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  ھي كل ما لھ كتلھ وحجم  أو ھي كل ما لھ كتلھ ویشغل حیز من الفراغ -: المـــــــــادة

           - : مثل الخواص بعض فى بعضھا عن المواد تختلف
  درجة الغلیان      – ٦      درجة االنصھار .  -٥.    الكثافة  - ٤     الرائحة .  -٣       الطعم .  -٢     اللون .  -١
  النشاط الكیمیائي . – ١٠                     التوصیل الحراري . -٩.                التوصیل الكھربي – ٨  الصالبة . – ٧
  

  أوًال: اللون والطعم والرائحة
  
  یمكن التمییز بین المواد عن طریق اللون والطعم والرائحة فمثال : 

         عن طریق الطعم                 ملح الطعام و  السكریمكن التمییز بین  -١
  عن طریق الرائحة                         العطرالخل و یمكن التمییز بین  -٢
  عن طریق اللونیمكن التمییز بین الذھب والنحاس و الحدید و الفضة  -٣
  

                                                  المادة و الكثافة انیا : ث    
   من المادة  ٣سم ١ھي كتلة وحدة الحجوم من المادة "أو ھي كتلة   : الكثافة تعریف

  ؟ ٣جم/سم ٢.٧: كثافة األلومنیوم  ماذا یعنى أن
  ٣جم/سم٢.٧من االلومنیوم=٣سم١او كتلة  ٣/سمجم ٢.٧اى ان : كتلة وحدة الحجوم من األلومنیوم تساوى 

نحضر حوض بة ماء و نضع فیة قطعة من الخشب   جربة :الت  الكثافة و المادة تجربة
   عملة معدنیةو مسمار حدید و و بقعة من الزیت و الفللین و قطعة من الثلج 

  تغوص فى الماء  و العملة المعدنیة نالحظ: ان مسمار الحدیدالمالحظة: 
  و تطفو باقى المواد                    

  سطح الماء فوقلماء تطفو المواد االقل كثافة من ا االستنتاج:
  تغوص فى الماء و المواد االكبر كثافة من الماء            

  : الكثافة على حیاتیة تطبیقات 
   ؟الماء فى إطفاء حرائق البترول ال یستخدم  (علل ) :-١.

  ألن كثافة  البترول أقل من كثافة الماء فیطفو على سطح الماء ویظل الحریق مشتعال 
ھذة  الغازات كثافتھا أقل ألن   ؟المستخدمة فى اإلحتفاالت العلى المملوءة بغاز الھیدروجین أو الھیلیوم رتفع البالوناتت(علل ) :  -٢

  من كثافة الھواء فترتفع البالونات الى اعلى .
  
  : إستطاع أرشمیدس إكتشاف تاج مصنوع من الذھب مخلوط بالنحاسعلل  -٣
  تختلف عن كثافة الذھب النقى .ألن كثافة الذھب المخلوط بالنحاس  

اء؟    -٤ وط بالم ت      یمكن التعرف على ان اللبن نقى او مخل بن اذا كان ة الل ین كثاف ك بتعی و ذل
   كان اللبن نقى ٣جم/سم١.٠٣=

  كان اللبن مغشوش اى مخلوط بالماء ٣جم/سم١.٠٣و اذا كانت ال تساوى
  علل تتغیر الكثافة بتغیر درجة الحرارة؟ -٥

  مدد بالحرارة و تنكمش بالبرودة فیتغیر الحجم  وبالتالي تتغیر كثافتھالن المعادن تت
  بسبب اختالف الكثافة علل: الحجوم المتساویة من  المواد المختلفة لھا كتل مختلفة؟ -٦
  بسبب اختالف الكثافة المختلفة لھا حجوم مختلفة ؟ علل: الكتل المتساویة من المواد -٧
كثافة بقسمة الكتلة بالجرام على الحجم بالسنتیمتر المكعبة تحسب ال    یف تحسب الكثافة ؟ك

   الحجم÷الكتلة = الكثافھ  -:أي أن

    تعیین الكتلة بإستخدام :و یمكن   ة مادة من الجسم یحتویھ ما مقدار ھي  - ة:الكتل
   الحساس المیزان او المیزان المعتاد -١

  كجم )  (او الكیلو جراموحدة قیاس الكتلة ھي الجرام ( جم) .

  

 المادة و خواصھا 
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٢ 
  نعین كتلة جسم صلب باستخدام المیزان الحساس او المیزان المعتاد    

  ١ك-٢نعین كتلة سائل= ك -٢
  )  ٣المكعب ( سمر  وحدة قیاس الحجم ھي السنتیمت  فراغ من الجسم یشغلھ ما مقدار ھو  : الحجـــم

  یمكن تعیین حجم سائل بإستخدام المخبار المدرج  و -١
 ١ح-٢صلب غیر منتظم الشكل=حویمكن تعین حجم جسم . -٢

  تعیین حجم جسم صلب منتظم الشكل 
  نفسھ.× نفسھ ×  ضلع= طول المكعب حجم ال              :مكعب تعیین حجم ال -١
   اإلرتفاع× العرض × م متوازى المستطیالت = الطول حج  : متوازى مستطیالت تعیین حجم. ٢

  تعیین كثافة بعض السوائل
  : مثل الماء )) نعین حجمھ وكتلتھ كاألتي لتعیین كثافة سائل ((

  ( ح ). عین حجم السائل بإستخدام المخبار المدرجن -١ 
  ١ك بالمیزان الحساس فارغكأس  ھعین كتلنو -٢

  . ٢ك  عین كتلة الماء والكأس معًانثم              
   لة الكأس فارغةكت –كتلة السائل = كتلة الكأس والسائل       : حسب كتلة السائل من العالقةن 

  . ١ك -٢ك   =  او كتلة السائل                                        
  الحجم÷الكثافة= الكتلة حسب الكثافة من القانون :ون -٣

  ل                        لمسائ                       
 جم ؟  ١٢٨ كتلتھو ٣سم ٦٤كثافة األلمونیوم باستخدام مكعب من األلمونیوم حجمھ  أوجد-١
 جم . أحسب كثافة الحدید ؟ ٣٦٠وكتلتھا   ٣سم ١٢قطعة من الحدید حجمھا -٢
  جم ، كما أن  ١٢٠جم ، وكتلتھ وبھ السائل ھي  ٨٠في تجربة لتعیین كثافة سائل وجد أن كتلة الكأس فارغ -٣
 ، أوجد كثافة السائل ؟  ٣سم ٢٠حجم السائل    
 ؟ المعدنأحسب كثافة   ٣سم ٨٢من الماء فارتفع إلى  ٣سم ٧٠غمرت في مخبار مدرج بھ جم  ٦٣قطعة من المعدن كتلتھا -٤
  أوجد كثافتھ ، ثم بین ھل یغوص في الماء أم یطفو ؟ ولماذا ؟–  ٣سم ١٢جرام ، وحجمھ  ٦جسم كتلتھ ٥
ة :       في-٦ ات التالی م تسجیل البیان زلط ت ي المخ       تجربة لتعیین كثافة قطعة من ال اء ف ار المدرج   حجم الم اء    ٣سم  ٨٠ب ، حجم الم

  جم إحسب من ذلك كثافة قطعة الزلط ؟ ١٦٠، كتلة قطعة الزلط  ٣سم ١٢٠وقطعة الزلط المغمورة بة 
  

  ثالثًا : المادة ودرجة اإلنصھار :
  الة الصلبة إلى الحالة السائلة ھي درجة الحرارة التي تتحول عندھا المادة من الح  االنصھار درجة

  ان :درجة انصھار الجلید صفر درجة مئویة؟ماذا یعنى  
  اى ان الجلید یتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة عند  صفر درجة مئویة

  ھي درجة الحرارة التي تتحول عندھا المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة    الغلیان درجة
  درجة مئویة؟ ١٠٠ماذا یعنى ان :درجة غلیان الماء 

  درجة مئویة ١٠٠اى ان الماء یتحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازیة عند  
  : اإلنصھار درجة حیث من بعضھا عن المواد إختالف توضیح تجربة

   الخطوات :
  .إناء مملوء بثلج مجروش ونضع فیة نحضر حمام مائي -١
  نتظر فترة .نضع الحمام المائي على لھب ون -٢
  سجل قراءة الترمومتر .نبعد الحمام المائي عن اللھب والثلج نعند بدایة انصھار  -٣
  الشمع بدال من الثلج . استبدالنكرر الخطوات السابقة مع  -٤
  نسجل قراءة الترمومتر عند بدایة إنصھار الشمع  -٥

  عن درجة انصھار الشمع .تختلف درجة إنصھار الثلج  المالحظة :
  نصھار .اال ةدرج من حیثا عن بعضھتختلف المواد ان  اإلستنتاج :

  ( مثل : الشمع والزبد والثلج ) . درجة إنصھارھا منخفضة المواد بعض
  واأللمونیوم وملح الطعام ) ( مثل : الحدید والنحاس  درجة إنصھاره مرتفعة وبعض المواد 

  
  : االنصھار درجة على حیاتیة تطبیقات

   ؟المعادن یقوم الصناع بصھر  :  )علل( ھام جدا 
  سبائك مثل : اللعمل  بمعادن اخرى لطھاخ و یسھل تشكیلھا تىح 
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٣ 
  تستخدم في صناعة الحلي . التى الذھب والنحاس :كةبیس  -١
           .فى المكواةتستخدم في صناعة  ملفات التسخین  التىالنیكل كروم : كةبیس و -٢
   التى تستخدم فى صناعة اوانى الطھىسبیكة الصلب الذي ال یصدأ  و -٣
   ؟في صناعة أواني الطھي اوسبیكة الصلب الذي ال یصدأااللومنیوم  ستخدمی :للع
  . النة جید التوصیل للحرارة ودرجة انصھارة عالیة 

  
  -رابعًا : المادة والصالبة : 

  تنقسم المواد من حیث الصالبة إلى : 
  مواد لینة في درجات الحرارة العادیة ، مثل : المطاط . -١
  الحدید والنحاس).ك، مثل : المعادن ( لتسخینبا مواد تلین -٢
  . والكبریت الفحم   ، مثل : بالتسخینمواد ال تلین  -٣
  الن الحدید اكثر صالبة من النحاس  علل: تستخدم أسیاخ من الحدید في خرسانة المباني وال تستخدم أسیاخ من النحاس؟ 

  
  خامسًا : المادة والتوصیل الكھربي :                                                          

  
  وتنقسم المواد من حیث التوصیل الكھربى إلى : 
  مثل : أ) مواد جیدة التوصیل للكھرباء :(
  األلومنیوم . –النحاس  –المعادن بصفة عامة مثل : الحدید  -١ 

  في الماء . الصودیومید محلول كلور مثلمحالیل األمالح  والقلویات  وبعض المحالیل مثل : األحماض  -٢
  مثل : لكھرباء :ل ردیئة التوصیل(ب) مواد 

  الھیدروجین . -األكسجینكالغازات : مثل :  -١ 
  محلول كلورید الھیدروجین في البنزین و –بعض المحالیل مثل : محلول السكر في الماء  -٢
   الكبریت والفوسفور . الخشب و البالستیك وبعض العناصر الصلبة مثل : -٣
  ألنھا جیدة التوصیل للكھرباء  علل  تصنع أسالك الكھرباء من النحاس أو األلومنیوم؟ -١
  ألن البالستیك من المواد ردیئة التوصیل للكھرباء تغلف اسالك الكھرباء بطبقة من البالستیكعلل  -٢
  صلب ؟علل یصنع مقبض المفك من البالستیك أو الخشب في حین یصنع المفك نفسھ من الحدید ال -٣

  ألن البالستیك أو الخشب من المواد ردیئة التوصیل للكھرباء اما الحدید من المواد جیدة التوصیل للكھرباء ودرجة صالبتة عالیة
  

  -سادسًا : المادة والتوصیل الحراري :                                                       
  
  لى تنقسم المواد من حیث التوصیل الحراري إ 

  مثل : المعادن ( حدید ، نحاس ، ألومنیوم )  مواد جیدة التوصیل للحرارة -١
  مثل :  الخشب والبالستیك . مواد ردیئة التوصیل للحرارة -٢

  ألنھا جیدة التوصیل للحرارة .ودرجة انصھارھا عالیة علل: تصنع أواني الطھي من األلومنیوم او الصلب الذى ال یصدأ؟
  ألنھا ردیئة التوصیل للحرارة الطھي من الخشب أو البالستیك ؟تصنع مقابض أواني 

  
   -سابعًا : المادة والنشاط الكیمیائي :                                                       

  
  نقسم إلى :عن بعضھا في النشاط الكیمیائي وت الفلزاتیقاس النشاط الكیمیائي للمادة بدرجة تفاعلھا مع األكسجین  وتختلف 

مع األكسجین بسرعة النھا تتفاعل   البوتاسیوم و الصودیوم : مثل   كیمیائیاجدا  نشطة  فلزات -١
  بمجرد تعرضھا للھواء الرطب

النھا تتفاعل مع األكسجین بعد فترة    : مونیوملواال الحدید والنحاس : مثل  اى (نشطة نسبیا ) نشاطااقل   فلزات -٢
  أیام قد تصل إلى عدةمن الزمن 

ین    ضعیفة النشاط  الكیمیائي فلزات -٣ ل  مثل : الفضة والذھب والبالت و النیك
  و الكروم 

  بصعوبة تفاعل مع األكسجینھا تالن

  الكیمیائي النشاط على حیاتیة تطبیقات
  علل: یحفظ الصودیوم و البوتاسیوم تحت سطح الكیروسین ؟  -١

  مع اكسیجین الھواء الرطب النھا عناصر نشطة جدا  كیمیائیا تتفاعل بسرعة
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٤ 
  لحمایتھا من الصدأ . علل: طالء الكباري المعدنیة وأعمدة اإلنارة من وقت الخر؟-٢
  لحمایتھا من الصدأ .  علل:  تغطیة قطع غیار السیارات بطبقة من الشحم؟-٣
  م المتكونة .إلزالة طبقة أكسید األلومنیو  علل:  غسل أواني الطھي المصنوعة من األلومنیوم بجسم خشن؟-٤
  مع االكسجین ھابسبب ضعف نشاطھا الكیمیائى اى یصعب تفاعل؟صناعة الحلــي في الذھب الفضة والبالتین ستخدمعلل ی -٥
ضعیفة  عناصر لحمایتة من الصدا الن النیكل و الكروم الحدید ؟المواد القابلة للصدا مثل و الكروم فى تغطیة أعلل یستخدم النیكل  -٦

 مع االكیسجین  ھایصعب تفاعلائى اى النشاط الكیمی
ـجــیـن بـسـرعــة سألن ھنـاك مــواد تـتـفـاعـل مع األك  (علل): إختالف  الـمـواد عـن بـعـضھـا  فـي ا لـخـواص الكیمـیـائیـة.--٧

  ةومــواد تـتـفــاعــل مـع األكـسجــیــن بــعــد فـتـرة ومـواد تـتـفاعــل مـع األكسـجیـن بـصعــوبــ
  
  
  
  

  المادة تتكون من جزیئات و الجزیئات تتكون من ذرات
  : ھو أصغر جزء من المادة یمكن أن یوجد على حالة إنفراد وتتضح فیھ خواص المادة الجزئ تعریف

   :؟ جزیئات من تتكون المادة ان بالتجربة وضحى 
  غرفةنتقل إلى موضع أخر داخل الإحدى جوانب الغرفة ثم ن سكب قطرة من العطر فين
د   قطرة العطر   الن انتشار رائحة العطر فى الغرفة  نالحظ  ى أجزاء            ق ى أجزاء صغیرة وھذه األجزاء الصغیرة تجزأت إل تجزأت إل

  تسمى بالجزیئات  و ھذة االجزاء الصغیرة أصغر منھا انتشرت في جو الغرفة وظلت محتفظة بخواص العطر ورائحتھ 
  او المادة عبارة عن جزیئات ان المادة تتكون من جزیئات االستنتاج

  : " ھو أصغر جزء من المادة یمكن أن یوجد على حالة إنفراد وتتضح فیھ خواص المادة" الجزئ تعریف 

  جزیئات المادة بینھا مسافات بینیة  -٢             جزیئات المادة فى حالة حركة مستمرة -١    المادة جزیئات خواص *
  جزیئات المادة بینھا قوة ترابط و تماسك --٣                               

   :مستمرة حركة حالة في المادة جزیئات أن بالتجربة وضحى
  الخطوات :

  من الزمن  ترك الكأس لفترةو ن كمیة صغیرة من مسحوق برمنجانات البوتاسیوم البنفسجیة بة ضع نحضر كاس بة ماء ون 
   – تلون الماء باللون البنفسجى : نالحظ

  . في حالة حركة مستمرة المادةأن جزیئات  :تنتاجاإلس
  :    بینیة مسافات بینھا المادة جزیئات ان بالتجربة وضحى

   مدرج من الماء في مخبار ٣سم ٣٠٠ نضع  -١   التجربة : 
  -إلى الماء . من الكحول٣سم ٢٠٠و نضیف-٢             
  جزیئات الماءبین  المسافات البینیة  انتشرت فى ض جزیئات الكحولالن بع. ٣سم ٥٠٠: حجم المخلوط أصبح أقل من  نالحظ أن 
  المادة بینھا مسافات بینیةأن جزیئات  اإلستنتاج: 

  : ھى الفراغات الموجودة بین جزیئات المادة المسافات البینیة
  : تماسك و ترابط قوة بینھا المادة جزیئات ان بالتجربة وضحى

   فى اكواب صغیرةكمیة من الماء   تجزئةحاول نثم . ٢    بالید   الحدیدت قطعة من یتفتحاول ن.١ لتجربة  :
  الماء تجزئھ لسھوی بالید الحدید قطعة یصعب تفتیت نالحظ 

رابط و                وة الت د الن ق اء بالی ھ الم ا یسھل تجزئ رة جدا بینم د كبی ات الحدی ین جزیئ رابط و التماسك ب یصعب تفتیت الحدید الن قوة الت
  ات الماء ضعیفة التماسك بین جزیئ

  و تختلف من مادة الى اخرى ان جزیئات المادة بینھا قوة ترابط و تماسك :اإلستنتاج
  ھى القوة التى تربط بین جزیئات المادةقوة الترابط و التماسك :  

  
  
  
  
  
  
  

  الدرس الثانى
 تركیب المادة 
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   مقارنة بین خواص المادة في حاالتھا الثالث :
  غازیة  سائلة  صلبة  وجة المقارنة
  شكل الجزیئات

  
ع       اتیكة الجزئحر ول موض ة ح ة اھتزازی حرك

  محدودة جدا اى حركة   سكونھا
  كبیرة نسبیا حركة 

  
  اى اكبر حریة 

  

  اكبر ما یمكن 
  
  اى حرة تماما 

  
  المسافات البینیة

  
  صغیرة جدًا

  
  كبیرة نسبیا 

  
  أكبر ما یمكن

  

  قوى الترابط
  و التماسك 

  اقل ما یمكن  ضعیفة   كبیرة جدًا
   عدمةاو تكاد تكون من 

  متغیرة الشكل و متغیرة الحجم  متغیرة الشكل و ثابتة الحجم  و  الحجم  ثابتة الشكل  الشكل و الحجم
  ألن قوى التما سك بین جزیئا تھا  كبیرة جدا. -ج       علل : تحتفظ المواد الصلبة بشكل وحجم ثابت.
  التماسك بین جزیئاتھ ضعیفة.ألن قوى  -ج           علل : یأخذ السائل شكل اإلناء الموضوع فیھ.

  منعدمة  تكاد تكون  ألن قوى التماسك بین جزیئاتھ  -ج               علل : الغاز لیس لھ شكل أو حجم ثابت.
  . بالتسخین:  "ھو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة اإلنصھار *

  . بالتسخینالة الغازیة : ھو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الح التصعید *

ات   طاقة حراریة المادة الصلبةما تكتسب  عند -:اإلنصھار عملیة تفسیر  - ین الجزیئ د عن    تضعف قوى الترابط و التماسك ب فتبتع
  . سائلةفتصبح مادة تتحرك بحریة أكبر و بین الجزیئات  البینیة المسافاتفتزداد بعضھا

ادة السائلة   تكتسبعند  -: ) التبخیر ( التصعید عملیة تفسیر  - ة   الم ة حراری ات        طاق ین الجزیئ رابط و التماسك ب وى الت تضعف ق
   یةغاز مادة  تحول إلىفتتتحرك بحریة أكبر وبین الجزیئات  البینیة المسافات تزدادففتبتعد عن بعضھا 

  
  
  

  
  

  
   المواد المختلفة غیر متشابھةات جزیئ اما  -٢ خواص الفى  جزیئات المادة الواحدة متشابھة -١:  المادة جزیئات خواص

  یتكون الجزئ من وحدات أصغر منھ تسمى الذرة . -٣                       
  المكونة للجزئ  نوع الذراتو بسبب اختالف عددالذرات لماذا تختلف جزیئات المواد المختلفة عن بعضھا ؟

  

  المركب  العنصر
ى        ا إل ن تحلیلھ ادة ال یمك ة للم و أبسط     ھو أبسط صورة نقی ا ھ م

  منھا بطرق كیمیائیة بسیطة
ب   ة بنس ر مختلف ر لعناص ین أو أكث اد ذرت ن إتح ة م ادة ناتج ھوم

  وزنیھ ثابتة
  وجزئ المركب یتكون من ذرات غیر متشابھة او غیر متماثلة  او متماثلة وجزئ العنصر یتركب من ذرات متشابھة

  
  الماء و النشادر و ملح الطعام (كلورید الصودیوم) مثل جزئ  مثل جزئ االكسیجین و الھیدروجین و النیتروجین

 الحالة الغازیة الحالة السائلة الحالة الصلبة
  انصھار

  تجمد

  تصعید

  تكاثف

  تبرید

  تسخیـن
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  مركبات . جزیئات  -٢عناصر .        جزیئات  -١      - : الى الجزیئات تقسیم ویمكن   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  النھا تتكون من ذرات متماثلة  . ؟علل: جزئ األكسجین والھیدروجین جزئ عنصر

  النھا تتكون من ذرات غیر متماثلة اوذرات  لعناصر مختلفة  ادر جزئ مركب :علل جزئ الماء و النش
  
   

  
  
  

  من جزیئات والجزیئات تتركب من ذرات تتركب المادة 
  ھى اصغر وحدة بنائیة للمادة یمكن ان تشترك فى التفاعالت الكیمیائیةالذرة :

  -:  للعناصر الكیمیائیة الرموز
  التعامل معھا . سھولةدراستھا و لسھولھ  ؟؟علل : مشتقة من اسمائھا الالتینیة لكل عنصر یاكیمیائ رمزا وضع إقترح العلماء

  

 الدرس الثالث 

 التركیب الذرى للمادة

 الجزيء
 

 جزيء مركب
 

 مختلفةذراتھ 

 O  2Hلماءا -١
یتكون من ذرتین ھیدروجین و 

  ذرة أكسجین
  

 Na Clكلورید الصودیوم -٢
یتكون من ذرة صودیوم و ذرة 

  كلور 
  

 3NH النشادرغاز  -٣
 ھیدروجینذرات  ٣یتكون من  

  نیتروجینو ذرة 
  
   CH4غاز المیثان  -٤
 

 جزيء عنصر
 

 ةذراتھ متشابھ
 

 صلب
 

 سائل
 

 غاز
 

جزیئھ یتكون 
 حدةمن ذرة وا

 بروم زئبق

جزیئھ یتكون  
 من ذرة واحدة

جزیئھ یتكون 
 ذرتینمن 

جزیئھ یتكون 
 من ذرة واحدة

 جزیئھ یتكون 
 ذرتینمن 

 خامل نشط

  اكسجین -١
  ھیدروجین -٢
  نیتروجین -٣
  فلور -٤
  كلور -٥
 

  ھلیوم -١
  نیون -٢
  ارجون -٣
  كربتون -٤
  زینون -٥
  رادون -٦
 

مثل  
   الحدید

  نحاسوال
  و

  االلومنیوم
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  :  للعناصر الكیمیائیة الرموز أھم * ٧

  الرمز  العنصر  الرمز  العنصر
 I  یود  H  ھیدروجین 
 S  كبریت   O  أكسجین 
 P  فوسفور  N  نیتروجین 

 C  كربون   F  فلور 
 Si  سیلیكون   Cl  كلور

 Li  لیثیوم   He  ھیلیوم 
 K  بوتاسیوم   Ar  أرجون 
 Na  صودیوم   Br  بروم 
 Ca  كالسیوم   Hg  زئبق
 Mg  ماغنسیوم   Ag  فضة 
 Al  ألومنیوم   Au  ذھب 
 Zn  خارصین (زنك)  Cu  نحاس 

 Fe  حدید   Pb  رصاص 
  لااذا كان رمز العنصریتكون من حرف واحد یكتب كابیت

  ل و االخر صمولاب االول كابیتاذا كان رمز العنصر یتكون من حرفین یكت
  للتمییز بینھا  و الن بعض العناصر متشابھة فى الحرف االول   تتكون من حرفین؟؟بعض العناصر علل :  رموز 

 Cمثل الكالسیوم و الكربون كالھما یبدأ بحرف  بحیث یكون االول كابیتل و االخر صمول نضیف الحدھما حرف اخر   
  التینیة و اسماء بعض العناصرلالن رمز العنصر یكتب با تعبر عن نطق اسمھا باالنجلیزیة؟؟ علل: رموز بعض العناصر ال 

  التینیة تختلف عن اسمائھا باالنجلیزیة مثل الصودیوم و البوتاسیوملبا    
  : منالذرة   تتركب :           ة:الذر تركیب  

  .فى مدارات دائریة او بیضاویة الشكل تسمى مستویات الطاقةة إلكترونات سالبة الشحنة تدور حول النواوواة موجبة الشحنة  ن
  +_ )  تحتوى على  بروتونات موجبة الشحنة ( + ) و نیوترونات متعادلة الشحنة (  -: النواة (أ)

  و شحنتھا موجبة  و تقع النواة فى مركز الذرة وتتركز فیھا كتلة الذرة              
      و كتلتھا مھملة -٢      ة الشحنةجسیمات سالب -١ اإللكترونات (ب)

  وتدور حول النواه فى مدارات دائریة او بیضاویة الشكل تسمى مستویات الطاقة -٣                      
  )النھا تحتوى على  بروتونات موجبة الشحنة ( + ) و نیوترونات متعادلة الشحنة ( +_ ؟النواة موجبة الشحنة علل: 

  الن عدد البروتونات الموجبة داخل النواة= عدد اإللكترونات السالبة خارج النواةكھربیا في حالتھا العادیة ؟ علل: الذرة متعادلة 
  الن النواة تحتوى على البروتونات و النیوترونات و ھما اثقل مكونات الذرة  علل: كتلة الذرة مركزة في النواة ؟
  خارج النواة صغیرة جدا تكاد تكون مھملة االلكترونات  اما كتلة                                        

  الن االلكترونات  تدور بسرعة فائقة حول النواة علل ال تسقط االلكترونات السالبة داخل النواة الموجبة؟
  یمكن التمییز بین  ذرات العناصر المختلفة عن طریق عددین ھما : ملحوظة ھامة :   

  (و یكتب اسفل یسار رمز العنصر ) او عدد االلكترونات السالبة خارج النواةنواة التونات الموجبة داخل ھو عدد البرو:  الذرى العدد -١

  (و یكتب اعلى  یسار رمز العنصر )  نواة ال ھو مجموع أعداد البروتونات الموجبة والنیوترونات المتعادلة داخل:  الكتلي العدد -٢
  
  
  
  
  
  
  

  دد الــذرى= عــدد البــروتـونـات=عــدد اإللكتـروناتالعـــ
  

  العــدد الكتــلى= عــدد البــروتونـــات + عــدد النیــوتـرونــات
  

 العدد الذرى(البروتونات)  –النیـوتـرونـات= العــدد الكتـلىعــدد 
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  یـــر عـــــدد البــروتــونــات في النـــــواة.مـــــاذا یحـــــدث:  إذا تـغ
  الكــتلــى وتصبـــح ذرة عنصـــر آخــــرالعدد جـــ:  یتــغیـــر العـــــدد الـــــذرى و

  الن العدد الذرى = العدد الكتلى  عللال تحتوى نواة ذرة الھیدروجین على نیوترونات 
  دروجین الن عدد النیوترونات = صفرالعدد الذرى = العدد الكتلى فى ذرة الھی علل

  . ةطاقت حسبكل  حول النواة خاللھا اإللكترونات تدور: ھي مناطق وھمیة  الطاقة مستویات

  ال یزید عدد مستویات الطاقة  فى أكبر الذرات المعروفة عن سبعة مستویات  -١: الطاقة مستویات خصائص
  
  
  
     

  
  
  ل إلى الخارج بالرموز التالیة :یرمز لمستویات الطاقة مرتبة من الداخ -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -ملحـــوظــة ھـــامــة:

  -كلما ابتعد عن النواة و على  ھذا االساس : تزداد طاقة المستوى  مستوى لــھ قدر معین  من الطاقة  و كــل -٣
  عن النواة و ابعدھم  Qطاقة ھو المستوى ھمأعال و  للنواة.     ھم و اقرب  Kطاقة ھو المستوى   ھمأقل 

  : ھي كمیة الطاقة التي یكتسبھا أو یفقدھا اإللكترون لكى ینتقل من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة آخر .  الكوانتم او الكم
  ماذا یحدث : إذا اكتسب اإللكترون كما من الطاقة(كوانتم)؟؟     -

  ستوى طاقتھ إلى مستوى الطاقة األعلى منة  وتصبح الذرة مثارة.ینتقل من مجـــ:   
  ھى الذرة التى اكتسبت كما من الطاقة الذرة المثارة

  ـ: یعود اإللكترون إلى مستواه االصلى وتعود الذرة إلى حالتھا المستقرة ماذا یحدث: إذا فقد اإللكترون كما من الطاقة(كوانتم)؟؟       
  وعب عدد معین من اإللكترونات ال یتحمل أكثر منھ .كل مستوى طاقة یست -٤
  ) حیث ( ن ) ھو رقم المستوى  ٢ن٢یمكن حساب عدد اإللكترونات التي یتشبع بھا مستویات الطاقة من العالقة (  -٥
  وھذة العالقة تنطبق على مستویات الطاقة األربعة األولى فقط كالتالي : 

  
  )٢ن٢اإللكترونات التي یتشبع بھا المستوى(عدد   رقم المستوى(ن) =   مستوى الطاقة

  الكترون ٢= ٢١×  ٢=       ٢ن ٢  ١             Kالمستوى
  إلكتــــرون ٨= ٢٢  ×٢=       ٢ن٢  ٢             Lالمستوى
  إلكتــــرون١٨= ٢٣×٢=      ٢ن٢     ٣             Mالمستوى
  ونإلكتــــر٣٢= ٢٤× ٢=      ٢ن٢  ٤             Nالمستوى

   إلكترون.١٨ال یتحمل أكثر من   Mا لطاقة الثالث  مستوى -عـــــــلل:       
     ١٨= ٢٣× ٢=  ٢ن٢وعدد اإللكترونات یتحدد من العالقة  ٣جـــ :ألن ن=

  مالحظات ھامة : 
  ألن الذرة تصبح غیر مستقرة (علل)على المستویات األعلى من المستوى الرابع  ٢ن ٢ال تنطبق العالقة  -١

 K  L M N  O P  Q  رمز المستوى
 7 6 5 4 3 2 1  رقم المستوى
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٩ 
  إلكترون  ٢أكثر من ب یتشبعال  kإلكترونات ما عدا المستوى  ٨عن االخیرال یزید عدد اإللكترونات فى مستوى الطاقة  -٢
  
  
  -لبعض العناصر :  التوزیع اإللكتروني 

  
  ٧العدد الذري لھا =  ١٤N  7 ذرة النیتروجین )١(مثال:

  ٧لكترونات = أي أن عدد البروتونات = عدد اال                        
  وااللكترونات تتوزع على المستویات كاألتي                     

   Lالكترونات تشغل المستوى  ٥إلكترون وتتبقى   ٢یتشبع بـ   Kألن المستوى 
 

     ١١: العدد الذري لھا   23Na11 ذرة الصودیوم)  ٢( مثال 
  وتتوزع كما یلي   ١١ونات =أي أن عدد االلكتر                                      

  الكترون١   Mالكترونات والمستوى   ٨  Lالكترون والمستوى   ٢   Kالمستوى 
  

  تساوى   Mمستویات طاقة عدد الكترونات  ٣) تتوزع الكتروناتة على (Xعنصر   ) ٣مثال ( 
  و العدد الكتلى  –احسبى العدد الذرى  ١٢و عدد النیوترونات  =   Kعدد الكترونات 

   الكیمیائي والنشاط االلكتروني التركیب بین العالقة
                                                                                                                    -عدد الكترونات المستوى الخارجي للذرة یحدد دخول الذرة فى تفاعل كیمیائي من عدمھ  أى انھ:

  : اى غیر مكتمل  ٨إذا كان عدد الكترونات المستوى الخارجي أقل من  -١ 
  كیمیائیة(نشطة)التفاعالت التدخل في  الذرة نشطة و 

   اذا كان المستوى الخارجي للذرة مكتمل بااللكترونات : - ٢
  ال تدخل في تفاعل كیمیائي الذرة غیر نشطة و

  18Arاألرجون وذرة   ١٠ Neلنیونذرة امثل   وتسمى ھذه العناصر بالغازات الخاملة 
  علل: ذرة األكسجین ذرة نشطة كیمیائیا.(تدخل في تفاعالت كیمیائیة)

  إلكترونات. ٨یحمل أقل من  غیر مكتمل اىجـــ: ألن مستوى طاقتھا األخیر
  میائیة.ال تدخل في تفاعالت كی ١٠ Neو:  ذرة النیوناأ   علل: الغازات الخاملة ال تدخل في تفاعالت كیمیائیة.

  جـــ: ألن مستوى طاقتھا األخیرمكتمل بااللكترونات  
  
  

  
  

  
  
  
   
  ما ھى اھمیة الوقود بالنسبة للسیارة و الغذاء بالنسبة لالنسان؟ 

   الطاقة الناتجة من احتراق الوقود داخل السیارة تجعلھا قادرة على الحركة
  ام باألنشطة المختلفةالغذاء تمكن اإلنسان من القی احتراق  الطاقة الناتجة منو

  شغل  بذلیقال انك تمعینة  (ازاحة )فتحرك مسافة قوةب اذا اثرت على جسم          الشغل
  شغل  بذلیقال انك ال تحرك مسافة(ازاحة ) معینة فلم یتقوة ب اذا اثرت على جسمو                  

        إلزاحـــــــةا× الشغل = القـــــوة                                       
  متر× جول   =   نیوتن                                     

   : ھي القدرة على بذل شغل أو إحداث تغییر الطاقة 

  :   الطاقة صور 
  
  

 طاقة صوتیة طاقة میكانیكیة طاقة كھربیة
  طاقة نوویة طاقة الوضع طاقة ضوئیة
  طاقة كیمیائیة طاقة الحركة طاقة حراریة

  

رھا و صورھاالطاقة مصاد  
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  : الطاقة مصادر

 الشمس  مثل مصادر دائمة -١
 الغذاء و الریاح والھواء  الماء و  مثل مصادر متجددة -٢
 الغاز الطبیعي)–البترول  -الوقود(الفحم  مثل مصادرغیرمتجددة -٣

  النھا ال تلوث البیئة  تسمى مصادر طاقة نظیفة و الغذاء  الشمس والریاح وحركة المیاه
  من مصادر الطاقة الغیر نظیفة النھا تلوث البیئةالت النوویة الوقود والتفاعاما 

  : " ھي الطاقة المخزونة داخل  الجسم بسبب الشغل المبذول علیھ "  الوضع طاقة
  جول  ٢٠ماذا یعنى ان طاقة وضع جسم = 

  جول ٢٠اى ان الطاقة المخزونة داخل الجسم بسبب الشغل المبذول علیة = 
  

   -ھا طاقة الوضع : العوامل التى تتوقف علی
  تزداد بزیادة وزن الجسم والعكسطاقة الوضع   -:وزن الجسم -١
  اكبر من رفع كرة واحدة یبذل شغل رفع كرتین من الحدیدعند  

  كلما زاد وزن الجسم یزداد الشغل المبذول فتزداد طاقة الوضع 
  اذا طاقة الوضع تزداد بزیادة وزن الجسم

   
  تزداد بزیادة االرتفاع والعكس طاقة الوضع -:االرتفاع  -٢

  متر  ١ من رفعھا لمسافة اكبر یبذل شغلمتر   ٥ رفع كرة من الحدید لمسافة عند 
  اى كلما زاد االرتفاع یزداد الشغل المبذول فتزداد طاقة الوضع

   رتفاع عن سطح األرضاالتزداد بزیادة   طاقة الوضع اذا
  
   
  بیة األرضیة عجلة الجاذ× وزن الجسم = كتلة الجسم  

  
  

  عجلة الجاذبیة ×الن الوزن = الكتلة علل :    وزن الجسم اكبر من كتلتة ؟ 
  من سطح األرض  متر ٣نیوتن عند ارتفاع   ٥أحسب طاقة الوضع لجسم وزنھ  مثال :

  جول   ١٢=       ٣×         ٤األرتفاع       =     × طاقة الوضع = وزن الجسم 
  متر ١١جول على ارتفاع  ٨٨ضعة مثال: ماوزن جسم طاقة و

  
  : " الشغل المبذول أثناء حركة الجسم " الحركة طاقة

  طاقة الحركة التى تتوقف علیھا   العوامل
  سرعة الجسم :  -١
  اذا كانت ھناك سیارتان متماثلتان في الكتلة فأن السیارة األسرع تحتاج طاقة أكبر إلیقافھا  -

  (تناسب طردي ) سرعتھللجسم بزیادة نستنتج أنھ :  تزداد طاقة الحركة 
  كتلة الجسم :  -٢

  اذا كانت ھناك سیارتان تتحركان بسرعة واحدة  فأن السیارة األكبر في الكتلة تحتاج لطاقة أكبر في إیقافھا
  ( تناسب طردي ) كتلتھنستنتج من ذلك أنھ تزداد طاقة الحركة للجسم بزیادة 

  
  
  
  

  مع مربع السرعة  طردى طاقة الحركة تتناسبد طاقة الحركة الى أربعة امثال ؟ الن اذا زادت السرعة للضعف تزدا علل
  متر/ث  ؟ ٣كجم یتحرك بسرعة ١احسب طاقة حركة جسم كتلتھ  : ١مثال 

                     
                    

            
             

           
        

             

١  
٢ 

االرتفاع                                                                × طاقة الوضع=  وزن الجسم  -١
 االرتفاع × عجلة الجاذبیة×  طاقة الوضع = الكتلة  - ٢

 عجلة الجاذبیة× وزن الجسم =  الكتلة 

                               ١  
                         السرعةمربع    Xلكتلة ا         طاقة الحركة =

                              ٢ 

 طاقة الوضع

 اإلرتفاع الوزن
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  مربع السرعة       × الحـــــل :طاقة الحركة =          الكتلة            
              

  جول     ٤.٥) =  ٣×  ٣× (  ١× طاقة الحركة =         
                             
  ھى مجموع طاقتي الوضع والحركة    المیكانیكیة الطاقة

  الطاقة المیكانیكیة = طاقة الوضع + طاقة الحركة                       
  طاقة الحركة -طاقة الوضع = الطاقة المیكانیكیة                        

  طاقة الوضع -طاقة الحركة = الطاقة المیكانیكیة                        
  الطاقة المیكانیكیة للجسم عند أعلى ارتفاع لھ تساوي طاقة الوضع فقط  علل -١
  ألن الجسم ساكن و  طاقة الحركة = صفر 
  الطاقة المیكانیكیة للجسم عند وصولھ الى األرض تساوى طاقة الحركة فقط ( علل )   -٢

  ك و طاقة الوضع = صفرألن الجسم متحر
  الطاقة المیكانیكیة للجسم عند منتصف المسافة  -٣

  ط ح ٢=  وط  ٢الطاقة المیكانیكیة = 
  

  متر فما الشغل المبذول على الكرة  ٤متر/ث عند ارتفاع  ٣قذف رجل كرة رأسیا فكانت سرعتھا      ٣مثال 
  كجم ؟     ٢نیوتن وكتلتھا     ٥اذا كان وزنھا  

  اقة المیكانیكیة للجسم = طاقة الوضع +  طاقة الحركة الط       
  جول  ٢٠=  ٤×  ٥االرتفاع   =  × طاقة الوضع = وزن الجسم            

                  جول                                            ٩) =  ٣×  ٣×  (    ٢×         مربع السرعة  =         × طاقة الحركة =        الكتلة        
  

  جول٢٩=  ٩+  ٢٠الطاقة المیكانیكیة = 
  ٢م/ث١٠وعجلة الجاذبیة االرضیة متر  ٨كجم من على ارتفاع  ٥سقط حجر كتلتة  ٤ -٤مثال

  ؟فما طاقة وضعة و طاقة حركتة عند             
  بدایة السقوط       ) أ(
 بعد وصولة الى ارتفاع مترین  ) ب(
    عندما یصل الى االرض  ) ت(

   ؟ العكس و حركة طاقة الى الوضع طاقة تحول بالتجربة وضحى
  ارفع كرة من كرات التنس من مستوى سطح األرض الى مستوى الراس ثم  أترك الكرة لتسقط على االرض التجربة  :

  وھكذا  عند اصطدام الكرة باالرض فانھا تستمر فى الصعود و الھبوطنالحظ  المالحظة : 
ة              عند رفع الكرة ت التفسیر  : ى طاق ة الوضع ال رة تسقط  تتحول طاق رك الك د ت ا وعن ذول علیھ كتسب طاقة وضع بسبب الشغل المب

  حركة ثم تتحول طاقة الحركة الى طاقة وضع عند صعودھا  العلى مرة أخرى وھكذا 
  ان طاقة الوضع تتحول الى طاقة حركة و العكس االستنتاج: 

  
  

  
  

     المیكانیكیة الطاقة قاءب  : اوال  
   قانون بقاء الطاقة المیكانیكیة؟بالتجربة اثبتى  

  
  بندول بسیط ثم نجذب الكرة بعیدا عن موضع السكون او االستقرار و نتركھا اى  نحضر كرة معلقة بخیط فى حامل  التجربة :

  نالحظ ان الكرة تھتز یمینا و یسارا على جانبى موضع السكون او االستقرار   لمالحظةا
  تكتسب طاقة وضع بسبب الشغل المبذول علیھا                   جذب الكرةعند    التفسیر :

   وعند ترك الكرة تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة             
        یظل البندول محتفظا بطاقتھ المیكانیكیة و ھكذا وضعالى  الحركةو عندما تصل الكرة الى اقص ارتفاع تتحول طاقة             

                        
  معا  تبادل طاقتى الوضع و الحركةت یظل الجسم محتفظا بطاقتھ المیكانیكیة حیث  االستنتاج :"

  
  مقدار ثابت "=: " مجموع طاقتي الوضع والحركة ألي جسم في مجال الجاذبیة  المیكانیكیة الطاقة بقاء قانون

١  
١ ٢  

٢ 

١  
٢ 

١  
٢ 

 تحــوالت الطاقــــة
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         ط ؟ علل تتشابة كال من حركة االرجوحة و حركة البندول البسی

  الن فى كال منھما تتبادل طاقتى الوضع و الحركة بحیث یكون مجموعھما یساوى مقدار ثابت 
  
                                              البسیط الكھربي العمود : ثانیا 

  محلول حمض اناء زجاجى یحتوى على  : یتركب من 
  ساحدھما من النحا ینغمس فیة معدنان مختلفان 
  یعمل كقطب موجب ( + ) و االخر من الخارصین 
  ) -یعمل كقطب سالب (  
  فكرة عمل العمود البسیط : 
  الطاقة الكیمیائیة الى طاقة كھربیة فیة  حولتت 

  
  
  
  
  
  

   ؟عمل نموذج للعمود الكھربى البسیط تجربة 
  

  ین ساق من الخارص  -سلك نحاسى معزول   -بوصلة صغیرة  -لیمونة كبیرة االدوات 
ة: ى ن -١ التجرب غط عل ة  ال ض بح لین ى تص ارج حت ن الخ ة م م ن لیمون اق  س رغث ا س فیھ

   الخارصین 
  نكشف طرفى سلك النحاس ثم نلف السلك عدة مرات حول البوصلة  -٢     
اق         -٣      ول س ر ح رف االخ ربط الط ة و ن ى اللیمون لك ف ى الس د طرف رس اح نغ

  الخارسین
  مما یدل على مرور تیار كھربيبوصلة فى اتجاة معین النحرف إبرة نالحظ المالحظة : 

ى سلك النحاس     تفاعالت كیمیائیة  داخل اللیمونة یحدث  :التفسیر ى ف ینتج عنھا مرور تیار كھرب
   ویستدل علیة من انحراف ابرة البوصلة 

  تتحول الطاقة الكیمیائیة المختزنة فى اللیمونة الى طاقة كھربیة  االستنتاج :
  

ا البطاطس       عللند استبدال اللیمونة بدرنة بطاطس تنحرف ابرة البوصلة و لكن بدرجة اقل  ع ملحوظة : ول خالی وى اى محل ول الخل الن المحل
  تقوم بدور المحلول الحامضى فى اللیمونة 

  ثالثا دوران التیار الكھربى 

  -: الكھربى المصباح فى الطاقة تحوالت بالتجربة وضحى
  مصباح –أسالك توصیل  -بطاریة   -مفتاح  الدواتا
  نكون دائرة كھربائیة بسیطة  كما ھو موضح بالشكل  -١ الخطوات*

  نغلق الدائرة الكھربیة لمدة دقیقة ثم نفتحھا مرة اخرى  – ٢            
  نلمس زجاج المصباح بالید . -٣            

  المصباح الكھربي  و سخونة  ائةاض نالحظ :
ة      فى المصباح ا  االستنتاج : ة ضوئیة و حراری ى طاق ة ال    لكھربى تتحول الطاقة الكھربی

  اى ان الطاقة تتحول من صورة إلى أخرى .
  وضحى بالرسم دائرة كھربیة لتنبیة شخص فاقد البصر و اخر فاقد السمع؟

  
       ةالسیار داخل الطاقة حوالتت رابعا  

 حركة السیارةفى تسبب ت میكانیكیة لى طاقة حراریة ینتج عنھا طاقةالوقود طاقة كیمائیة تتحول باالحتراق داخل السیارة إ یختزن -١
 الدینامو الطاقة المیكانیكیة یتحول إلى طاقة كھربیة بواسطة جزء من -٢
 بواسطة مصابیح السیارة جزء من الطاقة الكھربیة یتحول إلى طاقة ضوئیة -٣
 الرادیوصوتیة بواسطة  جزء آخر من الطاقة الكھربیة یتحول إلى طاقة -٤
  السیارة حراریة مرة أخرى بواسطة السخان الكھربي داخل تكیف جزء ثالث من الطاقة الكھربیة یتحول إلى طاقة -٥

  
  

حمض 
كبریتیك 
 مخفف

لوح 
 خارصین

 لوح
 نحاس

 فقاعات
 ھیدروجین

 مصباح
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  تحوالت الطاقة  في السیارة
  .حراریة وحركیةفي الوقود إلى طاقة الكیمیائیة تتحول الطاقة   المحرك(الموتور) -١
  (جزء منھا).كھربیة ى طاقة إلالمیكانیكیة تتحول الطاقة   الدینامو -٢

                     ضوئیة.إلى طاقة  الكھربیةیتحول جزء من الطاقة   الفوانیس -٣
  صوتیة.إلى طاقة  الكھربیةیتحول جزء من الطاقة   الرادیو -٤
  حراریة.إلى طاقة الكھربیة یتحول جزء من الطاقة   سخان التكییف -٥

  من ذلك نستنتج أن
  أخرى تتحول من صورة إلى ھالكن و : " الطاقة ال تفنى وال تستحدث من العدم قةالطا بقاء قانون

  الطاقة تحوالت لبعض أمثلة

  تحول الطاقة  مثال 
  كیمیائیة :تتحول الطاقة الضوئیة إلى طاقة  البناء الضوئي:          فى عملیة -١
  وحراریة ة حركیةتتحول الطاقة الكیمیائیة إلى طاق   فى جســــــم اإلنسان:      -٢

  ضوئیةو حراریة كھربیة إلى طاقةالطاقة التتحول   فى المصــــباح الكھربي:    
  طاقة حراریة تتحول الطاقة الكھربیة إلى  ) :          المدفأة ( الســخان  -٤
  میكانیكیة إلى طاقة حركیة تتحول الطاقة الكھربیة  المروحـة والموتور :            -٥
  حراریة طاقة الحركیة إلى طاقةتتحول ال             ك الیدین معـــااحتكا -٦

  تتحول فیھا الطاقة الشمسیة إلى طاقة كھربیة  الخالیا الشمسیة -٧

  یحول الطاقة الشمسیة إلى طاقة حراریة  السخان الشمسى -٨

  تتحول الطاقة الكھربیة الى ضوئیة و صوتیة   التلیفزیون  -٩

تتحول طاقة الموجات الكھرومغناطیسیة الى طاقة   ل التلیفون المحمو-١٠
  صوتیة 

   -:تطبیقات التكنولوجیة االثار السلبیة لل:  
  االثار السلبیة  التطبیق التكنولوجى

  یسبب تلوث كیمیائي للھواء  عادم السیارات  
  تسبب  تلوث كیمیائي للھواء والماء والتربة  -١  المبیدات الكیمیائیة

  ائىتسبب تسمم غذ -٢
  تسبب تلوث كیمیائي وضوضائي وقتل للكائنات الحیة  التفجیرات العسكریة :

  تسبب الدمار الشامل   األسلحة الذریة والنوویة
  تسبب تلوث كھرومغناطیسي              شبكات المحمول

  تسبب تلوث ضوضائي  مكبرات الصوت :
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  الحراریة الطاقة على الحصول طرق

  باالحتكاك حراریة طاقة الى المیكانیكیة ةالطاق تحول -١
   تجربة  : توضح تحول الطاقة المیكانیكیة الى طاقة حراریة باالحتكاك

 الخطوات :  
  نحضر دراجة و نقلبھا و ندور البدال بسرعة  ثم نضغط على الفرامل بقوة -١
  و نلمس اطار الدراجة بعد توقفھا مباشرة -٢

  حرارة اطار الدراجة و الفرامل ارتفاع درجة نالحظ :المالحظة 
یر  ا     التفس ال منھم رارة ك ة ح اع درج ى ارتف ل ادى ال ة و الفرام ار الدراج ین اط اك ب               االحتك
  الى طاقة حراریة باالحتكاك الطاقة المیكانیكیة  تتحولت  الستنتاجا

 :  حراریة طاقة الى لالجسام الحركیة الطاقة تحول -٢
  حول الطاقة الحركیة لالجسام الى طاقة حراریة) توضح ت١تجربة (
  كرات معدنیة صغیرة  –ترمومتر  –برطمان بالستیك  االدوات 

  نضع الكرات المعدنیة  فى البرطمان البالستیك  -١ الخطوات : 
 حرارةالكرات بواسطة الترمومتر ثم نغلق البرطمان جیدا ونعین درجة -٢                          

 الكرا ت برطمان عدة مرات بسرعة لمدة دقیقتین  ثم نعین درجة حرارةنرج ال -٣
 االحتكاك نالحظ ارتفاع درجة حرارة الكرات المعدنیة  نتیجة  المالحظة

 ترتفع درجة الحرارة بسبب حركة االجسام واحتكاكھا ببعضھا  -١االستنتاج             
  حركة االجسام  و بالتالى مع  طاقة حركتھاوتتناسب درجة الحرارة تناسبا طردیا  مع سرعة  – ٢

   لحراریةا الطاقة
  عند تالمسھمافي درجة الحرارة  صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم األعلى في درجة الحرارة إلى الجسم األقل " ھي

   :الحرارة درجة
  عند مالمسة جسم آخر  اتجاه انتقال الحرارة منھ أو إلیھ " ھي الحالة الحراریة للجسم والتي یتوقف علیھا

  
   الحرارةكیفیة انتقال توضح  :) ١تجربة (    وانتقالھا الحرارة

  الخطوات 
  في اناء زجاجى معزول ونعین درجة حرارتھ بالترمومتر بارد نضع ماء  -١
  نقوم بتسخین كرات معدنیة بواسطة الغالیة ونعین درجة حرارتھا -٢
  الباردط في الماء نترك الكرات المعدنیة الساخنة لتسق -٣
  و الكرات المعدنیة )  البارد نعین درجة حرارة الخلیط ( الماء -٤

  المالحظة 
  الكرات المعدنیة الماء ونالحظ ان درجة حرارة خلیط 

  الباردة الماءاقل من درجة حرارة الكرات الساخنة و اعلى من درجة حرارة 
  : واالستنتاج

  درجة الحرارة إلى  الحرارة من الجسم األعلى فيتنتقل  -١
 عند تالمسھما  الحرارة الجسم األقل في درجة  
  درجة لحرارة في الجسمان حتى یتساوي بینھما  یستمر انتقال الحرارة و-٢

  ال تنتقل الحرارة بین جسمین متساویین فى درجة الحرارة  ملحوظة  :
  :        ةالحرار انتقال طرق       

  انتقال الحرارة بالحمل  باإلشعاع ال الحرارةانتق  بالتوصیل انتقال الحرارة
 األجسامبعض ھي انتقال الحرارة خالل 

  آخرالى الصلبة من طرف 
انتقال الحرارة من طرف ملعقة  مثل 

 ساخنة للطرف األخر
  

درجة حرارتة ھى انتقال الحرارة من جسم 
إلى الوسط المحیط وال تحتاج مرتفعة 

  لوسط مادي تنتقل خاللھ 
الى  الحرارة من الشمس انتقال مثل

  االرض
  

 االوساط الغازیة خاللھى انتقال الحرارة 
 و السائلة حیث تقل كثافة الجزئیات 

كثافة  دادوتز ترتفع إلى اعليفالساخنة 
  تھبط إلى أسفل" فالجزئیات الباردة 

  و انتقال حرارة المدفأةغلیان الماء  مثل

 

 الطاقة الحراریة

 مادة 
  عازلة

 ماء

 ترمومتر

 ترمومتر

 كرات
  معدنیة 
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  انتقال حرارة المدفأة بالحمل و االشعاع -٢       االشعاع فقط انتقال حرارة الشمس الى االرض ب -١ملحوظة : 
   ؟الثالجة یوضع  الفریزر أعلى( علل )  : 

  یحل محلة ھواء اخر وھكذا حتى یبرد ھواء الثالجةف یھبط إلى أسفلفتزداد كثافتھ ف یبرد المالمس للفریزرالھواء ألن
لیحل محلة  فیرتفع إلى اعليكثافتة عندما یسخن تقل  المالمس للمدفاة واءألن الھ  ؟الحجرة ارضیة على توضع المدفأة( علل )  

  حتى یتم تدفئة ھواء الحجرة یستمر صعود و ھبوط الھواء  وھكذا بارد اكبر كثافة ھواء 
  لتكوین تیارات ھوائیة داخل المكان  ؟یوجد في دور العرض شبابیك علویة وسفلیة ( علل ) 

  
  
  

  حیاتنا في ةیلحرارا الطاقة و التكنولوجیا

   ةیحرار طاقة تنتج التي التطبیقات أمثلة من
   عدیدة تنتج طاقة حراریة وتختلف عن بعضھا من حیثتكنولوجیة  ھناك تطبیقات

  )ملوث او غیر ملوث تاثیرھا على البیئة(و -٣غیر متجدد )   -متجدد  –و نوع مصدر الطاقة ( دائم  -٢مصدر الطاقة    -١
   ھذة التطبیقات :امثلة  ل        

  نوع مصدر الطاقة  تاثیرھاعلى البیئة  مصدر طاقتھا  تطبیقات تكنولوجیة

  دائمة  غیر ملوثة  الشمس  السخان الشمسي

  متجددة  غیر ملوثة  الكھرباء  السخان الكھربي

  متجددة  غیر ملوثة  الكھرباء  المدفأة الكھربیة

  دائمةغیر   ملوثة  الغاز الطبیعي  أفران الغاز

  غیر دائمة  ملوثة  البترولمشتقات   لبتروليالموقد ا

  غیر دائمة  ملوثة  الفحم  مدفأة 

  ألنھ غیر ملوث للبیئة ومصدر طاقتھ (الشمس) دائم. علل: یفضل استخدام السخان الشمسي عن السخان الكھربي أو سخان الغاز.
  تلویثا للبیئة وتعتمد على مورد متجدد للطاقة.ألنھا اقل  علل: تفضل المحطات النوویة لتولید الكھرباء عن المحطات البترولیة.

  
  

  
  
  

      الحیوان عالم في التنوع
  -من حیث :  عن بعضھا الحیواناتتختلف  
  فبعضھا كبیر الحجم مثل الفیل و الخرتیت  وبعضھا صغیر الحجم مثل الفأر واألرنب الحجم  

  على الیابسة مثل الحصان والكلبیعیش وبعضھا فبعضھا یعیش في الماء مثل األسماك والتماسیح  و بیئة المعیشة
  

   -: من حیث  عن بعضھا  تختلف النباتات النبات عالم في التنوع
  فبعضھا أشجار ضخمة  مثل الكافور والنخیل وبعضھا أعشاب صغیرة مثل البرسیم والجرجیر            االشجار حجم

  الملوخیة اوراق نبات  مثل صغیر الحجمنبات الموز وبعضھا  اق اور الحجم مثل ة كبیراراق فبعضھا   االشجارأوراق وحجم 
  
  
  
  
  

 

 تنوع الكائنات الحیة 
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 الشكل الظاھري تصنیف النباتات حسب

  نباتات تتمیز إلى جذور وسیقان وأوراق
 معظم النباتات )و ھى ( 

 إلى جذور وسیقان وأوراق  تتمیز نباتات ال 

   الثالثة الطحالب بأنواعھامثل  الذرة والقمح والنخیل وغیرھا  مثل 
 الخضراء  والبنیةو الحمراء

  تنوع الكائنات الحیة الدقیقة  
   الكائنات الحیة الدقیقة :

  ترى بالمیكروسكوب بالعین المجردة ولكنھا  ىال تر دقیقة ھي كائنات 
   فى الماء و الھواء و التربةتنتشر و

  میسیوم   األمیبا والیوجلینا والبرا من أمثلتھا
  تتنوع الكائنات الحیة الدقیقة في الشكل وطریقة الحركة

  
  تجربة توضح تنوع الكائنات الحیة الدقیقة 

  العدسة الشیئیة للمجھر تحتضع قطرة من ماء بركة ن -١  الخطوات
  ازرق میثلین محلول  قطرة  من علیھا  ضعثم ن -٢             

   البرامسیوم و ئنات الدقیقة  (وحیدة الخلیة) مثل االمیبیاالعدید من الكا نالحظ   المالحظة     
  تختلف  عن بعضھا من حیث الشكل وطریقة الحركة .الیوجلینا و                   
  الشكل وطریقة الحركة حیث منتختلف الكائنات الدقیقة عن بعضھا  االستنتاج 

  :  الحیة الكائنات تصنیف علم
ة ووضع    " ھو أحد فروع علم األحیاء ا ات الحی ین الكائن ا    لذي یبحث في أوجھ الشبھ واألختالف ب ي مجموعات    المتشابھ منھ ف

  " لسھولة دراستھا حسب نظام معین
  دراستھا    لسھولة بسبب تنوعھا الھائل و ؟بتصنیف الكائنات الحیة  العلماء قومعلل ی
  الظاھري الشكل حسب النباتات تصنیف : أوال
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  التكاثر طریقة حسب النباتات تصنیف : ثانیا ١٧

  
  تتكاثر عن طریق الجراثیم مثل الفوجیر و كزبرة البئر ھى نباتات ارضیة صغیرة  السراخس  

  مرىالن بذور ھذة النباتات توجد داخل مخاریط و لیس لھا غالف ثعللى سمیت معراة البذور بھذا االسم ؟
  ؟ الن بذور ھذة النباتات توجد داخل غالف ثمرى عللى سمیت مغطاة البذور بھذا االسم

  الجسم تدعیم لطبیعة تبعا الحیوانات تصنیف : ثالثا

   
  

  ملحوظة : السلحفاة ذات دعامة داخلیة و خارجیة 
  
  
  
  

تصنیف الحیوانات حسب 
 طبیعة تدعیم الجسم

  حیوانات لھا جسم مدعم
 اى لھا دعامة

حیوانات لھا جسم رخو أي 
 دعامة لیس لھا 

األخطبوط  وقندیل البحر مثل 
 الدیدان  و

  
 ةدعامة داخلی

  
 دعامة خارجیة 

  
 المحار مثل القواقع و 

مثل األسماك والزواحف 
 والطیور والثدییات

تصنیف النباتات حسب 
 الى طریقة التكاثر 

تتكاثر بتكوین نباتات 
 البذور

نباتات تتكاثر بالجراثیم 

  مغطاة البذور نباتات 
 

  
 معراة البذورنبتات 

الفوجیر و كزبرة  مثل 
 البئر 

نباتات أرضیة و ھى 
 صغیرة (السراخس )

تتكون بذورھا داخل 
مخاریط ولیس غالف 

  الصنوبر والسیكس مثل 
 ذات فلقة واحدةنباتات 

  
 والقمح مثل الذرة 

  
 ذات فلقتین نباتات 

  
 مثل الفول والبسلة

تتكون بذورھا داخل 
وتنقسم  غالف ثمرى
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   األرجل عدد حسب المفصلیات تصنیف : رابعا ١٨
  و تصنف حسب عدد االرجل المفصلیةمفصلیة أرجل فقاریة تتمیز ب حیوانات ال یات  : "المفصل

  

  
 
  
 
 
 

 األسنان وعدد نوع حسب الثدییات تصنیف : خامسا

  
  شرات؟   حتى تستطیع التقاط على الحعللى القنفذ لة اسنان امامیة ممتدة للخارج

  حتى یستطیع تقطیع و تمزیق لحم الفریسة   عللى االسد و النمر لة انیاب مدببة و ضروس حادة 
  

تصنیف الثدییات حسب 
 نوع وعدد األسنان

 عدیمة األسنان  لھا أسنان 

لھا أنیاب مدببة المدرع والكسالن  مثل 
 وضروس حادة 

حیوانات لھا قواطع 
 حادة 

سنان حیوانات لھا أ
أمامیة ممتدة للخارج 

 مثل القنفذ 

 قوارض مثل ال واالرنبیات األسد والنمر 

لھا زوجین من القواطع 
 بالفك العلوي وزوج

واحد بالفك  بالف

لھا زوج واحد من 
  القواطع في كل فك  

 مثل الفأر والسنجاب 
 

 مثل األرنب

تصنیف المفصلیات 
 حسب عدد األرجل

 الحشرات  العنكبوتیات  عدیدة األرجل 

لھا ثالثة أزواج من 
 األرجل المفصلیة 

لھا أربعة أزواج من 
 األرجل المفصلیة

لھا عدد كبیر من األرجل 

  النمل والجراد مثل 
الذباب  و النحل و

 الصرصورو والبعوض

ذات األلف  و ٤٤أم مثل  العقرب  والعنكبوت مثل 
 قدم
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   الحیة الكائنات تصنیف وحدة ١٩
  مثل نوع القطط أو الكالب أو األرانب  للكائنات الحیة االساسیةالتصنیف  وحدةوس من النـوع یاتخذ العالم  لین

تج        : "ھو مجموعة من الكائنات ال  النوع ا وتن ا بینھ زاوج فیم ا أن تت ي یمكنھ ة والت حیة األكثر تشابھا في صفاتھا الظاھری
   أفرادا جدیدة خصبة قادرة على التكاثر وحفظ النوع " 

  النھا تنتج افراد خصبة قادرة على التكاثر و حفظ النوع یمكن حدوث تزاوج بین افراد النوع الواحد؟علل -١
وع   ؟ انواع مختلفة الیمكن حدوث تزاوج بین افراد -٢ ظ الن ا یحدث     النھا تنتج افراد عقیمة غیر قادرة على التكاثر و حف ل م مث

  یكون الناتج أنثى عقیمة تسمى البغل حصان انثى الحمار وذكر العند تزاوج بین 
 

   -:   التكیف وتنوع الكائنات الحیة
  -: التغیرات البیئیة مثل  وتعدد البیئات التي تعیش فیھا  ؟تنوع الكائنات الحیة  ما ھو سبب 

  وجود الماء – ٣      تنوع الغذاء – ٢ تغیر المناخ              – ١  
  تغیر  في سلوك الكائن الحي أو تركیب جسمھ أو الوظائف الحیویة ألعضائھ  اوتحور  ھو: "  التكیف

  ن الحصاقدم كي یصبح أكثر تالؤما مع ظروف البیئة التي یعیش فیھا " مثال قدم الجمل ول
  
  حتى ال تغوص فى الرمال و تحمیة من حرارة الرمال الملتھبة تنتھي قدم الجمل بخف مفلطح سمیك (علل) -١
  الجري على التربة الصخریة یستطیعحتى  تنتھي قدم الحصان بحافر قوي (علل ) - ٢

 الحیة الكائنات فى التكیف أنواع

  
  

  ئنات الحیة أسباب التكیف في الكا
  
  
  
  
  
  
  

 أنواع التكیف 

 ف تركیبي أو تشریحيتكی تكیف وظیفي تكیف سلوكي

تكیف یتناول سلوك الكائن ھو 
من في أوقات محددة  الحى 

 الیوم او السنة 

قدرة بعض ھو تكیف یتناول 
أنسجة الجسم على  و عضاءأ

  القیام بوظیفة معینة

تكیف یتناول تركیب أحد ھو
 أجزاء الجسم

  األنسان  فىافراز العرق مثل  الحصان قدم قدم الجمل ومثل 
 ز السم في الثعابینوافرا

  ھجرة الطیور -١مثل 
الطیور نھارا معظم نشاط  و - ٢

 شاط الخفافیش لیال نو - ٣

 في النباتات في الحیوانات

 للتكیف مع ظروف البیئة الحركة الھروب من االعداء للحصول على الغذاء

 أسباب التكیف 
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  العوم والطیران والعدو والتسلق  منھا تتنوع طریقة الحركة فى الثدییات     - :  الثدییات فى الحركة و التكیف

  التى تعیش فیھا معیشھ والبیئة و ظروف الحركة اللتالءم طریقة االمامیة فى الثدییات تتحور عظام األطراف 
  علل لما یاتى : 

  الطیران    على  اتساعدھل              الى اجنحة  ؟  ف االمامیة في الخفاشتحورت االطرا -١
 على العوم في الماء  ھا تساعدل    ؟ مجادیفتحورت االطراف االمامیة في الحوت والدولفین  الى  -٢
   االشجار تساعدھا على تسلقل            ؟ أذرع طویلةتحورت االطراف االمامیة في القرود الى  -٣
  لتساعده على الجري على التربة الصخریة                                أرجل الحصان تنتھى بحافر قوى ؟  - ٤

  التكیف وطبیعة الغذاء 
   ةحركالطریقة و  التى تعیش فیھا ظروف البیئة و  علیة  الذي تتغذى نوع الغذاءلتتكیف مع  رجل ومناقیر الطیورا  تتحور 

  تتغذى على اللحوم التى  ل الصقور والنسورمث  الجارحة الطیور
  تمزیق لحم الفریسة ل   علل معقوفةو مناقیر حادةلھا  -١  
    علل قابل لالنثناء خلفي و الرابع  أمامیة ة ثالث  بمخالب حادة لھا اربع اصابع تنتھىو  -٢  

  لتحكم القبض على فریستھا         
  أبو قردان  الھدھد و مثل قعوالقوا الدیدان على تتغذى التي الطیور 
  من التربةتساعدھا على التقاط الدیدان والقواقع ل  علل مناقیر طویلة ورفیعةلھا   -١
  الماء وجود  المشي في حتى تستطیع  عللتنتھي بأصابع دقیقة و أرجل طویلة ورفیعة لھا  -٢
  

  مثل البط  واألوز   واألسماك الطحالب على تتغذى التي الطیور
  لتساعدھا على ترشیح الطعام من الماء  علل مسننة من األجناب و مناقیر عریضة لھا -١
  و السباحة فى الماء أرجل مكففة لتساعدھا على العوم  لھاو  -٢

    الحشرات أكلة المفترسة النباتات في التكیف

   : الحشرات اكلة المفترسة النباتات
  بعملیة البناء الضوئي وصنع المواد الكربوھیدراتیة  ھي نباتات خضراء ذاتیة التغذیة تستطیع القیام -١
  یةالبروتین المواد لصنعمن التربة الالزمة لكنھا ال تستطیع امتصاص المواد النیتروجینیة  -٢
  منھا  بروتینیةالمواد اص المتصاوو ھضمھا ألقتناص الحشرات  اوراقھا اجزاء من لذلك تحورت  -٣
  روسیرا وحامول الماء الدایونیا والد    ومن أمثلتھا  

  وأستمرار الحیاة التكیف 
لدیناصورات اأنقرضت مثل  ماتت و تستطیع ان تتكیف مع ظروف االبیئة الكائنات التي عاشت قدیما ولم 

  الكائناتو والماموث
  في الحیاة   تستمراظروف االبیئة  تكیفت مع  التىو  

  وھجرة الطیور -٣ والخمول الصیفي  -٢ البیات الشتوي -١  الكائنات الحیةالتكیف في  صور من 
  التكیف بغرض التخفى( المماتنة ) -٥تكیف النباتات المائیة و الصحراویة   -٤( وجمیعھا أمثلة للتكیف السلوكي )

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخمول الصیفي -٢  البیات الشتوي -١  وجھ المقارنة

لحرارة فى فصل الصیف عندما ترتفع درجة ا  عندما تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء  وقت الحدوث
  خاصة في المناطق الصحراویة  

   مثلتختبا بعض الحیوانات في الجحور  -١  كیف یحدث  
  الزواحف و الحشرات   
أو تدفن نفسھا في الطین وتتوقف عن التغذیة       -٢

  الضفادع مثلویقل نشاطھا  

تختبا  بعض الكائنات  في جحور رطبة  او 
  مثل تلجأ الى السكون 

  بوع والقوقع الصحراوي وبعض الحشراتالیر

  التغلب على أرتفاع درجة الحرارة وقلة الماء  التغلب على انخفاض درجة الحرارة  الھدف منھ



  

  ٠١١٤٠٢٣٧٩٩  المظالى ابو بكر  خالدأ /٢١                  

  2016 خالد ابو بكر المظالى
 KHALED مذكرة المظالى

  : الطیور ھجرة -٣ ٢١
  

ة التكاثر أكثر دفئا وحرارة إلتمام عملی مناطقتلجأ بعض الطیور الى الھجرة من المناطق القطبیة الباردة خالل فصل الشتاء إلى 
  ثم تعود إلى موطنھا األصلي مع تحسن ظروف المناخ في الربیع

  طائر السمان  مثل 
  
  التكیف في النباتات المائیة والنباتات الصحراویة -٤

  األیلودیا )  نبات تعیش مغمورة كلیا في الماء ( مثلاما ان    المائیة النباتات : أوال
  ( مثل یاسنت الماء المعروف بأسم ورد النیل )  فى الماء جزئیا مغمورةتعیش  أو                              

  : البیئة المائیة ظروف 
  وجود التیارات المائیة -  ٣                  قلة الضوء -٢        نقص األكسجین الذائب في الماء  -١

  مثل : نبات األیلودیا  المغمورة المائیة النباتات في التكیف
  تثبیت فى التربة الفى الیھا  النبات  لعدم حاجة (علل ) فةضعی الجذور :

  الن النبات یمتص الماء و االمالح عن طریق جسم النبات كلةاو امتصاص الماء  
  حتى ال تتمزق بفعل التیارات المائیة(علل ) صغیرة الحجم  و رفیعة و شریطیة األوراق :

  اقوىیكون إتصالھا بالساق حتى   ل ) (علقاعنالیس لھا  اوراق نبات االیلودیا جالسة اى 
  

  بفعل التیارات المائیة  تنكسرحتى ال  (علل )  مرنـة  الســاق :
   ؟ غرف ھوائیة ةب  ساق نبات االیلودیا  (علل )  

  عملیة البناء الضوئي وإستخدامھ في التنفس  منلتخزین جزء من األكسجین الناتج  
  .  الماء حیطفو بالقرب من سط عالقاالنبات  ویجعل 

  التین الشوكى -٣الصبار      -٢قصب الرمال     -١مثل    الصحراویة النباتات
  قلة الماء       و  -٣ شدة الریاح -٢شدة الحرارة       -١الصحراویة :  ظروف البیئة 

    الصحراویة النباتات فى التكیف مظاھر
  الرطبة التربة  إلى طبقات  حتى تصل (علل ) كبیرة في التربة لمسافات ة عمیقةرأسیـ تكونقد -١  -الجــذور  : 

  نبات قصب الرمال )  كما فى(                       
  الندى قطرات إلمتصاص ماء األمطار و ة متشعبة بالقرب من سطح التربة (علل ) أفقی او-٢                  

  ) و التین الشوكى(كما في نبات الصبار                   
  

   (علل ) قلیلة العدد غائرة ووالثغور حول نفسھا  صغیرة ملتفة  -١   -وراق : األ
  -لتقلیل الماء المفقود في عملیة النتــــــح  ( مثل قصب الرمال )                

  الماء ( مثل الصبار ) (علل ) لتخزینعصیریةأو قد تكون  أوراق   -٢              
  ( علل) لتقلیل الماء المفقود في عملیة النتــــــح   مثل التین الشوكي الى اشواكاو متحورة  -٣              
  او مغطاة بطبقة شمعیة(علل )  لمنع الماء المفقود في عملیة النتــــــح   -٤             
   و متینة( علل) حتى ال تنكسر بفعل الریاحقصیرة   -الســـاق : 

  للقیام بعملیة البناء الضوئي  ( علل) ضراءالخ قد تكون غنیة بالبالستیدات و
  
  ویعرف ھذا النوع من التكیف بإسم المماتنة   التخفي بغرض التكیف -٥

: " ھي قدرة بعض الكائنات الحیة على محاكاة الظروف البیئیة السائدة بغرض التخفي  المماتنة
  من األعداء أو إلقتناص الفرائس في األنواع المفترسة " .

  تشبھ أوراق النباتات من حیث اللون وشكل الجناحین  الحشرة الورقیة – ١  أمثلة 
  (تكیف تركیبى ) للتخفي من أعدائھا 
  للتخفي من أعدائھا  التى تقف علیھا  تشبھ أغصان النباتات الجافة حشرة العود : – ٢ 

  (تكیف تركیبى )                       
سائدة بغرض التخفي عن فرائسھا من الحشرات التي تتغذى تتلون بألوان البیئة ال الحربــاء: – ٣ 

  (تكیف وظیفى )علیھا
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  الصحراویة الحیوانات في التكیف ٢٢
  أكثر الحیوانات تكیفا مع البیئة الصحراویة ومثاال لكل أنواع التكیف  النة من  علل یطلق على الجمل اسم سفینة الصحراء ؟

  
   الجمل تكیف مظاھر بعض

  تطایرة عند ھبوب الریاحمال الالحمایة من الرم -١
   الریاح عند ھبوب المتطایرةلحمایة العین من الرمال  ( علل )للجمل عدد وافر من الغدد الدمعیة وصفان من الرموش الطویلة  -١
  لحمایتة من الرمال المتطایرة عند ھبوب الریاح ( علل ) األنف افتحت و فتح  یستطیع الجمل أن یتحكم في غلق -٢
  لحمایتة من الرمال المتطایرة عند ھبوب الریاح( علل )الجمل صغیرة یغطیھا شعر كثیف  لمنع دخول الرمال أذن  -٣
  
  الحمایة من النباتات الشوكیة و الجافة -٢
  ( علل )الشفة العلویة لفم الجمل مشقوقة ومیناء األسنان قویة ؟ 

  اى أذىحتى یستطیع تناول النباتات الشوكیة والجافة دون أن تسبب لھ 
   القارص لیال و الحر الشدید نھارا الحمایة من البرد -٣
  لتحمیھا من البرد القارص لیال ( علل )ي بعض المناطق الحیویة من الجسم اكثر كثافة فیكون  الوبر  -١
   باالشعاع نھارالتسھیل فقد الحرارة  ( علل )مناطق الجسم األخرى بعض كثافة في اقل ویكون  -٢ 

  
  من الغوص فى الرمال الناعمة الحمایة  -٤
    ( علل )؟ عریض و سمیك تنتھي أرجل الجمل بخف 

  حمیة من حرارة الرمال الساخنةت سمیك حتىوالرمال الناعمة حتى ال تغوص فى خف عریض 
 التغلب على قلة الغذاء  -٥
  ة لیتحمل الجوع من الدھون في سنام الطعام على ھیئة یختزن الجمل  -١
  طعام اى  تناولان یدون أشھر ب ٤:  ٣ 

٪ من وزنھ  ٢٥أن یفقد  للجمل یمكن  عندما ال یتوافر الماء والغذاء -٢
  تتحملة الثدییات األخرى    ضعف ما ھذا  ة وتركیب دمدون ان یتغیر 

  التغلب على ندرة الماء  -٦
  
   لمدة اسبوع او اكثر  ان یتحمل العطش لجمل یستطیع اعلل  -١
دقائق دون أن  ١٠ خالللتـــــر من الماء  ١٠٠ شربان ییستطیع النة  

   تركیب الدم  یتاثر
  البقاء لمدة أسبوع أو أكثر دون أن یشرب ماء یستطیعو بعدھا    
   علل : ال یحتاج الجمل الى افراز العرق إال نادرا ؟ -٢

  خالل ساعات النھار° ٤١صباحا إلى ° ٣٤الن درجة حرارة الدم لیست ثابتة  فھي تتغیر من 
  م° ٤٠لذلك ال تبدأ الغدد العرقیة في إفراز العرق إال عندما تصل درجة حرارة الدم إلى  
  نھارایجعل المساحة المعرضة الشعة الشمس اصغر ما یمكن  الشكل الھرمى لسنام الجمل 

  لیال  و یقلل من كمیة الحرارة المفقودة باالشعاع نھارا فیقلل من كمیة الحرارة الممتصة       
   


