائي�ة المختلفة - ومنه�ا مصابيح اإلن�ارة والثالجات 
دها بالتيار الكهربائي؛ لكي  دها بالتيار الكهربائي؛ لكي إلى مصدر طاقة كهربائي يزوِّ إلى مصدر طاقة كهربائي يزوِّ
 هو تدفق للش�حنات الكهربائية. 
فمث�اًل ينت�ج التي�ار الكهربائ�ي في الم�واد الصلبة بس�بب تدف�ق اإللكترونات 
)شحنات سالبة( الحرة خالل مقطع من سلك أو موصل. أما في السوائل فينتج )شحنات سالبة( الحرة خالل مقطع من سلك أو موصل. أما في السوائل فينتج 
التيار الكهربائي بس�بب تدفق األيونات التي يمكن أن تكون موجبة الشحنة أو 

بأنها مقدار الشحنة الكهربائية التي َتعبر مقطًعا معّيًنا في المادة الموصلة خالل بأنها مقدار الشحنة الكهربائية التي َتعبر مقطًعا معّيًنا في المادة الموصلة خالل 
( بجهاز يس�مى ( بجهاز يس�مى 

، وستتعرف 

يختل�ف يختل�ف 
مفه�وم البطارية عن العم�ود الكهربائي )أو الخلي�ة الكهربائية(؛ حيث تتكون مفه�وم البطارية عن العم�ود الكهربائي )أو الخلي�ة الكهربائية(؛ حيث تتكون 
البطاري�ة من خليتين أو أكثر من الخاليا الكهربائية. وتتكون الخلية الكهربائية البطاري�ة من خليتين أو أكثر من الخاليا الكهربائية. وتتكون الخلية الكهربائية 
وتزّود 
البطاري�ة األجهزة الكهربائية بالطاق�ة، عندما ُتحّول الطاق�ة الكيميائية داخلها البطاري�ة األجهزة الكهربائية بالطاق�ة، عندما ُتحّول الطاق�ة الكيميائية داخلها 

ه�ذه العجينة 
 اإللكترون�اتِ من أحد طرفي البطارية ويرس�لها إل�ى الطرف اآلخر،  اإللكترون�اتِ من أحد طرفي البطارية ويرس�لها إل�ى الطرف اآلخر، 
الذي يصبح س�الب الش�حنة، في حين يصبح الطرف الذي نقصت إلكتروناته 
 اإللكترونات من الطرف السالب عبر 

تحت�اج األجه�زة الكهربائي�ة المختلفة - ومنه�ا مصابيح اإلن�ارة والثالجات تحت�اج األجه�زة الكهربائي�ة المختلفة - ومنه�ا مصابيح اإلن�ارة والثالجات   معايير األداء الرئيسة
22.1a-a22.2a-a22.3a-a22.4

معايير البحث واالستقصاء العلمي
1.3a-a2.1a-a4.3

األهداف 
ُيتوق�ع يف هناية ال�درس أن يك�ون الطالب 

قادًرا عىل أن:
�  )AC( يمّيز بين التيار الكهربائي المتردد

.)DC( والتيار الكهربائي المستمر
يعلل س�بب اس�تخدام الكهرب�اء المنزلية  �

التيار المتردد وليس التيار المستمر.
يقارن بي�ن التي�ار الكهربائ�ي النات�ج عن  �

البطارية والناتج عن المولدات الكهربائية.
الكهربائ�ي  � التي�ار  تولي�د  يوضح كيفي�ة 

المتردد تجاريًّا.
قط�ر  � ف�ي  الكهرب�اء  تولي�د  يش�رح كيفية 

باستخدام توربينات غاز.

يوضح أن جزًءا كبيًرا من الحرارة المفقودة  �
م�ن هذه التوربينات ُيس�تخدم في إنتاج مياه 

صالحة للشرب من مياه البحر.

األهمية
نن�ا املولد الكهربائ�ي من احلصول عىل  يمكِّ
التي�ار الكهربائي الالزم لتش�غيل األجهزة 
املختلفة. وتس�تخدم املستشفيات واملصانع 

واملكيفات الطاقة الكهربائية.

المفردات الجديدة 
Electric current •التيار الكهربائي• 

شدة التيار الكهربائي• 
• Electric current intensity

Ammeter •األميرت• 

تولي الطاة الراية
Generatingaelectricity
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الشكل 1  عن�د وص�ل البطاري�ة القلوية ضمن دائ�رة كهربائية يب�دأ تفاعل كيميائي ف�ي العجينة 
اللينة، فتتحّرك اإللكترونات داخل البطارية.

الشكل 2  التمثيل البياني للتيار المستمر

اDirectacurrent DCa؛ حي�ث تتدّفق اإللكترونات  ُتنت�ج البطارية تياًرا مس�تمرًّ
ا. وال تستمر  في اتجاه واحد، انظر الش�كل   2 الذي يوضح التيار المس�تمر بيانيًّ
البطاري�ة في تزويد الطاقة إلى األبد. فالبطاريات المس�تخدمة في جهاز التحكم 
)الريموت( مثاًل تنتهي صالحيتها أو عمرها بعد فترة معينة من اس�تخدامها. فما 
السبب في انخفاض قدرة البطارية؟ تحتوي البطارية على كمية محّددة من المواد 
الكيميائية التي تتفاعل مًعا لتتحّول إلى مرّكبات أخرى منتجًة الطاقة الكيميائية، 
وعندما ُتستهلك المواد الكيميائية المتفاعلة يتوّقف التفاعل، وعندها ينتهي عمر 
البطاري�ة أو صالحيته�ا. كيف يمكن إذن أن نحصل عل�ى مصدر يزودنا بالطاقة 

الكهربائية باستمرار؟ ستعرف ذلك فيما يلي:

Mechanicalamethod الطريقة الميكانيكية
الكهربائ�ي  الموّل�د  Electrica يس�تخدم  generator  الكهربائــي الموّلــد 
إل�ى  الحركي�ة  الطاق�ة  ليح�ّول  المغناطيس�ي  المج�ال   Electricagenerator

طاق�ة كهربائي�ة. ويع�ود الفض�ل ف�ي اس�تغالل الطاق�ة الكهربائي�ة إل�ى العال�م 
generatorgeneratorgeneratorgenerator

اُ اًّ اًّ تدّفق اإللكترونات ًّ ُ

المفردات الجديدة 
 •DC التيار املستمر• Direct current

املوّلد الكهربائي• 
• Electric generator

يار
الت
دة 
�س

الزمن

DCÓتيار م�ستمر

كن عمل بطارية من ليمونة كيف
كيف يمكنك إضاءة مصباح كهربائي 
باس�تعمال ليمونة بدال من بطارية؟ 

كيف يتشابه هذان المصدران؟

اخلطوات     
1a  أحض�ر ليمون�ة، واغ�رس فيها .

شريحة من الخارصين وأخرى 
تك�ون  بحي�ث  النح�اس،  م�ن 

.2 cm المسافة بينهما
2a �ل س�لك توصيل بش�ريحة .   صِ

الخارصين، وسلًكا آخر بشريحة 
�ل طرفيهم�ا  النح�اس، ث�م صِ
كهربائ�ي،  بمصب�اح  الحري�ن 
والحظ ما يح�دث للمصباح.

3a   ان�زع إح�دى الش�ريحتين م�ن .
الليمون�ة، والح�ظ م�ا يحدث 

للمصباح الكهربائي.

التحليل
1a  ف�ي أي الخطوتي�ن الس�ابقتين .

أضاء المصباح الكهربائي؟
2a  استنتج دور الليمونة..

القطب املوجب

عجينة لينة

القطب ال�سالب
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1831م. ع�ام  الكهربائ�ي  الموّل�د  اخت�رع  ال�ذي  ف�ارادي  ميش�يل  اإلنجلي�زي 
ويترّك�ب الموّل�د الكهربائي من ع�دد من الحلقات الس�لكية )الملف�ات( الملفوفة 
على قلب من الحديد  والموضوعة في مجال مغناطيسي قوي. ويوضح الشكل  3

نموذًجا لمولد كهربائي بس�يط، حيث يش�ّكل الس�لك في صورة ملف. ولكي يدور 
ده بطاقة حركية.  الملف داخل المجال المغناطيسي يوصل بمصدر قدرة خارجي يزوِّ
ويتصل كل طرف من طرفي الملف بحلقة فلزية تالمس فرش�اة لنقل التيار المتولد 
إل�ى الدائ�رة الكهربائية الخارجية. ويس�مح ترتي�ب الفرش�اتين والحلقتين للملف 

بالدوران بحرية، مع االستمرار في إمرار التيار الكهربائي إلى الدائرة الخارجية.

ويغي�ر التي�ار الكهربائي المتولد في الس�لك اتجاهه كل نصف دورة، لذلك يس�مى 
دAlternatingacurrentaACa. انظر الشكل 3. وُيطلق على  التيار الكهربائي المتردِّ
ع�دد مرات تغير اتجاه التيار الكهربائي في الثانية الواحدة اس�م تردد التيار، وُيقاس 
بوح�دة الهرتز Hertz. وفي دولة قطر ُيغير التيار المتردد اتجاهه بمعدل 50 مرة في 
الثاني�ة؛ أي أن ت�ردده Hz 50. وبمعن�ى آخ�ر فالتيار المتردد ال�ذي تنتجه المولدات 
الكهربائي�ة يغيِّر اتج�اه حركة اإللكترونات ع�دة مرات في الثانية. ويس�تخدم التيار 
المتردد بداًل من التيار المس�تمر لنقل الطاقة الكهربائية وتشغيل األجهزة الكهربائية 
المختلف�ة؛ بس�بب إمكاني�ة تغيي�ر ف�رق الجه�د الكهربائي للتي�ار المتردد ليناس�ب 
األجهزة الكهربائية المختلفة، وعدم إمكانية ذلك للتيار المس�تمر؛ وألن نقل الطاقة 

باستخدام التيار المتردد اقتصادي وأكثر كفاءة من نقله بالتيار المستمر.

ما نوع التيار الكهربائي الذي نحصل عليه من املوّلد الكهربائي؟   

ويترّك�ب الموّل�د الكهربائي من ع�دد من الحلقات الس�لكية )الملف�ات( الملفوفة 

ل الس�لك في صورة ملف. ولكي يدور 
ده بطاقة حركية.  الملف داخل المجال المغناطيسي يوصل بمصدر قدرة خارجي يزوِّ
 لنقل التيار المتولد 
. ويس�مح ترتي�ب الفرش�اتين والحلقتين للملف 

، لذلك يس�مى 
. وُيطلق على . وُيطلق على 
ع�دد مرات تغير اتجاه التيار الكهربائي في الثانية الواحدة اس�م تردد التيار، وُيقاس 
 مرة في  مرة في 
. وبمعن�ى آخ�ر فالتيار المتردد ال�ذي تنتجه المولدات 
الكهربائي�ة يغيِّر اتج�اه حركة اإللكترونات ع�دة مرات في الثانية. ويس�تخدم التيار 
المتردد بداًل من التيار المس�تمر لنقل الطاقة الكهربائية وتشغيل األجهزة الكهربائية 
المختلف�ة؛ بس�بب إمكاني�ة تغيي�ر ف�رق الجه�د الكهربائي للتي�ار المتردد ليناس�ب المختلف�ة؛ بس�بب إمكاني�ة تغيي�ر ف�رق الجه�د الكهربائي للتي�ار المتردد ليناس�ب 
األجهزة الكهربائية المختلفة، وعدم إمكانية ذلك للتيار المس�تمر؛ وألن نقل الطاقة 

ع�ام  الكهربائ�ي  الموّل�د  اخت�رع  ال�ذي  ف�ارادي  ميش�يل  ع�ام نجلي�زي  الكهربائ�ي  الموّل�د  اخت�رع  ال�ذي  ف�ارادي  ميش�يل  نجلي�زي 

الشكل 3  ُينتج المول�د الكهربائ�ي تياًرا 
متردًدا.

المفردات الجديدة 
 •AC التيار الكهربائي املرتدد

• Alternating current

Hertz •اهلرتز• 

البطاريات القلوية

ُتس�تخدم م�واد كيميائي�ة متعّددة 
في صناعة البطاريات القلوية؛ إذ 
ُيعّد الخارصين )الزنك( مصدًرا 
لإللكترونات عند الطرف السالب، 
المنجني�ز  أكس�يد  ثان�ي  ويّتح�د 
م�ع اإللكترون�ات عن�د الط�رف 
وتحت�وي  للبطاري�ة.  الموج�ب 
العجينة اللينة على هيدروكس�يد 
البوتاس�يوم ال�ذي ُيس�اعد عل�ى 
نق�ل اإللكترون�ات م�ن الط�رف 
الموج�ب إلى الطرف الس�الب.

بطاري�ة  م�ن:  ابح�ث ح�ول كل 
الخلي�ة الجاف�ة، وبطاري�ة المرك�م 
الحمضي�ة، وارس�م  الرصاص�ي 
ُيبّي�ن الم�واد الكيميائي�ة  ج�دواًل 
الت�ي يحت�وي عليه�ا كل ن�وع م�ن 
البطاري�ات، ووظيف�ة كل م�ادة.

I

I3
1

I = 0

I = 0
4

2
 

 

تيار مرتدد
AC

يار
الت
دة 
�س الزمن

تيار متردد
ملف

مغناطي�ض

حلقتان
فلزيتان

فر�ساتان

5050



 ُتس�تعمل كميات هائلة من  Poweraplants محطات توليد الطاقة الكهربائية
�ا، وهذه الكمية أكبر كثيًرا من أن يتم تخزينها في البطاريات.  الطاق�ة الكهربائية يوميًّ
فالطاق�ة الكهربائي�ة المتاح�ة لالس�تعمال من أي مقب�س يتم توليدها باس�تمرار في 
محط�ات توليد الطاقة الكهربائي�ة؛ حيث تعمل جميع المحطات بالمبدأ نفس�ه من 

خالل المولدات الكهربائية. 
ولك�ي ُت�زّود المولدات الكهربائية بالطاقة الحركية - لت�دور ملفاتها في المجاالت 
المغناطيس�ية – ُتستخدم مصادر متنوعة للطاقة لتحقيق ذلك؛ فقد يستخدم الفحم، 
أو الغ�از الطبيع�ي، أو النف�ط، أو طاق�ة المياه الس�اقطة م�ن الش�الالت، أو غيرها. 
ويبّين الش�كل   4 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باس�تخدام الفحم الحجري، وهي 
األكثر شيوًعا. ويتم في هذا النوع من المحطات حرق الوقود لجعل الماء يغلي في 
المراج�ل. ويتم توجيه بخار الم�اء الناتج المضغوط نحو توربين Turbine يحوي 
مجموعة من ش�فرات المراوح، التي تدور عند اصطدام تيار البخار المضغوط بها. 
وُينق�ل هذا الدوران إلى المولد الكهربائي لتدوير ملفاته في المجال المغناطيس�ي، 

الشكل توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر  توليد الطاقة الكهربائية. انظر ومن ثمومن ثمومن ثم توليد الطاقة الكهربائية. انظر الشكل   5.

ُُ

المفردات الجديدة 
Turbine •توربني• 

الت�ي  الطاق�ة  تولي�د  الشكل 5  محط�ة 
تس�تخدم الوقود تحول الطاقة 
الكيميائي�ة في الوقود إلى طاقة 

كهربائية. 
اكت�ب قائم�ة ببع�ض مصادر 
المس�تعملة  األخرى  الطاق�ة 

في محطات الطاقة.

الشكل 4  محطات توليد الكهرباء التي 
تعم�ل بالفح�م ت�زود العالم 
بالكثير من الطاقة الكهربائية.

الطاقة الحرارية 
في الماء 

الطاقة الحركية
في البخار 

الطاقة 
الحركية في 
التوربين

مزود الغاز 
الطبيعي اأو النفط  

الطاقة الكيميائية 
في الغاز الطبيعي اأو 

النفط

المدخنة اأنبوب البخار التوربينالمولد

غاز طبيعي

خزان ماء
ماء بارد 

المرجل

الطاقة 
الكهربائية 

الخارجة من المولد
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أم�ا ف�ي دولة قطر فيس�تخدم الغ�از الطبيعي في محط�ات توليد الطاق�ة الكهربائية. 
ويت�م في هذه المحطات تولي�د الطاقة الكهربائية مباش�رة دون الحاجة إلى مراجل 
أو تس�خين المي�اه؛ وذلك باس�تخدام التوربين�ات الغازية، انظر الش�كل   6. يتكون 
التوربي�ن الغازي من ضاغ�ط للهواء، يأخذ الهواء من الج�و المحيط ويرفع ضغطه 
إلى عش�رات أضع�اف الضغط الج�وي، فيختلط ه�ذا الهواء المضغ�وط بالوقود، 
ويحترقان مًعا في غرفة االحتراق بوس�ائل خاصة باالش�تعال. وينتج عن االحتراق 
ْ 538. تدخل  C غ�ازات مختلف�ة ذات ضغط مرتفع ودرجات حرارة عالية تصل إلى
الغ�ازات الناتجة عن االحتراق ف�ي التوربين، فتصطدم بمراوحه أو ريش�ه الكثيرة، 

فيدور التوربين، الذي ُيدير بدوره الموّلد الكهربائي فينتج طاقة كهربائية.

كيف يتم التخلص من الحرارة المفقودة من التوربينات الغازية؟ يس�تخدم في دولة 
قط�ر ماء البحر لتبريد التوربينات الغازية للتخلص م�ن الحرارة المفقودة، ويتم في 
الوقت نفس�ه االس�تفادة من هذه الحرارة في تقطير مياه البحر والحصول منها على 
مياه صالحة للش�رب. وقد أش�ارت تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن دولة قطر 
�ر المياه الصالحة للش�رب بمواصفات عالية للس�كان في جمي�ع أنحاء الدولة،  توفِّ

حيث يستفيد %100 من السكان من المياه عن طريق شبكات التوزيع.

ملاذا تستخدم الكهرباء املنزلية التيار املرتدد؟   

أم�ا ف�ي دولة قطر فيس�تخدم الغ�از الطبيعي في محط�ات توليد الطاق�ة الكهربائية. 
ويت�م في هذه المحطات تولي�د الطاقة الكهربائية مباش�رة دون الحاجة إلى مراجل ويت�م في هذه المحطات تولي�د الطاقة الكهربائية مباش�رة دون الحاجة إلى مراجل 
. يتكون 

 االحتراق  االحتراق 
. تدخل 

كيف يتم التخلص من الحرارة المفقودة من التوربينات الغازية؟ يس�تخدم في دولة 
قط�ر ماء البحر لتبريد التوربينات الغازية للتخلص م�ن الحرارة المفقودة، ويتم في قط�ر ماء البحر لتبريد التوربينات الغازية للتخلص م�ن الحرارة المفقودة، ويتم في 
الوقت نفس�ه االس�تفادة من هذه الحرارة في تقطير مياه البحر والحصول منها على 
مياه صالحة للش�رب. وقد أش�ارت تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن دولة قطر 
�ر المياه الصالحة للش�رب بمواصفات عالية للس�كان في جمي�ع أنحاء الدولة،  �ر المياه الصالحة للش�رب بمواصفات عالية للس�كان في جمي�ع أنحاء الدولة، توفِّ توفِّ

أم�ا ف�ي دولة قطر فيس�تخدم الغ�از الطبيعي في محط�ات توليد الطاق�ة الكهربائية. أم�ا ف�ي دولة قطر فيس�تخدم الغ�از الطبيعي في محط�ات توليد الطاق�ة الكهربائية. 

الغازية  التوربينات  الشكل 6  ُتس�تخدم 
ف�ي محط�ات تولي�د الطاق�ة 

الكهربائية في دولة قطر.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

  وحدات توليد القدرة
استعن بالمكتبة أو شبكة اإلنترنت 
للمزيد من المعلومات حول األنواع 
المختلف�ة لمحطات تولي�د القدرة 
الكهربائية المستخَدمة في منطقتك.

 صّنف األنواع المختلفة من  نـ�ســاط
محطات توليد القدرة الكهربائية.
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اختبر نف�سك
1a �سف كيفية توليد الكهرباء بالطريقة الكيميائية..
2a و�سح كيفي�ة االس�تفادة م�ن احل�رارة املفق�ودة م�ن .

التوربينات الغازية.
3a �سف عملية توليد التي�ار الكهربائي املرتّدد يف دولة .

قطر.
4a قارن ب�ني التي�ار الكهربائ�ي النات�ج ع�ن البطارية .

والناتج عن املولد الكهربائي من حيث:
منشأ التيار.• 
نوع التيار.• 
استمرارية التيار.• 

5a التفكري  الناقد ما مصدر اإللكرتونات التي تتدّفق .
عرب الدائرة الكهربائية؟

1
الخا�سة

طرق توليد الكهرباء
a •ÓةاÓاÓيةراÓةالطاÓيالكهرباÓدل�اÓل �يح

ÓلداÓهملÓيدورÓندماÓالكهربا ÓوينتÓيةهربا
ي�سينامÓال

a •Óيارو ÓDC Óم�ستمر Óيار Óا� Óيالكهربا Óالتيار
ACÓددمÓيهربا

a •ÓندماÓةبالطاÓةيالكهرباÓرالداÓةالبطاريÓد و
يةهرباÓةاÓاÓلهاداÓيةالكيمياÓةالطاÓل � 

a •Óازال Óربينات� Óبا�ستخدام ÓطرÓÓالكهربا Óدل� Ó
Óايا Óط Ó Óعةساال Óرارا Óم Óادتس� وي

سرللÓةسا�ÓمياÓلÓللح�س�ل

a •دواÓااÓÓاتولكاÓتدفÓستمر�اÓالتيارÓ

a •ÓهاارÓااÓاتولكا ÓÓددا Óالتيار Ó
يةاالÓÓمراتÓد

a •Ó يال�Óسهل�اÓهÓنازلاÓÓدداÓالتيارÓي�ستخدم
ستمر�اÓالتيارÓمÓ الÓسهل�وا

6a البحــث عــن املعلومات ابح�ث يف املكتبة أو ش�بكة .
اإلنرتن�ت ع�ن ط�رق تولي�د الكهرب�اء بالطريق�ة 
تقري�ًرا  الكيميائي�ة، وأع�ّد  امليكانيكي�ة والطريق�ة 

خمترًصا عن ذلك.

تطبيق المهارات
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  كيف يمكن الحصول على  Potentialadifference  فــرق الجهد الكهربائــي
الطاق�ة م�ن تدّفق الم�اء؟ إذا قمنا بضخ الماء من س�طح األرض إلى أعلى بمضخة 
ده بطاقة وض�ع تجاذبية، كما في الش�كل  7. وعند هبوط الم�اء من أعلى  فإنن�ا ن�زوِّ
يمكن الحصول منه على هذه الطاقة مرة أخرى من خالل توربين يدور بفعل الماء' 
أي تتح�ّول طاق�ة الوض�ع المختزنة في الماء إل�ى طاقة حركية، ثم يع�ود الماء مرة 
أخرى إلى المضخة. ولكي يتدّفق الماء باستمرار ال بد أن يتم ذلك في مسار مغلق. 
وكذلك في الكهرباء؛ فإن الش�حنات الكهربائية لن تتحّرك باس�تمرار إاّل عبر حلقة 
موصل�ة مغلقة، ُتس�ّمى الدائ�رة الكهربائي�ة Electricacircuit، الحظ الش�كل   8.

وُيعّد النموذج الذي ُيمّثل تدّفق الماء عبر منحدر بس�بب قوة الجاذبية التي تؤثر فيه 
أفض�ل طريقة لتوضيح التيار الكهربائي. وبالمثل تتدّفق اإللكترونات بس�بب القوة 

الكهربائية المؤثرة فيها.

كيف يمكن الحصول على 

. وعند هبوط الم�اء من أعلى . وعند هبوط الم�اء من أعلى 

زنة في الماء إل�ى طاقة حركية، ثم يع�ود الماء مرة زنة في الماء إل�ى طاقة حركية، ثم يع�ود الماء مرة 
 مغلق. 
وكذلك في الكهرباء؛ فإن الش�حنات الكهربائية لن تتحّرك باس�تمرار إاّل عبر حلقة 

وُيعّد النموذج الذي ُيمّثل تدّفق الماء عبر منحدر بس�بب قوة الجاذبية التي تؤثر فيه 
أفض�ل طريقة لتوضيح التيار الكهربائي. وبالمثل تتدّفق اإللكترونات بس�بب القوة أفض�ل طريقة لتوضيح التيار الكهربائي. وبالمثل تتدّفق اإللكترونات بس�بب القوة 

الكهربائية المؤثرة فيها.الكهربائية المؤثرة فيها.

الشكل 7  تزداد طاقة الوضع للماء عند رفعه  فوق سطح األرض باستخدام المضخة.

معايير األداء الرئيسة
a21.1a-a21.2a-a21.3a-a21.4a-

21.5a-a21.6a-a21.7a-a21.8

معايير البحث واالستقصاء العلمي
2.3a-a2.4a-aa3.1a-a3.3

األهداف 
يتوق�ع يف هناية ال�درس أن يك�ون الطالب 

قادًرا عىل أن:
يوض�ح  أن ف�رق الجه�د الكهربائ�ي عب�ر  �

كل ج�زء في الدائرة ه�و قياس للطاقة التي 
ينقلها إلى هذه األجزاء.

يوضح مفهوم فرق الجهد الكهربائي بين  �
نقطتين في دائرة كهربائية.

يحس�ب فرق الجه�د الكل�ي ف�ي دائ�رة  �
كهربائية موصولة على التوالي.

يوضح أن مقاومة سلك موصل تعتمد على  �
قطره، وطوله، والمادة المصنوع منها.

يعدد االس�تخدامات الكهربائي�ة لبع�ض  �
العناصر مثل النحاس والتنجستن.

يبّين العالق�ة بي�ن فرق الجه�د بين طرفي  �
موصل وشدة التيار الكهربائي المار فيه.

يحسب المقاومة الكهربائية لعنصر في الدائرة. �

األهمية
للطاق�ة  ثاب�ت  مص�در  الكهربائ�ي   التي�ار 
الت�ي تعم�ل عليه�ا األجه�زة  الكهربائي�ة 

ا. الكهربائية املستخدمة يوميًّ

الشكل 8 رسم تخطيطي لدائرة كهربائية.

م�سدر الطاقة

المفردات الجديدة 
Electric circuit •الدائرة الكهربائية• 

ر ا الراي وااومة
Potentialadifferenceaandaresistance

ر ا الراي وااومة
Potentialadifferenceaandaresistance

الدر�ض

222222222222

طاقة عالية

االرتفاع

االأر�ض
طاقة منخف�سة
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ويع�رف الش�غل المبذول لنقل وحدة الش�حنات الكهربائية بي�ن نقطتين في الدائرة 
الكهربائية بأنه فرق الجهد الكهربائي Potentialadifference بينهما.

أما الجهد الكهربائي Electricapotential فهو حالة الموصل الكهربائية التي تبين 
انتقال الطاقة الكهربائية منه أو إليه عند توصيله مع موصل آخر.

وفرق الُج�ه�د الكهربائي Potential difference للبطاري�ة هو مقياس لمقدار ما 
يكتس�به كل إلكت�رون من طاق�ة كهربائية. وكلم�ا ازداد فرق الجه�د الكهربائي زاد 
مق�دار الطاق�ة الكهربائية الت�ي يمكن أن تتحّول إلى أش�كال أخرى م�ن الطاقة في 

عناصر الدائرة الكهربائية. 

وينشأ فرق جهد كهربائي بين طرفي كل عنصر في الدائرة الكهربائية عند مرور تيار 
كهربائي فيه، وُيعّد فرق الجهد هذا مقياًسا للطاقة الكهربائية التي يستهلكها هذا العنصر، 
،Voltmeter باستخدام جهاز ُيسّمى الفولتمتر ،)V( وُيقاس بوحدة تسمى الفولت

يوص�ل عل�ى التوازي م�ع عنصر الدائ�رة الُمراد قياس ف�رق الجه�د الكهربائي بين 
الشكلطرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ طرفيه. الحظ الشكل   9.

المفردات الجديدة 
فرق اجُل�هد الكهربائي• 

• Potential difference

اجل�هد الكهربائي• 
• Electric potential

Voltmeter •فولتمرت• 

الشكل 9   الفولتمت�ر جه�از لقياس فرق 
ويوص�ل  الكهربائ�ي  الجه�د 
ف�ي الدائ�رة الكهربائي�ة عل�ى 

التوازي.

5555

بطارية

فولتمتر

مقاومة

بطارية



Resistance المقاومة الكهربائية
 ق�د تعتق�د أن س�ريان التيار الكهربائي ف�ي دائرة كهربائية يعن�ي أنه يجب على 
كل إلكت�رون أن يكم�ل دورة كامل�ة عب�ر الدائ�رة. إال أن�ه ف�ي الحقيق�ة تتحّرك 
اإللكترون�ات المف�ردة في الدائ�رة الكهربائية ببطء، فعند توصيل طرفي س�لك 
م�ع بطارية فإنها تؤثر بقوة ف�ي اإللكترونات، فيجبرها على الحركة نحو القطب 
الموج�ب للبطارية. وم�ن الجدير بالذك�ر أن التيار الكهربائي المار في أس�الك 
ا، انظر  الدوائ�ر الكهربائي�ة ف�ي الواقع ه�و إلكترونات، ويس�مى تي�اًرا إلكترونيًّ
الش�كل   10، أما التيار الكهربائي أو التي�ار االصطالحي - الذي يؤخذ عادة في 

الحسبان - فيكون في عكس اتجاه حركة التيار اإللكتروني.

 وتتحرك اإللكترونات عبر المواد الموصلة، بشكل أسهل من حركتها عبر المواد 
العازلة. ومع ذلك فإن المواد الموصلة تمانع � إلى حد ما � سريان اإللكترونات. 

يعن�ي أنه يجب على 
كل إلكت�رون أن يكم�ل دورة كامل�ة عب�ر الدائ�رة. إال أن�ه ف�ي الحقيق�ة تتحّرك 
 س�لك 
 بقوة ف�ي اإللكترونات، فيجبرها على الحركة نحو القطب  بقوة ف�ي اإللكترونات، فيجبرها على الحركة نحو القطب 
وم�ن الجدير بالذك�ر أن التيار الكهربائي المار في أس�الك 
ا، انظر   ويس�مى تي�اًرا إلكترونيًّ
، أما التيار الكهربائي أو التي�ار االصطالحي - الذي يؤخذ عادة في ، أما التيار الكهربائي أو التي�ار االصطالحي - الذي يؤخذ عادة في 

 المواد 
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مغل�ق  مس�ار  هن�اك  كان  الشكل 10    إذا 
يس�مح بم�رور اإللكترونات، 
فإن اإللكترون�ات تمر خالله 
خارج�ة م�ن القطب الس�الب 
للبطاري�ة، لتع�ود إل�ى قطبه�ا 

الموجب.

التيار االإلكرتو

e-

e-

e-

e-

بطارية

�سلكا تو�سيل

التيار الكهربائي )التيار اال�سطاحي(

المفردات الجديدة 
املقاومة الكهربائية• 

• Electric resistance

وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات في التدفق خالل المادة 
المقاوم�ة الكهربائية aElectricaresistance؛ وهي ش�كل من أش�كال الممانعة 
التي تبديها المادة لمرور التيار الكهربائي خاللها، ويرمز إليها بالرمز R، وُتقاس 
المقاومة الكهربائية بوحدة ُتس�ّمى األوم Ohm، ويرمز إليها بالرمز Ω. وللمواد 

العازلة عموًما مقاومة كهربائية أكبر كثيًرا من الموصالت.

 خالل المادة 
؛ وهي ش�كل من أش�كال الممانعة ؛ وهي ش�كل من أش�كال الممانعة 
 وُتقاس  وُتقاس 
 وللمواد 

وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات 
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 االأوم  أطلق�ت هذه التس�مية على 
وحدة قي�اس المقاومة الكهربائية؛ 
تخلي�ًدا للعال�م األلمان�ي ج�ورج 
ال�ذي  1854ـ1787،  أوم  س�يمون 
ينس�ب إلي�ه اكتش�اف العالقة بين 
س�ريان التيار الكهربائ�ي والجهد 

الكهربائي  والمقاومة الكهربائية.

ابحث ع�ن المزيد من المعلومات 
ح�ول ه�ذا العالم، واكتب س�يرته 
الذاتي�ة مختصرة، ثم ش�ارك طلبة 

الصف فيها.

اجلدول aa1العوامل التي تعتمد عليها مقاومة املو�سل
تغري املقاومة

 املقاومةالعامل مثالكيفية تغري

الطول
تزداد المقاومة الكهربائية 

بزيادة الطول.
         RL1 >RL2     

L1

L2

A1 A2

T1 T2

مساحة 
المقطع 
العرضي

تزداد المقاومة الكهربائية 
بنقصان مساحة المقطع 

العرضي.

RA2 < RA1

L1

L2

A1 A2

T1 T2

درجة 
الحرارة

تزداد المقاومة بزيادة درجة 
 RT1 > RT2الحرارة.

L1

L2

A1 A2

T1 T2

نوع المادة

عند تثبيت كلٍّ من الطول ومساحة 
المقطع العرضي ودرجة الحرارة، 
تتغير المقاومة الكهربائية وفق 

نوع المادة المستخدمة.

R
اد 
زد
ت

البالتين
الحديد

األلومنيوم
الذهب

النحاس
الفضة

 بالنظر إلى الش�كل   11 تالحظ أن  Resistanceaofawires مقاومة االأ�ساك
تدف�ق الماء داخ�ل الخرطوم يقل عند زي�ادة طوله أو عند نقص�ان قطره، الحظ 
الج�دول أدن�اه. وهذا م�ا يحدث للمقاوم�ة الكهربائية لألس�الك الفلزية؛ حيث 
ت�زداد المقاوم�ة الكهربائية للس�لك بزي�ادة طول�ه أو بنقصان قط�ره. فالمقاومة 
الكهربائية مثاًل لس�لك نحاس�ي طويل أكبر منها لس�لك نحاس�ي قصير، كما أن 
المقاومة الكهربائية لسلك نحاسي رفيع )قطره صغير( أكبر منها لسلك نحاسي 

سميك )قطره كبير(، كما في الجدول 1.

 تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن  تالحظ أن 

 
  







الشكل 11   مقاومة الخرطوم النس�ياب 
الماء داخله تعتمد على قطر 

الخرطوم وطوله.
 قارن َبيْن كمية تدّفق الماء في 
الخرطوم، وكمية الش�حنات 
ف�ي  المتدفق�ة  الكهربائي�ة 

السلك.
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 وتالحظ أننا ثّبتنا نوع السلك عند المقارنة بين المقاومات الكهربائية؛ 
ألن المقاوم�ة الكهربائية تعتم�د أيًضا على نوع الم�ادة المصنوع منها 
1 m الس�لك. فمث�اًل المقاوم�ة الكهربائية لس�لك من النح�اس طوله
أقل منها لسلك من الحديد له نفس طول سلك النحاس وقطره، وذلك 

عند درجة الحرارة نفسها.

وقد ت�م تثبيت درجة الح�رارة عند المقارن�ة بين المقاوم�ة الكهربائية 
للفلزي�ن؛ ألن مقاومة هذه الفلزات تزداد بزيادة درجة حرارتها. فمثاًل 
المقاومة الكهربائية لس�لك نحاس عند C° 20 أقل منها للس�لك نفسه 

عند درجة حرارة C° 50. الحظ الج�دول السابق.

ا�ستخــدام اأ�ســاك النحا�ض فــي التو�سيــات الكهربائية داخل 
aUsingacopperawiresainaelectricaconnectionsain   المبانــي 
aيزداد مقدار الطاقة الكهربائية المحّولة إلى طاقة حرارية  abuildings

بزيادة مقاومة الس�لك. وللنح�اس مقاومة كهربائية قليل�ة؛ لذلك فهو 
من أفضل المواد الموصلة للكهرباء؛ فعند س�ريان التيار الكهربائي في 
أسالك النحاس تكون كمية الطاقة الحرارية الناتجة عن المقاومة قليلة 
بالمقارنة بغيره من المواد؛ وذلك ألن النحاس موصل جيد للكهرباء، 
لذا ُتس�تخدم األسالك النحاس�ية في التمديدات الكهربائية في األبنية؛ 

ألنها ال تسخن  إلى الحد الذي يجعلها تسبب الحرائق.

 ُيصنع  Electricalausesaofaelements اال�ستـخــدامات الكـهربائية للعـنا�ســر
ا مقاومت�ه كبيرة، انظر الش�كل   12. فتي�ل المصب�اح الكهربائ�ي من س�لك رفيع ج�دًّ
ُخن إلى درجة كافية النبعاث الضوء منها،  وعند سريان التيار الكهربائي داخل الفتيلة َتسْ
ومع ذلك نجد أن الفتيلة ال تنصهر؛ ألنها مصنوعة من فلز التنجستن Tungsten الذي 
ا تفوق درجات انصهار الكثير من الفلزات األخرى، وهذا  ل�ه درجة انصه�ار عالية جدًّ

يمنع الفتيلة من االنصهار عند درجات الحرارة العالية التي يتطّلبها انبعاث الضوء.

ما العوامل التي تعتمد عليها املقاومة الكهربائية ملوصل فلزي؟ ما العوامل التي تعتمد عليها املقاومة الكهربائية ملوصل فلزي؟   

العاقة بين فرق الجهد الكهربائي و�سدة التيار الكهربائي
aRelationabetweenavoltageaandaelectricacurrent

تمر اإللكترونات عبر الدائرة الكهربائية، عند توصيل سلك موصل أو مصباح كهربائي 
بين قطبي البطارية الموجب والسالب. وتعتمد شدة التيار الكهربائي المار على فرق 
الجه�د الكهربائ�ي الناتج عن البطاري�ة، ومقاومة المادة الموصلة. وللمس�اعدة على 

تنا نوع السلك عند المقارنة بين المقاومات الكهربائية؛ 
ألن المقاوم�ة الكهربائية تعتم�د أيًضا على نوع الم�ادة المصنوع منها ألن المقاوم�ة الكهربائية تعتم�د أيًضا على نوع الم�ادة المصنوع منها 

طول سلك النحاس وقطره، وذلك 

وقد ت�م تثبيت درجة الح�رارة عند المقارن�ة بين المقاوم�ة الكهربائية 

 أقل منها للس�لك نفسه 

التو�سيــات الكهربائية داخل التو�سيــات الكهربائية داخل 

 مقدار الطاقة الكهربائية المحّولة إلى طاقة حرارية 
 لذلك فهو 
من أفضل المواد الموصلة للكهرباء؛ فعند س�ريان التيار الكهربائي في من أفضل المواد الموصلة للكهرباء؛ فعند س�ريان التيار الكهربائي في 
 قليلة 
بالمقارنة بغيره من المواد؛ وذلك ألن النحاس موصل جيد للكهرباء، 
 ُتس�تخدم األسالك النحاس�ية في التمديدات الكهربائية في األبنية؛  ُتس�تخدم األسالك النحاس�ية في التمديدات الكهربائية في األبنية؛ 

ُيصنع ُيصنع 

 ،
الذي 
ا تفوق درجات انصهار الكثير من الفلزات األخرى، وهذا  ا تفوق درجات انصهار الكثير من الفلزات األخرى، وهذا ل�ه درجة انصه�ار عالية جدًّ ل�ه درجة انصه�ار عالية جدًّ

 سلك موصل أو مصباح كهربائي  سلك موصل أو مصباح كهربائي 

وللمس�اعدة على 

وتالحظ أننا ثّبوتالحظ أننا ثّبوتالحظ أننا ثب

ف�ي  التنجس�تن  ُيس�تخدم  الشكل 12   
بس�بب  اإلن�ارة  مصابي�ح 

ارتفاع درجة انصهاره.
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فه�م ه�ذه العالقة، تخّيل دلًوا قاع��دته متصلة بخرطوم، ينس�اب الم�اء م�نه، كم�ا 
يوّضح الش�كل   13. وإذا ُرفع الدلو إلى أعلى، فس�وف تزداد سرعة تدّفق الماء عبر 

الخرطوم أكثر مما كانت عليه من قبل، فيزداد تيار الماء بزيادة االرتفاع.

بالع�ودة إل�ى نموذج مضخة الماء الموّضح في الش�كل 7، نجد أن الماء الهابط من 
أعل�ى تتح�ول طاقة وضع�ه التجاذبية إلى طاق�ة حركية، وكلما زاد ذل�ك االرتفاع، 
ازدادت طاقة الماء المتحّولة، وتش�به زيادة االرتفاع في النموذج، زيادة فرق الجهد 
الكهربائي للبطارية في الدائرة الكهربائية. وكما يزداد تيار الماء بزيادة االرتفاع، فإن 

شدة التيار الكهربائي تزداد بزيادة فرق الجهد الكهربائي للبطارية.

 أجرى الفيزيائي األلماني جورج س�يمون أوم في القرن  Ohm’salaw قـانون اأوم
التاس�ع عش�ر الميالدي تجربة لقياس أثر تغّير فرق الجهد الكهربائي في شدة التيار 
الم�ار في دائرة كهربائية، فوجد عالقة بس�يطة بين كل من فرق الج�ه�د الكهربائي، 
وش�دة التيار الكهربائي، والمق�اوم��ة الكهربائية ف�ي الدائ��رة الكهربائية، وُتعرف 
ا باس�م قان�ون أوم Ohm’salaw الذي ينص على أن ش�دة التيار  ه�ذه العالق�ة حاليًّ
ا مع ف�رق الجهد بين طرفي�ه عند ثبات  الكهربائ�ي الم�ار في موصل تتناس�ب طرديًّ

ا على النحو اآلتي: درجة الحرارة، وُيكتب رياضيًّ

Ohm’salaw  قانون أوم
فرق الجهد ) فولت( = شدة التيار ) أمبير( × المقاومة الكهربائية ) أوم(

Potential difference (V) = Current (A) × Resistance (Ω)

V  =  IR

المفردات الجديدة 
Ohm’s law •قانون أوم• 

الشكل 13   عن�د رف�ع الدلو إل�ى أعلى 
ي�زداد مق�دار طاق�ة وض�ع 
زي�ادة  ُيس�ّبب  مم�ا  الم�اء، 
س�رعة تدّفق الم�اء الخارج 

من الخرطوم.

V

R I

اأ�سباه املو�سات 
aSemiconductors

 يقص�د به�ا الم�واد الت�ي توصل 
الكهرباء بدرجة أقل من الفلزات 
وأكبر من الالفلزات، ومن أهّمها 
والجرماني���وم.  الس�ليك���ون 
ويمك���ن التحكم ف�ي المقاومة 
الكهربائي�ة ألش�باه الموص�الت 
بإضاف�ة ذرات مادة معين�ة إليها، 
تس�مى ش�وائب. وه�ي أس�اس 
صناعة رقائق المشغالت الدقيقة 
والترانزس�تورات، التي أصبحت 
ا في صناعة الحاسوب. جزًءا مهمًّ
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الشكل 14    رس�م تخطيطي لدائ�رة كهربائية 
بسيطة حيث تطبق العالقة: 

V=IR                 

V=4 A×3 Ω = 12 V         

ووفًقا لقانون أوم، عندما يزداد فرق الجهد الكهربائي في دائرة كهربائية تزداد ش�دة 
التيار الكهربائي المار فيها عند ثبات درجة الحرارة، تماًما كما يتدّفق الماء بس�رعة 
من الدلو الذي  ُرفع إلى أعلى. أما إذا لم تتغّير قيمة فرق الجهد في الدائرة الكهربائية 
فس�تقّل ش�دة التي�ار بزي�ادة المقاومة فيها عن�د ثبات درج�ة الح�رارة. وتالحظ أنه 
إليجاد العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار والمقاومة، يجب ثبات درجة الحرارة؛ 
ألن تغي�ر درجة حرارة الموصل يغير من مقاومت�ه. فمثاًل تزداد مقاومة الموصالت 

الفلزية بزيادة درجة حرارتها.

ويوض�ح الش�كل   14 صورتي�ن a و b لدائ�رة كهربائي�ة يمكن اس�تخدامها إليجاد 
العالق�ة بي�ن المقاوم�ة الكهربائي�ة وفرق الجهد وش�دة التي�ار الكهربائ�ي، وقد تم 
توصي�ل األميت�ر عل�ى التوالي ف�ي الدائرة a لقي�اس ش�دة التي�ار، والفولتمتر على 
الت�وازي فيها لقياس فرق الجهد بين طرفي المقاومة، كما يظهر في الش�كل 14 في 
الرس�م والصورة ريوس�تات )مقاومة متغيرة( يستخدم لتغيير ش�دة التيار الكهربائي 

في الدوائر الكهربائية.

وتحق�ق معظم الموص�الت الفلزية قانون أوم؛ حيث تزداد ش�دة التي�ار الكهربائي 
الم�ار فيها بزيادة ف�رق الجهد الكهربائي بين طرفيها، وعن�د التمثيل البياني للعالقة 
بي�ن فرق الجهد وش�دة التيار لموصل يحقق قانون أوم، نحصل على خط مس�تقيم 

ميله يساوي مقاومة الموصل، كما في الشكل   15 .

ش�دة 
 تماًما كما يتدّفق الماء بس�رعة  تماًما كما يتدّفق الماء بس�رعة 
 الجهد في الدائرة الكهربائية 
 عن�د ثبات درج�ة الح�رارة. وتالحظ أنه 
إليجاد العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار والمقاومة، يجب ثبات درجة الحرارة؛ 
ألن تغي�ر درجة حرارة الموصل يغير من مقاومت�ه. فمثاًل تزداد مقاومة الموصالت ألن تغي�ر درجة حرارة الموصل يغير من مقاومت�ه. فمثاًل تزداد مقاومة الموصالت 

 لدائ�رة كهربائي�ة يمكن اس�تخدامها إليجاد 
العالق�ة بي�ن المقاوم�ة الكهربائي�ة وفرق الجهد وش�دة التي�ار الكهربائ�ي، وقد تم 
 لقي�اس ش�دة التي�ار، والفولتمتر على 
 في  في 
الرس�م والصورة ريوس�تات )مقاومة متغيرة( يستخدم لتغيير ش�دة التيار الكهربائي 

 حيث تزداد ش�دة التي�ار الكهربائي  حيث تزداد ش�دة التي�ار الكهربائي 
الم�ار فيها بزيادة ف�رق الجهد الكهربائي بين طرفيها، وعن�د التمثيل البياني للعالقة 
بي�ن فرق الجهد وش�دة التيار لموصل يحقق قانون أوم، نحصل على خط مس�تقيم 

 . .15151515الشكل، كما في ميله يساوي مقاومة الموصل

ووفًقا لقانون أوم، عندما يزداد

a b

الشكل 15    العالق�ة البيانية بي�ن فرق الجهد 
وشدة التيار الكهربائي.

فولتمرت

اأميرت

مقاومة متغرية

بطارية

مقاومة
3Ω

12 V

مقاومة متغرية )ريو�ستات(

+

12aV
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 أج�رى طال�ب تجرب�ة إليج�اد المقاوم�ة  ح�ســاب المقاومــة الكهربائية
الكهربائية لموصل. فطّبق فروق جهد مختلفة على الموصل، وقاس شدة التيار 
ا، كما هو موضح في الش�كل  الم�ار في�ه، ثم مّثل النتائ�ج التي حصل عليها بيانيًّ

المجاور. احسب مقاومة الموصل. 

احلل 
مقادي�ر فروق الجهد وش�دة التيار على الرس�م  1 المعطيات

البياني.

? = R 2 المطلوب

اختر أي نقطتين على الخط البياني، واحسب ميل الخط بإيجاد V∆ وقسمته على I∆.  3 طريقة الحل
يمّثل ميل الخط البياني مقدار المقاومة الكهربائية للموصل.

R = ∆V/ ∆I = )6 V-2 V(/)1.5 A-0.5 A( = 4 Ω

ا باس�تخدام قانون أوم مباش�رة عن�د أي نقطة على    4 التحّقق من الحل احس�ب المقاومة الكهربائية رياضيًّ
الخط البياني. مثاًل شدة التيار الكهربائي عند V 8 تساوي A 2، وبتطبيق قانون أوم نجد

R = ∆V/ ∆I = 8 V/2 A = 4 Ω

حل معادلة بسيطة

1a ما مقاومة مصباح كهربائي يمر فيه تيار كهربائي شدته A 1، إذا وصل بمقبٍس ُيزوده بفرق جهد V 220؟.

استعن بالشكل المجاور الذي يوضح العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار لإلجابة عن األسئلة 2-4.
2a م�ا مق�دار المقاوم�ة الكهربائية الت�ي يمثلها هذا الرس�م .

البياني؟
3a ما مقدار شدة التيار الكهربائي عند فرق جهد V 4؟.
4a هل العالقة بين ش�دة التي�ار وفرق الجهد عالقة طردية أم .

عكسية؟ وضح إجابتك.

م�سائل تدريبية

تطبيق الريا�سيات
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الشكل 16  تمّثل هذه الدائرة طريقة التوصيل على التوالي، حيث ال يوجد إاّل مس�ار واحد لكي 
يمر فيه التيار الكهربائي.

 توّقع ماذا يحدث للتيار في هذه الدائرة إذا أزيل أحد أسالك التوصيل؟

بطارية

A
B

يمك�ن التأك�د م�ن قان�ون حف�ظ الطاق�ة أن مجم�وع ف�روق الجهد بي�ن طرفي كل 
ده  مقاوم�ة كهربائي�ة موصل�ة ف�ي دائ�رة التوال�ي يس�اوي ف�رق الجه�د ال�ذي ُي�زوِّ
المصدر، على افتراض أن مقاومة أسالك التوصيل مهملة. فمث��اًل في الشكل   16،
يك�ون مجم�وع الفروق في الجه�د في كال المصباحي�ن A وB مس�اوًيا لفرق جهد 
المصدر )البطارية(، بإهمال مقاومة أسالك التوصيل، ويمكن تمثيل ذلك كما يلي:    

Vالمصدر  =   V  A  +  V  B
وإليج�اد فرق الجهد عبر مقاومة ما، اضرب مقدار ش�دة التيار الكهربائي المار في 

الدائرة الكهربائية في مقدار تلك المقاومة، لذا يكون:

VB =IRB و VA = IRA

يمك�ن التأك�د م�ن قان�ون حف�ظ الطاق�ة أن مجم�وع ف�روق الجهد بي�ن طرفي كل 
ده  ده مقاوم�ة كهربائي�ة موصل�ة ف�ي دائ�رة التوال�ي يس�اوي ف�رق الجه�د ال�ذي ُي�زوِّ مقاوم�ة كهربائي�ة موصل�ة ف�ي دائ�رة التوال�ي يس�اوي ف�رق الجه�د ال�ذي ُي�زوِّ

 مس�اوًيا لفرق جهد 
المصدر )البطارية(، بإهمال مقاومة أسالك التوصيل، ويمكن تمثيل ذلك كما يلي:    

وإليج�اد فرق الجهد عبر مقاومة ما، اضرب مقدار ش�دة التيار الكهربائي المار في 

AAAAوBBB

يمك�ن التأك�د م�ن قان�ون حف�ظ الطاق�ة أن مجم�وع ف�روق الجهد بي�ن طرفي كل يمك�ن التأك�د م�ن قان�ون حف�ظ الطاق�ة أن مجم�وع ف�روق الجهد بي�ن طرفي كل 

حتقيق قانون اأوم
تنبي�ه: افت�ح الدائ�رة الكهربائية عند 
تسجيل القراءات في الج�دول بعد 
كل محاولة؛ لكي ال تسخن المقاومة.

  aاخلطوات
1a  رّك�ب دائ�رة كهربائي�ة تحتوي .

على مصدر فرق جهد ومقاومة 
وريوستات وأميتر وفولتمتر.

2a  أنشئ جدواًل يتكون من عمودين؛ .
أحدهما لف�رق الجهد، واآلخر 

لشدة التيار.
3a  أغلق الدائ�رة الكهربائية، وابدأ .

بفرق جهد قليل، وسّجل قراءتي 
الفولتمتر واألميتر في الج�دول.

4a د ف�رق الجهد قلياًل، وس�ّجل .  زِ
القراءتين في الج�دول.

5a  ك�ّرر الخط�وة الس�ابقة بث�الث .
قراءات جديدة لفرق الجهد.

6a  أغلق مصدر فرق الجهد..
7a ا للعالقة بين .  أنش�ئ رس�ًما بيانيًّ

فرق الجهد وشدة التيار، على أن 
.y تضع فرق الجهد على المحور

التحليل
1a �ف العالقة بين ف�رق الجهد .  صِ

عل�ى طرف�ي المقاوم�ة وش�دة 
التيار المار فيها.

2a  احس�ب مي�ل المنحن�ى البياني .
للعالقة بين فرق الجهد وش�دة 
التيار. ما الذي يمثله هذا الميل؟
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 في الشكل 16 إذا كانت مقاومة المصباح A تس��اوي Ω 2، ومقاومة المصباح B تساوي  ح�ساب فرق الجهد الكلي
Ω 3، وشدة التيار المار في الدائرة A 2، فأجب عما يلي:

aa ..A احسب فرق الجهد بين طرفي المصباح

ba ..B احسب فرق الجهد بين طرفي المصباح

ca ما فرق الجهد الذي تزوده البطارية؟.

 احلل 
R   A = 2 Ω ، R  B  = 3 Ω ، I= 2 A  1 المعطيات

  ?=  البطارية  V  A  = ?،  V  B  = ?،  V  2 المطلوب

شدة التيار المار في المصباحين هي نفسها؛ ألنهما متصالن على التوالي. 3 طريقة الحل

a.a  V  A  = I R  A  
= (2A) (2Ω)

= 4 V

b.a  V  B  = I  R  B  = (2 A ) (3 Ω)

= 6 V

ca  ألن المصباحين موصوالن على التوالي فإن فرق الجهد الكلي يساوي مجموع فرق .
الجهد للمصباحين.

 V  A  +  V  B   = البطارية  V  4 التحّقق من الحل
= 4 V +6 V = 10 V

aa . R  A  يجب أن يكون الناتج مقدار I على  V  A  اقسم الجواب
ba . R  B  يجب أن يكون الناتج مقدار I على  V  B  اقسم الجواب
ca يجب أن يكون مجموع فرق الجهد على كال المصباحين مساوًيا لفرق جهد البطارية..

حل معادلة بسيطة تطبيق الريا�سيات

1a . A 18. المصباحV تتك�ون دائ�رة كهربائية من ثالثة مصابيح متصلة على التوالي مع مص�در فرق جهد مقداره
مقاومت�ه 2Ω، والمصب�اح B مقاومت�ه 4Ω، والمصب�اح C مقاومته 3Ω. إذا كانت ش�دة التي�ار الكهربائي في 

:2A الدائرة
aa احسب فرق الجهد بين طرفي كل مصباح..
ba ده المصدر؟. ما العالقة بين مجموع فروق الجهد على المصابيح الثالثة وفرق الجهد الذي يزوِّ

م�سائل تدريبية
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2
اختبر نف�سك

1a �سف كيف ُتس�ّبب البطارية حرك�ة اإللكرتونات يف .
الدائرة الكهربائية؟

2a �سف كيف تتغرّي املقاومة الكهربائية للس�لك عندما .
ي�زداد طول�ه؟ وكي�ف تتغ�رّي مقاومت�ه عندم�ا يزداد 

قطره؟
3a ح س�بب اس�تخدام م�ادة النح�اس يف صناع�ة . و�سّ

أسالك التمديدات الكهربائية يف األبنية.
4a �سف كي�ف تتغ�رّي ش�دة التي�ار الكهربائ�ي يف دائرة .

كهربائي�ة إذا نقص�ت قيمة املقاوم�ة الكهربائية وبقي 
فرق اجلهد الكهربائي ثابًتا؟

5a التفكري الناقد ما املقاومة الكهربائية؟ وما دورها يف .
الدوائر الكهربائية؟

6a ا�ستنتج أوج�د ف�رق اجله�د الكهربائ�ي الذي .
َينت�ج ع�ن بطاري�ات خمتلف�ة، ومنه�ا: بطاريات 
الس�اعات، وبطاريات آلة التصوير، وبطاريات 
اهلاتف اجل�وال، وبطاري�ات املصب�اح اليدوي، 
وبطاري�ات الس�يارات، واس�تنتج إذا كان ف�رق 
اجله�د الكهربائي ال�ذي ُتنتج�ه البطارية يعتمد 

عىل حجمها أم ال.
7a اح�سب يرسي تيار كهربائي ش�دته A 0.5 يف .

مصب�اح كهربائي عن�د توصيل�ه بمصدر فرق 
جهد V 220، احسب مقاومة املصباح.

تطبيق الريا�سيات

الخا�سة
فرق اجلهد الكهربائي

a •Óم��سلةÓةلÓÓبا�ستمرارÓيةالكهرباÓسحناتالÓتدف
يةالكهرباÓرالداÓ سم�Óةلم

املقاومة الكهربائية
a •ÓاايلÓالتيÓةعاواÓواÓعةمااÓيÓيةالكهرباÓاومةا

ال�سلÓÓمرورÓنااÓالتيار

a •Ó دفÓةب�عس�ÓدÓ�ايمÓةياربهكالÓةاوما
اداÓÓاتولكا

العاقــة بني فــرق اجلهــد الكهربائــي و�ســدة التيار 
الكهربائي

a •Óم��سل Ó Óارا Óالتيار Óسد Óا Óل Óوما Ó�ا Ó�ين
ÓباتÓندÓرفيهÓبÓهداÓفرÓمÓارديÓتنا�س

V = IRÓÓراراÓةدر
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الدر�ض

الطاقة الكهربائية هي أحد األش�كال المهمة للطاقة، ويمكن الحصول عليها من 
خ�الل التفاعالت الكيميائي�ة، كما في األعمدة البس�يطة أو الجافة )البطاريات( 
الت�ي تولد تياًرا مس�تمًرا DC، وأيًض�ا من خالل المول�دات الكهربائية التي توّلد 
ًدا  AC؛ حيث تستخدم في شتى المجاالت، وال غنى لنا عنها في حياتنا  تياًرا متردِّ
اليومية؛ لس�هولة تحويلها إلى مختلف أش�كال الطاقة األخرى. وتتضح أهميتها 
-الت�ي ال تخف�ى على أح�ٍد- من اس�تخداماتها في اإلن�ارة، والتدفئة، وتش�غيل 
األجه�زة الكهربائي�ة، إضاف�ة إلى اس�تخداماتها ف�ي المستش�فيات، والصناعة، 

واالتصاالت، وغيرها.

Electricapower القدرة الكهربائية
تعم�ل األجهزة الكهربائية على تحويل الطاقة الكهربائية إلى أش�كال أخرى من 
الطاق�ة. فعندما تضع قابس جه�از كهربائي - مجفف الش�عر مثاًل- في المقبس 
فإن�ك ُتزّوده بتي�ار مترّدد AC، فيعمل هذا الجهاز عل�ى تحويل الطاقة الكهربائية 
إل�ى طاق�ة حراري�ة. وُيس�مى معّدل ه�ذا التحّول ف�ي الطاقة من ش�كل إلى آخر

الق�درة الكهربائية  Electricapower. وتقاس القدرة الكهربائية بحس�ب النظام 
 .)J/s( وتساوي ،Watt بوحدة واط SI الدولي للوحدات

ويبّي�ن الج�دول 2 القدرة التي تس�تهلكها بع�ض األجه�زة الكهرب��ائية الش�ائع�ة 
االس�تعمال.كما يبّين الش�كل  17 أجهزة كهربائية ذات ق�درات كهربائية مختلفة 

تعمل على فرق الجهد الكهربائي نفسه.

إل�ى طاق�ةإل�ى طاق�ةإل�ى طاق�ةإل�ى طاق�ةإل�ى طاق�ة

حد األش�كال المهمة للطاقةأ

اجلدول 2 القدرة امل�ستهلكة 
لبع�ض االأجهزة

القدرة )W(اجلهــاز
�ا�س350ا

�لاÓاز200التل

250ا�سجل

450الالة

يكرووي1500-700ا

الشكل 17  أجهزة كهربائية مختلفة القدرة.Ó1000السعر

معايير األداء الرئيسة
22.5a-aa22.6a-a22.7a-a22.8

األهداف 
يتوقع يف هناية ال�درس أن يكون الطالب قادًرا 

عىل أن:
يبّي�ن أن األجهزة الكهربائي�ة تختلف في مقادير  �

الطاقة الكهربائية التي تستهلكها في أثناء عملها.
يوّضح أن وحدة قياس الطاقة الكهربائية المس�تهلكة  �

.kWh في المنزل هي كيلوواط.ساعة
يحس�ب تكلفة تش�غيل أجهزة مختلف�ة اعتماًدا  �

على قدرتها الكهربائية.
الكهربائي�ة  � الدوائ�ر  يشرح س�بب اس�تخدام 

المغلقة الرئيسة في المنازل.
يفّس�ر لماذا تكون الدوائر الكهربائية الرئيسة  �

ي المقاب�س مصنوع�ًة م�ن أس�الك  الت�ي ُتغ�ذِّ
ُسمكها أكبر ولها قواطع كهربائية تتحمل تياًرا 

أعلى مما تتحمله دوائر اإلنارة.
يبّين المخاط�ر الش�ائعة للكهرب�اء المنزلي�ة،  �

واله�دف م�ن اس�تخدام أدوات األم�ان، مثل 
وس�لك  الكهربائي�ة  والقواط�ع  المنصه�ر 

التأريض، وطريقة عملها.

األهمية
الكهرباء مصدر رئيس للطاقة يف املنزل، وجيب 

التعامل معها بحذر؛ بسبب خطورهتا.

المفردات الجديدة 
القدرة الكهربائية• 

• Electric power

1500 W

1200 W

2400 W

333333333ي ا ارال
Householdaelectricity
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 الق�درة ه�ي مع�دل  Costaofaelectricaenergy تكلفــة الطاقــة الكهربائيــة
اس�تهالك الطاقة، أو هي كمية الطاقة التي ُتس�تهلك في الثاني�ة الواحدة. فعندما 
تس�تعمل مجّفف الشعر فإنك تستهلك مقداًرا من الطاقة الك�هربائية يعتمد على 
قدرة الجهاز وزمن تش�غيله. فإذا استخدمته 5 دقائق يوم أمس، و10 دقائق اليوم 

تكون قد استهلكت اليوم طاقة كهربائية ضعف ما استهلكته أمس.
تق�وم  لذل�ك  مالي�ة.  تكلف�ة  الكهربائي�ة  الطاق�ة  اس�تخدام  عل�ى  ويترّت�ب 
بوح�دة  للمس�تهلك  وتبيعه�ا  الكهربائي�ة  الطاق�ة  بتولي�د  الكهرب�اء  ش�ركات 
كيلوواط. ساعة Kilowattahour، ويرمز إليه ب� kWh. والكيلو واط. ساعة هو 
مقدار الطاقة الكهربائية التي يستهلكها جهاز قدرته W 1000 مدة ساعة واحدة، 
 100 W ويكف�ي هذا المقدار من الطاقة إلضاءة عش�رة مصابيح، ق�درة كل منها
م�دة س�اعة واح�دة، أو إضاءة مصب�اح واحد قدرت�ه W 100 مدة 10 س�اعات. 
1000 W ومعظ�م األجه�زة الكهربائية المنزلي�ة تلزمها ق�درة كهربائية أقل م�ن

م�ا ع�دا س�ّخانات المي�اه، والمكّيف�ات، واألدوات المس�تخدمة ف�ي الطب�خ، 
ومجّففات المالبس، وأفران الميكروويف، ومجّففات الشعر، والمدافئ.

عالم يدل الرمز kWh؟ وماذا يقيس؟ عالم يدل الرمز    

ترسل شركة الكهرباء لعمالئها قسيمة خاصة؛ لتخبرهم بمقدار الطاقة الكهربائية 
التي استهلكوها خالل الشهر؛ ليسّددوا المبالغ المالية المترتبة على استهالكهم 
للطاق�ة الكهربائية. وتقاس كمية الطاقة الكهربائية المس�تهلكة بوحدة kWh من 
خ�الل عّداد كهرباء خاص بذلك، ُيرّكب عادة ف�ي مكان خارج المبنى، كما هو 

موضح في الشكل  18. 

يعتمد معدل استهالك جهاز كهربائي للطاقة على قدرة الجهاز، لذا يحسب ثمن 
الطاقة المس�تهلكة بضرب مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة بوحدة kWh في 

سعر kWh 1؛ أي أن:

1kWh سعر × )kWh ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة = مقدار الطاقة المستهلكة )بوحدة

1 kWh سعر × )h( الزمن × )kW( القدرة =    

Energy Cost = E (kWh) × (price per kWh)  

E.Cost = P (kW) × t (h) × (price per kWh)  

الق�درة ه�ي مع�دل 
اس�تهالك الطاقة، أو هي كمية الطاقة التي ُتس�تهلك في الثاني�ة الواحدة. فعندما اس�تهالك الطاقة، أو هي كمية الطاقة التي ُتس�تهلك في الثاني�ة الواحدة. فعندما 
هربائية يعتمد على هربائية يعتمد على 
 دقائق اليوم 

تق�وم  لذل�ك  مالي�ة.  تكلف�ة  الكهربائي�ة  الطاق�ة  اس�تخدام  عل�ى  يترّت�ب 
بوح�دة  للمس�تهلك  وتبيعه�ا  الكهربائي�ة  الطاق�ة  بتولي�د  الكهرب�اء  ش�ركات 
. والكيلو واط. ساعة هو 
 مدة ساعة واحدة، 

م�ا ع�دا س�ّخانات المي�اه، والمكّيف�ات، واألدوات المس�تخدمة ف�ي الطب�خ، 

لتخبرهم بمقدار الطاقة الكهربائية 
المبالغ المالية المترتبة على استهالكهم 
 من  من 
 ُيرّكب عادة ف�ي مكان خارج المبنى، كما هو 

يعتمد معدل استهالك جهاز كهربائي للطاقة على قدرة الجهاز، لذا يحسب ثمن 
 في 

الشكل 18  ع�داد كهرب�اء يقي�س كمي�ة 
الطاقة الكهربائية المستهلكة 

.kWh بوحدة
 تعّرف عداد الكهرباء المرّكب 

في منزلك.

المفردات الجديدة 
كيلوواط.ساعة• 

• Kilowatt-hour

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

  تكلفة الطاقة الكهربائية
استعن بشبكة اإلنترنت للحصول 
على معلومات عن تكلفة الطاقة 
الكهربائية في مناطق مختلفة من 

العالم.

 اكتب فقرة تعرض فيها  نـ�ســاط
تكلفة الطاقة الكهربائية في بلدان 

عديدة ضمن قارات مختلفة.
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 مص�باح كه�ربائي قدرته W 264. احسب ثمن الطاقة التي يستهلكها المصباح في h 10 إذا  ح�ساب تكلفة الت�سغيل
كان السعر االفتراضي لكل kWh يساوي ستة دراهم.

الحل 
السعر االفتراضي  kWh 1 = 6 دراهم 1 املعطيات
     ?=E.Cost  2 املطلوب

لحساب ثمن الطاقة المستهلكة نقسم القدرة على 1000 ونضرب الناتج في الزمن وفي السعر.  3 طريقة احلل

ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة:

E.Cost = P )kW( × t )h( × )Price per kWh( 

   =   
(264W)

 ______ 
1000

    × (10 h) × (6 QD/kWh)  

   = 15.84 QD  
  اقس�م الجواب )QD 15.84( على الطاقة المستهلكة. يجب أن تكون النتيجة مساوية لسعر  4 التحّقق من احلل

الكيلوواط. ساعة )6 دراهم(.

حل معادلة بسيطة تطبيق الريا�سيات

1a ما تكلفة الطاقة الكهربائية التي تستهلكها محّمصة خبز قدرتها W 2000، إذا استعملت مدة h 5 وكان السعر .
االفتراضي لكل كيلوواط. ساعة ستة دراهم؟

2a مجّففة مالبس قدرتها الكهربائية W 4400. احس�ب تكلفة تش�غيلها إذا استعملت مدة ساعتين، وكان السعر .
االفتراضي لكل كيلو واط. ساعة ستة دراهم.

م�سائل تدريبية
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الدوائر الكهربائية المنزلية واأدوات ال�سامة
HouseacircuitsaandaelectricalaSafetyaDevices

تزّود المنازل بالكهرب�اء باس�تخ�دام س�لك�ين ف�رق الجه�د بينهم�ا V 220؛ وهم�ا 
الس�لك المتع�ادل  Neutralawire ويك�ون ف��رق الجه�د عل�يه ص�فر، والس�لك 
الح�ي Liveawire ويك�ون ف�رق الجه�د علي�ه V 220 أو V 110؛ حيث يختلف من 
دولة ألخرى. وفرق الجهد الكهربائي المس�تخدم ف�ي دولة قطر هو V 240 وبتردد 

Hz 50 للتيار الكهربائي.

عند توصيل أس�الك نقل التيار الكهربائي إلى المن�زل، يتم توصيلها بعّداد كهربائي 
لتسجيل كمية الكهرباء المستهلكة، ثم توصل بصندوق يمثل وحدة التوزيع الرئيسة 
ف�ي المنزل، كما هو موضح في  الش�كل  19. ويحتوي هذا الصن�دوق على أدوات 

السالمة التالية:

القواط�ع الكهربائية Circuitabreakers وهي نوع�ان: قاطع كهربائي رئيس؛ وهو 
مفت�اح للتحكم في دخول التي�ار الكهربائي إلى المنزل؛ أي أنه يتحكم في الس�لك 
الح�ي. وقواط�ع كهربائي�ة فرعي�ة للدوائ�ر الكهربائي�ة، يتحك�م كل منها ف�ي التيار 
الكهربائي المار في دائرة كهربائية معينة؛ لحمايتها من التيارات الكهربائية الكبيرة؛ 
أي أنه ُيستعمل في المنازل قواطع كهربائية منفصلة لحماية دوائر كهربائية مختلفة، 
بحي�ث إذا ح�دث خلل ف�ي تلك الدائ�رة فزادت ش�دة التي�ار المار فيه�ا عن الحد 
المس�موح ب�ه ُيفصل القاطع، فيؤدي ذل�ك إلى فصل التيار الكهربائ�ي عن الدائرة، 
ومن ثم يحمي األجهزة الكهربائية المتصلة بها من التلف، ويمنع حدوث الحرائق.

المنصه�رات Fuses وه�ي قطع قصيرة من فلزات تنصهر عندم�ا يمر فيها تيار أكبر 
م�ن الحد المس�موح به. وقد ُتس�تخدم هذه المنصه�رات مكان القواط�ع الفرعية، 
كما ُتس�تخدم في بعض القوابس واألجهزة الكهربائي�ة. وتختلف المنصهرات عن 
القواطع أنه عندما يحترق المنصهر يجب استبداله، أما القاطع الكهربائي فيعاد إلى 

وضع العمل بعد إصالح الخلل في الدائرة. 

ا 
الس�لك الس�لك الس�لك 
؛ حيث يختلف من ؛ حيث يختلف من 
 وبتردد 

عند توصيل أس�الك نقل التيار الكهربائي إلى المن�زل، يتم توصيلها بعّداد كهربائي 
لتسجيل كمية الكهرباء المستهلكة، ثم توصل بصندوق يمثل وحدة التوزيع الرئيسة 
. ويحتوي هذا الصن�دوق على أدوات 

 وهي نوع�ان: قاطع كهربائي رئيس؛ وهو 
مفت�اح للتحكم في دخول التي�ار الكهربائي إلى المنزل؛ أي أنه يتحكم في الس�لك مفت�اح للتحكم في دخول التي�ار الكهربائي إلى المنزل؛ أي أنه يتحكم في الس�لك 
الح�ي. وقواط�ع كهربائي�ة فرعي�ة للدوائ�ر الكهربائي�ة، يتحك�م كل منها ف�ي التيار 
الكهربائي المار في دائرة كهربائية معينة؛ لحمايتها من التيارات الكهربائية الكبيرة؛ 
أي أنه ُيستعمل في المنازل قواطع كهربائية منفصلة لحماية دوائر كهربائية مختلفة، أي أنه ُيستعمل في المنازل قواطع كهربائية منفصلة لحماية دوائر كهربائية مختلفة، 
بحي�ث إذا ح�دث خلل ف�ي تلك الدائ�رة فزادت ش�دة التي�ار المار فيه�ا عن الحد 
المس�موح ب�ه ُيفصل القاطع، فيؤدي ذل�ك إلى فصل التيار الكهربائ�ي عن الدائرة، 

 وه�ي قطع قصيرة من فلزات تنصهر عندم�ا يمر فيها تيار أكبر 
م�ن الحد المس�موح به. وقد ُتس�تخدم هذه المنصه�رات مكان القواط�ع الفرعية، 
كما ُتس�تخدم في بعض القوابس واألجهزة الكهربائي�ة. وتختلف المنصهرات عن كما ُتس�تخدم في بعض القوابس واألجهزة الكهربائي�ة. وتختلف المنصهرات عن 
القواطع أنه عندما يحترق المنصهر يجب استبداله، أما القاطع الكهربائي فيعاد إلى 

وضع العمل بعد إصالح الخلل في الدائرة. وضع العمل بعد إصالح الخلل في الدائرة. 

الشكل 19  تستخدم القواطع الكهربائية 
والمقاب�س  والمنصه�رات 
ضة في حماية الدوائر  الُمؤرَّ
التي�ارات  م�ن  الكهربائي�ة 

الكبيرة.

المفردات الجديدة 
Neutral wire •السلك املتعادل• 

Live wire •السلك احلي• 

قاطع كهربائي• 
• Circuit breaker

Fuses •منصهرات• 

يحتوي المنصهر على سلك فلزي رفيع، ينصهر عندما تزيد 
شدة التيار الكهربائي على مقدار معّين.

قواطع فرعية

مقب�ض
ُموؤر�ض

قاطع 
كهربائي 
رئي�ض

مقب�ض
ُموؤر�ض

�سلك
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الشكل 20  دوائر كهربائية حلقية.

LiveLive

NeutralNeutral

EarthEarth

وُتس�تخدم في المنازل طريقة توصيل كهربائي تس�مى الدوائر الكهربائية المغلقة 
)الحلقي�ة(، الحظ الش�كل  20، ويت�م فيها تمرير األس�الك الكهربائي�ة من قاطع 
فرع�ي أو منصه�ر إلى كل مقبس أو وحدة إضاءة تباًعا قبل إعادة توصيل الس�لك 
إل�ى القاط�ع أو المنصه�ر الكهربائي نفس�ه، حيث يت�م توصيل المقاب�س مًعا أو 

وحدات اإلضاءة مًعا.

لتجنب حدوث الحرائق، ُتصنع أسالك الدوائر الكهربائية التي ُتغّذي المقابس من 
ك أكبر من تلك المس�تخدمة في دوائر اإلنارة، كما أن قواطعها  أس�الك ذات ُسمْ
د  تك�ون ذات مواصف�ات أعلى من قواطع دوائ�ر اإلنارة؛ حي�ث إن المقابس تزوِّ
األجهزَة الكهربائية الموصولة بها بتيارات كهربائية مقدارها أكبر من التيار الالزم 
لدوائر اإلنارة. كما أن تشغيل أكثر من جهاز كهربائي على المقبس نفسه يزيد من 
ش�دة التي�ار الكهربائي المار في هذه األس�الك، مما قد يرفع درج�ة حرارتها؛ لذا 
وجب أن تكون أس�الك نقل التيار إلى المقابس ذات مقاومة قليلة؛ لكي ال يتولد 

فيها طاقة حرارية كبيرة تؤدي إلى نشوب الحرائق.

aElecrical ال�سامــة الكهربائيــة فــي المنــزل
  ه�ل ش�عرت يوًم�ا بصدم�ة   safetyaatahome

كهربائي�ة ناتجة ع�ن الكهرباء الس�اكنة، مثل لمس 
مقبض الباب أو السيارة، أو بعض المالبس في يوم جاف؟ إن ذلك الشعور مشابه 
للوخز أو لس�ع الحشرات، ولكّن للكهرباء المتحركة تأثيًرا أخطر كثيًرا من ذلك؛ 
فق�د س�ّجلت إحصاءات الدف�اع المدني في الس�نوات الماضية وف�اة العديد من 

األشخاص بسبب الصعق بالكهرباء الناتج عن أخطاء في استعمال الكهرباء. 

إل�ى القاط�ع أو المنصه�ر الكهربائي نفس�هإل�ى القاط�ع أو المنصه�ر الكهربائي نفس�هإل�ى القاط�ع أو المنصه�ر الكهربائي نفس�هإل�ى القاط�ع أو المنصه�ر الكهربائي نفس�هإل�ى القاط�ع أو المنصه�ر الكهربائي نفس�هإل�ى القاط�ع أو المنصه�ر الكهربائي نفس�ه

ُت

آثار التيار الكهربائي ُيبّين المقياس 
أدناه آثار التيار الكهربائي في جسم 
اإلنسان، وكيف يعتمد األثر على 
شدة التيار الكهربائي الذي يسري 

داخل الجسم. 














0.0005 A

0.001 A

0.01 A

0.025 A
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0.25 A
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 والج�دول 3 ُيلّخ�ص بع�ض إرش�ادات الس�المة التي تس�اعد على تجّن�ب حوادث 
الكهرباء. 

اجلدول 3   جتّنب ال�سدمة الكهربائية 
ÓةالÓواÓطمةÓهاو�سالÓ�كÓندماÓهاÓستخدم�Ó

ÓماÓسكلةمÓدوÓندÓالكهرباÓ�بمÓÓهازاÓاف�سل

Óف�سلهاÓواÓيةالكهرباÓهاÓو�سلÓنااÓÓااÓمالم�سةÓن

منهاÓÓواÓلم�سهاÓفالÓازلةÓمادÓليهاÓد�يÓÓس�فةمكÓالكهرباÓلÓ�طÓاÓاا

با�ستمرارÓهاالماوÓيرالتحÓساراتواÓالعامةÓال�سالمةÓساداترباÓدي

يوجد في كل قابس س�لك أرضي إضافة إلى السلك الحي والسلك المتعادل، انظر 
الشكل  21. فعندما يالمس السلك الحي الهيكل الموصل للجهاز الكهربائي يسري 
من�ه  تي�ار كهربائي إلى الهي�كل الموصل للجهاز إلى الس�لك األرض�ي في القابس 
ثم إلى الس�لك األرضي في المقبس، مما يس�ّبب مرور تي�ار كهربائي كبير، فينصهر 
المنصه�ر أو يفص�ل القاطع، مما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن المقبس، ومن 

ثم يحمي جسَم الشخص المستخدم للجهاز من أن ُيصاب بصدمة كهربائية.

 تس�تدعي عوام�ل األم�ن والس�المة ف�ي المن�ازل وغيرها  Earthing التاأري�ــض
اس�تعمال الس�لك األرضي Earthawire في كل دائرة كهربائية مغلقة؛ وهو توصيل 
األجه�زة الكهربائي�ة ب�األرض لتفريغ الش�حنات الكهربائي�ة الزائدة، وهذا يس�مى 
التأري�ض Earthing. ويت�م ه�ذا بتوصيل الجهاز بس�لك موصل )فلزي( س�ميك 
مدفون في األرض؛ ألن وجود هذه الشحنات الزائدة يؤدي مباشرة إلى فصل التيار 

الكهربائي عن المقبس.

 الس�المة التي تس�اعد على تجّن�ب حوادث 

يوجد في كل قابس س�لك أرضي إضافة إلى السلك الحي والسلك المتعادل، انظر 
. فعندما يالمس السلك الحي الهيكل الموصل للجهاز الكهربائي يسري 
من�ه  تي�ار كهربائي إلى الهي�كل الموصل للجهاز إلى الس�لك األرض�ي في القابس من�ه  تي�ار كهربائي إلى الهي�كل الموصل للجهاز إلى الس�لك األرض�ي في القابس 
ثم إلى الس�لك األرضي في المقبس، مما يس�ّبب مرور تي�ار كهربائي كبير، فينصهر 
المنصه�ر أو يفص�ل القاطع، مما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن المقبس، ومن 

تس�تدعي عوام�ل األم�ن والس�المة ف�ي المن�ازل وغيرها 
مغلقة؛ وهو توصيل 
األجه�زة الكهربائي�ة ب�األرض لتفريغ الش�حنات الكهربائي�ة الزائدة، وهذا يس�مى األجه�زة الكهربائي�ة ب�األرض لتفريغ الش�حنات الكهربائي�ة الزائدة، وهذا يس�مى 
. ويت�م ه�ذا بتوصيل الجهاز بس�لك موصل )فلزي( س�ميك 
مدفون في األرض؛ ألن وجود هذه الشحنات الزائدة يؤدي مباشرة إلى فصل التيار 

الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.الكهربائي عن المقبس.

 ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض  ُيلّخ�ص بع�ض 

 الشكل 21   قابس ثالثي يظهر فيه 
.E و N و L

المفردات الجديدة 
Earth wire •السلك األريض• 

Earthing •التأريض• 

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

  اأدوات ال�سامة
استعن بالمكتبة أو شبكة اإلنترنت 
للمزيد من المعلومات عن األنواع 
المختلفة ألدوات حماية الدوائر 

الكهربائية.

ز قائمة بأنواع أدوات   جهِّ نـ�ســاط
حماية الدوائر الكهربائية المستعملة 
ف�ي التمدي�دات الكهربائي�ة في 
المبان�ي، ووّض�ح كي�ف يعمل 
كل منها على حماية التمديدات 

الكهربائية في المنزل.

من�سهر 
Fuse

ال�سلك االأر�سي
(E) Earth wire

 (N) ال�سلك المتعادل
Neutral wire

ال�سلك الحي
(L) Live wire

�سلك التو�سيل 
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الخا�سة
القدرة الكهربائية

a •ÓيÓيهرباÓهازÓي�ستهلكهاÓالتيÓيةالكهرباÓدرال
Óسكل Óا Óيةالكهربا Óةللطا Óهازا Óيل� Óمعدل

ةالطاÓسكالاÓمÓرا
a •ÓيالكهرباÓهازاÓي�ستهلكهاÓالتيÓةالطاÓميةÓعتمد

ÓيلهسÓوزمÓهازاÓللÓيةالكهرباÓدرالÓل
kWhÓفهيÓيا�سهاÓدوÓا ما

a •Óسرب Óستهلكة�ا Óيةالكهربا Óةالطا Óم Óيح�س
Óا�ستهال Óزم ÓÓkW Ó Óد�ب Óستهلكة�ا Óدرال

1 kWhÓسعر�ÓÓhÓد�بÓالكهربا
الدوائر الكهربائية املنزلية واأدوات ال�سامة

a •ÓياÓيالكهربا Óال�سل ÓلÓيالكهربا ÓهداÓفر
.110 V و220 ا V

a •ÓريرÓيةلا Óةلا Óيةالكهربا Óرالدوا Ó Óيت
ÓاÓمن�سهرÓواÓيفرÓاÓمÓيةالكهرباÓسال�ا
Óسيل�� Óادا Óبل Óا با Óساا Óدو Óوا Ó�بمÓل
Óسل�� Óيا Óسه� Óن�سهرا Óوا Óاال Óا Óال�سل

ا معÓسااÓداتوÓواÓا معÓ�ابا
a •Ó�يكÓEÓسيراÓسل�ÓيةالكهرباÓرالدواÓÓستعمل�ي

Óل Óيعمل Óرا Ó Ó�مدف Óيفل Óب�سل Ó�م��س
Óيةالكهربا Óالتيارات Óوا Óيةالكهربا Óسحناتال Óري

�ابباÓس�لة��اÓهاÓسام�اÓÓارا
a •Óاو�س�ا Óازلنا Ó Óيةالكهربا Óردواال Óماية Óت

يةالكهرباÓا�والÓن�سهراتاÓبا�ستعمال

اخترب نف�سك
1a ر مل�اذا تصن�ع أس�الك الدوائ�ر الكهربائي�ة التي . ف�س

ك أكرب من تلك  ُتغذي املقابس من أس�الك ذات ُسمْ
املستخدمة يف دوائر اإلنارة؟

2a ر س�بب اس�تخدام الس�لك األريض يف املقاب�س . ف�س
الكهربائية.

3a الطاق�ة . كمي�ة  عليه�ا  تعتم�د  الت�ي  د العوام�ل  حد
الكهربائية التي يستهلكها جهاز ما.

4a التفكــري الناقد م�ا ال�ذي جيع�ل اس�تخدام مصباح .
املس�تهلك م�ن  أكث�ر تكلف�ة ع�ىل   100 W قدرت�ه

1200؟  W استخدام جمّفف الشعر الذي قدرته

5a ح�ساب الطاقة يستهلك منزل طاقًة كهربائية .
مقدارها kWh 1000 كل شهر. 

aa  إذا كان�ت رشك�ة الكهرباء ت�زود 1000 .
من�زل هب�ذا املس�توى، ف�ام مق�دار الطاقة 

الالزم إنتاجها من الرشكة يف السنة؟
ba احس�ب ثمن الطاقة التي يس�تهلكها املنزل .

يف شهر إذا كان ثمن kWh ستة دراهم.

تطبيق الريا�سيات

3
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األهداف 
تعتمد  � الت�ي  ت�ستنتج العوام�ل 

الكهربائي�ة  المقاوم�ة  عليه�ا 
لموصل فلزي.

المواد واألدوات
قطعة خشبية مستطيلة.• 
مسماران.• 
مصدر جهد كهربائي.• 
أميتر.• 
أسالك توصيل كهربائية.• 
سلكان فلزّيان من النوع نفسه • 

ولهما الطول نفسه ومختلفان 
في الُقطر.

س�لكان من فلزي�ن مختلفين • 
في النوع متساويان في الطول 

والُقطر.
شمعة.• 
مطرقة.• 

األمن والسالمة
   

تحذي�ر: على الطالب أن ينتبهوا 
عند تثبيت المس�امير في القطعة 
الخش�بية؛ لكيال يؤذوا أنفسهم، 
جه�د  ف�روق  يس�تخدموا  وأال 

كبيرة.

العوامل التي تعتمد عليها المقاومة 
الكهربائية لموصل

لألسالك المستخدمة في التوصيالت الكهربائية مواصفات خاصة، فيؤخذ في الحسبان 
عوام�ل عدة، منها: تكلفته�ا، والمقاومة الكهربائية لها، وغيرها من العوامل؛ حيث إن 

لكل مادة مقاومة خاصة بها تميزها من غيرها من المواد.

   �سوؤال من واقع الحياة
توّقع نوَع العالقة بين مقاومة س�لك فلزي وكل من طوله وقطره ودرجة حرارته 

ونوع مادته.

   الخطوات
1a أحضر قطعة خشبية مستطيلة، وثبت مسمارين حديديين عند طرفيها..

2a ل . ب الدائ�رة الكهربائية كما يلي: صِ تأك�د أواًل م�ن أن مصدر الجهد مغلق، ثم ركِّ
أحد أس�الك التوصيل من الطرف الموجب لمصدر الجهد إلى الطرف الموجب 
ل س�لك توصي�ل من الطرف اآلخر لألميتر إلى أحد المس�مارين،  لألميتر، ثم صِ

ل الطرف اآلخر لمصدر الجهد بسلك توصيل، واترك نهايته حرة. وصِ

3a ا بين المسمارين، ثم شّغل مصدر الجهد.. ثّبت سلًكا فلزيًّ

4a ح�ّرك الط�رف الح�ر لس�لك التوصيل بي�ن المس�مارين، بحيث يالمس الس�لك .
الفلزي في مواضع مختلفة، والحظ قراءة األميتر. دّون مالحظاتك.

5a �ل ط�رف س�لك التوصي�ل بالمس�مار الثان�ي، والح�ظ ق�راءة األميت�ر. دّون . صِ
مالحظاتك.

6a ثّبت سلًكا آخر مكان السلك الفلزي، من النوع نفسه وله الطول نفسه، ولكن قطره .
مختلف. والحظ قراءة األميتر عند توصيل سلك التوصيل بالمسمار الثاني. دّون 

مالحظاتك.

7a استبدل بالسلك الفلزي سلًكا من فلز آخر، مساوًيا له في الطول والقطر. والحظ .
قراءة األميتر عند توصيل السلك بالمسمار الثاني. دّون مالحظاتك

8a سخن السلك الفلزي بوضع شمعة تحته، والحظ قراءة األميتر. دّون مالحظاتك..
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لتنفيذ اال�ستق�ساء ارجع اإىل كرا�سة التجارب العملية

 Dataaanalysis  حتليل البيانات
1a كيف تغيرت قراءة األميتر في الخطوتين 4 و5؟.

2a قارن بين مالحظاتك في الخطوتين 5 و6؟.

3a هل تغيرت مالحظاتك عند تغيير نوع مادة السلك؟.

4a كيف تغيرت قراءة األميتر عند تسخين السلك في الخطوة 8؟.

aConcludingaandaapplying اال�ستنتاج والتطبيق
1a ما العالقة بين المقاومة الكهربائية للسلك الفلزي وكل من طوله وقطره ونوع مادته؟.

2a ماذا تستنتج عن العالقة بين المقاومة الكهربائية لموصل فلزي ودرجة حرارته؟.

ش�ارك نتائج�ك الت�ي حصل�ت عليه�ا م�ع 
زمالئ�ك ف�ي الص�ف. ه�ل توص�ل الطالب 
إل�ى النتائج نفس�ها الت�ي توصلت إليه�ا؟ إذا 
كان هن�اك اخت�الف فابح�ث ع�ن األس�باب 

المحتملة لهذه االختالفات.


ببياناتك
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العلم      والمجتمع

ÓÓةيولكاÓا�اÓاÓار
اÓسبكة

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

�سّجــل التاريــ اس�تخدام الزيت 
والشموع والغاز لتوفير اإلضاءة 
ف�ي اللي�ل، ف�كان هن�اك دائًم�ا 
خطر كامن في اس�تخدام اللهب 
عل�ى  للحص�ول  المكش�وف 
الض�وء. وجاء اخت�راع اإلضاءة 
الكهربائية في القرن التاسع عشر، فزودنا بضوء أكثر سطوًعا، 

كما تحسنت وسائل األمان والسالمة العامة للناس.
والم�سابيــح المتوهجــة ه�ي الش�كل التقلي�دي لإلضاءة 
فتيل�ة  ُتس�ّخن  حي�ث  اآلن؛  حت�ى  الش�ائعة  الكهربائي�ة 
األبي�ض.  بالل�ون  تتوّه�ج  حت�ى  بالكهرب�اء  التنجس�تن 
والتنجستن Tungsten ال يحترق ولكنه يتبخر، مما يؤدي 
إلى تلف فتيلة التنجس�تن، لذا فل�ن يكون الحصول على 
ا؛ بس�بب تبخ�ره. وقد حدث تطوير  الض�وء منه فعااًل جدًّ
ف�ي اإلضاءة الكهربائية إلنتاج مصادر إضاءة أطول عمًرا 

وأقل إنتاًجا للحرارة.
م�سابيــح الكوارتزالهالوجيــن لحماي�ة الفتيل�ة م�ن التلف 
ا وممل�وًءا بغ�از البرومي�ن  ُيصن�ع المصب�اح صغي�ًرا ج�دًّ
أيون�ات  تّتح�د  حي�ث  Iodine؛  الي�ود  أو   Bromine  gas

التنجس�تن الموجودة في الفتيل�ة بجزيئات الغاز في الحيز 
الب�ارد م�ن المصب�اح لتكوين مرّك�ب يدور ف�ي المصباح 
ويتح�د ثانية بالفتيلة. ويكون الض�وء الناتج ناصع البياض 
وس�اطًعا، لكن�ه يول�د ح�رارة ت�ؤدي إلى صه�ر المصباح 
الزجاجي العادي، لذا يستخدم الكوارتز Quartz المنصهر 

الذي له درجة انصهار عالية في صناعة هذه المصابيح.

المخلخلــة  الغــازات  م�سابيــح 
يصنع هذا النوع من المصابيح 
من أنبوب زجاجي مع أسالك 
كهربائية )قطب كهربائي( مثبتة 
عن�د كل ط�رف م�ن أط�راف 
الهواء  ويس�تخرج  األنب�وب، 

ا  جميعه من داخل األنبوب ويوضع مكانه كمية قليلة جدًّ
من غاز محدد. وعند تطبيق فرق جهد بين طرفي األنبوب، 
تؤين الكهرباء ذرات الغاز. وُيعّد الغاز المؤّين موصاًل جيًدا 
للكهرباء، لذا يسري التيار الكهربائي خالله، ويتوّهج الغاز.
ويعتم�د اس�تخدام مصابي�ح الغ�ازات المخلخل�ة على نوع 
الغ�از؛ إذ يس�تخدم غ�از الني�ون ف�ي اإلع�الن، ويس�تخدم 
غ�از الزين�ون Xenon gas ف�ي الكّش�افات وف�ي وامض�ات 
ف�ي  الصودي�وم  غ�از  يس�تخدم  كم�ا  التصوي�ر،  آالت 
مصابي�ح إن�ارة الش�وارع. ويعط�ي كل غ�از لوًن�ا مختلًف�ا، 
إال أن تراكي�ب المصابي�ح تك�ون متش�ابهة إل�ى ح�دٍّ كبي�ر.
الدايــودات )ال�سمامــات الثنائية( الباعثــة لل�سوء يمكن 
أن تك�ون الداي�ودات الباعث�ة للضوء مص�ادر الضوء في 
المس�تقبل. حي�ث ينت�ج الداي�ود ض�وًءا أبي�ض، وذل�ك 
ا داخله باس�تخدام  بإضاءة شاش�ة فوس�فورية صغيرة جدًّ
ضوء أزرق. وتعطي هذه الدايودات إضاءة كافية للقراءة، 
كم�ا أنها ت�كاد ال تنتج ح�رارة. وتتميز بكفاءته�ا العالية؛ 
حيث يمكن لبطارية س�يارة تزويد هذه المصابيح بالطاقة 
الكهربائي�ة لتعمل في المنزل أياًم�ا عدة دون الحاجة إلى 

إعادة شحنها.

 أكثر عن األنواع المتعددة لمصادر الضوء المس�تخدمة  ابحث
ا واعرضه على زمالئك في الصف.  ا، واعمل عرًضا تقديميًّ حاليًّ

تطورات االإ�ساءة 
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دليل مراجعة الوحدة

الدرس ا�ول توليد الطاقة الكهربائية

1a ل المولد الكهربائي الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، . يحوِّ
وينتج الكهرباء عندما يدور ملفه في مجال مغناطيسي.

2a يغّير التيار المتردد اتجاهه بشكل مستمر ومنتظم. أما التيار .
المستمر فال يغيِّر اتجاهه أو مقداره.

3a ُيس�تخدم ف�ي محطات تولي�د الطاق�ة البخ�ار المضغوط، .
أو الغ�ازات الناتجة ع�ن احتراق الغاز الطبيع�ي، أو المياه 
الجاري�ة، أو غيرها في إدارة توربين�ات تعمل بدورها على 

إدارة مولدات كهربائية لتوليد الطاقة الكهربائية.
4a يستخدم التيار المتردد في المنازل؛ ألنه أسهل تحوياًل ونقاًل..

الدرس الثاني فرق الجهد الكهربائي والمقاومة

1a ا، س�واء أكانت الشحنات . ُتش�ّكل حركة الشحنات تياًرا كهربائيًّ
التي�ار  ينقله�ا  الت�ي  الطاق�ة  وت�زداد  أيون�ات.  أم  إلكترون�ات 

الكهربائي عبر الدائرة بزيادة فرق الجهد في الدائرة.
2a المقاوم�ة الكهربائي�ة مقي�اس لممانع�ة الم�ادة لم�رور التي�ار .

الكهربائ�ي خاللها، وتقاس بوح�دة األوم Ω( Ohm(. وعندما 
تتح�رك اإللكترون�ات ف�ي الدائرة الكهربائية تخس�ر ج�زًءا من 

طاقتها بسبب مقاومة الدائرة.

3a تعتم�د المقاوم�ة الكهربائي�ة لس�لك على ط�ول هذا الس�لك، .
وُقطره، ونوع المادة المصنوع منها.

4a يتول�د ف�رق جه�د كهربائي بي�ن طرفي مقاوم�ة عند م�رور تيار  .
كهربائ�ي فيه�ا. ويكون مجموع فروق الجه�د بين طرفي جميع 

مقاومات دائرة التوالي مساوًيا لفرق جهد المصدر.
5a يرتب�ط فرق الجهد الكهربائي وشدة التيار والمقاومة الكهربائية .

مًعا في الدائرة الكهربائية وفق قانون أوم.
6a ا مع فرق الجهد بين . تتناس�ب ش�دة التيار المار في موصل طرديًّ

طرفيه عند ثبوت درجة الحرارة.

الدرس الثالث الكهرباء في المنزل

1a التي�ارات الكهربائي�ة التي تعم�ل عليها األجه�زة الكهربائية .
المنزلية إما تيارات مستمرة DC تحصل عليها من بطاريات، 

وإما تيارات مترّددة AC تحصل عليها من موّلدات كهربائية.
2a ُتحس�ب الطاقة الكهربائية المس�تهلكة ف�ي المنزل بوحدة .

.kWh كيلوواط. ساعة
3a أدوات الس�المة الكهربائية في المنزل، ومنها المنصهرات .

والقواطع الكهربائية، تعمل على حماية الدوائر الكهربائية 
من التيارات الكهربائية الكبيرة.

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

ملهااÓÓبالكهرباÓتعلÓالتيÓيةاÓيميةااÓريطةاÓس�ا

111

الكهرباء

المقاومة 
الكهربائية

فرق
الجهد الكهربائي

ي�ساوي حا�سل �سرب

فيفي

تعتمد على
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ا�ستخدام المفردات

أجب عن األسئلة اآلتية باللغة اإلنجليزية:

1a  م�ا العالق�ة الت�ي ترب�ط بين ف�رق الجه�د وش�دة التيار .
الكهربائي والمقاومة الكهربائية في دائرة كهربائية؟

2a ما اسم التيار الكهربائي الذي يغّير اتجاهه باستمرار؟.

3a ما السلك الحامل لفرق الجهد الكهربائي؟.

تثبيت المـــفاهــــــيم
اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

4a الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة األوم:.

aa .Resistanceba .Current

ca .Powerda .Potential difference

5a  تس�مى عملي�ة توصي�ل جهاز بس�لك موص�ل )فلزي( .
مدفون في األرض:

aa .Neutralba .Generator

ca .Earthingda .Turbine

6a ل الطاق�ة الحركي�ة إل�ى طاق�ة .  م�ا الجه�از ال�ذي يح�وِّ
كهربائية؟

aa baالمقاومة الكهربائية. األميتر.
ca daالموّلد الكهربائي. الفولتمتر.

7a تعمل المقاومة الكهربائية في الدائرة الكهربائية على:.
aa تزويد اإللكترونات المارة فيها بطاقة حركية..

ba  تحويل الطاقة الكهربائية لإللكترونات إلى .
أشكال أخرى.

ca ..)Ω( إعاقة مرور اإللكترونات، وتقاس بوحدة
da ..b + c

8a فرق الجهد بين طرفي مقاومة يساوي:.

aa .I/Rba .R/I

ca .IRda .I2/R

9a  يعتم�د مق�دار الطاق�ة الكهربائية التي يس�تهلكها جهاز .
كهربائي على:

aa زمن تشغيله وفرق الجهد الذي يعمل عليه..
ba فرق الجهد الذي يعمل عليه وقدرته..
ca زمن تشغيله وقدرته..
da حجم الجهاز وفرق الجهد الذي يعمل عليه..

10a  م�ا وح�دة قي�اس الطاق�ة الكهربائي�ة المس�تهلكة ف�ي .
المنازل؟

aa .Hertzba .Kilowatt-hour

ca .ohmda .joule

التفكــير النـــــاقـــــــد

11a  إذا تم تصغير قطر س�لك فلزي فكي�ف ُتغّير من .  حــّدد
طوله لإلبقاء على مقاومته الكهربائية ثابتة؟

بّين الج�دوالن اآلتيان عالقة فرق الجهد الكهربائي بش�دة التيار  يُ
الكهربائ�ي لجهازين كهربائيين، هما المذياع ومش�ّغل األقراص 
المدمجة. استعن بالج�دولين لإلجابة عن األسئلة من 14 - 12.

املذياع
V

)V(
I

)A(
2.01.0
4.02.0
6.03.0

م�سغل االأقرا�ض املدة
V

(V)
I

(A)

2.00.5

4.01.0

6.01.5
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12a ا للعالقة بين ف�رق الجهد الكهربائي . ر�سًمــا بياني اأن�ســ 

وش�دة التيار الكهربائي، على أن ُتمّثل ش�دة التيار على 
المح�ور األفق�ي )x(، وف�رق الجه�د الكهربائ�ي على 
المح�ور الرأس�ي )y(، ثّم ف�ّرغ البيان�ات الخاصة بكل 

جهاز من الج�دول أعاله على الرسم البياني.
13a  اح�سب المقاومة الكهربائية لكل جهاز مستخدًما قانون .

أوم.
14a  حّدد الجهاز الذي كان منحنى الرس�م البياني له أقرب .

إل�ى األفقي. ه�ل كان الجه�از ذا المقاوم�ة الكهربائية 
األكبر أم األقل؟

15a إذا . دائ�رة كهربائي�ة معّين�ة.   يحم�ي منصه�ر كهربائ�ي 
احترق هذا المنصهر، ووضع مكانه منصهر آخر سمك 
س�لكه الفلزي أكب�ر، فهل يحمي ه�ذا المنصهر الدائرة 

الكهربائية؟ وضح إجابتك.

اأن�سطةتقويم االأداء

16a ا تشرح فيه نوعي التيار . ز عرًضا تقديميًّ  عر�ض تقديمي جهِّ
الكهربائي، مبيًنا فيه أيًضا سبب استخدام التيار المتردد لنقل 
الطاقة وتشغيل األجهزة الكهربائية المختلفة. واعرضه 

على زمالئك في الصف.

17a. 1200 وتعمل W ُتس�تخدم مضّخة كهربائية قدرته�ا  
عل�ى ف�رق جه��د V 240 لرف�ع الماء إلى خزان ماء 

على سطح منزل.

a. ارس�م مخّطًطا يوضح تح�ّوالت الطاقة جميعها 

في هذه العملية.

b. م�ا مق�دار الطاقة التي تس�تهلكها المضّخة إذا تم 

تشغيلها min 1؟

c. ما مقدار المقاومة الكهربائية لمحّرك المضّخة؟

استعن بال�جدول اآلتي لإلجابة عن السؤال 18.

متو�سط القدرة لبع�ض االأجهزة الكهربائية 
يف و�سعية اال�ستعداد للت�سغيل

القدرة ) W(الجهاز
7.0حاسوب

6.0فيديو

5.0تلفاز

18a. ُيبّي�ن الج�دول أع�اله القدرة التي   اح�ســب التكلفة
تس�تهلكها بعض األجهزة وه�ي موصولة بالكهرباء 
ف�ي وضعي�ة االس�تعداد للتش�غيل. احس�ب تكلف�ة 
ا،  الطاقة الكهربائية التي يس�تهلكها كل جهاز ش�هريًّ
 200 h إذا ُترك في وضعية االس�تعداد للتشغيل لمدة
ف�ي الش�هر، إذا افت�رض أن ثم�ن kWh 1 ه�و س�تة 

دراهم.

تطبيق الريا�سيات
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اختبار مقّننالوحدة
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اأ�سلة االختيار من متعدد اجلزء االأول

اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

1a  ما الجهاز المس�تخدم لقياس فرق الجهد بين نقطتين .
في دائرة كهربائية؟

aa ba األميتر. التوربين.
ca da الفولتمتر. مصدر القدرة الكهربائية.

استعن بالجدول اآلتي لإلجابة عن السؤالين 2 و3.
متو�سطات القدرة لبع�ض االأجهزة الكهربائية

الدرÓWÓÓالجهاز
350حاسوب

200تلفاز ملون

250مسجل

1100محمصة خبز

900فرن ميكروويف

1000مجفف شعر

2a  ما األداة التي تستهلك طاقة أكبر إذا عملت min 15؟.

aa baفرن الميكروويف. المسجل.

ca daالحاسوب. التلفاز الملون.

3a  إذا كانت تكلفة استهالك W 1000 من الكهرب�اء مدة .
h 1 تس�اوي س�تة دراه�م، فكم تكون تكلفة تش�غيل 

جهاز التلفاز الملون مدة h 8؟

aa 96ba درهًما. 9600 درهم.

ca 9.6da دراهم. 0.80 درهم.

4a  كيف تتغّير شدة التيار الكهربائي المار في دائرة كهربائية، .
إذا تضاعف فرق الجهد مرتين، ولم تتغّير المقاومة؟

aa..ال تتغّيرba تزداد 3 مرات..
ca..تزداد مرتينda ُتختزل إلى النصف..

5a  ُوج�د هبوط�ان ف�ي الجه�د ف�ي دائ�رة ت�واٍل كهربائي�ة، .
مقداراهما V 5.0 و V 7.0. ما مقدار فرق جهد المصدر؟

aa .2.0 Vba .12.0 V
ca .1.4 Vda .0.71 V

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالين 6 و7.

حمور دوران
م�سباح

عاك�ض التيار

6a  ماذا يسمى الجهاز الموضح في الشكل السابق؟.

aa baالمحرك الكهربائي. المولد الكهربائي.
ca daالفولتمتر. األميتر.

7a  ما أفضل عبارة تصف عمل هذا الجهاز:.

aa يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية..
ba يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية..
ca يرفع من مقدار فرق الجهد الكهربائي..
da يقلل من مقدار فرق الجهد الكهربائي..

8a أي مما يلي يوّلد تياًرا متردًدا؟.

aa baاألميتر.. المقاومة الكهربائية..
ca daالمولد الكهربائي.. التوربين..

9a ما وظيفة المنصهر الكهربائي في الدوائر الكهربائية؟.
aa مضاعفة التيار الكهربائي..

ba تقليل فرق الجهد..

ca حماية الدائرة الكهربائية..
da توصيل الكهرباء إلى األرض..



اختبار
مقّنن
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10a . Off عند وض�ع القاط�ع الكهربائي الرئيس عل�ى وضع 
فإنه يفصل السلك:

aa .Neutralba .Earth

ca .Liveda .a + c

11a  أي مما يلي يصف التيار الكهربائي المستخدم في دولة قطر؟.

aa .240 V - 60 Hzba .110 V - 60 Hz

ca .240 V - 50 Hzda .110 V - 50 Hz

اأ�سلة االإجابات الق�سيرة  اجلزء الثا

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالين 12 و13.

م�سدر فرق الجهد

V

الم�سباح
A

الم�سباح
B

م�سدر فرق الجهد

12a  رّكب طالب الدائرة الكهربائية المبينة أعاله لقياس فرق .
الجهد الكهربائي في دائرة تواٍل كهربائية ما الخطأ الذي 

ارتكبه الطالب في توصيل الدائرة؟

13a ما العالقة بين فروق الجهد على المصباحين والمصدر؟.

14a  إذا اس�تخ�دم�ت محمص�ة خب��ز قدرت�ها W 1100مدة  .
ا، مع وجود ثالجة قدرتها W 400 تعمل طوال  h 5 يوميًّ
الوقت، فأيهما تستهلك طاقة أكبر إذا استخدمتا مدة شهر؟ 

ح إجابتك. وضِّ

15a  افترض أنك وصلت مدفأة كهربائية بمقبس، وعندما قمت .
بتش�غيلها انطفأت المصابيح جميعها في الغرفة. وّضح 

ما حدث.

16a   وّضح سبب تغليف األسالك النحاسية المستخدمة في .
التمديدات بمادة البالستيك أو المطاط.

17a ي .  م�ا الف�رق بين ُس�مك األس�الك الكهربائية الت�ي ُتغذِّ
المقابس وُسمك األس�الك الكهربائية التي ُتغّذي دوائر 

اإلضاءة؟

اأ�سلة االإجابات المفتوحة اجلزء الثالث

18a .  30 A من الخطر استخدام منصهر كهربائي مكتوب عليه 
 15 A ف�ي دائرة كهربائية تحتاج إلى تيار كهربائي مقداره

فقط. لماذا؟

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال 19.

طاقة عالية

االرتفاع

طاقة منخف�سةاالأر�ض

19a  قارن عمل مضخة الماء في الدورة أعاله بعمل البطارية .
في الدائرة الكهربائية.

20a  لماذا ُيستخدم فلز التنجستن بشكل واسع في صنع فتيلة .
المصباح الكهربائي؟



الوحدة

9Pa.a3  الو ر

املاء وال�سوء موجـــات تنقل الطاقة 
من مكان اإىل اآخر.

الدرس األول
خ�سائ�ض الموجات

Propertiesaofawaves

تنقل   الموج�ات  الرئي�سة الفكــرة 
الطاقة بعيًدا عن الجسم المهتز. 

الدرس الثاني
وانك�سارها الموجات  انعكا�ض 

Reflectionaandarefractiona
ofawaves

 الضوء موجات  الفـكــرة الرئـيـ�سة
يح�دث لها انعكاس وانكس�ار مثل 

سائر الموجات.

الدرس الثالث
الكهرومغناطي�سي الطيف 

Theaelertromagnetica
spectrum

الـفـكرة الرئيـ�سة 
 الطيف الكهرومغناطيس�ي سلس�لة 
م�ن الموج�ات الكهرومغناطيس�ية 
ف�ي  بع�ض  ع�ن  بعضه�ا  يختل�ف 
الت�ردد والطول الموجي. ويش�كل 
الضوء المرئي جزًءا بسيًطا منه، وله 

تطبيقات جمة.

222222222222


يم�ارس راك�ب األمواج هوايته، وهو اآلن فوق  قمة موجة، ولكن هذا س�رعان ما 
يتغي�ر؛ فالطاق�ة الت�ي تحملها أمواج المحي�ط  تجعل هذا الركوب مثيًرا، وس�وف 
يهبط الراكب سريًعا. وهناك أمواج أخرى تنقل الطاقة؛ فموجات الضوء تنقل إلينا 

الطاقة، مما يمكننا من رؤية األشياء في هذا العالم من حولنا.

 اكتب فقرة موجزة تصف فيها أمواًجا شاهدتها.

اوا
Waves
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املوج�ات اع�م�ل املط�وي�ة التال�ية 
لتس�اعدك ع�ىل املقارن�ة ب�ني صفات 

املوجات الطولية واملستعرضة.
ا من منتصفها. اثنِ ورقة طوليًّ

 موجات
 موجات كالمهاطولية

مستعرضة

اط�و الورقة مرت�ني لتحصل عىل ثالث�ة أجزاء 
متساوية.

 موجات
 موجات كالمهاطولية

مستعرضة

افتح الطيات الثالث، وارسم دائرتني متقاطعتني، 
ثم قص الورقة العليا فقط من مكان الثني.

 موجات
 موجات كالمهاطولية

مستعرضة

سّجل بياناتك عىل األجزاء كام يف الشكل.
 موجات
 موجات كالمهاطولية

مستعرضة

أش�كال ڤ�ن في أثن�اء قراءتك للوحدة س�ّجل م�ا تجده من 
خصائص تنفرد بها الموجات الطولية على الورقة الس�فلى 
ع�ن اليمي�ن، وما تجده م�ن خصائص تنفرد به�ا الموجات 
المس�تعرضة على الورقة الس�فلى عن اليس�ار، وما تحصل 

عليه من صفات مشتركة في الوسط .

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

اخلطوة 4

خصائص الموجة
أن تالح�ظ  م�اء  برك�ة  ف�ي  حج�ًرا  ترم�ي  عندم�ا 
س�طح الم�اء أخ�ذ يرتف�ع وينخف�ض عل�ى ش�كل 
موجات تنتشر في جميع االتجاهات. كيف يمكنك 
وص�ف ه�ذه الموج�ات؟ في ه�ذه التجربة س�وف 
تعمل نموذًجا لنوع من الموجات، وفي أثناء وصف 
النموذج ستتعلم ش�يًئا عن بعض الخصائص العامة 

للموجات. 
1a اعم�ل نموذًج�ا لموج�ة مس�تعرضة، بتش�كيل .

سلك سميك  طوله حوالي cm 50، على شكل 
سلسلة من االرتفاعات واالنخفاضات.

2a ق�ارن ما قم�ت بإنج�ازه مع األش�كال األخرى .
التي أنجزه�ا زمالؤك. الحظ عدد القمم لديك 

في الموجة التي كونتها.
3a أع�د تش�كيل النم�وذج ال�ذي صنعت�ه، بحيث .

تحص�ل عل�ى أع�داد مختلف�ة م�ن القم�م ف�ي
كل مرة .

التفكير الن�اقد:  اك�تب وص�ًفا لنموذج�ك الموجي. 
كيف تتغير المس�افات بين القمم عندم�ا يزداد عدد 

هذه القمم؟
لتنفيذ التجربة االستهاللية ارجع إىل كراسة التجارب 

العملية.

صاا يية
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1  تعّلم يقوم القارئ الجيد بالمقارنة والتمييز بين المعلومات في أثناء قراءته. 

وهذا يعني النظر إلى أوجه الش�به واالختالف، مّما يس�اعده على تذّكر األفكار 
المهم�ة. ابح�ث عن المفردات أو الح�روف التي تدل على أن النص ُيش�ير إلى 

تشابه أو اختالف: 

كلمات المقارنة والتمييز
للتمييللمسابهة

 

 





2  تدّرب اقرأ النص اآلتي، ثم الحظ كيف استعمل المؤلف مفردات المقارنة 

لتوضيح االختالف بين الموجات.

وتتض�ح التضاغط�ات والتخلخ�الت ف�ي مث��ال الناب�ض الموض�ح ف�ي 
الش�كل 3؛ حيث تسمى أماكن تقارب حلقات النابض تضاغًطا، أما أماكن 
تباع�د الحلقات فتس�مى تخلخ�اًل. ويش�كل َتوالي ح�دوث التضاغطات 
والتخلخ�الت موج�ات طولي�ة؛ حيث تنتق�ل التضاغط�ات والتخلخالت 
عل�ى طول النابض، بينما يكون اتجاه اهتزاز الحلقات إلى األمام والخلف 

فقط.

3  طبّق   بّين أوجه الشبه واالختالف بين الموجات 

المس�تعرضة والموج�ات الطولية، من خ�الل قراءة 
هذه الوحدة.

Compareaandacontrastالمقارنة والتمييز

تهّيأ للقراءة
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توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الوحدة باتباعك ما يلي:

1 قبل قراءة الوحدة أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.• 
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. • 

2 بعد قراءة الوحدة ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غريت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.• 
صّحح العبارات غري الصحيحة.• 
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.• 

قبل القراءة
 م اأو

بعد القراءةالعبارة
 م اأو

1a يزداد تردد الموجة بزيادة طولها الموجي..

2a يتكون الطيف الكهرومغناطيسي من سبعة ألوان، وهي مكونات الضوء .
األبيض )المرئي(. 

3a ال يحدث انكسار لموجات الماء.

4a تنقل الموجُة المادَة من موضع إلى آخر..

5a ال ينتقل الضوء في الفراغ..

6a َتنت�ج الموج�ات الكهرومغناطيس�ية م�ن مجالين متعامدي�ن: كهربائي .
ومغناطيسي.

7a تختل�ف الموج�ات الكهرومغناطيس�ية بعضه�ا ع�ن بعض ف�ي التردد .
والطول الموجي وسرعتها في الفراغ.

8a يح�دث االنكس�ار عندما تتغير س�رعة الموج�ة؛ النتقالها م�ن مادة إلى .
أخرى.

تهّيأ للقراءة

 أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

يف أثناء قراءتك، استعمل مهارات 

مث��ل التلخي�ص والرب�ط؛ فذلك 

يساعدك عى فهم املقارنة والتمييز.

83



المفردات الجديدة
Wave •املوجة• 

  معايير األداء الرئيسة
20.1a-a20.2a-a20.3

معايير البحث واالستقصاء العلمي
1.4

األهداف 
يتوقع يف هناية الدرس أن يكون الطالب 

قادرًا عىل أن:
يوضح كيفية انتقال الطاقة على شكل  �

موجات .
يمّيز بين الموجات الطولية والموجات  �

المستعرضة. 
يس�تنتج العالقة بين سرعة الموجات  �

وترددها وطولها الموجي.
يحّل مسائل باستخدام معادلة سرعة  �

الموجة. 

األهمية
 تس�اعدنا معرف�ة س�عة املوج�ات ع�ىل 

معرفة الطاقة التي تنقلها.

اوا �صا�
Propertiesaofawaves

Whataareawaves?  ما الموجات
ف�ي أثناء س�باحتك في البحر يدل�ك ارتفاع الماء وانخفاضه عل�ى عبور الموجات 
بجانب�ك. وبع�ض هذه الموجات تك�ون قوّية لدرجة أنها تدفع�ك بقوة إلى أعلى، 
وأحياًن�ا تكون خفيفة فتدفع�ك بلطف. إنك تعرف موجات الماء ألنك تش�اهدها 
وتحّس بحركتها، لكّن هناك أنواًعا أخرى مختلفة من الموجات تحمل إش�ارات؛ 
ومنه�ا ما يحمل إش�ارات إلى أجه�زة الراديو، والتلفاز. وتنتش�ر موجات الصوت 
نك من الس�ماع والرؤي�ة.  كما أن  وموج�ات الض�وء حولك في كل م�كان، وتمكِّ

الدمار الناتج عن الزالزل تسببه موجات.  

   Wavesacarryaenergy,anotamatter الموجــات تنقل الطاقة ولي�ض المادة
تنش�أ الموج�ات عادة عن اهتزاز األجس�ام؛ أي حركتها إلى األم�ام وإلى الخلف، 
أو إل�ى أعل�ى وإل�ى أس�فل. وطاق�ة اهتزاز جس�يمات المادة ه�ي ما يت�م نقله عبر 
الموج�ات. فالموجة Wave اضطراب ينتق�ل عبر المادة  وبعضها ينتقل في الفراغ 
،1a أيًض�ا، وتنقل الموجات الطاقة من مكان إلى آخر. فحركة الطائر، في الش�كل
تنقل الطاقة إلى جزيئات الماء المجاورة، وهذه بدورها تنقل الطاقة إلى الجزيئات 

التي تليها، وهكذا حتى تنتشر الموجة بعيًدا ناقلة الطاقة معها. 

وم�ن األمثل�ة الدالة على أن الموج�ات تنقل الطاقة دون أن تنقل جزيئات الوس�ط 
المهتز خالل األوس�اط الصلبة أو الس�ائلة أو الغازية مالحظتك النتقال الموجات 
ف�ي بركة ماء س�اكن عند إلقاء حج�ر بها؛ حيث تنتقل الموج�ات مبتعدة عن مكان 
اصطدام الحجر بس�طح الماء. الحظ الش�كل 1b. فاالضطراب ينتقل على سطح 

الماء، أما جزيئات الماء فال تغادر موقعها أبًدا.

الشكل 1  تنقل الموجات الطاقة من 
م�كان إل�ى آخ�ر دون أن 

تنقل المادة من مكانها.

ba

اوا �صا�
Propertiesaofawaves

الدر�ض
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المفردات الجديدة
املوجات املستعرضة• 

• Transverse waves

مس�تعرضة  موجات  الشكل 2  تتولد 
عندم�ا ته�ز ط�رف الحبل 

إلى أعلى وإلى أسفل.

Typesaofawaves  اأنواع الموجات
تقسم الموجات بحسب طبيعتها إلى:

 وه�ي موج�ات ال تنتق�ل إال  Mechanicalawaves الموجــات الميكانيكيــة
في وس�ط مادي، وقد تكون مس�تعرضة أو طولية. وم�ن أمثلتها موجات الصوت، 

وموجات الماء، والموجات المنتشرة في حبل، والموجات المنتشرة في نابض.

الموجــات الكهرومغناطي�سيــة Electromagneticawaves   موج�ات الض�وء 
والراديو واألش�عة الس�ينية جميعها أمثلة على الموجات الكهرومغناطيسية، وهي 
تش�به الموج�ات المتول�دة في الحبل ف�ي أنها موجات مس�تعرضة؛ حي�ث تتكون 
الموج�ة الكهرومغناطيس�ية م�ن جزأين: أحدهم�ا كهربائي، واآلخر مغناطيس�ي، 
وكالهما يهتز بش�كل يتعامد على اتجاه انتشار الموجة. وال تحتاج هذه الموجات 

إلى وسط مادي لكي تنتقل. ويمكنها االنتقال عبر المادة والفراغ.

كما تقسم الموجات بحسب طريقة انتقالها إلى:

 من أنواع الموجات الميكانيكية  Transverseawaves الموجــات الم�ستعر�سة
التي يبينها الش�كل 2  الموجات المس�تعرضةTransverseawaves a التي تس�بب 
اهتزاز جس�يمات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة. فإذا ربطت 
ط�رف حبل ف�ي مقبض باب، وأخذت تحرك الطرف الح�ر للحبل إلى أعلى وإلى 
أس�فل فس�وف تتولد موجات مستعرضة، تنتش�ر على طول الحبل مبتعدة عن يدك 
ومقترب�ة من الط�رف المربوط ف�ي مقبض الب�اب، بينما تتحرك جس�يمات الحبل 
ا على اتجاه انتش�ار الموجة. ومن أمثلتها  )الوس�ط( إلى أعلى وإلى أس�فل عموديًّ
ا على اتجاه  موج�ات الماء حيث تهتز جزيئات الماء إلى أعلى وإلى أس�فل عموديًّ

انتشار الموجات. 

وُتسمى النقاط العليا في هذه الموجات قمًما، بينما ُتسمى النقاط الدنيا فيها قيعاًنا. 
د القمم والقيعان يش�ّكل الموجات المس�تعرضة؛ حيث تتحرك القمم  وَتوال�ي تولرُّ

ا على اتجاه انتشار الموجات.  والقيعان عموديًّ



 




العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

  قوة الزلزال

ارجع إلى محركات البحث في 
شبكة اإلنترنت للح�صول على 
معلوم�ات  ت�ح��وي  رواب��ط 
ع�ن إس�هامات العال�م العربي 
الحس�ن ب�ن الهيث�م ف�ي مجال 

الضوء والبصريات.

 ث�م اكت�ب تقري�ًرا ع�ن  ن�ساط
إس�هامات ابن الهيثم في مجال 
الضوء، واعرضه على معلمك، 
ثم ناقشه مع زمالئك في الصف.
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الشكل 3  الموجة المنتش�رة في النابض مثال على الموجة 
الطولية.









المفردات الجديدة
املوجات الطولية• 

• Longitudinal waves

الموجــات الطوليــة Longitudinalawaves   ن�وع آخ�ر م�ن أن�واع الموج�ات 
الميكانيكية، وتسمى أحياًنا  الموجات التضاغطية. والشكل 3 يبين موجات طولية 
تنتق�ل خالل نابض. والموج�ات الطولية Longitudinalawaves  تس�بب اهتزاز 
جس�يمات الوس�ط في اتجاه انتش�ار الموج�ة، مثل موج�ات الص�وت؛ فالصوت 

موجات طولية تنتشر على شكل تضاغطات وتخلخالت.

وتتضح التضاغطات والتخلخالت في مثال النابض الموضح في الشكل 3؛ حيث 
تس�مى أماكن تقارب حلقات النابض تضاغًطا، أما أماكن تباعد الحلقات فتس�مى 
تخلخاًل. ويشكل َتوالي حدوث التضاغطات والتخلخالت موجات طولية؛ حيث 
تنتق�ل التضاغط�ات والتخلخ�الت على ط�ول الناب�ض، بينما يكون اتج�اه اهتزاز 

الحلقات إلى األمام والخلف فقط.

امل�وجات  ف�ي  ال�م�ادة  جسيامت  حركة  اجتاه  يكون   كيف 
الطولية؟

Propertiesaofawaves خ�سائ�ض الموجات
تعتمد خصائص الموجات على اهتزاز مصدر تلك الموجات. فعلى س�بيل المثال 
لو حركت قلم رصاص بلطف في حوض ماء فسوف تتولد موجات خفيفة متباعدة 
تبدأ في االنتش�ار على س�طح الماء. لكن لو حركته بس�رعة فستتولد موجات أكبر، 

يكون تقارب بعضها من بعض أكثر.

امل�وجات  ف�ي  ال�م�ادة  جسيامت  حركة  اجتاه  يكون  امل�وجات  كيف  ف�ي  ال�م�ادة  جسيامت  حركة  اجتاه  يكون  امل�وجات  كيف  ف�ي  ال�م�ادة  جسيامت  حركة  اجتاه  يكون   كيف 

والتخلخل  الت�ساغط  ماحظة 
يف موجات الناب�ض

يمكنك باستعمال نابض توليد موجات 
مختلف�ة ف�ي تردداته�ا وس�رعاتها.

الخطوات 
1a  شدَّ نابًضا لولبيًّا على أال تبالغ في .

ذلك، ثم اطلب إلى أحد زمالئك 
الناب�ض،  أح�د طرف�ي  تثبي�ت 
بينم�ا يح�رك زمي�ل آخ�ر طرفه 
ا ليوّلد موجات فيه.  الح�ر جانبيًّ
راقب الموجات خالل انتقالها 
في النابض إلى أن تصل الطرف 

المثبت، وسّجل مالحظاتك.

2a  كّرر الخطوة 1، بتحريك الطرف .
الحر للنابض بسرعة أكبر، وسجل 

مالحظاتك.

التحليل
1a  ماذا ح�دث للنبضات ف�ي أثناء .

انتقالها خالل النابض؟ 

2a  ماذا حدث عندما ضربت النبضات .
الثاب�ث م�ن النابض؟  الط�رف 

3a  كيف كانت النبضة المتوّلدة في .
الخط�وة 1 مقارنة بالمتوّلدة في 

الخطوة 2؟ 
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المفردات الجديدة
الطول املوجي• 

•  Wavelength

تردد املوجة• 
•  Frequency

 

 

لل�م�وج��ة  الم�وج�ي  الشكل 4  الط�ول 
المس�تعرضة ه�و المس�افة بي�ن 
قمتين متتاليتين، أو قاعين متتاليين، 
والطول الموجي للموجة الطولية 
هو المسافة بين مركزي تضاغطين 
متت���اليين أو تخلخلي��ن متتاليين.

الطول الموجي Wavelength   تس�مى المس�افة بين نقطة عل�ى الموجة وأقرب 
نقط�ة أخ�رى إليه�ا تتحرك ف�ي االتجاه نفس�ه وبالس�رعة نفس�ها الط�ول الموجي 
Wavelength. ويبين الشكل 4 كيف يقاس الطول الموجي في كل من الموجات 

المس�تعرضة والموج�ات الطولي�ة؛ فالط�ول الموج�ي للموج�ة المس�تعرضة هو 
المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. أما الطول الموجي للموجة الطولية 

فهو المسافة بين مركزي تضاغطين أو تخلخلين متتاليين.

التــردد Frequency   ت�ردد الموج�ة Frequency ه�و ع�دد األط�وال الموجية 
الت�ي تعب�ر نقطة محددة خ�الل ثانية. وكما الحظ�ت في التجربة االس�تهاللية فإن 
المسافات بين القمم المتتالية )الطول الموجي( تقّل كلما زاد عددها )التردد(؛ أي 

أن العالقة بين الطول الموجي والتردد عكسية.

والوحدة الدولية التي ُيقاس بها التردد هي الهرتز Hz. والهرتز الواحد يعني اهتزاًزا 
ا واح�ًدا يعبر في الثانية الواح�دة )  s _ 1  (. أما  واح�ًدا ف�ي كل ثاني�ة؛ أي أن طواًل موجيًّ
الحرف اليوناني λ )ويلفظ المدا( فيستخدم للداللة على الطول الموجي، ويقاس 

.(m) بالمتر

وس�عة الموج�ة ه�ي أكب�ر إزاح�ة يحدثه�ا الجس�م المهت�ز ع�ن موض�ع االت�زان 
)االستقرار(، كما يبين الشكل 4.
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رسعة الصوت موجة صوتية ترددها Hz 34، وطوهلا املوجي m 10.0. ما رسعة هذه املوجة؟

احلل:
1a f= 34 Hz ،λ= 10.0 m المعطيات

? =v  2 المطلوب

عّوض بالقيم املعلومة لكل من الرتدد والطول املوجي يف املعادلة: 3 طريقة الحل

v= f λ

= )34 Hz( )10.0 m(

= 340 m/s

م اجلواب عىل الطول املوجي m 10.0. جيب أن تكون النتيجة هي الرتدد  4 التحقق من احلل قسِّ
.34 Hz املعطى وهو

تنتقل موجة طولها m 0.55 في وتر. إذا كان ترددها  Hz 6.0، فما سرعتها؟. 1

موجة صوتية ترددها  Hz 15000، تنتقل في الماء بسرعة m/s 1500. ما طولها الموجي؟. 2

م�سائل تدريبية

حل معادلة بسيطة تطبيق الريا�سيات

�سرعــة الموجــة Waveaspeed  تعتم�د س�رعة الموجة على الوس�ط الناقل لها، 
فمثاًل سرعة الصوت في الهواء m/s 343 وسرعته في الزجاج  m/s 4540، بينما 
س�رعة الضوء في الهواء  m/s 8  10 ×3 وس�رعته في الزجاج  m/s  8  10 ×2 . وكلما 
زادت سرعة الموجات زاد ترددها. ويمكنك حساب سرعة الموجة إذا علمت كالًّ 

من ترددها وطولها الموجي بالعالقة:

معادلة سرعة الموجة
Wave Speed (m/s) = Wavelength (m)× Frequency (Hz)

v (m/s) = λ (m) × f (Hz)

 الطول الموجي التردد،  التردد،  التردد،  التردد،  التردد،  التردد،  التردد،  التردد،  التردد،  التردد،  التردد،  السرعة،  السرعة،  السرعة،  السرعة،  السرعة،  السرعة،  السرعة،  السرعة،  السرعة،  السرعة،  السرعة،  السرعة، حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث حيث v السرعة، f التردد، λ الطول الموجي. 
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العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

  قيا�ض �سعة الموجة وطاقتها

ارجع إلى  المواقع اإللكترونية عبر 
شبكة اإلنترنت، وابحث عن أنشطة 
لقياس سعة الموجات وطاقتها.



اخترب نف�سك
1a حلل كيف تنقل الموجُة الطاقَة من مكان إلى آخر .

دون أن تنقل معها المادة؟
2a توقع كيف يتغير الطول الموجي لموجاٍت عندما .

يزداد ترددها، مع ثبات سرعتها؟ 
3a اأجب ع�ن األس�ئلة a-e بع�د قراءة الن�ص التالي .

والرجوع إلى الدرس األول. 
تصنف الموجات من حي�ث طبيعتها إلى موجات 
ميكانيكية »مادية« وكهرومغناطيسية، بينما تصنَّف من 
حيث طريقة انتشارها إلى موجات طولية وموجات 
مستعَرضة. وللموجات خصائص عامة تشترك فيها.

aa..قارن بين الموجات الميكانيكية والكهرومغناطيسية
ba.كيف تنتشر كل من الموجات الطولية والمستعرضة؟
ca.ما المقصود بتردد الموجة؟
da. الض�وء والص�وت موجات. م�ا ن�وع موجات كل

منهما؟ وكيف ينتشر؟
ea. إذا زاد ط�ول موج�ة متحرك�ة بس�رعة منتظم�ة إلى

ثالثة أمثاله فكيف يتغير ترددها؟
4a التفكير الناقد قارب سريع يوّلد موجات على سطح .

فْ حركة األنبوب  الماء، ويسحب أنبوًبا عائًما. صِ
عندما تمر به الموجات المتولدة خلف القارب.

الخا�سة
  ما املوجات

a •ÓÓلينتÓسهاوبعÓاداÓÓلينتÓسطرااÓة�ا
ا سياÓراال

a •اداÓلنÓوÓةالطاÓلنÓات�ا
اأنواع املوجات  

a •Óمادي Óو�س ÓاللÓا Óلنت Ó Óيكيةيكاا Óات�ا
Óات�م Óاهنوم Óةيل� Óوا Óسةم�ستعر Ó�ك Óدو

ااÓات�ومÓال�س�ت
a •سةم�ستعر Óات�م Óي�سيةناالكهروم Óات�ا

Óات�مÓومنهاÓلنتÓلكيÓماديÓو�سÓاÓتاÓو
�الراديÓات�ومÓ�سال

a •Óال��س Óسيمات� Óازتا Óسب� Óسةستعر�ا Óات�ا
ÓومÓة�اÓارستاÓااÓلÓدي�مÓااÓ

ااÓات�مÓلتهاما
a •ÓلÓال��سÓسيمات�ÓازتاÓسب�Óالط�ليةÓات�ا

Óات�مÓلتهاما Óوم Óة�ا Óسارتا Óاا Óدادتام
ال�س�ت

خ�سائ�ض املوجات  
a •ÓبÓسافة�اÓ�Óسةستعر�اÓات�للمÓي�اÓالط�ل

متتاليÓاÓواÓمتتاليتÓمت
a •Óب Óسافة�ا Ó� Óالط�لية Óات�للم Óي�ا Óل�طال

Óخلخل Óيرم Óوا Óمتتال Óطسا Óيرم
متتالي

a •ارددوÓي�اÓبط�لهاÓة�اÓس��
a •Ó Óاسروبم Óλ Óي�ا Óلها� Óساوي� Óv Óة�ا Óةسر�

v  f λÓاÓياÓfÓاردد

1

5a ح�ساب �سرعة الموجات احسب سرعة موجة .
.1.5 Hz  2.0 وترددها m طولها الموجي

6a ح�ساب الطول الموجي احسب الطول الموجي .
.0.5 Hz 3.0 وترددها m/s لموجة سرعتها

تطبيق الريا�سيات
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المفردات الجديدة
االنعكاس• 

•  Reflection

 معايير األداء الرئيسة
20.4a-a20.5

األهداف 
يتوقع في نهاية ال�درس أن يكون الطالب 

قادًرا على أن:

الض�وء وموج�ات  � انع�كاس  يوض�ح 
الماء بداللة الموجات.

يشرح انكس�ار موجات الضوء والماء  �
بداللة التغير في سرعة الموجات. 

األهمية
 يسلك الضوء سلوك موجات الماء؛ 
حيث يحدث له انعكاس وانكسار.

الدر�ض

اأمواج ال�سوء تغّير اتجاهها
Lightawavesacanachangeadirection

ال تستمر الموجات في الحركة في خط مستقيم دائًما؛ فعندما تصل موجة إلى حدود 
الوسط الذي تنتقل خالله ترتد غالًبا وتنعكس إلى الخلف داخل الوسط نفسه. وفي 
ح�االت أخرى تمر الموجة كلها أو جزء منها خالل الحد الفاصل بين وس�طين إلى 

الوسط الثاني، ويتغير اتجاهها عند الحد الفاصل؛ أي تنكسر.

عل�ى  الض�وء  موج�ات  س�قوط  Lighta  عن�د  reflection ال�ســوء  انعكا�ــض 
س�طح عاك�س فإنه�ا ترت�ّد عن�ه، وتبق�ى في وس�ط الس�قوط نفس�ه، وه�ذا ُيعرف

ب�االنع�كاس Reflection. فعندم�ا تنظر إلى المرآة تجدها قد غيرت اتجاه الضوء 
الساقط عليها إلى اتجاهك. وقد توصل العالم الحسن بن الهيثم إلى أن رؤية العين 

لألجسام تنتج عن انعكاس الضوء عن الجسم إلى العين.

ويك�ون الطول الموجي والتردد متس�اويين للموجة الس�اقطة والمنعكس�ة، إال أن 
اتجاه السرعة للموجة المنعكسة هو الذي يتغّير فقط من دون تغّير مقدارها؛ حيث 

بقيت موجة الضوء في الوسط نفسه.

والثان�ي؛  األول  االنع�كاس  قانون�ي  المنعكس�ة  الض�وء  موج�ات  تحق�ق  كم�ا 
حي�ث ين�ص القان�ون األول عل�ى أن زاوي�ة الس�قوط تس�اوي زاوي�ة االنعكاس.

ويرم�ز إل�ى زاوية الس�قوط ب��  θ  i ، وإل�ى زاوية االنعكاس ب��   θ  f ، انظر الش�كل 5. 

θf θi





θiθi



θfθf





الشكل 5  جمي�ع الموج�ات تخ�ض�ع 
لقان�ون االنع�كاس، وزاوية 
االن�ع�ك�اس )θi( ت�ساوي 

.)θf( زاوية السقوط

اعا اوا واصارا
Reflectionaandarefractionaofawaves
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بينما ينص القانون الثاني لالنعكاس على أن: الش�عاع الضوئي الس�اقط والش�عاع 
المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعها في 

مستوى واحد عمودي على السطح العاكس.

انك�ســار ال�ســوء Lightarefraction  عرف�ت أن س�رعة موج�ة م�ا تعتم�د عل�ى 
خصائص الوس�ط الناقل. فس�رعة موجات الضوء في الهواء مثاًل أكبر من سرعتها 
في الماء. ويبّين الش�كل 6 أن تغّير س�رعة الضوء كان س�بًبا في تغّير اتجاه موجته 
ا على الوسط الثاني. فعندما انتقلت موجة الضوء من الهواء  عندما ال يسقط عموديًّ
إلى الماء تباطأت س�رعتها، مما س�ّبب انحناءها، فظه�رت الماصة الموجودة في 
كأس الماء كأنها مكسورة. ف�االنكسار Refraction هو تغّير اتجاه الموجة عندما 
تتغير س�رعتها؛ بسبب انتقالها من وس�ط إلى آخ�ر. وكذلك يتغير الطول الموجي 
لموج�ات الض�وء عند انكس�ارها، أما ترددها فيبق�ى ثابًتا. ويمكن تمثيل انكس�ار 

الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل موجة الضوء، كما في موجة الضوء، كما في موجة الضوء، كما في الشكل 7.

ماحظة انك�سار وانعكا�ض ال�سوء
ينعكس الضوء وينكس�ر عند الس�طح 

الفاصل بين وسطين شفافين.

الخطوات 
1a  ضع متوازي مستطيالت زجاجي .

على سطح الطاولة.
2a  أس�قط بزاوية مائلة شعاع ضوء .

م�ن مصب�اح لي�زر على س�طح 
متوازي المستطيالت.

3a  عّت�م الغرف�ة وانظ�ر مس�ارات .
الشعاع المنعكسة عن مت��وازي 
المستطيالت والمنكسرة داخله.

ف ما تالحظه. احذر من سقوط  صِ
شعاع الليزر على عينك أو على 

عيون زمالئك. 
4a  غّير زاوية الس�قوط ع�دة مرات، .

والحظ ما يحدث لألشعة الساقطة 
والمنكسرة.

التحليل
1a الض�وء . انع�كاس  م�ن  �ف كالًّ   صِ

وانكساره عن متوازي المستطيالت.
2a قان�ون . إثب�ات  يمكن�ك   ه�ل 

االنعكاس األول من هذه التجربة؟

الشكل 6  يحدث انكسار الضوء عندما تغير الموجة الضوئية سرعتها.

الشكل 7  انكس�ار الضوء عند انتقاله 
من وس�ط أق�ل كثاف�ة إلى 

وسط أكثر كثافة.

θ1

θ2

 زاوية
ال�سقوط

زاوية االإنك�سار

هواء

ماء

المفردات الجديدة
االنكسار• 

• Refraction
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ا على الوس�ط الثاني فإنه ال ينكسر، حيث تكون في هذه  أما عندما يس�قط الضوء عموديًّ
الحالة زاوية سقوطه صفًرا، ومن ثم تكون زاوية انكساره صفًرا أيًضا. انظر الشكل 8.

وألن الض�وء موج�ات، والموجات جميعها تس�لك الس�لوك نفس�ه تقريًبا، لذا س�وف 
ندرس انعكاس موجات الماء وانكسارها لمعرفة ما يحدث لترددها وطولها الموجي؛ 
وذلك لمس�اعدتنا على فه�م ما يحدث لمقدار واتجاه س�رعة موجات الضوء وترددها 

وطولها الموجي عند انكسارها. 

انعكا�ض موجات الماء وانك�سارها
aReflectionaandarefractionaofawaterawaves

تمثيــل الموجــات Representationaofawaves  عندم�ا ترم�ي حج�ًرا صغي�ًرا ف�ي 
بركة ماء س�اكنة، ت�رى قمم وقيعان الموج�ات الدائرية الناتجة تنتش�ر نحو الخارج في 
جمي�ع االتجاهات. ويمكن تمثيل هذه الموجات برس�م دوائ�ر ُتعّبر عن قمم الموجة. 
فعندما تضع رأس إصبعك في الماء وتحركه إلى أعلى وإلى أس�فل بتردد ثابت س�تنتج 
 9a دوائ�ر متتابعة متحدة المركز، ويكون إصبعك مركز تلك الدوائر. ويوضح الش�كل
الموجات الدائرية في الماء، بينما يوضح الشكل 9b قمم الموجات التي تمثل موجات 
الماء هذه. وقد رسمت قمم الموجات بقيم تبين الطول الموجي لهذه الموجات، حيث 

يكون الطول الموجي مساوًيا للمسافة بين قمتين )دائرتين( متتاليتين.

وتتح�رك الموج�ات ف�ي اتج�اه متعامد مع قمم ه�ذه الموج�ات، وُيمثَّل اتجاه انتش�ار 
الموجة بشعاع يصنع زاوية قائمة مع قمة الموجة.

انعكا�ــض موجــات المــاء Reflectionaofawaterawaves  يس�تعمل حوض الموجات 
لبيان انعكاس موجات الماء؛ إذ يحتوي حوض الموجات على طبقة ماء ضحلة، وألواح 
اهت�زاز توّل�د موجات ماء مس�توية تتحرك بتردد ثابت، انظر الش�كل 10a. وعند إضاءة 

ا على الوس�ط الثاني فإنه ال ينكسر، حيث تكون في هذه  أما عندما يس�قط الضوء عموديًّ

وألن الض�وء موج�ات، والموجات جميعها تس�لك الس�لوك نفس�ه تقريًبا، لذا س�وف 
لمعرفة ما يحدث لترددها وطولها الموجي؛ 
لمس�اعدتنا على فه�م ما يحدث لمقدار واتجاه س�رعة موجات الضوء وترددها لمس�اعدتنا على فه�م ما يحدث لمقدار واتجاه س�رعة موجات الضوء وترددها 

عندم�ا ترم�ي حج�ًرا صغي�ًرا ف�ي 
 الخارج في  الخارج في 
جمي�ع االتجاهات. ويمكن تمثيل هذه الموجات برس�م دوائ�ر ُتعّبر عن قمم الموجة. جمي�ع االتجاهات. ويمكن تمثيل هذه الموجات برس�م دوائ�ر ُتعّبر عن قمم الموجة. 
 بتردد ثابت س�تنتج 

 التي تمثل موجات 
حيث 

اتجاه انتش�ار 

يس�تعمل حوض الموجات 
؛ إذ يحتوي حوض الموجات على طبقة ماء ضحلة، وألواح 
. وعند إضاءة 

ا على الوس�ط الثاني فإنه ال ينكسر، حيث تكون في هذه  ا على الوس�ط الثاني فإنه ال ينكسر، حيث تكون في هذه أما عندما يس�قط الضوء عموديًّ أما عندما يس�قط الضوء عموديًّ







λ

a b

الشكل 9   تنتش�ر الموجات الدائرية 
نح�و الخ�ارج بعي�ًدا ع�ن 
ويمك�ن   .)a( مصدره�ا 
بدوائ�ر  الموج�ة  تمثي�ل 
ترسم عند قمم الموجات 

 .)b( الدائرية

الشكل 8   ال ينكس�ر الشعاع الضوئي 
ا على  عندما يس�قط عموديًّ

الوسط الثاني.
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θi

θf

λ

λ

a b

المصباح الموجود فوق الحوض يتكون ظل تحت الحوض يبين موقع قمم الموجات 
وقيعانه�ا. وعندم�ا تتح�رك موجة نح�و حاجز ما، فإنه�ا تنعكس عنه في اتج�اه محّدد. 

 ،10b ويمك�ن تمثيل اتج�اه انتقال الموجات بالمخطط التوضيحي المبين في الش�كل
حيث ُيمّثل الش�عاع المتجه إلى أعلى  اتجاه الموجة الس�اقطة، في حين ُيمّثل الش�عاع 

المتجه إلى اليمين  اتجاه الموجة المنعكسة. أما الحاجز فُيمّثل بخط مستقيم.

وتالحظ من الش�كل أن اتجاه حركة الموجات فقط قد تغّير بعد االنعكاس، أما التردد 
والط�ول الموجي ومقدار الس�رعة فبقيت هي نفس�ها قبل االنع�كاس وبعده؛ حيث لم 
يتغي�ر الطول الموجي للموجات الس�اقطة والموجات المنعكس�ة، ومقدار الس�رعة ال 

يتغير إال عند تغير الوسط. 

انك�ســار موجــات المــاء Refractionaofawaterawaves  يمك�ن اس�تخدام ح�وض 
الموج�ات كذل�ك لتمثيل س�لوك الموج�ات عندما تنتقل من وس�ط إل�ى آخر، الحظ 

الشكل 11. 

مرت�دة  موج�ات  الشكل 10   قم�م 
ع�ن حاج�ز ف�ي ح�وض 
بينم�ا   .)a( الموج�ات 
يبّين المخطط التوضيحي 
التسلسل الزمني القتراب 
الحاج�ز  م�ن  الموج�ة 
إل�ى  عن�ه  وانعكاس�ها 

 .)b( اليمين

الشكل 11  ح�وض الموجات المس�تخدم 
ف�ي تولي�د الموجات ودراس�ة 

خصائصها.
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ا موضوًعا في حوض الموجات. ويكون سمك  ويوّضح الش�كل 12a لوًحا زجاجيًّ
طبقة الماء فوقه أقل من س�مك طبقة الماء في بقية الحوض؛ حيث يؤثر ذلك وكأنه 
وس�ط مختلف. وبانتقال الموجة من منطقة الم�اء العميق إلى منطقة الماء الضحل 
تقل س�رعتها ويتغير اتجاهها. وألن الموجات في منطقة الماء الضحلة توّلدت من 
الموجات القادمة من منطقة الماء األعمق فلن يتغير ترددها. واس�تناًدا إلى المعادلة 
ÓÓλ =v /fف�إن تناق�ص س�رعة الموج�ات يعني أن الط�ول الموجي يك�ون أقصر في 

منطق�ة الم�اء الضحل�ة. ويحدث تغير ف�ي اتجاه الموج�ات عند الح�د الفاصل بين 
الوس�طين، وتنكس�ر موجات الماء في اتجاه الماء الضحل. ويبين الشكل 12b قمم 

ا يبّين االنكسار.  الموجات ومخطًطا توضيحيًّ

هل تستطيع أن تفّسر ما يحدث لموجات الماء عند اقترابها من الشاطئ؟  

م�اذا حيدث ل�رتدد موجات الض�وء وطوهلا املوج�ي ورسعتها  م�اذا حيدث ل�رتدد موجات الض�وء وطوهلا املوج�ي ورسعتها    
عند انكسارها؟

ويكون سمك 
طبقة الماء فوقه أقل من س�مك طبقة الماء في بقية الحوض؛ حيث يؤثر ذلك وكأنه 
وس�ط مختلف. وبانتقال الموجة من منطقة الم�اء العميق إلى منطقة الماء الضحل 
تقل س�رعتها ويتغير اتجاهها. وألن الموجات في منطقة الماء الضحلة توّلدت من 

ف�إن تناق�ص س�رعة الموج�ات يعني أن الط�ول الموجي يك�ون أقصر في 
منطق�ة الم�اء الضحل�ة. ويحدث تغير ف�ي اتجاه الموج�ات عند الح�د الفاصل بين 

م�اذا حيدث ل�رتدد موجات الض�وء وطوهلا املوج�ي ورسعتها   
عند انكسارها؟

يوّضح يوّضح يوّضح يوّضح يوّضح يوّضح يوّضح يوّضح يوّضح يوّضح يوّضح 

a

λ

λ

b

الشكل 12  عندم�ا تتح�رك موج�ات الم�اء ف�وق منطق�ة الم�اء الضحل�ة، حي�ث يوج�د 
ل�وح الزج�اج ف�ي ح�وض الموج�ات، تتباط�أ ه�ذه الموج�ات ويق�ل طوله�ا

.)b( ويمكن تمثي�ل االنكسار بمخّطط يوضح قمم الموجات .)a( الموجي
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العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

االنعكا�ــض  موجــات  خ�سائ�ــض 
واالنك�سار

من خصائص الموجات االنعكاس 
واالنكسار. ولهاتين الخاصيتين 
تطبيقات عملية كثيرة في حياتنا. 
ارجع إل�ى المواقع اإللكترونية 
وابحث ع�ن تطبيقات انعكاس 
ث�م  وانكس�ارها،  الموج�ات 
اكتب تقريًرا عن ذلك، وناقش�ه 

مع زمالئك في الصف.

ع�ن  تقري�ًرا   اكت�ب  نـ�ســاط
خصائص الموجات واالنعكاس 
واالنكسار وتطبيقاتهما، وناقشه 

مع زمالئك في الصف.



اخترب نف�سك
1a وضح لم�اذا ال يتغير مقدار س�رعة موجة الضوء بعد .

االنعكاس؟

2a وض�ح لم�اذا اس�تخدمت موجات الم�اء لتوضيح ما .
يحدث للضوء عند انعكاسه، وعند انكساره؟

3a الحظ الش�كل 12a، وبين كي�ف يتغير اتجاه الموجة .
عندما تمر من وس�ط إل�ى آخر. وهل يمك�ن أن تعبر 
ا فاصاًل بين وسطين دون أن يتغير اتجاهها؟  موجة حدًّ

وضح ذلك.

4a فّس�ر لماذا تس�ير الموجات في البحر دائًما في اتجاه .
الشاطئ؟

5a التفكير الناقد فّس�ر لماذا تنكس�ر موج�ات الماء عند .
اقترابها من الشاطئ؟

الخا�سة
اأمواج ال�سوء تغرّي اجتاهها

a •Ó�اÓسط�ÓلÓها�س�ÓندÓ�سالÓات�مÓ در
عكا�سهااÓاويةلÓم�ساويةÓها�س�ÓزاويةÓا مداÓ�كو

a •Óلها�وÓارددوÓ�سالÓة�مÓةسر�ÓدارمÓيتÓ
ÓيتÓتهاسر�ÓااÓاÓاÓوبعدÓ�عكااÓبلÓي�ا
راÓات�اÓميوÓااÓات�مÓلمÓلÓÓلهام

a •ÓمÓالهاتاÓندÓام�سارÓÓ�سالÓات�مÓنحر
ÓيعرÓماÓاوÓنهÓتلÓراÓÓو�سÓاÓاسÓو�س
Óله�وÓتجهاÓ�سالÓةسر�ÓتÓيÓ�سالÓك�ساربا

اابتÓ لفيÓددالÓمااÓك�ساراÓندÓي�ا

a •�اÓسط�ÓلÓها�س�ÓندÓال�س�تÓات�مÓ�نعك

a •ÓمااÓديدÓلمÓمهمةÓاتطبيÓال�س�تÓ�عكا
ÓااÓÓاتس�ا�الÓا�ومÓاتطيحواÓارحبال

اوÓزلالÓوم�ا

انعكا�ض موجات املاء وانك�سارها

a •ÓتمنطÓبÓاهالتاÓدنÓااÓات�مÓرس�كن
ÓااÓااÓÓارس�كاÓ�كويÓمعالÓÓتتل
ÓويتÓال��سطÓÓتهاسر�ÓتالاÓب�سبÓسحلال

اابتÓ لفيÓارددÓمااÓك�ساراÓبعدÓي�اÓلها�

a •Óا سياÓدحيÓاارس�كاÓدنÓااÓات�ÓدحيÓام
Óات�اÓ�سل�Óي�سلÓ�سالÓÓ�سالÓات�

2

6a ق�ارن اطل�ب إلى الط�الب عمل ج�دول ليبّينوا أي .
خصائ�ص الموج�ات اآلتي�ة تتغير، وأيه�ا ال تتغير 
ف�ي حالتي االنعكاس واالنكس�ار: الت�ردد، الطول 

Ó .الموجي، السرعة، االتجاه

تطبيق المهارات
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  معايير األداء الرئيسة
20.6a-a20.7

األهداف 
يتوقع يف هناية الدرس أن يكون الطالب 

قادًرا عىل أن:
يوّض�ح الخصائص العام�ة لمكونات  �

الطيف الكهرومغناطيسي.

الطي�ف  � إش�عاعات  جمي�ع  أن  يبي�ن 
بالس�رعة  تنتش�ر  الكهرومغناطيس�ي 

نفسها.

يوض�ح بع�ض اس�تخدامات الطي�ف  �
الكهرومغناطيسي.

يبي�ن ممي�زات كل ج�زء م�ن الطي�ف  �
الكهرومغناطيسي. 

األهمية
الطي�ف  إش�عاعات  م�ن  ن�وع  ل�كل 
متي�زه،  خصائ�ص  الكهرومغناطي�يس 

واستخدامات خاصة به.

الدر�ض

الطي الرومايصي
Theaelectromagneticaspectrum
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ما الطيف الكهرومغناطي�سي
Whataisatheaelectromagneticaspectrum?

يش�كل الطيف المرئي واألش�عة تحت الحمراء واألش�عة فوق البنفسجية جزًءا من 
طيف واس�ع يعرف بالطيف الكهرومغناطيس�ي؛ وهو سلس�لة متصلة من الموجات 
الكهرومغناطيسية تنتشر بالسرعة نفسها؛ أي سرعة الضوء. أما ما يميز هذه الموجات 
بعضه�ا م�ن بعض فهو الط�ول الموجي الذي يختل�ف من موجة إلى أخ�رى، وتبًعا 
لذل�ك يكون االختالف في التردد. كما تختلف هذه الموجات من حيث تأثيرها في 
األش�ياء وقدرتها على النفاذ في األوساط المختلفة، ويرجع ذلك إلى اختالف طاقة 

كل موجة.
وتعّد الش�مس أعظم مصدر للموجات الكهرومغناطيس�ية، واإلشعاعات الصادرة 
عنه�ا تتكون من ماليين الموجات ذات األطوال الموجية المختلفة. ومن خواصها 
المشتركة: عدم التأثر بالمجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي، وسرعة انتشارها 
في الفراغ ثابتة، كما تشترك في الظواهر والخصائص الموجية العامة المعروفة، مثل 

االنعكاس، واالنكسار، وغيرها.

وعل�ى الرغ�م م�ن أن الطي�ف الكهرومغناطيس�ي سلس�لة متصل�ة إال أن�ه أمك�ن 
تقس�يمه إل�ى مناطق مح�ددة ألغ�راض عملي�ة وعلمي�ة، وأطل�ق عل�ى كل منطقة 
اس�م مح�دد. وهذه المناطق ه��ي مكونات الطي�ف الكه�رومغناطيس��ي، وترّتب 
يل�ي: كم�ا  تردده�ا،  بحس�ب  �ا  تصاعديًّ أو  الموجي�ة،  أطواله�ا  بحس�ب  �ا  تنازليًّ
 موجات الراديو Radiowaves، وموجات الميكروويف Microwaves، واألشعة 
تحت الحمراء Infrared، والضوء المرئي Visible light، واألشعة فوق البنفسجية 
.(γ-rays)aGammaarays وأشعة جاما ،X-rays واألشعة السينية ،Ultraviolet

والتوج�د ح�دود فاصلة دقيقة بين نوع م�ن الموجات وآخر؛ لذلك يش�ترك كل نوعين 
متجاوري�ن م�ن الموجات عن�د الحدود الفاصلة ف�ي التردد والط�ول الموجي، كما هو  

موضح في الشكل 13.

Whataisatheaelectromagneticaspectrum?Whataisatheaelectromagneticaspectrum?Whataisatheaelectromagneticaspectrum?Whataisatheaelectromagneticaspectrum?Whataisatheaelectromagneticaspectrum?

يش�كل الطيف المرئي واألش�عة تحت الحمراء واألش�عة فوق البنفسجية جزًءا من يش�كل الطيف المرئي واألش�عة تحت الحمراء واألش�عة فوق البنفسجية جزًءا من 
طيف واس�ع يعرف بالطيف الكهرومغناطيس�ي؛ وهو سلس�لة متصلة من الموجات طيف واس�ع يعرف بالطيف الكهرومغناطيس�ي؛ وهو سلس�لة متصلة من الموجات 
الكهرومغناطيسية تنتشر بالسرعة نفسها؛ أي سرعة الضوء. أما ما يميز هذه الموجات 
بعضه�ا م�ن بعض فهو الط�ول الموجي الذي يختل�ف من موجة إلى أخ�رى، وتبًعا بعضه�ا م�ن بعض فهو الط�ول الموجي الذي يختل�ف من موجة إلى أخ�رى، وتبًعا 
لذل�ك يكون االختالف في التردد. كما تختلف هذه الموجات من حيث تأثيرها في لذل�ك يكون االختالف في التردد. كما تختلف هذه الموجات من حيث تأثيرها في 
األش�ياء وقدرتها على النفاذ في األوساط المختلفة، ويرجع ذلك إلى اختالف طاقة األش�ياء وقدرتها على النفاذ في األوساط المختلفة، ويرجع ذلك إلى اختالف طاقة 

وتعّد الش�مس أعظم مصدر للموجات الكهرومغناطيس�ية، واإلشعاعات الصادرة وتعّد الش�مس أعظم مصدر للموجات الكهرومغناطيس�ية، واإلشعاعات الصادرة 
عنه�ا تتكون من ماليين الموجات ذات األطوال الموجية المختلفة. ومن خواصها 
المشتركة: عدم التأثر بالمجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي، وسرعة انتشارها المشتركة: عدم التأثر بالمجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي، وسرعة انتشارها 
في الفراغ ثابتة، كما تشترك في الظواهر والخصائص الموجية العامة المعروفة، مثل في الفراغ ثابتة، كما تشترك في الظواهر والخصائص الموجية العامة المعروفة، مثل 

وعل�ى الرغ�م م�ن أن الطي�ف الكهرومغناطيس�ي سلس�لة متصل�ة إال أن�ه أمك�ن 
تقس�يمه إل�ى مناطق مح�ددة ألغ�راض عملي�ة وعلمي�ة، وأطل�ق عل�ى كل منطقة 
اس�م مح�دد. وهذه المناطق ه��ي مكونات الطي�ف الكه�رومغناطيس��ي، وترّتب اس�م مح�دد. وهذه المناطق ه��ي مكونات الطي�ف الكه�رومغناطيس��ي، وترّتب 

، واألشعة ، واألشعة 
، واألشعة فوق البنفسجية ، واألشعة فوق البنفسجية 

والتوج�د ح�دود فاصلة دقيقة بين نوع م�ن الموجات وآخر؛ لذلك يش�ترك كل نوعين 
متجاوري�ن م�ن الموجات عن�د الحدود الفاصلة ف�ي التردد والط�ول الموجي، كما هو  متجاوري�ن م�ن الموجات عن�د الحدود الفاصلة ف�ي التردد والط�ول الموجي، كما هو  

المفردات الجديدة 

Radiowaves •موجات الراديو• 

موجات امليكروويف• 
• Microwaves

X-rays •األشعة السينية• 

أشعة جاما• 
• Gamma rays (γ-rays)
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103m
1 km
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(0.1 mm)

10-6 m
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100 m

10 m

1 m
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108Hz
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الشكل 14  م�وج����ات الط�ي����ف 
الكه�رومغ��ن�اطي�س��ي 
طبيعت�ه�ا  ف�ي  متش�ابه�ة 
الموجية، لكنها تختلف في 

الطول الموجي والتردد.
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وتالحظ من الشكل 14 أن لموجات الراديو أكبر طول موجي وأقل تردد )أقل طاقة(، 
بينما ألشعة جاما أقصر طول موجي وأكبر تردد )أكبر طاقة(. 

ويتضم�ن ه�ذا الش�كل بع�ض األجس�ام لتس�اعدك عل�ى تص�ور األط�وال الموجي�ة 
لإلش�عاعات المختلفة من خ�الل مقارنتها بأبعاد هذه األجس�ام. كما يوضح الش�كل 
أمثل�ة لمصادر هذه اإلش�عاعات؛ بعضه�ا مألوف لديك، وبعضها اآلخ�ر غير مألوف، 
مثل المصادر المش�عة والس�نكروترون، والمس�ارعات خاصة بالمختبرات المتقدمة، 

وستدرس عنها في صفوف الحقة.

ما الطيف الكهرومغناطييس؟ ما الطيف الكهرومغناطييس؟ 

الشكل 13  كلما زاد الطول الموجي 
للموجات قّل ترددها.
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خ�سائ�ض وا�ستخدامات اأجزاء الطيف الكهرومغناطي�سي
Propertiesaandausesaofaelectromagneticaspectrum

علم�ت مم�ا س�بق أن مكّونات الطي�ف الكهرومغناطيس�ي تتش�ابه في أنه�ا موجات 
ناتج�ة ع�ن مجالين: أحدهم�ا كهربائ�ي، واآلخر مغناطيس�ي، وله�ا خصائص عامة 
مش�تركة، مثل س�ائر الموجات األخ�رى؛ مثل: االنعكاس واالنكس�ار. وكما علمت 
ف�إن جميع هذه الموجات تنتش�ر بس�رعة ثابتة ف�ي الفراغ؛ هي س�رعة الضوء. وعلى 
الرغ�م م�ن ه�ذا التش�ابه إال أن الموج�ات الكهرومغناطيس�ية تختل�ف فيم�ا بينه�ا 
ف�ي الط�ول الموج�ي والت�ردد، مم�ا يعن�ي أنه�ا تختل�ف ف�ي طاقاته�ا، ومِن َث�ّم في 
تأثيره�ا في األش�ياء. وق�د اتفق العلم�اء على تقس�يم الطيف الكهرومغناطيس�ي إلى 
أج�زاء أو نطاق�ات، ه�ي: موج�ات الرادي�و، وموج�ات الميكرووي�ف، وموج�ات

 ،Visiblealight وموجات الضوء المرئ�ي ،Infraredarays األش�عة تحت الحم�راء
وموجات األش�عة فوق البنفس�جية Ultravioletarays، وموجات األش�عة الس��ينية 
)x-rays( ، وأش�عة جام�ا. وكل منه�ا ينحص��ر بي��ن طولي�ن موجي�ي�ن، كم�ا ف�ي 
الجدول 1. وفي هذا الدرس ستعرف المزيد عن الطيف الكهرومغناطيسي، من خالل 

دراسة استخدامات وتطبيقات ومخاطر كل جزء من مكوناته.

الجدول 1 نطاقات الطيف الكهرومغناطيسي

Frequencya(Hz)Wavelengtha(m)Radiation

< 3 × 109> 1 × 10-1Radiowave

3 × 109 - 3 × 10111 × 10-1 - 1 × 10-3Microwave

3 × 1011 - 4 × 1014 7 × 10-3 - 1 × 10-7Infrared rays

 4 × 1014 - 7.5 ×

1014

7 × 10-7 - 4 × 10-7Visible light

7.5 × 1014 - 3 × 10161 × 10-7 - 4 × 10-8Ultraviolet rays

3 × 1016 - 3 × 10191 × 10-8 - 1 × 10-11X-rays

> 3 × 1019< 1 × 10-11Gamma-rays

وكما ذكرنا سابًقا، فإن حدود هذه النطاقات ليست دقيقة تماًما، ولكنها متداخلة.

علم�ت مم�ا س�بق أن مكّونات الطي�ف الكهرومغناطيس�ي تتش�ابه في أنه�ا موجات علم�ت مم�ا س�بق أن مكّونات الطي�ف الكهرومغناطيس�ي تتش�ابه في أنه�ا موجات 
ناتج�ة ع�ن مجالين: أحدهم�ا كهربائ�ي، واآلخر مغناطيس�ي، وله�ا خصائص عامة 
 وكما علمت 
ف�إن جميع هذه الموجات تنتش�ر بس�رعة ثابتة ف�ي الفراغ؛ هي س�رعة الضوء. وعلى 
الرغ�م م�ن ه�ذا التش�ابه إال أن الموج�ات الكهرومغناطيس�ية تختل�ف فيم�ا بينه�ا 
ف�ي الط�ول الموج�ي والت�ردد، مم�ا يعن�ي أنه�ا تختل�ف ف�ي طاقاته�ا، ومِن َث�ّم في ف�ي الط�ول الموج�ي والت�ردد، مم�ا يعن�ي أنه�ا تختل�ف ف�ي طاقاته�ا، ومِن َث�ّم في 
 وق�د اتفق العلم�اء على تقس�يم الطيف الكهرومغناطيس�ي إلى 

ي 
 وفي هذا الدرس ستعرف المزيد عن الطيف الكهرومغناطيسي، من خالل 

المفردات الجديدة 

األشعة حتت احلمراء• 
• Infrared rays

األشعة فوق البنفسجية• 
• Ultraviolet rays

الضوء المرئي• 
• Visible light



  تش�مل موج�ات الرادي�و مدى واس�ًعا من  Radiowaves موجــات الراديــو
األطوال الموجية يبدأ من  m 0.1، ويمكن التقاطها واس�تقبالها بهوائيات تتناسب 
م�ع طول موج�ة كل منه�ا، الحظ الش�كل 15. وُتس�تخدم موج�ات الرادي�و لنقل 
البيانات، والمعلومات، والبث التلفازي، ونقل اإلش�ارات والرسائل والمكالمات 

بين الهواتف المتنقلة )المحمولة(. 

وُتس�تخدم كذلك في  االتصاالت الالسلكية ونقل موجات الراديو في المالحة 
البحرية والجوية، والتحكم في الصواريخ التي تحمل أقماًرا اصطناعية ومركبات 
إلى الفضاء، كما تس�تخدم في التحكم في األجهزة التي ترس�ل إلى الفضاء وفي 

الحواسيب المرتبطة بها.

إن أهم ما يميز موجات الراديو هو عدم تأثرها بالغبار والضوء والسحب وغيرها 
من العوامل.

  تأتي مباش�رًة بعد موج�ات الراديو،  Microwaves  موجــات الميكروويــف
ويتراوح طولها الموجي بين  m  1-  10  × 1 و  3-  10  × 1. وعلى الرغم من ذلك 
فق�د يصل ط�ول بعض موجاتها إل�ى cm 20، مما يجعله�ا تتداخل مع موجات 
الراديو. وتس�تخدم موجات الميكروويف في تس�خين وطه�ي الطعام في أفران 
الميكروويف التي أخذت اسمها من هذه الموجات، الحظ الشكل 16.ويراعى 
في تصنيع باب فرن الميكروويف احتواؤه على شبكة فلزية يكون حجم الثقوب 
فيه�ا أقل كثيًرا من الطول الموجي لموجات الميكروويف المس�تخدمة في هذه 
األف�ران، فتمنع هذه الموجات من التس�رب عبر الباب. ويحظ�ر اقتراب اليد أو 
أي جزء من الجسم من باب الفرن؛ خوًفا من وجود بعض األشعة المتسربة التي 

ترفع درجة حرارة الماء فيه مما يسبب االحتراق في هذا الجزء من الجسم. 

الم��وج�����ات  الشكل 15  اس�ت�ق�ب��ال 
الكه�رومغن�اطي�س��ية ومن�ه�ا  

موجات الراديو.

كيف يعمل فرن الميكروويف
 أغل�ب أف���ران الميكرووي���ف 
 2.5  GHz يس�اوي  بت�ردد  تعم�ل 
يع�ادل  مم�ا   )2.5 × 109 Hz )أي 
 12؛  cm مق�داره  �ا  موجيًّ ط�واًل 
وجزيئ�ات  ذرات  تمت�ص  حي�ث 
الماء والمواد الدهنية والس�كريات 
ه�ذه  الطع�ام  ف�ي  الموج�ودة 
الموجات، فتكتس�ب طاقة تجعلها 
فيزي�د ع�دد  تهت�ز بدرج�ة كبي�رة، 
تصادم�ا تها فيما بينها، فتنتج الطاقة 
الالزمة لتس�خين الطع�ام أو طهيه. 
أما ذرات الزجاج والفخار والمواد 
البالستيكية فال تمتص هذه األشعة، 

لذلك  ال ترتفع درجة حرارتها.

الشكل 16  فرن مايكروويف يعمل 
بالموج�ات الميكروية.
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 يت�راوح ط��ولها الموجي بي���ن   Infraredawaves الموجــات تحت الحمراء
m   7-  10  × 1 و  3-  10  × 7. وف�ي ه�ذا النطاق، يكون القس�م ذو الطول الموجي 
األكبر هو المس�ؤول عن تس�خين المواد واألجس�ام، ويعرف بالموجات الحرارية 
Thermal waves. فالح�رارة الت�ي نحّس�ها من أش�عة الش�مس س�ببها الموجات 

الحرارية، وتشكل قرابة % 50  من اإلشعاع الشمسي.

وتستخدم األشعة تحت الحمراء أيًضا في التصوير الفوتوغرافي والتصوير الحراري 
دة  والتحك�م في التلفاز. ويت�م التصوير الفوتوغرافي بكامي�رات تصوير خاصة مزوَّ
بكاش�ف أش�عة تحت حمراء. حيث يتم إس�قاط أش�عة تحت حمراء على الجس�م 
والتقاطها عندما تنعكس عنه بكاشف األشعة تحت الحمراء. أما في التصوير الحراري 
فقد سبق أن عرفت أن جميع األجسام تشع موجات تحت الحمراء، ولكن بدرجات 
متفاوتة بحسب درجة حرارتها. فيتم استقبال هذه األشعة التي ترسلها األجسام فقط، 
مما يوضح لنا اختالف درجة حرارة األجزاء المختلفة من الجسم. الحظ الشكل 17. 
وتعتمد المناظير الليلية في عملها على الموجات تحت الحمراء.وتعتمد المناظير الليلية في عملها على الموجات تحت الحمراء. الحظ الشكل 18 .

الشكل 18  منظار ليلي يعمل بالموجات 
تحت الحمراء.

الشكل 17  ص�ورة ي�د باس�تخدام 
الح�راري  اإلش�عاع 

الذي يشّعه الجسم.

م�ساهدة و�سماع اإ�سارات املوجات 
الكهرومغناطي�سية  

A B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M N
aالخطوات

1a ل أس�الك السماعة بالخلّية .  صِ
الشمسّية.

2a  ش�ّغل الس�ماعة، وأص�غِ إلى .
الصوت الناتج عن سقوط ضوء 

الغرفة على الخلّية الشمسّية.
3a  ض�ع ورق�ة أو ورقتي�ن ف�وق .

الخلّية لحجب الضوء؛ حتى ال 
تسمع أي صوت من السماعة.

4a  احم�ل جه�از التحّك�م عل�ى .
ارتف�اع 50cm ف�وق الخلّي�ة، 

ووّجهه نحوها.
5a  اضغ�ط أحد األزرار في جهاز .

التحكم، وأصغِ بعناية.
6a �ل . صِ اإلش�ارات   لمش�اهدة 

الخلّية بجهاز راسم الذبذبات.
التحليل

 هل يمكن مشاهدة وسماع إشارات 
الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة 

من جهاز التحكم عن بعد؟
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العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية
خ�سائ�ــض وا�ستخــدام االإ�سعــاع 

  الكهرومغناطي�سي

لل�ح�ص�ول عل�ى م�زي�د م�ن 
المعل�وم��ات ع�ن خص�ائص 
واس��ت��خ��دام��ات اإلش��ع��اع 
إلى  ارجع  الكهرومغناطيس�ي 
المواقع اإللكترونية عبر شبكة 

اإلنترنت.

 اكت�ب تقري�ًرا توضح  نـ�ســاط
في�ه خصائ�ص واس�تخدامات 
اإلشعاع الكهرومغناطيسي، ثم 

اعرضه على زمالئك.

  الض�وء المرئ�ي م�ن المكون�ات األساس�ية  Visiblealight ال�ســوء المرئــي 
للموجات الكهرومغناطيس�ية، وتنحصر أطوالها بين m  7-  10  × 4 و  7-  10  × 7؛ 
وسبب تميزها أن هذا الجزء من الموجات هو ما يتمكن اإلنسان من رؤيته؛ لذلك 
. ويبين الش�كل 19 موقع الضوء المرئي في الطيف الشمسي.  يس�مى الضوَء المرئيَّ
وف�ي نط�اق هذه الحزمة، تق�ع األلوان المعروفة والتي س�بق أن درس�تها؛ حيث يتميز 
د مح�ّدد. انظر الجدول أدن�اه. إن وجود األلوان  كل ل�ون م�ن غيره بطول موجي وتردرُّ
وقدرتن�ا عل�ى مش�اهدتها م�ن نع�م الل�ه العظيم�ة علين�ا، وه�ي  تضف�ي عل�ى الحياة 
بهج�ة وس�روًرا، وتؤك�د لن�ا دائًم�ا دق�ة صن�ع الخالق س�بحانه وتعال�ى. ق�ال تعالى: 
 سورة المؤمنون.

مدى الترددمدى الطول الموجياللون

nm~ 430–480 THz 630–700 ~أحمر

nm~ 480–510 THz 590–630 ~برتقالي

nm~ 510–540 THz 560–590 ~أصفر

nm~ 540–610 THz 490–560 ~أخضر

nm~ 610–670 THz 450–490 ~أزرق

nm~ 670–750 THz 400–450 ~بنفسجي

   ما مدى األطوال املوجية والرتددات  للموجات الكهرومغناطيسية 
التي يمكن  للناس رؤيتها؟التي يمكن  للناس رؤيتها؟

 










المرئ�ي  الطي�ف  الشكل 19  أل�وان 
الس�بعة التي يتك�ون منها 

الضوء األبيض.
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 الموجات الكهرومغناطيس�ية  Ultravioletawaves الموجــات فوق البنف�سجيــة
 7-10 × 1 تس�مى موجات فوق 

m 8-10 × 4 و m الت�ي تق�ع أطوالها الموجي�ة بي�ن
بنفس�جية. وه�ذه األط�وال الموجي�ة أقصر م�ن األط�وال الموجية لموج�ات الضوء 
المرئ�ي، ل�ذا تك�ون طاقتها أكب�ر من طاقة موج�ات الض�وء المرئي. وتحتوي أش�عة 
الش�مس التي تصل إلى س�طح األرض على جزء ضئيل منها. ويحتاج  جسم اإلنسان 
أن يتعرض للقليل من هذه األش�عة فوق البنفس�جية لتكوين فيتامين D، الذي يس�اعد 

على بناء العظام السليمة واألسنان. 

وتس�تخدم هذه األش�عة في تعقيم الهواء والماء واألدوات الطبية وأحواض األسماك 
وبرك السباحة وغيرها.

  ،1 × 10-8 m 11-10 × 1 و 
m تتراوح أطوالها الموجية بين  X-rays االأ�سعة ال�سينية

وتمتاز هذه األشعة بطاقتها وترّدداتها العالية مقارنة بالموجات السابقة. وهذه الخاصية 
توفر لألشعة السينية القدرة على النفاذ من األجسام اللينة كالجلد وأنسجة اللحم، لكنها

ال تنف�ذ م�ن األجس�ام الصلب�ة كالعظ�ام؛ لذلك تس�تخدم في الط�ب لتصوي�ر العظام، 
والكش�ف عن كس�ورها وتشوهاتها، الحظ الش�كل 20. كما تستخدم في الكشف عن 

الشقوق  في الفلزات واألنابيب وأجسام الطائرات، وتستخدم في تفتيش الحقائب.

رج�ل  لعظ�ام  الشكل 20  ص�ورة 
إنسان باستخدام األشعة 

السينية.
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الشكل 21   يستخدم الضوء المرئي في التصوير العادي، وتستخدم األشعة تحت الحمراء 
في التصوير الحراري، بينما تستخدم  أشعة إكس لتصوير العظام.

وعلى الرغم من استخدام كل من الضوء المرئي، واألشعة تحت الحمراء، واألشعة 
السينية في التصوير، إال أن كالًّ منها له هدف مختلف ُيستخدم فيه؛ حيث ينقل كل 

منها معلومات مختلفة عن تلك التي ينقلها لنا النوع اآلخر، الحظ الشكل 21.

 تعد هذه األش�عة أقصر الموجات الكهرومغناطيسية طواًل  γ-rays اأ�سعة جاما
ًدا؛ إذ إن طولها الموجي أقل من 11m-10 × 1، وليس له حد أدنى. كما  وأعاله�ا تردرُّ
أن هذه الموجات هي األعلى طاقة، واألكثر نش��اًطا، ولها قدرة فائقة على اختراق 

المواد والنفاذ منها؛ لذلك تحفظ في أوعية س���ميكة من الرصاص.

تس�تخدم أش�عة جام�ا ف�ي الط�ب، وخصوًصا ف�ي عالج الس�رطان لقت�ل الخاليا 
ا؛ حيث ُتحسب جرعات األشعة التي تعطى  السرطانية، ولكن بكميات صغيرة جدًّ
للمريض بدقة كبيرة؛ بحيث تدمر الخاليا الس�رطانية. أما خاليا الجس�م الس�ليمة 
فتستعيد صحتها بعد فترة نقاهة، وتستطيع مواصلة العمليات الحيوية في الجسم.

أم�ا ف�ي المج�ال الصناع�ي فتس�تخدم لتصوي�ر أنابيب البت�رول للتأكد م�ن جودة 
األنابيب وعدم وجود شقوق فيها، وسالمة اللحام.

كما تس�تخدم هذه األش�عة ف�ي قتل الجراثيم في الم�واد الغذائي�ة المعلبة، وتعقيم 
الحبوب. وتستخدم كذلك في المفاعالت النووية إلنتاج طاقة كهربائية وغيرها.

مرااÓÓسعةاÓيبا�ستخدامراÓ�سالÓسينيةبا�ستخدام�ÓسعةاÓبا�ستخدام

Melanin الميانين
 توف�ر بعض الخالي�ا المكون�ة  للطبقة 
الداخلية لبشرة الجلد في جسم اإلنسان 
الحماية من األشعة فوق البنفسجية الضارة 
بتكوين طبقة الميالنين  Melanin وتعمل 
هذه الصبغة على امتصاص األشعة فتحمي 
الخالي�ا الداخلي�ة من آثار األش�عة فوق 

البنفسجية الضارة.
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ويمك�ن تلخي�ص أه�م اس�تخدامات مكون�ات الطي�ف الكهرومغناطيس�ي م�ن خ�الل 
الجدول 2:

اجلدول 2 اأهم ا�ستخدامات مكونات الطيف الكهرومغناطي�سي

اال�ستخدام االإ�سعاع
ية�واÓالبحريةÓةالاÓÓ�الراديÓات�مÓلوÓالال�سلكيةÓتسا�ا م�اتÓالرادي�

ÓسبكاتÓÓبالهاوا�ستÓاتعل�ماÓالر�سواÓيكرووياÓرافاÓÓامالطعÓيه
الالنÓالها يكرووياÓات�م

راريواÓرا��الÓوالت�س�يرÓالليليةÓناواÓبعدÓÓالتحكÓها مرااÓÓات�ا
را��الÓوالت�س�يرÓسيااÓروؤية الس�Óاري

الطبيةÓدواتواÓاواÓاله�اÓيعوÓسا�اÓس�ÓÓDÓفيتامÓك�ي ا�اتÓف�Óالبن�سجية
راتالطاÓسام�واÓاتلالÓÓ�سالÓÓسوالكÓامالعÓس�ر�Óس�ير� اسعةÓال�سينية
يرااÓتلوÓيةاال�سرÓاليااÓلÓسابالÓاال�سرÓالوÓالط اسعةÓاما

  ما فوائد كل جزء من الطيف الكهرومغناطييس؟
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اخترب  نف�سك
1a الطي�ف . يبي�ن  ال�ذي  التال�ي  المخط�ط  الح�ظ 

الكهرومغناطيسي، ثم أجب عن األسئلة التي تليه: 

Radio
waves

K Infrared
Visible

light
M x-Rays γ- Rays

aa ما نوعا اإلش�عاع ال�ذي يرمز إليهم�ا K و M؟.
ba أي اإلش�عاعات ُيس�تخدم في تصوير العظام؟ .

ولماذا؟
ca أي اإلش�عاعات أع�اله يس�تخدم ف�ي أجه�زة .

التحكم في التلفاز؟
da أي اإلشعاعات أعاله يستخدم في نقل المعلومات .

والبرامج التلفازية واالتصاالت الالسلكية؟ 

2a وضح سبب استخدام x-rays في تصوير العظام..

3a وضح أهمية طبقة األوزون في الحياة على األرض..

4a التفكير الناقد يراعى في صناعة أفران الميكروويف .
أن ت�زّود نوافذه�ا بش�بكة فلزي�ة. م�ا أهمي�ة ه�ذه 

الشبكة؟

5a احسب منظار ليلي يعمل باألشعة تحت الحمراء ذات .
التردد Hz 1010×4. ما الطول الموجي لهذه الموجات، 

علًما بأن سرعة الضوء  m/s  10 8  × 3.00؟

تطبيق الريا�سيات

الخا�سة
الطيف الكهرومغناطي�سي 

a •ÓمÓمت�سلةÓةسل�سل�ÓمÓي�سينااÓالطيÓ�يتك
ÓتÓ�الراديÓمÓتدÓي�سيةناالكهرومÓات�ا

اماÓسعةا
a •ÓةاÓلهاواÓ�Óي�سيةناالكهرومÓات�اÓا

�الراديÓات�مÓي
a •ÓةاÓاواÓ�Óي�سيةناالكهرومÓات�اÓلا

اماÓسعةاÓات�مÓي

خ�سائ�ض وا�ستخدامات الطيف الكهرومغناطي�سي
a •ÓÓسهابعÓي�سيناالكهرومÓالطيÓات�مÓختل

ي�اÓوالط�لÓددالÓÓبع

a •Óبح�س Óاتطا Óا Óي�سيناالكهروم Óالطي Óس�ي
هاردداوÓية�اÓالها�ا

a •Ó�الراديÓات�مÓي�سيناالكهرومÓالطيÓ سميتÓ
ÓسعةواÓيراÓ�سوالÓمرااÓوÓيكروويوا

ÓاماÓسعةواÓال�سينيةÓسعةواÓسجية�البنÓ�ف
a •Óا�ستخدامات Óي�سيةناالكهروم Óات�ا Óم Ó� Óلكل

ي�اÓله�وÓرددÓبح�س

a •Óاللينة Óاد�ا Óم Óاالن Óل Óدر Óال�سينية Óسعةلال
Óال�سلبة Óاد�ا Óم Óن Ó Óولكنها Óحلال Óسجة�ا

امالعÓس�ير�ÓÓستخدم�ÓللÓامالع

a •سام�اÓÓاالنÓلÓبÓدرÓاماÓسعة

3
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األهداف
تاح انعكاس الموجة في  �

حوض الموجات، وتالحظ 
انكسارها أيًضا. 

تو�ســح م�ا يح�دث لس�رعة  �
الم��وجي  الموجة وطوله�ا 
االنعكاس  قب��ل  وت�رّدده�ا 

وبعده. 
تو�ســح م�ا يح�دث لس�رعة  �

الموج�ة وطوله�ا الموج�ي 
وترددها قبل االنكسار وبعده. 

المواد واألدوات
مس�طرة، لوح زجاج�ي، مصدر 
ضوئي، منقلة، حوض الموجات، 
حاجز مستقيم يستعمل في حوض 
خش�ب  قطع�ة  أو  الموج�ات 
مستقيمة، لوح كرتوني أبيض أو 

جهاز العرض فوق الرأس.

األمن والسالمة
   

انعكاس الموجات وانكسارها
 �سوؤال من واقع الحياة 

يح�دث انع�كاس الموج�ات عندم�ا ترت�د عن حاج�ز. ويس�بب ه�ذا االرتداد 
تغي�ر اتج�اه الموج�ة. وتتغّي�ر س�رعة الموج�ة عندم�ا تعب�ر من وس�ط إلى آخر 
مختل�ف عن�ه، مم�ا يس�ّبب انكس�ارها. فه�ل يح�دث االنع�كاس واالنكس�ار 
الموج�ات  س�رعة  واتج�اه  لمق�دار  يح�دث  ال�ذي  وم�ا  الم�اء؟  لموج�ات 
والت�ردد؟  الموج�ي  الط�ول  يتغي�ر  وه�ل  االنكس�ار؟  أو  االنع�كاس  بع�د 

لإلجاب�ة عن هذه التس�اؤالت اس�تخدم ح�وض الموج�ات؛ ألنه يعّد بيئ�ة مثالية 
نة في الماء  لمالحظ�ة س�لوك الموجات؛ حيث تش�اهد صورة الموج�ات المتكوِّ
عل�ى ل�وح كرتوني أبيض أس�فل الح�وض، أو على شاش�ة عند اس�تخدام جهاز 
له الضوء الس�اقط على موجات  الع�رض فوق الرأس. وُيش�اهد األثر الذي ُيش�كِّ
الم�اء – الظل – عل�ى هيئة خطوط مضيئ�ة وأخرى معتم�ة، باإلضافة إلى وجود 
مس�احات رمادية تفصل تلك الخطوط بعضها عن بعض. س�وف تستخدم ظالل 

الموجات هذه لمالحظة االنعكاس واالنكسار. 

   الخطوات
Aa .Reflection  االنعكا�ض
1a  انسخ الج�دول أدناه في دفتر العلوم..
2a  رّك�ب ح�وض الموجات، كما هو موّضح في الش�كل، وتحقق من أنه في وضع .

أفقي مستٍو قبل إضافة الماء. وأضف الماء إلى الحوض حتى ارتفاع cm 2 تقريًبا.
3a ا في طرف المحرك الكهربائي، على أن يالمس طرفها الماء..  عّلق المسطرة أفقيًّ

و�سف قمم املوجات

ص�ف قم�م الموج�ة المس�توية الت�ي تصطدم 
ا وبزوايا أخرى.  بالحاجز المستقيم عموديًّ

ارسم قمم الموجات القادمة والمنعكسة.
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لتنفيذ اال�ستق�ساء ارجع اإىل كرا�سة التجارب العملية

4a  شّغل المحرك الكهربائي، وسلِّط ضوء المصدر الضوئي على سطح الماء حتى .
تظهر صورة واضحة للموجات على لوح الكرتون )الشاشة( أسفل الحوض.

5a  ضع الحاجز المس�تقيم )قطعة الخشب المس�تقيمة( في الجانب المقابل من .
الحوض على أن يكون موازًيا للمس�طرة؛ لكي يعترض الموجات المتقدمة. 
استعمل الشاشة لتالحظ ما يحدث لقمم الموجات عندما تصطدم بالحاجز. 

سّجل وصًفا لمالحظاتك في جدول وصف قمم الموجات.
6a  غّير موضع الحاجز المستقيم بحيث يصنع زوايا مختلفة مع طرف الحوض. .

واس�تعمل الشاشة الورقية لتالحظ ما يحدث لقمم الموجات عندما تصطدم 
بالحاجز. س�ّجل مالحظاتك في الج�دول. ارس�م الصورة التي الحظتها في 

الج�دول. وتذكر أن سلوك قمم الموجات هي نفسها سلوك الموجات.  
7a  أزل الحاجز من حوض الموجات. .
Ba .Refraction  االنك�سار
8a  ضع لوح الزجاج المستطيل في الحوض، بحيث تكون حافته مائلة بالنسبة إلى طول المسطرة الموّلدة للموجات. .
9a  ش�ّغل المحرك الكهربائي، والحظ ما يحدث لمقدار واتجاه س�رعة قمم الموجات، والحظ أيًضا المس�افات بين .

قمم الموجات عند عبورها فوق اللوح الزجاجي. سّجل مالحظاتك في دفتر العلوم.
10a  ارس�م األنماط التي تالحظها للموجات المتحركة في دفتر العلوم، مبتدًئا من منطقة الماء العميق إلى منطقة الماء .

الضحل فوق اللوح الزجاجي.

  Concludeaandaapply  اال�ستنتاج والتطبيق
1a  هل استمرت حركة الموجات في االتجاه نفسه بعد اصطدامها بالحاجز المستقيم؟ وهل تغّيرت سرعة الموجات، .

أم بقيت هي نفسها؟ وهل تغّيرت المسافة بين قمم الموجات )الطول الموجي(؟ 
2a  ماذا حدث التجاه انعكاس الموجات عند تغيير الزاوية التي يصنعها الحاجز مع طرف الحوض؟.
3a و�ســح  ما ح�دث لمق�دار واتجاه س�رعة قمم الموج�ات عند .

عبورها فوق اللوح الزجاجي؟
4a و�ســح  م�اذا ح�دث لت�رّدد الموج�ات وطوله�ا الموج�ي بعد .

انكسارها؟
5a حــّدد عاقــة ال�سبــب والنتيجــة لانك�ســار  م�ا ال�ذي ُيس�ّبب .

التغّي�رات الحادث�ة ف�ي الموج�ات عندم�ا تم�ر ف�وق الم�اء 
الضحل؟

شارك نتائجك التي حصلت عليها مع زمالئك 
ف�ي الص�ف. هل توص�ل الطالب إل�ى النتائج 
إذا كان هن�اك  إليه�ا؟  الت�ي توصل�ت  نفس�ها 
اختالف فابحث عن األس�باب المحتملة لهذه 

االختالفات.


ببياناتك
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العلم      والتقنية والمجتمع

ÓÓةيولكاÓا�اÓاÓار
اÓسبكة

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

108

اكتب بحًثا يتضّم�ن التطور التاريخي لصناعة الهواتف عموًما  بحث
والهواتف النقالة خصوًصا.

هــل لديــك هاتف خلــوي كان الهاتف الخل�وي )الجوال( في 
الماضي القريب نادر االس�تعمال وباهظ الثمن.  أما اآلن فقد 

أصبح شائًعا ومتوافًرا، ويستخدمه معظم الناس.

�سبــكات الهاتــف الخلــوي أخذ الهات�ف الخلوي هذا االس�م من 
طريق�ة تقس�يم الش�ركات للم�دن إل�ى مناط�ق صغيرة تس�مى 
الخاليا، ولكل خلية ش�كل سداس�ي في ش�بكة سداسية كبيرة. 
ويوج�د في كل خلية محطة أساس�ية تتكون م�ن برج وصناديق 
أو غ�رف تحتوي عل�ى معدات وأجهزة راديوي�ة. عندما تجري 
مكالمة فإنك ُترس�ل اإلشارة من هاتفك إلى المحطة األساسية 
الواقع�ة ف�ي خليت�ك، ث�م ترس�ل ه�ذه اإلش�ارة م�ن المحط�ة 

األساس�ية  المحط�ة  إل�ى  المحلي�ة  األساس�ية 
الواقعة في المنطقة التي فيها الشخص 
تتواص�ل  ب�ه. كي�ف  اتصل�ت  ال�ذي 

الهوات�ف الخلوية م�ع المحطات 
األساسية؟ 

تستخدم الهواتف الخلوية موجات 
راديوية إلرس�ال المعلومات واس�تقبالها 
من المحطات األساس�ية وإليها. ويعمل 

الهاتف الخلوي مرس�اًل ومس�تقباًل للموجات الراديوية في آن 
واحد، فيعمل جهاز اإلرس�ال في الهاتف على تحويل الصوت 
إلى موجة مش�فرة في ص�ورة موجة ترددية راديوية، ثم يرس�ل 
الموج�ة الراديوية إلى أقرب محطة أساس�ية. تس�تقبل المحطة 
األساس�ية الموجة المش�فرة م�ن هاتف�ك، وتحللها وترس�لها 
إل�ى المحطة األساس�ية المطلوبة في ص�ورة موجات راديوية. 
وعن�د اس�تقبال الموج�ة يعم�ل الهاتف عل�ى التق�اط الموجة 

الراديوية وتحويلها إلى موجة صوتية مسموعة يمكنك فهمها. 
وباس�تخدام ترّددي�ن مختلفين )تردد للتحدث وتردد للس�مع( 
يمك�ن لش�خصين أن يتح�دث أحدهما إلى اآلخ�ر في اللحظة 

نفسها.

ويمكن ألنظمة شركات الهواتف الخلوية من خالل محطاتها 
األساس�ية أن تب�ّث مكالمت�ك في جمي�ع أنحاء الب�الد، حتى 
إذا كن�ت أن�ت والش�خص ال�ذي تتح�دث مع�ه متحركي�ن. 
فعندما تتحرك تنتقل م�ن خلية إلى أخرى. وتعمل المحطات 
األساس�ية آليًّ�ا على إرس�ال اإلش�ارة إلى المحطة األساس�ية 

الرئيسة في النظام.

مخاطــر ا�ستعمــال الهواتف الخلوية ال يخلو اس�تخدام 
الهاتف الخلوي من بعض المخاطر؛ فالتحدث 
في الهات�ف في أثن�اء قيادة الس�يارة مثاًل 
يمثل خطورة، ويسبب حوادث مرورية. 
وق�د بّينت الدراس�ات أن عدد الحوادث 
مس�تخدمي  م�ع  تح�دث  الت�ي  المروري�ة 
الهات�ف في أثناء القيادة تزي�د أربع مرات على 
الح�وادث التي تحدث مع َمنْ ال يس�تخدمون 

الهاتف في أثناء القيادة. 

وهن�اك خط�ر آخ�ر محتم�ل أكث�ر إث�ارة للج�دل، وه�و 
أن الهات�ف يب�ّث موج�ات راديوي�ة؛ إذ تنبعث من�ه طاقة 
كهرومغناطيس�ية تع�رف بالت�رّدد الرادي�وي RF. وهن�اك 
بع�ض األدل�ة غي�ر المؤك�دة عل�ى أن الهوات�ف الخلوية 
تبع�ث م�ن اإلش�عاع ما يكف�ي إلح�داث أض�رار صحية 

خطيرة، منها سرطان الدماغ، ومرض الزهايمر. 
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دليل مراجعة الوحدة

الدرس ا�ول   خصائص الموجات

1a تنتقل الطاقة في الحبال والماء على شكل موجات..
2a ا . في الموجات المس�تعرضة تهتز جس�يمات المادة عموديًّ

عل�ى اتجاه انتش�ار الموج�ات، أما في الموج�ات الطولية 
فتهتز جسيمات المادة في اتجاه انتشار الموجة.

3a س�رعة الموجة تس�اوي حاصل ضرب طولها الموجي في .
ترددها.

Wave speed (m/s) = Wavelength(m) × Frequency(Hz)

v (m/s) = λ (m) × f (Hz)  

الدرس الثاني  انعكاس الموجات وانكسارها

1a تنعكس موجات الضوء عند س�قوطها على سطح عاكس، .
وتكون زاوية سقوطها مساوية دائًما لزاوية انعكاسها.

2a تتغير س�رعة موجات الضوء عند انتقالها من وس�ط شّفاف .
إلى آخر، مما يؤدي إلى انكسارها.

3a تنكس�ر موج�ات الماء عن�د انتقالها من منطق�ة إلى أخرى .
مختلفة في العمق؛ بسبب اختالف سرعتها في المنطقتين.

4a تستخدم موجات الماء لتوضيح انعكاس الضوء وانكساره؛ .
ألن الضوء موجات، وتس�لك الموجات جميعها الس�لوك 

نفسه تقريًبا.

الدرس الثالث  الطيف الكهرومغناطيسي

1a لكل نوع م�ن الموجات الكهرومغناطيس�ية اس�تخدامات .
بحسب ترددها وطولها الموجي.

2a تختل�ف موج�ات الطي�ف الكهرومغناطيس�ي بعضها عن .
بعض في التردد والطول الموجي.

3a الموجات الكهرومغناطيسية جميعها تمثل النوع نفسه من .
الموج�ات، وال يختل�ف أي منها عن اآلخ�ر إال في التردد 

والطول الموجي.
4a الطي�ف . م�ن  يس�يًرا  ج�زًءا  المرئ�ي  الطي�ف  يش�كل 

الكهرومغناطيسي.
5a أقل الموجات الكهرومغناطيس�ية ط�واًل وأكبرها طاقة هي .

موجات أشعة جاما.

222222222222
مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

ملهاÓÓالعل�مÓدفÓاÓياÓخطاÓلالموجاتا

طولية

طولها 
الموجي

االنعكا�ض
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ا�ستخدام المفردات

امأل الفراغ بالمفردات المناسبة. أجب باللغة اإلنجليزية.     
1a  يس�مى ارتداد الموجة عن س�طح يفصل بين وسطين، .

وبقاؤها في الوسط نفسه ........................................
2a  ........................ اضطراب ينتقل عبر المادة أو الفراغ..
3a  ........................ المس�افة بي�ن نقطة على الموجة وأقرب .

نقطة أخرى إليها تتحرك بنفس سرعتها واتجاهها. 
4a  ................ ناتج ضرب تردد الموجة في طولها الموجي..

5a  يس�مى انحناء الموجة عند نفاذها م�ن مادة إلى أخرى .
. ................

6a تتح�رك دقائ�ق الم�ادة بش�كل يتعامد مع اتجاه انتش�ار .
الموجة في الموجات ................ .

7a موجات تستخدم في جهاز التحكم  في التلفاز ................ ..
8a موجات تستخدم في تصوير العظام ................ ..
9a سلسلة متصلة من اإلشعاع الكهرومغناطيسي تمتد من .

موجات الراديو حتى أشعة جاما ................ .
10a.  موجات تس��تخدم في نقل المعلومات وبرامج التلفاز

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

تثبيت المـفاهـــيم

اختر رمز اإلجابة الصحيحة 
11a.؟Frequency ما الوحدة التي تستخدم لقياس

aa.msba.m

ca.Hzda.m/s

12a  أّي مما يأتي ليس موجة مستعرضة؟.
aa. الموجات في حبلba.موجات الصوت
ca.موجات الماءda.الضوء المرئي

13a ما الذي يولد الموجات؟.

aa.الصوتba.نقل الطاقة
ca.الحرارةda.االهتزازات

14a.أي مما يلي يتغير عند انكسار موجة مائية؟ 
aa. Velocityba.Frequency

ca.Wavelengthda.a + c
15a.أي مما يلي صحيح عن الموجات الكهرومغناطيسية؟

aa..لها التردد نفسه
ba..تتحرك بسرعات مختلفة في الفراغ
ca..تختلف في التردد والطول الموجي
da..لها الطول الموجي نفسه

16a.:أقل موجات الطيف الكهرومغناطيسي تردًدا هي
aa.Radiowavesba.x-rays

ca.Ultravioletda.Infrared

17a.انكسار الموجات عند نفاذها من مادة إلى أخرى يسبب تغير
aa.Wavelengthba.Velocity

ca.Frequencyda.b+c

18a.:يوضح الشكل أدناه جزًءا من مخطط الطيف الكهرومغناطيسي
InfraredQUltravioletPγ-rays

اإلشعاعات المشار إليهما بالرمزين P و Q هما:
QP

UltravioletX-raysa.

Visible lightX-raysb.

Invisible lightMicrowavec.

MicrowaveVisible lightd.
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التفكــير النـــــاقـــــــد

19a.  و�سح كيف تنقل الموجة المستعرضة الطاقة دون انتقال
مادة الوسط بتجربة بسيطة في المختبر.

20a. ا�ستنتــج مّرت مقدم�ات موجات بزاوية من وس�ط إلى
�ف تغيرين في  آخ�ر، وتحركت فيه بس�رعة مختلفة. صِ

قمم الموجات. ما الذي لم يتغير؟
استعن بالشكل أدناه لإلجابة عن السؤال 22.

21a. ،يوض�ح المخطط أعاله يد طالب يمس�ك بطرف حبل
وطرف�ه اآلخر مثب�ت في جدار. وبدأ يه�ّز طرف الحبل 

إلى أعلى وإلى أسفل لتكوين موجات.

aa. هل توّلدت موجات طولية أم مستعرضة؟ وضح
إجابتك.

ba.ما عدد الموجات الكاملة التي توّلدت في الحبل؟

ca. 4، وقد m إذا كان ُبعد يد الطالب عن الجدار
هّز الحبل بتردد Hz 0.5، فما الطول الموجي 

للموجات المتولِّدة؟ وما سرعتها؟

22a. الناتجة عن UV تحجب معظم األش�عة فوق البنفسجية
الش�مس بطبقة األوزون في الغ�الف الجوي لألرض. 
اكتشف العلماء في السنوات األخيرة أن طبقة األوزون 
فوق القطب الجنوبي وفوق المحيط المتجمد الشمالي 
أصبح�ت رقيق�ة. اس�تعن بم�ا تعلمت�ه ع�ن الموجات 
الكهرومغناطيس�ية والطاق�ة لتوضح لماذا يش�عر بعض 

العلماء بقلق بالغ من استنزاف طبقة األوزون؟

اأن�سطة تقويم االأداء

23a. ا تش�رح في�ه أنواع عر�ــض تقديمــي جّه�ز عرًضا تقديميًّ
الموجات، وخصائصها، وكيفية انعكاسها وانكسارها. 

واعرضه على زمالئك في الصف.
24a. ابح�ث في مص�ادر المعلوم�ات المتاحة ع�ن معلومات

الط�ول  تتضم�ن  الكهرومغناطيس�ي  بالطي�ف  تتعل�ق 
الموج�ي ل�كل ن�وع، وتطبيق�ات عملي�ة ل�كل ن�وع في 
الحي�اة. نظ�م نتائج البحث في ع�رض تقديمي تظهر فيه 

خصائص كل نوع.

25a. طول موجات الماء ما الطول الموجي لموجات  
مائية سرعتها m/s 0.1، وترددها Hz 2؟  

26a. تــردد موجــة تتول�د موج�ة ف�ي حبل س�رعتها  
ت�ردد  م�ا   .1 m الموج�ي  m/s 2، وطوله�ا 

المصدر الموّلد لهذه الموجة؟

تطبيق الريا�سيات
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اختبار مقّننالوحدة 222222222222الوحدة
اأ�سلة االختيار من متعدد اجلزء االأول

1a  عند وض�ع قطعة فلين في ح�وض الموجات، وتوليد .
موجات فيه، فإن قطعة الفلين:

aa..تتحرك مع الموجات
ba..تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل فقط
ca. تتحرك إلى األمام وإلى الخلف في اتجاه انتقال 

الموجة نفسه.
da..ال تتحرك

اس�تعن بالمخط�ط التوضيح�ي أدن�اه ال�ذي يمث�ل رس�ًما 
للموجات المتكّونة على سطح ماء خالل فترة زمنية معينة، 

وذلك لإلجاب�ة عن األسئلة 2-5.

0

2 m 4 m 6 m

5 m

8 m 10 m 12 m 14 m 16 m






2a ما الطول الموجي لهذه الموجات؟.

aa.1 m a.b3 m

a.c2 ma.d4 m

3a ما عدد الموجات الكاملة المتولِّدة؟.

aa.8 موجاتba.4 موجات
ca.موجتانda.3 موجات

4a ت�ردد . فم�ا   2 s خ�الل  الموج�ات  ه�ذه  توّل�دت   إذا 
المصدر؟

a.a2 Hza.b6 Hz

a.c4 Hza.d8 Hz

5a ما سرعة هذه الموجات؟.

a.a16 m/sa.b64 m/s

a.c8 m/sa.d4 m/s

6a تعّد موجات الصوت مثااًل على:.

aa.Transverse wave

ba.Electromagnetic wave

ca.Transverse and Longitudinal waves

da.Longitudinal wave

7a يس�مى تغير اتج�اه الموجة بس�بب تغير س�رعتها عند .
نفاذها من وسط إلى آخر مختلف عنه:

aa.Wavelengthba.Refraction

ca.Reflectionda.Frequency

8a سرعة الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ:.

aa تزداد بزيادة طولها الموجي. .
ba تزداد بنقصان ترددها.  .
ca ثابتة. .
da أكبر من سرعة الضوء. .

9a الموجات المكونة للطيف الكهرومغناطيسي:.

aa ذات أطوال موجية مختلفة. .
ba ذات سرعات مختلفة. .
ca تتأثر بالمجال الكهربائي..
da تحتاج إلى وسط مادي لنقلها..



اختبار
مقّنن
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اأ�سلة االإجابات الق�سيرة  اجلزء الثا

10a . ،343 m/s إذا علم�ت أن س�رعة الصوت في اله�واء 
وتردد موجاته Hz 37.5، فما الطول الموجي لموجاته؟

11a ماذا يحدث لموجات الماء عندما تدخل مياًها ضحلة؟.

12a. في�م تختل�ف إش�عاعات الطي�ف الكهرومغناطيس�ي
بعضها عن بعض؟ 

اأ�سلة االإجابات المفتوحة اجلزء الثالث

13a والموج�ات . الطولي�ة،  الموج�ات  م�ن  كالًّ   ص�ف 
المستعرضة، مبّيًنا الفرق بين النوعين.

استعن بالمخطط اآلتي لإلجابة عن األسئلة  17 - 14.

 

 












�ا لح�وض موج�ات، وقد  يوض�ح المخط�ط منظ�ًرا جانبيًّ
اس�تخدم في�ه قضي�ب مس�تقيم موّل�ًدا موج�ات مس�توية، 
ويتصل القضيب بمحرك معّلق برباطين مطاطيين يسمحان 
له باالهتزاز إلى أعلى وإلى أسفل، حيث تتوّلد موجة كاملة 

عند دوران المحرك دورة واحدة.

14a  ُيش�اَهُد األثر الذي يش�كله الضوء الس�اطع الساقط على .
موجات الماء على شاشة ورقية أسفل الحوض على هيئة 
سلسلة من الخطوط المضيئة والمعتمة. فّسر كيف تشّكل 

هذا النمط؟

15a للموج�ات . الموج�ي  الط�ول  تقي�س  كي�ف   وض�ح 
المتكّونة؟

16a . ،2.3 cm/s  إذا كان�ت س�رعة الموج�ات المتوّل�دة 
cm 4.6، فاحس�ب ع�دد م�رات  وطوله�ا الموج�ي 

دوران المحرك في الدقيقة. 
17a  إذا وض�ع ل�وح زجاج�ي في الح�وض بش�كل مائل، .

بحي�ث أصبح عمق الماء على قمة اللوح أقل منه على 
قاعدت�ه، فم�اذا يحدث للس�رعة المتجه�ة للموجات 
وطولها الموجي عند انتقاله�ا من منطقة الماء العميق 
إل�ى منطق�ة الم�اء الضح�ل فوق قم�ة الل�وح؟ أكمل 
المخطط أدناه لتوضيح موجات الماء في منطقة الماء 

الضحل.

 

 
 




18a  كيف يمكن االس�تفادة من كل ج�زء من أجزاء الطيف .
الكهرومغناطيسي؟



الصوت ن�وع من املوجات ينقل 
بخصائص�ه  ومعرفتن�ا  الطاق�ة، 
س�ن االس�تفادة  تس�اعدنا عى حُ
من�ه يف حياتن�ا اليومي�ة، ومحاي�ة 

آذاننا من أخطاره.

الدرس األول
انتقال ال�سوت و�سماعه

aSoundatransmission

andahearing

موجات  الص�وت  الرئيـ�سة الفكــرة 
طولي�ة تنتقل عب�ر األوس�اط المادية، 
ويمث�ل إحدى الوس�ائل الهامة لتبادل 

المعلومات بين البشر.
الدرس الثاني
خ�سائ�ض ال�سوت

Soundaproperties

للصوت مجموعة  الفـكـرة الرئي�سـة
خصائ�ص تتعل�ق بش�دته، ودرجت�ه. 
ومعرفتن�ا بهذه الخصائ�ص تفيدنا في 
تصمي�م وس�ائل االتص�ال الصوت�ي، 

واآلالت الموسيقية.

9Pa.a7  الو ر

333333333333
الوحدة

 
تض�م الفرق�ة الموس�يقية الواحدة أكثر من ش�خص، ول�كل منهم صوت 
مختلف ع�ن اآلخر، وعندما يعزفون ويغنون مًع�ا تنتج أصوات مختلفة، 

ذات إيقاعات متناغمة. 

�ف فيها عمل فرقة األناش�يد    اكت�ب فق�رة موجزة تصِ
المدرسية في مدرستك.

ال�صو
Sound
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صاا يية

لتنفيذ التجربة االستهاللية ارجع إىل كراسة التجارب 
العملية

خصائص الصوت اعمل املطوية التالية 
لتس�اعدك ع�ىل تنظيم أف�كارك حول 
ه. املقارن�ة ب�ني درجة الص�وت وعلوِّ

من  ا  طوليًّ ورق��ة   اث��نِ 
منتصفها.

لتحصل  مرتني  الورقة   اطوِ 
عىل ثالثة أجزاء متساوية.

 افت�ح الطّي�ات الث��الث، 
وارسم دائرتني متقاطعتني، 

ثم ُقّص الورقة العليا فقط من مكان الثني.

ل بيانات�ك عل�ى األج�زاء، كم�ا ف�ي   س�جِّ
الشكل.  






يف أثن�اء قراءت�ك درَس خصائ�ص الص�وت  أش�كال ڤ�ن
ل عىل الورقة السفىل من اليمني ما جتده من خصائص  س�جِّ
ينف�رد هبا علورُّ الص�وت، وما جتده من خصائ�ص تنفرد هبا 
درجة الصوت عىل الورقة الس�فىل من اليس�ار، وما حتصل 

عليه من صفات مشرتكة يف الوسط. 

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

اخلطوة 4














اكتشاف الصوت
موجات الصوت موجات ميكانيكية طولية تنتج عن 
مص�در مهتّز. وتنتقل هذه االهت�زازات من المصدر 
ف�ي اتجاهات مختلفة. فهل تس�بب ه�ذه الموجات 

اهتزاز األوساط التي تنتقل فيها؟ 

الخطوات
1a  قّص قطعة م�ن النايلون المس�تخدم في تغليف .

الطع�ام  بمس�احة أكبر قلياًل م�ن الوجه العلوي 
لصحن بالستيكي عميق.

2a ثّبت قطعة النايل�ون بإحكام على حافة الصحن .
ليصبح غطاًء له )كغشاء الطبل(.

3a رّش حبات قليلة من األرز فوق غطاء النايلون..
4a  قّرب مق�الة من غط�اء النايلون واطرقها بش�دة .

بالملعقة. والحظ ماذا يحدث لحبات األرز.
5a ف ما حدث لحبات األرز.. صِ
6a هل م�ا حدث لحبات األرز يح�دث في الوقت .

نفسه لغطاء النايلون؟ وّضح إجابتك.
التفكي�ر الناق�د:  ه�ل هن�اك ارتب�اط بين مق�دار قوة 
ض�رب الملعقة للمقالة وما يحدث للغطاء ولحبات 

األرز؟ وّضح إجابتك. 
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تهيأ للقراءة

1  تعّلم اربط ما تقرؤه مع ما تعرفه مس�بًقا. وقد يعتمد هذا الربط عىل اخلربات الش�خصية 

)فيك�ون الرب�ط ب�ني النص والش�خص(، أو عىل م�ا قرأته س�ابًقا فيكون )الرب�ط بني النّص 
والنّص(، أو عىل األحداث يف أماكن أخرى من العامل )فيكون الربط بني النص والعامل(.

رك الموضوع بتجربة     واس�أل في أثناء قراءتك، أس�ئلة تس�اعدك على الربط، مثل: هل يذكِّ
شخصية؟ هل قرأت عن الموضوع من قبل؟ هل تذكرت شخًصا أو مكاًنا ما في جزء آخر 

من العاَلم؟

 

2  تدرب اقرأ النص أدناه، واربطه مع معرفتك السابقة، وجتربتك الشخصية:

النص والنص:
اعتماًدا على الفقرة 

السابقة ما الذي يحدث 
للجسم لك�ي يولِّد صوًتا؟

النص والعالم:
ماذا نف�عل لنح�صل 

على الصوت من آالت 
وأج�ه�زة أخرى؟

عندما تضرب غشاء الطبل تجعله يهتز، وهذه االهتزازات تنقل 
الطاقة إلى دقائق الهواء المالمسة للغشاء؛ محدثة موجة صوتية 
في الهواء. وعندها تس�تطيع سماع الصوت الناتج عن غشاء 
الطبل المهتز؛ ألن الطاقة انتقلت على شكل موجات صوتية 
من الغشاء إلى أذنيك. وبناًء على ذلك، فإن كل صوت تسمعه 
يكون ناتًجا عن جس�م مهتز. فعلى س�بيل المث�ال تهتز أوتار 
خاصة داخل حنجرتك عندما تتكلم، ُمصدرًة موجات صوتية؛؛ 

النص والشخص:
م�ا ال�ذي ي�س�ب�ب 

الصوت العالي الذي 
تسمعه؟

3  طّبق يف أثن�اء قراءتك هذه الوح�دة اخرت مخس كلامت 

أو عبارات ذات عالقة بيشء تعرفه من قبل.

Connection   الربط
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قبل القراءة
 بعد القراءةالعبارةم اأو

 م اأو

1a موجات الصوت مستعرضة..

2a تنتقل موجات الصوت في األوساط المادية، وال تنتقل في الفراغ. .

3a ينتقل الصوت بتردد يختلف عن تردد مصدره..

4a تتكون موجات الصوت من قمم وقيعان..

5a يخضع انعكاس الصوت للقوانين نفسها التي يخضع لها انعكاس الضوء. .

6a كثافة الوسط الناقل ومرونته عامالن مؤثران في سرعة موجات الصوت..

7a سرعة الصوت متساوية في األوساط المختلفة..
8a . 20 Hz ح�دود الص�وت ال�ذي يس�معه اإلنس��ان تنحص�ر بي�ن ت�ردد

.10000 Hzو
9a تعتمد درجة الصوت على تردد موجاته..

10a تعتمد شدة الصوت على سعة موجاته..

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الوحدة باتباعك ما يلي:

1 قبل قراءة الوحدة أجب عن العبارات الواردة يف ورقة العمل أدناه.

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.• 
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. • 

2 بعد قراءة الوحدة ارجع إىل هذه الصفحة؛ لرتى إن كنت قد غرّيت رأيك حول أّي من هذه العبارات.

إذا غريت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.• 
صّحح العبارات غري الصحيحة.• 
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.• 

اربط بني األحداث التي تتذكرها 

واألماكن أو األش�خاص الذين 

مروا بك يف حياتك اليومية. كلام 

ا كان تذكرك  كان الربط بينهم قويًّ
أقوى.
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الدر�ض

Natureaofasoundawaves  طبيعة موجات ال�سوت
هل شاهدت االهتزازات التي تحدث على سطح بركة ماء عند رمي حجر فيها؟ 
الحظ الشكل 1، وهل أمعنت النظر في أوتار العود وكيفية اهتزازها عندما يضربها 
الع�ازف؟ إن حركة جزيئات الماء على س�طح البركة، واهت�زاز أوتار العود ُتَعّد 
نم�اذج للحركة الموجّية التي توجد حولنا في كل مكان، ومن أهم هذه النماذج 
الص�وت Sound  والض�وء، اللذان ينتقالن على ش�كل موجات. وقد درس�ت 
سابًقا أن الموجات تنقسم إلى نوعين وفًقا لحركة جزيئات الوسط الناقل، هما: 
الم�وج��ات الط�ول�ية Longitudinalawaves الت��ي ته�ت�ز في�ه�ا جزي�ئ�ات 
الوس��ط الناقل بشكٍل مواٍز التج�اه انتش��ار الموج�ة، والموجات المستعرضة 
ا على اتجاه  Transverseawaves التي تهتز فيها جزيئات الوس�ط الناقل عموديًّ

انتشار الموجة. وأمواج الصوت طولية، بينما أمواج الضوء مستعرضة.

درس�ت م�ن قبل بعض خصائ�ص الموجات. وفي هذا الدرس س�تتعرف كيفية 
تكّون موجات الصوت، وانتقالها، وانعكاسها، وسماعها.

معايير األداء الرئيسة
20.4a-a20.8a-a20.10a-a20.11

معايير البحث واالستقصاء العلمي
1.6

األهداف 
يتوق�ع في نهاية ال�درس أن يكون الطالب 

قادًرا على أن:
ف كيفية انتقال الصوت عبر األوساط  � يصِ

المختلفة بداللة حركة الجزيئات. 
 يفّسر سبب انتقال الصوت بفاعلية أكبر عبر  �

األجسام الصلبة والسائلة مقارنة بالغازات.
يفّسر انعكاس الصوت بداللة الموجات. �
انتق�ال  � عل�ى  التطبيق�ات  يذكر بع�ض 

الصوت في األوساط المادية المختلفة. 
يوّضح كيفية استشعار األذن لألصوات. �
يبين كيف تقاس سرعة الصوت. �

األهمية
لمعرف�ة كيفي�ة انتق�ال الص�وت وس�ماعه 
أهمي�ة كبي�رة في حياتن�ا اليومي�ة؛  وتفيدنا 
قاع�ات ع�زل الصوت ف�ي الحصول على 

أصوات واضحة ونقية.

111111

الشكل 1 الموجات في الماء.

المفردات الجديدة 
Sound •الصوت• 

املوجات الطولية• 
• Longitudinal waves

املوجات املستعرضة• 
• Transverse waves

صماو ال�صو اتا
Soundatransmissionaandahearing
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Formationaofasoundawaves  تكّون موجات ال�سوت
لعل�ك الحظت من خالل التجربة االس�تهاللية أن الغش�اء المطاطي قد اهتز بفعل 
موجات الصوت الصادرة عن المقالة المهتزة. عندما تضرب غش�اء الطبل تجعله 
يهتز، وهذه االهتزازات تنقل الطاقة إلى دقائق الهواء المالمس�ة للغش�اء، فُتحدث 
موج�ة صوتي�ة في اله�واء. وعندما تص�ل هذه الموجة إلى أذنيك تس�تطيع س�ماع 
الص�وت الناتج عن غش�اء الطبل المهت�ز؛ ألن الطاقة انتقلت على ش�كل موجات 
صوتية من الغش�اء إلى أذنيك. وبناًء على ذلك، فإن كل صوت تسمعه يكون ناتًجا 
ع�ن جس�م مهتز. والش�كل 2  يبي�ن كيف تنت�ج الموج�ات الصوتية الص�ادرة عن 
الغش�اء المهتز للطبل، حي�ث ينتقل االهتزاز إلى جزيئات اله�واء المجاورة، فتهتّز 
الجزيئات بالتردد نفس�ه؛ فعندما يتحرك الغشاء إلى الخارج يضغط جزيئات الهواء 
ث تخلخاًل في اله�واء، وينتقل  محدًث�ا تضاغًط�ا، وعندما يعود إل�ى الداخل ُيح�دِ
ه�ذا التضاغط والتخلخل عبر الهواء محدًث�ا موجات الصوت، فموجات الصوت 

موجات طولية تنتج عن اهتزاز األجسام.

فالصوت الذي يصدر من فمك عبارة عن  موجات صوتية ناتجة عن اهتزاز األوتار 
الصوتية داخل حنجرتك التي تهتز لتولد الموجات الصوتية.



 

ُينت�ج  الطب�ل  غش�اء  الشكل 2  اهت�زاز 
موج�ات ص�وتية )تضاغطات 
وتخلخ�الت(؛ حي�ث ي�وّل�د 
الغش�اء تضاغًط�ا عندم�ا اهتّز 
وتخلخ�اًل  الخ�ارج،  نح�و 

عندما اهتز نحو الداخل.
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اإىل مفّرغة الهواء الهواء ُي�س اإىل اخلارج

ناقو�ض زجاجي

ناقو�ض اجلر�ض

مطرقة اجلر�ض

جر�ض كهربائي
الشكل aa3تجرب�ة تثب�ت أن الصوت 
يحت�اج إل�ى وس�ط مادي 

لينتقل فيه.

Soundatransmission  انتقال ال�سوت
ينتق�ل الصوت في األوس�اط المختلفة نتيج�ة تصادمات جزيئات الوس�ط المادّي 
بعضه�ا ببعض. وه�ذه التصادمات المتتالي�ة تنقل طاقة الموج�ات الصوتية خالل 
الوسط الناقل لهذه الموجات. وبما أن موجات الصوت مادية فهي ال تنتقل إال عبر 
تلك األوس�اط، لذلك فال يمكن لهذه الموجات االنتقال عبر الفراغ.  فعلى س�بيل 
المثال، ال يصدر أي صوت خارج جسم مركبة الفضاء عندما تكون خارج الغالف 

الجوي؛ ألن الصوت يحتاج إلى وسط مادي لالنتقال فيه، وال ينتقل في الفراغ.

وإلثبات عدم انتقال الصوت في الفراغ ُتس�تخدم تجرب�ة الناقوس ومفّرغة الهواء، 
حيث يوَضع جرس كهربائي داخل ناقوس زجاجي، كما في الشكل 3، وعند وصله 
بالتيار الكهربائي ُيسمع صوته بوضوح، وعند تشغيل مفّرغة الهواء التي تضّخ الهواء 
ا  من داخل الناقوس إلى خارجه، يالَحظ انخفاض مستوى صوت الجرس تدريجيًّ
ا، علًما أن مطرق�ة الجرس ُترى في أثن�اء ذلك وهي تهتّز  حت�ى ينقطع الص�وت كليًّ
ا  من خالل الزجاج، وبإيقاف عمل مفّرغة الهواء، والس�ماح للهواء بالعودة تدريجيًّ
ل إلى مستواه في  إلى الناقوس يعود الصوت من جديد، ويأخذ في التزايد حتى يصِ
بداية التجربة. فما تفس�ير ذلك؟ وكيف ُيفّس�ر انتقال الص�وت من مصدره إلى أذن 
الس�امع؟ يمكن تفس�ير ما حدث في التجربة بأن الصوت يحتاج إلى وس�ط مادي 
لينتق�ل في�ه، وال ينتقل في الفراغ. أم�ا كيفية انتقال موجات الص�وت من مصدرها 
إلى أذن الس�امع، فقد عرفت في بداية هذا الدرس أن الموجات الصوتية تنش�أ عن 
اهت�زاز األجس�ام، وهذا االهتزاز يولد موجات صوتية تنق�ل الطاقة خالل جزيئات 
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الوس�ط المحي�ط بالمصدر حتى تصل إلى أذن الس�امع. واهتزاز جزيئات الوس�ط 
يك�ون حول مواضع اتزانها دون أن تنتقل هذه الجزيئات؛ أي يحدث انتقال للطاقة 

المسّببة لالهتزاز، وليس لجزيئات الوسط نفسه.

وتنتقل الموجات الصوتية في األوس�اط المادية المختلفة؛ س�واء أكانت صلبة، أم 
س�ائلة، أم غازية، وتعتمد س�رعة انتقالها على طبيعة الوسط المادي الذي ينتقل فيه 
الص�وت، وليس على مصدره، وألن جزيئات األوس�اط الصلبة تكون متقاربة أكثر 
مما في األوساط السائلة والغازية، يكون انتقال الصوت فيها أسرع، وكذلك الحال 
فإن جزيئات األوس�اط الس�ائلة تكون متقاربة أكثر من األوس�اط الغازية، لذا ينتقل 
الصوت فيها أسرع من األوساط الغازية. ويبين الجدول 1 سرعة موجات الصوت 

في بعض األوساط المختلفة.

اجلدول 1 �سرعة موجات ال�سوت يف بع�ض االأو�ساط املختلفة
�سرعة ال�سوت )ms(الو�سط

5100ال�مني�م

س4110الخ

ا5640ال

�3650الط

5130الحديد

�12000الما

25ºCÓندÓالبحرÓ1533ما

25ºCÓÓندÓالعÓ1493الما

15ºCÓندÓ340اله�ا

بالتمع�ن ف�ي الجدول نالحظ أن س�رعة الصوت في المواد الصلب�ة أكبر كثيًرا منها 
ف�ي اله�واء، وق�د أدرك الناس قديًما ه�ذه النتيج�ة واعتمدوا عليها ف�ي أمور كثيرة 
منه�ا س�ماع ص�وت حواف�ر الخي�ل بوض�ع األذن على صخ�ور الطري�ق، وكذلك 
اس�تخدمت هذه المعرفة في توقع وقت وصول القطار للمحطة بوضع األذن على 
ا فيما  خط س�كة الحديد، وتقدير الزمن المتوقع لوصوله. وتتواصل الحيتان صوتيًّ
بينه�ا بس�هولة ووضوح عبر مس�افات واس�عة في البح�ار والمحيطات، ويس�تطيع 
الميكانيك�ي الماهر ذو الخبرة اكتش�اف أعطال الس�يارات باس�تخدام عصا قصيرة 

للمس أجزاء المحرك، واالستماع إلى صوته.

ملاذا ال يمكن لإلنسان أن يسمع صوت االنفجارات النووية يف  ملاذا ال يمكن لإلنسان أن يسمع صوت االنفجارات النووية يف    
الشمس؟

الوس�ط المحي�ط بالمصدر حتى تصل إلى أذن الس�امع. واهتزاز جزيئات الوس�ط 
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المفردات الجديدة 
انعكاس الصوت• 

• Sound reflection
Echo •الصدى• 

يبين  الشكل 4  مخطط توضيحي 
كيفية انعكاس موجات 
الص�وت )a(. طال�ب 
يحاول سماع موجات 

.)b( دقات الساعة

 انعكا�ض موجات ال�سوت 

A B C D E F G H I J K L M N O P

 
A B C D E F G H I J K L M N O P

الخطوات 
1a. مصنوعين من Bو A ثبت أنبوبين

الكرتون المقوى على المنضدة، 
وأحضر لوًحا خشبيًّا وجُهه مغطى 
ه  بالدهان )أو بالفورمايكا( وضعْ
مواجًها لألنبوبين، كما في الشكل 4.

2a. ض��ع س�اع�ة ذات عق�ارب عن�د
.A  مدخل األنبوب

3a. ا بين ثبت حاجًزا من الفلين رأس�يًّ
األنبوبين.

4a. اس�تمع إل�ى ص�وت دق�ات الس�اعة
 ،B  بوضع أذنك عند مدخل األنبوب
وحّركه لتسمع الصوت بأكبر ما يمكن 

من الوضوح.

التحليل
1a. ما سبب س�ماعك صوَت دقات

الس�اعة من مدخل األنبوب B؟
2a. ع لوح الفلين بين وّضح لماذا ُوضِ

األنبوبين؟
3a. لماذا يوَضع وجه لوح الخش�ب

المغطى بالدهان مواجًها لألنبوبين؟
4a. قِ�س بالمنقل�ة الزاوية بي�ن مركز

م�دخ�ل األن�ب�وب A والحاجز، 
 B وبي�ن مرك�ز مدخ�ل األنبوب
والحاجز. ما العالقة بين الزاويتين؟

5a. ما العالقة بين ما توصلت إليه وقانون
االنعكاس؟

 Reflectionaofasoundawave انعكا�ض موجات ال�سوت
درس�ت أن موج�ات الصوت تنتش�ر في األوس�اط المادية على ش�كل تضاغطات 
وتخلخ�الت. وموجات الص�وت كغيرها من الموجات تنعكس وتنكس�ر، فعندما 
تواجه موجات الصوت حاجًزا كبيًرا فإنها ترتد عنه، كما يحدث لموجات الضوء، 
ويس�مى هذا االرتداد انعكاس الص�وت Soundareflection، وانعكاس الصوت 
ُيحق�ق قانون�ي االنع�كاس األول والثان�ي؛ حيث يش�ير القان�ون األول لالنعكاس 
إلى أن زاوية س�قوط الموجات الصوتية على الحاجز مس��اوية لزاوية انعكاس��ها 
عنه، الحظ الش�كل 4. أما القانون الثاني لالنعكاس فيشير إلى أن الموجة الساقطة 
والموج�ة المنعكس�ة والعم�ود المق�ام من نقط�ة ا لس�قوط على الس�طح العاكس 
جميعها تقع على مس�توى واحد عمودي على الس�طح العاك�س؛ أي أن ما يحدث 

للصوت يشبه ما يحدث للضوء، وأمواج الماء، وغيرها. 

 الص�دى Echo ه�و تك�رار س�ماع الصوت بعد  �ســدى ال�ســوت واأهميته
ارتداده عن س�طح عاكس. والص�دى مهم لكثير م�ن الحيوانات، ومنها 
الدالفي�ن والحيت�ان؛ لتحدي�د طريقه�ا، والحصول عل�ى غذائها؛ حيث 
ترس�ل موج�ات صوتية قصي�رة عالية التردد ف�ي اتجاه مس�احة محّددة، 

b

سÓ�لسÓ�ل

BÓ�با AÓ�بالالÓمÓا

a
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ثم تس�تقبل الموجات المنعكسة وتفّس�رها لتحديد طبيعة األجسام التي 
أمامه�ا ومواق�ع الحيوان�ات األخرى، وتتع�ّرف خصائصها. وتس�تخدم 
سفن الصيد ظاهرة الصدى في تحديد مواقع تجمع األسماك والدالفين، 

الحظ الشكل 5.

 النعكاس  ApplicationsaofaSoundareflection  تطبيقات على انعكا�ض ال�سوت
الصوت تطبيقات مهمة في الحياة، منها تحديد أعماق البحار والمحيطات، 
ومواقع الغواصات تحت الماء؛ حيث ترس�ل س�فينة األبحاث موجات 
صوتية، ثم تس�تقبل الموجة المنعكسة، وبإجراء العمليات الحسابية يتم 
حس�اب العمق من ناتج حاصل ضرب سرعة الصوت في الماء في زمن 

وصول الموجة للقاع. ويس�تخدم انعكاس الصوت كذلك 
ف�ي تحديد مواقع الزالزل، وأماكن المياه الجوفية، وأماكن 
وجود النفط في باطن األرض. كما يستخدم األطباء انعكاس 
الموجات فوق السمعية )فوق الصوتية( لُيظهروا ويشاهدوا 
بمساعدة الحاسوب أعضاء الجسم الداخلية للمريض، وُيعتمد 
عليها في تشخيص حالته المرضية، وُتستخدم كذلك لفحص 

األجّنة.

 ه�ل وقف�ت يوًما في  Soundainsulation العــزل ال�سوتــي
غرف�ة فارغ�ة م�ن األثاث وس�معت تك�رار صوت�ك وأنت 
تنادي بصوت مرتفع؟ إن صدى الصوت الذي درسته سابًقا 
يس�بب إزعاًجا وتداخالت لألص�وات وقد يصبح الصوت 
الناتج خليًطا من الصوت وصداه، لذلك ال بد من التخلص 
من الصدى في الصاالت الكبيرة وأس�توديوهات تس�جيل 
الص�وت وقاعات المؤتم�رات والمس�ارح ودور العرض. 
ولتجّن�ب حدوث الصدى  روعي في تصميم تلك األماكن 
تبطين جدرانها من الداخل وأسقفها بمواد لينة، تعمل على 

امتصاص طاقة موجات الصوت، بداًل من عكسها.

وألن االنعكاسات المتكررة لموجات الصوت عن الجدران 
ف�ي داخ�ل المبان�ي ت�ؤدي إل�ى انعكاس�ات متك�ررة تؤثر  
عل�ى قدرة مس�تخدمي هذه المباني في االس�تماع بوضوح 
ونق�اء، خصوًص�ا ف�ي قاع�ات: الدراس�ة، واالجتماعات، 
والم�دارس، والمكتب�ات، وصاالت األف�راح، والصاالت 

ثم تس�تقبل الموجات المنعكسة وتفّس�رها لتحديد طبيعة األجسام التي ثم تس�تقبل الموجات المنعكسة وتفّس�رها لتحديد طبيعة األجسام التي 

الشكل 5  يستخدم الصدى في تحديد 
مواقع الحيوانات البحرية 

في البحار والمحيطات. 
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المفردات الجديدة 
رسعة الصوت• 

• Sound velocity

الرياضية، لذا  فّكر اإلنسان في إيجاد حلول لمشكلة اإلزعاج الناتج عن 
انعكاس�ات الصوت والضجي�ج الصادر عنها، وذلك باس�تخدام المواد 

العازلة للصوت، كما في الشكل 6.

والم�واد العازل�ة ه�ي م�واد ماّصة للص�وت تتي�ح لمس�تخدمي المكان 
االس�تماع إل�ى األصوات بوض�وح. ومن الم�واد المس�تخدمة في عزل 
الصوت: الصوف الصخري، والبوليسترين، والفلين، والجبس. وتتركز 
طرائ�ق العزل عل�ى ضمان الح�ّد من انع�كاس الصوت ع�ن الجدران، 
وامتصاصه أو انتقاله ونفاذه خالل تلك المواد العازلة، وذلك من خالل 
تغطي�ة كافة الس�طوح المراد عزله�ا بالمادة العازلة، وع�دم ترك فواصل 

كبيرة بين قطع مادتها.

aُتسَتخدم ظاهرة الصدى  Estimatingasoundavelocity تقديــر �ســرعة ال�ســـوت
لقياس س�رعة الصوت Soundavelocity، وتتطلب عملية قياس سرعة الصوت 
أن يق�ف ش�خص على بعد مح�دد d (m) ال يقل عن m 17، ع�ن جدار مرتفع 
وواسع ومستٍو )قاطع صخري مثاًل(، وهذه المسافة هي أقل مسافة بين الشخص 
والجدار يتطلبها انتقال الصوت ذهاًبا وإياًبا؛ ليتمكن هذا الش�خص من س�ماع 
الصوت المنعكس )الصدى( بوضوح؛ إذ يحتاج اإلنسان إلى زمن t (s) ال يقل 
ع�ن s 0.1 لزوال أثر الصوت األول من األذن؛ فعندما تكون س����رعة الصوت 
ف�ي الهواء m/s 340، فإنه يقط�ع m 34 في s 0.1؛ أي m 17 ذهاًبا، ومثلها إياًبا. 
وبع�د أن يقف الش�خص على ُبعد ال يقل عن m 17 ُيطل�ق صوًتا عالًيا )يضرب 
غش�اء طب�ل بق�وة مثاًل(، وباس�تخدام س�اعة إيقاف يس�ّجل الزم�ن t من لحظة 
انط�الق الص�وت )أي من ضربه غش�اَء الطبل( حتى س�ماعه بعد انعكاس�ه عن 
الج�دار، وألن الصوت اصطدم بالجدار وانعكس عنه في اتجاه مصدر إطالقه، 
ع�ف الُبعد عن  فإن�ه يكون ق�د قطع المس�افة مرتي�ن، ويكون حاصل قس�مة ضِ
الجدار على الزمن المستغرق مساوًيا لسرعة الصوت v بحسب العالقة أدناه: 

v (m/s) =   
2d(m)

 _ 
t(s)

       

، لذا  فّكر اإلنسان في إيجاد حلول لمشكلة اإلزعاج الناتج عن 

الشكل 6  تجهز أس�تديوهات التس�جيل 
اإلذاع�ي بم�واد تمت�ص طاقة 
للتحكم  الصوتي�ة؛  الموجات 
الموج�ات  انعكاس�ات  ف�ي 

الصوتية المختلفة، ونفاذها.
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ى المسافة  عرفَت أن الموجات الصوتية تتكون من تضاغطات وتخلخالت. وتس�مّ
بين كل تضاغطين متتاليين أو تخلخلين الطول الموجي Wavelength، ويرمز إليه 
بالرم�ز λ، ويق�اس بوحدة m. كما عرف�ت أن تردد الموج�ة Frequency  هو عدد 
 ،ƒ الموج�ات الكاملة التي َتعبر نقطة مح�ددة في الثانية الواح�دة، وُيرَمز إليه بالرمز
ويق�اس بوحدة Hz. ويمكن حس�اب س�رعة موج�ات الصوت إذا علم�ت كالًّ من 
ترّددها وطولها الموجي، وُتعطى العالقة بين طول الموجة والتردد وسرعة الصوت 

)Hz( التردد × )m( الطول الموجي = )m/s( بالمعادلة التالية: سرعة الصوت

v(m/s) = λ(m) f(Hz)   أي أن: 

ملاذا جيب أن يقف الشخ�ص ع�ى بُعد ال يقّل عن m 17؛ لكي  ملاذا جيب أن يقف الشخ�ص ع�ى بُعد ال يقّل عن    
يسمع صدى الصوت بوضوح؟

ى المسافة  عرفَت أن الموجات الصوتية تتكون من تضاغطات وتخلخالت. وتس�مّ

المفردات الجديدة 

Wavelength •الطول املوجي• 

Frequency •تردد املوجة• 

 في تجربة لقياس عمق بحيرة أرسلت موجة صوتية صادرة عن سفينة أبحاث على سطحها إلى  ح�ساب عمق بحيرة
عمق البحيرة فسمع صداها بعد s 0.2. ما عمق البحيرة إذا علمت أن سرعة الصوت في الماء m/s 1490؟

احلل

 1a t = 0.2 s المعطيات
v = 1490 m/s

? = d (m)  2 المطلوب

زمن وصول موجة الصوت إىل عمق البحرية وارتدادها 0.2s  3 طريقة الحل

v (m/s) =   
2d(m)

 _ 
t(s)

    بتطبيق العالقة   

1490 (m/s) =   
2d(m)

 _ 
0.2 s

      

 2d(m) = 1490 (m/s) × 0.2 s      

d = 149 m    :ومنها فإن

ارضب اجلواب يف 2 ثم اقسم الناتج عىل الزمن. جيب أن تكون النتيجة هي  4 التحّقق من الحل
.1490 (m/s) رسعة الصوت يف املاء

1a . ،3.2 s أطلقت سفينة أبحاث في المحيط موجة صوتية لقياس عمق الماء تحتها، فالتقطت صدى الموجة بعد 
فإذا كانت سرعة الصوت في ماء المحيط عندئٍذ m/s 1540، فما عمق ماء المحيط تحت السفينة؟

2a قه؟ . ما سرعة الصوت، إذا ُسمع صدى صوت طبل مرتّد عن جدار يبعد عنه m 714، بعد  s 4.2 من طرْ

م�سائل تدريبية

حـّل معادلة ب�سيطةتطبيق الريا�سيات
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 موجة صوتية ناتجة عن الرعد ترددها Hz 34، وطولها الموجي m 10.0. ما س�رعة هذه  �سرعة ال�سوت
الموجة؟

احلل

 1aλ=10.0 m المعطيات
f=34 Hz

v = ? m/s 2 المطلوب

عوض بالقيم املعلومة لكل من الرتدد والطول املوجي يف املعادلة: 3 طريقة الحل
v = λ f=(10.0 m)×(34 Hz) = 340 m×1/s= 340 m/s

م اجلواب عىل الطول املوجي m 10.0. جيب أن تكون النتيجة هي الرتدد  4 التحّقق من الحل قسِّ
.34 Hz املعطى وهو

تنتشر موجة طولها m 0.55 في وتر. إذا كان ترددها Hz 6.0 فما سرعتها؟. 1

موجة صوتية ترددها Hz 15000، تنتشر في الماء بسرعة m/s 1500. ما طولها الموجي؟. 2

م�سائل تدريبية

حـّل معادلة ب�سيطةتطبيق الريا�سيات
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اختبر نف�سك
1a ما نوع املوجات التي ينتقل هبا الصوت؟ .
2a ف كي�ف حي�دث التضاغط والتخلخ�ل عند رضب . س�

فرع شوكة رنانة. 
3a ح كيف ُيس�تفاد من صدى الصوت يف قياس أعامق . و�سّ

البحار.
4a ا يبني سفينة أبحاث ترسل موجات . ار�سم خمطًطا توضيحيًّ

إىل قاع حميط وانعكاس هذه املوجات يف اجتاه السفينة. 
5a اذكر نص كل من قانوين إنعكاس الصوت األول والثاين..
6a ف�ّسر جي�ب أن ال تق�ل املس�افة ب�ني مص�در الص�وت .

.17m واحلاجز الذي تنعكس عنه عن
7a التفكــري الناقد رسعة الص�وتِ يف امل�واد الصلبة أكرب .

من رسعته يف املاءِ.كيف تفرس ذلك؟ 

1
الخا�سة

طبيعة موجات ال�سوت
a •Óية�اÓةرباÓلينتÓ�سالÓال�س�ت
a •ÓمÓ�كتÓةيل�Óات�مÓت�س�الÓات�م

خلخالتوÓطاتسا
تكّون موجات ال�سوت

a •مهتÓس�ÓÓينتÓسمعه�Óس�ت�Óل
a •Óل Óلوينت Óس� Óازتا Óتيجة Óال�س�ت Óيحد

Óت Óهل Ó�الما Óا�هال Óاتي Óا Óةا Óسكل
ال�سامÓاÓي�سل

انعكا�ض موجات ال�سوت
a •Ó�نعكÓا بÓا اÓال�س�تÓات�مÓها�Óندما

�سالÓات�ÓيحدÓماÓنه
a •Óا�مÓدديÓÓدس�الÓراÓمÓادتس� ي

ية�ال�سÓات�اÓم�سارÓعÓالتيÓسام�ا
a •ÓمÓدس�الÓÓانالÓت�س�الÓةرس�Óس�

Óةالعال
v (m/s) =   

2d(m)
 _ 

t(s)
   

a •ال�س�تÓةسر�Ó�يالÓال�سدÓراÓستخدم�
a •Óللح�س�ل Óلل�س�ت Óالعازلة Óاد�ا Óسا�ا Óا�ستخدم

Óال�سدÓمÓ�والتخلÓيوÓسواÓس�ت�Óل
انتقال ال�سوت

a •Óا�سطدامÓتيجةÓةختلاÓو�سااÓÓال�س�تÓلينت
ببعÓسهابعÓ ادياÓال��سÓاتي

a •اديةاÓو�سااÓÓاÓلنتÓÓال�س�تÓات�م

8a م�ا الزمن الذي حيتاج إليه ص�وت حوت )موار( يف .
 ،3000 m املحي�ط ليصل إىل ح�وت آخر يبعد عن�ه
علاًم أن رسعة الصوت يف ماء املحيط m/ s 1500؟

9a م�ا رسعة صوت انطالق قذيفة مدفع، إذا اس�تغرق .
 ،2 km وص�ول الصوت إىل جب�ل يبعد ع�ن املدفع

وارتداده عنه زمًنا مقداره s 6؟
10a. م�ا ت�ردد موج�ات آل�ة موس�يقية، إذا كان ط�ول 

املوج�ات الصوتية الصادرة عنه�ا  m 1.2، علاًم أن 
رسعة الصوت يف اهلواء حينئٍذ m/ s 350؟

تطبيق الريا�سيات
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الدر�ض

aإذا  Howacanayouaseeasoundawaves?  كيــف تــرى موجــات ال�ســوت
كنا نس�مع موجات الصوت باألذن، فه�ل يمكن رؤيتها بالعين؟ هناك 
طرائ�ق يمكن بواس�طتها تحويل موجات الصوت إل�ى موجات تراها 
العي�ن، منه�ا اس�تخدام ميكرف�ون متصل بجه��از راس��م الذبذب�ات 
أوّسيلوس�ك�وب Oscilloscope، الح�ظ الش�كل 7 . فعن�د إص�دار 
ق ش�وكٍة رنان�ة  موج�ات صوتي�ة مث�ل الموج�ات الناتج�ة ع�ن ط�رْ
موضوعة أم�ام الميكرفون بمطرقة، َتظهر هذه الموجات على شاش�ة 
جهاز راس�م الذبذبات على شكل موجة مس�تعرضة؛ ألن الميكرفون 
يح�ّول الموجات الصوتية إلى تيار كهربائي متغير وفق تردد الصوت، 
ث�م يعم�ل على تمثيل هذا التيار على ش�كل موجات مس�تعرضة على 
شاش�ته، كما ه�و موضح في الش�كل 8، وهذا يمّكن من تعّرف ش�كل 
الموج�ات الناتجة عن الصوت، س�واء أكانت بس�يطة أم مركبة، فعند 
ق أكثر من شوكة تظهر موجة مركبة )معّقدة( من موجات الصوت  طرْ
ناتج�ة عن اهت�زاز أكثر من ش�وكة. والموج�ة التي تظهر على شاش�ة 
جهاز راسم الذبذبات هي موجة مستعرضة، حيث يقابل التضاغَط في 
الموجة الطولية قمٌة في الموجة المستعرضة، في حين يقابل التخلخَل 

ٌ في الموجة المستعرضةٌ في الموجة المستعرضة قاٌع في الموجة المستعرضة قاعفي الموجة الطوليةفي الموجة الطولية قاٌع في الموجة المستعرضة.

222222222222

معايير األداء الرئيسة
20.9

األهداف 
يتوق�ع في نهاية ال�درس أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 
يوّضح المقصود بدرجة الصوت )النغمة(.  �
يوّضح العالقة بين درجة الصوت وتردده. �
يوّضح المقصود بشّدة الصوت. �
يوّضح العالقة بين ش�دة الصوت وس�عة  �

موجاته.
يبين حدود الس�مع بداللة تردد الصوت،  �

ومستوى شدة الصوت.
يسمي وحدة قياس شدة الصوت. �

األهمية
يمكّن�ا فه�م خصائص الص�وت من معرفة 
األصوات التي تناسب قدرتنا على السمع، 

وتجّنب األصوات التي تؤذي أسماعنا.

الشكل 7   يمكن رؤية الموجات الصوتية 
بواسطة جهاز راسم الذبذبات 

)األوسيلوسكوب(.

الشكل 8  تظهر موجات الصوت على 
األوسيلوسكوب  شاشة 
موج�ات  ش�كل  عل�ى 

مستعرضة.

ال�صو �صا�
SoundaProperties
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الشكل 9   يرتبط الصوت الحاد )الرفيع( 
ويرتب�ط  العال�ي،  بالت�ردد 
بالت�ردد  الغلي�ظ  الص�وت 

المنخفض

المفردات الجديدة 

Pitch of sound •درجة الصوت• 

Tone •النغمة• 

Sound intensity •شدة الصوت• 

مال

منخÓرددÓاتÓة�م

الÓرددÓاتÓة�م

ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ
المÓالدوري

ÓÓÓÓÓÓالدوريÓمالÓÓÓÓÓÓ

مال

عة
ل�س

ا
عة
ل�س

ا

SoundaProperties خ�سائ�ض ال�سوت
درجــة ال�ســوت Pitchaofasound   عرف�ت أن الص�وت ينتق�ل عل�ى ش�كل 
موجات طولية تنشأ عن اهتزاز األجسام، وتنتقل هذه الموجات في األوساط 
المادية، ومن أمثلة األجس�ام المهتزة المألوفة التي تنتج األصوات: األحبال 
الصوتية في الحنجرة،  وأوتار الجيتار أو الكمان، وغش�اء الطبل، والش�وكة 
الرنان�ة، وغيره�ا. ومهما كان نوع الجس�م الذي ينتج ه�ذه االهتزازات فإن 
جزيئ�ات الوس�ط الناق�ل لألص�وات تهتّز إل�ى األم�ام وإلى الخل�ف بتردد 
مص�در هذه االهت�زازات، وبانتقال الصوت خالل الوس�ط ف�إن كل جزيء 
في الوس�ط يهتز بتردد الجس�م المهتز نفسه، وتس�مى الخاصية التي تستطيع 
أذن اإلنس�ان من خالله�ا التمييز بين نغمة الصوت الح�اد والصوت الغليظ

 درجة الصوت Pitchaofasound، والنغمة Tone الحادة ترتبط بالتردد العالي، 
والنغمة الغليظة ترتبط بالتردد المنخفض، الحظ الشكل 9.

و تت�راوح حدود س�م�ع اإلنس��ان بين الترددي�ن Hz 20 و Hz 20000، ويس�تطيع 
األش�خاص الذين لديهم ميول موسيقية عالية التمييز بين نغمتين منفصلتين الفرق 
بي�ن تردداتهما Hz 2، أما إذا ُعزفت نغمتان في آن واحد وكان الفرق في تردداتهما  

Hz 7 فأكثر، فإن معظم األشخاص يسمعون نغمة مركبة من النغمتين.

 درجة الصوت ليست الخاصية الوحيدة  Soundaintensity سدة ال�سوت�
الت�ي تدرك به�ا األذن األصوات وتمّيزه�ا؛ فعندما َيعبر الصوت وس�ًطا 
م�ا ي�ؤدي إلى اهتزاز جزيئات�ه، فاهتزاز وتر الجيتار يؤث�ر بقوة تؤدي إلى 
ضغ�ط جزيئ�ات الهواء ث�م تخلخلها، وينتق�ل االهتزاز من ج�زيء إلى 
آخر في الوسط، ناقاًل الطاقة الصوتية من الوتر المهتز. ويعبَّر عن الطاقة 
الصوتية المنقولة في الثانية الواحدة خالل وحدة المساحات من السطح
عب�ر  المنقول�ة  الطاق�ة  وتعتم�د   ،Sounda intensity الص�وت  ش�دة  ب�� 

آخر في الوسط، ناقاًل الطاقة الصوتية من الوتر المهتز.آخر في الوسط، ناقاًل الطاقة الصوتية من الوتر المهتز.آخر في الوسط، ناقاًل الطاقة الصوتية من الوتر المهتز.آخر في الوسط، ناقاًل الطاقة الصوتية من الوتر المهتز.آخر في الوسط، ناقاًل الطاقة الصوتية من الوتر المهتز.آخر في الوسط، ناقاًل الطاقة الصوتية من الوتر المهتز.آخر في الوسط، ناقاًل الطاقة الصوتية من الوتر المهتز.
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الص�وت(. )مص�در  الوت�ر  اهت�زاز  س�عة  عل�ى  المهت�ّزة  الجزيئ�ات 
والس�عة Amplitude ه�ي أكب�ر إزاحة يحدثها الجس�م المهتز عن موضع 
االتزان )االس�تقرار(. الحظ أن س�عة االهتزازة في الش�كل 10a أقل من 
سعة االهتزازة في الشكل 10b، واالهتزازة ذات السعة الكبيرة تنقل طاقة 
ا مع سعة االهتزازة.  كبيرة؛ أي أن الطاقة المنتقلة عبر الوسط تتناسب طرديًّ
وش�دة الصوت تحدد علوه أو انخفاض�ه، حيث يكون الصوت منخفًضا 
)ضعيًفا( عندما تكون كمية الطاقة الصوتية الداخلة إلى وحدة المساحات 
في الثانية قليلة، بينما يكون الصوت عالًيا )قوًيا( عندما تكون تلك الطاقة 
كبيرة. مما س�بق نالحظ أن ش�دة الصوت ترتبط ب�كلٍّ من طاقة االهتزاز 
وسعته، فتزداد بزيادة كلٍّ منهما وتنخفض بنقصانه. ففي الشكل 11 يمكن 
الحص�ول على صوت عاٍل بض�رب الصفيحتين مًعا بقوٍة أكبر؛ 
وذلك بسبب الحصول على طاقة صوتية أكبر، والعكس صحيح.

�ســـدة ال�ســوت ومقيا�ــض الدي�سيبــل aaLoudnessaandadecibelيت�م التمييز 
بين ش�دة األصوات المختلفة من خالل وسيلة أخرى هي مستوى شدة 
الصوت، الذي ُيقاس بوحدة تسمى ديسيبل decibel، ويرمز لها بالرمز 
dB، وهذا المقياس يقيس مس�توى ش�دة الصوت بوحدات الديسيبل، 

الحظ الش�كل 12 )في الصفح�ة المقابلة(. وتعرف ش�دة الصوت بأنها  
قدرة أذن اإلنس�ان على إدراك األصوات القوية والضعيفة وتمييزها بناًء 

على الطاقة التي تنقلها في الثانية خالل وحدة المساحات.

ومن مقياس الديسيبل يالحظ أن أخفض صوت يمكن لإلنسان سماعه هو 
)الهمس( يكون مس�توى ش�دته dB 15، في حين تكون المحادثة العادي�ة 
بي�ن ش�خص�ين بمست�وى ش��دة dB 50. واألصوات ذات مستوى الشدة 
dB 120 أو أكثر تؤذي أذن اإلنسان. وعلو الصوت هو ما يدركه اإلنسان من 

المفردات الجديدة 
Amplitude •السعة• 

Decibel •ديسيبل• 

هناك خاصية ثالثة للصوت تسمى 
ن�وع أو طاب�ع الص�وت، وبه�ذه 
الخاصي�ة تمي�ز األذن األصوات 
وفًق�ا لطبيع�ة مصدره�ا حتى لو 
كانت متساوية في الشدة والدرجة.

الشكل 11  يعتم�د عل�و الصوت )ش�دة 
الص�وت( على الطاق�ة التي 

تحملها موجات الصوت.

الشكل 10  يبين الرس�م البيان�ي العالقة 
وس�عة  الص�وت  ش�دة  بي�ن 

موجته.
a.  س�عة موج�ة صغي�رة )صوت   

منخفض(.
b.  س�عة موج�ة كبي�رة )ص�وت   

عاٍل(.

a

b

ة
�ا

Óعة
�س

Óعة
�س

ة
�ا
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لمس�توى  ديس�يبل  الشكل 12  مقي�اس 
شدة الصوت

راÓالا

�ساÓ�س�تÓانسار
وراا

dB

اÓبداية

Óاز
سالع

مكن�سةÓهرباية

مقيا�ض الدي�سيبل

الهم�ادةÓادية

Óمطع
دم

Óس�ت�
ال

0

15 20 25 50 75
80

100 110

150

115
120

خالل إحساس�ه بشدة الموجات الصوتية، ويرتبط كل من علو الصوت وشدته بالطاقة 
التي تحملها موجات الصوت حيث يزداد كل منهما بزيادته، فعند زيادة مس�توى ش�دة 
الصوت بمقدار dB 10 تزيد الطاقة التي تحملها موجات الصوت بمقدار عشر مرات، 
وُيح�ّس معظم الناس عندئ�ٍذ بمضاعفة علّو الصوت. وحقيقة األمر أن زيادة مس�توى 
شدة الصوت بمقدار dB 20 يزيد الطاقة التي تحملها موجات الصوت إلى 100 مرة، 

ويزيد علّو الصوت إلى 4 مرات.

ش�دت�ه  مست�وى  زاد  إذا  الص�وت  طاق�ة  تزيد  م�رة  ك�م  ش�دت�ه   مست�وى  زاد  إذا  الص�وت  طاق�ة  تزيد  م�رة  ك�م   
بمق�دار dB 30؟

اختبر نف�سك
1a مّيز بني درجة الصوت وشدته..
2a قارن بني شدة املوجات الصوتية لشخصني أحدمها .

يصيح واآلخر يتحدث هبمس.
3a التفكــري الناقد مل�اذا جي�ب احل�ذر م�ن اس�تخدام .

س�امعات األذن، خصوًصا عندما تك�ون األصوات 
املسموعة صاخبة؟

2a
الخا�سة

خ�سائ�ض ال�سوت
a •Óدراا ÓلÓاس�ا Óا Óدر ÓيÓت�س�ال Óةدر

ÓلÓ انبÓاييوÓةيلوالÓاداÓات�س�ا
اردد

a •Óا رديÓتنا�سÓال��سÓÓلةنتاÓية�ال�سÓةالطا
هتاÓللج�سÓازتاÓسعة�Óم

a •Óدراا ÓلÓاس�اÓا ÓدرÓيÓت�س�ال Óدس
Óل Ó انب Óاييو Óةسعيوال Óةي�ال Óات�س�ا
اتسا�اÓدوÓاللÓيةاالÓÓلهانÓالتيÓةالطا

a •ÓاللÓمÓةختلا Óس�ات�ا Óسد ÓبÓالتميي Óيت
دي�سيبلÓد�بÓ�ايÓيالÓهاسدÓ�م�ست

4a إذا كانت رسعة الصوت يف اهلواء m/s 340، فام .
احل�دود العليا واحلدود الدنيا ألطوال املوجات 

الصوتية التي يمكن لإلنسان سامعها؟

تطبيق الريا�سيات
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اصنع جيتارًا واكتشف بواسطته 
خصائص الصوت

الجيتار آلة موس�يقية تس�مح بتغير أط�وال األوتار إلنتاج موجات بت�رّددات مختلفة. 
فع�ن طري�ق دفع نقاط مختلفة على األوتار إلى أس�فل، يمكن إنت�اج مجموعات من 

الترّددات الممتعة لسماعها.

 �سوؤال من واقع الحياة 
ما عالقة قوة ش�دّ الوت�ر بدرجة الصوت الصادر منه؟ وما عالقة س�عة اهتزازة 

الوتر بشدة الصوت الناتج منه؟

 الخطوات 
يمكن�ك صن�ع جيتار بس�يط كالمبين في الش�كل أدناه باس�تخدام علبة مناديل 
مستطيلة فارغة أو صندوق كرتوني على شكل متوازي مستطيالت بدون غطاء 

)كالمستخدم في وضع األحذية في المحاّل التجارية(.

Aa . Pitchaofasound درجة ال�سوت

1a. .)ا، ثم اثنِها على شكل مثلث )كالمنشور اطوِ قطعة الكرتون إلى ثالثة أجزاء طوليًّ

2a. ة ألصق قطعة الكرتون المطوية بالشريط الالصق أو بالغراء على امتداد حافة واحدِّ
من العلبة؛ لتكّون جسًرا ألوتار الجيتار. 

3a. ا فوق قطعة� ش�د رباطي�ن مطاطيين متش�ابهين ح�ول العلبة بحيث يم�ران عموديًّ
الكرتون المطوية، ويكون كل منهما مشدوًدا بدرجة مختلفة عن اآلخر. 

4a. 2 واتركه، واستمع cm ادفع أحد األربطة المطاطية إلى أس�فل من منتصفه مسافة
إلى الصوت الناتج عنه، وسّجل مالحظاتك.

5a. ك�ّرر الخط�وة 4 م�ع الرب�اط اآلخ�ر واس�تمع إل�ى الص�وت الناتج عنه، وس�ّجل
مالحظاتك. 

األهداف 
�a ت�ســف  العالقة بين قوة الش�د

)التردد( للوتر ودرجة الصوت 
الصادرة عنه.

�a س�عة بي�ن  العالق�ة  ت�ســف  
اهت�زازة الوت�ر المهتز وش�دة 

الصوت الناتج منه.

المواد واألدوات
علبة مناديل• 
أربطة مطاطية• 
شريط الصق أو غراء• 
قطعة مس�تطيلة م�ن الكرتون • 

المقوى

األمن والسالمة 

مستطيلة فارغة أو صندوق كرتوني على شكل متوازي مستطيالت بدون غطاء 
)كالمستخدم في وضع األحذية في المحاّل التجارية(.

ا، ثم اثنِها على شكل مثلث )كالمنشور(  أجزاء طوليًّ
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لتنفيذ اال�ستق�ساء ارجع اإىل كرا�سة التجارب العملية

Ba .Soundaintensity  سدة ال�سوت�

6a. .ا متساوًيا شّد الرباطين المطاطيين في الخطوة 5 شدًّ

7a. 2 واتركه، واس�تمع إلى الصوت الناتج عنه، وس�ّجل cm ادف�ع أح�د الرباطي�ن المطاطيين إلى أس�فل م�ن منتصفه مس�افة
مالحظاتك. 

8a. .4 واتركه، واستمع إلى الصوت الناتج عنه، وسّجل مالحظاتك cm ادفع الرباط اآلخر إلى أسفل من منتصفه مسافة

 Dataaanalysis حتليل البيانات
سجل بياناتك في الجدول التالي:

درجة ال�سوتالرباط املطاطي
و�سف ال�سوت: رفيع )حاد(، غلي

�سدة ال�سوت
، منخف�ض و�سف ال�سوت: عال

الرباÓاطايÓاول

االÓيطااÓالربا

 Concludingaandaapplying  اال�ستنتاج والتطبيق
1a. ه�ل الص�وت النات�ج ع�ن الرب�اط المش�دود ف�ي الخط�وة 4 رفيًعا

ف�ي المش�دود  الرب�اط  ع�ن  النات�ج  بالص�وت  مقارن�ة  غليًظ�ا  أم 
الخطوة 5؟ ماذا تستنتج؟

2a. ف�ي الخطوتي�ن 4 و 5 ما العالقة بين قوة ش�ّد الرب�اط ودرجة الصوت
الناتج منه؟

3a. )ه�ل الصوت الناتج ع�ن الرباط الذي دفع في الخطوة 8 أعلى )أقوى
أم أخف�ض )أضعف(  مقارنًة مع الص�وت الناتج عن الرباط الذي دفع 

في الخطوة 7؟ ماذا تستنتج؟

4a. في الخطوتين 7 و8، ما العالقة بين سعة اهتزازة الرباط وشدة الصوت
الناتج منه؟

ق�ارن بين م�ا توصلت إليه وما توص�ل إليه زمالؤك 
في الصف. 

ببياناتك


 رفيًعا 

 ما العالقة بين قوة ش�ّد الرب�اط ودرجة الصوت 

 أعلى )أقوى( 
أم أخف�ض )أضعف(  مقارنًة مع الص�وت الناتج عن الرباط الذي دفع 
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العلم      والمجتمع

ÓÓةيولكاÓا�اÓاÓار
اÓسبكة

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

134

ابحث عن األنش�طة التي يمكن أن تقوم هبا وجتعلك تتعرض ملس�تويات عالية من 
الضجيج.

س�واء أكن�ت تعي�ش ف�ي المدينة أم 
م�ن  ج�زء  فالضجي�ج  الري�ف  ف�ي 
الحياة اليومية، والتعرض المس�تمر 
للضجيج الذي يزيد على dB 85 قد 
يسبب فقداًنا دائًما للسمع، ويحدث 
التع�رض للضجي�ج المرتف�ع عن�د 
الس�ير في ش�ارع مزدحم، أو األكل 
في مطع�م مزدحم، أو تش�غيل آلة ، 

أو المشاركة في أنشطة ترفيهية.

كي�ف يمكن أن تعرف م�ا إذا كان 
الضجيج مرتفًعا؟ إحدى القواعد 

األساسية تقول: إذا لم تستطع سماع 
أص�وات أش�خاص يتكلمون على ُبعد بضعة أمت�ار منك، فإنك تكون محاًطا بضجي�ج مرتفع. والضجيج 
يؤذي س�معك، لذا؛ احمِ س�معك عن طريق خفض صوت سماعات األذن الش�خصية، أو ارتداء واقيات 

السمع عندما تكون وسط ضجيج عاٍل.

عمص ا

Óا امÓهدافÓواÓال�سمÓÓسعÓاÓبةال�ساÓس�ات�لالÓستمر�اÓالتعرÓي�ؤديÓد
Óال�سمÓمايةÓدااÓا�ستعمالÓاالطÓمراÓلمÓهاÓبعÓÓالعاملÓلو
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333333333دليل مراجعة الوحدة

الدرس ا�ول  انتقال الصوت وسماعه

1a تهتز جزيئات الوس�ط الناقل لألصوات إلى األمام وإلى .
الخلف نتيجة لتردد مصدر هذه االهتزازات

2a موجات الصوت موجات طولية..

3a  ال تنتقل موجات الصوت إال عبر األوساط المادية..

4a  عندم�ا تواج�ه موج�ات الصوت حاج�ًزا كبي�ًرا تنعكس .
عنه، كما يحدث لموجات الضوء.

5a  تنتق�ل الموج�ات الصوتية في األوس�اط المادية س�واء .
الصلب�ة أو الس�ائلة أو الغازي�ة، وتعتم�د س�رعة انتق�ال 
الص�وت على طبيعة الوس�ط الم�ادي ال�ذي ينتقل فيه، 

وليس على مصدر الصوت.

الدرس الثاني  خصائص الصوت

1a درج�ة الص�وت هي خاصي�ة الص�وت الت�ي تمّكن أذن .
اإلنس�ان من إدراك األصوات وتمييزها بناًء على ترددها 

إلى أصوات حادة أو غليظة.

2a ش�دة الص�وت ه�ي خاصية الص�وت الت�ي تمّك�ن أذن .
اإلنس�ان م�ن إدراك األص�وات وتمييزه�ا إل�ى أصوات 
عالية )قوي�ة( أومنخفضة )ضعيفة( بناًء على الطاقة التي 

تحملها موجاته.

3a تعتمد ش�دة الصوت على كلٍّ من طاقة الموجة الصوتية .
وسعة اهتزازها.

4a يس�تطيع اإلنس�ان س�ماع األصوات التي يتراوح ترددها .
.20000 Hz 20 و Hz  بين

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصّور ا�فكار الرئيسة

Óال�س�تÓةدرÓة�اÓسعة�Óلية�ÓالتاليةÓرداتاÓا م�ستخدمÓملهااÓÓال�س�تÓ�سا�Óل�ÓاداÓيااÓريطةÓس�ا
ال�س�تÓ�

Óم
�ساÓ�ال�س�ت

الدد

ل�
سدÓال�س�ت

ال�سوت

لÓيعتمدÓياللÓيعتمدÓيال

يتك�ÓمÓم�اتيتك�ÓمÓم�ات
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ا�ستخدام املفردات
امأل الفراغات التالية بالمفردات المناسبة، باللغة اإلنجليزية:

1a ................ موجات تنتج عن اهتزاز األجسام..

2a ................ خاصية الصوت التي تجعل األذن البشرية .
قادرة على تمييز األصوات الحادة من األصوات الغليظة.

3a ................ موجات تتكون من تضاغطات وتخلخالت..

4a ................ خاصية الصوت التي تجعل األذن قادرة .
على تمييز األصوات العالية من األصوات المنخفضة.

تثبيت املفاهيم
اختر اإلج�ابة الصحيحة في كل مما يلي:

5a أّي مما يلي ينتقل فيه الصوت أسرع؟.
.aالفوالذ
.bالفراغ
.cالماء
.dالهواء

6a أي مما يلي تؤدي زيادته إلى زيادة درجة الصوت؟.
.aالتردد
.bطول الموجة
.cشدة الصوت
.dنوع الصوت

7a ما خاصية الصوت التي تعتمد على سعة موجاته؟.
.aFrequency

.bPitch of sound

.cIntensity

.dSound velocity

8a أّي مما يلي يحدد مقدار الطاقة التي تحملها الموجة؟.
.aFrequency

.bAmplitude

.cWavelength

.dVelocity

9a ما الذي يوّلد الموجات الصوتية؟.
.aالمجاالت المغناطيسية
.bالمجاالت الكهربائية
.cاالهتزازات
.dتغير الضغط

التفكري الناقد
10a ما ال�ذي يح�دث لجزئيات اله�واء الموج�ودة بينك .

وبين زميلك أثن�اء انتقال موجات صوته إلى أذنيك؟ 
وكيف تشعر األذن بهذا الصوت؟

11a تستطيع أذن اإلنسان سماع ترددات محددة للصوت. .
ر هذه العبارة. متى يصبح الصوت مؤذي لألذن؟ فسِّ

12a مّيز ال�سبب والنتيجة عندما يضرب ش�خص غش�اء .
الطبل ُيصدر صوًتا له درجة معيَّنة. وعند ش�دّ غش�اء 
الطبل وضربه مرة أخرى َينتج صوت له طول موجي 
قصي�ر. فما التغير ال�ذي يطرأ على درج�ة الصوت؟ 

ولماذا؟
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13a  حل معادلة أرس�لت س�فينة أبحاث موجات صوتية .
لقي�اس عم�ق المحي�ط أس�فل الس�فينة، فانعكس�ت 
الموج�ات عن قاع المحيط واس�تقبلتها الس�فينة من 

خالل جهاز مكبر صوت مثّبت أسفلها.

a.  بّي�ن بالرس�م التخطيط�ي العملي�ة الت�ي قامت بها 

السفينة لقياس عمق المحيط.

b.  اح�ســب عم�ق المحي�ط أس�فل س�فينة إذا كان�ت 

الفت�رة الزمنية بين إرس�ال الس�فينة لموجة صوت 
موج�ات  س�رعة  وكان�ت   ،0.04 s واس�تقبالها 
وإذا   .1500  m/s المحي�ط  م�اء  ف�ي  الص�وت 
ارت�ّدت بعض الموجات عن مجموعات أس�ماك 
أس�فل الس����فينة، وكانت مجموعة أسماك على 
عم�ق m 7.5، فما الزمن ال�الزم لتلك الموجات 

حتى تعود إليها؟

14a ا ُتل�زم لوائ�ح العم�ل ف�ي المصان�ع . علــل تعليــًا علمي
العاملي�ن فيها باس�تخدام واقي�ات األذن ف�ي أثناء فترة 
العم�ل. فم�ا أثر ذل�ك على س�المة س�معهم؟ وإذا لم 
يستجب بعض العاملين لذلك، فما أثر هذا على سالمة 

سمعهم مع مرور الزمن؟

15a ر الذي يطرأ على المس�افات بين جزيئات . ف التغيرُّ س�
هواء غرفة يتم فيها سماع صوت جهاز تسجيل.

اأن�سطة تقو االأداء
16a رِط لس�ماعات .  مل�سق اس�تقصِ أثر االس�تخدام المفْ

األذن في س�ماع األصوات الصاخب�ة لفترات طويلة 
على س�المة القدرة على الس�مع م�ع الزمن، واصنع 

ف فيه هذا األثر.  ملصًقا تصِ

17a  وق�ف صي�اد بي�ن جبلي�ن وكان أق�رب إل�ى .
ا،  أحدهم�ا م�ن اآلخ�ر، ث�م أطل�ق طلًق�ا ناريًّ
فس�مع ص�دى صوت الطل�ق الن�اري مرتين: 
األول بعد s 1.5، والثاني بعد s 2.5. احس�ب 
ُبع�د الصياد عن كال الجبلين، علًما أن س�رعة 

.340 m/s الصوت في الهواء

18a موج�ات صوتية طولها الموج�ي 2m، تنتقل .
في الهواء بسرعة m/s 340. فما ترددها؟

19a يستخدم الطبيب أحياًنا موجات صوتية مرتفعة .
التردد )أمواج فوق صوتية( لتش�خيص بعض 
الح�االت المرضي�ة. إذا اس�تخدم موج�ات 
ترددها 5 مليون هرتز، فانتقلت تلك الموجات 
عبر أنس�جة الجسم بس�رعة m/s 1500، فما 

الطول الموجي لها؟

تطبيق الريا�سيات
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اأ�سلة االختيار من متعدد الجزء االأول 

اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي.
1a خاصي�ة الموجة الصوتي�ة التي تعتمد عليها ش�دة .

الصوت الصادرة عن آلة بيانو هي:
.aFrequency.bSound velocity

.cAmplitude.dWavelength

2a تخلخلي�ن . أو  تضاغطي�ن  بي�ن  المس�افة  تس�مى 
متتاليين:

.aFrequency.bWavelength

.cVelocity.dEcho

3a عندم�ا تغي�ر س�فينة أبح�اث موقعه�ا على س�طح .
محيط فإن زمن وصول الموجة المنعكسة من قاع 

المحيط إلى السفينة يتغير وهذا يرجع إلى:
.aاختالف سرعة الصوت في المحيط
.bتغير طول موجة الصوت في المحيط
.cتغير تردد موجة الصوت في المحيط
.dتغير عمق المحيط من منطقة إلى أخرى

4a المنطقة التي تتقارب فيها جزيئات الوس�ط الناقل .
للموجة الصوتية تسّمى:

.aالتخلخل.bطول الموجة

.cالتضاغط.dسعة الموجة

5a  الخاصي�ة الت�ي تعّد مقياًس�ا لمق�دار الطاق�ة التي .
تنقلها الموجات الصوتية:

.aشدة الصوت.bدرجة الصوت

.cطابع الصوت.dسرعة الصوت

6a عند زيادة مستوى شدة الصوت بمقدار 10dB فإن .
مقدار الطاقة التي تحملها موجات الصوت: 

.aال تتغير.bتزداد للمثلين

.c تتضاعف عشرة
مرات

.d تتضاعف أربع
مرات

7a تتميز موجات الصوت عن موجات الضوء بأنها: .
.aتنعكس وال تنكسر
.bتحتاج إلى وسط مادي تنتشر خالله
.cتنتشر على شكل قمم وقيعان
.dمستعرضة

8a عند وضع ش�معة مش�تعلة أمام ش�وكة رنانة مهتزة .
فإن لهب الشمعة: 

.aيتغير لونه.bيزداد طوله

.cيهتز.dينطفئ

اأ�سلة االإجابات الق�سيرة  الجزء الثاني 

9a  لم�اذا تبّط�ن ج�دران القاع�ات والمس�ارح م�ن .
الداخل بمواد لينة خاصة؟

10a  ش�خص يقف في مواجهة قاطع صخري كبير. إذا .
أطلق صوًتا فس�مع صداه بعد s 3، فاحس�ب بعده 
ع�ن القاطع الصخ�ري، إذا كانت س�رعة الصوت 

.340  m/s في الهواء
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11a  إذا س�معت ص�وت الرع�د بعد s 3.0 م�ن رؤيتك .
ضوَء البرق، فما ُبعد الغيوم التي حَدث فيها البرق 
.336 m/s عنك؟ اعتبر سرعة الصوت في الهواء

12a  إذا انخفضت درجة الصوت لوتر مهتز، فما التغير .
الذي يحدث لكل مما يلي؟

aa التردد..
ba سرعة الموجة..
ca سعة الموجة..

اأ�سلة االإجابات المفتوحة الجزء الثالث 

13a وّضح لماذا تكون سرعة انتقال الصوت في بعض .
المواد أكبر من بعضه�ا اآلخر؟ وكيف تؤثر درجة 

حرارة المادة في تغير سرعة الصوت فيها؟

14a ق ش�خص . �ف كيف يحدث الصوت نتيجة طرْ صِ
صفيحتين فلزيتين؛ إحداهما في األخرى، كما في 

الصورة أدناه.

15a ع�ن . الص�ادر  الص�وت  ش�ّدة  يح�ّدد  ال�ذي  م�ا 
الصفيحتين في السؤال السابق؟

16a إذا كن�ت تق�ف بالقرب من حائط صخري واس�ع .
ومرتفع، ُيمكنك سماع صوتك مرتين. فّسر لماذا 

يحدث ذلك.

17a إذا انتقل�تْ موج�ة ص�وت تردده�ا Hz 4700 في .
قضيب فوالذي، وكانت المسافة بين التضاغطات 
المتتالي�ة هي m 1.1، فما س�رعة هذه الموجة في 

الفوالذ؟

ادرس األش�كال التالي�ة الت�ي تمث�ل مجموع�ة م�ن 
الموج�ات الصوتية، التقطت من خالل ميكرفون، 
وظه�رت على شاش�ة جه�از راس�م الذبذبات، ثم 

أجب عن األسئلة  15 - 19:

SoundaA SoundaB

SoundaC SoundaD

18a أيِّ شكلين يمثالن صوًتا له درجة الصوت نفسها، .
هما مختلف؟ ولكن علوَّ

19a أّي شكل يمثل أغلظ صوت؟.

20a أّي ش�كلين يمث�الن صوًتا له التردد نفس�ه، ولكن .
سعة اهتزاز أقل؟

21a .  ،300 m/s في الهواء C إذا كانت س�رعة الموجة
وترددها Hz 200، فما طولها الموجي؟



الو

9La.a1  الو ر

ــــن ا عـز وجـــــل كـل خلـية مـن  مك
القيــام بعمليـات حيويــة ت�ساعـدهــا 
وت�ساعد الكائن احلي على اال�ستمرار 

فـي احلياة.

الدرس األول
الخلية انق�سام 

Celladivision

 تنم�و الكائنات  الفكــرة الرئي�سة
ض ما يتلف  الحي�ة جميعها، وتع�وِّ
م�ن خالياه�ا ع�ن طريق االنقس�ام 
غي�ر المباش�ر، بينم�ا تتكاث�ر ع�ن 

طريق االنقسام االختزالي.

الدرس الثاني
الخلية في  النقل 

Transportainaandaoutaofacell

 تظل الخلية حية  الفكرة الرئي�سة
ما دام لديها غش�اء بالزمي يس�مح 

بدخول وخروج المواد الغذائية.

اصطة الية
CellaActivities

444444


تتكون النبات�ات كباقي الكائنات الحية من باليين الخاليا التي تقوم بالعديد من 
العملي�ات الحيوي�ة. والنبات�ات تحتاج مثلك إل�ى الماء والغ�ذاء والطاقة لتنمو 

وتتكاثر، وإن كانت تختلف عنك في كيفية نموها وتكاثرها.

دفتر العلوم   صف دور األنشطة الخلوية في نمو النباتات. 
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صاا يية

لماذا يدخل الماء خاليا   النبات، ويخرج 
منها؟

إذا نس�يت س�قي نبت�ة فإنها تذب�ل، ولكن بع�د رّيها 
س�تالحظ أن أوراقه�ا تعود إل�ى َنضارته�ا. في هذه 
التجرب�ة، س�تتعرف دور الماء في ذب�ول النباتات أو 

نضرتها.
1a أحضر وعاًء به 250amL من الماء، ثم أضف إليه .

a15agمن الملح وحّركه، واكتب عليه "ماء مالح".

2a أحضر وعاًء آخر به 250amL من الماء..
3a ض�ع مكعبين م�ن الجزر ف�ي كل وع�اء، وأبق .

مكعبين آخرين على طاولة المختبر.
4a بع�د 30  دقيق�ة، أخ�رج كل مكعبي�ن وضعهما .

بجانب الوعاء الذي كانا فيه. افحصهما، واكتب 
مالحظاتك

التفكي�ر الناق�د:  اكتب ف�ي دفترك فق�رة تصف فيها 
م�اذا تتوق�ع أن يح�دث إذا نقل�ت مكعب�ي الج�زر 
الموضوعي�ن في الماء العذب إل�ى طاولة المختبر، 
ث�م نقل�ت أح�د المكعبي�ن الموضوعين ف�ي الماء 
المالح إلى الم�اء العذب، ووضعت أحد المكعبين  
المتبقيي�ن عل�ى طاول�ة المختب�ر في الم�اء المالح، 
ث�م ترك�ت كل ذل�ك م�دة ثالثين دقيق�ة. نّف�ذ هذه 
الخط�وات لتختب�ر مدى صح�ة توقعات�ك، واكتب 

نتائجك التي حصلت عليها.
لتنفيذ التجربة االستهاللية ارجع إىل كراسة التجارب 

العملية

احلي�ة  الكائن�ات  حت�اف��ظ   كي�ف 
ع�ل�ى اس�تمرارها يف احلياة؟ اعمل 
مطوي�ة تس�اعدك ع�ىل فه�م أنش�طة 

اخللية.

ا، كام يف الشكل. اطوِ ورقة طوليًّ

قصَّ اجل�زء العلوي م�ن الورق�ة إىل أرشطة، 
بحيث حيتوي كل رشيط عىل ثالثة أس�طر، كام 

يف الشكل.

بن�اء المفردات ف�ي أثن�اء دراس�تك ه�ذه الوح�دة، اكتب 
المصطلح�ات الخاص�ة بأنش�طة الخلي�ة عل�ى األش�رطة، 
واكتب على الورقة الخلفية تعريًفا لكل منها، مستعماًل أحد 

هذه المصطلحات في جملة تصف فيها نشاًطا خلويًّا.

اخلطوة 1

اخلطوة 2
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تهّيأ للقراءة

تعّلم ماذا تفعل إذا وجدت كلمة ال تعرفها أو ال تفهم معناها؟ إليك بعض االقتراحات:  1

1a استعن بسياق اجلملة أو الفقرة؛ لتساعدك عىل تعّرف معنى املصطلحات..
2a فكر يف جذر الكلمة أو يف كلامت أخرى تعرفها مشتقة منها..
3a اكتبها جانًبا، ثم ابحث عّمن يساعدك عىل تعّرف معناها..
4a ّمخن املعنى..
5a ابحث عن معناها يف مرسد املصطلحات أو يف املعجم. .

2  تّدرب ابحث عن مصطلح الخاصية األسموزية في الفقرات التالية، وانظر كيف يمكن 
أن تساعدك أفكار المحتوى على فهمه:

3  طّبق خّص�ص صفح�ة ف�ي دفت�رك؛ لت�دّون فيه�ا 
المصطلحات والكلمات التي تدرسها أواًل بأول.

 Newavocabulary   مفردات جديدة

الفكرة
تسّبب الخاصية األسموزية 
ذبول الخاليا وانكماش�ها 
محالي�ل  ف�ي  ُغم�رت  إذا 

مالح�ة.

الفكرة
تعتمدالخاصية األسموزية 
المذيبة  الم�اء  على كمي�ة 

للم�واد.

الفكرة
الخاصية األس�موزية هي 
جزيئ�ات  انتش�ار  عملي�ة 
الخلية  الم�اء م�ن داخ�ل 

إلى خارجه�ا والعك�س.

تنتش�ر جزيئات الماء إل�ى داخل الخلي�ة وخارجها 
عبر الغش�اء البالزم�ي. ويطلق العلم�اء على عملية 
انتق�ال الم�اء عند وج�ود اختالف في تركي�ز المادة 
المذاب�ة داخل وخ�ارج الخلية الخاصية األس�موزية 
Osmosis. فعندم�ا يك�ون تركي�ز الم�ادة المذاب�ة 

خ�ارج الخلي�ة أكبر م�ن تركيزها داخ�ل الخلية فإن 
الماء ينتش�ر من داخل الخلية إلى خارجها. وهذا ما 
حدث لخاليا الجزر المغمور في الماء المالح، كما 

اتضح في التجربة االستهاللية.
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تهّيأ للقراءة
عند قراءتك فقرًة كاملًة، حّدد 

املفردات اجلديدة وتعريفها.

قبل القراءة
 م اأو

بعد القراءةالعبارة
 م اأو

1a ترجع أهمية االنقسام غير المباشر في إنتاج أمشاج وتوفير التنوع الوراثي .
في الكائنات الحية.

2a االنقسام غير المباشر هو انقسام النواة إلى نواتين متماثلتين..

3a يحدث في االنقسام االختزالي اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف..

4a يحدث االنقسام االختزالي في التراكيب الجنسية للكائنات الحية..

5a الخاصية األسموزية هي حركة الماء من الخلية وإليها..

6a يمكن للمواد جميعها االنتقال بسهولة عبر الغشاء البالزمي..

7a تستمر عملية االنتشار حتى الوصول إلى حالة من التركيز المتساوي. .

8a تنتق�ل المي�اه ف�ي األطعم�ة المحفوظ�ة بطريقة التمل�ح بفع�ل الخاصية .
األسموزية من الوسط الملحي الخارجي إلى داخل األطعمة فيحفظها. 

ركز في اأثناء قراءتك

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الوحدة باتباعك ما يلي:

قبل قراءة الوحدة أجب عن العبارات الواردة في ورقة العمل أدناه.  1

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.• 
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة.• 

2  بعد قراءة الوحدة ارجع إلى هذه الصفحة؛ لترى إن كنت قد غّيرت رأيك حول أّي من هذه العبارات.

إذا غريت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.• 
صّحح العبارات غري الصحيحة.• 
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.• 
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اصا الية
Celladivison

ما اأهمية انق�سام الخلية
aWhataisatheaImportanceaofatheacelladivision?

ما األشياء المشتركة بين كل من اإلنسان واألخطبوط وشجر الرمان؟ هذه الكائنات 
جميًعا تشترك في خصائص كثيرة، أهمها أن الله الذي خلقها بقدرته وتدبيره جعل 
أجسامها تتكون من باليين الخاليا، كما جعل هذه الكائنات الحية العديدة الخاليا 
كله�ا تب�دأ من خلية واحدة، تنقس�م لتصب�ح خليتين، ثم أربًعا ث�م ثمانًيا .. وهكذا. 
ويستمر االنقسام الخلوي حتى بعد توقف النمو؛ فهو يعّوض الخاليا التالفة. فعلى 
س�بيل المث�ال، خالل اللحظات التي تس�تغرقها لق�راءة هذه الجمل�ة ُينتج نخاُعك 
العظمّي س�تَة ماليين خلية دم حمراء. ولالنقس�ام الخلوي - كما في الش�كل 1 - 
أهمية في تكاثر الكائنات الحية واستمرار حياتها. حيث إنه ليس مجرد عملية فصل 
للخلي�ة الواح�دة إلى قس�مين، كما قد يبدو ل�ك؛ بل عملية أصعب م�ن ذلك، كما 

سيتضح في هذا الدرس.

Theacellacycle  دورة الخلية
ر الحق تب�ارك وتعالى لجمي�ع الكائنات الحي�ة أن تمر بمراح�ل متتابعة خالل  ق�دَّ
حياته�ا، وه�ذا ما يعرف بدورة الحياة، التي تبدأ بتك�ّون الكائن الحي، ثم نمّوه، ثم 
تطّوره، وتنتهي بموته. ويحدث ذلك في خاليا الكائنات الحية جميعها، فلكل منها 

دورة حياة تمر بها تبدأ من انقسام الخلية حتى االنقسام الخلوي الذي يليه.

  معايير األداء الرئيسة
a7.1

معايير البحث واالستقصاء العلمي
a3.1

األهداف 
يتوقع في نهاية ال�درس أن يكون الطالب 

قادرًا على أن:
يعدد أنواع االنقسام الخلوي. �
غي�ر  � االنقس�ام  نوات�ج  يقارن بي�ن 

المباشر واالختزالي.
يحدد أهمي�ة االنقس�ام غير المباش�ر  �

واالختزالي.

األهمية
يعتمد نمو الكائنات الحية على االنقس�ام 
الخل�وي غير المباش�ر، كما أن لالنقس�ام 
االختزال�ي والتكاث�ر الجنس�ي أهمية في 

استمرار الكائنات الحية.

الشكل 1  يحدث االنقس�ام الخلوي في 
الكائنات الح�ية جميعها. 

b.  تص�ل الكائنات الحية الوحيدة الخلية- ومنها األميبا الموّضحة 
في الصورة- إلى حجم معّين، ثم تنقسم لتتكاثر.

a.  تنمو الك���ائن�ات الحية العديدة 
الخالي�ا ومنه�ا األخطبوط نتيجة 

زيادة عدد خالياها.
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يوضحه�ا كم�ا   � الخلي�ة  ب�دورة   يقص�د  Cella lifea cycle الخليــة  دورة 
الش�كل 2 � المراح�ل أو األط�وار المتتابعة التي تم�ر بها الخلية منذ بدء االنقس�ام 
الخلوي حتى االنقس�ام الخلوي الذي يليه. وتختلف المدة الزمنية التي تس�تغرقها 
دورة الخلية، من خلية إلى أخرى في الكائن الحي، ومن كائن حي إلى آخر. وتحتاج 
الخاليا إلى نس�خ الم�ادة الوراثية قبل حدوث عملية االنقس�ام. ولكن لماذا يجب 
نس�خ المادة الوراثية قبل االنقس�ام؟ تخيل أنك تمثل دوًرا ما في مس�رحية، وليس 
لدى المخرج إال نس�خة واحدة من النص، فوّزع على كل ممثل بعض الصفحات، 
فهل يحصل أي منهم على النص الكامل؟ الصواب أن ينسخ المخرج النص كاماًل، 
ث�م يوزع�ه ليعرف كل واحد دوره وما يحيط به. كذلك الحال في الخلية؛ يجب أن 
ُتنس�خ المادة الوراثية فيها قبل االنقسام لتحصل كل خلية جديدة على نسخة كاملة 
م�ن المادة الوراثية لتق�وم بوظائف الحياة. وبعد انتهاء نس�خ المادة الوراثية تدخل 
الخلي�ة في عملية االنقس�ام؛ حيث تنقس�م النواة، ثم ينقس�م الس�يتوبالزم لتكوين 

خليتين جديدتين، وتنمو كل منها وتدخل مرة أخرى في عملية انقسام جديد.

 Mitosis االنق�سام غير المبا�سر
a)ُتسمى عملية انقسام الخلية إلى خليتين متماثلتين االنقسام غير المباشر) المتساوي
Mitosis، وتك�ون الخليتان الناتجتان مماثلتي�ن للخلية األصلية. ولكل منها نفس 

 Chromosomeaالكروموس�ومات الموجودة في الخليةاألصلية. والكروموسوم
تركيب في النواة يحمل المادة الوراثية. ويتضمن هذا االنقسام سلسلة من المراحل 

المتتالية المختلفة.

الخلي�ة  حي�اة  دورة  الشكل 2   تم�ر 
بمراح�ل ع�دة تختل�ف ف�ي 

خصائصها.
عرف دورة الخلية.

اخت�سا�سي االأورام
ضم�ن  دوراته�ا  الخالي�ا  ُتت�م 
ضواب�ط معين�ة، ويت�م التحك�م 
الس�رطانية  الخالي�ا  أم�ا  فيه�ا. 
فتنقس���م بس����رعة اليمك��ن 
ى األطباء  التحكم فيه�ا. وُيس�مَّ
المتخّصص�ون ف�ي دراس�ة هذه 
األورام.  اختصاصي�ي  الخالي�ا 
ف�ي  متخّصًص�ا  تصب�ح  ولك�ي 
ع�الج األورام تحت�اج أواًل إلى 
دراس�ة الط�ب، ث�م التخص�ص 
ف�ي عل�م األورام. ابح�ث ع�ن 
التخصص�ات الفرعي�ة في علم 
واكت�ب  عّدده�ا،  ث�م  األورام، 

وصًفا عنها في دفتر العلوم.

المفردات الجديدة 
االنقسام غري املبارش• 

• Mitosis

الكروموسوم• 
• Chromosome

تُنسخ املادة الوراثية DNA؛ 
وتتضاعف الكروموسومات

تنمو اخللية ثم تدخل يف 
عملية انقسام جديد

ينقسم السيتوبالزمحتدث عملية االنقسام )تنقسم النواة(

دورÓالية
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الشكل 4   تظه�ر الصفيح�ة الخلوية في 
يب�دأ  عندم�ا  النباتي�ة  الخلي�ة 

السيتوبالزم في االنقسام. 
Óيحةال�س
ال�ية

الكروموس�وم،  الشكل 3  يتضاع�ف 
ويظه�ر ف�ي ص�ورة خيطي�ن 
متماثلي�ن يس�مى كل منهم�ا 

كروماتيد.

ت�ساعف 
الكرومو�سوم

كرومو�سوم 
مت�ساعف

كروماتيدات

�سنرتومري

كرومو�سوم غري 
مت�ساعف

المفردات الجديدة 
Chromatid •الكروماتيد• 

�ا في  aت�ؤدي الكروموس�ومات دوًرا مهمًّ Nucleusadividing انق�ســام النــواة
عملية انقس�ام النواة. وقبل االنقس�ام، وعندما تكون النواة جاهزة لالنقس�ام يصبح 
الكروموس�وم أس�مك وأقصر، كما يتضاع�ف ويظهر في ص�ورة خيطين متماثلين 

ُيسمى كل منهما كروماتيًداChromatida، كما في الشكل 3.

 ما العالقة بني الكروموسومات والكروماتيدات؟

ويمك�ن في ه�ذه المرحل�ة رؤي�ة أزواج الكروماتي�دات بوضوح تح�ت المجهر، 
حي�ث تتالش�ى الُنوّي�ة والغش�اء الن�ووي، ث�م تصط�ف أزواج الكروماتي�دات في 
وس�ط الخلية، وتظهر الخي�وط المغزلية التي ترتبط بالكروموس�ومات ثم تبدأ في 
االنكم�اش، لتب�دأ الكروماتي�دات في مرحلة الحق�ة التحرك نحو طرف�ي الخلية، 
وُتس�مى الكروماتيدات بعد انفصالها الكروموسومات البنوية، ثم يتشكل الغالف 

النووي حول الكروموسومات، وتتكون نواتان جديدتان.
 يت�وزع الس�يتوبالزم ف�ي معظ�م الخاليا  Cytokinesis انق�ســام ال�سيتوبــازم
بعد انقس�ام النواة، وبذلك تتك�ون خليتان جديدتان. تبدأ ه�ذه العملية في الخاليا 
الحيواني�ة بتخّص�ر الغش�اء البالزمي. وتش�به عملية التخّص�ر البالون ال�ذي ُيربط 
وس�طه بخيط. أما ف�ي الخاليا النباتية فيبدأ انقس�ام الس�يتوبالزم بظه�ور الصفائح 
ُن الغش�اَء البالزمي الجدي�د، الذي يفرز  الخلوي�ة- كما في الش�كل 4 - الت�ي ُتَكوِّ
بدوره جزيئات تترسب خارجه فيتكون الجدار الخلوي. وبعد انقسام السيتوبالزم 
تب�دأ معظم الخالي�ا من جديد فترة النمو ويتكرر االنقس�ام مرة أخ�رى لكل خلية. 

استعن بالشكل 5 لمراجعة مراحل االنقسام الخلوي في الخاليا الحيوانية.
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الشكل 5 يظهر الشكل االنقسام غير المباشر لخلية حيوانية. الصور الظاهرة في الشكل مكّبرة 600 مرة.

الّطور البينّي 
خــال هــذا الطــور تت�ساعــف 

الكرومو�سومات يف النواة.

الطور التمهيدي
تظهــر اأزواج الكروماتيــدات 
اخليــوط   وتبــداأ  بو�ســوح، 

املغزلية يف الت�سكل.

الطور االنف�سايل
انف�سال الكروماتيدات

بدء االنقسام غري املبارش
اأج�سام مركزية

نواة جديدة

انق�سام ال�سيتوبازم

كرومو�سومات بنوية

قطب اخللية

نواة نوية

خيوط مغزلية

الطور النهائي
يبــداأ ال�سيتوبــازم يف 
االنف�سال يف النهاية.

نهاية االنق�سام غري املبا�سر

اخلليتان اجلديدتان تدخان يف الّطور البينّي، ويبداآن 
عادة االنق�سام اخللوي.

الطور اال�ستوائي
الكروماتيدات  اأزواج  ت�سطــف 

يف منت�سف اخللية.

الكرومو�سوم  ت�ساعــف 
)كروماتيدان(

* الش�كل 5  لإلطالع الذاتي.
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اأهمية االنق�سام غير المبا�سر
Theaimportanceaofamitosis

ينتج عن االنقسام غير المباشر خليتان جديدتان متماثلتان تشبهان الخلية األصلية، 
وتحت�وي كل منهما على نفس عدد الكروموس�ومات ونوعها. ويس�مح االنقس�ام 
الخل�وي للخالي�ا بالنمو وتعويض الخالي�ا التالفة والميتة. فبس�بب هذه الخاصية 
المهم�ة الت�ي حبا الل�ه بها خاليا أجس�امنا تصبح أن�ت أكبر كثيًرا م�ن الطفل، وإذا 
ُجرحت فإن االنقسام غير المباشر يعوض الخاليا المتضررة. كما أنَّ لالنقسام غير 

المباشر أهمية كبرى في عملية تكاثر البكتيريا وفطر الخميرة.

Meiosis   ف( االنق�سام االختزالي ) المن�سّ
ينت�ج الكائن الحي األمش�اجGametesa ع�ن طريق التراكيب الجنس�ية الموجودة  
كالخصية والمبيض بهدف الحفاظ على ثبات عدد الكروموس�ومات من جيل إلى 
آخر، واألمشاج خاليا جنس�ية تحمل نصف العدد من الكروموسومات. ويختلف 
ع�دد الكروموس�ومات م�ن ن�وع إل�ى آخ�ر. ففي اإلنس�ان يحم�ل كل مش�يج 23 
كروموس�وًما. ويمثل الرمز )n( عدد الكروموسومات في المشيج، وتسمى الخلية 
التي تحمل العدد n من الكروموس�ومات خلية أحادية المجموعة الكروموسومية. 
تعال�ى:    ق�ال 

 سورة اإلنسان. 
 وتس�مى عملية انقس�ام الخلي�ة إلى أربع خالي�ا تحتوي كل منها عل�ى نصف عدد 
كروموس�ومات الخلي�ة األصلي�ة االنقس�ام االختزال�يMeiosisa، ويح�دث ف�ي 
ا وتتكون في أثنائه األمشاج.  التراكيب الجنسية للمخلوقات الحية التي تتكاثر جنسيًّ
وفي حين يحافظ االنقسام غير المباشر على بقاء عدد الكروموسومات ثابًتا يختزل 
االنقسام االختزالي عدد الكروموس�ومات إلى النصف بانفصال الكروموسومات 
المتماثلة. فالخلية الثنائية المجموعة الكروموس�ومية )2n( تكّون أمش�اًجا أحادية 
المجموعة الكروموس�ومية )1n( بعد انقسامها انقس�اًما اختزاليًّا.ومتر اخللية خالل 

االنقسام االختزايل بمرحلتني من االنقسام مها املرحلة األوىل واملرحلة الثانية.
 تتضاعف الكروموسومات  MeiosisaI المرحلة االأولى من االنق�سام االختزالي
قبل بدء االنقس�ام االختزالي كما في االنقس�ام غير المباشر، وعندما تكون الخاليا 
جاه�زة لالنقس�ام تظه�ر الكروموس�ومات المتضاعف�ة بوض�وح، ويمك�ن رؤيتها 

املبا�سر  غري  لانق�سام  وذجان 
واالختزايل

الخطوات 
1a. اعم�ل نموذجين لالنقس�ام غير

المباشر واالنقسام االختزالي من 
المواد التي يوفرها لك المعلم.

2a. استعمل أربعة كروموسومات في
كل نموذج.

3a. رّت�ب النم�اذج بالتسلس�ل بع�د
االنتهاء.

التحليل
1a. ما عدد الخاليا الناتجة عن انقسام

الخلية في كل نموذج؟
2a. األصلي�ة الخالي�ا  بي�ن  ق�ارن 

والخاليا الناتجة في كل نموذج، 
من حيث عدد الكروموسومات.

المفردات الجديدة 
Gametes •األمشاج• 
Meiosis •االنقسام االختزايل• 
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الشكل 6  المرحلة األولى من االنقسام 
االختزالي.

الطور النهائي االأولالطور االنف�سايل االأولالطور اال�ستوائي االأولالطور التمهيدي االأول

كرومو�سومات 
مت�ساعفة

خيوط مغزلية

غ�ساء نووي

اأزواج كرومو�سومات  مت�ساعفة

اأج�سام مركزية

* الش�كل 6 لالطالع الذاتي

بالمجهر، كما في الش�كل 6. وتش�به األحداث في هذه المرحلة ما يحدث في أثناء 
االنقس�ام غير المباش�ر، إال أن الكروموس�ومات المتماثلة في االنقسام االختزالي 

تتجمع في صورة أزواج.
ث�م تتح�رك أزواج الكروموس�ومات المتماثل�ة، وتصط�ف ف�ي وس�ط الخلية في 
مجموعتي�ن متقابلتي�ن، وتظهر الخيوط المغزلية التي ترتبط بالكروموس�ومات ثم 
تب�دأ الخي�وط المغزلية ف�ي االنكماش، فتبتع�د أزواج الكروموس�ومات المتماثلة 
بعضه�ا عن بع�ض، وتتحرك نح�و األط�راف المتقابل�ة للخلية. وتنته�ي المرحلة 
األول�ى؛ حي�ث ينقس�م الس�يتوبالزم، وَتنُت�ج ف�ي كل خلي�ة نص�ف ع�دد أزواج 

الكروموسومات المتماثلة..

األوىل  املرحلة  هناية  يف  املتامثلة  للكروموسومات  حيدث  ماذا    
لالنقسام االختزايل؟

المرحلــة الثانيــة مــن االنق�ســام االختزالــي MeiosisaII تنتق�ل الخليت�ان 
الناتجت�ان خ�الل المرحلة األولى إل�ى المرحل�ة الثانية، وتنفص�ل الكروماتيدات 
الش�قيقة المكّون�ة لكل كروموس�وم كل منهما ع�ن األخرى خالل ه�ذه المرحلة. 
وتظهر الخيوط المغزلية والكروموس�ومات بوضوح، ثم تتحرك الكروموسومات 

إلى وسط الخلية. وترتبط الخيوط المغزلية بالكروموسوم.إلى وسط الخلية. وترتبط الخيوط المغزلية بالكروموسوم.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

االنق�سـام غير المـبا�سر واالنق�سـام 
االختزالي

لتعرف م�راحل االنقس�ام غ�ير 
المب�اشر واالنقسام االخت�زالي  
ارجع إل�ى المواقع اإللكترونية 

عبر اإلنترنت، ومنها:

www.cellsalive.com/

mitosis.htm

 ح�دد مراح�ل كل من  نـ�ســاط
االنقسام غير المباشر واالنقسام 

االختزالي.
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ث�م تنكم�ش الخيوط المغزلي�ة فتنفص�ل الكروماتي�دات كل منهما ع�ن األخرى، 
وتتحرك نحو قطبي الخلية، وُتس�مى الكروماتيدات بعد انفصالها كروموسومات. 
وتنته�ي المرحلة الثانية بإختفاء الخيوط المغزلية، ويتش�كل الغالف النووي حول 
الكروموس�ومات، ثم ينقسم الس�يتوبالزم، وبهذا تنتهي عملية االنقسام االختزالي 
كما في الشكل 7 . حيث تنتج أربع خاليا أحادية المجموعة الكروموسومية تحتوي 

كل منهاعلى نصف عدد الكروموسومات.

aTheaimportanceaofameiosis  اأهمية االنق�سام االختزالي
ترج�ع أهمية االنقس�ام االختزالي إلى إنتاج األمش�اج المذك�رة والمؤنثة، ومن ثم 
ا، وتوفير التنوع الوراثي في الكائنات  الحفاظ على الكائنات الحية التي تتكاثر جنسيًّ

الحية. ويبين الجدول 1 مقارنة بين االنقسام غير المباشر واالنقسام االختزالي.

الشكل 7  المرحلة الثانية من االنقس�ام 
االختزالي.

ح�دد ع�دد الكروموس�ومات 
الناتج�ة ف�ي نهاي�ة االنقس�ام 

االختزالي.

الطور التمهيدي الثاالطور اال�ستوائي الثاالطور االنف�سايل الثاالطور النهائي الثا

اجلدول a1االنق�سام غري املبا�سر واالنق�سام االختزايل

االنق�سام االختزايلاالنق�سام غري املبا�سروجه املقارنة

مرلتاÓاوÓوايةمرلةÓوادعدد املراحل

اربÓالياÓÓلÓدورÓليةليتاÓمتطابتاÓÓلÓدورÓليةعدد اخلايا الناجتة

خ�سائ�ض اخلايا الناجتة
Óاتالكروم��س�م Óدد Ó� Óل Óي�ت

2nÓالكروم��س�ميةÓة�جميةاناال
Óةاديا Óاتالكروم��س�م Óدد Óس� Óل Óي�ت

1nÓالكروم��س�يةÓة�جما

اخلايا التي تقوم بهذا 
النوع من االنق�سام

سمية�اÓالياان�سيةاÓالياا

اتاÓامساÓو�فÓالتن�Óال�رايÓÓالكاناتÓايةالنم�Óوع�يÓاالياÓالتالةاالأهمية

* الش�كل 7 لالطالع الذاتي
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اخترب نف�سك
1a ح املقصود باالنقسام غري املبارش. . و�سّ

2a ح ماذا حيدث للكروموس�ومات قبل االنقس�ام . و�سّ
غري املبارش؟

3a قارن ب�ني أمهية االنقس�ام غ�ري املبارش واالنقس�ام .
االختزايل للخاليا.

4a قارن ب�ني ع�دد اخلالي�ا وع�دد الكروموس�ومات .
واالنقس�ام  االخت�زايل  االنقس�ام  م�ن  تنت�ج  الت�ي 
غ�ري املب�ارش يف خالي�ا اإلنس�ان الت�ي حتت�وي ع�ىل

46 كروموسوًما.

5a التفكري الناقد لالنقس�ام غري املبارش أمهية كبرية يف .
اختفاء احلروق عن اجللد. فرس ذلك.

الخا�سة
دورة اخللية 

a •ÓرÓالتيÓتتابعةاÓار�واÓلرااÓيÓليةاÓدور
Óسام�اÓتÓل�يÓسام�اÓولاÓبدÓمنÓليةاÓبها

يليهÓيالÓل�يا

االنق�سام غري املبا�سر
a •Óةي�اÓÓاه�وÓاتم�س��رومكالÓددÓ�كي

 المتماÓسربااÓÓسام�اÓمÓةالنا
a •Óاديد Óليتا Óسرباا Ó Óسام�ا Ó Óينت

ÓددÓ�ÓلÓامهنمÓلÓي�تÓاتلامتم
سلية�اÓليةاÓروم��س�مات

a •ÓيةاÓناتالكا Ó�ÓÓسرباا ÓÓسام�اÓي�سه
يتةواÓةالتالÓاليااÓع�يو

االنق�سام االختزايل )املن�سف(
a •ÓÓن�سية Óاليا Óربا Óاتا Óسام�ا Ó Óينت

Óالكروم��س�مات Óدد Óس� Óل Óمنها Óل Óت�ي
سلية�اÓليةاÓÓد��ا

a •ÓراÓاسماÓاتاÓÓهمÓاتاÓامس�ا
ÓالتيÓةياÓاتناكالÓلÓااÓÓومÓةؤ�وا
يةاÓناتالكاÓÓيال�راÓ�التنÓف�وÓان�سيÓرتكا

اخترب نف�سك
1

6a  تنقس�م خلية انقس�اًما . حــل معادلــة خطية
خلويًّ�ا كل 5 دقائق، فكم يكون عدد اخلاليا 

بعد ساعة واحدة؟

تطبيق الريا�سيات
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Passiveatransport النقل ال�سلبي
كي�ف يمكنك منع الحش�رات من الدخول عبر النافذة المفتوحة؟ انظر الش�كل 8. 
يوفر لك ش�بك النافذة الحماية التي تريدها، كما يس�مح لبعض األش�ياء بالدخول 

إلى الغرفة والخروج منها كالهواء والروائح. 

يحيط بالخلية الغش�اء البالزمي الذي يش�به في عمله ش�بك النافذة. ويمتاز الغشاء 
بالنفاذي�ة االختياري�ة؛ حيث يس�مح لبعض الم�واد بالنفاذ من الخلي�ة وإليها، بينما 
يمن�ع مواد أخرى من الم�رور. ويمكن للمواد المرور من خالل الغش�اء البالزمي 
بطرائ�ق مختلف�ة؛ اعتم�اًدا على حج�م الجزيئ�ات، والحاجة إلى الطاقة. وُتس�مى 
عملي�ة نق�ل المواد عبر الغش�اء البالزمي من غي�ر الحاجة إلى الطاق�ة عملية النقل 
الس�لبي. ومن أنواعه الت�ي تعتمد على طبيعة المادة المنتقلة عبر الغش�اء الخلوي: 

االنتشار، واالنتشار الغشائي)الخاصية األسموزية(.
 االنت�ســار aDiffusion قد تش�م رائح�ة عطر عندما يجلس أحده�م إلى جوارك؛ 
ا في الهواء. وُتس�مى عملي�ة انتقال الجزيئات  ألن جزيئ�ات العطر تتحرك عش�وائيًّ
.Diffusion من األماكن المرتفعة التركيز إلى األماكن المنخفضة التركيز االنتشار
ويس�تمر االنتش�ار إلى أن يصبح العدد النس�بي للجزيئات متس�اوًيا في المنطقتين، 

وعندها نصل إلى حالة اإلتزان.

ما املقصود باإلتزان؟ ما املقصود باإلتزان؟   

البالزم�ي  الغش�اء  الشكل 8  يش�به 
ش�بك الحماية؛ فهو يسمح 
لبعض الم�واد بالمرور من 
أكث�ر م�ن  خالل�ه بس�هولة 
مواد أخرى. يمر الهواء عبر 
الش�بك، أما الحشرات فال 

تستطيع ذلك.
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الدر�ض

  معايير األداء الرئيسة
a7.2

معايير البحث واالستقصاء العلمي
3.1

األهداف 
يتوقع في نهاية ال�درس أن يكون الطالب 

قادرًا على أن: 
الجزيئ�ات  � انتق�ال  يوضح كيفي�ة 

الحية. الخاليا  ف�ي  االنتش�ار  بعملية 
يفس�ر كيفية انتق�ال جزيئ�ات الماء في  �

الخالي�ا الحي�ة بالخاصية األس�موزية.

األهمية �
يتحكم الغشاء البالزمي في دخول المواد 

إلى خاليا جسمك أو خروجها منها.

المفردات الجديدة 
Diffusion •االنتشار • 

ال  الية222222222222
Transportainaandaoutaofacell



الشكل 9  تحتاج خاليا أصابع القدمين � مثلها مثل بقية خاليا الجسم � إلى األكسجين.
حدد المقصود باالنتشار؟

عندم�ا يضخ القلب ال�دم إلى الرئتين تك�ون خاليا الدم الحم�راء محّملة بكميات 
قليلة من األكس�جين، بينما تحتوي الرئتان على كميات كبيرة منه، فتنتقل جزيئات 
األكسجين خالل عملية االنتشار إلى كريات الدم الحمراء، وعندما يصل الدم إلى 
خاليا إصبع القدم يكون عدد جزيئات األكسجين أكبر في خاليا الدم الحمراء منه 
في خاليا اإلصبع، فينتش�ر األكس�جين منتقاًل من كريات ال�دم الحمراء إلى خاليا 

اإلصبع، كما في الشكل 9.
aDiffusionathroughamembrane )االنت�سار الغ�سائي اأو )الخا�سية االأ�سموزية 
aaora(Osmosis)درست سابًقا أن الماء يشكل جزًءا كبيًرا من المادة الحية، وأنه يمأل الخاليا 

ويحيط بها. وتنتشر جزيئات الماء إلى داخل الخلية وخارجها عبر الغشاء البالزمي. 
أم�ا عملية انتقال جزيئات الم�اء عند وجود اختالف في تركيز المادة المذابة داخل 
.Osmosis وخارج الخلية فيسميها العلماء االنتشار الغشائي أو الخاصية األسموزية
فعندم�ا يكون تركيز المادة المذابة خارج الخلية أكبر من تركيزها داخل الخلية فإن 
الماء ينتش�ر من داخل الخلية إلى خارجها. وهذا ما حدث لخاليا الجزر المغمور 

في الماء المالح، كما اتضح في التجربة االستهاللية. 

لقد نتج عن فقدان الخاليا النباتية للماء ابتعاد غشائها البالزمي عن الجدار الخلوي، 
كم�ا يبّين الش�كل a 10، مما يخف�ف الضغط عليه فيذبل. أم�ا إذا أخذنا الجزر من 
المحلول الملحي ووضعناه في الماء العذب فإن الماء س�يتحرك إلى داخل خاليا 
الجزر، فتمتلئ الخاليا بالماء، مما يزيد من ضغط الخلية على الجدار الخلوي كما 



ينت�ســر االأك�سـجين خارًجا مــن كريات الدم 
الحمراء منتقًا اإلى خايا اإ�سبع قدمك.

اإلــى  داخــًا  االأك�سجيــن  ينت�ســر 
كريات الدم الحمراء في رئتيك.

اخلا�سية االأ�سموزية
الخطوات 

1a. قط�ع عدة حبات م�ن البطاطس
لتحصل على ش�رائح متس�اوية 

في الكتلة.
2a. م�ن ش�ريحة  كل  كتل�ة  ق�س 

الشرائح، وسجل القياسات في 
دفتر العلوم. 

3a. ضع الش�رائح في أوعية تحتوي
عل�ى محالي�ل ملحي�ة مختلف�ة 

التراكيز لمدة نصف ساعة.
4a. قس مرة أخرى كتلة كل شريحة من

شرائح البطاطس بعد استخراجها 
من المحلول، ثم سجل القياس 

ا.  الجديد، ومّثلها بيانيًّ

التحليل
1a. قارن بين كتلة الشرائح قبل وبعد

وضعها في التراكيز المختلفة؟
2a. فّسر باستخدام الخاصية األسموزية

ما حدث لشرائح البطاطس.
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المفردات الجديدة 
Osmosis •اخلاصية األسموزية• 



ف�ي الش�كل b 10. وبزيادة الضغط تصبح الخاليا صلب�ة وتعود الجزرتان نضرتين 
مرة أخرى. 

ملاذا يذبل اجلزر املوضوع يف املحلول امللحي؟ ملاذا يذبل اجلزر املوضوع يف املحلول امللحي؟   

تح�دث الخاصي�ة األس�موزية في الخالي�ا الحيواني�ة أيًضا، فإذا وضع�ت الخاليا 
الحيواني�ة ف�ي الماء الع�ذب فإنها تنتفخ. وتختل�ف الخاليا الحيواني�ة عن الخاليا 

النباتية في أنها تنفجر إذا دخل فيها كميات كبيرة من الماء.

ومن التطبيقات العملية للخاصية االسموزية حفظ االطعمة بطريقة التمليح. حيث 
يت�م ، وضع األطعمة في وس�ط ملحي عال�ي التركيز، فينتقل الم�اء بفعل الخاصية 
االسموزية من داخل األطعمة إلى الخارج فيمنع بذلك نمو الكائنات الحية الدقيقة 

وتحفظ االطعمة من التحلل.  

ين�ســر الجــزر عندمــا تكــون كمية 
الماء التي تدخــل اإلى الخلية اأكبر 
من كمية الماء التي تخرج منها.

يذبــل الجــزر عندمــا تكــون كميــة 
المــاء التي تخرج مــن الخلية اأكبر 

من التي تدخل اإليها.

b a

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

االتزان في المحاليل
للحص�ول عل�ى معلومات عن 
كيفية حدوث حالة االتزان بين 
المحالي�ل ارج�ع إل�ى المواقع 
اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت.

 اكتب تقريًرا تلخص فيه  نـ�ســاط
كيف يحدث االتزان بين المحاليل 
المختلفة التركيز، ثم اعرضه على 

زمالئك في الصف.

الشكل 10   تستجيب الخاليا الختالف كمية الماء بين ما هو داخل الخلية وما هو خارجها.
عّرف المقصود بالخاصية األسموزية.
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اخترب نف�سك
1a �سف كيف يتحّكم الغشاء البالزمي يف مرور املواد؟.

2a aبني اخلاصية األسموزية وخاصية االنتشار.. قارن

3a ح املقصود بالنقل السلبي. . و�سّ

4a aملاذا تنفج�ر اخلاليا احليوانية إذا وضعت . ا�ستنتج
يف املاء العذب؟

5a التفكــري الناقد مل�اذا ي�رش البائع�ون امل�اء ع�ىل .
اخلرضاوات والفواكه املعروضة يف حماهّلم؟

الخا�سة
النقل ال�سلبي 

a •ÓمÓ�تخلوÓسروريةالÓاد�اÓلÓاليااÓسل�
البالزميÓهاساÓريÓÓسالتال

a •Óلالن Óل Óلةما Óةزي�مس�ا Óا�سيةوا Óسارتا
ال�سلبي

a •ÓاتÓةنطاÓمÓاتياÓالتاÓمليةÓ�ÓسارتاÓ
نخاÓيالÓاتÓةنطاÓاÓراÓيال

a •ÓااÓاتيÓسارتاÓمليةÓيÓسم�زية�اÓا�سيةاÓ
Óيال Óات Óحاليلا Óم Óيالزمبال Óساال Ó

راÓالÓاتÓحاليلاÓاÓنخا

a2

6a aمل�اذا يش�ّكل رشب كمي�ات كبرية . ا�ستنتج
من ماء البحر خطورة عىل جسم اإلنسان؟

تطبيق المهارات
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مالحظة الخاصية األسموزية

م�ن الصعب مالحظة الخاصية األس�موزية في الخاليا؛ ألن معظ�م الخاليا صغيرة 
ا منها يمكن رؤيت�ه بالعين المجردة. جّرب هذا النش�اط لمالحظة  ا، وقلي�ل جدًّ ج�دًّ

الخاصية األسموزية. 

 �سوؤال من واقع الحياة 
كيف تحدث الخاصية األسموزية في بيضة دجاجة؟

 الخطوات 
1a  انق�ل جدول البيانات ف�ي الصفحة التالية إلى دفتر العل�وم، ثم أكمله في أثناء .

تنفيذ التجربة.
2a احص�ل م�ن معلمك على بيضة منزوعة القش�رة، ث�م أوجدْ كتلتها باس�تخدام .

ميزان، وسّجل ذلك في جدول البيانات. 
3a ضع البيضة في الوعاء، ثّم اغمرها بكمية كافية من الماء المقطر. .
4a الحظ البيضة بعد ثالثين دقيقة، وسجل حالة البيضة بعد المالحظة في جدول .

البيانات. 

األهداف 
   تاح  الخاصية األسموزية 

في بيضة.
   تحّدد العوامل التي تؤثر في 

الخاصية األسموزية.

المواد واألدوات
بيضة منزوعة القشرة )بيضة • 

أذيبت قشرتها بالخل(.
 •)250 mL( ماء مقطر
ملعقة• 
 •)500 mL( وعاء زجاجي
ميزان• 
محلول سكري• 

األمن والسالمة

تجنب لم�س وجهك؛ فق�د تحتوي 
البيضة على بكتيريا.
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لتنفيذ اال�ستق�ساء ارجع اإىل كرا�سة التجارب العملية

بيانات البي�سة
كتلة البي�سة بعد
 30 دقيقة

حالة البي�سة بعد
 30 دقيقة

كتلة البي�سة فـي بدايــة 
التجربة

ماء مقطر

حملول �سكري
 

5a بعد 30 دقيقة، أخرج البيضة من الوعاء باس�تخدام ملعقة، واتركها لتجف. أوجد كتلة .
البيضة، ثّم سجل ذلك في الجدول. 

6a فّرغ الوعاء من الماء، ثّم ضع البيضة فيه، واغمرها بالمحلول السكري. كّرر الخطوتين .
4 و5. 

 DataaAnalysis حتليل البيانات 
1a قــارن بي�ن كتل�ة البيض�ة قب�ل بداي�ة التجرب�ة وبعد وضعه�ا في كل م�ن الم�اء المقطر .

والمحلول السكري.
2a أي البيضتي�ن زادت كتلتها: البيضة الت�ي وضعت في الماء المقطر أم التي وضعت في .

المحلول السكري؟

 ConcludingaandaAppling اال�ستنتاج والتطبيق 
1a ف�سر م�ا ح�دث للبيضة عند وضعها في الماء المقط�ر، وما حدث لها عند وضعها في .

المحلول السكري. 
2a اح�سب كتلة الماء التي تحركت إلى داخل البيضة، وكتلة الماء التي خرجت منها. .
3a ن فر�سية  لماذا استخدمت بيضة منزوعة القشرة في هذا االستقصاء؟ . كو 
4a ا�ستنتج  أي أجزاء البيضة يتحكم في حركة الماء من البيضة وإليها؟.

قارن بياناتك ببيانات زمالئك في الصف 


ببياناتك
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  س

تظهر الكروموس�ومات عن�د النظر إليها بالمجهر متش�ابكة 
كالمعكرون�ة. له�ذا اس�تغرق العلم�اء فترة طويل�ة؛ لمعرفة 

عددها في خاليا جسم اإلنسان.
تخي�ل كي�ف ش�عر )الدكتور دو ش�يو س�و( حينم�ا نظر إلى 
المجه�ر فش�اهد الكروموس�ومات متباع�دة. لق�د كان�ت 
المشكلة الكبرى التي تمثلت أمامه هي أنه لم يعرف ما الذي 
فعله لتظهر الكروموسومات بهذه الصورة بحيث تمّكن من 
عّده�ا. يقول الدكتور س�و: »حاولت دراس�ة هذه الش�رائح 
وتحضي�ر عين�ات أخ�رى مماثلة؛ لتك�رار ه�ذه األعجوبة؛ 
ولكن لم يحدث ش�يء«. واس�تمر الدكتور س�و ثالثة أشهر 
يحاول معرفة السبب الذي أدى إلى فصل الكروموسومات 
بعضها عن بعض، وفي ش�هر أبريل م�ن عام 1952م حصل 
عل�ى مبتغاه، حيث توصل إلى أن الكروموس�ومات انفصل 
بعضه�ا عن بعض بس�بب الخاصي�ة األس�موزية. الخاصية 
الغش�اء  خ�الل  الم�اء  جزيئ�ات  حرك�ة  ه�ي  األس�موزية 
البالزمي؛ حي�ث تتحرك جزيئات الماء م�ن المحاليل ذات 

التركيز األكبر من الماء إلى المحاليل ذات التركيز األقل.
فف�ي تجرب�ة الدكت�ور س�و كان المحل�ول ال�ذي اس�تعمله 

لتحضي�ر العينة يحتوي عل�ى كميات أكبر م�ن الماء مقارنة 
بم�ا ف�ي داخ�ل الخلي�ة، ل�ذا تح�رك الم�اء إل�ى الداخ�ل، 
فانتفخ�ت الخالي�ا حت�ى انفج�رت، مم�ا أدى إل�ى ظه�ور 
الكروموس�ومات بوض�وح. وكان ذل�ك نتيجة خط�أ قام به 
أح�د العاملين في المختبر في أثناء تحضيره المحلول الذي 
ُتحفظ فيه الخاليا، وألن تحضير هذا المحلول يقوم به أكثر 
من ش�خص، وألنه مضت فترة طويلة على اكتش�اف س�بب 
ظه�ور الكروموس�ومات بوض�وح، لم يتمكن الدكتور س�و 
م�ن تحديد من كان وراء اكتش�اف هذا اللغ�ز العظيم، فبقي 

مجهواًل.

 بع�ض االكت�سافات
العظيمة  تكن يف 

احل�سبان

هذه الكروموسومات مكربة ٥٠٠ مرة

خلق ا �سبحانة وتعاىل الكرومو�سومات التي ميزت كل واحد منا.

ارجع إىل املواقع اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

بحــث م�ا األبحاث التي س�اعدت العلم�اء على اس�تنتاج أن خاليا 
اإلنس�ان تحت�وي 46 كروموس�وًما؟ اع�رض ماتوصل�ت إليه على 

زمالئك في الصف.
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دليل مراجعة الوحدة

الدرس االول  انقسام الخلية

1a تنقس�م الخلي�ة خ�الل االنقس�ام غي�ر المباش�ر لتكّون .
خليتين متماثلتين.

2a تس�تعمل الكائنات الحية االنقس�ام غير المباش�ر؛ لكي .
ض الخاليا التالفة، كما ُيس�تعمل أيًضا في  تنمو، وتع�وِّ

التكاثر الالجنسي. 

3a يحدث االنقس�ام االختزالي في أعضاء التكاثر، وينتج عنه .
أربع خاليا جنسية أحادية المجموعة الكروموسومية.

4a يحدث انقسامان للخلية خالل االنقسام االختزالي..

  النقل في الخلية الدرس الثاني

1a تتحك�م النفاذية االختيارية للغش�اء الخلوي في المواد .
التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها.

2a تتح�رك الجزيئات خالل عملية االنتش�ار م�ن المناطق .
التركي�ز  ذات  المناط�ق  إل�ى  المرتف�ع  التركي�ز  ذات 

المنخفض.

3a الخاصية األسموزية هي عملية انتشار الماء عبر الغشاء .
الخل�وي؛ حيث ينتقل الماء م�ن المحاليل ذات التركيز 

المنخفض إلى المحاليل ذات التركيز المرتفع.

4a من التطبيقات العملية على الخاصية األس�موزية حفظ .
األطعمة بالتملح.

444444
مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

ملهااÓÓÓيةاÓات�للمخلÓسربااÓÓسام�اÓميةاÓل�ÓالتاليةÓيميةااÓريطةاÓر�سÓدا

االنق�سام الخلوي

لÓمهلÓمه لÓمهلÓمه

ا�سامÓÓاباسر

اÓس�ي

ÓÓيال�راÓ�التنÓف�
الكاناتÓاية
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ا�ستخدام المفردات

م�ا المصطلح المناس�ب ل�كل مما يلي؟ )اكت�ب المصطلح 
باللغة اإلنجليزية(

1a ماذا ُيسمى انتشار الماء؟.
2a ما االنقسام الذي ينتج عنه خليتان متماثلتان؟.
3a م�اذا تس�مى عملي�ة انتق�ال الجزيئ�ات م�ن األماك�ن .

المرتفعة التركيز إلى األماكن المنخفضة التركيز؟ 
4a  م�اذا يس�مى التركي�ب ال�ذي يوج�د ف�ي ن�واة الخلي�ة .

ويحتوي على المادة الوراثية؟
5a ماذا يسمى الخيطان المتماثالن المكونان للكروموسوم؟ .
6a ماذا يس�مى االنقسام الخلوي الذي ينتج خاليا تحتوي .

على نصف عدد كروموسومات الخلية األصلية؟

تثبيت المفـاهـيــم

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:
7a ماذا ينتج عن االنقسام االختزالي؟.

.a  .خليتان

.b.ست خاليا
.c.خاليا جسدية
.d.خاليا جنسية

8a ماذا ينتج عن االنقسام غير المباشر؟.

.a.أربع خاليا جديدة متامثلة

.b.خليتان جديدتان متامثلتان
.c.خليتان جديدتان غري متامثلتني
.d.أربع خاليا جديدة غري متامثلة

استعمل الشكل التالي لإلجابة عن السؤال 9.
)أ(

9a يشير الحرف )أ( في الشكل أعاله إلى:.
.a.كروموسوم
.b.كروماتيد
.c.خيط مغزيل
.d.جسم مركزي

10a  العملية التي تجعلك تشم عطًرا وضعه شخص يجلس .
جوارك هي:

.a.االنتشار

.b.اخلاصية األسموزية
.c.االنتشار الغشائي
.d.النقل النشط

11a يس�مى انتقال الماء عبر الغش�اء البالزمي من المحاليل .
ذات التركي�ز المنخف�ض إل�ى المحالي�ل ذات التركيز 

المرتفع:
.a.االنتشار
.b.اخلاصية األسموزية
.c.االتزان
.d.النقل النشط
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التفكير الناقد

12a  خريطة مفاهيمية اعمل خريطة مفاهيمية على ش�كل .
سلس�لة أحداث توّضح ما يحدث في خلية جسمية في 
أثن�اء االنقس�ام غير المباش�ر بدًءا من تضاع�ف  المادة 
الوراثية المحمولة على الكروموس�وم، وحتى االنتهاء 

من انقسام السيتوبالزم.
13a د عدد الكروموسومات في الخاليا األصلية مقارنة . حد

بالخالي�ا الجديدة الناتجة عن االنقس�ام غير المباش�ر. 
ح إجابتك. وضِّ

14a ف�ّســر لماذا يذبل النب�ات ثم يموت عند رّيه باس�تخدام .
الماء المالح. 

15a كــون فر�سيــة م�اذا يحدث لنب�ات الكرف�س الذابلة إذا .
وضعت في كأس ماء؟

اأن�سطةتقويم االأداء

16a ا توّضح فيه الفرق . عر�ض تقديمي صّمم عرًض�ا تقديميًّ
بي�ن االنقس�ام االختزالي واالنقس�ام غير المباش�ر. ثم 

اعرضه على زمالئك في الصّف.

17a. دورة الخلي�ة افترض أن ط�ول فترة دورة خلية في
جس�م اإلنس�ان 20 س�اعة. احس�ب عدد الخاليا 

الناتجة عن االنقسام االختزالي بعد 80 ساعة.

تطبيق الريا�سيات
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اأ�سلة االختيار من متعدد الجزء االأول 

يمثل الشكل التالي إحدى الخاليا النباتية. ادرس الشكل، 
ثم أجب عن السؤال 1.

1a بحسب الخاصية األسموزية فإن الخلية في حالة:.

.a.اتزان

.b.انكماش
.c.انتفاخ
.d.انفجار

2a يعد توزع صبغة في كأس مملوءة بالماء مثااًل على:.

.aالخاصية األسموزية

.bاإلنتشار
.cاإلنتشار الغشائي
.dاإلنتشار المدعوم

3a ما التركيب في الخلية الذي يتضاعف قبل االنقسام؟.

.aالصفيحة الخلوية

.bالميتوكندريا
.cالكروموسوم
.dالكروموتيد

4a إذا انقسمت إحدى  خاليا انقساًما غير مباشر وكانت .
تحت�وي عل�ى 32 كروموس�وًما، فكم كروموس�وًما 

تحتوي الخلية الناتجة؟

.a.16 كروموسوًما

.b.32 كروموسوًما

.c.64 كروموسوًما

.d8 كروموسومات

5a ا وكانت . إذا انقس�مت إحدى الخاليا انقساًما اختزاليًّ
تحت�وي عل�ى 32 كروموس�وًما، فكم كروموس�وًما 

تحتوي الخلية الناتجة؟

.a.16 كروموسوًما

.b.32 كروموسوًما

.c.64 كروموسوًما

.d8 كروموسومات

6a تس�مى عمليات انتقال الجزيئات م�ن األماكن ذات .
التركيز المرتفع إلى األماكن ذات التركيز المنخفض 

عبر غشاء:

.a.البلعمة

.b.الخاصية األسموزية
.c.االنتشار
.dاالنتشار المدعوم

اختبار مقّننالوحدة 444444
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اأ�سلة االإجابات الق�سيرة  الجزء الثاني 

7a  ماذا تسمى المراحل واألطوار المتتالية التي تمر بها .
الخلية؟

8a ع�رف النفاذي�ة االختياري�ة، وناقش أهميتها لغش�اء .
الخلية.

9a م�ا نوع االنقس�ام ال�ذي يحدث ف�ي عملي�ة التكاثر .
الالجنسي للبكتيريا وفطر الخميرة؟

10a م�ا العملي�ة الت�ي ينتق�ل به�ا األكس�جين في جس�م .
اإلنسان بين خاليا الدم الحمراء وخاليا الجسم؟

11a ما أهمية االنقسام غير المباشر للمخلوقات الحية؟.

12a ما نوع االنقسام الخلوي الذي ينتج األمشاج؟.

اأ�سلة االإجابات المفتوحة الجزء الثالث 

13a اشرح ماذا يحدث للكروموسوم قبل حدوث عملية .
االنقسام في االنقسام غير المباشر؟.

14a قارن بين االنقسام غير المباشر واالنقسام االختزالي .
من حيث عدد الخاليا الناتجة ومراحل االنقسام.

15a فسر لماذا ينتفخ الزبيب عند نقعه في الماء؟.

16a وضح باس�تخدام مفهوم الخاصية األسموزية، كيف .
تحافظ طريقة التمليح على حفظ األطعمة؟

استخدم الشكل التالي الذي يمثل انقسام السيتوبالزم في 
االنقسام غير المباشر لإلجابة عن السؤال 17.  

Óيحةال�س
ال�ية

17a اشرح كيف يحدث انقس�ام السيتوبالزم في الخاليا .
النباتية.

اختبار
مقّنن
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الوحدة

 فالت
والبا الصوي
aRespirationaand

Photosynthesis

555555555555

تعد كل من عمليتــي التنف�ض اخللوي 
الهوائــي والبنــاء ال�سوئــي تفاعلــني 
 بيوكيميائيــني، ينتج عــن االأول ثا
اأك�سيــد الكربون واملــاء، يف حني ينتج 
عن الثا اجللوكوز واالأك�سجني.

الدرس األول
الخلوي  التنف�ض 

Cellulararespiration 

التنف�س   يقس�م  الرئي�سة الفكــرة 
الخلوي إلى التنف�س الهوائي  وهو 
في�ه  يتفاع�ل  بيوكيميائ�يًّ  تفاع�ل 
األكس�جين م�ع الغ�ذاء وينت�ج عنه 
ثاني أكسيد الكربون وماء وتنفس ال 

هوائي ال يستخدم فيه األكسجين.

الدرس الثاني
ال�سوئي البناء 

Photosynthesis

الفكــرة الــرئي�ســــة تعد عملية البناء 
الضوئي تفاعاًل  بيوكيميائيًّا، حيث يتم 
امتصاص الضوء، مما يسبب تفاعل 
الم�اء وثاني أكس�يد الكربون وينتج 

الجلوكوز واألكسجين.


التس�تطيع الكائن�ات الحية الحياة دون غذاء، فالغ�ذاء ضروري للحصول 
عل�ى الطاقة الالزمة للقيام باألنش�طة الحيوية . وتس�تخدم الكائنات الحية 
األكس�جين ال�ذي تحصل علي�ه من عملي�ة التنفس إلتمام احت�راق الغذاء 
وإلنت�اج الطاقة ومن هن�ا يتضح أن منتجات عملي�ة التنفس هي مدخالت 

عملية البناء الضوئي.

دفتر العلوم    ما هي مدخالت ومخرجات عمليتي التنفس والبناء الضوئي.
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لتنفيذ التجربة االستهاللية ارجع إىل كراسة التجارب 
العملية

 التنف�س اهلوائ�ي والبن�اء الضوئي 
املطوي�ة  ه�ذه  اس�تعامل  يمكن�ك 
ه�ذه  قراءت�ك  أثن�اء  يف  لتس�اعدك 
الوح�دة ع�ىل تنظي�م أف�كارك ح�ول 
اخلالي�ا  يف  اهلوائ�ي  التنف�س  عملي�ة 

وعملية البناء الضوئي. 

ارس�م عالمة عن�د منتص�ف احلاف�ة الطويلة 
للورقة.
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ا، ثم  أدر الورق�ة عرضيًّ
اطوِ احلافتني القصريتني، 
ع�ىل أن تالمس�ا العالمة 

يف منتصف الورقة.

التنفس  اكتب مصطلح 
اهلوائي عىل أحد وجهي الورقة، ومصطلح البن�اء 

الضوئي عىل الوجه اآلخر للورقة.
أثن�اء ق�راءة الوح�دة اكت�ب  الرئيس�ة ف�ي  ق�راءة األف�كار 
المعلومات حول كل موضوع تحت العنوان المناس�ب له. 
وبع�د قراءة الوح�دة اكتب أهمي�ة كل من التنف�س الهوائي 

نها في مطويتك. والبناء الضوئي للخلية، وضمِّ

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

صاا يية

نواتج عملية البناء الضوئي 
تعلم�ت س�ابًقا أن م�ن نواتج عملي�ة البن�اء الضوئي 

األكسجين، فكيف يمكنك التحقق من ذلك؟ 
1a ض�ع نب�ات اإللودي�ا المائ�ي في وع�اء زجاجي .

مملوء بالماء مذاب فيه بيكربونات الصوديوم.
2a اقلب قمًعا ف�وق النبات، ثم ثبت بإحكام أنبوب .

اختبار مقلوًبا فوقه، كما في الشكل التالي:

3a  ضع أحد المصابيح أمام النبتة بحيث يتم تسليط .
ضوء المصباح على النبتة.

4a اجمع كميات األكس�جين الناتج والتي تستغرق .
عدة أيام، ثم تأكد من وجود األكسجين باستخدام 

.)glowing splint test( اختبار األكسجين
5a يمكن أيًضا قياس كمية االكسجين في الماء باستخدام .

.)datalogger( مسّج��ل بيان���ات إلكترون���ي
لكمي�ة  يح�دث  أن  تتوق�ع  م�اذا  الناق�د:   التفكي�ر 
األكس�جين الناتج�ة ع�ن عملي�ة البن�اء الضوئ�ي إذا 
زادت كمية الضوء، وماذا يحدث لكمية األكس�جين 

إذا قلت كمية الضوء؟
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تهيأ للقراءة

1  تعلم تتحق�ق أفضل طريقة لتذكر المعلومات من خ�الل كتابتها أو كتابة المالحظات 

الجي�دة حوله�ا، مّم�ا يفيد في الدراس�ة والبحث؛ لذا يج�در مراعاة ما يلي عن�د كتابة هذه 
المالحظات :

التعبري عن املعلومة بلغتك اخلاصة. • 
إعادة صياغة األفكار بصورة موجزة وقابلة للتذكر. • 
الرتكيز عىل األفكار الرئيسة، والتفاصيل الداعمة واألكثر أمهية.• 

2   تدرب استخدم جدواًل يساعدك على تنظيم المعلومات بطريقة واضحة. 

أنش�ئ جدولك من عمودين، وعنون العمود األيمن »األفكار الرئيس�ة«، والعمود األيس�ر 
»التفاصي�ل الداعم�ة«، ثم اقرأ محتوى الدرس األول من هذه الوحدة والذي يحمل عنوان 
ن في العمود األيمن األفكار الرئيس�ة للدرس،  التنف�س الهوائي في النبات والحيوان، ودوِّ

ثم اكتب ثالثة تفاصيل داعمة على األقل لكل منها في العمود األيسر.

التفا�سيل الداعمةالفكرة الرئي�سة
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3  طّبق بعد قراءة هذه الوحدة، انش�ئ جدواًل يتضمن 

األف�كار الرئيس�ة، واكت�ب مقاب�ل كل منه�ا ثالثة على 
األقل من التفاصيل الداعمة.

 Takeanotes   ت�سجيل الماحظات
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قبل القراءة
 م اأو

بعد القراءةالعبارة
 م اأو

1a يستهلك ثاني أكسيد الكربون في أثناء عمليات حرق الغذاء ..

2a ُيستخدم جهاز مقياس التنفس في قياس كمية األكسجين المستهلكة في .
أثناء تنفس الكائنات الحية.

3a يتأث�ر التنف�س الخل�وي الهوائ�ي بدرجة الح�رارة؛ فكلم�ا زادت درجة .
الحرارة قلَّ معدل التنفس الخلوي الهوائي.

4a األكس�جين ض�روري للتنف�س الخلوي الهوائ�ي الذي ينت�ج عنه تحرر .
الطاقة الالزمة للخلية.

5a ُتنتج عملية البناء الضوئي األكسجين والسكر..

6a الخاليا النباتية فقط هي التي تستطيع تحويل الطاقة..

7a تقوم الصبغ�ة الخضراء )الكلوروفيل( والصبغ�ات األخرى بامتصاص .
الطاقة الضوئية في أثناء عملية البناء الضوئي.

8a تخ�زن النبات�ات الس�كر الزائ�د ع�ن حاجتها عل�ى هيئة بروتين�ات فقط .
تستعملها للنمو والتكاثر.

اق�رأ أواًل فق�رة أو فق�رتني، ودّون 

املالحظات بع�د قراءتك. إذا كنت 

تكتب مالحظاتك ف�ي أثناء القراءة 

فمن املرجح أن تسجل الكثري منها.
توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الوحدة باتباعك ما يلي:

قبل قراءة الوحدة أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:  1

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.• 
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. • 

بعد قراءة الوحدة ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.  2

إذا غريت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.• 
صّحح العبارات غري الصحيحة.• 
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.• 
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الدر�ض

لوا فالت
Cellulararespiration

111

 معايير األداء الرئيسة

8.1a-a8.2a-a12.4

معايير البحث واألستقصاء العلمي
1.1a-a1.2a-a1.3a-a3.5a-a4.1a

-a4.5

األهداف 
يتوقع في نهاية ال�درس أن يكون الطالب 

قادًرا على
يفسر عملية التنفس الخلوي الهوائي  �

بوصفها عملية بيوكيميائية تح�دث ف���ي 
خ����اليا النبات��ات والحيوانات.

يكتب معادلة التنفس الخلوي الهوائي  �
بالكلمات وبالرموز.

يحدد العوامل التي ت�ؤثر على معدل  �
التنفس.

ه�وائ�ي  � الالَّ التنف�س  يف�س�ر عم�لية 
ا خلويًّا. بوصفها تفاعاًل بيوكيميائيًّ

يكتب مع��ادالت بالكلم���ات للتنفس  �
هوائي. الالَّ

التنف�س  � عملي�ة  نوات�ج  يوض�ح أن 
هوائي تعتمد على نوع الخلية. الالَّ

األهمية
الطاق�ة  عل�ى  الحي�ة  الكائن�ات  تحص�ل 

بعملية التنفس الخلوي الهوائي.

الح�سول على الطاقة وا�ستعمالها
Trappingaandausingaenergy

م�ن أي�ن يحصل العبو ك�رة القدم عل�ى الطاق�ة التي يبذلونه�ا؟ اإلجابة ببس�اطة: 
"م�ن الغذاء". يتغير ش�كل الطاقة الكيميائية المخزن�ة في الغذاء عند دخولها إلى 
الخلية إلى أش�كال أخرى الزمة ألداء النش�اطات الضرورية للحياة. وتتضمن هذه 
التغيرات تفاعالت كيميائية تحدث في كل خلية خالل عملية التنفس، وقد تحدث 
عملي�ة التنفس الخل�وي في وجود أكس�جين الهواء الجوي وهو م�ا يعرف بعملية 
التنفس الخلوي الهوائي أو في غياب أكسجين الهواء الجوي وهو ما يعرف بعملية 

التنفس الخلوي الالهوائي. 

التنف�ض الخلوي الهوائي
Cellularaaerobicarespiration

بعد مشاركتك في لعبة كرة القدم أو الكرة الطائرة تشعر بالحّر، وتالحظ أنك تتنفس 
بسرعة. لماذا؟ إن خاليا العضالت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تحصل عليها 
بتحلي�ل الغذاء، فتس�تهلك بعض الطاقة ف�ي أثناء حركتك، وبعضه�ا اآلخر ينطلق 
على هيئة حرارة، مما يشعرك بالحّر. وفي أثناء تحليل الغذاء تحتاج معظم الخاليا 
إلى األكسجين، لذا تتنفس بسرعة أكبر إليصال كميات مناسبة منه إلى العضالت. 
تس�تعمل خاليا عضالت الجس�م األكس�جيَن في أثناء عملية تسمى عملية التنفس 
الخلوي الهوائيAerobicaRespirationa. وفي أثناء هذه العملية تحدث تفاعالت 
كيميائية تحلل جزيئات الغذاء المعقدة إلى جزيئات أبسط، فتتحرر الطاقة المخزنة 

فيها. 

خاليا  يف  الغذاء  جزيئات  حتلل  فيها  يتم  التي  العملية  ما   
العضالت باستعامل األكسجني؟

تب�دأ عملي�ة التنفس الخل�وي الهوائي في الس�يتوبالزم؛ حيث يت�م تحلل جزيئات 
الكربوهي�درات وتحويلها إلى جزيئات جلوكوز، ويت�م تحّلل جزيئات الجلوكوز 
داخ�ل الميتوكندري�ا ف�ي خالي�ا النبات�ات والحيوان�ات والفطري�ات والعدي�د من 
الكائن�ات الحية األخ�رى. وفي أثناء هذه العملية، ُيس�تهلك األكس�جين، وتتحرر 

خاليا  يف  الغذاء  جزيئات  حتلل  فيها  يتم  التي  العملية  ما  خاليا   يف  الغذاء  جزيئات  حتلل  فيها  يتم  التي  العملية  ما  خاليا   يف  الغذاء  جزيئات  حتلل  فيها  يتم  التي  العملية  ما   

المفردات الجديدة 
التنفس اخللوي اهلوائي• 

• Aerobic Respiration
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كمي�ات أكب�ر من الطاق�ة، وينتج ثاني أكس�يد الكربون والم�اء بوصفهما فضالت. 
ُتس�ّمى عملية تحلل جزيء جلوكوز باس�تخدام األكسجين عملية التنفس الخلوي 
الهوائ�ي. وتحدث هذه العملية في خاليا العديد من الكائنات، كما في الش�كل 1. 

ويمكن تلخيص هذه العملية في صورة المعادلة العامة التالية:

C
6
 H  

12
  O  

6
  + 6 O  2        6 CO  

2
 +6 H  

2
 O + energy 

glucose + oxygen   enzymes  carbon dioxide + water + energy

aيس�تخدم  Measuringathearateaofarespiration قيا�ــض معــدل التنف�ــض
جه�از مقي�اس التنف�س Respirometer لقي�اس مع�دل تنف�س الكائن�ات الحية. 
ويمكن قياس معدل تنفس الكائن الحي كاماًل أو قياس معدل التنفس على مستوى 
الخلي�ة. ويت�م تحديد معدل تنفس الكائنات الحية باس�تخدام مقي�اس التنفس، إما 
بقياس كمية األكس�جين المس�تهلكة من تنفس بعض الكائنات الحية، وإما بقياس 
كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنه. ويحتوي مقياس التنفس المعتمد على كمية 
اس�تهالك ثاني أكس�يد الكربون عل�ى أنبوبين محكمي اإلغ�الق، يحتوي أحدهما 
عل�ى كائنات حي�ة )ب�ذور نابتة(، ويحت�وي اآلخر على ب�ذور غير قابل�ة لإلنبات. 
�ى نوَع�ا البذور في األنبوبين بمادة هيدروكس�يد الكالس�يوم المتصاص ثاني  وُيَغطَّ
أكس�يد الكرب�ون الناتج عن تنف�س البذور النابت�ة. ونتيجة المتصاص ثاني أكس�يد 
الكرب�ون يتغير الضغط في مقي�اس الضغط فيتحرك الس�ائل. وبتحديد كمية التغير 

ال�ت�ن�ف��س  عملي�ة  الشكل 1   تح��دث 
ال�خ�لوي الهوائي في خ�الي�ا 
الم�نت�ِجات والمستهلِك��ات؛ 
حي��ث تتح��ّرر الط�اق�ة م��ن 

الغذاء.

O2

CO2+ H2O



 يمكن اأن ي�ستفاد من الطاقة في الحركة اأو االحتياجات االأخرى لعمليات االأي�ض.

المفردات الجديدة 
جهاز مقياس التنفس• 

• Respirometer

enzymes
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في حركة السائل ومقارنتها بالسائل الموجود في أنابيب البذور غير القابلة لإلنبات 
يت�م تحديد معدل تنف�س الكائن الحي. ويوضح الش�كل 2 مكونات جهاز مقياس 

التنفس البسيط.

العوامل الموؤثرة في معدل التنف�ض الخلوي
Factorsaaffectingathearateaofacellulararespiration

تأم�ل معادل�ة التنف�س الخلوي الهوائ�ي، هل تتوقع زي�ادة معدل التنف�س أم نقصه 
ف�ي حال ازدي�اد تركيز كل من األكس�جين والجلوكوز؟ يتأث�ر التنفس الخلوي في 

الكائنات الحية بعدة عوامل، منها:

 يتأث�ر  Theaamountaofarespiratoryasubstrate كميةالمــادة الغذائيــة
مع�دل التنف�س الخلوي الهوائ�ي بكمية الغذاء الت�ي يحصل عليه�ا الكائن الحي؛ 
فكلم�ا زادت كمي�ة الم�ادة الغذائي�ة المتواف�رة، وزاد مع�دل التنف�س، زادت كمية 

الطاق�ة الناتجة عن تحولها، ويس�تمر 
ذلك حتى حدٍّ معين. انظر الشكل 3. 

 قيا�ض معدل التنف�ض
اخلطوات

1a   استخدم جهاز مقياس التنفس .
الموضح في الشكل 1 للمقارنة 
بين مع�دل التنفس في النباتات 
ومعدل التنفس في الحيوانات.

2a  ضع م�كان البذور غي�ر القابلة .
ف���ي  الموج�ودة  لإلنب�ات 
األنبوب الثاني عن اليسار أحد 
أنواع اليرقات، ثم غطِّ اليرقات 
بالقطن، وضع فوق القطن مادة 
الكالس�يوم، كما  هيدروكس�يد 
في األنبوب األول عن اليمين.

3a مس�توى . ف�ي  التغي�ر   الح�ظ 
الس�ائل في مقياس الضغط في 
كال األنبوبي�ن ال�ذي يدل على 
مع�دل اس�تهالك االكس�جين، 
وس�جل القيم في دفت�ر العلوم  

كل 5 دقائق ولمدة 20 دقيقة.

التحليل
1a  لم�اذا يتغير مؤش�ر الس�ائل في .

مقياس الضغط في كال األنبوبين.

2a  أيهما أكثر في معدل اس�تهالك .
االكسجين: البذور أم اليرقات؟ 

ولماذا؟

الشكل 3  يتأث�ر معدل التنف�س الخلوي بكمية 
المادة الغذائية.

فس�ر الع��القة بي�ن مع�دل التنفس 
الخلوي وكمية المادة الغذائية.

وي
خل
ض ال
ف�
لتن
ا

كمية المادة الغذائية

هيدوك�سيد 
الكال�سيوم

حّمام مائي

بذور نابته

م�ستوى ال�سائل االأولى في 
مقيا�ض ال�سغط 

مقيا�ض ال�سغط 

مقيا�ــض  خــزان 
ال�سغط 

بــذور غيــر قابلــة 
لاإنبات

قطن

الشكل 2   يتم قي�اس معدل تنف�س الكائنات 
الحي�ة في مقياس التنفس البس�يط 
بقياس كمية ثاني أكس�يد الكربون 
الناتجة عن تنفس الكائنات الحية.
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 يتأثر معدل التنف�س الخلوي الهوائي بدرجة  Temperature درجة الحــرارة
الحرارة؛ فكلما زادت درجة الحرارة زاد معدل التنفس ويستمر ذلك إلى حد معين.

 يتأث�ر مع�دل التنفس الخلوي  Oxygnaconcentration تركيــز االأك�سجيــن
الهوائي بتركيز األكس�جين حيث ي�زداد معدل التنفس بزيادة تركيزه ويس�تمر ذلك 
إلى حد معين؛ فبوجود األكسجين في الخاليا يتحلل سكر الجلوكوز بالكامل إلى 

ثاني أكسيد الكربون وماء. ويحدث هذا عند إجراء التمارين الرياضية.

  ما العوامل التي تزيد من معدل التنفس اخللوي؟

هوائي التنف�ض الخلوي الا
Anaerobicacellulararespiration

ع�لى الرغ�م م�ن تس��ارع تنفس�ك خالل ركضك الس�ري�ع، قد ال تص�ل كمي�ات 
كافي�ة من األكسج�ين إل�ى الخاليا العضلي�ة. لذا تلجأ الخالي�ا إلى عملي�ة أخرى 
يت�م م�ن خاللها الحص�ول ع�لى بع�ض الطاق�ة المختزن�ة في جزيئ�ات الس�ك�ر. 
وُتس�ّم�ى عملي��ات تحلي�ل الجلوك��وز من غ�ير اس�تخ�دام األكس�ج�ين عملية 
 .Anaerobicarespirationaهوائ�ي الالَّ التنف�س  أو   Fermentation التخم��ر 
وه�ي نوع�ان: التخم�ر اللبن�ي أو الالكتيك�ي Lactic Fermentation والتخم�ر 
التنف�س الالهوائ�ي ف�ي  Alcoholic Fermentation وتب�دأ عملي�ة  الكحول�ي 
الس�يتوبالزم، حيث تنتج عنها طاقة بس�يطة وفضالت. واعتم�اًدا على نوع الخلية، 
ق�د تكون الفضالت الناتجة إما حم�ض الالكتيك )حمض اللبن( في حالة التخمر 

الالكتيكي، وإما الكحول وثاني أكسيد  الكربون في حالة التخمر الكحولي. 

 تس�تطيع خاليا العضالت  LacticaFermentation  )التخمر اللبنــي )الاكتيكي
هوائي؛ لتحويل جزيئات الس�كر البس�يطة إلى  ف�ي الجس�م اس�تعمال عملية التنف�س الالَّ
حمض الالكتيك وإنتاج الطاقة، انظر الشكل 4a. فما تشعر به من شّد وألم عضلي، ينتج 

عن تراكم حمض الالكتيك في العضالت.

الجلوكوز  حمض الالكتيك + طاقة

يحدث هذا التخمر في بعض أنواع البكتريا، وهو ما نس�تفيد منه في عمل الزبادي، 
وبعض أنواع الجبن؛حيث يس�ّبب حم�ض الالكتيك الناتج تخثر الحليب وإعطاءه 

نكهة مميزة.

 يف أي أجزاء اخللية حتدث عملية التنفس الالهوائي؟

المفردات الجديدة 
التخمر• 

• Fermentation
هوائي•  التنفس الالَّ

• Anaerobic respiration
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  هل اس�تعملت الخميرة يوًما  Alcoholic Fermentation التخمــر الكحولي
ف�ي عم�ل الخبز؟ ُتع�ّد الخميرة من الكائن�ات الوحي�دة الخلية التي تس�تعمل التخمر 
لتحليل الس�كر لتنت�ج الكحول )إيثانول( وثاني أكس�يد الكرب�ون بوصفهما فضالت، 
انظر الش�كل 4b. ويسّبب ثاني أكس�يد الكربون انتفاخ العجين قبل خبزه. أما الكحول 

فيتطاير في أثناء عملية الخبز.كما في المعادلة التالية:

  C  6  H  12  O  6  
yeast

   2C  2  H  5 OH + 2 CO  2 +energy

glucose  yeast  ethanol + carbon dioxide + energy

الشكل 4   ينت��ج م�ن التخم�ر فض�الت 
مخ�تلفة من�ها ح�امض الالكتيك 

والكحول.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

  كائنات حية دقيقة مفيدة

للحص�ول عل�ى معلومات عن 
دور الكائنات الحية الدقيقة في 
إنتاج العديد من المواد المفيدة، 
ارجع إل�ى المواقع اإللكترونية 

عبر شبكة اإلنترنت.

 أوج�د ث�الث ط�رائ�ق  نـ�ســاط
أخرى تكون فيها الكائنات الدقيقة 

مفيدة.

تنتــج خايــاك الع�سليــة حم�ــض الاكتيــك 
اثناء عملية التنف�ض الاهوائي. 

تنف�ض الهوائي

تخمر لبني

حم�ــض 
 +  طاقةالاكتيك

.a

الكربــون  اأك�سيــد  ثانــي  الخميــرة  تنتــج 
والكحول اأثناء عمليــة التنف�ض الاهوائي 

)التخمر(. 

تخّمر كحولي
اإيثانول + ثاني اأك�سيد الكربون + طاقة

تنف�ض الهوائي

.b
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اخترب نف�سك
1a و�سح كي�ف تؤث�ر كمي�ة امل�ادة الغذائي�ة يف عملي�ة .

التنفس اخللوي اهلوائي؟

2a اكتب معادل�ة التنف�س اخلل�وي اهلوائ�ي بالكلامت .
وبالرموز.

3a اكتب معادل�ة التخم�ر التي يتم م�ن خالهلا تصنيع .
اخلبز

4a يف . الالهوائ�ي  للتنف�س  اللفظي�ة  اكتب املعادل�ة 
عضالت اإلنسان.

5a التفكــري الناقد وض�ح العالق�ة ب�ني وج�ود م�ادة .
هيدروكس�يد الكالس�يوم يف جهاز مقي�اس التنفس 

والتغري يف مستوى السائل.

الخا�سة
التنف�ض اخللوي الهوائي 

a •ÓلتحليلÓسج�اÓا�ستعمالÓيةاÓاليااÓستطي�
Óعادلةا ÓÓما Óةاطال Óل Óل�س�وا Óز��لا

التالية
C

6
 H  12  O  6  + 6 O  2      6 CO  2 +6 H  2 O +energy

glucose + oxygen 
enzymes

 carbon dioxide + water + energy

a •ÓيالÓ�التنÓ�يامÓبا�ستخدامÓ�التنÓمعدلÓ�اي
ÓاÓميةÓواÓستهلكة�اÓسج�اÓميةÓلÓيعتمد
يةاÓناتالكاÓ�نÓÓةالناÓ�الكربÓسيد�ا

العوامل املوؤثرة يف معدل التنف�ض اخللوي
a •ÓةتلÓلام�عبÓي�لاÓ�نتالÓدلعمÓراتي

ÓيروÓراراÓةودرÓيةاالÓاداÓميةÓمنها
سج�ا

هوائي التنف�ض اخللوي الا
a •Óا�ستخدام Ó Óم Óز��لا Óليل Óملية Óسم�

التخمرÓواÓيا�الالÓ�التنÓمليةÓسج�ا
a •Ó� Óل Óيا�الال Ó�التن Óملية Óا� Óعتمد

ليةا
a •Óينبلال Óرمختال Ó� Óا Óرمختال Óس�ي

�الكحÓوالتخمرÓتيكيالال
a •Óةاو Óتيالال Óم Óاللبني Óالتخمر Óم Óينت

Óاو Óل�ايا Ó�الكح Óالتخمر Ó Óينت Óبينما
ةاوÓ�الكربÓسيد�ا

1

enzymes

6a متييز ال�سبب والنتيجة  كيف يؤثر وجود  .
كائ�ن ح�ي يف أنب�وب مقي�اس التنفس يف 
تغي�ري الضغ�ط ع�ىل الس�ائل املوج�ود يف 

مقياس الضغط ؟

تطبيق المهارات
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الدر�ض

  معايير األداء الرئيسة
11.1

معايير البحث واألستقصاء العلمي
1.1a-a1.2a-a3.5a-a4.5

األهداف 
يتوقع في نهاية ال�درس أن يكون الطالب 

قادًرا على أن:

يفس�ر عملية البناء الضوئ�ي بوصفها  �
تفاعاًل بيوكيميائًيا يحدث في البالستيدات 

الخضراء.
يكتب معادلة البناء الضوئي بالكلمات  �

وبالرموز.

األهمية
نس�تطيع اإلفادة م�ن الطاقة الشمس�ية من 

خالل عمليات البناء الضوئي.

المفردات الجديدة 
البناء الضوئي• 

• Photosynthesis

الكلوروفيل• 

• Chlorophyll

البالستيدة اخلرضاء • 
• Chloroplast

Whataisaphotosynthesis?  ما البناء ال�سوئي
ُتصّنف الكائنات الحية تبًعا لطريقة حصولها على الغذاء إلى ُمنتِجات ومستهلكات؛ 
فالُمنتِجات كائنات حية مّكنها الخالق -سبحانه وتعالى- من صنع غذائها بنفسها، 

وأهمها النباتات. أما الُمستهلِكات فال تستطيع صنع غذائها بنفسها.  
تس�تطيع النباتات وبقي�ة المنتِجات تحوي�ل طاقة الضوء إلى طاق�ة كيميائية بعملية 
ُتس�مى البن�اء الضوئ�يPhotosynthesisa. وُتس�تهلك طاق�ة الض�وء خالل هذه 

العملية لصنع السكر باعتباره الغذاء.

تحت�وي المنتِج�ات  Producingacarbohydrate ت�سنيع الكربوهيــدرات
على صبغ�ة خضراء ُتسّمى كلوروفيلChlorophylla، تقوم هي وبعض الصبغات 
األخ�رى في أثن�اء عملية البن�اء الضوئي بامتص�اص الطاقة الضوئي�ة. وتوجد هذه 
الصبغات في عضيات تس�مى البالس�تيدات الخض�راءChloroplasta في الخاليا 

النباتية  انظر الشكل 5. 

ُتس�تعمل الطاقة الضوئي�ة الممتصة -مع ثاني أكس�يد الكربون ال�ذي تحصل عليه 
النباتات من الهواء، وكذلك الماء الذي تحصل عليه من التربة- في تصنيع الس�كر 
انظ�ر الش�كل 6. وبذلك تخزن بع�ض الطاقة الضوئية في ص�ورة طاقة كيميائية في 

جزيئات السكر. وتمثل المعادلة الكيميائية التالية عملية البناء الضوئي:
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 + 6H
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chlorophyll
   C
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2

carbon dioxide + water light energy

chlorophyll
  sugar + oxygen 

كيف يستعمل النبات الطاقة الضوئية؟ كيف يستعمل النبات الطاقة الضوئية؟   

222222222222

الشكل 5  تح�دث عملية البن�اء الضوئي 
داخل العضيات الصبغية التي 
تسمى البالستيدات الخضراء.




 









خلية نباتية

Photosynthesis البا الصوي 

chlorophyll

174



 تصنع النباتات أكثر من  Sortingacarbohydrates تخزيــن الكربوهيــدرات
حاجتها من السكر. لذا فإنها تخزن السكر الزائد على حاجتها على هيئة نشا أو مواد 

كربوهيدراتية أو بروتينية أخرى تستعملها للنمو واالستمرار في الحياة والتكاثر.

 يش�مل مصطلح الكتل�ة الحيوية biomass جميع  Biomass الكتلــة الحيوية
الم�واد النباتي�ة والحيوانية التي يمك�ن حرقها إلنتاج الطاقة، ومنها حرق الخش�ب 
والق�ش ومخلف�ات األطعم�ة. وتنت�ج النبات�ات الكتل�ة الحيوية ف�ي عملي�ة البناء 
الضوئ�ي من خالل إنتاج س�كر الجلوكوز الذي يتكون ف�ي أوراق النبات، وخالل 
عملي�ة التنفس ينتج عن حرق س�كر الجلوكوز الطاقة الالزمة لنش�اط النبات وغاز 
ثاني أكس�يد الكربون الذي ينطلق إلى الغالف الجوي، ثم يتم استهالكه مرة أخرى 
في عملية البناء الضوئي، ولذلك تبقى نس�بة ثاني أكس�يد الكربون ثابتة في الغالف 
الج�وي. وتقوم النباتات بعملية التنفس في وجود الضوء أو عدمه، بينما ال تحدث 

عملية البناء الضوئي إاّل في وجود الضوء.

 مّر بك في هذه الوحدة عمليتان  Relatedaprocesses  عمليتــان مترابطتــان
مهمتان، هما: التنفس الخلوي الهوائي والبناء الضوئي. تَرى، ما العالقة بين هاتين 
العمليتين؟ تصنع المنِتجات الغذاء خالل عملية البناء الضوئي. وتقوم المخلوقات 
الحي�ة كلها في عملية التنفس بتحرير الطاقة المختزنة في الغذاء. وإذا فكرت جيًدا 
فيم�ا يح�دث في أثن�اء عمليتي البن�اء الضوئي والتنف�س الخلوي الهوائي فس�وف 

 

ماء وثا اأك�سيد الكربون

المفردات الجديدة 
الكتلة احليوية• 

• Biomass

الشكل 6  تس�تعمل النبات�ات عملية 
لصن�ع  الضوئ�ي  البن�اء 

غذائها.
حدّد  المواد المتفاعلة التي 
يحتاج إليها النبات لحدوث 
عملية البناء الضوئي اعتماًدا 

على المعادلة.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

اأهميــة عمليــة البنــاء ال�سوئي 
للنبات

ارجع إل�ى المواقع اإللكترونية 
عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت لتحصل 
على معلومات عن أهمية البناء 

الضوئي للنبات.

 اكت�ب في دفتر العلوم  نـ�ســاط
ع�ن دور النباتات ف�ي حدوث 
ت�وازن بي�ئي من خ�الل عملية 

البناء الضوئي.
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تالح�ظ أن نوات�ج عملي�ة البناء الضوئ�ي تمثل الم�واد المتفاعل�ة في عملي�ة التنفس، 
والعكس في عملية التنفس.

انظ�ر الش�كل 7 إن هاتين العمليتين متعاكس�تان تقريًبا؛ ففي أثن�اء عملية البناء الضوئي 
ينتج األكس�جين والس�كر اللذان يس�تعمالن في عملية التنفس. أما ف�ي عملية التنفس 
الخل�وي الهوائ�ي فينت�ج ثان�ي أكس�يد الكرب�ون والم�اء بوصفهم�ا فض�الت، وهم�ا 
يس�تعمالن في عملية البناء الضوئي. ولوال رحمة الله س�بحانه وتعالى في خلق هاتين 

العمليتين الستحالت الحياة.

الشكل 7   ال يمكن حدوث التفاعالت البيوكيميائية لكل من عمليتي التنفس الخلوي 
والبناء الضوئي في معزل إحداهما عن األخرى.

CO 2
 ، H 2

O

O 2
�سكر، 

البناء ال�سوئي

التنف�ض

�سبغة الكلوروفيل
اخلطوات

1a  ض�ع نبتة ذات أوراق مبرقش�ة .
تحت ضوء مصباح لعدة أيام.

2a ث�م . النبت�ة  أوراق  أح�د   ان�زع 
ارس�م مخطًط�ا يمث�ل توزي�ع 
صبغة الكلوروفيل في الورقة.

3a  افحص كمية النش�ا في الورقة .
بالخطوات التالية:

a. اقطع ورقة نبات، وضعها في 

م�اء س�اخن لدرج�ة الغليان 
م�دة نص�ف دقيق�ة لجعله�ا 
به�ا،  الخالي�ا  ولقت�ل  طري�ة 
ف�ي  ث�م أخرجه�ا واغمره�ا 

الكحول في أنبوب اختبار.

كأس  ف�ي  األنب�وب  b. ض�ع 

تحت�وي عل�ى م�اء س�اخن، 
واتركه )5 – 10( دقائق.

c. أخ�رج الورقة م�ن الكحول، 

وضعه�ا م�رة ثاني�ة ف�ي الم�اء 
إلزال���ة آث��ار الكح�����ول 
المس�تخدم، ث�م ابس�ط ورقة 
بت�ري،  طب�ق  عل�ى  النب�ات 

وضع عليها محلول اليود.

التحليل
1a  ق�ارن بي�ن توزي�ع النش�ا ف�ي .

الورق�ة وتوزي�ع الكلوروفي�ل 
في المخطط.
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الخا�سة
ما البناء ال�سوئي 

a •ÓاللÓيةيمياÓةاÓاÓية�سالÓةالطاÓتح�ل
ي�سالÓالبناÓملية

a •Ó�س Óرا Óسبا�ا Óوبع Óالكل�روفيل Ó�ت
ي�سالÓالبناÓمليةÓاللÓ�سمال

a •ÓبناالÓليةمÓمÓسج�واÓز��لاÓسكر�Óينت
ي�سال

a •ÓÓد�ÓيتالÓاتبس�الÓداÓليروف�لكال
�سالÓ�توÓسرااÓالبال�ستيدات

a •ي�سالÓالبناÓمليةÓمعادلة

6CO
2
 + 6H

2
O   light energy

chlorophyll
   C

6
H

12
O

6
 + 6O

2

carbon dioxide + water 
light energy

chlorophyll
  sugar + oxygen 

2
اختبر نف�سك

1a ما أمهية صبغة الكلوروفيل يف عملية البناء الضوئي؟.

2a ا�ستنتــج كل الطاقة التي تس�تعملها الكائنات احلية .
عىل األرض يعود أصلها إىل الطاقة الشمس�ية. فرس 

ذلك.

3a اكتب معادلة البناء الضوئي بالكلامت وبالرموز..

4a حــدد  العالقة بني عمليتي البناء الضوئي والتنفس .
اخللوي اهلوائي.

5a ف�سر مل�اذا ال ُينص�ح برتك النبات�ات يف غرف النوم .
لياًل.

6a التفكــري الناقد كيف تس�اعد بع�ض  نباتات الظل .
عىل حتسني هواء الغرفة؟

7a الكرب�ون . م�ن  كل  ذرات  اح�سب ع�دد 
واهليدروج�ني واألكس�جني قب�ل ح�دوث 
عملي�ة البن�اء الضوئ�ي وبعده�ا يف معادلة 

البناء الضوئي.

تطبيق الريا�سيات
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 �سوؤال من واقع الحياة 
تق�وم جميع الخالي�ا � ومنها الخاليا المكّونة للجس�م � بعملية التنفس الخلوي، 
بينم�ا تق�وم بعض الخالي�ا النباتي�ة بالعمليتين مًع�ا. وفي هذه التجربة، س�تبحث 
ح�دوث هاتي�ن العمليتين ف�ي الخالي�ا النباتية. كي�ف يمكنك معرف�ة أنَّ النبات 
يق�وم ب�أي من هاتين العمليتين؟ هل نواتج عملية التنف�س هي نواتج عملية البناء 

الضوئي نفسها؟ ومتى تقوم النباتات بعملية التنفس أو البناء الضوئي؟

 الخطوات 
1a انقل جدول البيانات التالي إلى دفتر العلوم، ثم أكمله في أثناء تنفيذ التجربة. .

البناء الضوئي والتنفس

األهداف 
   تحــّدد مت�ى تق��وم النبات�ات 
الضوئ�ي  البن�اء  بعمليت�ي 

والتنفس؟

المواد واألدوات
 • )150 mm( 4 أنابيب اختبار

مع سدادات.

أربعة أوعية شفافة.• 

حامل أنابيب اختبار.• 

ساق زجاجية.• 

مقص. • 

محلول بيكربونات الصوديوم.• 

ب�روم�وث�يم��ول •  محل��ول 
األزرق في علبة قطارة.

 •.)20 mL( ماء صنبور

ماء مقطر.• 

نبات اإللوديا.• 

األمن والسالمة

تحذي�ر: البس النظ�ارة الواقية لحماية 
عينيك من المواد الضارة.

30

1

2

3

4

بعض األدوات الالزمة لالستقصاء

 �سوؤال من واقع الحياة  �سوؤال من واقع الحياة 
تق�وم جميع الخالي�ا � ومنها الخاليا المكّونة للجس�م � بعملية التنفس الخلوي، 
بينم�ا تق�وم بعض الخالي�ا النباتي�ة بالعمليتين مًع�ا. وفي هذه التجربة، س�تبحث 
ح�دوث هاتي�ن العمليتين ف�ي الخالي�ا النباتية. كي�ف يمكنك معرف�ة أنَّ النبات 
يق�وم ب�أي من هاتين العمليتين؟ هل نواتج عملية التنف�س هي نواتج عملية البناء 

الضوئي نفسها؟ ومتى تقوم النباتات بعملية التنفس أو البناء الضوئي؟

 الخطوات  الخطوات 
1a انقل جدول البيانات التالي إلى دفتر العلوم، ثم أكمله في أثناء تنفيذ التجربة. .

البناء الضوئي والتنفس

األهداف 
مت�ى تق��وم النبات�ات     تحــّدد
الضوئ�ي  البن�اء  بعمليت�ي 

والتنفس؟

المواد واألدوات
 • )150 mm( 4 أنابيب اختبار

مع سدادات.

أربعة أوعية شفافة.• 

حامل أنابيب اختبار.• 

ساق زجاجية.• 

مقص. • 

محلول بيكربونات الصوديوم.• 

ب�روم�وث�يم��ول •  محل��ول 
األزرق في علبة قطارة.

 •.)20 mL( ماء صنبور

ماء مقطر.• 

نبات اإللوديا.• 

األمن والسالمة

تحذي�ر: البس النظ�ارة الواقية لحماية 
عينيك من المواد الضارة.

30

1

2

3

4

بعض األدوات الالزمة لالستقصاءبعض األدوات الالزمة لالستقصاء
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2a م أنابيب االختبار من 1 إلى 4، ثم ضع mL 5 من ماء الصنبور في كل منها.. َرقِّ
3a أضف 10 قطرات من محلول بيكربونات الصوديوم إلى كل من األنبوبين 1 و 2..
4a أضف 10 قطرات من محلول بروموثيمول األزرق إلى أنابيب االختبار كلها..
5a اقط�ع قطعتي�ن طول كل منهما cm 10 من نبات اإللوديا، ثم ضع واحدة منهما .

ف�ي األنب�وب رق�م 1، وواحدة ف�ي األنبوب رقم 3، ث�م أغلق األنابي�ب جميعها 
بالسدادة.

6a ض�ع األنبوبي�ن 1 و 2 ف�ي مكان مض�يء، وضع األنبوبين 3 و 4 ف�ي مكان معتم، .
وراقب أنابيب االختبار مدة 30 دقيقة، أو إلى أن يتغير اللون. سجل في الجدول 

لون كل أنبوب.

 Dataaanalysis حتليل البيانات 
1a  ما الذي يشير إليه لون المحلول في األنابيب األربعة في بداية النشاط؟. حّدد
2a  م�ا العملية التي حدثت في أنبوب )أو أنابيب( االختبار التي تغير لونها بعد . حدد

مرور 30 دقيقة؟

aConcludingaandaappling اال�ستنتاج والتطبيق 
1a  الهدف من استخدام األنبوبين 2 و4 في التجربة. . �سف

2a  م�ا إذا كان�ت نتائج هذه التجربة تكش�ف ع�ن حدوث، أو عدم ح�دوث أي من . ا�سرح
عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي في النباتات.

بالستيدات خضراء تحت 
الميكروسكوب بتكبير

225 × 

ماحظة
البروموثيم�ول •  ل�ون  يبق�ى 

أزرق في وجود األكسجين.

البروموثيمول •  ل�ون  يتحول 
إلى اللون األصفر في وجود 

ثاني أكسيد الكربون.

ز  اس�تعن بم�ا يل�ي للتواص�ل بنتائج�ك. جهِّ
ا توضح فيه كي�ف بينت التجربة  عرًضا ش�فهيًّ
البن�اء الضوئ�ي ونوات�ج  الف�رق بي�ن نوات�ج 
التنف�س الخل�وي. اعم�ل مطوي�ة م�ن الورق 
المقوى لتوضح ما فعلته خالل هذه التجربة. 


ببياناتك

2a م أنابيب االختبار من 1 إلى 4، ثم ضع mL 5 من ماء الصنبور في كل منها.. َرقِّ
3a أضف 10 قطرات من محلول بيكربونات الصوديوم إلى كل من األنبوبين 1 و 2..
4a أضف 10 قطرات من محلول بروموثيمول األزرق إلى أنابيب االختبار كلها..
5a cmاقط�ع قطعتي�ن طول كل منهما cmاقط�ع قطعتي�ن طول كل منهما cm 10 من نبات اإللوديا، ثم ضع واحدة منهما .

ف�ي األنب�وب رق�م 1، وواحدة ف�ي األنبوب رقم 3، ث�م أغلق األنابي�ب جميعها 
بالسدادة.

6a 4 و 4 و 4 ف�ي مكان معتم، . ض�ع األنبوبي�ن 1 و 2 ف�ي مكان مض�يء، وضع األنبوبين 3
وراقب أنابيب االختبار مدة 30 دقيقة، أو إلى أن يتغير اللون. سجل في الجدول 

لون كل أنبوب.

Dataaanalysis حتليل البيانات 
1a  ما الذي يشير إليه لون المحلول في األنابيب األربعة في بداية النشاط؟. حّدد
2a  م�ا العملية التي حدثت في أنبوب )أو أنابيب( االختبار التي تغير لونها بعد . حدد

مرور 30 دقيقة؟

Concludingaandaappling  اال�ستنتاج والتطبيق
1a  الهدف من استخدام األنبوبين 2 و4 في التجربة.. �سف

2a  م�ا إذا كان�ت نتائج هذه التجربة تكش�ف ع�ن حدوث، أو عدم ح�دوث أي من . ا�سرح
عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي في النباتات.

بالستيدات خضراء تحت 
الميكروسكوب بتكبير

225 × 

ماحظة
البروموثيم�ول •  ل�ون  يبق�ى 

أزرق في وجود األكسجين.

البروموثيمول •  ل�ون  يتحول 
إلى اللون األصفر في وجود 

ثاني أكسيد الكربون.

ز  اس�تعن بم�ا يل�ي للتواص�ل بنتائج�ك. جهِّ
ا توضح فيه كي�ف بينت التجربة  عرًضا ش�فهيًّ
البن�اء الضوئ�ي ونوات�ج  الف�رق بي�ن نوات�ج 
التنف�س الخل�وي. اعم�ل مطوي�ة م�ن الورق 
المقوى لتوضح ما فعلته خالل هذه التجربة. المقوى لتوضح ما فعلته خالل هذه التجربة. 


ببياناتك

لتنفيذ اال�ستق�ساء ارجع اإىل كرا�سة التجارب العملية
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العلم      والتقنية والمجتمع

ÓÓةيولكاÓا�اÓاÓار
اÓسبكة

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية
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قيا�ض التنف�ض والم�سكات البيية
تواج�ه العديد م�ن ال�د ول الكثير من القضاي�ا البيئية 
الملح�ة، منه�ا: إدارة المي�اه العادم�ة، وكيفية تنظيف 
المحيط�ات من النفط المتس�رب م�ن ناقالت النفط، 
والتل�وث الناتج عن مكّبات طم�ر النفايات، وتلوث 
المي�اه الس�طحية، وتل�وث المي�اه الجوفي�ة، وتلوث 
التربة. وتستخدم الدول والمؤسسات تقنيات مختلفة 
للتخل�ص من التل�وث الناتج ع�ن الم�واد العضوية، 
من أهمها اس�تخدام التحل�ل الحيوي لتل�ك المواد. 
ولتحدي�د كمي�ة الم�واد العضوي�ة تس�تخدم طرائ�ق 
متعددة، من أهمها قياس كمية األكسجين المستهلك 
  (BOD)  Biological Oxygn Demand �ا   حيويًّ
من قبل الكائن�ات الحية. وتعد ه�ذه الطريقة المعيار 
البيئي األساس�ي المس�تخدم في تحديد نوعية المياه، 
وخصوًصا مياه الش�رب أو المياه الناتجة عن معالجة 

المي�اه العادم�ة. ويتم ع�ادًة تحديد كمية األكس�جين 
�ا بطرائ�ق تقليدية تحت�اج إلى جهد  المس�تهلك حيويًّ

ووقت طويل.

وف�ي الوق�ت الحاض�ر أصبح�ت الكثي�ر م�ن الدول 
تتج�ه إل�ى طرائ�ق جديدة لتحدي�د كمية األكس�جين 
المس�تهلكة حيويًّا. ومن أهم هذه الطرائق اس�تخدام 
مقي�اس التنف�س المعتمد على فرق الضغ�ط. ويتميز 
مقي�اس التنف�س ع�ن باق�ي الطرائ�ق بمي�زات ع�دة، 
منه�ا قابليته للتطبي�ق في العديد من االس�تخدامات، 
مث�ل معالجة المي�اه الجوفية ومعالج�ة المياه العادمة 
والترب�ة. كذل�ك يزودن�ا بقراءات مباش�رة ومس�تمرة 
لكمي�ات األكس�جين المس�تهلكة ال تس�تغرق وقًت�ا 

طوياًل أو جهًدا كبيًرا في الحصول عليها.

بحث ابحث عن الطرائق التي يتم هبا حتديد كمية املواد العضوية والكائنات احلية 
الدقيقة يف املياه، وأمهية ذلك يف حتديد تلوث املياه، ثم اكتب تقريًرا حول ذلك.

كمية  لقيا�ض  التنف�ض  مقيا�ض  ي�ستخدم 
االأك�سجني امل�ستخدم حيوًيا BOD من اأجل 

حتليل امللوثات الع�سوية حيوًيا.
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الدرس ا�ول التنفس الخلوي

1a يقس�م التنف�س الخل�وي إلى نوعي�ن هم�ا: التنفس .
الخل�وي - الهوائ�ي ويحدث في وجود أكس�جين، 
والتنف�س الخل�وي الالهوائ�ي ويحدث ف�ي غياب 

األكسجين.
2a الهوائ�ي . الخل�وي  التنف�س  عملي�ة  تس�تهلك 

ف�ي  المخزن�ة  الطاق�ة  ر  وتح�رَّ  ،)O
2
األكس�جين)

جزيئ�ات الطع�ام، وتط�رح ثان�ي أكس�يد الكرب�ون 
H( بوصفهما فضالت.

2
O( والماء )CO

2
(

3a يقاس معدل التنفس الخلوي الهوائي بجهاز يس�مى .
األكس�جين  كمي�ة  عل�ى  يعتم�د  التنف�س،  مقي�اس 
المس�تهلكة أو ثاني أكس�يد الكرب�ون الناتج في أثناء 

عملية التنفس.
4a يتأثر مع�دل التنفس الخلوي الهوائ�ي بعوامل عدة، .

منها درج�ة الحرارة وكمي�ة المواد الغذائي�ة وتركيز 
األكسجين.

5a تس�مى عملي�ة تحلي�ل الجلوكوز من غير اس�تخدام .
األكسجين عملية التنفس الالهوائي أو التخمر.

الدرس الثاني البناء الضوئي

1a تحول النباتات والمنتجات الطاقة الضوئية إلى طاقة .
كيميائية بواسطة عملية البناء الضوئي.

2a  تحت�اج عملية البن�اء الضوئي إلى ماء وثاني أكس�يد .
الكرب�ون وأصباغ متنوعة أهمها الكلوروفيل، وينتج 

عن عملية البناء الضوئي الجلوكوز واألكسجين.
3a صبغ�ة . عل�ى  الخض�راء  البالس�تيدات  تحت�وي 

الكلوروفيل المسؤولة عن امتصاص الضوء. 

555555555555دليل مراجعة الوحدة
مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

ي�سالÓوالبناÓ�التنÓمليتيÓÓةالطاÓت�Óس�يÓيالÓالتاÓدولاÓملا

عمليات الطاقة
البناء ال�سوئي التنف�ض اخللوي الهوائي

م�سدر الطاقة

مكان حدوثها يف اخللية النباتية 

اأو احليوانية

املواد املتفاعلة

املواد الناجتة
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ا�ستخدام المفردات
م�ا المصطل�ح المناس�ب لكل مم�ا يلي:) اكت�ب المصطلح 

باللغة اإلنجليزية(
1a م�ا اس�م العملي�ة الت�ي تس�تعمل األكس�جين لتحلي�ل .

الجلوكوز؟
2a  ماذا تسمى العملية التي تنتج من خاللها بعض الكائنات .

الحية حمض الالكتيك في أثناء التنفس الالهوائي؟
3a م�ا اس�م العملي�ة التي يت�م من خالله�ا تحوي�ل الطاقة .

الضوئية إلى طاقة كيميائية؟
4a م�اذا يس�مى الجهاز ال�ذي يقي�س كميات األكس�جين .

المستهلكة من تنفس الكائن الحي؟

تثبيت المـــفاهــــــيم
اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

5a م�اذا ينت�ج ع�ن عملي�ة التنف�س الالهوائ�ي ف�ي خاليا .
العضالت؟

aa baجلوكوز. حمض الالكتيك.
ca daأكسجين. كحول.

استعمل الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالين 6 و7.

 

ماء وثا اأك�سيد الكربون

6a من المواد الداخلة في عملية البناء الضوئي:.
aa baثاني أكسيد الكربون. السكر.
ca daاألكسجين. النشا.

7a من نواتج عملية البناء الضوئي:.

aa baثاني أكسيد الكربون. الماء.
ca daاألكسجين. كحول.

8a تخزن النباتات السكر الزائد على حاجتها على هيئة: .

aa baنشا. بروتينات.
ca daدهون. فيتامينات.

9a م�اذا تس�مى العضي�ات التي تحت�وي عل�ى الصبغات، .
ومنها الكلوروفيل؟

aa baالميتوكندريا. النواة.
ca daالجدار الخلوي. البالستيدات الخضراء.

10a ما المادة التي تحتاج إليها الخاليا إلتمام عملية التنفس .
الخلوي الهوائى؟

aa baثاني أكسيد الكربون. الكربوهيدرات.
ca daالكحول. الماء.

11a أي مما يلي ينتج عن عملية التنفس الهوائي؟.

aa baاألكسجين. الماء.
ca daالكحول. الجلوكوز.
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التفكير الناقد

استعمل الجدول التالي لإلجابة عن السؤال 12.

البناء ال�سوئي يف النباتات املائية
البعد عن ال�سوء رقم الكاأ�ض

(cm)
عدد الفقاقيع
(min) دقيقة

11045

23030

35019

4706

51001

12a ع�ل�ى . مائي��ة  نبات��ات  البيانات وضع��ت  تف�سيــر 
مس�اف�ات مختلفة م�ن مصدر الضوء. ف�إذا اعتبرت أن 
الفقاقيع الناتجة ع�ن النباتات دليل على معدل حدوث 
عملي�ة البن�اء الضوئ�ي، فماذا تس�تنتج ع�ن العالقة بين 
مع�دل ح�دوث البن�اء الضوئي ف�ي النب�ات وُبعده عن 

مصدر الضوء؟
13a توقــع أث�ر قط�ع أش�جار الغاب�ات ف�ي عملي�ة التنف�س .

الخلوي عند الكائنات الحية األخرى؟
14a ه�ل يمكن حدوث عملي�ة البناء  الضوئي ف�ي النباتات .

دون ح�دوث عملي�ة التنف�س الخل�وي الهوائ�ي فيها؟ 
ولماذا؟

15a ف�سر س�بب زيادة معدل تنف�س الحيوانات على معدل .
تنفس النباتات.

اأن�سطة تقويم االأداء

16a لوحــة عر�ض صمم لوح�ة عرض توضح م�ن خاللها .
عمليت�ي البن�اء الضوئ�ي والتنف�س الخل�وي والعالق�ة 

بينهما.

تطبيق الريا�سيات

17a ال�ســوء والبنــاء ال�سوئــي مّث�ل البيان�ات ف�ي .
ا؛ لتوضيح العالقة بين معّدل  الس�ؤال 12 بيانيًّ
عملية البناء الضوئي، وبعد النبات عن مصدر 

الضوء.
استعمل المعادلة التالية لإلجابة عن السؤال 18.

6CO
2
 + 6H

2
O   light energy

chlorophyll
   C

6
H

12
O

6
 + 6O

2

18a الس�كر . جزيئ�ات  ع�دد  م�ا  ال�سوئــي  البنــاء 
األكس�جين  جزيئ�ات  ع�دد  وم�ا  المتكون�ة، 
الناتج�ة عند اس�تهالك 18 ج�زيء  CO  2  و18 
الس�كر ف�ي ظ�روف  H  2  O إلنت�اج  ج�زيء  

المعادلة السابقة نفسها؟



اختبار مقّننالوحدة 555555

اأ�سلة االختيار من متعدد الجزء االأول

1a أي العمليات التالية تنتج ثاني أكس�يد الكربون الذي .
تخرجه مع هواء الزفير؟

a .الهضم
b .اإلمتصاص
c .البناء الضوئي
d .التنفس الهوائي

2a م�ا العالقة بي�ن تركي�ز األكس�جين ومع�دل التنفس .
الخلوي؟

a .طردية
b .عكسية
c .ال توجد عالقة بينهما
d .عكسية عند حد معين ثم تصبح طردية 

3a أي األش�كال التالي�ة تمث�ل العالقة بين كمي�ة المادة .
الغذائية ومعدل التنفس الخلوي؟

a .A

b .B

c . C

d .D

4a أي امل�واد اآلتي�ة تس�تخدم يف جه�از مقي�اس التنفس .
المتصاص ثاين أكسيد الكربون؟

a .كلوريد الصوديوم
b .هيدروكسيد الكالسيوم
c .بذور غير نابتة
d .قطن

5a يزداد معدل عملية التنفس اخللوي يف الكائن احلي:.

a ..بنقصان تركيز األكسجين
b .بنقصان درجة الحرارة
c .ا  بزيادة درجة الحرارة بشكل كبير جدًّ
d . بزيادة كمية المواد الغذائية التي يحصل عليها

استخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤال 6:

CO
2
 ، H

2
O

O
2
�سكر، 

6a ما العمليتان اللتان يمثلهام الشكل؟.

a ..التنفس الخلوي والبناء الضوئي
b .التنفس الخلوي والتخمر
c ..التخمر والبناء الضوئي
d ..التخمر وتكون اإلنزيمات

A

C

B

D
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اختبار
مقّنن

اأ�سلة االإجابات الق�سيرة الجزءالثاني

7a وضح من أين يأيت النشا املخّزن يف حبة البطاطس؟.

8a م�ا مص�در الطاق�ة للتفاع�الت التي حت�دث يف عملية .
البن�اء الضوئي؟ وأين حتدث عملي�ة البناء الضوئي يف 

اخللية؟

9a ما أمهية صبغة الكلوروفيل يف النباتات؟.

10a مل�اذا توضع بذور غري قابل�ة لالنبات يف أحد األنبوبني .
يف جه�از مقي�اس التنفس؟ وملاذا يوض�ع األنبوبان يف 

محام مائي؟

11a اكتب معادلة تمثل عملية البناء الضوئي..

12a اكتب معادلتي التنف�س الالهوائي في حالتي التخمر .
اللبني والتخمر الكحولي.

13a توقع م�اذا يح�دث للتنفس الخل�وي عند انخفاض .
درجة الحرارة؟

14a اس�تنتج لماذا يحدث تغير في مؤش�ر خزان مقياس .
الضغ�ط ف�ي جه�از مقياس األكس�جين عن�د وجود 

كائنات حية فيه؟

اأ�سلة االإجابات المفتوحة الجزءالثالث

استعمل الشكل التالي لإلجابة عن السؤال 15.

O2

CO2+ H2O



 يمكن اأن ي�ستفاد من الطاقة في الحركة اأو 
االحتياجات االأخرى لعمليات االأي�ض.

15a اكتب معادلة التنفس اهلوائي يف اخلاليا..

16a كيف يس�تفيد النبات من ثاين أكس�يد الكربون؟ وملاذا .
حيتاج النبات إىل األكسجني؟

17a ُن الطاق�ة الكيميائي�ة م�ن الطاق�ة . خل�ص كي�ف تتك�وَّ
الضوئية يف أثناء عملية البناء الضوئي.
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الوحدة

9L.3  الو ر ااو ال المر
الحية الية

Microa-aorganismsa

andaDiseases

666666666666

يحافــ جهــاز املناعــة علــى �سحــة 
اجل�سم من خال مقاومته لاأمرا�ض 
التي ت�سببها الكائنات احلية الدقيقة. 

الدرس األول
الدقيقة  الحية  الكائنات 

المعدية  واالأمرا�ض 
Micro-organismsa&a

infectiousadiseases

 يصاب الشخص  الفكــــرة الرئي�ســة
بالمرض عندما ته�اجم مس�بب�ات 
ال�مرض جسم��ه، أو يخت��ل اتزانه 

الداخلي.

الدرس الثاني
الحيوية  الم�سادات 

Antibiotics

 تس���تخدم  الــرئي�سـة الفكــــــرة 
المض�ادات الحيوي�ة ف�ي معالج�ة 
بع�ض  تس�ببها  الت�ي  األم�راض 

الكائنات الحية ومنها البكتيريا

الدرس الثالث
والتطعيم الم�سادة  االج�سام 

Antibodiesaandavaccination

 يحم�ي جه�از  الرئي�سة الفكــرة 
األم�راض  م�ن  الجس�م  المناع�ة 
بإنتاج�ه األجس�ام المض�ادة. وق�د 
نحص�ل عل�ى المناع�ة باس�تخدام 

التطعيم.


م�ن الممك�ن أنك ال تعرف أن هناك حرًبا تحدث في جس�مك. ففي كل ثانية من 
حياتك يقاوم جس�مك الكائنات الحية الدقيقة الض�ارة التي تهاجمه. وفي بعض 
األوقات تكون خاليا الدم البيضاء قوية بشكل كاٍف لتقاوم تلك الكائنات الضارة 
بمفردها ولكن في أوقات أخرى يحتاج جس�مك للمس�اعدة باستخدام الدواء أو 

اللقاحات. 

دفتر العلوم   اكتب فقرة تصف فيها معركة تحدث بين خاليا دمك البيضاء 
ومهاجم خارجي.

186



استعامل  املعدية يمكنك   األمراض 
ه�ذه املطوية لتعرف بعض األمراض 
الوقاي�ة  وط�رق  ومس�بباهتا  املعدي�ة 

منها.

اطو ورق�ة من منتصفها، ع�ىل أن يكون اجلزء 
اخللفي أطول 5 سم تقريًبا.

لف الورقة عىل أن تكون الطية إىل أس�فل، ثم 
اطوها من منتصفها مرة أخرى.

افتح الطية، ثم قص اجلزء العلوي من الورقة 
عىل طول الطية، لتكّون جزأين، وعنوهنا كام يف 

الشكل.








اقرأ واكتب في أثناء قراءة الوحدة حدد األمراض المعدية 
ومسبباتها. ثم حدد كيف يمكن الوقاية من هذه األمراض.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

كيف ينتشر المرض 
تس�اعد معرفت�ك بكيفية انتق�ال الم�رض على فهم 
كي�ف يق�اوم جس�مك الم�رض. يمكنك اكتش�اف 
أحد طرائق انتشار المرض بإجرائك هذه التجربة. 

Ó االأمــُن وال�سامُة: اغس�ل يديك قبل وبعد   
إج�راء التجربة. واح�ذر لمس وجه�ك حتى تنتهي 

من إجراء التجربة وتغسل يديك.
1a نف�ذ التجربة مع أحد زمالئك، ضع بعض نكهة .

النعناع المس�تخدمة في الطعام على كرة قطنية. 
تظاه�ر أن نكه�ة النعن�اع تمثل أحد فيروس�ات 

الزكام. 
2a امس�ح راح�ة كف ي�دك اليمن�ى بك�رة القطن، .

واتركها حتى تجف.
3a سّلم على زميلك بيدك اليمنى..
4a اطل�ب إلى زميلك الذي س�لمت عليه الس�الم .

على زمي�ل آخر. ثم اطلب إلى كل طالب ش�م 
يده.

التفكي�ر الناقد:  اكتب في كراس�ة التجارب العملية 
ع�دد األش�خاص الذي�ن أصيب�وا بالفي�روس الذي 
صنعت�ه، ثم اكتب فقرة تص�ف فيها كيف يمكن منع  

لتنفيذ التجربة االستهاللية ارجع إىل كراسة التجارب بعض طرائق انتشار األمراض.
العملية

صاا يية
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تهّيأ للقراءة

1  تعّلم يق�وم القارئ الجيد بالمقارن�ة والتمييز بين المعلوم�ات ف�ي أثناء قراءته. وهذا 

يعني النظر إلى أوجه الش�به واالختالف، مما يس�اعدك على تذكر األفكار المهمة. ابحث 
عن المفردات أو الحروف التي تدل على أنَّ النص يشير إلى تشابه أو اختالف: 

كلمات املقارنة والتفريق
لاختافللم�سابهة
لكنكـ
على الرغم منمثل
ا بخاف ذلكاأي�سً
ومن ناحية اأخرىم�سابه لـ
مع اأني�سبه

ومن جهة اأخرىبطريقة اثلة 

2  تدّرب اقرأ النص التالي، ثم الحظ كيف اس�تعمل المؤلف مفردات المقارنة لتوضيح 
اإلختالف بين المناعة االصطناعية والمناعة الطبيعية.

تس�اعد األجس�ام المضادة الجس�م على بن�اء دفاع�ات بطريقتين، 
هم�ا: المناع�ة الطبيعية، والمناع�ة االصطناعية. وال ت�دوم المناعة 
االصطناعي�ة طوياًل، بخالف المناع�ة الطبيعية. فعند الوالدة يكون 
الجس�م محتوًيا عل�ى جميع األجس�ام المضادة الت�ي تملكها األم 
في دمها، إال أنَّ األجس�ام المضادة تبقى عدة أش�هر ثم تتحّلل. لذا 

يحتاج األطفال إلى التطعيم لتطوير جهازهم المناعي.

3  طّبق بي�ن أوج�ه الش�به واالختالف بي�ن األمراض 

المعدية واألمراض غير المعدية. 

Compareaandacontrast    المقارنة والتمييز
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تهّيأ للقراءة

ز في اأثناء قراءتك رك

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الوحدة باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الوحدة أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.• 
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. • 

بعد قراءة الوحدة ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.  2

إذا غريت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.• 
صّحح العبارات غري الصحيحة.• 
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.• 

قبل القراءة
 بعد القراءةالعبارةم اأو

 م اأو

1a يمكن أن تنتقل األمراض المعدية من كائن حي إلى آخر بواسطة كائن حي ثالث..
2a تنتقل األمراض المعدية عن طريق االتصال المباشر فقط..

3a االستحمام ضروري لإلنسان؛ ألنه يقيه من بعض األمراض..

4a المض�اد الحي�وي م�ادة عضوي�ة تنتجه�ا الكائن�ات الدقيقة تعم�ل على قتل .
الكائنات الحية الدقيقة األخرى أو منع نموها.

5a يجب إيقاف تناول المضاد الحيوى عند الشعور بالتحسن .

6a ال توج�د للمضادات الحيوية أي آثار جانبية، لذلك ينصح تناولها دائًما عند .
الشعور بالمرض.

7a يصنع الجس�م - في المناعة النشطة-األجس�اَم المضادة استجابًة لمولدات .
الضد.

8a التطعيم إحدى طرائق تكوين المناعة السلبية ضد األمراض..

9a تتجول كريات الدم البيضاء في الجسم، وتدمر مسببات المرض التي أصابته..

10a  الجس�م المض�اد بروتين يش�كل اس�تجابة لمولد ض�د مح�دد، ويرتبط معه .
ويجعله غير فعال.

التلخي�ص   اس�تعمل مه�ارات مث�ل 

فذل�ك  قراءت�ك،  أثن�اء  يف  والرب�ط؛ 

يساعدك عى فهم املقارنة و التمييز.
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الدر�ض

 معايير األداء الرئيسة

12.1

معايير البحث واالستقصاء العلمي
a1.3aa-aa3.1aa-aa4.5

األهداف
يكون  أن  الدرس  هذا  نهاية  في  يتوقع 

الطالب قادًرا على أن:
يعدد بعض مسببات األمراض المعدية. �
يصنف األمراض المعدية على حسب  �

مسبباتها.

األهمية
يمكن�ك تجنب اإلصابة ببع�ض األمراض 

إذا عرفت مسبباتها وطريقة انتشارها.

الاا اية الية وامرا اعية
Micro-organismsa&ainfectiousadiseases

111
Diseasesainahistory  المر�ض عبر التاري

قتل�ت األمراض ومنه�ا األنفلون�زا وجدري الم�اء والطاعون ماليين األش�خاص 
حول العالم عبر الزمن. أما اليوم فقد عرفنا - بحمد الله - كثيًرا من مس�ّببات هذه 
األم�راض، كما تواف�ر لنا العالج الذي يقينا أو يش�فينا منها بإذن الل�ه. إال أنَّ هناك 
بع�ض األمراض التي لم نكتش�ف عالجها حت�ى يومنا هذا، كما انتش�رت أمراض 
أخرى جديدة كأمراض الجهاز التنفس�ي المزمنة. وتصّنف األمراض إلى: أمراض 
معدية تنتقل من ش�خص إلى آخر ومنها الكوليرا، وأمراض غير معدية ال تنتقل من 

الشخص المصاب إلى غيره، ومنها السكري والضغط.

aDiscoveringamicroorganisms اكت�ساف الكائنات الحية الم�سببة للمر�ض
 يع�رف الم�رض بأنه أي تغيير غير مرغوب فيه في الحالة  thatacauseadiseases

الصحي�ة للكائن الحي مما يجعله مختلًفا في مظهره أو س�لوكه ع�ن الحالة الطبيعية 
للكائن السليم. وعندما اكتشف المجهر في أواخر القرن السابع عشر، كانت البكتيريا 
والفطري�ات ُتش�اَهد ألول مرة. ولكن العلماء لم يربطوا بي�ن الكائنات الحية الدقيقة 

وانتقال األمراض إال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.  

 توصل الكيميائي الفرنس�ي لويس باس�تور إلى أن  Pathogen ُم�سّببات المر�ض
الكائنات الحية الدقيقة تس�بب األمراض لإلنس�ان. وتس�مى الكائنات الحية الدقيقة 
الت�ي قد تس�بب المرض لإلنس�ان مس�ببات الم�رض Pathogen، أو الميكروبات 
الفيروس�ات.  ؛  للم�رض  المس�ببة  الحي�ة األخ�رى  الكائن�ات  وم�ن   .Microbes

واألولي�ات Protozoa وه�ي كائنات حي�ة وحيدة الخلية ال ت�رى بالعين المجردة. 
تعيش في األوساط المائية كالماء المالح أو العذب أو سوائل أخرى كالدم، ويوضح 
الجدول 1 مس�ببات األم�راض وبعض األمراض التي تس�ببها. ويوضح الجدول 2 

بعض األمراض ومسبباتها وأعراضها وطرائق انتقالها وعالجها.

تس�اعد حال�ة الجس�م � ومنها درج�ة حرارته والم�واد الغذائية الت�ي يحصل عليها 
� البكتيري�ا الض�ارة الت�ي تدخل الجس�م على النم�و والتضاعف في�ه. وتعمل هذه 
البكتيري�ا عل�ى تقليل معدل نمو ووظائف خاليا الجس�م وأنس�جته، كما أن بعض 
البكتيريا تنتج مواّد س�امة تقتل الخاليا المحيطة بها. وتهاجم الفيروس�اُت الخاليا 
المضيف�َة، وتتضاعف داخله�ا، ثم تحطم الخلي�َة المضيفة لتخ�رج منها، وتهاجم 

المفردات الجديدة 
Pathogen •مسبب املرض• 

Protozoa •األوليات• 
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الشكل 1  عندما يقف الذباب على الطعام 
من  المرض  مسّبب���ات  ينقل 

مكان إلى آخر.

الفيروساُت الجديدُة بدورها خاليا أخرى، مما يؤدي إلى تدميرأنسجتها، أو إعاقة 
نش�اطات الجسم الحيوية. وتس�بب الفطريات العديد من األمراض لإلنسان، كما 

تسبب فساد األطعمة. أما األوليات فتسبب العديد من األمراض ومنها المالريا.

  ما العالقة بني الفريوسات واخلاليا املضيفة؟

Infectiousadisease  االأمرا�ض المعدية
أو  األولي��ات  أو  البكتيري��ا  أو  الفيروس��ات  ع�ن  الناتج��ة  األم�راض  ُتس�ّمى 
الفطري��ات، التي تنتق�ل من الكائ�ن المص�اب أو م�ن البيئ�ة إلى كائ�ن ح�ي آخر 
األم�راَض المعدي�ةInfectiousadiseasea. تنتق�ل األم�راض المعدي�ة عن طريق 
االتصال المباش�ر بالكائن الحي المصاب، أو عن طريق الماء والهواء، أو الطعام، 
أو باس�تعمال األدوات الملوث�ة، أو االتصال بالكائنات الحي�ة الحاملة للمرض أو 
م�ا يعرف بالناقل الحيويVectorsa، ومنه�ا حامالت المرض من الفئران والطيور 

والكالب والبعوض والذباب، كالمبّين في الشكل 1.

حامــات المر�ــض الب�سرية كذل�ك ينق�ل األش�خاص المصاب�ون األمراض. 
فالرش�ح مث�اًل والعديد من األمراض األخرى تنتش�ر عن طريق االتصال المباش�ر 
والتالم�س. فف�ي كل مرة تمس�ك فيها مقبض الب�اب أو تس�تعمل الهاتف يالمس 
جلدك البكتيريا والفيروس�ات. لهذا يجب أن تغس�ل يديك باس�تمرار، وأن يكون 
ذل�ك جزًءا م�ن حياتك اليومية. الحظ الجّراح اإلنجليزي جوزيف ليس�تر العالقة 
بي�ن اإلصاب�ة بالمرض وع�دم النظافة، وبذلك اس�تطاع خفض ع�دد الوفيات بين 
مرضاه بغسل جلودهم ويديه بحمض الكاربوليك السائل لقتل مسبِّبات المرض.

  ما العالقة بني اإلصابة باملرض واالتصال املبارش باملريض؟

املر�ضاملُ�سبب

اجلدول 1 اأمرا�ض ت�سيب االإن�سان، وم�سّبباتها

�الطاÓيالبكتÓةالرÓالتهاÓلاÓاالتهÓيد�التيÓدرالÓ��التيتا
ياالدفت

�النعاÓمرÓالرياا

ال��سطÓاÓلتهاباتاÓسيالرياÓدمÓمر

Óي�الرÓالتهاÓدرياÓالاÓلسلÓكاالنÓدزياÓا�لاÓسالر
ما

البكترييا

االأوليات

الفطريات

الفريو�سات

المفردات الجديدة 
األمراض املعدية• 

• Infectious disease

Vectors •الناقل احليوي• 

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

م�سببات المر�ض

ارجع إل�ى المواقع اإللكترونية 
عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت لتحصل 
عل�ى معلومات ع�ن الكائنات 
الحية الدقيقة المس�ببة للمرض 
واألمراض التي تس�ببها وكيفية 

عالجها.

 اعمل ملصًقا تكتب فيه  نـ�ســاط
أنواع األمراض الشائعة ومسبباتها 
واألع�راض  انتق�الها  وط�رائق 

والعالج كما في الجدول 2.
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تظهر أعراض المرض على مرحلتين :  � تستخدم مضادات حيوية لألوليات. �
     املرحلة األوىل : نوبات من احلمى وصداع وآالم يف املفاصل   

ة.      وحكَّ
     املرحلة الثانية: تغريرُّ يف السلوك واضطرابات حسّية وضعف يف 

     تنسيق حركات اجلسم واضطراب النوم.

تنتق�ل ه�ذه األولي�ات عن طري�ق  ذبابة التس�ي  �
تسي )Tsetse fly( إلى جسم اإلنسان.

نوع من األوليات يسمى   �
Trypanosoma    

 
مرض النعاس

 )مرض النوم اإلفريقي(
African trypanosomiasis

Sleep sickness
disease

حسب مسبب المرض ولكن في الغالب تستعمل أنواع مختلفة  �
من المضادات الحيوية مع استخدام مخفضات الحرارة وبعض 

األدوية المخففة لألعراض.

ألم وص�داع وارتفاع في درجة الحرارة في بداية المرض،  �
وأحيانا حدوث إفرازات من األذن. 

في المراحل المتقدم�ة يحدث صعوبة في المحافظة على 
التوازن وضعف في السمع.      

تنتقل مع الهواء � بكتيريا كروية سبحية �
فطريات �
فيروسات �

التهاب األذن الوسطى
Otitis media

 ال يوجد إلى اآلن عالج شاٍف لشلل األطفال. ومعظم العالجات  �
الحديث�ة ترك�ز عل�ى التخفي�ف من األعراض وتس�ريع الش�فاء 
واتق�اء المضاعف�ات. ويش�مل الع�الج اس�تخدام  المض�اّدات 
الحيوّي�ة لمن�ع الع�دوى ف�ي العض�الت الضعيفة، ومس�ّكنات 

األلم، والعالج الطبيعي ، واتباع نظام غذائي متكامل.
 للوقاي�ة  م�ن الم�رض تس�تخدم طع�وم  معينة خاصة ب�ه وهذه  �

الطعوم متوافرة وُتعطى من قبل المجلس األعلى للصحة.

ارتف�اع درج�ة الح�رارة  وص�داع م�ع آالم عام�ة، وغثيان  �
وق�يء، وق�د يعان�ي الطفل من تش�نج العض�الت ، يعقب 
ذل�ك مرحل�ة الش�لل . تس�تمر األعراض العام�ة للمرض 
لم�دة ثالثة أس�ابيع تقريًب�ا  ، تختفي بعده�ا تاركة اإلعاقة 

الدائمة للطفل في هذه الحالة.

يدخ�ل الفيروس الجس�م عن طري�ق األنف أو  �
الفم ، كذلك ينتشر المرض عن طريق فضالت 
اإلنس�ان ، وف�ي حاالت قليلة ون�ادرة ُيمكن أن 
ينتق�ل ع�ن طري�ق األلب�ان واألطعم�ة الملوث�ة 

بفضالت اإلنسان أيًضا.

أحد أنواع الفيروسات يسمى   �
 Poliovirus       

شلل األطفال
Poliomyelitis

 

تستخدم بعض المضادات الحيوية  �
تستخدم الطعوم للوقاية من المرض �

الحمى �
اإلسهال  �
تضخم الكبد والطحال �

أكل أو شرب مواد ملوثة. � بكتيريا عصوية �
Salmonella      

التيفوئيد
Typhoid

 *  الجدول لإلطالع الذاتي

امل�سبب طرائق االنتقالاملر�ض
اجلدول a*2بع�ض االأمرا�ض التي ت�سيب االإن�سان، وم�سّبباتها وطرائق انتقالها واعرا�سها وعاجها
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تظهر أعراض المرض على مرحلتين :  � تستخدم مضادات حيوية لألوليات. �
     املرحلة األوىل : نوبات من احلمى وصداع وآالم يف املفاصل   

ة.      وحكَّ
     املرحلة الثانية: تغريرُّ يف السلوك واضطرابات حسّية وضعف يف 

     تنسيق حركات اجلسم واضطراب النوم.

تنتق�ل ه�ذه األولي�ات عن طري�ق  ذبابة التس�ي  �
تسي )Tsetse fly( إلى جسم اإلنسان.

نوع من األوليات يسمى   �
Trypanosoma    

 
مرض النعاس

 )مرض النوم اإلفريقي(
African trypanosomiasis

Sleep sickness
disease

حسب مسبب المرض ولكن في الغالب تستعمل أنواع مختلفة  �
من المضادات الحيوية مع استخدام مخفضات الحرارة وبعض 

األدوية المخففة لألعراض.

ألم وص�داع وارتفاع في درجة الحرارة في بداية المرض،  �
وأحيانا حدوث إفرازات من األذن. 

في المراحل المتقدم�ة يحدث صعوبة في المحافظة على 
التوازن وضعف في السمع.      

تنتقل مع الهواء � بكتيريا كروية سبحية �
فطريات �
فيروسات �

التهاب األذن الوسطى
Otitis media

 ال يوجد إلى اآلن عالج شاٍف لشلل األطفال. ومعظم العالجات  �
الحديث�ة ترك�ز عل�ى التخفي�ف من األعراض وتس�ريع الش�فاء 
واتق�اء المضاعف�ات. ويش�مل الع�الج اس�تخدام  المض�اّدات 
الحيوّي�ة لمن�ع الع�دوى ف�ي العض�الت الضعيفة، ومس�ّكنات 

األلم، والعالج الطبيعي ، واتباع نظام غذائي متكامل.
 للوقاي�ة  م�ن الم�رض تس�تخدم طع�وم  معينة خاصة ب�ه وهذه  �

الطعوم متوافرة وُتعطى من قبل المجلس األعلى للصحة.

ارتف�اع درج�ة الح�رارة  وص�داع م�ع آالم عام�ة، وغثيان  �
وق�يء، وق�د يعان�ي الطفل من تش�نج العض�الت ، يعقب 
ذل�ك مرحل�ة الش�لل . تس�تمر األعراض العام�ة للمرض 
لم�دة ثالثة أس�ابيع تقريًب�ا  ، تختفي بعده�ا تاركة اإلعاقة 

الدائمة للطفل في هذه الحالة.

يدخ�ل الفيروس الجس�م عن طري�ق األنف أو  �
الفم ، كذلك ينتشر المرض عن طريق فضالت 
اإلنس�ان ، وف�ي حاالت قليلة ون�ادرة ُيمكن أن 
ينتق�ل ع�ن طري�ق األلب�ان واألطعم�ة الملوث�ة 

بفضالت اإلنسان أيًضا.

أحد أنواع الفيروسات يسمى   �
 Poliovirus       

شلل األطفال
Poliomyelitis

 

تستخدم بعض المضادات الحيوية  �
تستخدم الطعوم للوقاية من المرض �

الحمى �
اإلسهال  �
تضخم الكبد والطحال �

أكل أو شرب مواد ملوثة. � بكتيريا عصوية �
Salmonella      

التيفوئيد
Typhoid

العاجاالأعرا�ض
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مــا عــدد امل�سابــني باالأمرا�ض املعديــة يف دول 
اخلليج العربي

تنتش�ر العدي�د م�ن األم�راض المعدي�ة ف�ي دول 
الخليج العربي، وقد سببت معظمها الوفاة، وتعمل 
دول الخليج العربي على الوقاية من تلك األمراض 
باس�تخدام ط�رق مختلف�ة، منه�ا: إعط�اء الطعوم، 

والحث على اتباع إجراءات السالمة العامة. 

حتديد امل�سكلة
ُيظه�ر الج�دول أع�داد المصابين ببع�ض األمراض المعدية ف�ي دول الخليج العرب�ي في بعض الس�نوات األخيرة. ادرس 

المعلومات الواردة في الجدول. هل تستطيع أن ترى مساًرا محدًدا ألعداد المصابين باألمراض المعدية؟

حل امل�سكلة
1a هل زاد عدد المصابين بأي من األمراض المذكورة أعاله؟.

2a ما العوامل المشتركة التي تزيد من عدد المصابين باألمراض المعدية؟.

تطبيق العلوم

Fightingadiseases  مكافحة االأمرا�ض
إن االهتم�ام بالنظاف�ة الش�خصية وبخاصة غس�ل اليدي�ن بانتظ�ام، وتغطية األنف 
والف�م عن�د الس�عال والعط�س، واالبتع�اد ع�ن األغذي�ة الملوثة، وع�دم مخالطة 
األش�خاص المصابين؛ تعد من أهم طرق الحّد من انتقال مسببات األمراض. كما 
تع�د عملية التحصين بأخذ اللقاحات من أبرز الوس�ائل الت�ي تقلل فرص اإلصابة 
باألمراض المعدية. كذلك فإن االستحمام يزيل بعض الكائنات الحية الدقيقة عن 
ا بالفرشاة  الجسم، ويقضي عليها فيقينا من األمراض. كما أن تنظيف األسنان يوميًّ

والمعجون يحميها من التسوس وانبعاث الرائحة الكريهة منها.

اختيــارات �سحيــة Healthyachoices إن التمارين الرياضي�ة والتغذية الجيدة 
يس�اعدان جه�از الدوران وجه�از التنفس في الجس�م عل�ى العمل بفاعلي�ة، انظر 
الش�كل 2. كم�ا أن أخذ قس�ط م�ن الراح�ة واألكل الجي�د المت�وازن يجعلك أقل 
عرضة لإلصابة بالمرض كذلك فإن اتباع النصائح الطبية وإجراء الفحص السنوي 

يساعدان كذلك على تمتعك بصحة جيدة.يساعدان كذلك على تمتعك بصحة جيدة.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

الوقاية من المر�ض
ارجع إل�ى المواقع اإللكترونية 
عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت لتحصل 
طرائ�ق  ع�ن  معلوم�ات  عل�ى 

الوقاية من األمراض.

 اكت�ب تقري�ًرا توضح  نـ�ســاط
فيه طرائق الوقاية من األمراض، 

وضّمنه صوًرا للتوضيح.

عدد امل�سابني ببع�ض االأمرا�ض املعدية يف دول اخلليج العربي*

املر�ض
ال�سنوات

200920102011

585382االريا

��171628التيتا

216732500ا�سبة

48163117ال�سعالÓالديكي

* ُأخذت المعلومات من موقع منظمة الصحة العالمية.
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الشكل 2 تساعد األلعاب الرياضية جهاز الدوران وجهاز التنفس في الجسم على العمل 
بفاعلية.

االأمرا�ض املُزمنة
ليس�ت األم�راض كلها معدي�ة؛ فبعض 
والس�رطان  كالس�كري  األم�راض 
وأمراض القلب غير معدية؛ أيْ ال تنتقل 
م�ن ش�خص إلى آخ�ر. كم�ا أن العديد 
منه�ا مزمن؛ أي أن المص�اب يعاني منه 
فت�رات طويل�ة. ويمك�ن ع�الج بع�ض 
ل  األم�راض المزمنة، وبعضها لم ُيتوصَّ
إل�ى عالج�ه. وتنتج األم�راض المزمنة 

عن خلل في وظائف بعض األعضاء.

اخترب نف�سك
1a اذكــر مث�ااًل عل�ى م�رض مع�ٍد ينت�ج ع�ن كل مما .

يلي:الفيروس، والبكتيريا، األوليات، الفطريات.
2a ف�سر لماذا ُيصّنف السكري في األمراض غير المعدية؟.
3a و�سح دور الناقل الحيوي في نقل األمراض..
4a إلى . للمرض  المسببة  البكتيريا  تؤدي  كيف  �سف 

إصابة الجسم؟
5a التفكير الناقد لماذا يجب تغطية الفم واألنف عند .

السعال أو العطس؟

الخا�سة
 املر�ض عرب التاري

a •Óةيا Óاتنالكا Óا Óا Óر�با�ست Óاالع Óلس��
سا�لالÓمرااÓسب�Óةيالد

االأمرا�ض املعدية
a •Óالس�اÓامنهÓربطÓةعدياÓمرااÓلنت

ÓواÓا�الهÓواÓااÓريÓÓواÓاس�باÓرسباا
Óاتسبب� Óة�لا Óدواتا Óالا�ستعم Óوا Óامالطع

مراا
a •Óو�ساتوالÓولياتواÓطرياتوالÓياالبكتÓسب�

عديةاÓمراا
مكافحة االأمرا�ض املعدية

a •ÓمرااÓسارتاÓمنÓلÓال�سحيةÓالعاداتÓدسا�
ÓواÓالÓطيةوÓا ديÓاليديÓلس�Óاومنه

�لاÓاالÓناولÓدموÓال�سعالÓند

1

6a  ميــز ال�سبــب والنتيجــة كي�ف ترتب�ط قل�ة .
النظاف�ة بانتش�ار المرض؟ اكت�ب اجابتك 

في دفتر العلوم.

تطبيق المهارات
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الدر�ض

aWhataareaantibiotics?  ما الم�سادات الحيوية
حاول اإلنسان منذ القدم الحصول على عالج لألمراض التي يصاب بها، فاستخدم 
األعشاب والمواد الطبيعية المختلفة. وبعد أن تم اكتشاف أن الكائنات الحية الدقيقة 
هي المس�ؤولة عن الكثير من األمراض التي يصاب بها اإلنسان حاول القضاء على 
تلك الكائنات المس�ببة للمرض. ومن الطرائق التي استخدمها العالج بالمضادات 
الحيوي�ة. والمض�اد الحي�ويAntibiotica مادة عضوي�ة تنتجها الكائن�ات الدقيقة 
-ومنه�ا البكتيريا والفطريات- ف�ي أثناء نموها، وهي ق�ادرة )بتركيز منخفض( أن 
تقت�ل أو تمن�ع نم�و الكائنات الحي�ة الدقيقة األخ�رى. وكان العالم واكس�مان عام 
1942م هو أول من استخدم هذا المصطلح؛ لوصف أي مادة تنتجها الكائنات الحية 

الدقيقة لتقضي على الكائنات الدقيقة األخرى أو تقلل من نموها في وسط مخفف 
ا. ومع اس�تمرار التقدم العلمي أصبحت معظم المضادات الحيوية المستخدمة  جدًّ
ا عن مركبات أصلية موجودة  في الوقت الحاضر مواد ش�به صناعية ومعدلة كيميائيًّ

في الطبيعة. ويمثل الشكل 3 بعض أشكال المضادات الحيوية المستخدمة.

اكت�ســاف الم�ســادات الحيوية الحظ العالم الفرنس�ي إرنس�ت دوتشيس�ن في 
ع�ام 1896م كيف يمنع الفطر نم�و البكتيريا ولكن بقي اكتش�افه طي الكتمان حتى 
ع�ام 1928م حينم�ا وج�د ألكس�ندر فليمن�ج بالصدف�ة أن أحد الفطري�ات من نوع 
ث أحد أطباق بتري المخصصة لزراعة البكتيريا،  البنس�يليومPenicilliuma  قد لوَّ

معايير األداء الرئيسة
12.2

معايير البحث واالستقصاء العلمي
1.1aa-aa1.2aa-aa4.5

األهداف 
يتوق�ع ف�ي نهاي�ة ه�ذا ال�درس أن يك�ون 

الطالب قادًرا على أن:
يتعرف مفهوم المضاد الحيوي. �
يحدد آلية عمل المضاد الحيوي. �

األهمية
تس�اعد المض�ادات الحيوية عل�ى القضاء 

على بعض أنواع مسببات األمراض. 

م�ن  مختلف�ة  أن�واع  الشكل 3  تصن�ع 
بأش�كال  الحيوي�ة  المض�ادات 
مختلف�ة، منه�ا الس�ائل ومنه�ا 

الصلبة.

المفردات الجديدة 
Antibiotic •املضاد احليوي• 

Penicillium •فطر البنسيليوم• 

اصادا ايوية222222222222
Antibiotics
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مم�ا أّدى إل�ى القض�اء عليه�ا. وقد اكتش�ف أن فطر البنس�يليوم يفرز مادة، س�ميت 
البنس�لينPenicillina، وهي قادرة على قتل البكتيري�ا الموجودة حولها. وقد وجد 
فليمنج أن لمادة البنسلين مقدرة على عالج أمراض اإلنسان، إال أنه لم يستطع تنقية 

مادة البنسلين من الفطر، ولذلك لم يستطع القيام بتجارب أخرى.

 من مكتشف مادة البنسلني؟

Howaantibioticsawork  اآلية عمل الم�سادات الحيوية
تقس�م المضادات الحيوية إلى مجموعتين؛ اعتماًدا على تأثيرها في البكتيريا: تعمل 
المجموع�ة األولى على القضاء عل�ى البكتيريا، أما المجموع�ة األخرى فتثبط نمو 
البكتيري�ا. وتقضي المضادات الحيوية عل�ى البكتيريا بطرائق مختلفة منها: منع بناء 
جدارها الخلوي. أو التقليل من تكاثرها. أو التأثير على غشائها البالزمي، أو إيقاف 
بعض أنش�طته الحيوية، ولحس�ن الحظ ال تؤثر المضادات الحيوية في أنشطة خاليا 

االنسان.

 Antibioticsasusceptibilityatests اختبــارات الح�سا�سيــة للم�ســادات الحيويــة
الطريق�ة  Susceptibilityatesting للمض�اد الحي�وي  اختب�ار الحساس�ية  يع�د 
المؤثرف�ي  الحي�وي  المض�اد  ن�وع  المناس�بة الختي�اره. وه�و عملي�ة تحدي�د 
الكائن�ات الحي�ة. وف�ي الغالب تك�ون نتائجه موثوق�ة في العديد م�ن األمراض 
الت�ي تس�ببها الكائنات الحي�ة الدقيقة، ومنه�ا البكتيريا والفطري�ات. وتقوم هذه 
الطريق�ة على تنمية وتكثير الكائنات الحية الدقيقة في وس�ط غذائي فيما يس�مى 
زراع�ة الكائن�ات الحي�ةInoculatea. حيث يضاف أحد المض�ادات الحيوية إلى 

كائن حي تتم زراعته لتحديد مدى تأثيره فيه. ويجب أن تتم عملية 
الزراعة ف�ي ظروف معقمة. والتعقي�م Aseptic يهدف إلى تجنب 

تلوث العينات بكائنات حية دقيقة أخرى غير المراد فحصها. 

كذل�ك يت�م إجراء اختب�ارات حساس�ية للمريض قب�ل إعطائه بعض 
المض�ادات الحيوي�ة ومنها البنس�لين؛ لحمايته من خطر الحساس�ية 
للمض�اد عل�ى المري�ض. ويتم ذلك بحقن جزء بس�يط م�ن المضاد 
الحي�وي تحت الجلد ف�ي أماكن محددة من جس�م المريض، ومنها 
ال�ذراع أو الجه�ة األمامية من الفخذ، ثم ترس�م دائ�رة حول المكان 
لتمييزه�ا ع�ن باق�ي الجلد، وتت�رك لم�دة 10 دقائق. ويت�م مالحظة 

المكان؛ فإذا حدث احمرار في المنطقة أو ورم أو ارتفعت حرارتها، فهذا يدل على 
أن المري�ض لديه حساس�ية نح�و نوع المضاد الحي�وي الذي تم حقن�ه، فيصرف له 

مضاّد بديل عنه.انظر الشكل 4.

اإكت�ساف الم�سادات الحيوية 
ارج�ع إلى المواق�ع اإللكترونية 
عبر شبكة اإلنترنت لتحصل على 
معلوم�ات ع�ن كيفية اكتش�اف 
المض�ادات الحيوي�ة وأهميته�ا 

في العالج.

 اكتب مقال�ة تصف فيها  ن�ساط
كيفية اكتشاف المضادات الحيوية 
وأهميتها في العالج واقرأها أمام 

زمالئك.

العلــوم

عبر المواقع اإللكترونية

المفردات الجديدة 
Penicillin •البنسلني• 

اختبار احلساسية• 
• Susceptibility testing

زراعة الكائنات احلية        • 
• Inoculate

Aseptic •التعقيم• 

الشكل 4  يج�ري فح�ص للمري�ض عند 
إعطائ�ه مضاد البنس�لين للتأكد 
من مدى حساس�ية الجسم لهذا 

المضاد.
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االآثار الجانبية للم�سادات الحيوية Sideaeffectsaofaantibiotics يسبب تناول المضادات 
الحيوية الكثير من اآلثار الجانبية. ومن أكثر اآلثار الجانبية ش�يوًعا ظهور حساسية ألجسام بعض 
المرضى عند تناول نوعية من المضادات، وخصوًصا مجموعة البنسلين وتختلف درجة الخطورة 
من ش�خص إلى آخر؛ فمنها ما هو قليل الخطورة مثل اإلس�هال الخفيف والقيء أو طفح جلدي 
وحك�ة، ومنها ما هو أخطر من ذلك، مثل اإلس�هال الش�ديد أو صعوبة التنف�س، وفي هذه الحالة 
يجب على المريض التوقف فوًرا عن أخذ الدواء واالتصال بالطبيب المعالج.كذلك قد تتس�بب 
بعض أنواع المضادات الحيوية - وخصوًصا الواسعة المدى - في قتل البكتيريا النافعة الموجودة 

في األمعاء؛ بسبب عدم اتباع اإلرشادات الطبية.

UsingaantibioticsaCorrectly يج�ب  ا�ستخــدام الم�ســادات الحيويــة بطريقــة �سحيحــة 
اس�تخدام المض�اد الحيوي حتى الش�فاء كاماًل وعدم توق�ف المريض عن تناوله بمجرد ش�عوره 
بالتحسن، بل البد من تناول الجرعات كاملة. وفي الغالب تتراوح مدة تناول المضاد الحيوي بين 
5 و7 أيام. ويجب االلتزام بمدة تأثير الجرعة؛ فبعضها يجب تناوله كل 6 ساعات، وبعضها اآلخر 

عندما يكون اإلنسان في حاجة إليإاّل إاّل إاّل إاّل إاّل إاّل . وينبغي عدم استخدام المضاد الحيوي كل كل 8 ساعات. وينبغي عدم استخدام المضاد الحيوي إاّل عندما يكون اإلنسان في حاجة إليه.

اخترب نف�سك
1a عرف ما المضاد الحيوى؟.
2a ا حيويًّا؟ ولماذا؟. ف�سر هل تعد عصارة المعدة مضادًّ
3a اذكر ثالثة آثار جانبية لتناول المضادات الحيوية.
4a قضائها . كيفية  بحسب  الحيوية  �سنف المضادات 

على البكتيريا.
5a كاماًل . الحيوي  المضاد  تناول  يجب   لماذا  ف�سر

ولمدة 5-7 أيام.
6a حساسية . اختبار  عمل  يجب  الناقد لماذا  التفكير 

لعالج  استخدامه  قبل  الحيوي  للمضاد  البكتيريا 
مرض معين؟

الخا�سة
ما امل�سادات احليوية

a •Óاتناكال ÓنتجهاÓةي�س Óادم Óي�ياÓادسا
Óا�ÓنااÓÓطرياتوالÓياالبكتÓلمÓةيالد
Óناتالكا Óتل Óل Óمنخ Óيب Óادر Óيو

ا�ÓمنÓواÓراÓةيالدÓيةا

اآلية عمل امل�سادات احليوية
a •ÓةياÓاتناكالÓلÓةي�ياÓاداتساÓيس

Óوا Óل�ياÓادارÓبناÓمنÓمنهاÓديدÓبطرا
اركاÓمÓليلالت

a •Óساداتللم Óةيا Óاتناكال Óسا�سية� Óاربتا Óيت
Óلبع Óريا Óسا�سية� Óتبارا Óيت Óما Óي�يةا

ا�ستخدامهاÓبلÓلوÓي�يةاÓساداتا
a •Óا Óي�يةا Óساداتللم Óاا Óستخدام�ا Óؤدي�ي

سهال�اÓواÓسا�سية�اÓمنهاÓبيةاÓارا
a •ÓبلÓي�يةاÓساداتاÓناولÓسروبÓاملتاÓيج

ا�ستخدامها

2

7a عمل . يجب  لماذا  والنتيجة  ال�سبب  ميز 
اختبار حساسية للمريض قبل إعطائه مضاد 

البنسلين؟

تطبيق المهارات
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الدر�ض

333333333

معايير األداء الرئيسة
12.2a-12.3

معايير البحث واألستقصاء العلمي
3.1

األهداف 
يتوق�ع في نهاية هذا ال�درس أن يكون الطالب 

قادًرا على أن:
يوضح كيف يحمي التطعيم من األمراض  �

الفيروسية.
يقارن بين المناعة النشطة والسلبية. �
يوضح دور األجس�ام المضادة في حماية  �

الجسم من تأثيرات العدوى الميكروبية.

األهمية
يحارب الجسم مسببات المرض التي يتعرض 

لها كل يوم بإنتاج األجسام المضادة.

Immunity  المناعة
إن الحق -تبارك وتعالى- الذي أنش�أنا وأبدع خلقنا، زّود أجسامنا بوسائل دفاع 
مختلفة؛ حيث يعمل خط الدفاع األول )العام( فيه ضّد المواد الضارة والكائنات 
الحية المسببة لألمراض. أما خط الدفاع الثاني )الخاص(  فيمتاز بتخصصه؛ فهو 
 Immunity يعمل ضّد مسّببات أمراض معينة. ويتمثل في جهاز المناع�ة. والمناعة

هي العمليات التي يقوم بها الجسم لحمايته من األجسام الغريبة التي تؤثر فيه.

  ما أنواع الدفاعات لدى جسمك؟

خط الدفاع االأول Firstalineaaofadefenses يمثل الجلد والجهاز التنفسي 
والجهاز الهضمي والجهاز الدوراني خط الدفاع األول الذي يمنع مسّببات المرض 
من الدخول إلى الجسم. غير أن مسّببات المرض قد تستطيع الدخول عبر الجروح 
أو الفم أو أغشية األنف والعينين.ويعمل الجهاز التنفسي أيًضا على إعاقة دخول 
مس�ببات األمراض إلى الجس�م عن طري�ق األهداب والمخ�اط المبطن للجهاز 
التنفسي. ويمكنك التخلص من مسببات المرض العالقة عندما تعطس أو تسعل.

وف�ي الجهاز الهضمي عدة وس�ائل دفاعية، منها: اللع�اب واإلنزيمات وحمض 
الهيدروكلوريك والمخاط. أما جهاز الدوران فإنه يحتوي على خاليا الدم البيضاء، 

التي تتجول باستمرار بحًثا عن الكائنات والمواد الكيميائية الغريبة وتبتلعها. 

خــط الدفــاع الثانــي )المناعــة النوعيــة( Specificaimmunity عندما 
يح�ارب الجس�م الم�رض فإنه يح�ارب جزيئ�ات معق�دة ال تنتمي إليه، تس�مى 
مولِّ�دات الض�د. وقد تك�ون مولدات الض�د جزيئات منفصل�ة أو موجودة على 

سطح مسبِّبات المرض.

�ط ن�وع من الخاليا  وعندم�ا يالح�ظ الجهاز المناعي وجود جزيئات غريبة، ُيَنشِّ
تعمل على إنتاج األجسام المضادة. ويقصد بالجسم المضادAntibodya بروتين 
 ، ٍّ مح�دد. ويرتبط الجس�م المضاد مع موّل�د الضدِّ يش�كّل اس�تجابة لموّلدِ ض�د
ويجعل�ه غي�ر فّعال. وهن�اك نوع آخر م�ن الخاليا تحت�وي على أجس�ام مضادة 
لموّل�دات ضد معين�ة مجهزة داخل الخالي�ا نتيجة إصابة س�ابقة؛ لتكون جاهزة 

لمواجهة أي هجوم جديد من مسّبب المرض نفسه تسمى الخاليا الذاكرة.

والتطعي ادصا اصا
Antibodiesaandavaccination

المفردات الجديدة 

Immunity •املناعة• 

Antibody •اجلسم املضاد• 
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حتديد معدل التكاثر
اخلطوات

1a  ضع قطعة نقد على الطاولة. .
وتخيل قطعة النقد خليَة بكتيريا 
يمكن أن تنقسم كل 5 دقائق.

2a  ض�ع قطعتي نقد تحت قطعة .
النقد األولى لتكّون مًعا شكَل 
مثلث. يعني ذلك أن خليتين 

نتجتا عن انقسام الخلية.

3a  كرر ثالثة انقسامات، وذلك .
بوضع قطعتي نقد تحت كل 
قطعة نقد في الصف األعلى.

4a  احس�ب عدد خاليا البكتيريا .
التي تحصل عليها بعد مرور 
رب�ع س�اعة. ومّث�ل نتائجك 

بيانيًّا.

التحليل
1a   ما عدد البكتيريا الناتجة بعد .

مرور ربع ساعة؟

2a  لماذا نسارع بتناول المضادات .
الحي�وي��ة عن�دم�ا ُنص��اب 

بالعدوى؟

المفردات الجديدة 

Vaccine •الُطعم )اللقاح(• 

 *  الجدول لالطالع الذاتي

 تس�اعد األجس�ام المضادة الجسم على  Activeaimmunity المناعة الن�سطة
بن�اء دفاعات بطريقتي�ن، هما: المناعة النش�طة، والمناعة الس�لبية. وخ�الل المناعة 
النش�طة ُينتج الجسم األجساَم المضادة استجابًة لموّلد الضد. وعندما تغزو مسّببات 
المرض الجس�م تتضاعف أعدادها بس�رعة، فُتصاب بالمرض، فيبدأ الجسم مباشرة 
ف�ي صنع األجس�ام المضادة لمحارب�ة موّلد الضّد. وعندما تتش�كل كمي�ة كافية من 
األجس�ام المضادة فإنك تتحس�ن. وتبقى بعض األجس�ام المضادة ف�ي حالة تأهب 
في الجس�م، وُتنتج خاليا الذاكرة العديد منها بس�رعة إذا دخل مسّبب المرض نفسه 
جسمك مرة أخرى. ولهذا فإنك ال ُتصاب بأمراض معينة -منها جدري الماء- أكثر 

من مرة واحدة في العمر.

التطعيم )التح�سين( Vaccination الطريقة األخرى لتكوين المناعة النشطة ضّد 
عم )اللقاح( Vaccine؛ وهو مس�بب ضعيف أو ميت  األمراض هي الحصول على الطُّ
للمرض، يحفز الجس�م على إنتاج أجس�ام مضادة دون أن يصاب الش�خص بالمرض. 
عم من  عم عن طريق الف�م. ويتكون الطرُّ ويمك�ن أن يت�م التطعيم بالحق�ن، أو بتناول الطرُّ
موّلدات الضّد التي تمنحك مناعة نش�طة ضّد بعض األمراض التي تس�ببها البكتيريا أو 

الفيروسات. 

عوم اجلديدة الذي اعتمدته وزارة ال�سحة يف دولة قطر اجلدول 3* برنامج الط
عمعمر الطفل نوع الط

د�الÓندBÓيال�باÓوالكبدÓ ال�سلÓمر

سهرا
ÓاولÓBÓيال�باÓدوالكبÓيالديكÓالوال�سعÓ��والتيتاÓا ناÓواÓايالدفت

ÓليةالنÓةستد�ا

Ó4اسهر
ÓاولÓBÓيال�باÓدوالكبÓيالديكÓالوال�سعÓ��والتيتاÓا ناÓواÓايالدفت

ÓالاÓسللوÓليةالنÓةستد�ا

Ó6اسهر
ÓاولÓBÓيال�باÓدوالكبÓيالديكÓالوال�سعÓ��والتيتاÓا ناÓواÓايالدفت

ÓالاÓسللوÓليةالنÓةستد�ا

ا�سبةÓ9اسهر

ا سهرÓ12ÓالاÓسللوÓالنكافيةÓدالÓوالتهاÓيةااÓسبة�واÓسبة�واÓااÓدري

ا سهرÓ18
ÓلسلوÓAÓيال�باÓدوالكبÓيالديكÓالوال�سعÓ��والتيتاÓاناÓايالدفت

Óالا

ا سهرÓ24AÓيال�باÓالكبد

Ó6 –Ó4�سن�ات
Óةسب�وا Óاا Óدريو Óيالديك Óالوال�سع Ó��والتيتا Óانا Óايالدفت

ÓالاÓسللوالنكافيةÓدالÓوالتهاÓيةااÓسبة�وا
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عم من اإلصابة بالمرض، ولكنه ليس عالًجا؛ فكلما كبر اإلنس�ان يصبح  ويقي الطرُّ
عرض�ة لع�دد أكبر م�ن مس�ّببات المرض، ويكتس�ب مناع�ة لكل واح�د من هذه 
األمراض. فعند الوالدة يكون الجس�م محتوًيا على جميع األجس�ام المضادة التي 
تملكها األم في دمها، إال أنَّ هذه األجس�ام تبقى عدة أش�هر ثم تتحّلل. لذا يحتاج 
األطف�ال إلى التطعي�م لتطوير جهازهم المناعي، كما ف�ي الجدول 3. وقد حققت 
دولة قطر نجاحات ملموس�ة فيما يتعلق بتقليص معدل وفيات األطفال دون س�ن 

الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة من 1995 حتى اآلن. 

المناعة ال�سلبية Passiveaimmunity تحدث المناعة الس�لبية عندما ُيحقن 
الجس�م باألجس�ام المضادة التي أنتجتها حيوانات أخ�رى. وال تدوم هذه المناعة 
طوياًل، بخالف المناعة النش�طة. وتستخدم في حاالت األوبئة لحماية الجسم من 
المرض وتعطى األجس�ام المضادة على هيئة مصل )Serum( يحقن في الجس�م 

ليكسبه مناعة مؤقتة.

  ما الفرق بني املناعة النشطة واملناعة السلبية؟

عم من اإلصابة بالمرض، ولكنه ليس عالًجا؛ فكلما كبر اإلنس�ان يصبح  عم من اإلصابة بالمرض، ولكنه ليس عالًجا؛ فكلما كبر اإلنس�ان يصبح ويقي الطرُّ ويقي الطرُّ
العلــوم

عبر المواقع اإللكترونية

  مطعوم الجدري
ارجع إل�ى المواقع اإللكترونية 
عبر شبكة اإلنترنت لتحصل على 
معلومات ع�ن كيفية اكتش�اف 

طعم الجدري وطريقة عمله.

ح�ول  تقري�ًرا   اكت�ب  نـ�ســاط
كيفية اكتش�اف طع�م الجدري 

وطريقة عمله.

اخترب نف�سك
1a حماية . على  المضادة  األجسام  تعمل  كيف  ف�ّسر 

الجسم من مولدات الضد؟
2a من . السلبية  والمناعة  النشطة  المناعة  بين  قــارن 

حيث طريقة الجسم في مقاومة مولد ضد.
3a ف�سر كيف يعمل الطعم على حماية اإلنسان..
4a التفكير الناقد للعديد من األمراض أعراض تشبه .

الحصبة. فلماذا ال يحميك تطعيم الحصبة من اإلصابة 
بهذه األمراض؟

الخا�سة
املناعة

a •مرااÓاربةÓ�ÓةنااÓهازÓ�يالرÓالهد
a •Óدوراوال Óسميواله Óسي�التن Óازهوا Óلدا Óا

واÓالدفاÓ�طÓي
a •االÓالدفاÓÓية�النÓةنااÓل سك
a •Óامس�اÓÓةطسنالÓةاناÓÓÓس�اÓنس�ي

 سدالÓداتل�Óا�ستجابةÓسادا
a •Óنتو Ó سدال Óم�لدات ÓاربةÓل Óسام�ا Óعمل

Óاا Óرا ÓمرÓمنهاÓالعديد Óةب�سر Óراال Óاليا
س�ااÓيةاÓسه�ÓراÓم�سبÓلد

a •Óراما Óسد Óسطة Óةمنا Óالتطعي Óك�سي Óد
و�سيةال

a •Óسام�باÓس�اÓيحÓندماÓال�سلبيةÓةنااÓكت�س
اتي�ااÓسام�اÓÓتجÓسادم

3

5a ضد . اإلنس��ان  جس���م  دفاع  مراحل  تتبع 
التي  العمليات  واصًفا  المرض،  مسببات 

يقوم بها في دفاعه.

تطبيق المهارات
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توجد الكائنات الحية الدقيقة في كل مكان، لذلك فإن غس�ل اليدين واستعمال المواد 
المطهرة يساعدان على إزالة بعض هذه الكائنات.

 �سوؤال من واقع الحياة 
كيف تسّبب الكائنات الحية الدقيقة اإلصابة باألمراض؟

 الخطوات 
1a رّق�م األكي�اس البالس�تيكية باس�تعمال الش�ريط الالص�ق م�ن 1 إل�ى 6، والبس .

القفازات، وضع تفاحة في الكيس األول.

2a ادل�ك خم�س حبات من التفاح الط�ازج بالحبة المتعفنة، وه�ي مصدر الكائنات .
الحية الدقيقة. 

تحذير: ال تلمس وجهك في أثناء ذلك.

3a ضع حبة تفاح في الكيس الثاني..

4a احم�ل تفاح�ة إل�ى ارتف�اع 1.5m، وألقه�ا على الجري�دة، ثم ضعها ف�ي الكيس .
الثالث.

5a ادلك التفاحة الثالثة بورق الصنفرة، ثم ضعها في الكيس الرابع..

6a اغس�ل إحدى التفاحات بالم�اء والصابون، ثم جففها جي�ًدا، وضعها في الكيس .
الخامس.

األهداف 
   تاح انتقال الكائنات الحية 

الدقيقة.

  تربط بين اإلصابة والكائنات 
الحية الدقيقة.

المواد واألدوات
6 تفاحات طازجة• 

تفاحة متعفنة• 

كحول طبي• 

أقالم                 • قفازات• 

ورق نشاف  • ورق صنفرة• 

قطن                  • ماء وصابون• 

جريدة              • أشرطة الصقة• 
6 أكي�اس بالس�تيكية ذاتي�ة • 

اإلغالق

األمن والسالمة

تحذي�ر: ال ت�أكل التف�اح. وال 
تخل�ع النظ�ارة الواقي�ة إال بعد 
إكم�ال عملية التنظي�ف. وبعد 
انته�اء التجرب�ة أع�طِ معلم�ك 

األكياس كلها ليتخلص منها.

الكائنات الحية الدقيقة واألمراض
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لتنفيذ اال�ستق�ساء ارجع اإىل كرا�سة التجارب العملية

7a اس�تعمل القطن لوض�ع الكحول على التفاح�ة األخيرة واتركه�ا حتى تجف، ثم .
ضعها في الكيس السادس.

8a أغلق األكياس كلها، وضعها في مكان معتم..

9a راقب التفاحات، والحظ حالتها في اليومين الثالث والسابع من غير إخراجها من .
األكياس، وسجل مالحظاتك في جدول البيانات.

املـاحظــــــات
اليوم ال�سابعاليوم الثالثاحلالة

الطازة

Óاعاة

اهملة

رال�سنÓب�رÓة�دلا

�وال�سابÓاباÓس�لة�ا
اطاÓبالكح�ل

 DataaAnalysis حتليل البيانات 
1a قارن بين حالة التفاح في اليوم الثالث عن حالته في اليوم السابع..

aConcludingaandaAppling اال�ستنتاج والتطبيق 
1a ف�ّسر سبب االختالف في حاالت التفاحات..

2a ا�ستنتج كيف يكون لهذه التجربة عالقة بإصابة الجلد؟.

3a ف�ّسر لماذا ُيعّد غسل الجرح ضروريًّا؟.

أحض�ر ملصًق�ا لبيان فوائد غس�ل اليدي�ن في منع 
انتش�ار األمراض، مس�تأذًنا في وضع�ه بالقرب من 

الحمامات في المدرسة. 

ببياناتك
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العلم      والتاريخ

ÓÓةيولكاÓا�اÓاÓار
اÓسبكة

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

204

الطعــوم

بحث اكتب تقريًرا عن أحد أنواع الطعوم وكيفية اكتش�افه وأهميته في القضاء 
على المرض، ثم اعرض ذلك على زمالئك في الصف.

أول اس�تخدام للطعوم ف�ي التاريخ ب�دأ في الصين 
لمرض الج�دري، حيث حق�ن األطب�اء الصينيون 
-قب�ل اكتش�اف الكائن�ات الحي�ة الدقيق�ة- بعض 
األش�خاص بالس�ائل الذي ينتج على جلد مرضى 
الج�دري، وق�د نج�ح ه�ذا الطع�م في من�ع إصابة 

هؤالء األشخاص بالمرض.

وق�د أخ�ذت بع�ض الش�عوب األخ�رى الطريق�ة 
الصيني�ة ف�ي التلقي�ح، فاس�تخدمها األت�راك، ث�م 
انتقل�ت إل�ى أوروب�ا عب�ر بريطاني�ا. فاس�تخدمها 
األطباء في القضاء على مرض الجدري. ثم الحظ 
أحد األطباء البريطانيين بعد ذلك- ويس�مى إدورد 
جينر- أن األش�خاص الذين ُيصابون بجدري البقر 
ال ُيصاب�ون بالج�دري، فق�ام بحقن أح�د األطفال 
بج�دري البق�ر، وبع�د ش�فائه من�ه حقن�ه بالم�واد 
والسوائل التي تنتج على جلد األشخاص المصابين 
بالجدري فلم ُيَصب. وقد س�مى جينر هذه الطريقة 
ب�� vaccination ، وهي كلمة مش�تقة م�ن الكلمة 
الالتيني�ة vacca، وتعني بقرة. ثم انتش�رت الطعوم 
في العال�م، واس�تخدمها األطباء ف�ي القضاء على 

أنواع أخرى من األمراض.

وبع�د اكتش�اف باس�تور للكائن�ات الحي�ة الدقيقة 
م�ن  للعدي�د  أكب�ر  بش�كل  الطع�وم  اس�ُتخدمت 
األمراض. وفي عام 1952  م اكتشف العالم سالك 
Salk طع�م ش�لل األطف�ال، والذي ُعدَّ م�ن أعظم 

اكتش�افات الق�رن العش�رين، ويعط�ى ه�ذا الطعم 
بالحقن، وُسّمي باسم مكتشفه "سالك". ثم اكُتشف 
طعم آخر لمرض ش�لل األطفال ُيعطى بالفم ُسّمي 
س�ابن Sabin، وكال الطعمي�ن ُيس�تخدمان اآلن. 
ويوج�د العدي�د من الطع�وم في الوق�ت الحاضر 
منه�ا: طعوم الته�اب الس�حايا والس�عال الديكي 
والدفتيري�ا واألنفلون�زا والحصب�ة، وغيره�ا م�ن 

الطعوم.
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تصور ا�فكار الرئيسة

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

الدرس ا�ول  الكائنات الحية الدقيقة واألمراض 

المعدية 

1a اكتشف العالم باستور أن األحياء الدقيقة تسبب األمراض..
2a واألولي�ات . والفطري�ات  والفيروس�ات  البكتيري�ا  تس�بب 

األمراض المعدية.
3a م�ن األمثلة على األم�راض المعدي�ة: التيفوئي�د والمالريا .

واألنفلونزا واإليدز.
4a تنتق�ل األم�راض المعدي�ة بطرق منه�ا: االتصال المباش�ر .

بالمريض أو باستعمال األدوات الملوثة بمسببات المرض.
5a االهتمام بالنظافة الش�خصية وعدم مخالط�ة المصابين في .

المرض أهم طرق مكافحة األمراض المعدية.

الدرس الثاني المضادات الحيوية

1a تس�مى المواد العضوية التي تنتجها بع�ض الكائنات الحية .
الدقيق�ة ف�ي أثن�اء نموه�ا، وت�ؤدي إل�ى قت�ل أو من�ع نمو 

الكائنات الحية الدقيقة األخرى المضادات الحيوية.
2a تقض�ي المض�ادات الحيوية عل�ى الكائنات الحي�ة الضارة .

باإلنس�ان بطرائق مختلفة، منها منع الكائنات الحية من بناء 
جدارها الخلوي.

3a يستخدم اختبار الحساسية في اختيار المضاد الحيوي؛ حيث .
يتم عمل زراعة للكائن الحي الدقيق قبل بدء استخدامه.

4a يسبب تناول المضادات الحيوية الكثير من اآلثار الجانبية، .
منها ظهور الحساسية واإلسهال.

5a ي�م عم�ل اختب�ار حساس�ية للمري�ض قب�ل إعطائ�ه بعض .
المضادات لحمايته من تأثير المضاد عليه.

الدرس الثالث األجسام المضادة والتطعيم

1a يحمي جهاز المناعة الجسم من مسببات األمراض..
2a المناع�ة . فت�رة طويل�ة، بخ�الف  الطبيعي�ة  المناع�ة  ت�دوم 

االصطناعية.
3a تس�مى الجزيئ�ات التي تدخل إل�ى الجس�م وال تنتمي إليه .

ا يرتبط  ا محددًّ مولدات الضد. وينتج الجس�م جسًما مضادًّ
بمولد الضد ويجعله غير فعال.

4a ن التطعي�م مناع�ة طبيعي�ة ض�د بعض األم�راض التي . ُيَك�وِّ
تسببها البكتيريا والفيروسات.

ملهااÓÓعديةاÓمرااÓل�ÓالتاليةÓيميةااÓريطةاÓر�سÓدا

�سببها

مالمالمالمالمالمال
مالمال

�سببها�سببها�سببها

الطريات

اÓالتها
المالرياال��سط

سالر

ال�سل

اليرو�ساتالبكتيريا

�النعاÓمر

�سببها�سببها

االأمرا�ض املعدية
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ا�ستخدام المفردات

ام�أل الف�راغ فيما يلي المف�ردة المناس�بة )اكت�ب المفردات 
باللغة االنجليزية(:

1a الت�ي . الدقيق�ة  الحي�ة  الكائن�ات  ....................... ه�ي 

تصيب اإلنسان باألمراض.

2a ....................... مادة يفرزها فطر البنسيليوم قادرة على .

قتل البكتيريا.

3a ....................... ه�ي العملي�ات التي يقوم بها الجس�م .

لحمايته من األجسام الغريبة التي تؤثر فيه.

4a ....................... م�ادة عضوية تنتجه�ا بعض الكائنات .

الحية تقتل أو تمنع نمو كائنات حية أخرى.

5a ....................... مسبب للمرض ضعيف يحفز الجسم .

عل�ى إنت�اج أجس�ام مض�ادة دون أن يص�اب الجس�م 
بالمرض.

تثبيت المـفاهـيم

اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

6a أي الكائنات التالية ليس ناقاًل للمرض؟.

a .القوارضb .الشجر
c .الذبابd .الطيور

7a ما الذي يسبب األمراض المعدية؟.

a .الوراثةb .التحسس
c .المواد الكيميائيةd .الكائنات الحية الدقيقة

8a ما الذي يكونه الجسم لمحاربة مولدات الضد؟.

a ..الهرمونات
b ..المواد المسببة للحساسية
c ..مسببات المرض
d ..األجسام المضادة

9a أيٌّ من ناقالت المرض التالية تعد ناقاًل حيويًّا؟.

a .الماء
b .الطيور
c .الطعام

d .الهواء

10a. أي مم�ا يلي يمثل خط الدفاع األول في الجس�م الذي
يمنع بعض مسببات األمراض؟

a .إنزيمات المعدةb .األجسام المضادة
c .بعض الطعومd .الهرمونات

11a.أي األمراض التالية من األمراض المعدية؟

a .الحساسيةb .االنفلونزا
c .السرطانd .السكري

12a. :أول من اكتشف البنسلين في العالم

a ..إرنست دوتشين
b ..إرنست شين
c ..ألكسندر فليمنج
d ..هوارد فلوري
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التفكير الناقد

13a و�ســح أي األمرين أفضل: تطعيم األطف�ال، أم االنتظار .
حتى يبنوا المناعة الخاصة بهم؟

14a ف�ســر لم�اذا ال تس�تخدم المض�ادات الحيوي�ة لع�الج .
نزالت البرد؟

15a قــارن بي�ن كل م�ن مول�دات الض�د والجس�م المضاد .
والمضادات الحيوية.

استعمل المخطط التالي لإلجابة عن السؤال 16.
خمطط لعدد االإ�سابات ب�سلل االأطفال

14

12

10

8

6

4

2

�ض1990          1980            1970              1960           1952
سخ
� 1

00
00

ل 0
ني ك
ت ب
ابا
الإ�س
د ا
عد

ال�سنة

بدء اإعطاء طعم �سلل 
االأطفال عن طريق الفم

16a قارن بين عدد اإلصابات بشلل األطفال قبل عام 1960م .
وبعده. وما عالقة ذلك باستعمال طعم شلل األطفال؟

17a �سنف ارس�م جدواًل مستعماًل برنامج معالج النصوص .
لتصني�ف األم�راض التالي�ة بحس�ب مس�بب المرض: 
التيتان�وس، ش�لل األطف�ال، مرض النع�اس، النكاف، 

التهاب الحلق، مرض قدم الرياضي.

اأن�ســـطة تقـــويم االأداء

18a لوحــة عر�ــض صمم لوحة ع�رض توضح م�ن خاللها .
كيف يمكن لش�خص مصاب باألنفلونزا نش�ر المرض 

ألفراد عائلته، ولزمالئه في الصف ولآلخرين.

19a. اأقرا�ض م�ساد حيوي إذا كان أحد األشخاص 
يش�كو من أل�م ف�ي األذن، فوصف ل�ه أحد 
�ا لعالج�ه، ف�إذا كان  ا حيويًّ األطب�اء مض�ادًّ
المض�اد الحيوي يؤخذ على ش�كل أقراص 
بجرعة مقدارها mg 400 أو mg 1000. فكم 
قرًص�ا م�ن جرعة ال�� mg 400 يحت�اج إليها 
لتساوي قرًصا واحًدا من جرعة mg 1000؟

اس�تعمل المخطط التال�ي الذي يمثل نس�بة عدد 
األطف�ال الذي�ن أصيبوا باإلس�هال في الس�نوات 
2000م إل�ى 2009م ف�ي دول�ة قط�ر لإلجابة عن 

السؤال 20
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20a. ن�سبــة المر�ــض أي س�نة تمث�ل أعل�ى نس�بة
إلصابة األطفال، وأيها تمثل أقل نسبة؟

تطبيق الريا�سيات
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اأ�سلة االإختيار من متعدد  اجلزء االأول

1a أي األعراض التالية ال يمكن أن يسببها تناول المضاد الحيوي؟ .
a ..الحساسية
b ..اإلسهال
c ..اصفرار العينين
d .القيء

2a أي األمراض التالية غير معٍد؟.
a ..التيتانوس
b ..األنفلونزا
c ..المالريا
d ..السكري

استخدم الش�كل التالي الذي يمثل عدد المصابين ببعض 
األم�راض المعدي�ة ف�ي قط�ر ف�ي عام�ي 2002م و2009م 

لإلجابة عن السؤالين 3 و4.
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3a أي األم�راض المعدي�ة الظاه�رة ف�ي الش�كل أكث�ر .
انتشاًرا في دولة قطر؟

a ..الكوليرا
b ..)B( الكبد الوبائي
c ..الحصبة
d ..المالريا

4a أي األم�راض المعدي�ة ال تش�كل خطًرا ف�ي الوقت .
الحاضر على دولة قطر؟

a ..الكوليرا
b ..)B( الكبد الوبائي
c ..الحصبة
d ..المالريا

اس�تخدم الج�دول التالي ال�ذي يمثل ع�دد المصابين في 
إح�دى الدول قب�ل توافر طع�وم األمراض، وبع�د إجراء 

التطعيم لها في اإلجابة عن األسئلة 5-7.

المرض

معدل اإلصابة 
بالمرض لكل سنة 
قبل توافر الطعوم

معدل اإلصابة 
بالمرض بعد 

إجراء التطعيم 
في سنة 1998

50328289الحصبة

1758851الدفتيريا

131434التيتانوس

152209606النكاف

الحصبة 
47745345األلمانية

1472716279الدرن

5a إصاب�ة . أكب�ر ح�االت  يمث�ل  التالي�ة  األم�راض  أي 
بالمرض قبل توافر الطعوم؟

a ..الدفتيريا
b ..النكاف
c ..الحصبة األلمانية
d ..الدرن
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6a إصاب�ة . أكب�ر ح�االت  يمث�ل  التالي�ة  األم�راض  أي 
بالمرض بعد إجراء التطعيم؟

a ..الحصبة
b ..التيتانوس
c ..النكاف
d ..الدرن

7a أي األم�راض الممثلة في الج�دول الس�ابق تس�ببها .
البكتيريا؟

a ..الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف
b ..الحصبة والتيتانوس والنكاف
c ..النكاف والدرن والحصبة األلمانية
d ..التيتانوس والدرن والدفتيريا

اأ�سلة االإجابات الق�سرية  اجلزء الثا

8a م�ن . الجس�م  حماي�ة  عل�ى  الجل�د  يس�اعد  كي�ف 
األمراض؟

9a ممارس�تها . يمك�ن  الت�ي  الصحي�ة  اإلج�راءات  م�ا 
للمساعدة على مكافحة األمراض المعدية؟

10a م�ا الش�روط التي يج�ب اتباعها عند تن�اول المضاد  .
الحيوي؟

11a اذكر ثالث وسائل تنتقل بها األمراض المعدية..

12a اذكر ثالث أمراض تسببها الفيروسات..

اأ�سلة االإجابات املفتوحة  اجلزء الثالث

13a ما الذي يستمر فترة أطول: المناعة النشطة أم المناعة .
السلبية؟ وضح إجابتك.

14a كيف تعمل األجسام المضادة على حماية الجسم..

15a وض�ح ه�ل يفيد تطعيم ش�خص بلق�اح الحصبة إذا .
كان قد أصيب بها من قبل؟

16a لماذا يتم اكتش�اف وصناعة مضادات حيوية جديدة .
بشكل مستمر؟
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هذه صورة لذرة نحاس محاطة بثماٍن وأربعين ذرة حديد التقطت بواس�طة 
المجه�ر االلكترون�ي الماس�ح )STM(. م�ا ال�ذرات؟ وكيف اكتش�فت؟ 
س�تتعّرف في هذه الوحدة بعض العلماء، واكتشافاتهم الرائعة حول طبيعة 

الذرة. 

دفتر العلوم   صف الّذرة في ضوء ما تعرفه عنها.

البية الرية 
وايية

aAtomicaandaaMolecular
Structure

مــعـلـومــات  لدينــا  توافــر  كــّلمــا 
جـديدة ا�ستطـعـــنـــا تقــديـم وذج 

للذرة اأك تف�سيًا ودقة.

الدرس األول
الذرات نماذج 

Atomicamodels

 تح�ت�وي ال�ذرات  الفكـــــرة الرئيـ�سـة
على ب�روت�ون�ات ونيوترونات في نواة 
ا، وإلكترون�ات  كث�ي�ف�ة وصغي�رة ج�دًّ

تدور في منطقة واسعة حول النواة.

الدرس الثاني
االإلكتروني التوزيع 

Electronaconfiguration

كل  يحت�وي  الرئي�سـة الفـكـــــــرة 
مس�توى طاق�ة على ع�دد محدد من 
اإللكترون�ات، وهذه الظاهرة تفّس�ر 

بنية الجدول الدوري.
الدرس الثالث

الروابط الكيميائية
Chemicalabonds

 تنش��أ الروابط  الفـكـــــرة الرئي�سـة
فق�د  نتيج�ة  العناص�ر  ذرات  بي�ن 
ال�ذرات  مش�اركة  أو  اكتس�اب  أو 

باإللكترونات.
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أج�زاء ال�ذرة اعم�ل املطوي�ة التالية؛ 
أفك��ارك،  تن�ظ�ي�م  ع�ىل  لتس�اع�دك 

ومراجعة مكّونات الذرة.

ض�ع ق�طع�تني من الورق 
األخرى  ف�وق  إح�دامه�ا 
وع�ىل مس�افة cm 2 م�ن 

ح�افة الورقة األوىل.

الس�فلية  األط�راف  اط�وِ 
لألوراق، ع�لى أن يص�بح 

ل�ديك أرب�ع أشرطة.

ب��:  األش�رطة  عن�ون 
اإللكت�رون،  ال�ذرة، 
البروتون، النيوترون، 

كما في الشكل.  

يف أثناء ق�راءتك هذه الوحدة؛ صف كيف تم   اقرأ واك�ت�ب
اكتش�اف كّل مكّون من مك�ّونات الذرة، ودّون احل�قائق يف 

أماكنها املناسبة يف املطوية. 

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3


--






--






--





لتنفيذ التجربة االستهاللية ارجع إىل كراسة التجارب 
العملية

تعّرف ما تخفيه االأ�سياء
هل سبق أن حصلت على هدية مغّلفة، وكنت تتلهف 
لمعرف�ة ماهيتها؟ ماذا فعلت لتعرف ما بداخلها؟ إّن 
الذّرة تشبه � إلى حّد بعيد � تلك الهدية المغّلفة؛ فأن�ت 
تري�د اس�تكشافها، ولكّنك ال تستطيع رؤي�تها مباشرة 
أو بسهولة. ستتعرف في هذه التجربة كيفية عمل نماذج 

للذرة كما تصورها كل من دالتون وطومسون. 

      Ó االأمُن وال�سامُة:   
الخطوات: 

1a سيعطيك معلمك قطعة من الصلصال وعدد من .
حبات العدس.

2a اقسم قطعة الصلصال إلى قطعتين، ثم شكلهما .
على هيئة كرتين.

3a اغرس حبات العدس داخل وعلى سطح إحدى .
القطعتين، واترك القطعة األخرى كما هي.

4a بّدل قطعك الصلصالية بقطعة أحد زمالئك..
5a تحّس�س القطعة الصلصالية بعود خش�بي رفيع .

)تنظيف أس�نان(؛ لكي تكتشف حبات العدس 
الموجودة في إحدى القطع.

التفكير الناقد:  حدد أي القطع الصلصالية تمثل نموذج 
دالتون، وأيها تمثل نموذج طومس�ون. ما الذي تمثله 
حب�ات العدس في نموذج طومس�ون؟وضح برس�م 
تخطيطي كالًّ من نموذج دالتون ونموذج طومسون للذرة. 

صاا يية
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تهّيأ للقراءة

ن في أثن�اء قراءتك النّص تصوراٍت ذهنيًة، وذلك بتخيل كيف تتمثَّل    تعّلم كوِّ
لك صفات األش�ياء في النص: صوت، أم ش�عور، أم رائحة، أم طعم. وابحث عن 

أيِّ صور أو أشكال في الصفحة تساعدك على المزيد من الفهم. 

  تدّرب اق�رأ الفقرة التالية، وركز على األفكار البارزة في أثناء قراءتك لتش�ّكل 
لها صورة ذهنية في مخيلتك.

ل�كل عنص�ر تركي�ب ذري ُمميِّز ل�ه يتكون من ع�دد محدد من 
ع�دد  ويُك�ون  واإللكترون�ات.  والنيوترون�ات  البروتون�ات 
اإللكترونات مس�اوًيا دائًم�ا لعدد البروتونات ف�ي ذرة العنصر 

المتعادلة. 

  ح�اول أن تتصور الذرة معتمًدا على الوصف الس�ابق، ث�م انظر بعد ذلك إلى 
الشك�ل 11 صفحة 224 في الكتاب. 

ما اجلسيامت التي تتكون منها الذرة؟• 
كم بروتوًنا يف الذرة؟• 
ما نوع شحنة كل من الربوتون واإللكرتون؟• 
ملاذا تكون ذرة العنرص متعادلة كهربائيًّا؟• 

  طّبق دّون من خالل قراءت�ك هذا الوحدة ثالثة 
موضوع�ات يمكن�ك تصّوره�ا، ث�م ارس�م مخّطًط�ا 

بسيًطا يوّضح ما تخيلته.

1

2

3

 Visualize    ت�سّورات ذهنية
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تهّيأ للقراءة

رّكز- عند قراءتك الوحدَة- على األفكار الرئيسة، باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الوحدة أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.• 
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. • 

2 بعد قراءة الوحدة  ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غريت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.• 
صّحح العبارات غري الصحيحة.• 
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.• 

ز في اأثناء قراءتك يساعدك التصّور الذهني عى رك

ر ما تقرأ. تذكُّ

قبل القراءة
 م اأو

بعد القراءةالعبارة
 م اأو

1a درس الفالسفة القدماء الذرة من خالل إجراء التجارب..

2a ذرات العنصر الواحد لها العدد نفسه من البروتونات والنيوترونات..

3a يتسع كل مستوى طاقة في الذرة إلى عدد محدد من اإللكترونات..
4a مجموع�ة العناص�ر ف�ي العم�ود األخير م�ن الج�دول الدوري تس�مى .

الغازات النبيلة.
5a تسمى الصفوف في الجدول الدوري المجموعات..

6a توصل محاليل المركبات األيونية والتساهمية التيار الكهربائي..

7a يمكن أن تكون الروابط األيونية والتساهمية جزيئات عمالقة ..

8a تكون الرابطة التساهمية أحادية أو ثنائية أو ثالثية أو رباعية..
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الدر�ض

االآراء القديمة حول بنية الذرة
Earlyaideasaaboutaatomicastructure

تع�اىل:  قال 

 سورة سبأ
 بدأ الناس يتس�اءلون عن حقيقة الماّدة منذ 2500 س�نة تقريًبا؛ حيث اعتقد بعض 
ا، غير قابلٍة للتقسيم،  الفالس�فة القدماء أّن الماّدة تتكّون من جسيمات صغيرة جدًّ
أطلق�وا عليها اس�م الذرات Atoms. ولكي تتخيل ذل�ك بطريقة أخرى تصّور أّن 
لديك قالدة من الخرز كما في الشكل 1، وأّنك قسمتها إلى أجزاء أصغر فأصغر، 

ففي النهاية ستصل إلى خرزة واحدة.

ف بنية الذرة تطّورات في تعر
Developmentsainaknowingatheastructureaofatheaatom

بدأ العلماء في القرن الثامن عش�ر البحث إلثبات وج�ود الذرات في مختبراتهم، 
فدرس�وا الم�اّدة وتغيراته�ا، و وجدوا أّن هناك م�واّد معينة ال يمك�ن تحليلها إلى 
مواّد أبس�ط منه�ا، أطلقوا عليها اس�م العناصر. والعنص�ر Element ماّدة تتكون 
م�ن نوع واح�د من الذرات. فعنصر الحديد على س�بيل المث�ال يتكّون من ذرات 
الحدي�د فق�ط، وعنصر الفضة يتك�ّون م�ن ذرات الفضة فقط، وكذل�ك األمر مع 

عنصر الكربون أو الذهب أو األكسجين، وغيرها.

معايير األداء الرئيسة
13.1a-a13.2a-a13.4

معايير البحث واالستقصاء العلمي
2.5a-a2.6a-a3.1

األهداف 
يتوق�ع في نهاية ال�درس أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 
لتركي�ب  � الحدي�ث  يصف النم�وذج 

الذرة.
يش�رح مفهوم الع�دد الكتل�ي والعدد  �

الذري والنظير. 
يفس�ر وجود العنص�ر ف�ي أكث�ر م�ن  �

صورة )النظائر(.
يمثل النظائر رمزًيا باستخدام األعداد  �

الذرية والكتلية.
والكت�ل  � الكهربائي�ة  يميِّز الش�حنات 

والنيوت�رون  للبروت�ون  التقريبي�ة 
واإللكترون. 

يستخدم الشحنات الكهربائية والكتل  �
التقريبي�ة لمكونات الذرة في حس�اب 

كتلة وشحنة أي ذرة.

األهمية
كّل شيء في عالمنا مكّون من ذرات.

111111راال ا
Atomicamodelsa

الشكل 1  يمكنك تقسيم قالدة الخرز إلى جزأين، ثم تقسيم كل جزء إلى جزأين، وهكذا ح�تى 
ت�ص�ل إلى خ��رزة واحدة. وهكذا اعتقد الفالس�فة القدماء أنه يمكن تقس�يم جميع 

المواّد مثل قالدة الخ�رز ح�تى تص�ل إلى دقيقة واحدة أساسية ُتسمى الذرة.

المفردات الجديدة 

الذرات• 
العنرص• 

• Atoms
• Element
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قام المدرس اإلنجليزي األصل جون دالتون )John dalton( في القرن التاس�ع 
عشر بوضع نموذج للذرة. وقد صّور دالتون الذرة على أّنها كرة مصمتة متجانسة، 

تشبه الكرة الزجاجية الصغيرة، كما في الشكل2.

وقد اقترح طومسون نموذًجا للذرة كالمبين في الشكل 3، وصّور الذرة على أّنها 
كرة من الش�حنة الموجبة تنتش�ر فيها إلكترونات سالبة الش�حنة، كما هو موّضح 
ف�ي نموذج ك�رة الصلصال؛ حيث إّن الش�حنة الموجبة لكرة الصلصال تس�اوي 

مجموع الشحنات السالبة لإللكترونات، ولذلك فإّن الذرة متعادلة.

وتوص�ل العال�م رذرفورد إل�ى أن معظم الش�حنة الموجبة لل�ذرة ومعظم كتلتها 
تترك�ز ف�ي مكان صغي�ر وكثيف في مركز الذرة س�ماه الن�واة Nucleus. وترتبط 
اإللكترونات Electrons الس�البة الش�حنة بالذرة من خالل التجاذب مع شحنة 

النواة الموجبة.

ما اجلسيامت املنترشة يف نموذج طومسون؟ ما اجلسيامت املنترشة يف نموذج طومسون؟   

ق�ام  1920م  ع�ام   ف�ي  Protona anda neutron والنيوتــرون  البروتــون 
رذرفورد بش�رح مفهوم النواة، واس�تنتج أن النواة تحتوي على جسيمات موجبة 
الش�حنة تس�مى البروتون�ات Protons. وف�ي ع�ام 1932م بي�ن العال�م جيمس 
ش�ادويك James Chadwick أن الن�واة تحت�وي أيًض�ا على جس�يمات متعادلة 
س�ميت النيوترونات Neutrons. والنيوترون جس�يم ذري كتلت�ه قريبة من كتلة 

البروتون، ولكنه ال يحمل شحنة كهربائية.
وتحت�وي النواة على أكثر من %99.97 من كتلة الذرة. وتش�غل حوالي 0.0001 
ا فإن عدد البروتونات الموجبة في  م�ن حجم الذرة. بما أن ال�ذرة متعادلة كهربائيًّ
الن�واة يعادل عدد اإللكترونات الس�البة المحيطة بها. ويبي�ن الجدول 1 خواص 

الجسيمات المكونة للذرة.

الشكل 2  نم�وذج لل�ذرة كم�ا تصّورها قام المدرس اإلنجليزي األصل جون دالتون )قام المدرس اإلنجليزي األصل جون دالتون )
دالتون.

الشكل 3  نم�وذج كرة الصلص�ال الذي 
اقترحه طومسون.

اجلدول1 خوا�ض اجل�سيمات املكونة للذرة 

الكتلة احلقيقية 
)g(

الكتلة 
الن�سبية
)amu(

ال�سحنة 
الكهربائية املوقع الرمز اجل�سيمات 

املكونة للذرة

9.11 × 10-28 Ó 
1840

a_ 1 ÓÓ -1
ÓراالÓيف

بالن�اÓحيا
e- ولكا

1.673 × 10-24 1 +1 الن�اÓلدا P �وال

1.675 × 10-24 1 0 الن�اÓلدا n رو�الني

البروتونات 
النواة  مكّونات  رذرفورد  حدد 
عام 1919م بوصفها جسيمات 
موجبة الشحنة؛ فعندما استخدم 
َتمّكن  كقذائف  ألفا  جسيمات 
من فصل نواة الهيدروجين عن 
البورون  عناصر  ذرات  أنوية 
والفلور والصوديوم واأللومنيوم 
وقد  والنيتروجين.  والفوسفور 
ذرة  نواة  على  رذرفورد  أطلق 

الهيدروجين اسم البروتون.

المفردات الجديدة 
النواة• 
اإللكرتونات• 
الربوتونات• 
النيوترونات• 

• Nucleus
• Electrons
• Protons
• Neutrons
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المفردات الجديدة 
السحابة اإللكرتونية• 

•  Electronic cloud
العدد الذري• 

• Atomic number

aق�د تعتق�د أّن اإللكترون�ات تش�به إل�ى ح�ّد كبي�ر  Electron  االإلكتــرون
الكواكب التي تدور حول الش�مس، ولكّنها في الواق�ع مختلف�ة كثي�ًرا عنها؛ 
فكم�ا ه�و مبّين في الش�كل 4، ليس للكواكب ش�حنة كهربائية، بينما نجد أّن 

نواة الذرة موجبة الشحنة، واإللكترونات سالبة الشحنة.

كم�ا أّن الكواك�ب تتحّرك ف�ي مدارات يمك�ن توقعها، ومعرفة م�كان وجود 
الكواكب بدقة في أّي وقت، بينما ال يمكننا معرفة ذلك لإللكترونات. وعلى 
الرغ�م م�ن أّن اإللكترونات تتحرك في مس�احة من الفراغ ح�ول النواة يمكن 
توقعه�ا، فإن�ه ال يمك�ن تحديد موقع اإللكت�رون بدقة في هذه المس�احة. لذا 
اس�تخدم العلماء بداًل من ذلك نموذًجا خاًصا ويتوقع المكان الذي يمكن أن 

يكون فيه اإللكترون.

 تتح�رك  Electronicacloudamodel نمــوذج ال�سحابــة االإلكترونيــة
aElectronic ى الس�حابة اإللكترونية اإللكترونات في منطقة حول النواة ُتس�مّ
cloud، كما في الشكل 5. إذ يحتمل أن توجد اإللكترونات في أقرب منطقة من 

النواة )ذات اللون األغمق(، أكثر من احتمال وجودها في أبعد منطقة عنها )ذات 
اللون الفاتح(؛ بس�بب جذب البروتونات الموجب�ة لها. الحظ أن اإللكترونات 
ق�د توج�د في أّي مكان ح�ول النواة؛ فليس للس�حابة حدود واضحة. وتس�مى 
المناط�ق المختلفة الت�ي توجد فيه�ا اإللكترونات أغلفة Shells، أو مس�تويات 

طاقة، وستتعرف عليها بشيء من التفصيل في الدرس الثاني.

العــدد الــذري Atomicanumber   كي�ف تختلف ن�واة ذرة عنصر ما عن 
ن�واة ذرة عنصر آخر؟ إّن ذرات العناصر المختلفة تحتوي على أعداد مختلفة 
م�ن البروتون�ات. والع�دد ال�ذري Atomicanumber ألّي عنص�ر ه�و عدد 
البروتون�ات الموجب�ة الموجودة في ن�واة ذلك العنصر، وتس�اوي أيًضا عدد 
اإللكترون�ات الس�البة التي تدور ح�ول النواة. ف�ذرة الهيدروجين مثاًل أصغر 
ذرات العناصر؛ فهي تحتوي على بروتون واحد في نواتها، ولذلك فإّن العدد ذرات العناصر؛ فهي تحتوي على بروتون واحد في نواتها، ولذلك فإّن العدد 

وذج نواة الذرة 
اخلطوات

1a باس�تخدام . للن�واة  نموذًج�ا   اصن�ع 
قصاصات دائرية صغي�رة من الورق 
أحدهم�ا  يمّث�ل  بلوني�ن،  المل�ون 

البروتونات، واآلخر النيوترونات.

2a  ثب�ت القصاص�ات في مرك�ز دائرة .
أكبر باستعمال الصق، ممثاًل بذلك 
نواة ذرة األكسجين التي تتكّون من 

8 بروتونات و8 نيوترونات.

التحليل
1a  ما الجسيمات المفقودة في النموذج .

الذي صّممته لذرة األكسجين؟
2a  م�ا ع�دد الجس�يمات الت�ي م�ن .

المفترض أن توجد في النموذج؟ 
وأين يجب أن توضع؟

الشكل 5  تتكون الذرات من نواة تحتوي على 
محاط�ة  ونيوترون�ات  بروتون�ات 

بسحابة من اإللكترونات. 

بروتون

النواة

�سحابة من 
االإلكرتونات

نيوترون

ح�ول  حم�ددة  م�دارات  يف  الكواك�ب  تتح�رك 
الشمس.

تتح�رك اإللكرتونات ح�ول الن�واة، ولكن 
ال يمكن حتديد مساراهتا بدقة.

الشكل 4  م��ق��ارن��ة ال��ك��واك��ب 
باإللكترونات.
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المفردات الجديدة 
Mass number •العدد الكتيل• 

الذري للهيدروجين هو 1، ويكون لديها إلكترون واحد، بينما عنصر اليورانيوم 
أثق�ل العناصر الموجودة في الطبيعة، وتحتوي نوات�ه على 92 بروتوًنا؛ لذا فإن 
العدد الذري له 92، ويكون لدى ذرته 92 إلكتروًنا. وتتميز العناصر بعضها من 

بعض بعدد بروتوناتها.
 يع�رف مجموع ع�دد البروتونات وع�دد النيوترونات في نواة  العــدد الكتلي

.Massanumber الذرة ب� العدد الكتلي
 Mass number = protons number + neutrons number

Aa=aPa+aN

A:amass numberaaP:aprotons number   N: neutrons number

فمثاًل تحتوي نواة ذرة الليثيوم على 3 بروتونات و4 نيوترونات ؛ لذا فإن العدد 
الكتلي لذرة الليثيوم يساوي 7.

 16، إذا علمت أن: 
8O احسب كتلة وشحنة ذرة األكسجين  ح�ساب كتلة و�سحنة الذرة

1.00728 amu = كتلة البروتون 
1.00867 amu = كتلة النيوترون 

0.00055 amu = كتلة اإللكترون 

الحّل:
العدد الذري = 8، العدد الكتلي = 1a16 المعطيات

2a المطلوب
حساب كتلة ذرة واحدة من األكسجين

حساب شحنة ذرة واحدة من األكسجين
لحساب كتلة ذرة واحدة من األكسجين3a الخطوات

عدد البروتونات = 8؛ عدد اإللكترونات = 8
عدد النيوترونات = العدد الكتلي - العدد الذري = 16 - 8 = 8 

8.05824 amu =  8 × 1.00728 amu :كتلة البروتونات
8.06936 amu = 8 × 1.00867 amu :ك تلة النيوترونات

0.0044 amu = 8 × 0.00055 amu :كتلة اإللكترونات
16.132 amu   = كتلة الذرة الواحدة من األكسجين

لحساب شحنة ذرة واحدة من األكسجين
اجمع عدد البروتونات الموجبة وعدد اإللكترونات السالبة

4a  التحّقق من اإلجابة  ذرة األكسجين متعادلة، ألن عدد االلكترونات السالبة فيها يساوي عدد البروتونات الموجبة.

تطبيق الريا�سيات

1a ..7
 3 Li احسب كتلة وشحنة ذرة الليثيوم

م�سائل تدريبية

+  8  بروتون
- 8 إلكرتون
          0.0     
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الكربون
12

C
6

Atomic number

Mass number

الشكل 7  رمز الكربون وعدده الكتلي، وعدده 
الذري.

الشكل 6  تختلف نظائر الكربون الثالثة في عدد 
النيوترونات الموجودة في كل نواة.

 تعلمت أن ال�ذرة المتعادلة تحتوي على عدٍد متس�اٍو من اإللكترونات الس�البة والبروتونات  تمثيــل رمــوز النظائر
الموجبة. إذا علمت أن نظير الكروم - 53 له عدد ذري يساوي 24 ، والعدد الكتلي له يساوي 53. حدد عدد البروتونات، 

واإللكترونات، والنيوترونات في ذرة هذا النظير، ثم اكتب رمزه.
الحّل:

العدد الذري =  24؛   العدد الكتيل = 1a53 المعطيات
عدد الربوتونات = ؟، عدد اإللكرتونات = ؟، عدد النيوترونات = ؟ ، رمز النظري =؟2a المطلوب
عدد الربوتونات = العدد الذري = 3a24 الخطوات

عدد الربوتونات = عدد اإللكرتونات = 24
عدد النيوترونات = العدد الكتيل - العدد الذري

  29 = 24 - 53
   b   العدد الذريلكتابة رمز النظري نتبع الصيغة: رمز العنرص   ← a   x   العدد الكتيل

   53  
Cr 24     

بالتعويض يف هذه الصيغة نحصل عىل رمز نظري الكروم:

تتوافق نتيجة احلسابات مع املعلومات اخلاصة بنظري الكروم - 4a.53  التحّقق من اإلجابة

1a صف كيف خيتلف نظري الكروم - 50 (Cr-50) عن نظري الكروم - 53 (Cr-53) الوارد يف املثال أعاله..
م�سائل تدريبية

تطبيق الريا�سيات

 ذكرن�ا أّن ذرات العناصر تتميز  Isotopes النظائــر
بعضه�ا عن بع�ض بع�دد بروتوناته�ا. ولكن م�اذا عن 
ع�دد النيوترون�ات ف�ي ن�واة ال�ذرة؟ إّن ذرات العنصر 
نفس�ه يمك�ن أن تختل�ف ف�ي أع�داد النيوترون�ات في 
نواه�ا؛ فنج�د أّن معظ�م ذرات الكرب�ون مث�اًل تحتوي 
عل�ى س�تة نيوترون�ات، بينم�ا يحت�وي بعضه�ا اآلخر عل�ى س�بعة نيوترونات 
أو ثماني�ة، كم�ا ف�ي الش�كل 6، ال�ذي يمّث�ل ثالثة أن�واع م�ن ذرات الكربون، 
الت�ي تحت�وي كل منه�ا على س�تة بروتونات. وه�ذه األنواع الثالث�ة من ذرات 
الكرب�ون ُتس�ّمى النظائ�ر. والنظائ�رIsotopesa a ذرات للعنصر نفس�ه، ولكّنها 
تحت�وي عل�ى أع�داد مختلف�ة م�ن النيوترون�ات. وُتس�ّمى نظائ�ر الكرب�ون 
)C-14 ، C-13 ، C-12(؛ حي�ث تش�ير األرق�ام )12، 13، 14( إل�ى مجم�وع 
أع�داد النيوترون�ات والبروتونات في ن�واة ذرة كّل نظير، والتي تش�كل معظَم كتلة 
 14 انظر 

6 C ، 13 
6 C ، 12 

6 C  :ذرت�ه. ويمك�ن تمثيل ه�ذه النظائر بالرم�وز كم�ا يل�ي
الش�كل 7، حي�ث تش�ير األرق�ام العلوي�ة على يس�ار الرم�ز إلى الع�دد الكتلي 
ل�كل نظير، بينما تش�ير االرقام الس�فلية على يس�ار الرمز إلى االع�داد الذرية.

المفردات الجديدة 
Isotopes  •النظائر• 
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 ت�م تحليل تركيب نظائر عدة  عناصر في أح�د مختبرات الكيمياء. ويتضمن  ا�ستعمــال العــدد الذري والعدد الكتلي
الج�دول اآلت�ي البيانات المتعلقة بتركيب ه�ذه النظائر. حدد عدد البروتونات، واإللكترون�ات، والنيوترونات في نظير 

النيون، وسمِّ هذا النظير، وأعطه رمًزا:
بيانات نظائر بع�ض العنا�سر

العدد الكتليالعدد الذرياال�سم باللغة العربية
a1022النيون
b2046الكالسيوم
c817األكسجني
d2657احلديد
e3064اخلارصني
f80204الزئبق

الحّل:

1a المعطيات
العنرص: النيون

العدد الذري: 10
العدد الكتيل: 22

عدد الربوتونات، عدد اإللكرتونات، عدد النيوترونات = ؟2a المطلوب
اسم النظري: ؟
رمز النظري: ؟

طبق عالقة العدد الذري3a الخطوات
استعمل العدد الذري، والعدد الكتيل حلساب عدد النيوترونات

عوض العدد الكتيل =22، والعدد الذري = 10

استعمل اسم العنرص والعدد الكتيل لكتابة اسم النظري.
استعمل الرمز الكيميائي والعدد الكتيل والعدد الذري لكتابة 

رمز النظري.

عدد اإللكرتونات = العدد الذري = 10
عدد الربوتونات = العدد الذري = 10

عدد النيوترونات = العدد الكتيل - العدد الذري
عدد النيوترونات = 22- 10 = 12

)Ne -22( 22- اسم النظري: النيون
. 22  10     Ne :رمز النظير

4a  التحّقق من اإلجابة  طبقت العالقة بني عدد الربوتونات وعدد اإللكرتونات وعدد النيوترونات، وكذلك اسم النظري والرمز 
بشكل صحيح.

1a احسب عدد كل من البروتونات، واإللكترونات، والنيوترونات للنظائر من )b( إلى )f( في الجدول أعاله. وسمِّ .
كل نظير واكتب رمزه.

2a تح�دٍّ الع�دد الكتل�ي ل�ذرة يس�اوي 55، وع�دد النيوترونات ه�و العدد ال�ذري مضاًف�ا إليه خمس�ة. ما عدد .
البروتونات، واإللكترونات، والنيوترونات في الذرة؟ حدد رمز العنصر مستعيًنا بالجدول الدوري للعناصر.

م�سائل تدريبية

تطبيق الريا�سيات
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Darmstadtium
110
Ds

(281)

Roentgenium
111
Rg
(272)

* *
Ununquadium

114
Uuq
(289)

*
Ununtrium

113
Uut
(284)

Ununbium
112
Uub
(285)

Ununhexium
116
Uuh
(291)

*
Ununpentium

115
Uup
(288)

* *
Ununoctium

118
Uuo
(294)

)ارشاد: الرقم املحاط بقوسني 
للنظري  الكتيل  ال��ع��دد  ه��و 

األطول عمًرا للعنرص(

الشكل 9 مقطع من الجدول الدوري.
د  خمس�ة عناص�ر ف�ي  حــد
المقطع الموضح في الجدول 
كتلتها عدد صحيح، وخمسة 

أخرى كتلتها غير ذلك.

الشكل a8  للبوتاسيوم ثالثة نظائر موجودة 
 ، K-39  في الطبيع����ة، وهي

.K-41 ،K-40

C04-12C-828378-08

Protons
Neutrons
Electrons

Potassium-39
19
20
19

Potassium-40
19
21
19

Potassium-41
19
22
19

19e-

19p 19p 19p

19e- 19e-

20n 21n 22n
41K19

40K19
39K19

 توج�د معظ�م العناص�ر في  Isotopsainanature النظائــر فــي الطبيعــة
الطبيع�ة على هيئة خليط من النظائر. وعند الحص�ول على أّي عينة من العنصر 
فإن نس�بة وجود كل نظير فيها تبقى ثابتة. فعلى س�بيل المثال، عند فحص عينة 
م�ن الموز نجد أنها تحت�وي على %93.26 من ذرات البوتاس�يوم التي تحتوي 
عل�ى 20 نيوتروًنا، و%6.73 من ذراته التي تحتوي على 22 نيوتروًنا، و0.01% 
م�ن ذرات�ه التي تحتوي على 21 نيوتروًنا. وعند فحص عينة أخرى من الموز أو 
مصدر آخر للبوتاس�يوم فإننا س�نجد أن نس�بة نظائر البوتاس�يوم فيها هي النسبة 

 المعلومات المتعلقة بنظائر البوتاسيوم الثالثة. الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل نفسها. ويلخص الشكل 8 المعلومات المتعلقة بنظائر البوتاسيوم الثالثة. 
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 ألن كتل�ة الذرة تعتمد أساًس�ا على عدد  Atomicamass الكتلــة الذريــة
البروت��ون�ات وع�دد الني��وترون�ات فيه�ا، وألن كتل�ة كل م�ن البروتون�ات 
والنيوترون�ات وحدة كت��ل ذرية واحدة تقريًبا ؛ انظر الجدول 1 صفحة 215، 
فإن�ك قد تت�وقع أن الكت�لة الذرية للعنص��ر هي دائًما عدد صحيح! لكن هذا 
ليس صحيًحا؛ انظر الشكل 9، إذ إن الكتلة الذرية Atomicamass للعنصر هي 
متوسط كتلة نظائر العنصر المختلفة مع األخذ في االعتبار النسبة المئوية لكل 
نظير في الطبيعة. وألن للنظائر كتاًل مختلف���ة فإن متوسط الكتلة الذرية ليس 
عدًدا صحيًحا.  ويبين الشكل 10 حساب الكتلة الذرية المتوسطة لعنصر الكلور.

يوجد الكلور في الطبيعة مزيًجا من %76 كلور– 35 ، و%24 كلور– 37. والكتلة 
الذرية المتوس�طة للكلورتس�اوي amu 35.453 ؛ حيث تحس�ب الكتلة الذرية 
المتوس�طة للكلور بضرب نس�بة وجود كل نظير في الطبيعة في كتلته الذرية، 

ثم جمع النواتج. 

  وضح كيف حتسب الكتلة الذرية املتوسطة للعنرص؟

ألن كتل�ة الذرة تعتمد أساًس�ا على عدد 

C04-13C-828378-08

17e-

17p
20n

17e-

17p
18n

 34.969 amu
 75.78%

(34.969 amu)(0.7578) = 26.500 amu

36.966 amu
 24.22%

(36.966 amu)(0.2422) = 8.9532 amu

37CI17
35CI17

= (26.500 amu + 8.953 amu) = 35.453 amu 



 

 
 

C04-13C-828378-08

17e-

17p
20n

17e-

17p
18n

 34.969 amu
 75.78%

(34.969 amu)(0.7578) = 26.500 amu

36.966 amu
 24.22%

(36.966 amu)(0.2422) = 8.9532 amu

37CI17
35CI17

= (26.500 amu + 8.953 amu) = 35.453 amu 



 

 
 

ال�ذري�ة  الكت�ل�ة  الشكل 10   حس���اب 
المتوسطة لعنص���ر الكلور.

المفردات الجديدة 

الكتلة الذرية• 
• Atomic mass
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 اعتماًدا على البيانات الموجودة في الجدول، احس�ب الكتلة الذرية المتوسطة للعنصر X، ثم  اح�سب الكتلة الذرية
ا في معالجة بعض األمراض العقلية. حدد هذا العنصر الذي يستعمل طبيًّ

X ن�سب وجود نظائر العن�سر
ن�سبة وجودالنظير في الطبيعة )amu( الكتلة النظير

   7.59 %  6.015    6 X
   92.41 %  7.016    7 X

الحّل:

1a المعطيات
 amu 6.015 = كتلة النظير :X 6   

نسبة وجود النظير في الطبيعة = 7.59% = 0.0759
amu 7.016 = كتلة النظير :X 7   

نسبة وجود النظير في الطبيعة = 92.41% = 0.9241

الكتلة الذرية للعنصر  amu  = x؟2a المطلوب
العنصر x = ؟

3a الخطوات
6X

احسب مسامهة ٫
 6.015 amu الكتلة=  عوض 

ونسبة وجود النظري= 0.0759
7Xاحسب مسامهة ٫

 7.016 amu الكتلة=  عوض 
ونسبة وجود النظري= 0.9241

كامل مسامهة الكتلة إلجياد الكتلة 
الذرية.

اجلدول  باستعامل  العنرص  حتديد 
الدوري

مساهمة النظير 6X = )الكتلة( )نسبة وجود النظير في الطبيعة(
)6.015 amu()0.0759( = 0.4565 amu  = النظي�ر  مس�اهمة 

مساهمة النظير 7X = )الكتلة( )نسبة وجود النظير في الطبيعة(
(7.016 amu)(0.9241) = 6.483 amu = مساهمة النظير

)0.4565 amu + 6.483 amu( = 6.939 amu = الكتلة الذرية المتوسطة للعنصر

Li العنصر األقرب إلى الكتلة الذرية هو عنصر الليثيوم

4a  التحّقق من اإلجابة  تتوافق نتيجة احلسابات مع الكتلة الذرية املتوسطة املوجودة يف اجلدول الدوري.

1a للبورون B نظريان يف الطبيعة: مها البورون - 10 )نسبة وجوده  %19.8( وكتلته  amu 10.013 والبورون- 11 .
)نسبة وجوده %80.2 ( وكتلته  amu 11.009، احسب الكتلة الذرية املتوسطة للبورون.

م�سائل تدريبية

تطبيق الريا�سيات
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اختبر نف�سك
1a �سف نموذجي طومسون ورذرفورد للذرة..
2a �سف حركة اإللكرتونات حول نواة ذرة العنرص..
3a ف�ّسر ملاذا تكون الذرة متعادلة كهربائًيا؟.
4a حّدد عدد اإللكرتون�ات يف ذرة متعادلة حتتوي عىل .

49 بروتوًنا.

5a عّرف املقصود بالنظائر؟ وكيف يمكن حساب عدد .
النيوترونات يف نظري العنرص؟

6a ح الفرق بني العدد الذري والعدد الكتيل لعنرص ما؟. و�سّ
7a التفكــري الناقد ملاذا حتتوي الكتلة الذرية املتوس�طة .

لعنرص ما عىل كسور عرشية؟
8a اح�سب يمك�ن متثي�ل أح�د نظائ�ر الكرب�ون بالرمز .

والنيوتون�ات  الربوتون�ات  ع�دد  أحس�ب   .14 
6C

واإللكرتونات لدى ذرة هذا النظري.

1a
الخا�سة

االآراء القدة حول بنية الذرة
a •ÓمÓ�تكÓاداÓاÓاÓدماالÓةال�سالÓسل��

Óا�لاÓسي�للتÓابلةÓÓا دÓس�Óسيمات�
راتالÓا�سÓليها

رة  تطورات يف تعّرف بنية الذ
a •Óت�يÓسحنةال Óةب�مÓا� ÓمÓرال Ó�كت

Óل�ÓدورÓاتولكوا Óاتووالني Óات�وال
الن�ا

حركة االإلكرتونات
a •Óةمنط Ó Óتحر Óاتوكلا Óا Óا Óدعتي

يةولكاÓال�سحابةÓسم�Óالن�اÓل�
a •Óاتلكوا Óبة�م Óسحنات Óات�وال Óمل

Óمتعادلة Óاترو�الني Ó�ك Óبينما Óسالبة� Óسحنات
سحنةال

a •ÓتلةÓ�ÓلهÓ�سحمÓÓريÓسي�Óرو�الني
الن�اÓÓد��اÓ�وال

a •رالÓا�ÓÓات�والÓددÓ�ÓريالÓالعدد
a •ÓÓختلÓالعن�سرÓ�لنÓراتÓÓبارÓراالن

هاا�بروÓددÓÓت�ساووÓهاارو�يÓدد
a •Óات�والÓداداÓ�مÓ�ÓيلتكالÓددعال

رالÓا�ÓÓاترو�والني

9a اس�تخدم . كي�ف  وذجًــا  تعلم�ت  اعمــل 
العلامء الك�رات الزجاجية وكرة الصلصال 
والسحابة لصنع نموذج للذرة. صف املواّد 
الت�ي يمك�ن اس�تعامهلا لعمل أح�د النامذج 

الذرية التي ذكرت يف هذه الوحدة.

تطبيق المهارات
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الدر�ض

Energyalevels م�ستويات الطاقة
تعلم�ت س�ابًقا أن لكّل عنصر تركي�ب ذري ُمميِّز له يتكّون م�ن عدد محّدد من 
البروتون�ات والنيوترون�ات واإللكترونات. ويكون عدد اإللكترونات الس�البة 
مساوًيا دائًما لعدد البروتونات الموجبة في ذرة العنصر المتعادلة. ويبّين الشكل 11
نموذًج�ا ثنائي األبعاد للتركيب اإللكتروني لذرة عنصر الليثيوم التي تتكّون من 
ثالث�ة بروتونات وأربعة نيوترونات داخل النواة، وثالثة إلكترونات تدور حول 

النواة.

عل�ى الرغ�م م�ن أّن إلكترون�ات ال�ذرة قد تك�ون في أي م�كان داخل الس�حابة 
اإللكتروني�ة، فإّن بعضها أقرب إلى النواة من غيرها، وُتس�ّمى المناطق المختلفة 
التي توجد فيها اإللكترونات مستويات الطاقة Energyalevels.ويبّين الشكل 12 

نموذًجا لهذه المستويات، وُيمّثل كل مستوى كمّيًة مختلفًة من الطاقة.

 ت�دور اإللكترون�ات ف�ي حركة  Electronsanumber عــدد االإلكترونــات
س�ريعةحول النواة في س�بع مس�تويات طاقة رئيس�ة تعطي األرقام من 1 إلى 7 
أو الح�روف )K ،L، M، N ،O، P، Q(. ت�زداد طاقة المس�توى كلما ابتعدنا عن 
النواة؛ أي أن أقل المستويات طاقة هو األول ورمزه K وأعلى المستويات طاقة 

.Q هو السابع ورمزه

ولا يالتو
Electronaconfiguration

معايير األداء الرئيسة
13.3a-a13.5a-a13.11

معايير البحث واالستقصاء العلمي
3.1

األهداف 
يتوقع ف�ي نهاية ال�درس أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 
يفّس�ر العالقة بين ع�دد اإللكترونات  �

ف�ي مس�تويات الطاق�ة وبني�ة الجدول 
الدوري.

ل�ذرات  � االلكترون�ي  يكتب التوزي�ع 
بعض العناصر.

يش�رح مفهوم تكاف�ؤ العنص�ر وكيفية  �
استعماله في التمثيل النقطي للعنصر

تكاف�ؤ  � الكترون�ات  ع�دد  يربط بي�ن 
العنصر ونشاطه الكيميائي.

الج�دول  � ف�ي  العنص�ر  يحدد موق�ع 
ال�دوري )مجموعته ودورت�ه( بمعرفة 

التوزيع االلكتروني لذراته.
يكتب صيًغا كيميائية لبعض المركبات. �
يوضح العالقة بين استعمال العناصر  �

النبيلة وقلة نشاطها الكيميائي.

األهمية
يس�اعد معرفة التوزيع اإللكتروني لذرات 

العناصر في تعّرف نشاطها.

222222222222
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الشكل 11  تتك�ّون ذرة الليثي�وم المتعادل�ة م�ن ثالث�ة بروتون�ات 
موجبة الش�حنة وأربع�ة نيوترون�ات متعادلة الش�حنة 

وثالثة إلكترونات سالبة الشحنة.

المفردات الجديدة 

مستويات الطاقة• 
• Energy levels
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 يتسع كل مستوى من مستويات الطاقة لعدٍد محّدد من اإللكترونات. وكّلما ابتعد 
المستوى عن النواة اتسع لعدٍد أكبر من اإللكترونات، فمستوى الطاقة األول يتسع 
إللكترونين في حده األقصى، أّما مستوى الطاقة الثاني فيتسع ل� 8 إلكترونات، و 
يتس�ع مس�توى الطاقة الثالث ل� 18 إلكتروًنا، أّما مستوى الطاقة الرابع فيمكن أن 

يتسع ل� 32 إلكتروًنا.

ولتحديد الحّد األقصى من عدد اإللكترونات التي يمكن أن يتس�ع لها مستوى 
الطاق��ة نس�تخ�دم الع�الق�ة التالي�ة: ع�دد اإللكترون�ات =  2n 2 ؛ حيث n رقم 
مس�توى الطاق�ة. وتنطب�ق هذه العالق�ة على مس�تويات الطاقة حتى المس�توى 
الرابع فقط، ألنه إذا زاد عدد اإللكترونات في أي مس�توى عن 32 تصبح الذرة 

غير مستقرة.

ويبين الش�كل 13 نموذًجا للحّد األقصى من اإللكترونات التي يمكن أن يتسع 
لها كّل مستوى من مستويات الطاقة في السحابة اإللكترونية. 

يتسع كل مستوى من مستويات الطاقة لعدٍد محّدد من اإللكترونات. وكّلما ابتعد 


 الشكل 12  تتح�ّرك اإللكترونات ح�ول نواة

االتجاه�ات.  ف�ي جمي�ع  ال�ذرة 
ف��ي  الداكن�ة  الخط�وط  وتمّث�ل 
الشكل مس�تويات الطاقة التي قد 

توجد اإللكترونات فيها.
حّدد مستوى الطاقة الذي يمكن 

أن يتسع لمعظم اإللكترونات.




 

 

  32

 18

 8
 (K)

(L)
(M)

(N)



الشكل 13  كّلما ابتعد مستوى الطاقة عن نواة الذرة ازداد عدد اإللكترونات 
التي يمكن أن يتسع لها.

 حّدد المستوى األقل طاقة والمستوى األكبر طاقة في الشكل.
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 Arrangementaofaelectrons  ترتيب االإلكترونات
يتضم�ن الج��دول الدوري معلومات ح�ول العناصر، كما يمكن اس�تخدامه 
أيًض�ا في فهم مس�تويات الطاقة. انظر إل�ى الصفوف األفقي�ة )الدورات( في 
الجزء من الج�دول الدوري الموّضح في الشكل 14، وتذكر أّن العدد الذري 
ألّي عنص�ر يس�اوي ع�دد البروتونات في ن�واة ذلك العنصر، ويس�اوي أيًضا 
ع�دد اإللكترونات حول النواة في الذرة المتعادلة. ولهذا يمكنك تحديد عدد 
اإللكترونات لكّل عنصر بالنظر إلى عدده الذري المكتوب فوق رمز العنصر.

 إذا أمعن�ت النظ�ر ف�ي مقط�ع الج��دول ال�دوري الموّض�ح في الش�كل 14 
فستجد أّن العناصر مرتبة وفق نظام محّدد؛ حيث يزداد عدد اإللكترونات في 
ال�ذرة المتعادلة إلكتروًنا واحًدا كّلما انتقلنا من اليس�ار إلى اليمين في الدورة 
الواح�دة. وإذا تأمل�ت ال�دورة األولى مثاًل فس�تجد أنها تحت�وي على عنصر 
الهيدروجي�ن ال��ذي تحت�وي ذرته ع�ل�ى إلكت�رون واحد، وعنص�ر الهيليوم 
ال�ذي تحت�وي ذرت�ه على إلك�ترونين ف�ي مس�توى الطاق��ة األول. ولّما كان 
مس�توى الطاقة األول ال يتس�ع ألكثر من إلكترونين، فإن المستوى الخارجي 
للهيليوم مكتمل، والذرة التي يكون مستواها الخارجي مكتماًل تكون مستقرة، 

ا. ولذلك يعد الهيليوم عنصًرا مستقرًّ

ماذا تُسّمى صفوف العنارص يف اجلدول الدوري؟ ماذا تُسّمى صفوف العنارص يف اجلدول الدوري؟   

ليثيوم

3

Li

بريليوم

4

Be

بورون

5

B

كربون

6

C

نيتروجني

7

N

أكسجني

8

O

فلور

9

F

نيون

10

Ne

صوديوم

11

Na

ماغنيسيوم

12

Mg

ألومنيوم

13

Al

سيليكون

14

Si

فسفور

15

P

كبريت

16

S

كلور

17

Cl

آرجون

18

Ar

هيليوم

2

He

هيدروجني

1

H

2

1

3

2

1 18

13 14 15 16 17

م�ن  الج�زء  ه�ذا  الشكل 14  يوّض�ح 
الج�دول ال�دوري التوزي�ع 
ل�ب��ع�ض  اإللك�ت��رون��ي 

الع�ن�اصر. 
اإللكترون�ات  ح�دّد  ع�دد 
ل�كل عنص�ر، والحظ كيف 
انتقلن�ا  كّلم�ا  الع�دد  ي�زداد 
ف�ي ال�ج�دول ال�دوري من 

اليسار إلى اليمين.
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تبدأ الدورة الثانية بعنصر الليثيوم الذي يحتوي على ثالثة إلكترونات، إلكترونان منها 
في مستوى الطاقة األول، وإلكترون في مستوى الطاقة الثاني. إذن فالليثيوم يحتوي 
على إلكترون واحد في مستوى الطاقة الخارجي )الثاني(. وعن يمين الليثيوم يقع 
عنص�ر البريليوم الذي يحتوي على إلكترونين في مس�توى الطاقة الخارجي، بينما 
يحتوي البورون على ثالثة إلكترونات في مس�توى الطاقة الخارجي. وهكذا حتى 
تص�ل إلى عنصر الني�ون الذي يحتوي عل�ى ثمانية إلكترونات في مس�توى الطاقة 
الخارج�ي. هذا التوزي�ع اإللكتروني الذي يض�ّم ثمانية إلكترونات في المس�توى 

الخارجي للذرة يجعل الذرة مستقرة؛ لذا فذرة النيون مستقرة. 

وكذل�ك األمر بالنس�بة إلى عناصر ال�دورة الثالثة؛ حيث تمأل العناصر مس�توياتها 
الخارجي�ة باإللكترون�ات بالطريقة نفس�ها، وتنتهي هذه ال�دورة بعنصر األرجون. 
ورغ�م أّن مس�توى الطاقة الثالث قد يتس�ع ل� 18 إلكتروًن�ا، إال أّن لألرجون ثمانية 
إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، وهو التوزيع اإللكتروني األكثر استقراًرا. 
إذن كّل دورة في الج�دول الدوري تنتهي بعنصر مستقّر. ويبين الجدول 2 التوزيع 

اإللكتروني للعناصر العشرين األولى في الج�دول الدوري.

إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، وهو التوزيع اإللكتروني األكثر استقراًرا. إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، وهو التوزيع اإللكتروني األكثر استقراًرا. إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، وهو التوزيع اإللكتروني األكثر استقراًرا. إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، وهو التوزيع اإللكتروني األكثر استقراًرا. إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، وهو التوزيع اإللكتروني األكثر استقراًرا. إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، وهو التوزيع اإللكتروني األكثر استقراًرا. 
إذن كّل دورة في الج�دول الدوري تنتهي بعنصر مستقّر. ويبين إذن كّل دورة في الج�دول الدوري تنتهي بعنصر مستقّر. ويبين إذن كّل دورة في الج�دول الدوري تنتهي بعنصر مستقّر. ويبين إذن كّل دورة في الج�دول الدوري تنتهي بعنصر مستقّر. ويبين إذن كّل دورة في الج�دول الدوري تنتهي بعنصر مستقّر. ويبين إذن كّل دورة في الج�دول الدوري تنتهي بعنصر مستقّر. ويبين 

تبدأ الدورة الثانية بعنصر الليثيوم الذي يحتوي على ثالثة إلكترونات، إلكترونان منها تبدأ الدورة الثانية بعنصر الليثيوم الذي يحتوي على ثالثة إلكترونات، إلكترونان منها 

اجلدول 2 التوزيع االإلكرتو للعنا�سر الع�سرين االأوىل يف اجلدول الدوري
Energyalevels

ElementElementasymbolAtomicano.
4321

1HydrogenH1

2HeliumHe2

12LithiumLi3

22BerylliumBe4

32BoronB5

42CarbonC6

52NitrogenN7

62OxygenO8

72FluorineF9

82NeonNe10

182SodiumNa11

282MagnesiumMg12

382AluminiumAl13

482SiliconSi14

582PhosphorusP15

682SulfurS16

782ChlorineCl17

882ArgonAr18

1882PotassiumK19

2882CalciumCa20
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ترتيب العنا�سر وفق التوزيع االإلكتروني 
aArrangementaofaelementsaaccordingatoaelectron

configuration

 يمك�ن تقس�يم العناصر في الج�دول الدوري إلى مجموع�ات؛ فكل عمود من 
.Groupaofaelements أعم�دة الج�دول الدوري يمثل مجموعة من العناصر
وتتش�ابه مجموعة العناص�ر الواحدة في الخصائص الكيميائي�ة؛ ألّن لها العدد 

نفسه من اإللكت�رونات في مستوى الطاقة الخارجي. 

 ُتعرف اإللكترونات الموجودة  Valenceaelectrons اإلكترونات التكافــوؤ
aValence ف�ي مس�توى الطاق�ة الخارج�ي لل�ذرة باس�م إلكترون�ات التكاف�ؤ
electrons. ول�كل عنص�ر في المجموعة األولى إلكترون واحد في مس�توى 

طاقت�ه األخير. لذا تتش�ابه عناص�ر المجموعة األولى في خواصه�ا الكيميائية؛ 
ألنها تحتوي على العدد نفس�ه من إلكترون�ات التكافؤ، انظر الجدول 3، وُتعد 
ه�ذه الخاصية من أهم العالقات في الكيمياء؛ ف�ذرات المجموعة الواحدة لها 

الخواص نفسها؛ ألن لها عدد إلكترونات التكافؤ هو نفسه. 

د   يحدَّ Valenceaelectronsaandaperiod اإلكترونــات التكافوؤ والــدورة
رقم مس�توى الطاقة األخير الذي يحتوي عل�ى إلكترونات التكافؤ رقَم الدورة 
الت�ي يوج�د فيه�ا العنصر في الج�دول الدوري. فعلى س���بيل المث�ال، يوجد 
إلكت�رون التكافؤ لعنصر الليثيوم في مس�توى الط�اق�ة الث�اني، لذا يكون عنصر 
الليثيوم في ال��دورة الث�انية. أما عنصر الكالس���يوم ذو التوزي�ع اإللك�ت�روني 
2 ) 8 )8 ) 2 ف�إن إلكترون�ي تكافئه يقعان في مس�توى الطاق�ة الرابع، لذا يكون 

عنصر الكالسيوم في الدورة الرابعة.

 عدد إلكترونات  Electronadotastructure التمثيــل النقطي لاإلكترونــات
تكافؤ عناصر المجموعة األولى واحد، ولعناصر المجموعة الثانية اثنان. في حين 
أن لعناصر المجموعة 13 ثالثة إلكترونات تكافؤ، أما عناصر المجموعة 14 فلها 
أربع�ة إلكترونات تكافؤ، وهكذا. وأّما عناصر الغ�ازات النبيلة في المجموعة 18 
فل�كل منها ثمانية إلكترونات تكافؤ، ما عدا الهيليوم الذي له إلكتروَنا تكافؤ فقط. فل�كل منها ثمانية إلكترونات تكافؤ، ما عدا الهيليوم الذي له إلكتروَنا تكافؤ فقط. 

اجلدول a3التوزيع االإلكرتو لعنا�سر املجموعة 1
1( H اهليدروجني 1Óالدور

2(1 Li الليثيوم 2Óالدور
2(8(1 Na الصوديوم  3Óالدور

2(8(8(1 K البوتاسيوم  4Óالدور

المفردات الجديدة 

جمموعة من العنارص• 
•  Group of elements

إلكرتونات التكافؤ• 
•  Valence electrons

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

الجدول الدوري للعنا�سر

ارجع إل�ى المواقع اإللكترونية 
عبر شبكة اإلنترنت لتحصل على 
معلوم�ات عن تط�ور الجدول 

الدوري للعناصر الكيميائية.

تلخص  تقريًرا   اكت�ب  نـ�ســاط
في�ه أبرز مراح�ل ه�ذا التطور، 
ثم تبادل معلوماتك مع الزمالء 

في ا لصف.
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يبين الش�كل 15 كيف يس�اعد التمثيل النقطي لإللكترونات على الربط بين رقم 
المجموع�ة وعدد إلكترون�ات التكافؤ. الحظ أن عدد إلكترون�ات تكافؤ عناصر 

المجموعات من 13 إلى 18 يساوي رقم اآلحاد فيها.

 يمكن معرفة التكافؤ Valency بمعرفة عدد إلكترونات   Valency التكافــوؤ
التكافؤ التي تفقدها أو تكسبها أو تشارك بها ذرة العنصر في التفاعل الكيميائي. 
يكون تكافؤ العناصر في المجموعات 1، 2، 13، 14 مس�اوًيا لعدد إلكترونات 
التكاف�ؤ في المجموع�ة، أما العناصر ف�ي المجموع�ات 15، 16، 17، فيكون 
تكافؤ العناصر فيها مساوًيا ثمانية عشر ناقًصا رقم المجموعة، ويساوي صفًرا 
لمجموع�ة الغازات النبيلة، وذلك لعدم قدرة ذراتها على الفقد أو الكس�ب أو 
المش�اركة. وتفيد معرفة تكافؤ العناصر في كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات. 

ويوضح الجدول 4 تكافؤات بعض العناصر الشائعة.

 يطلق على الصيغة الكيميائية  Chemicalaformula ال�سيغة الكيميائية
أيًض�ا الصيغة الجزيئي�ة MolecularaFormula، وهي طريق�ة موجزة للتعبير 
ع�ن عدد ونوع ال�ذرات التي يتكون منه�ا جزيء مركب كيميائ�ي معين. وفي 
حال�ة وج�ود أكثر من ذرة لنف�س العنصر في الجزيء فإن ع�دد الذرات يكتب 

أسفل يمين رمز العنصر.

المفردات الجديدة 

Valency •التكافؤ• 

الصيغة اجلزيئية• 
• Molecular formula

 اجلدول 4 تكافوؤات بع�ض العنا�سر 

ال�سائعة

التكافوؤ
رمز 
العن�سر

رقم املجموعة يف 
اجلدول الدوري

1 Li, Na 1

2 Be, Mg 2

3 B, Al 13

4 C, Si 14

3 NÓP 15

2 O، S 16

1 F، Cl 17

Ba

Ca

Mg Si

Ga

Ar

Kr

Xe

He

Cl

Br

SP

As

Sb

Se

Te

Ge

SnIn

RnPoBiPbTl

Al

Sr

Na

H

K

Rb

Cs

C06-21C-828378-08

Be NeONCBLi F

I

1 18

1

2

3

4

5

6

2 13 14 15 16 17

الشكل 15  يوض�ح الش�كل التمثيل 
لإللكترون�ات  النقط�ي 
ف�ي  العناص�ر  لبع�ض 

الجدول الدوري. 
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 ُتس�ّمى  Nobleagasesa-agroupa18 18 الغــازات النبيلــة المجموعــة
عناص�ر المجموعة 18 الغازات النبيل�ة Nobleagases ؛ألّنها توجد في الطبيعة 

ا.  منفردة، ونادًرا ما تتحد مع عناصر أخرى بسبب نشاطها القليل جدًّ

انظ�ر إل�ى تركي�ب عنص�ر الني�ون ف�ي 
الش�كل 16، والحظ أّن جميع العناصر 
الت�ي تليه أيًض�ا في المجموع�ة 18 لها 
ثماني�ة إلكترون�ات في مس�توى الطاقة 
الخارجي؛ لذا فهي مس�تقّرة، وال تتحد 
بسهولة مع غيرها من العناصر. وكذلك 
نجد أّن الهيليوم � الذي يحتوي مستوى 
طاقت�ه الوحيد عل�ى إلكتروني�ن فقط � 

المفردات الجديدة 

الغازات النبيلة • 
• Noble gases

.Magnesiumachloride اكتب الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد الماغنسيوم  كتابة ال�سيغ الكيميائية

الحّل:

اسم املركب يشري إىل احتواء الصيغة عىل عنرصي الكلور واملاغنسيوم1a المعطيات

كتابة الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد الماغنسيوم 2aMagnesium chloride المطلوب

اكتب رمز الكلور وتكافؤه3a الخطوات
اكتب رمز املاغنسيوم وتكافؤه

اكتب رموز العنارص بحيث يكون رمز املاغنسيوم 
إىل يسار رمز الكلور

اكتب تكافؤ كل عنرص حتت العنرص اآلخر.
تحصل على الصيغة

رمز الكلور Cl وتكافؤه )1 = 18-17(
a2= وتكافؤه = رقم املجموعة Mg رمز املاغنسيوم

MgaaaaaaaaaaCl  

1           2   
MgCl2  

4a  التحّقق من اإلجابة اكتب اخلطوات املتسلسلة لكتابة الصيغة الكيميائية للمركب بشكل صحيح.

أكتب الصيغ الكيميائية لكل من:.
1  ..Aluminum chloride كلوريد األلومنيوم

2  ..Sodium chloride كلوريد الصوديوم

3  ..Aluminum oxide أكسيد األلومنيوم

م�سائل تدريبية

تطبيق العلوم

Ne

النب�ي�لة عن�اص�ر  الشكل 16  ال�غ�ازات 
مس�تقّرة؛ ألّن مستوى الطاقة 
الخارجي لها مكتمل، أو ألّن 
ا  ا مس�تقرًّ لها توزيًعا إلكترونيًّ
م�ن ثمانية إلكترون�ات، مثل 

عنصر النيون.
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مستقر أيًضا. وقد كان ُيعتقد سابًقا أّن هذه العناصر غير نشطة أبًدا. ولذلك كان 
ُيطلق عليها اسم الغازات الخاملة، ولكن بعد أن عرف العلماء أّن هذه الغازات 
تتفاعل أحياًنا أطلقوا عليها اس�م الغازات النبيل�ة، وما زالت هذه الغازات أكثر 

العناصر استقراًرا، انظر الشكل 17.

 يس�تفاد من اس�تقرار  Usesaofanobleagases ا�ستعماالت الغازات النبيلة
الغ�ازات النبيلة في كثير من االس�تعماالت المتعددة، وفيما يلي ملخص ألبرز 

هذه االستعماالت:

فعندما يمّر التيار الكهربائي في األنابيب التي تحتوي على هذه الغازات تتوهج 
األنابي�ب بأل�وان مختلف�ة بحس�ب نوع الغ�از، فيتوه�ج الهيليوم بل�ون أصفر، 
والني�ون بلون برتقالي مائل إلى األحم�ر، بينما يتوهج األرجون باللون األزرق 
البنفس�جي، ويس�تفاد من هذه الخواص في إظهار اللوح�ات اإلعالنية بأضواء 

مختلفة األلوان. 

ُيطلق عليها اسم الغازات الخاملة، ولكن بعد أن عرف العلماء أّن هذه الغازات ُيطلق عليها اسم الغازات الخاملة، ولكن بعد أن عرف العلماء أّن هذه الغازات ُيطلق عليها اسم الغازات الخاملة، ولكن بعد أن عرف العلماء أّن هذه الغازات ُيطلق عليها اسم الغازات الخاملة، ولكن بعد أن عرف العلماء أّن هذه الغازات ُيطلق عليها اسم الغازات الخاملة، ولكن بعد أن عرف العلماء أّن هذه الغازات ُيطلق عليها اسم الغازات الخاملة، ولكن بعد أن عرف العلماء أّن هذه الغازات 
مستقر أيًضا. وقد كان ُيعتقد سابًقا أّن هذه العناصر غير نشطة أبًدا. ولذلك كان مستقر أيًضا. وقد كان ُيعتقد سابًقا أّن هذه العناصر غير نشطة أبًدا. ولذلك كان 

نيون
10
Ne

هيليوم
2
He

أرجون
18
Ar

كريبتون
36
Kr

زنون
54
Xe

رادون
86
Rn

الشكل 17  مجموع�ة الغازات النبيلة في 
الجدول الدوري.
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الهيلي�وم عنص�ر أق�ل كثافة م�ن اله�واء، وال يش�تعل، ولذلك يس�تخدم في ملء 
البالون�ات والمناطي�د، ومنها المناطيد الت�ي تحمل كامي�رات لتصوير األحداث 
الرياضي�ة، أو الت�ي تحم�ل أجه�زة خاص�ة لقي�اس عناص�ر الطق���س، كم�ا في 
الش���كل 18. ورغ�م أّن الهيدروجين أخ�ّف من الهيليوم فإن الهيليوم يس�تخدم 

أكثر؛ ألنه ال يشتعل، مما يعني أنه آمن.

األرج�ون أكث�ر الغ�ازات النبيل�ة توافًرا ف�ي الطبيعة، وقد اكتش�ف ع�ام 1894م،  
ويس�تخدم األرجون في عملي�ات اللحام، وذلك كغاز ع�ازل لمنطقة اللحام عن 
الجو المحيط، وفي مصابيح اإلنارة لحماية سلك المصباح من االحتراق ألنه ال 

يتفاعل مع السلك المعدني المتوهج حتى في درجات حرارة عالية.

ويس�تخدم الكريبت�ون م�ع النيتروجي�ن ف�ي مصابي�ح اإلن�ارة العادي�ة؛ ألّن هذه 
الغازات تحفظ الفتيل )س�لك التنجس�تون( م�ن االحتراق، وإذا اس�تخدم مزيج 
م�ن الكريبتون واألرج��ون والزينون في هذه المصابيح؛ فإّنه�ا تدوم مّدة أطول. 

وتستخدم مصابيح الكريبتون في إنارة أرضية مدارج المطارات.

ونج�د في نهاية المجموعة، الرادون، وهو غاز مش�ع ينتج على نحٍو طبيعي عن�د 
ا؛ ألّنه يس�تمّر في  تحّل��ل اليوراني�وم ف�ي التربة والصخور. وه�ذا الغاز مضّر جدًّ
إطالق اإلش�عاعات، وقد يس�بب سرطان الرئة إذا اس�تمّر الناس في تنفس الهواء 

الذي يحتوي على هذا الغاز.

ملاذا تستخدم الغازات النبيلة يف اإلضاءة؟ ملاذا تستخدم الغازات النبيلة يف اإلضاءة؟  ملاذا تستخدم الغازات النبيلة يف اإلضاءة؟   

بالون�ات  العلم�اء  الشكل 18  يس�تخدم 
الهيلي�وم ف�ي قي�اس عناصر 

الطقس.
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اختبر نف�سك
1a حّدد مستعيًنا باجلدول الدوري عدد إلكرتونات مستوى .

الطاقة اخلارجي لكّل من النيرتوجني والصوديوم؟
2a حّل ما ع�دد إلك�رتونات التكافؤ لذرة البوتاس�يوم .

إذا علمت أن عدده الذري يساوي 19؟
3a عنّي أهّي�ام أع�ىل طاق�ة: مس�توى الطاق�ة األول، أم .

مستوى الطاقة الثاين؟
4a اأكتب الصيغ�ة الكيميائية للج�زيء الناتج من احتاد .

عنرص الكالس�يوم )العدد ال�ذري = 20)، مع ذرات 
عنرص الفلور )العدد الذري = 9(.

5a حــدد  موقع عنرص ما يف اجلدول الدوري إذا علمت .
أن عدده الذري يساوي 16؟ ما اسم هذا العنرص؟

6a التفكري الناقد ما عالقة الرتكيب الكيميائي لذرات .
العن�ارص النبيل�ة بنش�اطها الكيميائي؟ ح�دد عالقة 

نشاطها الكيميائي باستعامالهتا.

2a
الخا�سة

م�ستويات الطاقة
a •ÓاهيفÓد�ÓيتالÓةلتخاÓاناÓ مس� 

"ةالطاÓم�ست�يات"ÓرالÓÓاتولكا
a •ÓمÓددÓددعلÓةاÓ�تس�مÓلÓس�تي

اتولكا
ترتيب االإلكرتونات

a •ÓاولكاÓالعنا�سرÓراتÓÓاتولكاÓددÓدادي
ÓاللÓاليم Óا Óالي�سار ÓمÓهنااÓمال Óا دوا

للعنا�سرÓالدوريÓدولاÓÓالدور
ترتيب العنا�سر وفق التوزيع االإلكرتو

a •ÓاÓةالطاÓ�م�ستÓÓاتولكاÓددÓي�سم
التكاف�ؤÓاتولكا

a •Óالتي Óاتولكا Óدد Ó Óبار Óالعن�سر Óكاف�ؤ
Ó Óالعن�سر Óر Óبها Óسار Óوا Óك�سبها Óوا Óاد

يالكيمياÓلاالت
a •Óدوريال ÓدولاÓÓالعن�سر Ó�مÓديدÓك

هدورÓورÓته�مÓرÓعرفة
a •ÓددÓةرفعÓرس�نعالÓة�مÓرÓددحي

اÓتهاÓ�م�ستÓÓالتكاف�ؤÓاتولكا
a •Ó�م�ست Óر Óعرفة Óالعن�سر Óدور Óر Óددحي

ÓاتوكلاÓهيفÓدا�تÓيالÓاÓةاطال
كاف�ؤ

a •ÓهاساÓلةÓلÓالنبيلةÓالعنا�سرÓا�ستعمالÓيعتمد
يالكيميا

7a حــّل املعادلة بخطوة واحدة يمكنك حساب احلد األقىص .
لإللكرتون�ات التي يتس�ع هلا أّي مس�توى طاقة باس�تخدام 
الصيغة التالية: 2n2 حيث n رقم مس�توى الطاقة. احسب 
أقىص عدد من اإللكرتونات يمكن أن يوجد يف كل مستوى 

من مستويات الطاقة األربعة األوىل.
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الدر�ض

Ionicabond الرابطة االأيونية
تس�عى بع�ض العناصر للوصول إلى حال�ة الغازات النبيلة بفق�د اإللكترونات أو 
اكتس�ابها، ومن هذه العناصر الفلزات والالفلزات التي تكون عند اتحادها معا ما 
يس�مى الرابطة األيونية. يعتمد تكون هذه الرابطة على النموذج الكهروس�تاتيكي 
الذي يفسر التجاذب والتنافر بين الشحنات الموجبة والسالبة؛ فعلى سبيل المثال 
تتج�اذب أيونات الصودي�وم الموجبة وأيونات الكلوريد الس�البة لتكوين مركب 

أيوني هو ملح الطعام )كلوريد الصوديوم(.

aيتكون األيون الموجب  Positiveaionaformation تكوين االأيون الموجب
عندما تفقد الذرة إلكترون تكافؤ واحًدا أو أكثر لتحصل على التوزيع  اإللكتروني 
المشابه للتوزيع اإللكتروني ألقرب غاز نبيل. وُيسمى األيون الموجب بالكاتيون 
Cation. ولفه�م تكوي�ن األي�ون الموجب قارن بي�ن التوزي�ع اإللكتروني لغاز 

الني�ون النبيل )الع�دد الذري يس�اوي 10( والتوزيع اإللكترون�ي لفلز الصوديوم 
القلوي )العدد الذري يساوي 11(.

Na ذرة الصوديوم    2 ) 8 ) 1

Ne ذرة النيون    2 ) 8      

Na
أيون +    2 ) 8      

لذرة الصوديوم إلكرتون تكافؤ واحد، ولذا فهي ختتلف عن ذرة غاز النيون النبيل 
هبذا اإللكرتون اإلضايف. وعندما تفقد ذرة الصوديوم هذا اإللكرتون، حتصل عىل 
توزيع إلكرتوين مستقر مشابه للتوزيع اإللكرتوين لذرة النيون. كام يف الشكل 19.

 معايير األداء الرئيسة
13.4a-a13.6a-a13.7a-a13.8a

-a13.9a-a13.10

معايير البحث واألستقصاء العلمي
3.1

األهداف 
في نهاي�ة الدرس أن يك�ون الطالب قادًرا 

على أن:
يفّسر كيفية تكون الروابط الكيميائية. �
يحسب كتلة وشحنة األيون �
يميز بين المركب�ات األيونية البلورية  �

والمركبات التساهمية الجزيئية.
يميز ن�وع الرابطة التس�اهمية في كل  �

من جزيئات الهيدروجين واألكسجين 
والنيتروجين والكربون.

جزيئ�ات  � بع�ض  يمثل أش�كال 
المركبات التساهمية البسيطة.

يميز الخصائص الفيزيائية للمركبات  �
األيونية والتساهمية.

يش�رح العالقة بي�ن الرابط�ة الفلزي�ة  �
وخصائص الفلزات

األهمية
تعمل الرابطة الكيميائية على ربط الذرات 

في المواّد التي تراها يوميًّا.

الروا اليمياية
Chemicalabondsa

333333333333

الشكل 19  يتكون األيون الموجب عند فقد الذرة المتعادلة واحًدا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ. 
ا على أعداد متساوية من البروتونات واإللكترونات، في  تحتوي الذرة المتعادلة كهربائيًّ

حين يحتوي األيون الموجب على عدد من البروتونات أكبر من عدد اإللكترونات.

Na

أيون صوديوم

Na

ذرة صوديوم إلكرتون واحد
NaNa

+

+

   Sodium atom   Sodium ion + 1 electron
المفردات الجديدة 

Cation •األيون املوجب• 
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اجلدول 5 اأيونات املجموعات 1و 2 و 13
�سحنة االأيون املتكونعدد االإلكرتونات املفقودةاإلكرتونات التكافوؤاملجموعة

1 + عند فقد إلكرتون111
2 + عند فقد إلكرتونني222

3 + عند فقد ثالثة إلكرتونات1333

ا؛ ألنها تفقد إلكترونات تكافئها بسهولة. وفلزات  إن ذرات الفلزات نشيطة كيميائيًّ
المجموعتي�ن األول�ى والثاني�ة أكثر الفلزات نش�اًطا ف�ي الجدول ال�دوري. فعلى 
س�بيل المثال، لذرة البوتاس�يوم إلكترون تكافؤ واحد، وعندم�ا تفقده يتكون أيون 
البوتاس�يوم ) +K ( المس�تقر الذي يحتوي على 8 إلكترونات في مس�تواه األخير. 
وبالمثل لذرة الماغنسيوم إلكتروناتكافؤ،وعندما تفقدهما يتكون أيون الماغنسيوم 
ن  ) +Mg2 ( المستقر الذي يحتوي على 8 إلكترونات في مستواه األخير.  كما ُتكوِّ
بع�ض ذرات عناص�ر المجموع�ة 13 أيون�ات موجب�ة أيًضا. ويلخ�ص الجدول 5 

األيونات التي تكّونها ذرات فلزات المجموعات 1و 2 و13.

وضح كيف يتكون أيون األلومنيوم +Al3 إذا علمت أن العدد   
الذري لأللومنيوم يساوي 13.

aمتي�ل ذرات عن�ارص  Negativeaionaformation ال�سالــب  تكويــن االأيــون 
الالفلزات املوجودة يمني اجلدول الدوري إىل اكتساب إلكرتونات بسهولة لتحصل 
ع�ىل التوزي�ع اإللكرتوين املش�ابه ألقرب غاز نبي�ل وتكوين أيونات س�البة. ولفهم 
كيفية تكون األيون السالب قارن بني التوزيع اإللكرتوين لذرة غاز األرجون )ع.ذ= 
18(، والتوزي�ع اإللك�رتوين لذرة غاز الكلور )ع. ذ= 17(؛ إذ تكتس�ب ذرة الكلور 

إلكرتوًنا لتكّون أيوًنا ش�حنته 1 -، ويصبح التوزيع اإللكرتوين أليون الكلوريد بعد 
اكتساب اإللكرتون مثل التوزيع اإللكرتوين لألرجون، كام يف الشكل 20:

Cl ذرة    
2 ) 8 ) 7      

Ar ذرة    
2 ) 8 ) 8      

Cl
أيون -    

2 ) 8 ) 8      

 إذا علمت أن العدد 

Cl

أيون كلوريد

Cl

ذرة كلور
ClCl

+

إلكرتون واحد

-

   Chlorine atom + 1 electron  Chloride ion

الشكل 20  يتكون األيون السالب عند اكتساب الذرة المتعادلة واحًدا أو أكثر من إلكترونات التكافؤ. 
ا على أعداد متس�اوية من البروتونات واإللكترونات، في  تحتوي الذرة المتعادلةكهربائيًّ

حين يحتوي األيون السالب على عدد من اإللكترونات أكبر من عدد البروتونات.

بطاقات التكافوؤ وال�سيغ الكيميائية
عن�د  اح�ذر  وال�سامــُة.  االأمــُن   

استخدامك للمقص.
اخلطوات

1a  احص�ل م�ن معلمك عل�ى مجموعة من .
بطاقات التكافؤ التي تمثل أيونات موجبة، 
وأخ�رى س�البة. يمكن�ك تحضي�ر ه�ذه 
البطاقات بنفس�ك في حال عدم توفرها. 
اجعل بطاق�ات االيونات الموجبة بلون، 
وبطاق�ات االيونات الس�البة بل�ون آخر. 
اجعل ع�رض جميع البطاقات متس�اوًيا 
)cm 5 مثال (، ولكن تختلف في طولها.

2a  قص البطاقات بحيث يكون للعنصر ذي .
 ،20 cm التكاف�ؤ الرباع�ي بطاقة بط�ول
وللعنصر ذي التكافؤ الثالثي بطاقة بطول 
cm 15، وللعنصر ذي التكافؤ الثنائي بطاقة 

التكاف�ؤ  ذي  وللعنص�ر   ،10 cm بط�ول 
األحادي بطاقة بطول cm 5. أكتب رموز 
العناصر على البطاقات كل بحسب تكافؤه.

3a  توق�ع ع�دد ذرات الكلور والماغنس�يوم .
في كلوريد الماغنسيوم. )ارشاد: في هذه 
الحال�ة يلزمك بطاقة أي�ون ثنائي موجب 
بط�ول cm 10 حت�ى تتطابق م�ع بطاقتين 
 .)5 cm أليون أحادي سالب طول كل منها

التحليل
1a لكلوري�د . الكيميائي�ة  الصيغ�ة   اكت�ب 

الماغنيسيوم.
2a  توقع الصيغ الكيميائية لكل من أكسيد .

الكالسيوم، وكلوريد األلومنيوم.
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ويس�مى األي�ون الس�الب باألني�ون Anion. ولتس�مية األيون�ات الس�البة يض�اف 
املقط�ع )ide( إىل هناية اس�م العنرص، فتصب�ح ذرة الكل�ور Chlorine أيون كلوريد 

Chloride. فام اسم أيون النيرتوجني؟

تكتس�ب ذرات بع�ض الالفل�زات ع�دًدا م�ن اإللكترون�ات، وعندم�ا ُتض�اف إلى 
إلكترون�ات تكافئها تص�ل إلى التوزي�ع اإللكتروني الثماني األكثر اس�تقرار. فعلى 
س�بيل المث�ال، ل�ذرة الفوس�فور خمس�ة إلكترون�ات تكاف�ؤ، وحت�ى تحصل على 
التوزي�ع اإللكترون�ي الثمان�ي المس�تقر تكتس�ب ثالث�ة إلكترونات، وتك�ّون أيون 
الفوس�فيد الذي شحنته 3-. وبالمثل ذرة األكسجين التي لها ستة إلكترونات تكافؤ 
ن أيون أكس�يد ش�حنته 2-.  وفي الغالب تكتس�ب ذرات  تكتس�ب إلكترونين وتكوِّ
عناص�ر المجموع�ة 15 ثالثة إلكترونات، وتكتس�ب ذرات عناص�ر المجموعة 16 
إلكترونين، وتكتس�ب ذرات عناص�ر المجموعة 17 إلكتروًنا واح�ًدا للوصول إلى 

حالة الثمانية ويبين الجدول 6 أيونات المجموعات 15 و16 و17.

المفردات الجديدة 
Anion •األيون السالب• 

االأيونــات عندما تذوب المركبات 
األيونية في الماء تنفصل األيونات 
بعضهاع�ن بعض، وبس�بب وجود 
ش�حناتها الموجبة والسالبة يتكون 

محلول يوصل التيار الكهربائي. 

 إذا اكتس�بت ذرة األكس�جين الكترونين. احسب كتلة وشحنة األيون في هذه الحالة  ح�ساب كتلة و�سحنة االأيون
.0.00055 amu  16.132 وكتلة اإللكترون الواحد يساوي amu علًما بأن كتلة ذرة واحدة من األكسجين يساوي

الحّل:

1a المعطيات
 0.00055 amu = 16.132 ؛ كتلة اإللكترون الواحد amu = كتلة ذرة األكسجين

العدد الكتلي لألكسجين = 16 ؛ العدد الذري لألكسجين = 8

2a المطلوب
حساب كتلة أيون واحد من األكسجين

حساب شحنة أيون واحد من األكسجين

3a الخطوات

أوال: لحساب كتلة أيون األكسجين، نتبع الخطوات اآلتية.
ألن ذرة االكسجين اكتسبت 2 الكترون، نضيف كتلة 2 الكترون الى كتلة ذرة االكسجين.
(2 × 0.00055 ) + 16.132 amu = 16.1331 amu 

ثانيا: لحساب شحنة األيون، نتبع الخطوات اآلتية.
اكتس�بت ذرة االكس�جين الكترونين، لذل�ك يصبح لدى الذرة 10 الكترونات ب�دال من 8، ولم يتغير 

عدد البروتونات الموجبة.
 8 + بروتون

 10 - إلكترون
 - 2 

.)O2-( إًذا عند اكتساب ذرة األكسجين الكترونين تتحول إلى أيون ثنائي سالب
.4a  التحّق�ق م�ن اإلجابة يزيد عدد اإللكترونات في األيون 2 إلكترون عن ال�ذرة المتعادلة، لذلك فاإلجابة صحيحة 

بسبب ظهور شحنة ثنائية سالبة على أيون األكسجين

تطبيق الريا�سيات

1a .. 6.941amu علًما بأن كتلة ذرة واحدة من الليثيوم يساوي ،Li+ احسب كتلة وشحنة أيون الليثيوم
م�سائل تدريبية
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اجلدول 6 اأيونات املجموعات من 15اإىل 17

عدد االإلكرتونات اإلكرتونات التكافوؤاملجموعة
�سحنة االأيون املتكوناملكت�سبة

3- عند اكتساب ثالثة إلكرتونات1553

2- عند اكتساب إلكرتونني1662

1- عند اكتساب إلكرتون واحد1771

الرابط�ة   تح�دث  Ionicabondsaformation ن الروابــط االأيونيــة  تكــو
األيوني�ة عادًة بي�ن الفلزات الموجودة في الجانب األيس�ر م�ن الجدول الدوري 
والالفل�زات الموج�ودة ف�ي الجان�ب األيم�ن، فعل�ى س�بيل المث�ال؛ ينج�ذب 
أي�ون الصودي�وم الموج�ب وأيون الكلوريد الس�الب أحدهما إلى اآلخر بش�دة، 
وتكوي�ن م�ا يس�مى الرابطة األيوني�ة Ionicabond. وهي عبارة ع�ن قوة تجاذب 
كهروس�تاتيكي تنشأ بين األيونات السالبة واأليونات الموجبة. وتوضح المعادلة 
االتي�ة كيفي�ة انتقال إلكت�رون مس�توى الطاقة الخارج�ي ف�ي ذرة الصوديوم إلى 
مس�توى الطاقة الخارجي في ذرة الكلور. ويبين الشكل 21 أّن أيونات الصوديوم 
ن رابطة أيونية، وَينتج مرّك�ب أيوني هو كلوريد الصوديوم، أو ما  والكلوري�د تكوِّ

يعرف بملح الطعام.

ClNa Na Cl+ + -

الشكل 21  عند اكت�ساب ذرة الكلور إلكتروًنا من ذرة الصوديوم تصبح الذرتان أكثر استقراًرا، 
ويتك�ون مرك��ب كل��وريد الصودي�وم الذي يحتوي رابطة أيونية.

المفردات الجديدة 
Ionic bond •الرابطة األيونية• 

Na Cl



+

مركب كلوريد ال�سوديوم

Na Cl

ذرة صوديومذرة كلور

Na Cl

ذرة صوديومذرة كلور
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Mg2+ -Cl-ClMg   +   2Cl  

- -
2+

+ MgMg Cl

Cl

Cl

Cl

Magnesium
Atom

2 Chlorine
Atom

Magnesium chloride

الشكل 22  للماغنس�يوم إلكترونان في 
مس�توى طاقت�ه الخارجي. 
يتكون كلوريد الماغنسيوم 
عند فقد ذرة الماغنس�يوم 2 
إلكترون وتكتسب كل ذرة 

كلور إلكترون واحد.

الماغنسيوم  الشكل 23  يتشّكل أكسيد 
عندم�ا تعط�ي )تفق�د( ذرة 
إلكتروني�ن  الماغنس�يوم 
وتكسبهما ذرة األكسجين.

aAcceptingaandadonatingamoreathan فقــد واكت�ســاب اأكثــر مــن اإلكتــرون
 لق�د درس�ت ما يحدث عندما تفقد ذرة عنصر أو تكتس�ب إلكتروًنا  oneaelectron

واح�ًدا. ولكن هل يمكن لذرات العناصر فقد أو اكتس�اب أكث�ر من إلكترون؟ لعنصر 
الماغنسيوم Mg الذي يقع في المجموعة الثانية إلكترونان في مستوى طاقته الخارجي، 
وعندم�ا يفقدهم�ا يصب�ح المس�توى الخارجي له مكتماًل. وقد تكتس�ب ذرت�ا الكلور 
هذي�ن اإللكتروني�ن كما هو موّض�ح في  الش�كل 22 لذا يكون الناتج أيون ماغنس�يوم

+ Mg  2  وأيوَنيْ كلوريد - 2Cl    ، فينجذب أيونا الكلوريد السالبان نحو أيون الماغنسيوم 

. MgCl  2  الموجب ويكّونان روابط أيونية، وينتج عن التفاعل مرّكب كلوريد الماغنسيوم

تحت�اج بعض العناصر � ومنها األكس�جين � إلى اكتس�اب إلكتروني�ن لتصل إلى حالة 
االستقرار. ويمكن تحقق ذلك من خالل اكتساب إلكترونين تفقدهما ذرة الماغنسيوم 
لتكوين مرّكب أكسيد الماغنسيوم MgO، كما هو موّض��ح في الشكل 23. كما يمكن 
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الشكل 24  تتكون بل�ورة ملح الطعام 
)Cl-( من أيونات الكلوريد

 )Na+( وأيونات الصوديوم
التي تترتب في نمط متكرر.

المفردات الجديدة 

الشبكة البلورية • 
• Crystal Lattice

PropertiesaofaIonicacompounds خوا�ض المركبات االأيونية
تحت�وي المركبات األيونية على ماليين من األيونات الموجبة والس�البة. وتترتب هذه 
األيون�ات بنم�ط متكرر يحف�ظ التوازن بين ق�وى التجاذب والتنافر في ش�بكة ضخمة 
أو عمالق�ة ثالث�ي�ة األب�ع�اد ت�ع�رف ب�� )الش�بكة البلوري�ة( CrystalaLattice، انظر 

الشكل 24 الذي يظهر الترتيب البلوري لملح الطعام. 

 توج�د المركب�ات األيونية على ش�كل بلورات، بحي�ث يرتبط األيون بأكث�ر من رابطة 
واحدة مع األيونات المخالفة  له في الشحنة مكونة شبكة بلورية، وهذا التركيب يفسر 
وجود المركبات األيونية عادة في الحالة الصلبة، وارتفاع درجات غليانها وانصهارها، 

انظر الجدول 7.

اجلدول a7درجات ان�سهار وغليان بع�ض املركبات االأيونية

�سيغة املركبا�سم املركب
درجة االن�سهار 

)°C(
)°C( درجة الغليان

Calcium chlorideCaCl2782>1600
Sodium chlorideNaCl8011413

Magnesium oxideMgO28526300

وم�ن أهم خواص المركبات األيونية ع�دم قدرتها على التوصيل الكهربائي في الحالة 
الص��لب�ة نظ�رًا الرتباط األيون�ات، وعدم قدرتها عل�ى الحركة،ولك�ن عندما ينصهر 
المركب األيوني الصلب، ويصبح سائاًل أو عند ذوبانه في المحلول، تصبح األيونات 
الت�ي كانت مقيدة في أماكنها قادرًة اآلن عل�ى الحركة بحرية، ولهاالقدرة على توصيل 
التيار الكهربائي. لذا تكون المركبات األيونية جيدة التوصي��ل الكهربائي عندما تكون 

في صورة محلول أو س�ائل، انظر الشكل 25.

الشكل 25    محلول كلوري�د الصوديوم 
للكهرب�اء؛  جي�د  موص�ل 
وذل�ك ألن�ه محل�ول لمادة 

متأينة.

C15-11C-828378-B

Cl-
Na+

H2O

   Na +

    Cl -
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Covalentabond الرابطة الت�ساهمية
بع�ض ذرات العناص�ر غي�ر ق�ادرة عل�ى فق�د أو اكتس�اب إلكترون�ات بس�بب عدد 
اإللكترون�ات ف�ي مس�توى الطاق�ة الخارج�ي؛ فعنص�ر الكرب�ون مثاًل يحوي س�تة 
بروتون�ات وس�تة إلكترون�ات، أربع�ة م�ن ه�ذه اإللكترون�ات ف�ي مس�توى الطاقة 
الخارجي، ولكي تصل ذرة الكربون إلى حالة االس�تقرار يجب أن تفقد أو تكتس�ب 
أربع�ة إلكترون�ات، وهذا صع�ب ألّن فقد أو اكتس�اب هذا العدد م�ن اإللكترونات 

ا، لذلك تتم المشاركة باإللكترونات. يتطلب طاقة كبيرة جدًّ

 يصل الكثير من ذرات العناصر الالفلزية  Covalentabond الرابطة الت�ساهمية
إلى حالة االس�تقرار عندما تتش�ارك باإللكترونات. وُتس�ّمى الرابطة الكيميائية التي 
تنش�أ بين ذرات العناصر الالفلزية من خالل التش�ارك ب�زوج أو أكثر من إلكترونات 
مس�توى الطاق�ة الخارج�ي الرابط�ة التس�اهمية Covalentabond.وتنج�ذب ه�ذه 
اإللكترون�ات المش�تركة إل�ى نواتي الذرتي�ن، فتتحّرك اإللكترونات بين مس�تويات 
الطاقة الخارجية في كلتا الذرتين في الرابطة التساهمية، ولذلك يكون لكلتا الذرتين 
مس�توى طاقة خارج�ي مكتمل . وُتس�ّمى المركبات الناتجة عن الرابطة التس�اهمية 
المركب�ات التس�اهمية أو المركب�اتِ الجزيئي�ة Molecular Compounds. وُيع�درُّ 
الج�زيء Molecule هو الوحدة األساس�ية للمركبات الجزيئي�ة. تأمل كيف تتكون 

الجزيئات من خالل مشاركة اإللكترونات في الشكل 26. 

كيف تكّون الذراتُ الروابط التسامهية؟ كيف تكّون الذراتُ الروابط التسامهية؟   

aلعلك تالحظ أن ذرتي  Single covalentabond الرابطــة الت�ساهمية االأحاديــة
الهيدروجين في جزيء الهيدروجين  H  2  قد ارتبطتا من خالل مشاركة كل منهما بإلكترون 
واحد في الرابطة، وبذلك أصبح هذان اإللكترونان مشتركين بين الذرتين بحيث يتحركان 
بين مس�تويات الطاقة الخارجية للذرات المش�اركة في الرابطة التساهمية، وتسمى الرابطة 
المتكونة في هذه الحالة رابطًة تساهمية أحادية. ويعبر عن وجود الرابطة بوضع نقطتين أو 
خ�ط قصيرمث�ل )H:H( أو )H-H( بين رمزي الذرتين. ويحدث الش�يء نفس�ه عند اتحاد 

ذرتيْ كلور لتكوين جزيء الكلور  Cl  2 ، انظر الشكل 26.

وقد تش�ترك الذرة مع ذرات عنصر آخ�ر أو أكثر، وذلك 
بإلكت�رون واح�د م�ن كل منهم�ا. فعل�ى س�بيل المثال، 
يتك�ون جزيء الم�اء H2O عندم�ا ترتبط ذرة أكس�جين 
بذرت�ي هيدروجين. وبما أن ذرة األكس�جين لديها س�تة 
إلكترونات تكافؤ فإنها تحت�اج إلى إلكترونين للوصول 
إلى التوزيع اإللكتروني المش�ابه للغ�ازات النبيلة، وبما 

Chlorine moleculeChlorine atom

ClClCl

Chlorine atom

Cl

ClCl ClCl+

H H HH

Hydrogen atom Hydrogen atom Hydrogen molecule

+

طريق�ة  التس�اهمية  الشكل 26  الرابط�ة 
ال�ذرات  لج�ع��ل  أخ��رى 
تس�مح  إذ  اس�تقراًرا؛  أكث�ر 
ل�كل  اإللكترون�ات  مش�اركة 
ذرة بالحص�ول عل�ى مس�توى 
ط�اقة خارج�ي مستق�ر. ذرات 
العناصرالتي تظهر في الش�كل 
تكّون روابط تساهمية أحادية.

المفردات الجديدة 
الرابطة التسامهية• 

• Covalent bond
Molecule •اجلزيء• 

جائزة نوبل في الكيمياء

زوي�ل  أحم�د  العرب�ي  العال�م 
أس�تاذ ف�ي الكيمي�اء والفيزي�اء، 
ويعم�ل مدي�ًرا لمختب�ر العل�وم 
الجزيئي�ة ف�ي معه�د كاليفورني�ا 
التقن�ي. حصل أحمد زويل على 
جائزة نوبل ف�ي الكيمياء في عام 
1999م. وق�د تمك�ن ه�و وفريق 

عمل�ه م�ن اس�تخدام اللي�زر في 
مالحظة وتسجيل تكّون الروابط 

الكيميائية وكسرها.
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الشكل a  27. تتشارك ذرتا هيدروجين 
ذرة  م�ع  باإللك�ت�رون�ات 
أكس�ج�ي�ن وتك�ون جزيء 

ماء.  
ذرات  ث��الث  تتش�ارك   .b
هيدروجي�ن باإللكترون�ات 
م�ع ذرة نيتروجي�ن لتكوين 

جزيء األمونيا .

بناء وذج ملركب امليثان
aاخلطوات

1a  است�خ�دم أوراًقا دائرّية الش�كل .
لت�م�ّث�ل  مختلف�ة  أل�وان  ذات 
والنيوترون�ات  الب�روت�ون��ات 
واإللكترونات، واصنع نموذًجا 
ا يمّثل ذرة الكربون وأربعة  ورقيًّ
ذرات  لتمّث�ل  أخ�رى  نم�اذج 

الهيدروجين.

2a  استخدم نماذج الذرات السابقة .
لبن�اء نم�وذج لج�زيء الميث�ان 
بتكوين روابط تس�اهمية، حيث 
يتك�ّون جزيء الميث�ان من أربع 
ذرات ه�ي�دروج�ي�ن م�رتب�طة 

ا مع ذرة كربون واحدة.  كيميائيًّ

التحليل
1a  هل التوزي�ع اإللكتروني لذرتي .

الهيدروجي��ن والك�رب�ون ف�ي 
ج�زيء  الميث�ان يش�به التوزي�ع 
اإللكترون�ي لعناص�ر الغ�ازات 

النبيلة؟ فسر إجابتك.

2a  ه�ل لج��زيء المي�ث�ان ش�حنة .
كهربائية؟ 

تبني الصيغ�ة الكيميائية لألموني�ا  NH  3  احتاد 
ذرة نيرتوج�ني م�ع ث�الث ذرات هيدروج�ني، 

وتكون ثالث روابط تسامهية أحادية

تب�ني الصيغة الكيميائية لل�امء  H  2 O احتاد ذرة 
أكسجني مع ذريت هيدروجني، وتكون رابطتني 

أحاديتني تسامهيتني.

H  2 O  NH  3 
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أن للهيدروجي�ن إلكت�رون تكافؤ واحد فإن ذرة األكس�جين تحتاج إلى مش�اركة 
ذرت�ي هيدروجي�ن. وبذل�ك تصب�ح ذرة األكس�جين وذرت�ا الهيدروجي�ن ذرات 

.27a مستقرة، انظر الشكل

وبنف�س الطريقة عندما تتكون جزيئ�ات األمونيا NH3؛ إذ تحتوي ذرة النيتروجين 
خمس�ة إلكترونات تكاف�ؤ، وتحتاج إلى ثالث�ة إلكترونات للوص�ول إلى التوزيع 
اإللكتروني المش�ابه  للغازات النبيلة، ولذلك تشارك ذرة نيتروجين واحدة ثالث 
ذرات م�ن الهيدروجي�ن، وبذل�ك تصب�ح ذرة النيتروجي�ن وذرات الهيدروجي�ن 

.27b مستقرة، انظر الشكل

ويس�تطيع النيتروجين أيًضا تكوين مركبات مش�ابهة لألموني�ا عند اتحاده بذرات 
 )NF3( Nitrogen عناص�ر المجموع�ة 17، مث�ل ثالث�ي فلوري�د النيتروجي�ن
 ،)NCl3(  Nitrogen tricloride وثالث�ي كلوريد النيتروجي�ن ،trifluoride

وثالثي بروميد النيتروجين NBr3( Nitrogen tribromide( . وتتش�ارك كل ذرة 
من عناصر المجموعة 17 مع ذرة نيتروجين من خالل إلكترون واحد.

ويتك�ون ج�زيء الميث�ان CH4 عندم�ا ترتب�ط ذرة كرب�ون واح�دة بأرب�ع ذرات 
هيدروجي�ن. وللكربون أربع�ة إلكترونات تكافؤ. لذا يحت�اج الكربون إلى أربعة 
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المعادل�ة  ه�ذه  الشكل 28  توض�ح 
الكيميائي�ة كي�ف تتش�ارك 
ال�ذرات ف�ي اإللكترونات 
وتصبح مس�تقرة. ويوضح 
تحص�ل  كي�ف  النم�وذج 
كل ذرة ف�ي الج�زيء على 
خارج�ي  طاق�ة  مس�توى 

ممتلئ باإللكترونات.

ذرتا نيرتوجني
2 Atoms of nitrogen

جزيء نيرتوجني
Nitrogen molecule

NN N N N N+ أو≡

تشارك كل ذرة نيرتوجني بثالثة إلكرتونات لتكوين رابطة تسامهية ثالثية

N N

الشكل 30  يمك��ن لبعض الذرات  أن 
تس�اهم بثالث�ة إلكترونات 
تس�اهمية  رابط�ة  لتكوي�ن 

ثالثية.

الشكل 29  يمك�ن لبعض ال�ذرات أن 
لتكوين  بإلكترونين  تساهم 

رابطة تساهمية ثنائية.

إلكترون�ات ليصل إلى التوزيع اإللكتروني المش�ابه للغازات النبيلة. ولذلك فعندما 
يتح�د الكربون بالذرات األخرى يكون أربع رواب�ط. وألن الهيدروجين من عناصر 
المجموع�ة األول�ى، ول�ه إلكترون تكاف�ؤ واحد ف�إن ذرة الكربون تحت�اج إلى أربع 
ذرات هيدروجي�ن للحص�ول عل�ى أربع�ة إلكترونات. ويوضح الش�كل 28 تركيب 
ج�زيء الميث�ان. كذلك يكّون الكربون أربع روابط تس�اهمية أحادي�ة مع الالفلزات 

األخرى، ومنها عناصر المجموعة 17. 

   Doubleaandatripleacovalentabonds   الروابــط الت�ساهمية الثنائية والثاثية
تش�ارك ال�ذرة أحياًن�ا بأكثر م�ن إلكترون واحد مع ال�ذرات األخرى. فف�ي جزيء ثاني 
أكسيد الكربون الموّضح في الشكل 29 شاركت كل ذرة أكسجين بإلكترونين مع ذرة 
الكربون. وقد ش�اركت أيًضا ذرة الكربون بإلكترونين مع كل ذرة أكس�جين، أي أّن 
زوجين من اإللكترونات قد ارتبطا مًعا بالرابطة التس�اهمية، وُتس�ّمى في هذه الحالة 

الرابطة التساهمية الثنائية. 

O
ذرة كربون

1Atom of carbon  
ذرتا أكسجني

2 Atoms of oxygen
جزيء ثاين أكسيد الكربون

Carbon dioxide molecule

C O C COO OO+ أو= =+

يف جزيء ثاين أكسيد الكربون تشرتك )أو تساهم( ذرة الكربون بإلكرتونني مع كل ذرة 
أكسجني لتكوين رابطتني ثنائيتني. وكل ذرة أكسجني تشرتك بإلكرتونني مع ذرة الكربون. 

CO O

كم زوًجا من اإللكرتونات يتشارك يف الرابطة الثنائية؟ كم زوًجا من اإللكرتونات يتشارك يف الرابطة الثنائية؟   

يوضح الش�كل 30 أيًضا تش�اُرك ثالثة أزواج من اإللكترونات بذرتي نيتروجين في 
تكوين جزيء النيتروجين. وُتسّمى الرابطة في هذه الحالة الرابطة التساهمية الثالثية.
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المفردات الجديدة 
نموذج بحر اإللكرتونات• 

•  Electrons sea model

توجد  Properties of covalent compounds
المركبات التسـاهمية في صورة جزيئات منفردة مستقلة، بخالف المركبات األيونية، 
ا،  لذا فإن المركبات التسـاهمية يكون لها عادة درجات غليان وانصهار منخفضة نسبيًّ
ا فإن المركبات التساهمية غير موصلة للتيار الكهربائي لعدم  انظـــر الجدول 9. وغالبً

قدرتها على تكوين األيونات، انظر الشكل 31.

Metallic bonds
عـىل الرغـم من أن الفلزات ليسـت مركبـات أيونية إالَّ أهنا تشـرتك مـع املركبات 
األيونيـة يف عـدة خـواص؛ فالروابـط يف الفلـزات واملركبات األيونيـة تعتمد عىل 
ن الفلزات  التجـاذب بـني اجلسـيامت ذات الشـحنات املختلفـة. ويف العـادة تكـوِّ
شبكات بلورية يف احلالة الصلبة شبيهة بالشبكة البلورية األيونية التي سبق ذكرها.

 رغم أن لـذرات الفلزات إلكترون  Sea of electrons
تكافـؤ واحـد علـى األقـل، إالَّ أنهـا ال تشـترك فـي إلكترونـات التكافؤ مـع الذرات 
المجـاورة، وال تفقدها. وبدالً من ذلك تتداخل مسـتويات الطاقـة الخارجية لذرات 
الفلـزات بعضهـا فـي بعـض. ويعـرف هـذا التداخـل بنمـوذج بحـر اإللكترونات 
Electrons sea model، حيـث يفترض هذا النمـوذج أن ذرات الفلزات جميعها 

فـي الحالة الصلبة تسـاهم فـي تكوين بحـر اإللكترونات الذي يحيـط بأيونات الفلز 
الموجبة في الشبكة الفلزية.

 9

c


c
 

-252.87 -295.14  H  2 Hydrogen

-195.79 -210  N  2 Nitrogen

-33.34 -77.73  NH  3 Ammonia

-161.49 -182.48  CH  4 Methane

الشكل 31  ال يوصل محلول السكروز 
ألنـه  الكهربائـي؛  التيـار 

محلول لمادة غير متأينة.

 


اخلطوات 
 امأل إحد فجـوات طبق التفاعالت . 1

البالسـتيكي بملح الطعام NaCl كما 
في الصورة المرفقة.

مـن . 2  1mL لنقـل  الماصـة   اسـتخدم 
محلول ملح الطعـام NaCl إلى فجوة 

أخر في الطبق نفسه.
 اغمس أقطاب جهاز الموصلية الكهربائية . 3

داخل ملح الطعام 
فإذا  الصلـب، 
على  حصلت 
قراءة للموصلية؛ 
فإن ذلك يعني 
أن ملح الطعام 

الصلب موصل للكهرباء. كرر الخطوة 
نفسها مع محلول ملح الطعام.

ا . 4  كرر الخطوات من 1 إلى 3 مستخدمً
السكر بدالً من ملح الطعام.

ا . 5 3 مسـتخدمً و   1 الخطوتيـن   أعـد 
، ثم مـاء الصنبور  المـاء المقطر مرةً

 .مرة أخر

التحليل
ن فيه أسماء المركبات . 1  اعمل جدوالً ودوِّ

ونتائج تجارب التوصيل الكهربائي.
فسر النتائج التي حصلت عليها.. 2

 

C12H22O11

H2O
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ال ترتب�ط اإللك��ترون�ات الموج�ودة في مس�تويات الطاق�ة الخارجية ف�ي الذرات 
الفلزي�ة ب�أي ذرة مح�ددة، ويمكنها االنتقال بس�هولة م�ن ذرة إلى أخ�رى. وتعرف 
ه�ذه اإللكترونات الح�رة الحركة باإللكترونات الح�رة Freeaelectrons. وعندما 
تتح�رك اإللكترون�ات الخارجي�ة بحرية في الفل�ز، وهو في الحال�ة الصلبة، تتكون 
األيون�ات الفلزي�ة الموجبة التي ترتبط مًعا. جميعها من خ�الل بحر من إلكترونات 
التكافؤ، كما يبين الش�كل 32. والرابطة الفلزية Metallicabond هي قوة التجاذب 
الكهروس�تاتيكي بين األيونات الموجبة للفلزات واإللكترونات الحرة في الش�بكة 

الفلزية.

  يفس�ر وجود الرابطة الفلزية العديد  Propertiesaofametals خوا�ــض الفلزات
من الخواصَّ الفيزيائية للفلزات، والتي تظهر قوة الروابط الفلزية.

توصيل احلرارة Conductivity of heat حركة اإللكرتونات حول أيونات الفلزات 
املوجبةجتعل الفلزاتِ موصالٍت جيدًة للحرارة؛ حيث تقوم اإللكرتونات احلرة بنقل 

احلرارة من مكان إىل آخر بسهولة.
توصيل الكهرباء Conductivity of electricity حركة اإللكرتونات حول أيونات 
الفل�زات املوجبة جتعل الفلزاتِ موصالٍت جي�دًة للكهرباء؛ إذ تتحرك اإللكرتونات 

احلرة بسهولة بوصفها جزًءا من التيار الكهربائي عند حدوث فرق جهد عرب الفلز. 

األيونية عى توصيل  املركبات  الفلزات وحماليل  تعمل    كيف 
الكهرباء؟

األيونية عى توصيل  املركبات  الفلزات وحماليل  تعمل  األيونية عى توصيل كيف  املركبات  الفلزات وحماليل  تعمل  األيونية عى توصيل كيف  املركبات  الفلزات وحماليل  تعمل  كيف 
الكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباءالكهرباء
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الشكل 32  تتوزع إلكترون����ات التكافؤ 
للفل�زات بانتظ�ام ح�ول 
األيونات الفلزية الموجبة. 
وتؤدي قوة التجاذب بين 
األيون�ات الموجبة وبحر 
إلى  السالبة  اإللكترونات 
ربط ذرات الفلز بعضها مع 
بعض في الشبكة الفلزية.

المفردات الجديدة 
اإللكرتونات احلرة• 

• Free electrons
الرابطة الفلزية• 

•  Metallic bond
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اختبر نف�سك
1a حّدد اس�تخدم اجل�دول ال�دوري لتحّدد م�ا إذا كان .

عن�رصا الليثي�وم والفل�ور يكّون�ان أيونات س�البة أو 
موجبة، واكتب الصيغة الناجتة عن احتادمها.

2a قارن بني الرابطة األيونية والرابطة التسامهية..
3a ف�ّسر مل�اذا ال توص�ل املركبات األيوني�ة الصلبة التيار .

الكهربائي؟
4a درج�ات . بارتف�اع  األيوني�ة  املركب�ات  ف�ّسر تتمي�ز 

انصهارها مقارنة باملركبات التسامهية.
5a حــدد أي مما ييل يكون عىل ش�كل جزيئات منفصلة، .

وأهي�ا يك�ون ع�ىل ش�كل ش�بكة بلوري�ة ضخم�ة من 
)CaCl2 كلوريد الكالسيوم ،I2 األيونات؟ )اليود

6a ا�سرح كيف تتكون الرابطة الفلزية..
7a ف�ّسر توصيل الفلزات اجليد للحرارة والكهرباء..
8a يف . إلكرتون�ات  أربع�ة  الناقد للس�ليكون  التفكــري 

مس�توى الطاق�ة اخلارج�ي، ف�ام الرابط�ة الت�ي يكوهنا 
السليكون مع العنارص األخرى؟ وّضح ذلك.

3
الخا�سة

الرابطة االأيونية
a •ÓاÓ�ÓÓاربÓةي�ياÓةطرابال

Óةب�اÓات�ياÓبÓاسنÓيكياتس�وكلا
Óالعنا�سر Óرات Óت�ساوا Óدف Óتيجة Óوال�سالبة
ÓاتلالÓبÓادÓدوÓاتوكاللل

اتوالالفل
الرابطة الت�ساهمية

a •ÓسارتÓندماÓاديةاÓميةالت�ساÓالرابطةÓسان
ÓوكلاÓاتوكلاÓمÓدواÓوبÓراتال

رÓلÓم
a •ÓسارتÓندماÓيةناالÓميةالت�ساÓالرابطةÓسان

ÓمÓاولكاÓاتولكاÓمÓوبÓراتال
رÓل

a •ÓسارتÓندماÓيةالالÓميةالت�ساÓالرابطةÓسان
Óةال Óاتوكلا Óم Óزواا Óةالب Óراتال

رÓلÓمÓاتولكا
الرابطة الفلزية

a •ÓبÓيكياتس�روهكالÓاجتالÓ�ÓÓارب
ÓÓراÓاتولكواÓاتلللÓبة�اÓات�يا

يةلالÓسبكةال
9a توقع ما أنواع الروابط التي تنش�أ بني كل زوجني .

م�ن ال�ذرات التالي�ة: )الك�ربون واألكس�ج�ني(، 
a.)البوتاسيوم والربوم(، )الفلور والفلور(
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   �سوؤال من واقع الحياة
تعتمد خواص المركب على نوع الرابطة، إذا كانت أيونية أو تساهمية. كيف 
يمكن تحديد العالقة بين نوع الرابطة ودرجة االنصهار لمواد تتوافر في المنزل؟

   الخطوات
1a  جدواًل لتسجيل بيانات التجربة. . �سّمم

2a  اعمل ثالثة أخاديد بسيطة ومتساوية )A و B و C( في قاع طبق من األلومنيوم .
مستعيًنا بقلم مناسب)قلم تخطيط مثاًل(. 

3a ضع الطبق على السخان الكهربائي. .

4a  احصل من معلمك على عينات من كل من بلورات السكر، وبلورات الملح، .
وشمع البارافين، وضعها في األخاديد على الترتيب. 

5a  الترتيب الذي ستنصهر به المركبات عند تسخينها.. توقع

6a  ش�غل مفتاح التسخين عند أعلى درجة حرارة واطلب إلى أحد الزمالء البدء .
في قياس زمن التسخين.

7a  راقب المركبات في أثناء فترة التس�خين، وسجل أّيها ينصهر أواًل، ووفق أي .
ترتيب. 

8a  أغلق جهاز التسخين بعد انقضاء min 5، وارفع الطبق بالمالقط أو القفازات .
الخاصة بذلك. 

9a  دع الطبق حتى يبرد ثم تخلص منه بالطريقة الصحيحة. .

مقارنة درجات االنصهار لمواد من المنزل

األهداف 

   يرتب  مواد السكر وملح الطعام 
وشمع البرافين حسب درجات 

انصهارها.

   ي�ستنتج أنواع الروابط الكيميائية 
في كل من ملح الطعام والسكر 

وشمع البرافين.

المواد واألدوات

طبق ألومنيوم.• 

ملح طعام• 

 سكر• 

شمع برافين• 

سخان كهربائي.• 

األمن والسالمة

تحذي�ر: ارتدِ النظ��ارة الواق�ية 
عن�د  بح�ذر  وتعام�ل  دائ�ًم�ا، 

التسخين.
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لتنفيذ اال�ستق�ساء ارجع اإىل كرا�سة التجارب العملية

اعم�ل ج�دواًل لبيانات�ك وتعليمات�ك، وتبادل 
نتائجك مع الزمالء في الصف. 


ببياناتك

 DataaAnalysis  حتليل البيانات
1a  أي المركبات انصهر أواًل؟ وأيها لم ينصهر؟ . اذكر

2a  اس�تناًدا إل�ى النتائج والمش�اهدات، درجة انصهار كل مادة صلبة باس�تخدام . �سف
ا.  أحد الخواص اآلتية: منخفضة، متوسطة، مرتفعة، مرتفعة جدًّ

3a  مواد السكر وملح الطعام وشمع البرافين بحسب درجات انصهارها.. ا رتب ت�ساعدي

aConcludingaandaApplying  اال�ستنتاج والتطبيق
1a  توقعك في الخطوة 5 بالنتائج التي حصلت عليها في التجربة. قارن

2a  أي المركب�ات يحت�وي عل�ى رواب�ط أيوني�ة، وأيه�ا يحتوي عل�ى روابط . ا�ستنتــج
تساهمية؟

3a  كيف يؤثر نوع الرابطة في درجة انصهار المركبات؟. لخ�ض
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العلم      والتاريخ

ÓÓةيولكاÓا�اÓاÓار
اÓسبكة

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية
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كن للعلم..
اأن يغري التاري

الرواد في النشاط اإلشعاعي 

ا�ستك�سف ابحث في أعمال العالم إرنس�ت رذرف�ورد الحاصل على جائزة نوبل 
ف�ي الكيمياء عام 1908م، لوصف بعض اكتش�افاته المتعلقة بالتحّول، واإلش�عاع 

والبناء الذري.

مفاجاأة في يوم غائم 

حدثت معظم االكتش�افات العلمّية نتيج�ة التخطيط لها، 
بينم�ا جاء بعضه�ا مفاجًئا م�ن غير تخطيط مس�بق. ومن 
ذل�ك م�ا ح�دث في ي�وم غائم من ربي�ع ع�ام 1896م؛ إذ 
كان العال�م الفيزيائي هنري بكريل غي�ر قادر على إكمال 
مخّطط�ه ال�ذي يتطلب أن تكون الش�مس ه�ي المصدر 
األساس�ي للطاقة. ونتيجة إلحباطه جّمع مسودات أفالم 
التجرب�ة، ووضعها في الظالم ف�ي أحد األدراج التي فيها 
بلورات اليورانيوم، ولكنه أصيب بالصدمة عند اكتش�افه 
أّن مس�ودات األفالم المغلقة بدت كما لو أنها انكش�فت 
أو تعرض�ت للض�وء بطريق�ة ما على الرغم م�ن الظالم ، 
وه�ذا االكتش�اف حدث من غي�ر تخطي�ط؛ حيث يصدر 
اليوراني�وم إش�عاعات، وم�ن َث�مَّ ق�اد ذلك إل�ى مراجعة 

شاملة للنظريات المتعلقة بتركيب الذرة وخصائصها.

الفر�سيات الثورية لماري كوري

اكتش�ف العال�م الفيزيائي رونتج�ن قبل م�رور عام على 
ه�ذا الح�دث الث�وري نوًع�ا م�ن األش�عة الت�ي تخت�رق 
الّلح�م، وتظه�ر ص�وًرا لعظ�ام المخلوق�ات الحّية. فهل 

لهذه األش�عة التي س�ّماها رونتجن أشعة X عالقة 
باألش�عة الت�ي أطلقه�ا اليوراني�وم؟ بع�د ه�ذا 
االكتش�اف بدأت العالمة ماري كوري دراس�ة 
مركب�ات اليوراني�وم؛ حي�ث ق�اد بحثه�ا إل�ى 

فرضي�ة مفاده�ا أّن اإلش�عاعات خاصي�ة ذري�ة 

م�ن خصائص الماّدة، حيث تطل�ق ذرات بعض العناصر 
إش�عاعات تتحول إلى ذرات عناصر أخرى. وقد تحّدت 
هذه الفرضية المعتقدات الس�ائدة ف�ي ذلك الوقت، التي 

كانت تقول إّن الذرة غير قابلة لالنقسام أو التحّول.

االأكوا البالية

أصب�ح زوج م�اري ك�وري 
�ا بأبحاثها؛  بع�د ذل�ك مهتمًّ
فقد أشركها في دراساته عن 

المغناطيس�ية، فقاما بعدة اختبارات ودراسات فيما ُسّمي 
»دراس�ة األك�واخ البالي�ة«. وق�د اكتش�فا م�ن خاللها أّن 
خام اليورانيوم الُمس�ّمى البيتش�بلند pitchblende أكثر 
إش�عاًعا م�ن اليورانيوم النقي نفس�ه، فافترض�ا أّن عنصًرا 
أو أكث�ر من العناصر المش�عة المكتش�فة يج�ب أن يكون 
جزًءا من هذا الخام. وحّققا من خالل هذا حلم كل عالم 
بإضاف�ة عناص�ر جديدة إل�ى الج�دول ال�دوري، بعد أن 
عزاَل عنصَريِ اليورانيوم والبولونيوم من خام البيتشبلند. 

وف�ي ع�ام 1903م تقاس�م العالم�ان بيي�ر وم�اري كوري 
جائزة نوبل في الفيزياء مع هنري بكريل؛ إلسهاماتهم 
في أبحاث اإلش�عاعات. وكانت ماري كوري 
الم�رأة الوحي�دة الت�ي حصلت عل�ى جائزة 
نوب�ل، كم�ا حصل�ت عليها مرة أخ�رى عام 
1911م ف�ي الكيمياء ألبحاثه�ا حول عنصر 

الراديوم ومركباته. 
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الدرس ا�ول  نماذج الذرات

1a توصل الفالسفة القدماء إلى أن المادة تتكون من جسيمات .
صغيرة جًدا غير قابلة للتقسيم أطلقوا عليها اسم الذرات.

2a تتكون الذرة من نواة موجبة الش�حنة تحتوي البروتونات .
والنيترونات، وإلكترونات تدور حول النواة.

3a ُيعتق�د اآلن أّن اإللكترونات تتحّرك حول النواة في  أغلفة .
أو سحابة إلكترونية.

4a العدد الذري هو عدد البروتونات في نواة الذرة..
5a النظائ�ر عبارة ع�ن ذرات لنفس العنص�ر تختلف في عدد .

نيوتروناتها وتتساوى في عدد بروتوناتها.
6a العدد الكتلي هو مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات .

في نواة الذرة.
7a لإللكترون�ات ش�حنات س�البة، وللبروتون�ات ش�حنات .

موجبة، بينما تكون للنيوترونات شحنات متعادلة.
8a كتل�ة . بينم�ا  متقارب�ة،  كت�ل  والنيوترون�ات  للبروتون�ات 

اإللكترون الواحد تساوي 1840/1 من كتلة البروتون.

الدرس الثاني  التوزيع اإللكتروني

1a تكافؤ العنصر عبارة عن عدد اإللكترونات التي تفقدها أو .
تكسبها أو تشارك بها ذرة العنصر في التفاعل الكيميائي.

2a يتسع كل مستوى طاقة لعدد محدد من اإللكترونات..
3a يح�دد رق�م مجموع�ة العنصر بمعرف�ة ع�دد إلكترونات .

التكافؤ في مستوى طاقته األخيرة.
4a يح�دد رق�م دورة العنص�ر بمعرف�ة رق�م مس�توى الطاقة .

األخير الذي تتواجد فيه إلكترونات تكافؤه.
5a يعتمد استعمال العناصر النبيلة على قلة نشاطها الكيميائي..

الدرس الثالث الروابط الكيميائية

1a الرابط�ة االيونية عبارة ع�ن قوة تجاذب إلكتروس�تاتيكي .
تنشأ بين األيونات الموجبة والسالبة نتيجة فقد واكتساب 
ذرات العناصر لاللكترونات، وتحدث عادة بين الفلزات 

والالفلزات.
2a تنش�أ الرابطة التس�اهمية األحادية عندما تتشارك الذرات .

بزوج واحد من اإللكترونات )إلكترون من كل ذرة(.
3a تنش�أ الرابط�ة التس�اهمية الثنائي�ة عندما تتش�ارك الذرات .

بزوجين من اإللكترونات )إلكترونان من كل ذرة(.
4a تنشأ الرابطة التساهمية الثالثية عندما تتشارك الذرات بثالثة .

أزواج من اإللكترونات )ثالثة إلكترونات من كل ذرة(.
5a الرابط�ة الفلزية عبارة عن قوة التجاذب الكهروس�تاتيكي .

بين األيونات الموجبة للفلزات، واإللكترونات الحرة في 
الشبكة الفلزية.

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

ملهااÓÓرالÓÓات�مكÓل�ÓالتاليةÓيميةااÓريطةاÓس�ا

ويوي وي

Atom

Óاد
م�بةÓالسحنة

لÓت�يلÓت�ي
لÓت�ي

Protons
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ا�ستخدام املفردات

امأل الفراغات فيما يلي بما يناسبها ) أكتب المصطلح باللغة 
اإلنجليزية(

1a ....................... جسيم متعادل الشحنة في النواة..

2a البروتون�ات . ع�دد  مجم�وع   .......................

والنيوترونات في نواة الذرة.

3a ....................... جسيمات سالبة الشحنة..

4a مكتم�ل . أخي�ر  طاق�ة  مس�توى  ل�ه   .......................

اإللكترونات.

5a ....................... عدد البروتونات في الذرة..

6a .......................مركب ينتج عن اتحاد فلز بالفلز..

تثبيت املفاهيم

اختر اإلج�ابة الصحيحة في كل مما يلي:

7a  خ�الل عملية حس�اب الحد األقص�ى لإللكترونات في .
مستوى الطاقة نستخدم العالقة:

a . 2n2

b .3n3

c .2n

d .4n4

8a  تتعل�ق جميع خ�واص كلوريد الصودي�وم NaCl اآلتية .
بقوة روابطه األيونية ما عدا:

.a.صالبة البلورة

.b.ارتفاع درجة الغليان
.c.ارتفاع درجة االنصهار
.d.انخفاض القابلية للذوبان

9a  ُتس�ّمى ذرات العنصر نفس�ه التي لها أعداد نيوترونات .
مختلفة:

. a Protons

. b Ions

. c Isotops

. d electrons

استعن بالصورة أدناه  لإلجابة عن السؤالين 10 و 11.

p
p

p

pn

n
p

n
n



n n

10a  العدد الذري لعنصر ما يساوي عدد:.

a . مستويات الطاقة
b .النيوترونات
c .البروتونات
d .إلكترونات التكافؤ

11a  إذا كان الع�دد الذري للبورون يس�اوي 5 فإّن نواة نظير .
البورون -11 تتكّون من:

a .11 إلكتروًنا

b . 5 نيوترونات
c .5 بروتونات و6 نيوترونات
d .6 بروتونات و5 نيوترونات

12a بيِّن أي أزواج العناصر اآلتية يكّون رابطة تساهمية؟.
.a8 العدد الذري 4 و
.b8 العدد الذري 11 و
.c16 العدد الذري 4 و
.d6 العدد الذري 8 و
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13a  أقصى عدد من اإللكترونات يمكن أن يستوعبه مستوى .

الطاقة الثالث في الذرة هو: 

a .2

b .8

c .18

d .32

التفكري الناقد
       

14a ــح كيف يمك�ن لذرتين من العنصر نفس�ه أن يكون .   و�سّ
لهما كتلتان مختلفتان؟

15a بّين مستعيًنا باجلدول الدوري أي العناصر له التركيب .
اإللكتروني اآلتي، موضًحا رقم مجموعة ودورة العنصر؟ 

2 ( 8 ( 7
16a  ا�ســرح لماذا يكون عدد البروتون�ات واإللكترونات في .

الذرة المتعادلة متساوًيا؟
17a    توقــع إذا افترضن�ا أّن الع�دد الكتلي لنظي�ر الزئبق هو .

201. إذا علم�ت أن العدد الذري للزئبق يس�اوي 80، 

فما عدد البروتونات والنيوترونات فيه؟

18a ف�ّسر لماذا ال توصل محاليل المركبات التساهمية التيار .
الكهربائي؟

19a ف�ّسر قلة النشاط الكيميائي لذرات عناصر الغازات النبيلة..

20a توقــع نوع الرابطة الكيميائية األكث�ر احتمااًل في المواد .
اآلتية. فّسر اجابتك

.aبلورات ملح الطعام

.bكلوريد اهليدروجني
.cالذهب
.dسلك املصباح الكهربائي

eأكسيد املاغنسيوم

21a ن الكالس�يوم أيون . ا�ســرح لماذا يكوِّ
+Ca2 وليس أيون +Ca3؟

22a طبّق تفّحص األيونات في الش�كل .
المج�اور، وحّدد مركبين يمكن أن 

يتكونا من األيونات الموجودة.

اأن�سطة تقو االأداء

23a. سّمم ملصًقا يوّضح النموذج الحديث لتركيب الذرة�    
ثّم اعرضه على زمالئك في الصف.

ارجع إلى الشكل التالي لإلجابة عن السؤال رقم 24. 

H

Li

Mg

K

I

FN

24a ومجموع�ة . دورة  رق�م  ح�ّدد  االأ�ســكال  قــراءة    
العناص�ر الظاهرة في الج�دول ال�دوري أعاله، 
حدد نوع الرابطة الناتجة من اتحاد البوتاسيوم مع 

الفلور؟

S2-
Al3+

N3- Ca2+

F-

Na+
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اأ�سلة االختيار من متعدد الجزء االأول 

استعن بالجدول أدناه لإلجابة عن السؤال 1.

نظائر الفوسفور

عدد البروتوناتالعدد الكتليالنظير

3015فوسفور -30

3115فوسفور -31

3215فوسفور -32

3315فوسفور -33

1a نظائ�ر . بع�ض  خصائ�ص  الس�ابق  الج��دول   يظه�ر 
نظي�ر  ف�ي  النيوترون�ات  ع�دد  م�ا  الفوس�فور. 

الفوسفور-33؟

a .15

ba .18

ca .30

da .33

2a جميع ما يلي تعد مركبات أيونية باستثناء:.

aa .NaF

ba .LiCl

ca .CO2

da .MgBr2

3a  أيٌّ مّما يلي أصغر كتلة؟.

a.a Electron

b.a Nucleus

c.a Proton

d.a Neutron

4a  العدد الذري لعنصر الروثينيوم هو 44، والعدد الكتلي .
له 101. ما عدد برتونات هذا العنصر؟

aa .44

ba .57

ca .88

da .101

5a أيٌّ مّما يلي يعّد غاًزا نبياًل؟.

a.a Nitrogen

b.a Chlorine

c.a Neon

d.a Flourine

6a  أي الجزيئ�ات اآلتي�ة يحت�وي عل�ى رابط�ة تس�اهمية .
ثنائية؟

aa .H2O

ba .NH3

ca .N2

da .O2
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7a  أي األوصاف اآلتية ينطب�ق على النموذج الذي يظهر .
في الشكل أعاله؟

.a املركب�ات التس�امهية م�واد المعة وق�ادرة عىل
عكس الضوء.

.b.الفلزات جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء

.c.املركبات األيونية قابلة للطرق

.d.املركبات األيونية جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء

اأ�سلة االإجابات الق�سيرة  الجزء الثاني 

8a  ما الصفة المشتركة بين الغازات النبيلة؟ حدد العالقة .
بين هذه الصفة من جهة وبين نش�اطها واستخداماتها 

من جهة أخرى.

 استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤالين 9، 10.

C
B

A
D

G
E

F

9a  م�ا عدد إلكترون�ات التكافؤ لكل عنص�ر من العناصر .
االفتراضية الواردة في الش�كل أع�اله؟ ما تكافؤ كٍل 

منها؟

10a م�ا الصيغ�ة الكيميائي�ة للمرك�ب النات�ج م�ن اتحاد .
العنصرين Cو D؟

11a ما التوزيع اإللكتروني لعنصر عدده الذري 15؟.

12a  ح�ّدد موق�ع العنص�ر ال�ذي ع�دده ال�ذري 14 ف�ي .
الجدول الدوري.

 
اأ�سلة االإجابات المفتوحة الجزء الثالث 

استعن بالرسم التوضيحي التالي لإلجابة عن السؤال 13:

H F

13a  نوع الرابطة الكيميائية الموضحة في الرسم؟.   و�سح

14a  كي�ف تؤث�ر الرابط�ة الفلزية ف�ي توصيل الفلز .  ف�ّسر
للحرارة والكهرباء؟

15a   أش�كااًل توضيحي�ة توض�ح تركي�ب كل من .  ار�ســم
جزيئ�ات الهيدروجي�ن، والم�اء، والميث�ان، وثان�ي 

أكسيد الكربون.

16a  كي�ف تؤث�ر طبيع�ة الرابط�ة عل�ى الخصائص .  ف�سر
الفيزيائية للمركبات األيونية والمركبات التساهمية؟
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الم�اء النظي�ف والهواء من أهم الم�وارد التي أنع�م الله علينا به�ا، وجعلها من أهم 
أس�باب بقائن�ا. والوقود األحفوري  نوع آخر من الم�وارد الطبيعية الذي نعتمد عليه 
ف�ي الحص�ول على الطاق�ة، إاّل أّن الوقود األحف�وري قد يلوث الماء الذي نش�ربه، 

والهواء الذي نتنفسه.

الطبيعية  الموارد  التي تلوث  المواد  دفتر العلوم   اكتب قائمة بأسماء بعض 
كيف  وصف  حياته،  في  اإلنسان  عليها  يعتمد  التي  األخرى 

يمكنك التقليل من آثارها؟

املحــدودة  البيــة  مــوارد  تتعر�ــض 
 اإىل التلــوث بفعل الن�ساط االإن�سا

الوا�سع.

الدرس األول
تلوث الهواء الجوي

Airapollution

أس�باب  م�ن  الرئيـ�ســـة   الفكـــــــرة 
تل�وث اله�واء الج�وي، الصناعات 
الوق�ود  وح�رق  البتروكيميائي�ة، 

األحفوري.

الدرس الثاني
تلوث الماء

Waterapollution

الفكـــــرة الرئيـ�سـة  من أسباب تلوث 
الم�اء تس�رب النفايات الخط�رة، أو 

سوء التخلص منها. 
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التالي�ة  املطوي�ة  اصن�ع   التل�وث 
املعلوم�ات  تنظي�م  ع�ىل  لتس�اعدك 
املتعلق�ة  الرئيس�ة  األف�كار  ومتثي�ل 

بتلوث املاء واهلواء.

  اطو ورق�ة من منتصفها، ع�ىل أن يكون اجلزء 
اخللفي أطول cm 5 تقريًبا.

  لف الورقة عىل أن تكون الطية إىل أس�فل، ثم 
اطوها من منتصفها مرة أخرى.

  افت�ح الطية، ثم قص اجلزء العلوي من الورقة 
ع�ىل طول الطية، لتك�ّون جزأين، وعنوهنا كام 

يف الشكل.



  

اعم�ل خريطة مفاهيمية قبل دراس�تك ه�ذه الوحدة، اكتب 
قائم�ة بمصادر تلوث اهلواء اجلوي، وأخ�رى بمصادر املاء. 

ثم أضف إليها ما تعلمته بعد قراءة الوحدة.

اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

كي�ف تقيس كمي�ة الغب�ار المتراكم في 
الظروف الطبيعية؟

ينبغ�ي تجن�ب األوقات الت�ي تهب فيه�ا الرياح، أو 
األوق�ات التي تلي س�قوط المطر؛ ألن مياه األمطار 
تق�وم بتنظيف الهواء وتخليصه م�ن الدقائق العالقة 

به.
نفذ التجربة التالية لتع�رف كيفية قياس كمية الغبار 

المتراكم في الظروف الطبيعية. 

Ó االأمُن وال�سامُة:   
الخطوات:

1a غ�طِّ ورق�ة A4 بطبق�ة م�ن الفازلين، ث�م زنها .
.M1 وليكن

2a اترك الورقة في مكان مفتوح مدة أسبوع..
3a ..M2 قم بوزن الورقة مرة ثانية وليكن

التفكير الناقد:  اس�تنتج كتلة الغب�ار المتراكم على 
الورقة بعد مرور أس�بوع، ثم قّيم أثر الحالة الجوية 

على كمية الغبار الناتج.

لتنفيذ التجربة االستهاللية ارجع إىل كراسة التجارب 
العملية.

صاا يية
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تهّيأ للقراءة

1   تعلم   تساعدك قدرتك على استخراج اإلجابات عن األسئلة المطروحة على المراجعة 
واالس�تعداد لالختبارات. قد توجد بعض اإلجابات في الكتاب المقرر بش�كل 
صري�ح إال أن بعضها اآلخ�ر قد يتطلب منك البحث فيما ه�و أبعد من الكتاب؛ 

فقد تكون هذه اإلجابات مبنية على معرفة سابقة لديك أو خبرات مررت بها.

2   تدّرب اقرأ الفقرة اآلتية، وأجب عن األسئلة التي تليها، ثم ناقش إجاباتك مع زميلك.

"يع�د الضباب الدخاني ش�كاًل من أش�كال تل�وث الهواء، 
وينش�أ عندما يتفاعل ضوء الش�مس مع الملوث�ات الناتجة 
عن احت�راق الوقود. وقد ينتج عنه مش�كالت صحية، منها 
التهاب العي�ون وصعوبة التنفس، وخصوًصا لألش�خاص 
الذي�ن يعانون م�ن الرب�و. ويمك�ن تقليل تش�كل الضباب 
الدخان�ي في الغ�الف الجوي إذا اس�تعمل الناس وس�ائل 
النق�ل العام�ة بداًل م�ن الس�يارات الخاصة، أو اس�تخدموا 

السيارات التي تعمل بالكهرباء".

كيف يتكون الضباب الدخاين؟• 
ما طبيعة امللوثات التي يمكن أن تنبعث عن احرتاق الوقود األحفوري؟• 
ما املشكالت الصحية التي يمكن أن ترتتب عىل وجود الضباب الدخاين؟• 
كيف يمكنك التقليل من تشكل الضباب الدخاين؟• 

3   طّبق انظر إلى بعض األسئلة التي تلت النص. أيها 

يمكن اإلجابة عنه من النص مباش�رة، وأيها يحتاج إلى 
مصادر أخرى غير الكتاب؟  

Questionsaandaanswers لة واإجاباتاأ�س
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تهّيأ للقراءة

قبل القراءة
 م اأو

بعد القراءةالعبارة
 م اأو

1a يعد الضباب الدخاني شكاًل من أشكال تلوث الهواء الجوي..

2a تع�د أكاس�يد الكرب�ون المنبعث�ة ف�ي اله�واء المس�بب الرئي�س للمط�ر .
الحمضي.

3a ال تتأثر المياه الجوفية بملوثات البيئة..

4a ص من ملّوثات الهواء عندما تتفاعل مع ضوء الشمس.. يمكن التخلرُّ
5a يعد غاز ثاني أكس�يد الكربون المس�ؤول الرئيس ع�ن ظاهرة االحتباس .

الحراري.
6a يعد الماء ملوًثا إذا تغيرت طبيعته أو تركيبه. .

7a تفضل بعض الكائنات الحية الحيوانية والنباتية التكاثر في المياه الحارة..

8a يمكن معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها مرة أخرى..

اهتم باألسئلة التي متر بك يف أثناء 

قراءتك للوحدة، وراجع إجاباهتا 

يساعدك  فذلك  وآخر؛  وقت  بني 

ر ما تقرؤه. عى تذكُّ
توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الوحدة باتباعك ما يلي:

1  قبل قراءة الوحدة أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.• 
اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. • 

2 بعد قراءة الوحدة ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

إذا غريت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.• 
صّحح العبارات غري الصحيحة.• 
اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.• 
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الدر�ض

111

معايير األداء الرئيسة
15.1a -a 15.2a -a 15.3a -a 15.4a

-a16.4
 معاييــر البحث واالســتقصاء

العلمي
1.3-1.4-2.1-2.2-2.7

األهداف
يتوقع يف هناي�ة الدرس أن يكون الطالب 

قادًرا عىل أن:
يحدد مصادر تلوث الهواء الجوي. �
يسمِّ أنواع الوقود األحفوري. �
االحتب�اس  � ظاه�رة  يفّسر أس�باب 

الحراري.
االحتب�اس  � لمكافح�ة  يقترح حل�ول 

الحراري.
يوضح ت�أثير الصناعات البتروكيميائية  �

على تلوث الهواء الجوي.
يصف العمليات التي تؤدي إلى ظاهرة  �

المطر الحمضي.
يش�رح اإلجراءات التي تتخذ للحد من  �

تلوث الهواء الجوي.
يوضح عواق�ب المط�ر الحمض�ي في  �

بعض المناطق من العالم

األهمية
يمكنك المس�اعدة على حل مش�كلة تلوث 
اله�واء الج�وي م�ن خالل فه�م مس�بباته، 

وكيفية الحد من انتشاره.

الشكل 1  مكونات الهواء في طبق��ة التروبوسفير 

Pollution  التلوث
يعيش أكثر من س�تة مليارات ش�خص على األرض. وهذا العدد يش�كل ضغًطا 
على البيئة ويرهقها. ولكن يستطيع كل شخص أن يغير ذلك؛ إذ يمكنه مساعدة 
البيئة وحمايتها عندما يكون أكثر وعًيا وانتباًها لكيفية اس�تخدام الموارد البيئية، 
وم�دى تأثيره�ا ف�ي اله�واء والترب�ة والماء.وق�د أدت النش�اطات البش�رية إلى 
ح�دوث اختالل في التوازن الطبيعي للبيئة بس�بب دخ�ول الملوثات إلى النظام 
البيئ�ي، وهو م�ا يع�رف بالتل�وث Pollution. ويتخذ التلوث أش�كاال متعددة 

أبرزها تلوث الهواء الجوي والماء والتربة.

Airapollution  تلّوث الهواء الجوي
يعّرف تلوث الهواء الجوي بحس�ب قانون البيئة القطري )2002( بأنه كل تغيير 
ف�ي خصائ�ص ومواصف�ات اله�واء الطبيع�ي يترتب علي�ه ض�رر أو خطر على 
صحةاإلنس�ان والبيئة س�واء كان هذا التلوث ناتًجا عن عوامل طبيعية أو نش�اط 
إنس�اني. وعند الحديث ع�ن تلوث الهواء يقصد بذلك تلوث الطبقة الس�طحية 
م�ن الغالف الج�وي )طبقة التروبوس�فير( التي تحي�ط بالك�رة األرضية وتمتد 
إل�ى ارتفاع يصل إلى 15Km-8 فوق س�طح األرض. وه�ذه هي الطبقة المهمة 
لحي�اة جمي��ع الكائنات الحي�ة حي�ث تحت�وي على مكون��ات اله�واء الجوي 
Atmosphere وه��ي: األكس�جين )%21(، والنيتروجي��ن )%78(، وغازات 

أخرى بنس�ب مختلفة بحس�ب نقاوة الهواء )%1( يش�كل ثاني أكسيد الكربون 
ًثا إذا حدث تغيير  منها نس�بة )%0.04(، انظر الشكل 1. ويعد الهواء الجوي ملوَّ
ف�ي تركيبه، س�واء كان ذل�ك عن طريق الغ�ازات أو الدخان أو الغب�ار أو الرماد ف�ي تركيبه، س�واء كان ذل�ك عن طريق الغ�ازات أو الدخان أو الغب�ار أو الرماد 

وا واال تلو
Airapollution

المفردات الجديدة 

Pollution •التلوث• 

Atmosphere •اهل�واء اجلوي• 

78%

21%

1%
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أو المواد المش�عة، وبكميات ولفترات زمنية تؤثر في صحة اإلنس�ان أو النبات أو 
الحيوان أو المحيط الحيوي الذي يعيش فيه اإلنسان. 

يعد الضباب الدخاني Smog شكاًل من أشكال تلوث الهواء، وينشأ عندما يتفاعل 
ض�وء الش�مس مع الملّوث�ات الناتجة ع�ن احتراق الوق�ود، انظر الش�كل 2. وقد 
ينت�ج عنه مش�كالت صحية، ومنها الته�اب العيون وصعوب�ة التنفس، وخصوًصا 
ل الضب�اب الدخاني  لألش�خاص الذي�ن يعان�ون من الرب�و. ويمك�ن تقليل تش�كرُّ
ف�ي الغالف الجوي إذا اس�تعمل الناس وس�ائل النق�ل العامة بداًل من الس�يارات 

الخاصة، أو استخدموا السيارات التي تعمل بالكهرباء.

 Sourcesaofaairapollution  م�سادر تلوث الهواء الجوي
تنقسم إلى مصادر طبيعية ليس لإلنسان دور فيها، ويصعب التحكم فيها. ومصادر 
غي�ر طبيعية نتيج�ة التقدم الصناعي والتكنولوجي، ولذلك يمكن لإلنس�ان نفس�ه 
أن يتحك�م فيها، ويمنع أو يخفض كمي�ة الملوثات المنبعثة منه�ا إلى البيئ�ة. انظر 
الشكل 3 الذي يبين نسب مساهمة المصادر غير الطبيعية في تلوث الهواء الجوي.

م�سادر طبيعية Naturalasources وهي المصادر التي تؤدي إلى انبعاث 
الملوث�ات بش�كل طبيع�ي مثل: غ�ازات ثاني أكس�يد الكبري�ت، فلوريد 
الهيدروجي�ن وكلوريد الهيدروجي�ن المتصاعدة من البراكين، وأكاس�يد 
النيتروجين الناتجة عن التفريغ الكهربائي في الس�حب، وتس�اقط األتربة 
الناتجة عن الش�هب والنيازك إلى طبقات الجو السطحية، واألمالح التي 
تنتش�ر في اله�واء بفعل الري�اح، والمواد ذات النش�اط اإلش�عاعي كتلك 

الموجودة في بعض انواع التربة والصخور بالقشرة األرضية. 
م�ســادر غيــر طبيعية Humanasources وهي المص�ادر التي تؤدي إلى 
انبعاث الملوثات بفعل النش�اط اإلنساني، وبالتالي يمكن التحكم فيها أو 

خفض كمياتها، وأهم تلك المصادر: الفحم والغاز الطبيعي والمش�تقات النفطية 
التي تس�تخدم  كمصادر للوقود ف�ي الصناعات المختلفة، ووس�ائل النقل البري، 
والبحري، والجوي، والنشاط اإلشعاعي بسبب التفجيرات النووية، واستخدامات 

المفردات الجديدة 
الضباب الدخاين• 

• Smog

الشكل 3  نس�ب مس�اهمة المصادر غير 
اله�واء  تل�وث  ف�ي  الطبيعي�ة 

الجوي.

م�سادر ملوثات الهواء الجوي
2%Óر10ا%Óيزرا

1%ÓجاريÓسا

8%Óيةا�ستهالÓمنتجات

27%ÓلالنÓلو�سا
52%Óيسنا�Óسا

الشكل 2  ظه�ر مصطل����ح الضب���اب 
الدخان�ي بداي�ة الق�رن الثامن 
عش�ر ليص�ف خلي�ط الدخان 
والضباب ال�ذي يغطي المدن 

في العالم الصناعي.
يمك�ن  اس�تنتج كي���ف 
التقلي�ل م�ن تش�ّكل الضباب 

الدخاني في المدن الكبيرة؟
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الطاقة النووية في األغراض الس�لمية. وتتضمن ملوثات  Pollutants الهواء الجوي 
الس�ناج والدخان والرماد والغازات، ومنها غازات ثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد 
الكربون، وأكاسيد النيتروجين، وأكاسيد الكبريت، انظر الشكل 4 الذي يوضح بعض 

أنواع الملوثات التي تنتج من مصادر طبيعية وتلك التي تنتج من مصادر غير طبيعية.
aEffectsaofaoilaandagas  سناعة النفط والغاز واأثرها في تلوث الهواء الجوي�
industriesaonaairapollution أصب�ح تلوث اله�واء ظاهرة عالمية وخصوًصا فى 

المدن الكبرى المكتظة بالس�كان؛ لعدة أس�باب، أبرزها االزدحام المرورى والدخان 
المنبعث من المصانع. لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على قطر باعتبارها من أكبر الدول 
المنتجة للغاز الطبيعي، وعلى أرض هذا البلد تتطور تقنيات جديدة للتنقيب عن الغاز 
وإنتاج�ه وتصنيع�ه، وفى حي�ن تمثل موارد الغاز المورد األساس�ى للنهض�ة العمرانية 
المبارك�ة التى تش�هدها البالد فإن هناك عواقب بيئية له�ذه الصناعة، يعد تلوث الهواء 
أكثر جوانبها وضوًحا. وهناك دالئل كثيرة على ارتفاع نسب الملوثات الهوائية، وعلى 
تدهور نوعية الهواء رغم الجهود التى تبذلها الش�ركات المنتجة، والجهات المسؤولة 
فى هذا الشأن. يشكل الغاز الطبيعي إلى جانب النفط والفحم أنواع الوقود األحفوري 
الشائعة ويتكون الوقود األحفوري Fossilafuels بشكل أساسي من عنصري الكربون 
والهيدروجي�ن، كم�ا يحت�وي على نس�ب متفاوتة م�ن الكبري�ت والنيتروجين. وعند 
احتراق�ه بوجود غاز األكس�جين تنبعث منه طاقة على ش�كل ح�رارة، إضافة إلى مواد 
أخ�رى مثل األكاس�يد والدخ�ان ُوتس�اهم الملوثات الت�ي تنتج عن اس�تهالك الوقود 
األحفوري في حدوث مش�كالت بيئية خطي�رة؛ فباإلضافة إلى تلويث الهواء الجوي، 
فإنها تسبب ظاهرتي المطر الحمضي واالحترار العالمي. ويمكن تمثيل احتراق الغاز 

الطبيعي )الميثان( بالمعادلة الكيميائية اآلتية:
Methane + Oxygen  → Carbon dioxide + Water

 CH  4  +  2O  2  →  CO  2  +  2H  2 O

م�ن  الناتج�ة  الشكل 4  الملوث�ات 
وغي�ر  طبيعي�ة  مص�ادر 

COaaaaaaaaCO2طبيعية.

SO2aaaaaaNOaaaaaaaaNO2

SO3

HNO3aaaaaaaaaH2SO4

H2OaaaaaaaO3

ابر

م�سن
زلال

و�سالÓالنل

محطةÓ�ليدÓاة

المفردات الجديدة 
امللّوثات • 

• Pollutants
الوقود األحفوري• 

• Fossil fuels

أول  يدخ��ل  الهــواء  نوعيــة 
أكس�ي�د الك�رب��ون الرئت��ي�ن 
خالل عملي�ة التنف�س، فيرتبط 
مع خاليا الدم الحمراء ويمنعها 

من االرتباط األكسجين.
 )CO( إن أول أكس�يد الكربون
غ�از س�ام ينت�ج ع�ن احت�راق 
الوقود. وقد يس�بب ه�ذا الغاز 
أمراًضا خطيرة، وقد يؤدي إلى 
الم�وت. ل�ذا يج�ب أن ُتصّمم 
أفران حرق الوقود بطريقة تمنع 
انتش�اره داخل المباني. ويمتاز 
 CO غ�از أول أكس�يد الكربون
بأن�ه غاز ال لون ل�ه وال رائحة، 
مم�ا يصعب الكش�ف عنه. لذا 
تس�تخدم الي�وم أجه�زة إن�ذار 
تعم�ل عند ارتف�اع تركي�زه في 

الهواء.
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توضح المعادلة في الشكل 5 انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء الجوي نتيجة 
احتراق الغاز الطبيعي.

ال�سناعات البتروكيميائية وتلوث الهواء الجوي
Petrochemicalaindustriesaandaairapollution

ال�سناعــات البتروكيميائيــةaPetrochemicalaindustries تعد دولة قطر من الدول 
الرائ�دة في مجال صناع�ة البتروكيميائي�ات، انظر الش�كل 6. ُتصن�ع البتروكيميائيات 
م�ن النف�ط، ويمك�ن أن تصن�ع م�ن الفح�م أو الغ�از الطبيع�ي، وم�ن ه�ذه المنتجات 
الم�واد المطهرة، وم�واد التنظيف، واألس�مدة، والعقاقير، والدهانات، والبالس�تيك، 

والمنسوجات االصطناعية، والمطاط االصطناعي. 
aThearoleaofapetrochemical دور ال�سناعــات البتروكيميائيــة فــي تلــوث الهــواء 
industriesainaairapollution إّن إج�راءات اإلنت�اج ف�ي المصان�ع يرافقها انبعاث 

المواد المختلفة من المداخن ومن المنشآت األخرى، ومنها المواد الملوثة للهواء التي 
تعرض صحة اإلنسان للخطر أو غازات الدفيئة التي تحتجز الحرارة بجوار سطح األرض.
وتق�وم بعض ال�دول بتقليل اآلثار الض�ارة المصاحبة للصناع�ات البتروكيميائية بعدة 

طرائق منها:
الطمــر ال�سحــي. يت�م طمر مخلفات ه�ذه الصناعات بعي�ًدا عن مناطق المي�اه الجوفية 

وعزلها بطبقة من األسمنت، أو نوع خاص من البالستيك لمنع تسربها.
الحــرق. ُتس�تعمل للتخلص م�ن النفايات الصلب�ة الخطرة، مثل نفايات المستش�فيات 

وبعض المصانع.وبعض المصانع.وبعض المصانع.

رف�ع  إل�ى  قط�ر  دول�ة  الشكل 6  تخط�ط 
إنتاجها من المواد البتروكيميائية 
ا في  م�ن 9.3 ملي�ون ط�ن س�نويًّ
الوق�ت الحال�ي إل�ى 23 مليون 

طن في العام 2020م.

والوالي�ات  الصي�ن  تع�د 
األمريكية وروسيا  المتحدة 
والمكس�يك والياب�ان أكث�ر 
لله�واء  تلوًث�ا  العال�م  دول 
الج�وي، ومن أب�رز مصادر 
ال�دول  ه�ذه  ف�ي  التل�وث 
مصان�ع الم�واد الكيميائية، 
الطاق�ة  تولي�د  ومحط�ات 
النفط،  ومصاف�ي  بالفح�م، 
أم�ا  النووي�ة.  والنفاي�ات 
أب�رز مص�ادر تل�وث الهواء 
المحل�ي،  المس�توى  عل�ى 
البتروكيماويات،  فمصان�ع 
والغب�ار المتطاي�ر، وعوادم 

السيارات.

�الكربÓسيد�اÓيااالمي سجي�ا

تراا

الماÓبخار

احتراق الغاز الطبيعي 
�ربسجي�اييدرو الشكل 5  ي�ؤدي احتراق الغ�از الطبيعي

إل�ى انبع�اث غاز ثاني أكس�يد 
الكربون إلى الهواء الجوي.
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اإعــادة التدويــر. ومن أهم نفايات المصانع البتروكيميائية القابلة للتدوير: البالس�تيك 
والمطاط.

ومما ال ش�ك في�ه أن الوقاية خير من الع�الج؛ إذ يمكن الحد من تأثي�رات الصناعات 
البتروكيميائي�ة الض�ارة بع�دد من اإلجراءات مث�ل: الحد من اس�تخدام مصادر الطاقة 
الملوث�ة، وض�رورة معالجة المخلف�ات الصناعية قب�ل التخلص منه�ا؛ باإلضافة إلى 
وضع التشريعات البيئية التي تطالب أصحاب الصناعات بمنع أو تقليل نسب النفايات 

الخطرة المرافقة إلنتاج مصانعهم.

اال�سرار الناتجة عن تلوث الهواء الجوي 
Damagesaresultingafromaairapollution  
نتيجًة لالحتراق غير الكامل للوقود في المواقد وبعض المصانع ومحركات السيارات 
تنبعث الملوثات التي تؤثر على الجهاز التنفس�ي والقلب وتس�بب السرطان لالنسان. 
مثل أول اكس�يد الكربون، ال�ذي ينتج من احتراق الوقود في وس�ائل النقل والتدخين 
والتدفئ�ة المنزلي�ة والدخان المنبعث من عوادم الس�يارات ووس�ائل النق�ل المختلفة 

والمصانع.
وتؤدي أبخرة كل من الزئبق والكروم والرصاص والزرنيخ إلى اصابة اإلنسان بالعديد 
من األم�راض كإلتهاب االعصاب والش�عور باالرق والص�داع والعصبية وقصور في 
كفاءة الجهاز التنفس�ي، والتس�مم والتأثير على مس�توى الذكاء والق�درة على التعلم. 
باإلضاف�ة إل�ى التأثي�رات الض�ارة بالنظ�ام البيئ�ي نفس�ه كظاه�رة المط�ر الحمضي، 

واالحترار العالمي، واستنزاف طبقة األوزون.
 تنتقل أش�عة الش�مس عبر  Greenhouseaeffect ظاهــرة االحتبا�ــض الحــراري
الغ�الف الج�وي لتص�ل إلى س�طح األرض، فتنعكس بع�ض هذه األش�عة لتعود إلى 
الفض�اء. أما بقية األش���عة فُتحَب�س بواس����طة غازات محددة ف�ي الغالف الجوي، 
. ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة . ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة كم�ا في كم�ا في كم�ا في كم�ا في كم�ا في كم�ا في كم�ا في كم�ا في كم�ا في كم�ا في كم�ا في كم�ا في كم�ا في الش�كل 7. ويس�مى احتجاز الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة 

الشكل a   : 7. الغ�ازات المس�ببة لظاه�رة 
ف�ي  الح�راري  االحتب�اس 
الظ�روف الطبيعية هي: غازات 
 ،)CO2( ثاني أكسيد الكربون
وبخ�ار   ،)CH4( والميث�ان 
الم�اء )H2O(، وتق�وم ه�ذه 
الغ�ازات باحتج�از بع�ض م�ن 
والمحافظ�ة  الش�مس،  ح�رارة 
على كوكب األرض من التجمد.

b. ت�ؤدي األنش�طة اإلنس�انية 
مثل: ح�رق الوقود األحفوري، 
إل�ى زي�ادة مس�تويات الغازات 
االحتب�اس  لظاه�رة  المس�ببة 
النتيج�ة  وتك�ون  الح�راري، 
م�ن  مس�بوقة  غي�ر  مع�دالت 
االحترار العالمي وتغير المناخ.

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

  ظاهرة االحتبا�ض الحراري
ارجع إل�ى المواقع اإللكترونية 
عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت لتحصل 
ظاه�رة  ع�ن  معلوم�ات  عل�ى 
االحتباس الحراري واالحترار 

العالمي.

 اذكر ثالثة آثار محتملة  نـ�ســاط
لظاه�رة االحتب�اس الحراري. 
واذكر حقيقتين، إحداهما تؤيد 
ال  واألخ�رى  الظاه�رة،  ه�ذه 

تؤيدها.

ال�سم�ض
القليل من الحرارة يعود اإلى الف�ساء

تاأثير الن�ساط االإن�ساني على االحتبا�ض 
الحراري

ظاهرة االحتبا�ض الحراري الطبيعية
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 .Greenhouseaeffect )الش�مس بتأثير الدفيئة )ظاه�رة االحتباس الح�راري
ا، مّما يجعل  ولوال ذلك لكانت درجة الحرارة على سطح األرض منخفضة جدًّ

الحياة عليها أمًرا مستحياًل.
وتس�مى الغازات التي تحجز الحرارة غازات الدفيئة. وهي غازات ثاني أكسيد 
الكرب�ون والميث�ان وبخ�ار الم�اء. ويع�د ثاني أكس�يد الكرب�ون  CO  2  أهم هذه 
الغازات، وأحد مكونات الغالف الجوي، كما أنه أيًضا من الفضالت الرئيس�ة 
الناتج�ة عن حرق الوقود األحف�وري. وخالل القرن الماض�ي حرقت كميات 
كبي�رة من الوقود األحفوري أكثر مما حرق من�ذ بدء الحياة، مما أدى إلى زيادة 
ى زيادة  نسبة ثاني أكسيد الكربون  CO  2  في الغالف الجوي، انظر الشكل 8، وأدَّ
تركيز الغازات المسببة لالحتباس الحراري،ومنها  CO  2   إلى حجز كميات أكبر 
من حرارة الشمس على سطح األرض، فارتفعت درجة حرارتها، وهو ما يعرف

.Globalawarming االحترار العالمي 

aChangesacausedaby العالمــي  التــي ت�سببهــا ظاهــرة االحتــرار  التغيــرات 
 تغي�ر المن�اخ مصطل�ح يراف�ق ظاهرة االحت�رار العالمي  globalawarming

وهو يش�ير إلى عدد م�ن العوامل المناخي�ة مثل: ارتفاع درجة الح�رارة، وتغير 
نمط تس�اقط األمطار الذي قد يغير األنظم�ة البيئية، ويؤثر في أنواع المحاصيل 
الت�ي تس�تطيع النمو في أج�زاء مختلفة من العال�م. وقد يزداد ع�دد العواصف 
واألعاصي�ر، كما أن الكتل الجليدية القطبية قد تبدأ في االنصهار، مما يزيد من 
ارتفاع مستوى سطح البحر، ويغرق المناطق الساحلية. وال يقتصر تأثير ظاهرة 
االحت�رار العالمي على األنظم�ة البيئية والمحاصيل فقط، ب�ل قد يؤدي ارتفاع 

درجات الحرارة إلى انتشار األمراض ومنها المالريا.

الشكل 8  زي�ادة تركي�ز غاز ثاني أكس�يد 
الكرب�ون ف�ي الفت�رة م�ن عام 

1955م إلى العام 2005م.

تركيز غاز ثاني اأك�سيد الكربون في الهواء الجوي
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المفردات الجديدة 

ظاهرة االحتباس احلراري• 
• Greenhouse effect

االحرتار العاملي• 
• Global warming
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Reducinga يتطل�ب  globala warming العالمــي  االحتــرار  مكافحــة 
مكافح�ة هذه الظاهرة تضاف�ر جهود جميع األفراد على س�طح الكرة األرضية، 
وإعادة النظر في معظم أنماط السلوك االستهالكي الذي مّيز حياتنا في السنوات 
األخيرة. وبما أن هذه الظاهرة تش�كل تهديًدا للنظام البيئي وحياة اإلنس�ان، فإن 
على الدول والش�ركات تحمل مس�ؤولية مش�تركة في تطوير اقتصاديات تترافق 
م�ع انبع�اث أقل كمية ممكنة من غاز ثاني أكس�يد الكربون إل�ى الهواء الجوي. 
ويمكن تحقيق ذلك باالعتماد على موارد الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، 
وطاق�ة الري�اح، وغيره�ا. والتقليل من اس�تخدام الوق�ود األحف�وري والتقليل 
من اس�تخدام الس�يارات إال في حاالت االنتقال إلى مس�افات بعيدة، وترش�يد 
اس�تهالك الطاق�ة الكهربائي�ة، واس�تخدام المصابي�ح الموف�رة للطاق�ة، وزيادة 

المساحات الخضراء المزروعة. 
 يتكاثف بخ�ار الماء على جزيئ�ات الغبار في  AcidaRain المطــر الحم�ســي
ن الغيوم، وس�رعان م�ا تصبح القطرات  الهواء ليش�ّكل قط�رات تتحد مًعا لتكوِّ
أكب�ر، فتتس�اقط عل�ى األرض في ص�ورة أمط�ار أو ثل�ج أو َبَرد، أو ف�ي صورة 
ضب�اب. إن ملّوث�ات الهواء الناتجة عن حرق الوق�ود األحفوري قد تتفاعل مع 
الم�اء الموجود في الغالف الجوي مس�ببة المطر الحمضي. وتقاس الحموضة 
Acidity باس�تخدام مقياس الرقم الهيدروجين�ي Poweraofahydrogen، كما 

في الش�كل 10. وهو مقياس يعبر عن درجة حموض�ة المحاليل؛ إذ تكون قيمة 
الرق�م الهيدروجين�ي للمط�ر الحمض�ي Acidaaarain أقل م�ن 5.6. يعد كل من 
أكاس�يد الكبري�ت الناتج�ة عن ح�رق الفح�م الحج�ري وأكاس�يد النيتروجين 
الناتجة عن عوادم السيارات هي الملّوثات األساسية المسّببة للمطر الحمضي، 

انظر الشكل 11.
 ينزع المطر الحمضي المواد المغذية  Acidarainaeffects تاأثير المطر الحم�سي
الموجودة في التربة، مما يؤدي إلى موت األشجار والنباتات األخرى. كما تعمل 

قيا�ض الرقم الهيدروجيني للمطر
     

الخطوات
1a  اجمع ماء المطر بوضع كأس .

نظيفة خ�ارج المنزل. وال تجمع 
م�اء المطر ال�ذي يالمس أي 

جسم أو كائن حي.
2a الرق�م . كاش�ف  ورق�ة  ض�ع 

الهيدروجيني في العينة.
3a ق�ارن ل�ون ورق�ة الكاش�ف .

ال�رق�م  درج���ة  بمقي���اس 
الهيدروجيني، ثم سجل درجة 
الحموضة التي حصلت عليها.

4a اس�تخدم ورق الكاش�ف في .
الكشف عن الرقم الهيدروجيني 
لماء الصنبور والماء المقطر، 

وسجل مالحظاتك.

التحليل
1a  هل المطر حمضي، أم قاعدي، .

أم متعادل؟
2a قارن ال�رق�م الهي�دروج�يني .

لماء المط�ر بالرقم الهيدروجيني 
لماء الصنبور، والماء المقطر؟

المفردات الجديدة 
Acidity •احلموضة• 

الرقم اهليدروجيني• 
• Power of hydrogen

Acid rain •املطر احلميض• 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14







الشكل10a  يوضح مقياس الرقم الهيدروجيني ما إذا كان السائل حمًضا أم قاعدًة.
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مي�اه األمطار الحمضية التي تتجمع في البرك والبحيرات على زيادة حموضة الماء. 
فإذا لم تس�تطع الطحالب والكائنات الحية الدقيقة البقاء في الماء الحمضي فس�وف 
تموت األسماك والكائنات الحية األخرى التي تعتمد على الطحالب. كما تعمل مياه 
األمطار الحمضية على تدميرالغابات وتآكل الصخور واآلثار القديمة، انظر الشكل 12.
التقليــل من ت�ســّكل المطر الحم�سي Reducingaacidarain. إن اس�تخدام الوقود 
الخالي من الكبريت كالغاز الطبيعي أو الفحم الحجري الذي يحتوي على كميات 
قليلة من الكبريت قد يساعد على تقليل تشكل المطر الحمضي، إال أن هذه األنواع 
من الوقود أقل وفرة وأعلى سعًرا. كما أن استخدام مرّشحات الهواء تسهم في حل 
هذه المش�كلة؛ فهي تحجز ثاني أكسيد الكبريت قبل وصوله إلى الغالف الجوي. 
إن التقلي�ل من اس�تخدام الس�يارات قد يقلل المط�ر الحمضي الناتج عن أكاس�يد 
النيتروجي�ن، واس�تخدام الس�يارة الكهربائية أو الس�يارات المعتم�دة على البنزين 

والكهرباء في الوقت نفسه قد تساعد على حل هذه المشكلة كذلك.

الكبري�ت  أكاس�يد  الشكل 11  تتح�د 
والنيتروجين مع بخار الماء في 
الجو مكونة حمض الكبريتيك  
H  2  SO  4 ، وحمض النيتريك  
حمض�ان  وهم�ا   ،  HNO  3
قويان يصالن إلى األرض على 
شكل مطر حمضي، فيدّمران 
األشجار والممتلكات ببطء.

ÓÓري�اÓد��الÓرح يÓ   a
Óاراتيس�والÓةاطالÓاتط
ÓةاطالÓلÓل�س�حلل
Óسا�اÓمار�ساتÓسروريةال
ÓااÓةيلمÓبس�تو
Óسيد�ا Óا Óالا ÓÓ
Óديس�اواÓSO  2  Óيكال
Óالال Óا Óوينال

ي�ا

Óيحت�يÓيالÓسيماÓطرا   c
ÓيتيكالÓمÓل

يالنيÓمو
pHيينالهيدرÓالرÓلي�سÓ  d
ÓنااÓبعÓÓيسماÓرللمط
ÓاريÓالرÓاوÓ2.3ÓدوÓامÓا

عداÓسة�مÓةدر

الوق�ود  احت�راق  ع�ن  الشكل Ó12 ينت�ج 
األحف�وري مركبات كيميائية 
متنوع�ة، تنطل�ق إل�ى الهواء 
الجوي. بعض هذه المركبات 
يكون أحماًضا تختلط ببخار 
الماء، ثم يهطل المطر الحمضي 
على سطح األرض على هيئة 
مطر ويعمل على تدمير البيئة؛ 
حي�ث تحم�ل الري�اح المطر 
األمي�ال،  مئ�ات  الحمض�ي 
فتدمر الغابات ، وتسبب تآكل 
الصخور، وتشكل خطًرا على 

صحة اإلنسان.

Óدا�سيوا Óيالك Óدسي�ا Óا ÓلايتÓ b
ÓاليلÓ�فتتكÓااÓبخارÓمÓوالني
ÓيالنيÓمÓامنهÓةسيماÓةي�

ÓH2SO4ÓيتيالكÓموÓHNO3
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المفردات الجديدة 
استنزاف طبقة األوزون • 

• Ozone depletion

ف�ي  األوزون  طبق�ة  الشكل ÓÓ13تمت�ص 
الغالف الجوي كمياتٍ كبيرًة 
من األش�عة فوق البنفس�جية 
فتمنعه�ا م�ن الوص�ول إل�ى 
سطح األرض. يتكون جزيء 
ذرات  ث�الث  م�ن  األوزون 
أكس�جين، وينتج ع�ن تفاعل 
كيميائ�ي بين ضوء الش�م�س 
فاألكس�جين  واألكس�ج�ين. 
الذي نتنفسه يتكون من ذرتي 

أكسجين في كل جزيء.
إذا  يح�دث  م�اذا  اس�تنتج 
اس�تم�رت عملي��ة اس�تنزاف 

طبقة األوزون؟










 




Ozone layer

stratosphere

Troposphere

Earth

Mesosphere

 على ارتف�اع نحوkm 20  فوق  Ozoneadepletion ا�ستنــزاف طبقــة االأوزون
سطح األرض يوجد جزء من الغالف الجوي ُيسمى طبق���ة األوزون. ويتشك���ل 
األوزون م���ن ذرات األكس�جي����ن، كما في الشكل 13. وتمتص طبقة األوزون 
بعض أشعة الشمس الضارة المسماة األشعة فوق البنفسجية )UV( التي تعمل على 

تحطيم الخاليا الحية.
ك طبقة األوزون فوق القطبين خالل موس�م الربيع، وُتس�مى  يقل في كل عام ُس�مْ
ه�ذه الظاه�رة اس�تنزاف طبق�ة األوزون Ozoneadepletion. تنتج هذه المش�كلة 
بفع�ل غازات ملّوث�ة أهمها مركبات الكلوروفلوروكربون )CFCs(، التي تس�تخدم 
ف�ي أجهزة التبريد ف�ي الثالجات ومكيفات الهواء. عندما تتس�رب مركبات الكلور 
وفل�ورو كرب�ون CFCs ترتف�ع ببطء حت�ى تصل إل�ى طبق�ة األوزون فتتفاعل معها 

ا، مما يؤدي إلى تحطم جزيئات األوزون. كيميائيًّ
aت�زداد كمية األش�عة  Ultraavioletaradiationa(UV) االأ�سعــة فــوق البنف�سجيــة
ف�وق البنفس�جية الت�ي تص�ل إل�ى س�طح األرض بس�بب اس�تنزاف األوزون، مما 
ي�ؤدي إل�ى زيادة ع�دد المصابين بس�رطان الجلد. كم�ا أنها تضر بالكائن�ات الحية 
األخ�رى. إن طبق�ة األوزون ضروري�ة لبق�اء الكائنات الحياة على س�طح األرض. 
لذا اتفقت حكومات الدول الصناعية على التوقف عن اس�تخدام مركبات مركبات 

.CFCs الكلوروفلوروكربون
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الشكل 14  أحد محطات مراقبة وضبط 
ج�ودة اله�واء الج�وي ف�ي 

دولة قطر.

المفردات الجديدة 

املراقبة• 
• Monitoring

Reducingaairapollution مكافحة تلوث الهواء اجلوي
يعتب�ر اله�واء الج�وي مص�دًرا مهًم�ا يجب الحف�اظ عليه ف�ي حالت�ه الطبيعية، 
واإلخ�الل بهذه الحالة س�يؤدى حتمًا إل�ى تغيرات وتأثيرات من ش�أنها إلحاق 
الض�رر بالنظ�م البيئية بمختل�ف مكوناتها الحيوي�ة بما فيها اإلنس�ان والحيوان 
والنب�ات. وتل�وث اله�واء م�ن المش�اكل الت�ي ظه�رت م�ع التق�دم الصناع�ي 
والتكنولوج�ي. وبالرغ�م م�ن وج�ود هذه المش�كالت إال أن اإلنس�ان يس�عى 
جاهًدا للحد من التأثيرات الضارة المصاحبة لتلوث الهواء الجوي. وقد تس�هم 

اإلجراءات اآلتية في مكافحة تلوثه:
 يتطلب عند إنش�اء أية صناعة،  Scientificaplanning  التخطيــط العلمــي
عدم الس�ماح ببناء منش�آت صناعية في مراكز الم�دن أو بالقرب منها، وبخاصة 
الصناع�ات ش�ديدة التلويث، كصناعة األس�مدة مث�اًل ومحطات تولي�د الطاقة 
الكهربائية. ويجب أن تؤخذ الموافقة من الجهة المسؤولة عن حماية البيئة عند 

إقامة مثل هذه المنشآت.
 وهذا  Chooseaaawell-ventilatedalocations اختيار المواقع جيدة التهوية
يتطلب اختيار المواقع المرتفعة، وتزويدها بمداخن مرتفعة للتقليل من آثار الدخان 
والجزيئات والغازات الملوثة عن طريق نشرها على مساحات واسعة، مع العلم 
أن بعض الباحثين يعتبر هذه الطريقة هي نوع من الخداع إذ أنها ال تس�اعد على 
التخل�ص من الملوثات الت�ي تنفثها المصانع في الغالف الجوي، بل أنها تعمل 

على نشرها على مساحات واسعة بعيدة عن المناطق الصناعية.
 الضب�ط والمراقب�ة  Monitoringaandacontrolling المراقبــة وال�سبــط
Monitoring الدائمي�ن والفّعالي�ن آلالت االحت�راق ف�ي المصانع ومحطات 

توليد الطاقة بهدف تخفيض الملوثات التي تنفثها، وكذلك مراقبة وسائل النقل 
المختلف�ة وإيق�اف أي منها يعمل عل�ى تلويث الهواء، ذلك ألن نس�بة الغازات 
الت�ي تنفثها وس�ائط النقل المعطوبة أو القديمة تزي�د بمقدار )20-25( مرة عن 
تل�ك التي تطلقه�ا الس�يارات حديثة الصن�ع، ويمثل الش�كل 14 أحد محطات 

خايا الوقود

التقليــل مــن التلــوث الس�يارات 
من أكرب مصادر تلوث اهلواء يف 
املدن. وقد عمل تزويد حافالت 
- حتت التجرب�ة يف بعض املدن 
وق�ود  بخالي�ا   - األوروبي�ة 
اهليدروج�ني عىل إح�داث فرق 
يف كمية التلوث. كام ختلو عوادم 
ه�ذه احلافالت من ثاين أكس�يد 
أكاس�يد  م�ن  أي  أو  الكرب�ون 
النيرتوج�ني أو الكربيت. واملاء 

النقي هو الناتج الوحيد.  
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العامة  الحدائ�ق  الشكل 15  تس�هم 
الخضراء  والمسطحات 
في تنقية الهواء الجوي.

مراقب�ة ج�ودة الهواء الخم�س التي تغطي مدين�ة الدوحة. وتعمل ه�ذه المحطات 
المعقدة على مراقبة جودة الهواء بشكل فوري، وإرسال التقارير إلى قاعدة بيانات 
مركزية يمكن استخدامها في تقييم جودة الهواء، والتنبؤ باألرصاد، وعرض النتائج 

لتكون متاحة أمام المواطنين.
 تعمل  Plantingatreesaandagrassland زراعة االأ�سجار والم�سطحات الخ�سراء
 النبات�ات على تخفيض كمية ملوثات الغالف الجوي، إضافة إلى كونها من الطرق 
القليلة التكاليف وال تحتاج إلى مهارات عالية، ويمكن تلخيص دور الغابات واألحزمة 
والمسطحات الخضراء في خفض نسبة تلوث الهواء بما يلي: تنقية الهواء من الغبار 
والجزيئات المعلقة. وتمتص النباتات غاز ثاني أكسيد الكبريت ) SO  2 ( وتحوله في 
أوراقها إلى كبريتات مما يخفف من سميته، ويتخلص النبات من الكمية الزائدة من 
الكبريتات عن طريق الجذور بطرحها في التربة. وتمتص النباتات أكاسيد النيتروجين 
التي تعمل على زيادة إنتاج النبات. وتمتص النباتات أيضًا غاز ثاني أكسيد الكربون 
حيث يس�تعمله النبات في عملية البناء الضوئي. وتس�اهم النباتات المزروعة على 
جوانب الطرقات وفي الحدائق العامة في تنظيف الهواء من الرصاص الذي ينطلق 

الشكل الشكل  انظر  انظر  انظر  انظر  انظر  انظر  انظر من عوادم السياراتمن عوادم السياراتمن عوادم السيارات،  انظر الشكل 15.

تلّوث الهواء داخل المباني عندما 
يفك�ر الن�اس في تل�وث الهواء 
فإنه�م عادة يتذك�رون الضباب 
الدخان�ي، والمط�ر الحمضي، 
الكلوروفلوركربون،  ومركبات 
وأش�كااًل أخ�رى م�ن التل�وث 
الذي يح�دث خ�ارج المباني، 
ولك�ن قد يتلوث اله�واء داخل 
الس�يجارة  فاحت�راق  المبان�ي. 
ض�ارة  جزيئ�ات  يطل�ق  مث�اًل 
مم�ا  اله�واء  إل�ى  وغ�ازات 
يس�بب الضرر للمدخ�ن ولمن 
الض�ارة  الغ�ازات  يستنش�قون 
الناتج�ة عن احتراق الس�جائر. 
لذا ف�إن التدخين غير مس�موح 
به في العديد من المباني العامة 
الده�ان  وكذل�ك  والخاص�ة. 
والسجاد والصمغ وبعض اآلالت 
 - التصوي�ر  وآالت  كالطابع�ات 
تطل�ق غ�ازات خط�رة، منه�ا مادة 
الفورمالدهايد، وهي مادة مسرطنة 

كدخان السجائر.
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اخترب نف�سك
1a حــدد أب�رز مص�ادر تل�وث اله�واء الج�وي عل�ى .

المستوى العالمي.

2a ا يبين الخط�وات التي تؤدي . ار�ســم ش�كاًل توضيحيًّ
إلى سقوط المطر الحمضي.

3a �سف كيف يمكنك التقليل من اآلثار البيئية المترتبة .
على ظاهرة المطر الحمضي.

4a و�سح كيف نشأت ظاهرة االحتباس الحراري؟.

5a �سف أسباب تلوث الهواء في دولة قطر..

6a ا�ســرح اآلثار المترتبة على ظاه�رة المطر الحمضي .
ا. عالميًّ

7a لخ�ــض اإلج�راءات الت�ي يمك�ن اتباعه�ا لمكافحة .
تلوث الهواء الجوي؟

8a �ر . التفكيــر الناقــد هل العب�ارة اآلتية صحيحة؟ فسِّ
إجابتك.  
-  تعد النش�اطات اإلنسانية المس�ؤول الوحيد عن 

تلوث الهواء الجوي.

الخا�سة
تلوث الهواء اجلوي

 •ÓةالبيÓ�اÓبح�سÓي�اÓا�الهÓ�لÓريع
Ó�سا� Óي Óل Óهبا Ó2002 Óريطال
ÓواÓسررÓهليÓيÓيالطبيعÓا�الهÓاتوم�ا�س
ÓاÓاÓا�س�ÓةوالبيÓاس�اÓةسح�ÓلÓرط
سا�اÓساÓواÓبيعيةÓامل�ÓÓا اÓ�التل

 •ÓاالÓي�اÓاله�اÓ�لÓالتيÓالطبيعيةÓسادر�اÓم
اباتالÓاواÓوالرمالÓباربالÓحملةاÓوالريا

 •Óي�اÓاله�اÓ�لÓالتيÓالطبيعيةÓÓسادر�اÓم
ري�اÓد��الÓر

 •ÓاوالدÓاال�سنÓي�اÓا�الهÓات�ملÓسمت
Óا�سيدواÓ�الكربÓسيد�اÓاوÓولاÓازاتوÓوالرماد

يالكÓا�سيدواÓوالني
الهواء  تلوث  يف  واأثــرهــا  والــغــاز  النفط  �سناعة 

اجلوي 
 •ÓينتÓ�بالكربÓنيالÓري�اÓد��الÓااÓند

�الكربÓسيد�اÓاÓاز
 •Óاله�اÓ�لÓلÓيةيمياوالبÓاتال�سناÓلعم

الت�سنيÓلعملياتÓةرافاÓاتبعااÓاللÓمÓي�ا
االأ�سرار الناجتة عن تلوث الهواء اجلوي

 •ÓةبالÓمÓةياÓاد�ا ÓيسماÓرطاÓين
اتللنباÓسررالÓوي�سب

 •ÓااÓبخارÓمÓووالنيÓيالكÓا�سيداÓلات
سيماÓطراÓة�مكÓ�اÓ

 •ÓالدفينةÓازاتÓاÓ�ÓCO2Ó�الكربÓدسي�اÓا
راÓسخ�ÓلÓدسا�Óالتي

مكافحة تلوث الهواء اجلوي
 •Óم Óددبع Óي�ا Óا�اله Ó�ل Óةمكافح Óك

ÓتيارواÓالعلميÓالتخطيÓابرزاÓمÓاتراا
Óةيال�سنا Óاتسروللم Óةالته�ي Óدي Óا�ا
ÓارسجاÓةوزراÓا�الهÓد�ÓسبوÓةبومرا

سرااÓسطحات�اÓةم�ساÓوزياد

1

9a افتر�ــض أن�ك مس�تثمر، وت�ود بن�اء مصن�ع .
لصناعة منظفات منزلية. ما ش�روط السالمة 
الت�ي عليك مراعاته�ا لكي تح�د من تلوث 

الهواء الجوي المحيط ببيئة المصنع؟

تطبيق العلوم
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الدر�ض

222222222222

 معايير األداء الرئيسة
15.5a-a15.6a-a15.7a

معايير البحث واالستقصاء العلمي
1.3a-a2.1a-a2.2a-a2.7a-a3.1a

-a4.1a

األهداف 
يتوق�ع يف هناية ال�درس أن يكون الطالب 

قادًرا عىل أن:
يحدد مصادر تلوث الماء. �
يشرح مفهوم التلوث الحراري. �
يصف األضرار المترتبة على التلوث  �

الحراري للماء.
تركي�ز  � تقل�ل  الت�ي  يش�رح العوامل 

األكسجين في الماء.
يفّس�ر أهمية المحافظ�ة عل�ى تركي�ز  �

األكسجين المذاب في الماء.
يبّين طرق مكافحة تلوث الماء. �

األهمية
مش�كلة  ح�ل  عل�ى  المس�اعدة  يمكن�ك 
تل�وث الماء في دولة قط�ر من خالل فهم 

مسبباتها، وكيفية مكافحتها.

Wateraimportance اأهمية الماء
 : تعال�ى  ق�ال 

 األنبياء.
تكم�ن أهمية الماء للحياة في كونه يدخل في تركيب الخاليا الحية، واألنس�جة 
المختلف�ة بنس�بة %75-%95، وال يت�م الهض�م وال االمتص�اص، وال التمثي�ل 
الغذائي إال في وجود وس�ط مائي. ويغط�ي الغالف المائي على الكرة األرضية 

ما مساحته %71، تمثل مساحة البحار والمحيطات.

Sourcesaofawaterapollution م�سادر تلوث الماء
تلوث الماء Waterapollution هو أي تغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه؛ 
بحي�ث تصبح هذه المياه أقل صالحية لالس�تعماالت الطبيعية المخصصة لها. 
تصل الملّوثات إلى الماء بطرائق عديدة؛ فقد تنجرف هذه الملوثات إلى المياه 
من خالل ذوبانها في مياه األمطار، أو قد يغسل المطر الملوثات الموجودة على 
األرض، ويحمله�ا إل�ى المس�طحات المائية، كما في الش�كل 16. يصب الماء 
المل�ّوث الناتج عن المصانع ومحطات معالجة المياه أحياًنا في مجاري المياه. 
وف�ي العديد من دول العالم قوانين تطالب بمعالجة المياه وإزالة الملّوثات قبل 
وصوله�ا إلى مج�اري المياه، إال أن عملية معالجة المي�اه في بعض دول العالم 
ال تك�ون ممكن�ة. كما أن الملّوثات قد تصل إلى الم�اء عندما يقوم الناس بإلقاء 
�نة  القمام�ة أو الفضالت في األنه�ار والبحيرات والمحيطات. وقد اهتمتِ السرُّ

عندم�ا تتس�اقط األمط�ار على 
أرضي�ات الش�وارع ومواق�ف 
الس�ي����ارات تج�رف النف�ط 
والشحم إلى التربة والجداول 

القريبة.

المبيدات  تغس�ل األمط�����ار 
م�ن  واألس�م����دة  الحش�رية 
الترب�ة الزراعي�ة وتحمله�ا إلى 
البحي�رات أو الج�����داول أو 

المحيطات.

الصناع�ي��ة  الفض��الت  تص�ب 
مباش�رة في المسطحات المائية.

المفردات الجديدة 
تلوث املاء• 

• Water pollution

اا تلو
Waterapollution

المي�اه  تل�وث  يح�دث  الشكل 16  ق�د 
السطحية بطرائق مختلفة.
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ه عليهِ  هِ صلى اللَّ ناتِها. قال رس�وُل اللَّ رة بالحفاظِ على البيئةِ ومكوِّ النَّبوية الُمطهَّ
م: »ما من مس�لم يغرُس غرًس�ا أو يزرُع زرًعا فيأكُل منه إنس�اٌن أو طيٌر أو  وس�لَّ

بهيمة إال كانت له صدقة« رواه البخاري ومسلم.
 يعتقد معظم  NaturalaSourcesaofapollution م�سادر التلــوث الطبيعية
الن�اس أن التل�وث مش�كلة منبعه�ا اإلنس�ان، ولكن هن�اك عوامل ف�ي الطبيعة 
ت�ؤدي إلى ذل�ك أيًضا. فالمي�اه تحمل معها م�ن بيئتها مع�ادن وعناصر طبيعية 
أخرى. وليس�ت كل العناص�ر الموجودة في الماء ضارة بصحة البش�ر. فالمياه 
الغنية بالكالس�يوم والماغنس�يوم تس�مى "مياه عسرة"، وأش�هر خصائصها أنها 
تجع�ل الصابون والمنظفات أقل فاعلية. وتن�اول كميات ضئيلة من العديد من 
العناص�ر، مثل الفلوراي�د، والحديد، والنحاس، مفيد ف�ي الواقع. ولكن إذا تم 
تن�اول هذه العناصر بكميات كبيرة حتى تلك الضرورية لصحة اإلنس�ان، فإنها 
ا  تصب�ح ضارة. وعلى الجانب اآلخر، فإن العناص�ر التي تتكون في الماء طبيعيًّ
- ومنه�ا الكادمي�وم والرص�اص- تمثل خط�ًرا على صحة اإلنس�ان حتى عند 

المستويات المنخفضة منها.
 تش�كل مياه  Humanasourcesaofapollution م�ســادر التلوث ال�سناعية 
المصان�ع ونفاياتها ما نس�بته %60 من مجموع الم�واد الملوثة للمياه. ويالحظ 
أن معظ�م المصان�ع في العال�م ال تلتزم بضواب�ط الصرف الصناع�ي، بل تلقي 
نفاياته�ا الصناعي�ة ف�ي المي�اه. ويصدر معظم ه�ذه الملوثات ع�ن مصانع مثل 
مصان�ع الدهانات واألس�منت والزج�اج والمنظف�ات ومصانع تعقي�م األلبان 
aPollution ومصان�ع تكري�ر الس�كر، إضافة إل�ى التل�وث بالهيدروكربون�ات
byahydrocarbons النات�ج ع�ن التلوث بالنفط، إذ يتس�رب نح�و 4 مليارات 

ا، يأت�ي معظمها من الس�فن التي  كيلوج�رام م�ن النف�ط إل�ى المحيطات س�نويًّ
تستخدم مياه المحيط لغسل خزانات الوقود فيها، وقد ينتج عن تحطم خزانات 

نقل النفط.
كم�ا أن تفريغ مياه التوازن م�ن ناقالت النفط قبل تنقيتها م�ن الزيت والنفايات 
الت�ي تلق�ى من الس�فن التجاري�ة والوقود والزيوت المتس�ربة م�ن محركاتها- 

يضيف تهديًدا إلى البيئة المائية.
تش�كل مياه الصرف الصحي واحدة من أخطر المش�كالت على الصحة العامة 
ف�ي معظ�م دول العالم الثال�ث، ألن أغلب هذه الدول ال تتوافر لديها ش�بكات 
صرف صحي متكاملة. وتظهر المشكالت الكبرى عندما تلقي المدن الساحلية 
مي�اه الص�رف الصح�ي ف�ي البح�ار والمحيط�ات أو األنه�ار دون معالجة مما 
ي�ؤدي إلى مش�كالت صحية خطيرة. وقد بينت التج�ارب العالمية أن التقنيات 
الحديث�ة المتقدم�ة في مج�ال معالجة مياه الص�رف الصحي كفيل�ة بإنتاج مياه 
ا في مجال التنمية الزراعية. وتمتلك  ذات مواصفات عالية ومقبولة بيئيًّا وصحيًّ

ه عليهِ  هِ صلى اللَّ ناتِها. قال رس�وُل اللَّ رة بالحفاظِ على البيئةِ ومكوِّ النَّبوية الُمطهَّ

المفردات الجديدة 
التلوث باهليدروكربونات• 

• Pollution by hydrocarbons

وجــود الزرنيــ يس�بب وج�ود 
الزرني�خ في الماء عادة تس�مًما 
ا )على م�دى 5 إلى 20  تدريجيًّ
س�نة( ينج�م عن�ه س�رطان في 
والكل�ى  والمثان�ة،  الجل�د، 
وغيرها. وكثي�ًرا ما يتعّذر تمييز 
المستويات العالية من الزرنيخ 
إل�ى أن تتعلق بمش�اكل صحية 
األع�راض.  بع�ض  وظه�ور 
ويمكن التحكم في مس�تويات 
الزرني�خ بمعالج�ة المي�اه، إم�ا 
عند محط�ات اإلمداد أو داخل 

المنزل.
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دولة قطر اإلمكانات المادية والبش�رية التي تؤهلها لتطوير التقنيات الحديثة في 
معالجة مياه الصرف الصحي. 

 ما املصادر الرئيسة لتلوث املاء؟

 Thermalapollution  التلوث الحراري
يعّرف التلوث الحراري Thermalapollution على أنه تغير خواص البيئة المائية 
في األنهار،أو البحيرات، أو البحار، بس�بب المياه الس�اخنة التي استخدمت في 
التبريد؛ فحيثما وجدت محطات توليد الطاقة والمصانع التي تحتاج إلى التبريد 
وجد التلوث الحراري، وهي من المش�كالت التي تعاني منها الصناعة في دولة 
قطر بسبب الحرارة المهدورة إلى مياه البحر. يظهر أثر التلوث الحراري في تغير 

الخواص الطبيعية للماء، وتأثر النشاطات الحيوية للكائنات الحية.
 ارتفاع  Changinganatureaofawater تغيــر الخوا�ــض الطبيعيــة للمــاء
درجة الحرارة يس�بب زيادة حركة جزيئ�ات الماء، وزيادة احتمال ترك جزيئات 
األكس�جين للم�اء، والعودة إلى الجو. انظر الج�دول 1. ال يحتفظ الماء الدافئ 
بكمي�ة الغازات نفس�ها التي تحتويها المياه الباردة، ومنها األكس�جين. إذ يؤدي 
ارتفاع درجة حرارة الماء إلى تقليل نس�بة األكس�جين الذائ�ب، وبالتالي التأثير 

على الكائنات الحية التي تعيش في هذه المياه.
 تتأثر جميع النشاطات  Effectsaonabioactivities تاأثر الن�ساطات الحيوية
الحيوية في الكائنات الحية وخصوًصا الحيوانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ 
حيث إن األس�ماك من الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة، فعند ارتفاع درجات 
الح�رارة تزي�د كمية التنفس، ومن ثم تقل كميات األكس�جين الذائب في الماء، 
وتم�وت الكائن�ات الحية .ويمكن زيادة تركيز األكس�جين ف�ي الماء عن طريق 
الجريان بسبب مالمسة الهواء للماء المتحرك، أو اإلكثار من زراعة النباتات في 

الماء التي تزيد من تركيز األكسجين بسبب عملية التمثيل الضوئي.
Eutrophication االإثراء ال غذائي

يظه�ر اإلث�راء الغذائ�ي Eutrophication عندم�ا تتدفق األس�مدة، وفضالت 
الحيوان�ات، والمج�اري والمواد األخ�رى الغنية بالنيتروجين والفوس�فور إلى 
المم�رات المائي�ة، مما ي�ؤدي إلى نم�و الطحالب بكث�رة. وتس�تنفد الطحالب 
األكس�جين في أثناء نموها الس�ريع، وكذلك بعد موتها في أثن�اء عملية التحلل 
الهوائي Aerobicadecomposition، فتختنق الكائنات الحية األخرى التي تعيش 
تحت الماء، وفي بعض الحاالت تفرز الطحالب سموًما تلّوث الماء الذي تحتاج 
إليه الكائنات الحية األخرى. وعلى الرغم أن عملية اإلثراء الغذائي عملية طبيعية 

إال أن نشاط اإلنسان زاد من سرعة حدوثها.

اجلدول 1تغري ذائبية االأك�سجني 
يف املاء بتغري درجة احلرارة

درجة احلرارة 
oC

ذائبية االأك�سجني
 g/100mL 

H2O

014.6

512.7

1011.3

1510.1

209.1

258.3

307.9

المفردات الجديدة 
التلوث احلراري• 

• Thermal pollution

اإلثراء الغذائي• 
• Eutrophication

التحلل اهلوائي • 
• Aerobic decomposition
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Reducingawaterapollution مكافحة تلوث الماء
 م�ن  Treatmentaofasewageawater ال�سحــي  ال�ســرف  معالجــة ميــاه 
الض�روري معالجة مياه الص�رف الصحي في المدن والق�رى قبل وصولها إلى 
المس�طحات المائي�ة وقد اتخ�ذت خطوات متقدم�ة في هذا المج�ال، إذ اتجه 
االهتم�ام نح�و معالج�ة مي�اه المصارف وإع�ادة اس�تعمالها ف�ي ري األراضي 
الزراعية، واس�تعمالها في مش�روعات ري األش�جار والحدائق العامة وأشجار 

الزينة. 
  يمكن خفض  Reducingathermalapollution خف�ض التلوث الحــراري
التل�وث الح�راري بتبري�د الماء الح�ار الذي تنتج�ه المصانع ومحط�ات توليد 
الطاق�ة قبل إلقائه في المس�طحات المائية، ويتم ذلك باس�تخدام أبراج خاصة، 

كالتي يبينها الشكل 17. ويمكن تبريد المياه بأكثر من طريقة مثل: 
النظــم المفتوحــة Openasystems يس�تخدم الم�اء م�ن المص�در المائي مرة 
واحدة في عمليات التبريد، ثم يعاد إلى مصدره، ويمكن تبريده قليال من خالل 

بركة خاصة قبل إعادته إلى مصدره. 
االأبراج الرطبة Wet Towers تعمل على مبدأ التخلص من الحرارة عن طريق 
إمرار تيار من الهواء يعمل على تبريد المياه الساخنة، حيث يخرج الماء من برج 

التبريد في صورة بخار ماء أو ضباب. 
النظــم الجافــة Dryasystems يمرر تيار هوائي يالم�س األنابيب التي تحتوي 
المي�اه الس�اخنة فيبرده�ا، وغالًب�ا ما يس�تخدم ه�ذا النظ�ام في محط�ات توليد 

ا. الكهرباء، وخصوًصا في المناطق الباردة جدًّ
 يت�م التخلص من  Removingafloatingaoil التخل�ــض مــن النفط العائــم
النف�ط العائ�م بعد حوادث الناقالت إما بالحرق أو الش�فط، وتخزينه في س�فن 
أع�دت لهذا الغ�رض، مع الحد من اس�تعمال الم�واّد الكيميائي�ة تجنًبا إلصابة 
األحي�اء المائي�ة والنباتي�ة. وبن�اء أحواض ف�ي موان�ئ التصدير تف�رغ فيها مياه 

التوازن حتى يتم تصفيتها وتنقيتها.
 م�ن الضروري نش�ر الوعي  Invironmentalaawarness ــيالوعــي البي
البيئ�ي بي�ن أف�راد المجتمع، وإكس�ابهم االتجاه�ات اإليجابية ف�ي التعامل مع 

الثروة المائية؛ من حيث عدم اإلسراف، والمحافظة عليها من التلوث.
 ينبغي س�ن القوانين التي تمنع  Invironmentalalaws يةالت�سريعات البي
نشر الملوثات، ووضع آليات تطبيقها. وعلى سبيل المثال؛ يتضمن قانون البيئة 
القط�ري )2002(، مجموع�ة من القوانين، والتش�ريعات البيئية التي تس�هم في 
حماي�ة البيئ�ة المائية القطري�ة، مثل المادة رق�م )47(: "على الجه�ات اإلدارية 
المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات المختص�ة أن توف�ر بموان�ئ االس�تقبال الت�ي تحدده�ا م�ا يلزم من اإلنش�اءات 

الشكل 17  تعتمد أبراج التبريد على دفع 
اله�واء ألعلى بعد مالمس�ته 
للمي�اه الس�اخنة، وتبريده�ا 
حيث يخ�رج بخار الماء من 

المدخنة على هيئةضباب.
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والتجهي�زات والمع�دات الالزم�ة الس�تقبال المخلف�ات والنفاي�ات والرواس�ب الزيتية 
والمزي�ج الزيتي من الس�فن الراس�ية بتلك الموانئ". وتن�ص المادة رق�م )48( على أنه: 
"يج�ب أن تكون الس�فن ذات الحمولة الت�ي تحددها الالئحة التنفيذية والتي تس�تعمل 
الموان�ئ القطرية أو تبحر عب�ر المنطقة الخاصة بها ، مجهزة بمعدات خفض التلوث وفقًا 

لما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذيةلما تحدده الالئحة التنفيذية".

اخترب نف�سك
1a  حّدد مصادر تلوث الماء .

2a �ســف اآلث�ار الت�ي تراف�ق التل�وث الح�راري لمياه .
البحار والمحيطات 

3a عــّدد العوامل المؤث�رة في تركيز كمية األكس�جين .
الذائب في الماء 

4a و�ســح أهمية المحافظ�ة على تركيز األكس�جين في .
مياه البحار والمحيطات.

5a و�سح كيف يؤثر اإلثراء الغذائي على األسماك..

6a التفكير الناقد قارن بين آلية عمل النظم المفتوحة، .
وآلية عمل النظم الجافة في تبريد الماء الحار الناتج 

من المصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية؟

الخا�سة
م�سادر تلوث املاء  

 •ÓالتهÓتÓواÓهيبرÓÓااÓا �ملÓااÓديع
Óتلال�ستعماÓيةسال�ÓلاÓي�سبÓبحيÓالطبيعية

لهÓخ�س�سةا
 •ÓاتساوالنÓةالطبيعيÓلالع�امÓلعبÓااÓ�يتل

اوÓال�سحيÓال�سرÓومياÓيةال�سنا
التلوث احلراري 

 •ÓرارÓةدرÓاارÓÓاربÓرارياÓ�التل
ÓطاتÓفيهاÓدت�اÓيالتÓنااÓÓةيااÓةالبي
ÓاÓتاÓالتيÓسا�واÓيةالكهرباÓةالطاÓدلي�

يد
 •ÓالطبيعيةÓ�ا�اÓÓاÓرارياÓ�التلÓؤدي�ي

Óير Óلليو Óةي�يا Óاتساالن Óراو Óاللم
ÓااÓÓسج�ا
مكافحة تلوث املاء

 •ÓاميÓةمعاÓاللÓمÓ�التلÓةمكافحÓك
ÓالعاÓالنÓمÓ�والتخلÓيال�سحÓرال�س
ÓةيالبيÓاتسريعالتÓسووÓيالبيÓي�الÓرسو

هاطبيو

2

7a بحث ارجع إلى الموقع اإللكتروني لوزارة .
البيئ�ة القطري�ة، ث�م ابحث عن قان�ون البيئة 
القطري. اكتب ملخًصا عن أبرز التشريعات 
البيئي�ة ف�ي دول�ة قط�ر. ش�ارك زمالئك في 

الصف بالمعلومات التي حصلت عليها.

تطبيق المهارات

274



ظاهرة االحتباس الحراري
يمكن�ك ُصن�ع نموذجين ل�ألرض بوجود غ�ازات الدفيئة 
وغيابها. ثم نفذ تجربة لمالحظة ظاهرة االحتباس الحراري.

   �سوؤال من واقع الحياة
كي�ف تؤث�ر ظاه�رة االحتب�اس الحراري ف�ي درجة 

حرارة سطح األرض؟ 

األهداف
 تاح تأثير ظاهرة االحتباس الحراري. 

 ت�سف تأثير مصدر الحرارة في البيئة. 

المواد واألدوات

البالس�تيك •  علبت�ان من 
1L الشفاف

ثيرمومتر  عدد 2• 

الصق• تربة• 
شريط مطاط• غالف بالستيكي• 
مصباح كهربائي watt 100.• ساعة إيقاف• 
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األمن والسالمة 

   الخطوات
1a ضع كمية متساوية من التربة في علبتي بالستيك. .
2a اس�تخدم الالصق لتثبي�ت ثرمومتر ف�ي كل علبة من .

الداخل، على أن يكون المقياسان على االرتفاع نفسه 
في كلتا العلبتين عن سطح التربة، وغّط مستودع كال 

المقياسين بطبقتين من الشريط الالصق.
3a أغلق فوهة إحدى العلبتين بغالف بالس�تيكي، وثّبته .

بشريط مطاط. 
4a ضع المصباح بين العلبتين على بعد 5cm تقريًبا عن .

كل منهما، واتركه مطفًأ.

5a ات�رك العلبتين م�دة 5 دقائق، ثم ق�س درجة الحرارة .
في كلٍّ منهما. 

6a دّون البيانات في جدول البيانات والمالحظات. .
7a أشعل المصباح، ثم سجل درجة الحرارة في كل من .

العلبتي�ن كل دقيقتي�ن مدة 15 إل�ى 20 دقيقة، ثم مّثل 
ا على ورقة منفصلة.  النتائج بيانيًّ

 تحليل البيانات 
1a   م�اذا يمث�ل المصب�اح الكهربائ�ي في هذه . ا�ستنتــج

التجربة؟ وماذا يمثل الغالف البالستيكي؟
1a  سبب ارتفاع درجة الحرارة في إحدى العلبتين . ف�سر

  اال�ستنتـاج والتطبيق 
2a   أي العلبتين تمثل نموذًجا لظاهرة االحتباس . ا�ستنتج

الحراري. 

 احس�ب متوس�ط النتائ�ج التي حصل�ت عليها 
المجموعات في صفك خالل التجربة، وارسم 

ا.  نتائجك بيانيًّ


ببياناتك

لتنفيذ اال�ستق�ساء ارجع اإىل كرا�سة التجارب العملية

التغري يف درجات احلرارة

 )min( الوقت
درجة حرارة 
العلبة املفتوحة 

)°C(

درجة حرارة 
العلبة املغلقة 

)°C(
0.0

2.0

4.0

6.0
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فهم االأدب 
ال�سبــب والنتيجــة

 




اأ�سلة حول الن�ض
1a من الشخص المسؤول عن التلوث في القصة؟.
2a م�ا الحلول التي يمكن اتخاذه�ا للتقليل من تلوث .

النهر والمحافظة على مياهه نظيفة؟
3a العلــوم والكتابــة اكتب قص�ة قصي�رة أو قصيدة .

تتضم�ن عالقات الس�بب والنتيجة لتوضي�ح كيفية منع 
تلوث المياه والمحافظة عليها كأحد الموارد الطبيعية.  

تن�اول الكات�ب ف�ي القص�ة 
م�رض أحد األطف�ال نتيجة 
ش�ربه ماًء ملوًث�ا، وتؤدي أن�واع التل�وث المختلفة إلى 
الكثي�ر من المش�اكل الصحي�ة. اكتب بحًث�ا توضح فيه 
األم�راض الت�ي قد يصاب بها اإلنس�ان نتيجة ش�ربه أو 
أكل�ه أي مواد ملوثة. ث�م ناقش زمالءك في الصف بآثار 

التلوث. 


 







 




حـالـة تـ�ســـمم
تاأليف: عمر ال�ساوي



888888888888دليل مراجعة الوحدة
مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

الدرس ا�ول  تلوث الهواء الجوي

1a يعرف تلوث الهواء الجوي بحسب قانون البيئة القطري .
)2002( بأنه كل تغييرف�ي خصائص ومواصفات الهواء 
الطبيع�ي يترتب عليه ضرر أو خطر على صحة اإلنس�ان 
والبيئ�ة س�واء كان هذا التلوث ناتًجا ع�ن عوامل طبيعية 

أو نشاط إنساني.
2a من المصادر الطبيعية التي تلوث الهواء الجوي البراكين .

والرياح المحملة بالغبار والرمال واحتراق الغابات.
3a م�ن المص�ادر غي�ر الطبيعية الت�ي تلوث اله�واء الجوي .

حرق الوقود األحفوري.
4a والدخ�ان . الس�ناج  الج�وي  اله�واء  ملوث�ات  تتضم�ن 

والرماد، وغازات أول وثاني أكس�يد الكربون، وأكاسيد 
النيتروجين، وأكاسيد الكبريت.

5a تعم�ل الصناع�ات البتروكيميائي�ة عل�ى تل�وث اله�واء .
الجوي من خالل االنبعاثات المرافقة لعمليات التصنيع.

6a ُتحب�س بع�ض األش�عة الصادرة عن الش�مس بواس�طة .
غ�ازات مح�دودة ف�ي الغ�الف الج�وي، وتس�مى هذه 

الظاهرة ظاهرة االحتباس الحراري.
7a نت�ج االحت�رار العالم�ي بس�بب زي�ادة تركي�ز الغ�ازات .

المسببة لظاهرة االحتباس الحراري.

8a تتفاعل أكاسيد الكبريت والنيتروجين مع بخار الماء في .
الجو مكونة المطر الحمضي.

9a يمكن مكافحة تلوث الهواء الجوي بعدد من اإلجراءات .
من أبرزها: التخطيط العلمي، واختيار المواقع جيدة التهوية 
للمش�روعات الصناعية، ومراقبة وضب�ط جودة الهواء، 
وزراعة األشجار وزيادة مساحة المسطحات الخضراء.

الدرس الثاني  تلوث الماء

1a يعد الماء ملوًثا إذا تغير تركيبه، أو تغيرت حالته الطبيعية .
بحيث يصبح أقل صالحية لالستعماالت المخصصة له.

2a يتل�وث الم�اء بفع�ل العوام�ل الطبيعي�ة، والنش�اطات .
الصناعية، ومياه الصرف الصحي وغيرها.

3a التل�وث الحراري عبارة عن ارتف�اع درجة حرارة النظام .
البيئ�ي ف�ي المناطق الت�ي تتواج�د فيها محط�ات توليد 

الطاقة الكهربائية والمصانع التي تحتاج إلى تبريد
4a يؤدي التلوث الحراري إلى تغير الخواص الطبيعية للماء، .

وتأثر النشاطات الحيوية وتقليل تركيز األكسجين في الماء. 
5a يمك�ن مكافحة التلوث من خ�الل معالجة مياه الصرف .

الصح�ي، والتخل�ص م�ن النف�ط العائم، ونش�ر الوعي 
البيئي، ووضع التشريعات البيئية وتطبيقها.

تصور ا�فكار الرئيسة

ÓملهااÓÓالعل�مÓدفترÓلاÓيةاÓميةاالمÓالخريطةÓلا

اÓي�ؤدي

اترارÓالعالمي الكبريÓا�سيدا

اتسارÓامرا�ادمÓال�سيارات

اÓي�ؤدي

اÓي�ؤدي

Óينت

ÓينتÓينت

ارÓالمطرÓالحمسي

تلوث الهواء
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ا�ستخدام المفردات
ح العالقة بين كل مصطلحين مما يأتي، في جمل تامة:   وضِّ

.1Pollutants - Fossil fuels 

.2 Fossil fuels- Global warming

.3Fossil fuels - Acid rain

تثبيت المـفاهـــيم

اختر رمز اإلجابة الصحيحة.
4a أي مما يلي يعد مثااًل على الوقود األحفوري؟.

aa..الخشب
ba..الطاقة النووية
ca..النفط
da..الخاليا الضوئية

5a يتكون الضباب الدخاني نتيجة تفاعل الملوثات مع:.
aa..بخار الماء
ba..الحرارة
ca.األكسجين
da..أشعة الشمس

6a في أي المواقع اآلتية يش�كل التلوث الحراري مش�كلة .
كبيرة:

aa..التربة
ba..المياه الجوفية
ca..الهواء
da..المياه السطحية

7a ينتج غاز أول أكسيد الكربون عن:.

aa. .ظاهرة االحتباس الحراري
ba..ظاهرة االحترار العالمي
ca..االحتراق الكامل للوقود
da..االحتراق غير الكامل للوقود

8a المادة الدخيلة على البيئة وتلوثها ُتسمى: .
aa.Acid rain

ba.Pollutant

ca.Pullution

da.Green house efect

9a ل�و ل�م تك�ن هن�اك ظاه�رة االحتب�اس الح�راري فأي .
العبارات التالية تكون صحيحة؟

aa..سيكون سطح األرض أكثر سخونة
ba..سيكون سطح األرض أكثر برودة
ca..تكون درجة حرارة األرض متساوية
da..قد ينصهر الغطاء الجليدي في القطبين

التفكــير النـــــاقـــــــد

10a ا�ستنتــج لم�اذا َتنُت�ُج الملّوث�اُت نفُس�ها خ�الل عمليتي .
احتراق الخشب واحتراق الوقود األحفوري؟

11a اذكر أهم مصادر تلوث الهواء الجوي على المس�تويين .
المحلي والعالمي؟

12a و�ســح اآلث�ار المترتبة على زيادة تركيز غاز ثاني أكس�يد .
الكربون في الهواء الجوي.

13a لخ�ــض اإلجراءات التي يمكن اتباعها للحد من التلوث .
الحراري للماء. 
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14a كي�ف تس�اهم الس�فن وناقالت النف�ط في تل�وث مياه .

البحار والمحيطات؟ 

15a ف�سّر تؤدي النشاطات البشرية إلى زيادة تركيز غاز ثاني .
أكسيد الكربون في الهواء الجوي.

16a لخ�ض أبرز اإلجراءات التي تتخذها المصانع وشركات .
النفط للتقليل من تلوث الهواء الجوي.

17a و�ســح عواقب المطر الحمضي عل�ى كل من: الغابات، .
والحياة البحرية.

18a فس�ّر لم�اذا ينبغ�ي المحافظةعل�ى تركي�ز األكس�جين .
المذاب في الماء بمعدالته الطبيعية؟

19a �ســف بعض العمليات الت�ي قد تؤدي إل�ى تقليل تركيز .
األكسجين في الماء.

20a ميز ال�سبب والنتيجة َتستخدم الغابات كميات كبيرة من .
ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي. كيف يؤثر 

قطع أشجار الغابات في ظاهرة االحتباس الحراري؟

21a بع�ض الغازات الت�ي تنبعث إلى اله�واء الجوي تحجز .
الح�رارة القادم�ة م�ن الش�مس. وهذا يجع�ل األرض 
تحتف�ظ بكمية أكبر من الطاقة الشمس�ية التي تؤدي إلى 
ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي. تدعى هذه الظاهرة 
" االحتباس الحراري". ويعد غازا ثاني اكسيد الكربون 

والميثان مسؤوالن عن ذلك.
aa. اقترح بعض الوسائل التي يمكن من خاللها تقليل كمية

غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث إلى الهواء الجوي.
ba. أذك�ر س�ببين يوضح�ان أن ح�رق الغاب�ات لتوفي�ر

مساحات أكثر من األراضي الزراعية يؤدي إلى زيادة 
كمية غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي. 

اأن�ســـطة تقـــويم االأداء

22a م ملصًقا يوضح ثالثة أشياء يستطيع زمالؤك . مل�سق صمِّ
في المدرسة القيام بها لمكافحة تلوث الهواء والماء.

23a زيــادة م�ستوى ثانــي اأك�سيد الكربون لدراس�ة أثر .
تركيز ثاني أكس�يد الكربون في الغالف الجوي 
قام العلم�اء بزيادة التركيز األصلي بنس�بة 70% 
ف�ي نظ�ام بيئي مغل�ق لغابة اس�توائية، ف�إذا كان 
التركيز األصلي لثاني أكس�يد الكربون في هواء 
ه�ذا النظ�ام 430 ج�زًءا ل�كل مليون ج�زء، فما 

تركيزه بعد الزيادة؟

تطبيق الريا�سيات
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اختبار مقّننالوحدة 888888888888

اأ�سلة االختيار من متعدد الجزء االأول 

1a ينت�ج معظ�م التل�وث ال�ذي يح�دث لله�واء الجوي .
بسبب : 

aa.االحترار العالمي
ba.االحتباس الحراري
ca.الوقود األحفوري
da.الزالزل والبراكين

2a جميع الغازات اآلتية تس�هم في حدوث ظاهرة البيت .
الزجاجي ما عدا.

aa.بخار الماء
ba.ثاني أكسيد الكربون
ca.الكلوروفلوروكربون
da.الميثان

3a أي مما يلي يعد شكاًل من أشكال تلوث الهواء الناتج .
ع�ن تفاعل ضوء الش�مس م�ع الغ�ازات المنبعثة عن 

احتراق الوقود؟ 
aa.Eutrophication

ba.Smog

ca.Acid rain

da.Thermal pullution

4a اس�تنزاف طبق�ة . اآلتي�ة مس�ؤول ع�ن  الغ�ازات  أي 
األوزون؟

aa..الكلوروفلوروكربون
ba.النيتروجين
ca.األكسجين
da.ثاني أكسيد النيتروجين

5a كل مم�ا يلى من تأثيرات ظاه�رة االحترار العالمي ما .
عدا:

aa.  ارتفاع مستوى سطح البحر
ba.زيادة اإلنتاج الزراعي
ca. تأثيرات سلبية في صحة اإلنسان
da.زيادة عدد وشدة األعاصير

6a أي مما يلى تعد مصدًرا رئيًسا للتلوث الحراري؟.
aa.  محطات معالجة مياه الصرف الصحي
ba.النفايات الصلبة الملقاة في الماء
ca.الصناعات البتروكيميائية
da.ناقالت النفط

اأ�سلة االإجابات الق�سيرة  الجزء الثاني 

7a ق�اَس مجموعة م�ن الط���الب الرق�م الهيدروجيني .
)pH ( لعين�ة جمعوه�ا من مياه األمط�ار فكانت 7.2 

فهل هذا المطر حمضي؟ فسر إجابتك.

8a لم�اذا تع�د ظاه�رة االحتب�اس الح�راري ضروري�ة .
للحياة؟ 

9a لم�اذا ت�زداد أع�داد الطحال�ب بص�ورة مفاجئ�ة ف�ي .
البحيرات والبرك؟ وما أثرها في تركيز األكسجين؟

10a كيف ينشأ الضباب الدخاني؟ وكيف يمكن تقليله؟.

11a وضح كيف تنشأ ظاهرة المطر الحمضي؟.

12a ما المصادر الرئيسة لتلوث الماء ؟.
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اختبار
مقّنن

اأ�سلة االإجابات المفتوحة الجزء الثالث 

13a ما اآلثار المحتملة لالحترار العالمي في الحياة على .
األرض؟ وما أس�بابه؟ ولماذا يعتقد بعض الناس أن 
تقليل استعمال الوقود األحفوري يقلل من االحترار 

العالمي؟

14a  وض�ح طبيع�ة الملوث�ات الت�ي يمك�ن أن تنتج عن .
حرق الوقود األحفوري.

15a اقت�رح بع�ض اإلج�راءات التي يمكن أن تس�هم في .
الحد م�ن انبعاث�ات غاز ثان�ي أكس�يد الكربون إلى 

الهواء الجوي.
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16a يبين الش�كل أعاله كيفية تغير كمية غاز ثاني أكس�يد .
الكرب�ون في بركة م�اء في أثناء اليوم الدراس�ي. أي 
مما يلي يعد التمثي�ل األفضل للعالقة بين كمية غاز 

ثاني أكسيد الكربون، والزمن؟ فّسر اجابتك.

aa. تكون كمية الغاز الذائبة قليلة في ساعات الصباح
الباكر.

ba. تكون كمي�ة الغ�از المنبعثة من حيوان�ات البركة
أقل في ساعات الصباح الباكر.

ca. تس�تهلك الفطري�ات الغ�از في س�اعات الصباحa
الباكر.

da..تكون كمية الغاز الذائبة قليلة في وقت الظهيرة
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ÓÓالعلميةÓالمهاراتÓدليل
ÓÓبهÓوالعنايةÓالمجهرÓا�ستخدام
ÓÓالتكاف�ؤ
ÓÓللعنا�سرÓالدوريÓالجدول
ÓÓالمختبرÓفيÓال�سالمةÓرم�ز
ÓÓالم�سطلحاتÓم�سرد

م�صادر تعليمية للطالب
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aEvaluate المعلوم��ات  م�ص��ادر  تقوي��م   
ليس�ت مجي�ع   SourcesaofaInformation

املص�ادر معتَم�دة، وعلي�ك دائ�اًم تقويم ه�ذه املصادر 
واعت�امد املص�ادر املوثوق�ة. فاملواق�ع احلكومي�ة مث�اًل 
أكث�ر مصداقي�ة إذا أردت البح�ث ع�ن بي�وت أكث�ر 
ترش�يًدا يف اس�تهالك الطاق�ة. وتذّكر دائ�اًم أن البحث 
يتغ�ري، فاسرتش�د دائ�اًم باملص�ادر احلديث�ة. فمص�ادر 
ترش�يد اس�تهالك الطاقة ع�ام 1985م مث�اًل ال تعكس 

املستجدات احلديثة يف هذا املجال هلذا العام. 
يس�تخدم بعض العل�امء بيانات مل يقوم�وا بجمعها 
م بعناية، وأن تس�أل كيف  بأنفس�هم. لذا جيب أن تق�وَّ
تم احلصول عليها؟ وهل تم تنفيذ االستقصاء العلمي 
بشكل مالئم، أم تم نقل النتائج نفسها؟ وهل يمكنك 
أن حتصل عىل النتائج نفس�ها من هذه البيانات؟ وتأكد 
م�ن أن م�ا لديك م�ن معلوم�ات وبيانات إن�ام هو من 
مصادر موثوقة وصحيحة حتى تطمئن إىل استخدامها.

يستخدم العلامء منهًجا منتظاًم حلل املشكالت، يسمى 
الطريقة العلمية. وعىل الرغم من تنوع الطرائق العلمية 
إال أهن�ا تتضّم�ن غالًب�ا جمموعة حمددة م�ن اخلطوات، 
تتمي�ز بمامرس�ة امله�ارات العلمي�ة يف أثن�اء تنفيذه�ا.

IdentifyaaaQuestion تحديد السؤال
اخلطوة األوىل يف االستقصاء العلمي أو يف التجارب 
العلمية هي حتديد السؤال أو املشكلة املطلوب حلها. فمثاًل، 
يمكن أن تسأل: أّي املنظفات أفضل يف غسل املالبس؟ 

جمع المعلومات وتنظيمها 
GatheraandaOrganizeaInformation

املعلوم�ات  مج�ع  يف  تب�دأ  س�ؤالك،  حتدي�د  بع�د 
وتنظيمه�ا. وهناك طرائ�ق متعددة جلم�ع املعلومات، 
منه�ا البح�ث يف املكتب�ة، ومقابل�ة أش�خاص لدهي�م 
معرفة واس�عة يف موضوع السؤال، وإجراء اختبارات 
وجت�ارب يف املخترب أو يف املي�دان. والعمل امليداين هو 

استقصاءات ورصد ملشاهدات خارج املخترب.

aResearching المعلوم��ات  ع��ن  البح��ث 
Information قبل اس�تئناف العم�ل، من املهم 

أن جتم�ع املعلوم�ات املعروف�ة ع�ن املوض�وع. اب�دأ 
بطرح أسئلة خمتلفة لتس�اعدك عىل حتديد ما حتتاج إليه 
م�ن معلوم�ات، ثم ابحث عن املعلوم�ات من مصادر 
خمتلف�ة، ك�ام يفع�ل الطال�ب يف الش�كل 1. وم�ن هذه 
املص�ادر الكت�ب واملراج�ع واملوس�وعات واملجالت 
املتخصص�ة واملواق�ع اإللكرتوني�ة. اعمل دائ�امً قائمة 

باملصادر واملراجع التي استعنت هبا. 

Scientificamethods الطرائق العلمية 

 يمكن أن تكون ش�بكة المواقع اإللكترونية أداة  ال�سكل1
بحث قيِّمًة.
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�سبكــة المفاهيــم NetworkaTree نوع من خرائط 
املفاهي�م يظه�ر العالقة بني املفاهي�م، وكيف ترتبط يف 
شبكة كام يف الشكل 3. يف هذه الشبكة تكتب الكلامت 
بين�ام يكت�ب الوص�ف ع�ىل  البيض�اوي،  الش�كل  يف 

اخلطوط التي تصل بني األشكال البيضاوية. 
عن�د تصميم مث�ل هذه الش�بكات، اكت�ب املفهوم 
الرئي�س واملفاهي�م الفرعي�ة، كالًّ ع�ىل بطاق�ة ورقية، 
ث�م رتبها متسلس�لة من العاّم إىل اخل�اص، وقم بتفريع 
املفاهيم الصغرية من املفاهيم الكبرية، وارسم خطوًطا 

بينها، واكتب وصًفا للعالقة التي تربط بينها. 

 تظهر شبكة المفاهيم العالقة بين المفاهيم أو األشياء.  ال�سكل 3

�سل�سلــة االأحداث EventaChain هي أحد أش�كال 
خرائط املفاهيم، وتسمى أحياًنا املخططات االنسيابية، 
وه�ي خريطة مفاهيمي�ة تصف تسلس�ل األحداث أو 
اخلط�وات أو مراحل الدورات. فعند تكوين سلس�لة 
ز، ثم احل�دث التايل حتى  أحداث، اب�دأ باحلدث املحفِّ

تصل إىل الناتج األخري، كام يف الشكل 4.   

aInterpret العلمي��ة  الر�ص��وم  تف�ص��ير 
ScientificaIllustrations عندم�ا تبح�ث 

حول موضوع معني يف العلوم سوف ترى أشكااًل، 
ورسوًما بيانية وصوًرا تساعدك عىل فهم ما تقرؤه، 
ة  رَّ وتص�ور األف�كار املج�ردة، مث�ل جس�يامت ال�ذَّ
املوضحة  يف الشكل 2. وتساعد الرسوم البيانية عىل 
تذّكر األجزاء بسهولة، وإعطاء أمثلة حول املفاهيم 
الصعبة، وتوفر معلومات إضافية حول املوضوع الذي 
تبحث عنه. ومعظم الرسوم هلا عناوين تدل عليها. 

 يمثل هذا الرس�م ذرة الكربون التي لها 6 بروتونات،  ال�ســكل 2
و6 نيوترونات، و6 إلكترونات.

م�ن   Conceptamaps المفاي��م  ريط��ة 
طرائ�ق تنظيم البيانات رس�م خمطط يظه�ر العالقة بني 
األف�كار )املفاهي�م(. وتس�اعد خريط�ة املفاهي�م عىل 
إعطاء املعاين واملصطلحات وضوًحا أكثر، وتس�اعدك 
ع�ىل فهم وتذك�ر ما تعلمت�ه. وخريط�ة املفاهيم مفيدة 
ا يف جتزئة املفاهيم إىل مفاهيم أصغر، وجعل التعلم  جدًّ

أكثر سهولة. 
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بروتون

إلكرتونات

املادة

صلبسائلغازبالزما

حجم حمددحجم حمدد

حجم حمدد

شكل حمددشكل حمدد

شكل حمدد النجوم

تصنف إىل

Óد��م
لي�Óله

لي�Óله

لي�Óله

له

لهله



دليل المهارات العلمية

285

ت
ارا

مه
 ال

يل
دل

ية
لم

لع
 ا

يف خريط�ة ال�دورات، ولكنه�ا يف الغال�ب حتتوي عىل 
ثالثة أحداث أو أكثر.

SpideraMap )الخريطة العنكبوتية )ال�سبكية
هي نوع من خرائط املفاهيم التي يمكن استخدامها للعصف 
الذهن�ي، عندم�ا يك�ون لديك فكرة رئيس�ة؛ فق�د جتد هناك 
جمموع�ة من األفكار غ�ري املنظمة املرتبطة بالفكرة الرئيس�ة، 
ولكنه�ا غري مرتابطة مًعا. ويظهر الش�كل 6 أن�ه يمكن كتابة 

األفكار وتصنيفها يف جمموعات يسهل االستفادة منها.

احلدث املُحّفز
 

 

CycleaMap خريطة الدورات
حتدث بعض سالس�ل األحداث يف دورة. وتس�تخدم 
خريط�ة ال�دورات عندم�ا تك�ون هن�اك سلس�لة م�ن 
األح�داث التي تتك�رر، وتعيد نفس�ها يف دورة، كام يف 
الش�كل 5. ولعم�ل خريط�ة الدورات علي�ك أواًل أن 
تقرر احلدث األول الذي ُيس�مى أيًضا احلدث املحّفز، 
ث�م احلدث الث�اين يف الرتتيب، حتى تص�ل إىل احلدث 
ز. ويمكن  األخ�ري الذي يرج�ع ثانية إىل احل�دث املَحفِّ
كتاب�ة كل�امت بني األح�داث تصف ما حي�دث بني كل 
حدث، وال�ذي يليه يف الدورة. خيتلف عدد األحداث 

ينتج الصوت

ينعكس الصوت

ينتقل الصوت

َمُع الصدى ُيسْ

يصطدم الصوت بسطح صلب

 تظه�ر خريطة مفاهيم سلس�لة األحداث ترتيب  ال�سكل 4
الخط�وات في عملية أو حدث. وتظهر سلس�لة 

األحداث هذه كيف ينشأ صدى الصوت. 

 تظهر خريطة ال�دورة األحداث التي تحدث  ال�سكل 5
في آلة االحتراق الداخلي.

 الخريطة العنكبوتية تساعد على وضع قائمة  ال�سكل 6
باألفكار المرتبطة بالفكرة الرئيسة.
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وجيب أن يعكس عنوان اجلدول حمتواه بوضوح.

عمل النم��اذج Makingamodels هو من 
الطرائق التي تس�اعدك عىل فهم األجزاء يف تركيب 
مع�ني، وفه�م العملي�ات، أو لتظهر األش�ياء أصغر 
أو أك�رب، ومث�ال ذل�ك نموذج ال�ذرة املصن�وع من 
ك�رة بالس�تيكية متث�ل النواة، وأس�الك متث�ل أفالك 
اإللكرتونات؛ حيث يساعدك هذا عىل تصور كيف 
ترتب�ط مكونات الذرة مًعا. وبعض النامذج األخرى 

تصمم باحلاسوب.

Formaaahypothesis تكّوين فرضية
مع�ارف  ع�ىل  مبن�ي  حمتم�ل  تفس�ري  الفرضي�ة 
ومش�اهدات س�ابقة. يمكن�ك مث�اًل وض�ع فرضية 
حول أفضل أن�واع بنزين الس�يارات. وحتى تكون 

الفرضية صادقة جيب أن تكون قابلة لالختبار.

التوق��ع Predict هو افرتاض مس�بق مبني عىل 
املش�اهدات والتجارب الس�ابقة واملنط�ق العلمي. 
ا بافرتاض توقعات الختاذ قرارات.  يقوم الناس يوميًّ
وخيترب العلامء التوقعات بتنفيذ اس�تقصاءات. وبناًء 
عىل مشاهداتك وخرباتك احلياتية يمكنك أن تتوقع 
أن البنزين 97 أكثر كفاءة من البنزين 90 وهذا التوقع 

يمكن اختباره. 

تس�تطيع   Venna diagram ڤ��ن  مخط��ط 
استخدام خمطط ڤن لتوضيح أوجه التشابه واالختالف 
ب�ني األش�ياء واألح�داث؛ حي�ث يمكن�ك مش�اهدة 
اخلواص العامة املشرتكة؛ واخلواص املختلفة لكل من 

اجلرافيت واملاس، كام يف الشكل 7. 
بيضاوي�ني  ش�كلني  ارس�م  ڤ�ن،  خمط�ط  ولعم�ل 
متقاطع�ني، واكت�ب اخل�واص املمي�زة ل�كل منه�ام يف 
ش�كل بيضاوي، واكت�ب اخلواص املش�رتكة بينهام يف 

اجلزء املتقاطع.

ا�ص��تخدام الجداول Usingatables تس�تخدم 
اجل�داول يف تنظيم املعلوم�ات وجعلها س�هلة الفهم. 

وتتضمن اجلداول أعمدة وكلامت أو كليهام.
ولعم�ل اجلدول اكتب البنود الت�ي تود مقارنتها يف 

العمود األول، واخلواص يف الصف األول.

اجلرافيت
ترتتب الذرات يف 

طبقات

أملاس
ترتتب الذرات 

عىل شكل بلورات 
مكعبة

مكون من كربون

 يقارن مخطط ڤن بين مادتين مكّونتين من الكربون. ال�سكل7

الجدول a1- تجميع نفايات قابلة للتدوير في أسبوع

اليوم
زجاج
)Kg(

12.0االثنني
10.0األربعاء
اجلمعة

ألومنيوم
)Kg(

4.0
1.0
2.0

ورق
)Kg(

5.0
4.0
2.510.0
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ويف العديد من التجارب تس�تخدم التجارب املظبوطة 
للمقارن�ة ب�ني النتائ�ج التجريبي�ة ونتائ�ج التج�ارب 
يمك�ن  مث�اًل  مظبوط�ة  جترب�ة  فلتصمي�م  املظبوط�ة. 
اس�تخدام س�يارتني يف الوق�ت نفس�ه، بحي�ث متث�ل 
التجربة املظبوطة الس�يارة التي تستخدم البنزين اخلايل 

من الرصاص 90 مدة أربعة أسابيع.

aCollectadata جمع البيانات
سواء أكنت تقوم بتنفيذ استقصاء علمي أو جتربة بسيطة 
تعتم�د ع�ىل املالحظ�ة فإن�ك س�تقوم بجم�ع البيان�ات 
الالزم�ة، انظ�ر الش�كل 9. جيم�ع العل�امء البيانات عىل 

شكل أرقام أو وصف، وينظموهنا يف طريقة حمددة. 

المالحظ��ة Observe يالح�ظ العل�امء األش�ياء 
واألحداث ويس�جلون ما يش�اهدونه، ويس�تخدمون 
الكلامت لوصف املش�اهدات، وُتس�مى هذه البيانات 
بالنوعي�ة أو الوصفية. أما إذا اس�تخدم العلامء األرقام 
والكلامت، فُتسمى هذه البيانات الكمية. فعند وصف 
الذه�ب بأنه أصفر وثقيل مثاًل فهذه بيانات نوعية، أما 
البيان�ات الكمية هل�ذه العينة من الذهب فتش�مل مثاًل 

.3.91 g/cm3 30، وكثافته g كتلته

TestatheaHypothesis اختبار الفرضية
بع�د أن وضع�ت فرضيت�ك، حتت�اج إىل اختباره�ا 
ومج�ع  مش�اهدات  وعم�ل  االس�تقصاء،  مس�تخدًما 
بيانات أو معلومات قد تدعم فرضيتك هذه أو تنفيها. 
والعل�امء جيمع�ون بيان�ات خمتلف�ة، ع�ىل ش�كل أرقام 

وأوصاف ينظموهنا.

aFollowaaaprocedure اتباع الخط��وات 
لكي تعرف أّي املواد تس�تخدم، وب�أي ترتيب، عليك 
أن تتب�ع خطوات حم�ددة. ويظهر الش�كل 8 اخلطوات 

التي يمكن اتباعها الختبار فرضيتك حول البنزين.

 

تحدي��د العوام��ل الثابتة والعوام��ل المتغيرة 
aIdentifyaandamanipulate  والتعامل معها
variableaandacontrols من املهم يف أي جتربة 

أن حتاف�ظ عىل بقاء كافة العوام�ل ثابتة، ما عدا العامل 
الذي تريد اختباره، وُيس�مى العامل املستقل، تأكد أن 
يكون هناك عامل واحد مستقل تريد اختباره، ففي جتربة 
البنزي�ن مثاًل كان العامل املس�تقل هو نوع البنزين، أما 

العامل التابع فهو كفاءة البنزين.

الخطوات
1. اس�تخدم البنزي�ن اخل�ايل م�ن الرص�اص )90( م�دة 

أسبوعني.
2. س�جل الكيلومرتات التي قطعته�ا بكمية البنزين التي 

استخدمتها.
3. اس�تخدم البنزي�ن اخل�ايل م�ن الرص�اص )97( م�دة 

أسبوعني آخرين.
4. س�جل الكيلومرتات التي قطعتها بكمية البنزين )97( 

التي استخدمتها.

 الخطوات التي يمكن اتباعها الختبار الفرضية. ال�سكل 8

 جمع البيانات طريقة لجمع المعلومات مباشرة. ال�سكل 9
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اختي�ار عينة إلج�راء البحث أن تك�ون ممثلة لليشء أو 
اجلامع�ة؛  حي�ث تس�اعدك املالحظ�ات الدقيق�ة التي 
تس�جلها، واملتغ�ريات الت�ي تس�تخدمها يف العينة عىل 
اكتش�اف معلومات واشتقاق اس�تنتاجات تنطبق عىل 
أف�راد جمتمع الدراس�ة كافة. والعينة الت�ي تم اختيارها 
بش�كل غري مناس�ب قد ال متثل الكل، فإذا أردت مثاًل 
قياس كمية س�قوط املطر املتساقط فمن املؤكد أّن حتت 

الشجرة مثاًل ليس مكاًنا مناسبًّا ألخذ العينة.

أن�ت تس�تخدم القياس�ات   Measure القيا���س 
ا، وكذلك يس�تخدمها العلامء عن�د مجع البيانات،  يوميًّ
وعن�د أخ�ذ القياس�ات جي�ب أن تع�رف جي�ًدا كي�ف 

تستخدم أداة القياس.

الطــول Lenght لقي�اس الط�ول -وهو املس�افة بني 
نقطت�ني- يس�تخدم العل�امء األمتار. تقاس املس�افات 
القصرية بالس�نتمرتات وامللمرتات، وبوحدات قياس 

أقل من ذلك .
يس�تخدم امل�رت لقي�اس األط�وال، وعن�د قي�اس طول 
جس�م توضع حافة املسطرة )0acm( عند هناية اجلسم 
كام يف الش�كل 11. وُتقاس املس�افة بالوحدات الكبرية 
 .)mm( وكذل�ك بالوحدات األصغر امللمرت ،)cm(

.4.5acm طول اجلسم يف الشكل 11 هو

عندما تس�جل مش�اهدات جي�ب علي�ك أواًل تفّحص 
اليشء أو احلدث كاماًل، ث�م النظر بدقة إىل التفاصيل. 
وم�ن املهم أن تس�جل مش�اهداتك بدقة وبش�كل تام 
ومب�ارشة حت�ى ال تنس�ى أي تفاصيل. ال تس�جل أي 
مالحظ�ات ع�ىل ورق جانب�ي، بل س�جلها ع�ىل دفرت 
املالحظات، الش�كل 10. وعند تس�جيل مشاهداتك، 
اكتبها بطريقة منظمة وواضحة لتس�هل قراءهتا الحًقا. 
ويف كل مرحلة من التجربة سّجل مشاهداتك وعنوهنا 
حتى ال تضطر إىل وضع عنوان هلا يف املستقبل. وعندما 
تس�تخدمها صّمم جداولك مس�بًقا، وعنوهن�ا لتكون 
جاهزة عند اس�تخدامها. وجتن�ب التحيز من منظورك 

الشخيص عند مجع البيانات.

يس�تخدم العل�امء التقدي�ر   Estimate التقدي��ر 
للحكم عىل حجم اليشء أو عدده دون إجراء قياسات 
ا عندما يكون عدد اليشء  أو حس�ابات. وهذا مهم جدًّ

ا، ويصعب قياسه بدقة. أو العينة كبرًيا جدًّ

العينة Sample قد يستخدم العلامء العينة أو جزًءا 
م�ن العدد الكيل بوصفه نوًعا من التقدير. وعليك عند 

 ه�ذه المس�طرة له�ا أج�زاء مكون�ة م�ن  ال�ســكل 12
سنتمترات وملمترات.

 س�ّجل البيان�ات بطريق�ة منظم�ة وواضحة ليس�هل  ال�ســكل 10
فهمها.



دليل المهارات العلمية

289

ت
ارا

مه
 ال

يل
دل

ية
لم

لع
 ا

حجم سائل. املخبار املدرج املوضح يف الشك���ل 13 
مدرج من قاعدته إىل أعىل بامللمرتات، وقد تس�تخدم 
 .100 ml 10  أو mlيف املخت�رب خمب�اًرا مدرًج�ا قي�اس
وعن�د قي�اس حج�م الس�ائل، الحظ الس�طح اهلاليل 
للس�ائل، وانظ�ر إىل مس�توى س�طح الس�ائل. يقيس 
  79 mlاملخبار املدرج يف الشكل 13 حجم السائل وهو

.79 cm3 أو

درجــة الحــرارة Temperature يقي�س العل�امء 
درجة احلرارة باس�تخدام مقياس احل�رارة الثرمومرت. 
درجة حرارة جتمد املاء النقي هي 05C، ودرجة غليانه 
1005C عن�د ضغ�ط جوي يس�اوي واح�د. ووحدة 
قي�اس درجة احلرارة هي الس�يليزية، كام يمكن قياس 
درجة احلرارة باستخدام مقياس الفهرهنايت ومقياس 

كلڤن.

الكتلــة Mass وح�دة قياس الكتل�ة يف النظام الدويل 
ه�ي الكيلوجرام )kg(، وهناك وح�دات أصغر، مثل 
اجل�رام)g( ، وامللج�رام )mg(. ولقي�اس الكتل�ة، قد 
تس�تخدم موازي�ن ثالثي�ة األذرع، كام يف الش�كل 12. 
وللميزان كفة يوضع فيها اجلس�م، ويوجد عىل األذرع 
قطع منزلقة ملعرفة كتلة اجلس�م. ويمكنك حتريك هذه 
القطع عىل األذرع. وملعرفة كتلة جس�م نضعه عىل كفة 
امليزان. ثم حتسب جمموع األوزان عىل األذرع الثالثة.

وبداًل من وضع األجس�ام يف كفة امليزان، توضع يف 
أوعي�ة كتلتها معروفة ويتم وزن اجلس�م والوعاء مًعا، 
وملعرف�ة كتلة اجلس�م يتم ط�رح كتلة الوع�اء من كتلة 

اجلسم والوعاء مًعا. 

حجــم ال�سائــل Liquidavolume لقي�اس حج�م 
الس�وائل ُتس�تخدم وحدة اللرت)L(. يس�تخدم العلامء 
وح�دات أصغر ُتس�مى امللل�رت. وامللل�رت)ml( يعادل 
حج�م مكعب أبع�اده (1cm) من كل جه�ة، ولذا فإّن 

املللرت يعادل سنتمرًتا مكعًبا
)cm ×cm ×cm = cm3(. ويطل�ق علي�ه مصطلح 

.)ml(

يمكنك استخدام كأس زجاجية وخمباًرا مدّرًجا لقياس 

 يستخدم الميزان الثالثي األذرع لقياس كتلة جسم. ال�سكل 12
EM-11C-MSS02-A

 يقيس المخبار المدرج حجم السائل. ال�سكل 13
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التي مجعوها، وكل أس�لوب يناسب نمًطا معيًنا حمدًدا. 

تعن�ي   Interpreta data البيان��ات  تف�ص��ير 
كلمة تفس�ري توضيح معنى يشء ما. عند حتليل بيانات 
التجرب�ة، ح�اول أن جت�د ما تظه�ره البيان�ات، وحدد 
العين�ة الضابط�ة والعين�ة التجريبي�ة ملعرفة م�ا إذا كان 

التغري يف العامل املستقل له أثر أو ليس له أثر. 
ابح�ث ع�ن العوام�ل املس�تقلة يف كل م�ن العين�ة 

الضابطة والعينة التجريبية. 

الت�ص��نيف Classification وضع األشياء أو 
األح�داث يف جمموعات بناًء عىل صفات عامة ُيس�مى 
التصنيف. وعندما تقوم بالتصنيف الحظ أواًل األشياء 
أو األح�داث الت�ي س�تصنفها، ثم اخرت صف�ة واحدة 
مش�رتكة بني بعض أف�راد املجموعة، ولي�س بني أفراد 
املجموعة كلها. وضع األفراد الذين هلم الصفة نفسها 
يف جمموعة جزئية، وبتكرار العملية مع أفراد املجموعة 
اجلزئية تصنف األفراد يف جمموعات جزئية أصغر فأصغر. 

المقارنة Comparing يمكن حتليل املشاهدات 
واملالحظات بتحديد أوجه التش�ابه وأوجه االختالف 
بني جس�مني أو حدث�ني، وعندما تنظر إىل األش�ياء أو 
األح�داث لتحدي�د أوجه التش�ابه واالخت�الف بينهام 

فإنك تقارن بينهام.

aRecognize والنتيج��ة  ال�ص��بب  تحدي��د 
causeaandaeffect الس�بب ه�و امل�ربر لوق�وع 

احل�دث أو احلال�ة، والنتيج�ة ه�ي احل�دث أو احلالة. 
يصع�ب أن نجزم عن�د ترافق حدثني مًع�ا بأن أحدمها 
جترب�ة  يصمم�وا  أن  العل�امء  وع�ىل  لآلخ�ر.  مس�ّبٌب 

مضبوطة لتحديد السبب والنتيجة.

aForm تك�وي����ن تعري��ف�����ات اإجرائ�ي����ة
operationaladefinitions حي�دد التعري�ف 

اإلجرائي جساًم ما عن طريق وظيفته، وكيف يعمل أو 
يس�لك. وقد يكون لألشياء أكثر من تعريف إجرائي. 
فمث�اًل، يمك�ن تعري�ف املس�طرة بأهن�ا أداة لقي�اس 
أطوال األجسام، ويمكن اس�تخدامها كأداة معيارية.

Analyzeatheadata تحليل البيانات

لتحدي�د معن�ى نتائ�ج مش�اهداتك ومالحظاتك 
واستقصائك، عليك أن تنظر إىل نمط يف البيانات، وعليك 
أن تستخدم التفكري الناقد لتحديد ماذا تعني هذه البيانات. 
يس�تخدم العلامء أس�اليب متعددة عند حتليل البيانات 

درج�ة  لقي�اس  الح�رارة  مقي�اس   يس�تخدم  14 ال�ســكل 
الح�رارة  مقايي�س  ومعظ�م  األجس�ام.  ح�رارة 
ف�ي المختب�رات عبارة ع�ن أنب�وب زجاجي في 
نهايته مس�تودع يحتوي على س�ائل مثل الكحول 
الملّون. ويرتفع الس�ائل في األنبوب أو ينخفض 
كلم�ا تغي�رت درج�ة الح�رارة. ولق�راءة درج�ة 
الح�رارة ح�رك المقي�اس بش�كل دائ�ري حت�ى 
تتمكن من مشاهدة الس�ائل الملون، واقرأ درجة 

الحرارة عند نهاية السائل.
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تجّنب التحّيز AvoidaBias تتضمن االس�تقصاءات 
العلمي�ة إصدار أح�كام، وعندما تص�در حكاًم تك�ّون رأًيا. 
ا أن تكون صادًقا وأال تتحيز ألي من النتائج  ومن املهم ج�دًّ
ا خالل مراحل االستقصاء كاملة بأال  املتوقعة، وهذا مهم جدًّ
تكون متحيًزا بدًءا من مرحلة مجع البيانات وحتى استخالص 

االستنتاجات.

Communicate التواصل

إن إيص�ال األفكار جزء مهم من عمل العلامء. وإن 
االكتش�افات الت�ي ال تس�جل ال تس�هم يف تطوير فهم 
املعرف�ة العلمي�ة عن�د العل�امء. والتواصل ب�ني العلامء 
أمر مهم لتحس�ني االس�تقصاء العلمي، وهو يتم بينهم 
بطرائ�ق خمتلفة من كتابة املقاالت يف املجالت لتوضيح 
اس�تقصاء دراس�تهم وجتارهبم إىل إعالن االكتش�افات 
املهم�ة عن طري�ق التلفاز واإلذاعة. كام يش�ارك العلامء 
زمالءه�م يف أبحاثهم عن طريق املواقع اإللكرتونية أو 

بتقديم حمارضات، كام يفعل الطالب يف الشكل 15.

DrawaConclusions االستنتاج

عندم�ا حيل�ل العلامء البيان�ات التي قام�وا بجمعها 
يبدؤون بعملية اس�تخالص النتائج منها. وُتصاغ هذه 
االس�تنتاجات يف كلامت شبيهة بالفرضية التي شكلتها 
سابًقا. وقد تؤيد هذه االس�تنتاجات الفرضية أو تقود 

إىل فرضية جديدة. 

ا�صتنتج Infer يقوم العلامء غالًبا بعمل استدالالت 
م�ن مالحظاهت�م، واالس�تدالل ه�و حماول�ة لتفس�ري 
املالحظات أو حتديد السبب، واالستنتاج أو االستدالل 
ليس حقيقة، ولكنه خالصة منطقية حتتاج إىل مزيد من 
االستقصاء. فقد تستنتج مثاًل أن النار تسبب الدخان.

طب��ق Apply عندم�ا تس�تنتج جي�ب أن تطب�ق هذه 
االس�تنتاجات لتحدي�د مدى دعمه�ا للفرضي�ة، فإذا مل 
تدعمها فإن الفرضية غري صحيحة، وهذا يعني أن النتائج 
مل تدع�م الفرضية، أو قد تكون التجربة بحاجة إىل إعادة 
 تصميم، أو أن املالحظات كانت غري كاملة متجزأة. وعادة
ال يتطابق االس�تقصاء اجليد دائاًم مع التوقعات األولية.

 مشاركة الطالب  ال�سكل15
في إجراء التجربة.
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االعتناء بالمجهر

Takeacareaofamicroscope

1  عند حمل المجهر أمس�ك ذراعه بإحدى يديك، .
وضع األخرى تحت قاعدته.

2  ال تلمس العدسات بأصبعك..
3  يس�تخدم الضابط الكبير عند النظر إلى الشريحة .

من خ�الل العدس�ة ذات قوة التكبي�ر الصغرى، 
إل�ى  النظ�ر  الضاب�ط الصغي�ر عن�د  ويس�تخدم 

الشريحة من خالل العدسة الشيئية الكبرى.

4  قم بتغطية المجهر عند حفظه..

استخدام المجهر

Usingatheamicroscope

1  ضع المجهر على سطح مستٍو خاٍل من األشياء. .
يجب أن تكون الذراع باتجاه جسمك.

2  انظ�ر من خالل العدس�ة العيني�ة، واضبط المكثف .
بحيث يمر الضوء خالل فتحة المكثف في المنصة.

ضع الش�ريحة عل�ى المنص�ة، وتأكد م�ن وجود . 3
العين�ة ف�ي حقل الرؤي�ة. ثم ثبت الش�ريحة جيًدا 

باستخدام الالقطين.

لتوضيح الصورة اس�تخدم الضابط الكبير والعدس�ة 
الش�يئية الصغ�رى أواًل. وبع�د رؤي�ة العين�ة ح�رك 
القرص الس�تخدام العدسة الشيئية الكبرى، ووضح 

الصورة مرة أخرى باستخدام الضابط الصغير.

تحضير شريحة مبّللة 

PreparingamicroscopeaSlide

1  خذ عينة من الشيء الذي تريد تكبيره بحذر، وضعها .
في وس�ط شريحة زجاجية ش�فافة، وتأكد أن تكون 
العينة رقيقة بحيث تسمح بمرور الضوء من خاللها.

2  باس�تخدام القطارة ضع نقط�ة أو اثنتين من الماء .
على العينة.

3  احم�ل غط�اء ش�ريحة نظيًفا من حواف�ه، وضعه .
بب�طء  وأنزل�ه  الم�اء،  حاف�ة  يالم�س  بحي�ث 

وبالتدريج حتى يستقر بشكل مستٍو.

إذا كان الم�اء المض�اف إل�ى العين�ة أكث�ر مم�ا هو . 4
مطلوب، أو تكونت فقاعات هوائية عديدة، فالمس 
حافة غطاء الشريحة بمنديل ورقي من أجل امتصاص 
الم�اء الزائ�د، والتخلص م�ن الفقاع�ات الهوائية.

استخدام المجهر والعناية به
UsingatheamicroscopeaandatakeacareaofaIf

ا دائري

المن�سة

المكثف
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Valency التكافؤ
الجدول ) 1 ( رموز بع�ض العنا�سر وتكافوؤاتها

Symbols and valencies of some elements

التكافوؤالرمزالعن�سرالتكافوؤالرمزالعن�سر
HydrogenH1sulfurS2,4,6

lithiumLi1ChlorineCl1

CarbonC2,4PotassiumK1

NitrogenN3,5CalciumCa2

OxygenO2ZincZn2

FluorineF1SilverAg1

SodiumNa1CopperCu1 , 2

MagnesiumMg2IronFe2 , 3

AluminiumAl3PhosphorusP3 , 5

الجدول ) 2( ال�سيغ الكيميائية الرمزية لبع�ض المجموعات الذرية وتكافوؤاتها
Chemical formula and valencies of some atomic groups

التكافوؤال�سيغة الكيميائيةالمجموعة الذرية
HydroxidOH-1هيدروكسيد

AmmoniumNHأمونيوم
4 
+1

NitrateNOنترات
3  
-1

ChlorateClOكلورات
3  
-1

SulphateSOكبريتات
4  
2-2

CarbonateCOكربونات
3  
2-2

PhosphatePOفوسفات
4  
3-3



جداول مرجعية
عية

ج
ل مر

داو
ج

294

Darmstadtium

110

Ds
(281)

Roentgenium

111

Rg
(272)

* *
Ununquadium

114

Uuq
(289)

*
Ununtrium

113

Uut
(284)

Ununbium

112

Uub
(285)

Ununhexium

116

Uuh
(291)

*
Ununpentium

115
Uup
(288)

* *
Ununoctium

118

Uuo
(294)

الجدول الدوري للعناصر

يدل لون صندوق كل عنرص عىل ما 
ا. ا أو شبه فلز أو الفلزًّ إذا كان فلزًّ

أسامء رموز العنارص 112، 113، 114، 115، 116، 118 مؤقتة، سيتم اختيار أسامء هنائية هلا عند التأكد من اكتشافها. 

PeriodicatableaofatheaElements
فلز

شبه فلز

ال فلز
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Darmstadtium

110

Ds
(281)

Roentgenium

111

Rg
(272)

* *
Ununquadium

114

Uuq
(289)

*
Ununtrium

113

Uut
(284)

Ununbium

112

Uub
(285)

Ununhexium

116

Uuh
(291)

*
Ununpentium

115
Uup
(288)

* *
Ununoctium

118

Uuo
(294)

الرقم املحاط بقوسني هو العدد الكتيل للنظري األطول عمًرا للعنرص.

يدل السهم عىل املكان الذي جيب 
يف  العنارص  هذه  فيه  توضع  أن 
أسفل  إىل  نقلها  تم  لقد  اجلدول. 

اجلدول توفرًيا للمكان.

الرم�وز الثالث�ة العلي�ا ت�دل ع�ىل حالة 
العن�رص يف درجة ح�رارة الغرف�ة، بينام 
يدل الرمز الرابع عىل العنارص املصّنعة.

غاز

صلب
سائل

العدد الذريحالة املادةُمصّنع

الكتلة الذرية 
املتوسطة

العنرص

الرمز

صف�وف العن�ارص األفقية تس�مى 
دورات. ي�زداد الع�دد ال�ذري من 

اليسار إىل اليمني يف كل دورة.

العن�ارص يف كل عم�ود تس�مى جمموعة، وهل�ا خواص 
كيميائية متشاهبة.

Lanthanidea
series

Actinidea
series
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رموز ال�سالمة يف املخترب

االأمثلة العاجاملخاطر االحتياطات
خملفات التجربة قد تكون 

�سارة باالإن�سان.
بع�ض املواد الكيميائية، 

واملخلوقات حية.
ال تتخل�ض من هذه املواد يف 
املغ�سلة اأو يف �سلة املهمات.

تخل�ض من املخلفات وفق 
تعليمات املعلم.

خملوقات ومواد حية قد 
ت�سّبب �سرًرا لاإن�سان.

البكترييا، الفطريات ، الدم، 
االأن�سجة غري املحفوظة، 

املواد النباتية.

جتنب مام�سة اجللد 
لهذه املواد، وارتد كمامة 

وقفازين.

اأبلغ معلمك يف حالة حدوث 
مام�سة للج�سم، واغ�سل يديك 

جيًدا.

االأ�سياء التي قد حترق 
اجللد ب�سبب حرارتها اأو 
برودتها ال�سديدتني.

غليان ال�سوائل، ال�سخانات 
الكهربائية، اجلليد اجلاف، 

النيرتوجني ال�سائل.
اذهب اإىل معلمك طلبًا لاإ�سعاف ا�ستعمال قفازات واقية.

االأويل.

ا�ستعمال االأدوات 
والزجاجيات التي جترح 

اجللد ب�سهولة.

املق�سات، ال�سفرات، 
ال�سكاكني، االأدوات املدّببة، 
اأدوات الت�سريح، الزجاج 

املك�سور.

تعامل بحكمة مع االأداة، 
واتبع اإر�سادات ا�ستعمالها.

اذهب اإىل معلمك طلبًا لاإ�سعاف 
االأويل.

خطر حمتمل على اجلهاز 
التنف�سي من االأبخرة.

االأمونيا، االأ�ستون، الكربيت 
ال�ساخن، كرات العث 

)النفثالني(.

تاأكد من وجود تهوية جيدة، 
وال ت�سم االأبخرة مبا�سرة، 

وارتد كمامة.
اترك املنطقة، واأخرب معلمك 

فورًا.

خطر حمتمل من ال�سعقة 
الكهربائية اأو احلريق.

تاأري�ض غري �سحيح، �سوائل 
من�سكبة، متا�ض كهربائي، 

اأ�ساك معّراة.

تاأكد من التو�سيات 
الكهربائية لاأجهزة 
بالتعاون مع معلمك.

ال حتاول اإ�ساح االأعطال 
الكهربائية، وا�ستعن مبعلمك 

فورًا.

مواد قد تهيج اجللد اأو 
الغ�ساء املخاطي للقناة 

التنف�سية.

حبوب اللقاح، كرات 
العث، �سلك املواعني، 

األياف الزجاج، برمنجنات 
البوتا�سيوم.

�سع واقًيا للغبار وارتد 
قفازين وتعامل مع املواد 

بحر�ض �سديد.
اذهب اإىل معلمك طلبًا لاإ�سعاف 

االأويل.

املواد الكيميائية التي قد 
تتفاعل مع االأن�سجة واملواد 

االأخرى وتتلفها.

املبي�سات مثل فوق اك�سيد 
الهيدروجني واالأحما�ض 

كحم�ض الكربيتيك، 
القواعد كاالأمونيا 

وهيدروك�سيد ال�سوديوم.

ارتد نظارة واقية، وقفازين، 
والب�ض معطف املخترب.

اغ�سل املنطقة امل�سابة باملاء، 
واأخرب معلمك بذلك.

مواد ت�سبب الت�سمم اإذا 
ابُتلعت اأو ا�سُتن�سقت اأو 

مل�ست.

الزئبق، العديد من املركبات 
الفلزية، اليود، النباتات 

ال�سامة.
اتبع تعليمات معلمك.

اغ�سل يديك جيًدا بعد االنتهاء 
من العمل، واذهب اإىل معلمك 

طلبًا لاإ�سعاف االأويل.

بع�ض املواد الكيميائية التي 
ي�سهل ا�ستعالها بو�ساطة 
اللهب، اأو ال�سرر، اأو عند 

تعر�سها للحرارة.

الكحول، الكريو�سني، 
االأ�ستون، برمنجنات 
البوتا�سيوم ، املاب�ض، 

ال�سعر.

جتنب مناطق اللهب عند 
ا�ستخدام هذه املواد 

الكيميائية.

اأبلغ معلمك طلًبا لاإ�سعاف
االأويل وا�ستخدم مطفاة 

احلريق اإن وجدت.

ترك اللهب مفتوحًا ي�سبب 
احلريق.

ال�سعر، املاب�ض، الورق، املواد 
القابلة لاإ�ستعال.

اربط ال�سعر اإىل اخللف 
)للطالبات(، وال تلب�ض املاب�ض 
الف�سفا�سة، واتبع تعليمات 
املعلم عند اإ�سعال اللهب اأو 

اإطفائه.

اأبلغ معلمك طلًبا لاإ�سعاف
االأويل وا�ستخدم مطفاة 

احلريق اإن وجدت.

التخل�ض من املخلفات

ملوثات حيوية 
بيولوجية

درجة احلرارة 
املوؤذية

االأج�سام احلادة

االأبخرة ال�سارة

الكهرباء

املواد املهّيجة

املواد الكيميائية

املواد ال�سامة

مواد قابلة لا�ستعال

اللهب امل�ستعل

�سامة العني
يجب دائمًا ارتداء 
نظارة واقية عند 
العمل يف املخترب.

وقاية املاب�ض
يظهر هذا الرمز عندما 
ت�سبب املواد بقًعا اأو 
حريًقا للماب�ض.

�سامة احليوانات
ي�سري هذا الرمز 

للتاأكيد على �سامة 
املخلوقات احلية.

ن�ساط ا�سعاعي
يظهر هذا الرمز 
عند ا�ستعمال 
مواد م�سعة.

غ�سل اليدين
اغ�سل يديك بعد 
كل جتربة باملاء 

وال�سابون قبل نزع 
النظارة الواقية.
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اإ��را الغائ��Eutrophication  تظه�ر هذه 
الحال�ة عندم�ا تتدف�ق األس�مدة وفض�الت الحيوان�ات 

بالنيتروجي�ن  الغني�ة  األخ�رى  والم�واد  والمج�اري 

والفوسفور إلى الممرات المائية.

اج�صام المصادة  Antibodies بروتين�ات تصنع 
اس�تجابة لمس�ببات األم�راض وتنتج�ه بع�ض الخالي�ا 

اللمفية.

احت��رار العالم��Globalawarming  ارتف�اع 
درج�ة الح�رارة بس�بب زي�ادة تركي�ز الغ�ازات المس�ببة 

 .CO
2
لالحتباس الحراري مثل غاز ثاني أكسيد الكربون 

 SusceptibilityaTesting تبار الح�صا�ص��يةا
عملي�ة يتم فيه�ا تحديد ن�وع المضاد الحي�وي المؤثر في 

مس�تعمرات الكائن�ات الحية الت�ي نمت على أج�ار مغٍذ 

معقم.

اإصعاع aRadiation  موج�ات إش�عاعية تصدر من 
الشمس وتصل األرض.

اص��عة ال�ص��ينية    X-arays ج�زء م�ن موج�ات 
الطيف الكهرومغناطيسي تقع بين األشعة فوق البنفسجية 

وأشعة جاما.

اصعة تح الحمراInfraredaRaysa موجات 
غير مرئية تس�مى موجات حرارية، تردده�ا أكبر من تردد 

موج�ات الراديو وأق�ل من موجات الض�وء المرئي وتقع 

بينهما في الطيف الكهرومغناطيسي.

اص��عة جاما Gamma Rays  أكبر موجات الطيف 
ا. الكهرومغناطيسي تردًدا وطاقة وأقلها طواًل موجيًّ

 UltravioletaRays اصعة و البنف�ص��جية  
موج�ات غي�ر مرئية تق�ع بينى الض�وء المرئ�ي وموجات 

األشعة السينية في الطيف الكهرومغناطيسي.

اإلكترونات Electrons جس�يمات س�البة الش�حنة 
تتح�رك حول نواة موجبة في الذرة، وترتبط اإللكترونات 

بالذرات عن طريق التجاذب مع شحنة األنوية الموجبة.

اإلكترونات الحرة Freeaelectrons اإللكترونات 
في مس�تويات الطاقة الخارجية ف�ي الفلزات، وتكون هذه 

اإللكترون�ات ح�رة الحرك�ة بس�بب ع�دم ارتباطه�ا بذرة 

محددة.

  InfectiousaDiseases المعدي��ة  امرا��س   
أم�راض ناتجة عن الفيروس�ات أو البكتيريا أو الفطريات 

أو األوليات، وتنتش�ر م�ن الكائن الح�ي المصاب أو من 

البيئة إلى كائن حي آخر.

اميتر Ammeter جهاز يستخدم لقياس شدة التيار 
الكهربائي.

انتص��ار Diffusion  عملي�ة انتق�ال الجزيئ�ات من 
األماك�ن ذات التركيز المرتفع إلى األماك�ن ذات التركيز 

المنخفض.

انعكا���س  Reflection ارت�داد الموجة عن س�طح 
عاكس لها في وسط  السقوط نفسه.

انعكا���س ال�ص��وت SoundaReflection ارتداد 
موجات الصوت عن سطح عاكس لها. في وسط السقوط 

نفسه.
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تم�ر  مراح�ل   Meiosis  ��تزالا انق�ص��ام 
فيه�ا الخلي�ة الجنس�ية لينت�ج عنه�ا خاليا جنس�ية أحادية 

المجموعة الكروموسومية.

انق�ص��ام ير المباص��ر Mitosisaعملية انقس�ام 
الخلي�ة إلى خليتين متماثلتي�ن تحوي كل منها على العدد 

نفسه من الكروموسومات في الخلية األم. 

انك�ص��ار Refraction تغُي�ر اتج�اه الموج�ة عندما 
تتغير سرعتها.  

اولي��ات Protozoa كائنات حية وحي�دة الخلية ال 
ت�رى بالعين المج�ردة تعيش في األوس�اط المائية كالماء 

المالح أو الماء العذب أو سوائل أخرى كالدم.

ايو ال�صالب Anion ذرة أو مجموعة ذرات تحمل 
شحنة كهربائية سالبة نتيجة كسب اإللكترونات.

اي��و الموج��ب Cation ذرة أو مجموعة ذرات 
تحمل شحنة كهربائية موجبة نتيجة فقد اإللكترونات.

 ExperimentalaResearch البحث التجريب
طريقة تس�تخدم لإلجاب�ة عن األس�ئلة  العلمية من خالل 

اختبار الفرضية، باتباع خطوات متسلس�لة ومنظمة بشكل 

صحيح.

 DescriptiveaResearch   ص��فالبح��ث الو
ن�وع م�ن البحث يجي�ب عن األس�ئلة العلمي�ة من خالل 

المالحظة.

البروتون��ات Protons جس�يمات ذري�ة توج�د في 
أنوية الذرات، وتحمل شحنات تساوي شحنة اإللكترون 

لكنها موجبة.

البال�ص��تيدات الخصراChloroplast  عضيات 
توجد ف�ي الخاليا النباتية تحتوي عل�ى الصبغة الخضراء 

والصبغات األخرى.

البنا الصوئPhotosynthesis   عملية تحدث 
في المنتجات، يتم خالله�ا تحويل طاقة الضوء إلى طاقة 

كيميائية ، حيث تستطيع الكائنات الحية استعمالها.

البن�ص��لين Penicillinaمادة يفرزها فطر البنس�يليوم 
قادرة على قتل البكتيريا الموجودة حولها ولهذا تستخدم 

في عالج بعض أمراض اإلنسان.

البن�ص��يليوم Penicilliuma أح�د أن�واع الفطريات 
يفرز مادة البنسلين.

التاري��س Earthing   توصي�ل األجه�زة الكهربائية 
باألرض من خالل سلك سميك.

aAerobicadecomposition ��التحلل الهوائ
تحلل المواد الغذائية بوجود األكسجين إلنتاج الطاقة.

التخم��ر Fermentation إنت�اج بع�ض الكائن�ات 
الحية الدقيقة حمض الالكتيك أو الكحول في أثناء عملية 

التنفس الالهوائي.

التردد Frequency  عدد االهتزازات الكاملة خالل 
ثانية.

تردد الموجة Frequency    عدد األطوال الموجية 
التي تعبر نقطة محددة خالل ثانية.
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الت�ص��ونامTsunami   موجات زلزالية مائية بعيدة 
عن الش�اطئ تتبدد طاقتها على مساحات واسعة وأعماق 

كبيرة.

التعقيم Aseptic تجنب تل�وث العينات بكائنات حية 
دقيقة أخرى غير المراد فحصها.

Technologyaتطبي�ق العل�م ف�ي صناع�ة  التقني��ة 
المنتجات، أو أدوات يمكن أن يس�تخدمها الناس، ومنها 

الحواسيب.

Valencyaعدد اإللكترون�ات التي تفقدها أو   والتكا
تكسبها أو تشارك بها ذرة العنصر في التفاعل الكيميائي.

التلوPollution  اختالل في التوازن الطبيعي للبيئة 
بسبب دخول الملوثات إلى النظام البيئي.

 a Thermala pollution  الح��رار  التل��و
التأثي�رات الناتجة عن ارتفاع درجة ح�رارة النظام البيئي، 

وعادة ما ينش�أ التلوث الحراري ف�ي المصانع ومحطات 

توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إلى التبريد.

تلو الماWaterapollution  أي تغير فيزيائي أو 
كيميائي في نوعية المياه.

 Pollutiona by بالهيدروربون��ات   التل��و
hydrocarbons التلوث الناتج عن التلوث بالنفط.

 AerobicaCellular الهوائ التنف�س الخل��و
الجلوك�وز  ج�زيء  تحل�ل  عملي�ة   Respiration

باستخدام األكسجين.

 AnaerobicaRespiration  وائالتنف�س الال
عملية يتم من خاللها الحصول على بعض الطاقة المخزنة 

في جزيئات السكر، دون استخدام األكسجين.

توربين Turbine اط�ار يحوي مجموعة من ش�فرات 
المراوح التي تدور عند اصطدام تيار البخار المضغوط بها.

التي��ار الكهربائElectricaCurrent  س�يل من 
اإللكترونات )الشحنات السالبة( الحرة تعبر مقطع موصل.

  AlternatingaCurrent المت��ردد التيار الكهربائ
التيار الذي يغير اتجاهه كل نصف دورة.

التيار الكهربائ الم�صتمر  Directacurrent  التيار 
الكهربائي الناتج عن تدفق اإللكترونات في اتجاه واحد.

الثابConstant   العامل الذي يبقى ثابًتا دون تغيير 
خالل مراحل التجربة.

قب اووOzoneadepletion  نقصان س�مك 
طبق�ة األوزون ف�وق القطبي�ن بفعل غ�ازات ملوثة أهمها 

الكلوروفلوروكربونات )CFC s( المستخدمة في أجهزة 

التكييف والتبريد.

الجزMolecule  الوحدة األساسية في المركبات 
الجزيئية، وهي دقائق متعادلة تتكون عند مشاركة الذرات 

في اإللكترونات.

جها مقيا�س التنف���س Respirometer جهاز 
يستخدم لقياس معدل تنفس الكائنات الحية على مستوى 

الكائن كاماًل أو على مستوى الخلية. 

الجهد الكهربائ��ElectricaPotential   حالة 
الموصل الكهربائية التي تبين انتقال الطاقة الكهربائية منه 

أو إليه عند توصيله مع موصل آخر.

الحموص��ة Acidity تنش�أ الحموض�ة نتيج�ة تفاعل 
أكاس�يد الملوث�ات الالفلزية مع الماء. وهي مؤش�ر على 

تركيز الحمض في المحلول.
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   Sperm    رصيج الالم  المنو الحيوا
الخلية الجنس�ية الذكرية الناتجة عن االنقس�ام المنصف، 

وتحتوي على نصف العدد من الكروموسومات.

الخاص��ية ا�ص��موية Osmosis حركة جزيئات 
الماء عبر الغشاء البالزمي، من منطقة تركيز المادة المذابة 

المنخفض إلى منطقة تركيزها المرتفع.

الخي��و المغزلي��ة Spindleafibers  تراكي�ب 
خيطي�ة خاصة في الس�يتوبالزم تتكون بي�ن القطبين أثناء 

انقسام الخلية.

الدائرة الكهربائية ElectricaCircuit دائرة تنتج 
ع�ن توصيل مجموعة من األجهزة ثنائية األقطاب بعضها 

مع بعض بحيث تكٍون ش�بكة مغلق�ة من المواد الموصلة  

تتحرك خاللها الشحنات الكهربائية.

درجة ال�ص��وت  Pitchaaofasounda خاصية تستطيع أذن 
اإلنس�انِ م�ن خالهل�ا التمييز بني الص�وت احل�اد والصوت 

الغليظ بسبب ترددها.
aParallel  الت��وا  ��عل التوص��يل  دوائ��ر 
Circuits دائ�رة كهربائيَّ�ة يك�ون فيه�ا  أكثر من مس�ار 

للتيار الكهربائي.

 SeriesaCircuits التوال صيل علدوائر التو
دائرة كهربائًيا يكون للتيار الكهربائي  مسار واحد فيها.

دي�صبل   Decibel وحدة قياس مستوى شدة الصوت.
الرات Atoms أصغر جزء من المادة يتكون من نواة 

فيها بروتونات ونيوترونات ويدور حولها إلكترونات.

تج�اذب  ق�وة   Ionica bond ايوني��ة  الرابط��ة 
تنش�أ بين ذرتي�ن تختلفان ف�ي القدرة على كس�ب أو فقد 

اإللكترونات. وتحدث عادة عند اتحاد فلز مع الفلز.

الرابطة   Covalentabond الت�ص��امية  الرابطة 
التي تنشأ بين ذرات العناصر الالفلزية من خالل التشارك 

بزوج أو أكثر من إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي.

الرابط��ة الفلزية Metallicabond ق�وة التجاذب 
بي�ن األيونات الموجبة للفلزات واإللكترونات الحرة في 

الشبكة الفلزية.

 Poweraofahydrogen ��الرق��م الهيدروجين
مقي�اس يعبر عن درجة حموض�ة المحاليل، بحيث تزداد 

الحموضة بنقصان الرقم الهيدروجيني، وتقل بزيادته.

 Inoculate راع��ة الكائن��ات الحية الدقيق��ة
تنمية وتكثير الكائنات الحية الدقيقة في وسط غذائي ذي 

ظروف مناسبة لمعيشته ونموه.

ال�صحابة اإلكترونية Electronicacloud منطقة 
حول النواة تتحرك فيها اإللكترونات.

�ص��رعة ال�صوت  SoundaVelocitya املسافة التي يقطعها 
.)S(الصوت يف وحدة الزمن

�صرعة الصوLightaSpeed  المسافة الت�ي يقطعها 
الضوء في وحدة الزمن.

�ص��عة الموج��ة Amplitudea أق�ىص إزاح�ة  يص�ل إليها 
اجلسم املهتز من موضع سكونه.
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ال�ص��ل ارصEarthaWire   الس�لك الذي يصل 
األجهزة الكهربائية باألرض.

ال�ص��ل الحLiveaWire   الس�لك الذي يكون فرق 
. V 220 أو V 120   الجهد على طرفيه

ال�ص��ل المتعادل NeutralaWire  الس�لك الذي 
يكون فرق الجهد على طرفيه صفًرا.

ال�صنة الصوئية Light-year المسافة التي يقطعها 
الضوء في سنة كاملة.

Crystalalattice ش�بكة ثالثية  الص��بكة البلورية 
األبع�اد تتك�ون من أيون�ات موجبة وس�البة ترت�ب بنمط 

متكرر يحفظ التوازن بين قوى التجاذب والتنافر.

صدة ال�ص��وت  Soudaintensitya كمي�ة الطاقة الصوتية 
ا عليه�ا يف وحدة  الت�ي تع�رب وح�دة املس�احة املربع�ة عموديًّ

الزمن.
aElectricaCurrent ��ص��دة التي��ار الكهربائ
intensityaمقدار الش�حنة الكهربائي�ة التي تعبر مقطًعا 

معيًنا في المادة الموصلة خالل ثانية واحدة.

مصيج aGamete  خلية جنسية تحمل نصف العدد من 
الكروموسومات.

ال�ص��دEcho  تكرار س�ماع الصوت بعد ارتداده عن 
سطح عاكس له.

ال�صيغة الجزيية aMolecularaformula طريقة 
موج�زة للتعبي�ر عن عدد ون�وع الذرات الت�ي يتكون منها 

مركب كيميائي.

الصبا الدانaSmog  ش�كل م�ن أشكال تلوث 
الهواء الذي ينشأ نتيجة تفاعل ضوء الشمس مع الملوثات 

الناتجة عن احتراق الوقود األحفوري.

ال�صوت  Sounda  موجات طولية تنتج عن اهتزاز األجسام 
وتسمعها األذن البرشية.

الص��و المرئ��Visiblealight    الض�وء ال�ذي 
بواسطته نرى األجسام من حولنا.

الطرائ��ق العلمية ScientificaMethods طرائق 
أو خطوات تتبع لحل المشكالت ، إذ تتطلب المشكالت 

المختلفة طرائق علمية مختلفة لحلها.

الطعم Vaccine مس�بب للمرض ضعيف يحفز الجسم 
على إنتاج أجسام مضادة دون أن يصاب الشخص بالمرض. 

ويمكن الحصول عليه بالحقن أو عن طريق الفم.

الطول الموجWavelength  المسافة ببن نقطتين 
متتاليتين على الموجة تتحركان بالكيفية نفسها.

الطيف المرئ��VisibleaSpectrum    األلوان 
التي يتكون منه الضوء المرئي.

 Greenhouseaeffect الزجاج رة البيا
احتج�از الغ�ازات الموجودة في الغالف الجوي ألش�عة 

الشمس بتأثير الدفيئة.

عا�س التي��ار  Commutator نصف�ا حلقة فلزية 
تعمل على عكس اتجاه التيار في المولد الكهربائي.

العدد الرaAtomicanumber عدد البروتونات 
في نواة العنصر، ويساوي أيًضا عدد اإللكترونات.
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ع�دد  Massanumber مجم�وع   ��الكتل الع��دد 
البروتونات والنيوترونات في النواة.

العلم Science  طريقة أو عملية تستخدم في استقصاء ما 
يجري حولك، ويعينك على توفير إجابات ممكنة ألسئلتك.

العن�ص��ر Element م�ادة تتك�ون من ن�وع واحد من 
الذرات.

العينة الص��ابطة Control  عينة تعام�ل مثل باقي 
المتغي�ر  ألث�ر  تتع�رض  وال  التجريبي�ة،  المجموع�ات 

المس�تقل لكي تق�ارن نتائجه�ا بنتائج تل�ك العينات التي 

تعرضت ألثر المتغير المستقل.

الغاات النبيلة Nobleagases العناصر الغازية التي 
توجد في المجموع�ة 18 في الجدول الدوري، وتتواجد 

بشكل منفرد في الطبيعة، ونادًرا ما تتحد مع عناصر أخرى 

بسبب نشاطها القليل.

الفرصية Hypothesis توقع أو تفسير قابل لالختبار.
 PotentialaDifference الجهد الكهربائ ر
الش�غل المب�ذول لنق�ل وح�دة الش�حنات الكهربائية بين 

نقطتين في دائرة كهربائية.

الفولتمترaVoltmeter جهاز يس�تخدم لقياس فرق 
الجهد الكهربائي  بين نقطتين في دائرة كهربائية.

aCircuitaaBreaker مفت�اح   ��هربائ قاط��ع
للتحك�م في دخول التيار الكهربائ�ي إلى المنزل أو مكان 

استخدامها.

قانو اومaOhm’saLaw ش�دة التيار الكهربائي المار 
ا مع فرق الجهد بين طرفيه عند  في موصل تتناس�ب طرديًّ

ثبات درة الحرارة.

ElectricaPower مع�دل  الكهربائي��ة  الق��درة 
التحول في الطاقة الكهربائية من شكل إلى آخر.

الل�ذان  الطرف�ان   Cella Poles الخلي��ة   ��قطب
تتح�رك باتجاههم�ا الخي�وط المغزلي�ة ف�ي أثناء س�حبها 

الكروموسومات خالل عملية االنقسام الخلوي.

الق��وة  Force   مؤث�ر يس�بب تغي�ر ف�ي حالة الجس�م 
الحركية أو شكله. 

Valenceaelectrons عدد   و��الكترونات التكا
اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي للذرة.

الكتل��ة الحيوي��ة Biomass جمي�ع الم�واد النباتية 
والحيوانية التي يمكن حرقها إلنتاج الطاقة ومنها القش.

الكتلة الري��ة Atomicamass متوس�ط كتلة نظائر 
العنصر.

الكروماتيد Chromatid أحد أجزاء الكروموس�وم 
المتضاعف على شكل خيط.

الكرومو�ص��وم Chromosome  تركيب يوجد في 
الن�واة يحت�وي عل�ى الم�ادة الوراثي�ة، ويتضاعف خالل 

الطور البيني.

الكلوروي��لaChlorophyll  صبغة خض�راء توجد 
في المنتجات تعمل على امتصاص الطاقة الضوئية.
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يلووا �صاعة  Kilowatt-ahour   مقدار الطاقة 
الكهربائي�ة الت�ي يس�تهلكها جهاز قدرت�ه 1000W لمدة 

ساعة واحدة.

المتغي��ر التابع DependentaVariable العامل 
الذي يتم قياسه في أثناء التجربة.

  IndependentaVariable  المتغير الم�ص��تقل
العامل أو المتغير الذي تغيَّر  خالل التجربة.

مجموعة Groupa عمود من أعمدة الجدول الدوري.
المحول الكهربائTransformera  جهاز يغير فرق 
الجهد الكهربائي للتيار المتردد مع ضياع قليل من الطاقة.

aa Monitoringa and والص��ب��ط  الم�راق��ب��ة 
Control المراقب�ة الدائمة والفاعل�ة آلالت االحتراق 

الداخل�ي ف�ي المصان�ع، ومراقبة وس�ائل النق�ل وعوادم 

الس�يارات، ومراقب�ة ج�ودة اله�واء به�دف التحك�م فيها 

وتحسين نوعية الهواء.

المرب Compound مادة نقية تحوي عنصرين أو 
أكثر مرتبطين برابطة كيميائية.

م�ص��بب المر��س  Pathogen كائ�ن حي يس�بب 
المرض لإلنسان.

المناط�ق   Energya levels الطاق��ة  م�ص��تويات 
المختلفة التي توجد فيها اإللكترونات حول النواة.

المصاد الحيوAntibiotic    مادة عضوية تنتجها 
الكائنات الحية الدقيقة ومنها البكتيريا والفطريات في أثناء 

نموها تعمل على قتل أو منع نمو كائنات حية دقيقة أخرى.

المطر الحمصAcidarain  عبارة عن المطر الذي 
يقل في�ه الرق�م الهيدروجيني ع�ن 5.6، وت�زداد خطورة 

المطر الحمضي بنقصان قيمة الرقم الهيدروجيني.

 Electrica Resistance الكهربائي��ة  المقاومة 
قي�اس م�دى الصعوب�ة الت�ي تواجهه�ا اإللكترون�ات في 

التدفق خالل المادة.

الملوات Pollutants مواد تنت�ج عن حرق الوقود 
األحفوري، تؤدي إلى تلوث البيئة.

المناعة Immunity قابلية الجس�م للدفاع عن نفسه 
من األجسام الغريبة التي تؤثر فيه.

من�ص��هرات  Fuses قواطع فرعية للدوائر الكهربائية 
يتحك�م كل منها ف�ي التيار المار في دائ�رة كهربائية معينة 

لحماية المنزل من التيارات الكهربائية الكبيرة.

موج��ات الرادي��و  waveaaRadio أكب�ر موجات 
الطيف الكهرومغناطيسي طواًل ،وأقلها تردًدا.

LongitudinalaaWaves الموجات الطولي��ة  
موجات يكون فيها اتجاه حركة جسيمات المادة في نفس 

اتجاه انتشار الموجة نفسها.

TransverseaWaves الموجات الم�صتعرصة  
ا  موجات يكون فيها اتجاه حركة جس�يمات المادة عموديًّ

على اتجاه انتشار الموجة نفسها.

موج��ات الميكرووي��ف Microwave ج�زء من 
الطي�ف الكهرومغناطيس�ي تق�ع بي�ن موج�ات الرادي�و 

وموجات األشعة تحت الحمراء.
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الموجة Wave اضط�راب ينتقل عبر الم�ادة وبعضها 
ينتقل في الفراغ. 

ElectricaGenerator جهاز   الكهربائ المولد 
يعم�ل عل�ى تحويل الطاق�ة الحركي�ة إلى طاق�ة كهربائية 

باستخدام مجال مغناطيسي.

الناق��ل الحيوvector   كائن ح�ي حامل للمرض، 
من�ه الفئ�ران والطي�ور، يمك�ن أن ينتقل الم�رض منه إلى 

اإلنسان.

النظير Isotopes ذرات للعنصر نفس�ه لكنها تختلف 
في عدد النيوترونات. 

د.  د حمدَّ النغمة Notea مقطع صويت ذو تردرُّ
النماذج الحا�صوبية  ComputeraModel  نماذج 
يتم بناؤها من خالل براج حاس�وبية ويمكن عرضها على 

شاشة الحاسوب أو شاشات أخرى.

النم��اذج الفكرية  IdeaaModel   أفكار أو مفاهيم 
تص�ف كيف يفكر ش�خص ما في ش�يء معين ف�ي العالم 

الطبيعي، وهي نماذج ال يمكن بناؤها.  

النماذج المادية PhysicalaModel  نماذج يمكن 
لمس�ها أو رؤيته�ا، تبي�ن كي�ف ترتب�ط أجزاؤه�ا بعضه�ا 

ببعض.

النموذج Model تمثيل أش�ياء تحدث ببطء شديد، أو 
ا يصعب  ا  أو صغيرة جدًّ سرعة كبيرة، وقد تكون كبيرة جدًّ

فيها المالحظة المباشرة.

aElectronsasea إلكترون��اتنم��وذج بح��ر ا
بي�ن  ينش�أ  ال�ذي  التداخ�ل  يوض�ح  نم�وذج   model

إلكترونات مستويات الطاقة الخارجية في الفلزات.

النواة Nucleus مكان صغي�ر وكثيف في مركز الذرة 
تحمل شحنة موجبة وتتركز معظم كتلة الذرة فيها.

توجد  متعادلة  Neutrons جس�يمات  النيوترونات 
في أنوية الذرات لها كتلة قريبة من كتلة البروتونات.

اله��وا الج��وAtmosphere  الطبق�ة الحيوي�ة 
المهم�ة لحياة جمي�ع الكائنات الحي�ة، وتتكون من 78% 

من غ�از النيتروجين، و %21 من غ�از النيتروجين، و 1% 

غازات أخرى.

الهيرتز Hertz  الوحدة الدولية للتردد.
الوقود احفورFossilafuels  مواد تستخرج من 
الم�واد األحفوري�ة مثل الفحم الحج�ري، والنفط والغاز 

الطبيعي.
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