
 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  غذائة
  صناعة األدویةواألسمدة و األلیاف الصناعیة

  جزیئات المواد الناتجة من التفاعل

  

  بالحرارة إلى  عناصرھا األولیة أو مركبات أبسط منھا

  وغاز األكسجین الذى  یزید الشظیة اشتعاال

  ویتصاعد بخارالماء )أسود(ینحل ھیدروكسید النحاس األزرق ویعطى أكسید نحاس 

  ویتصاعد غاز ثانى أكسید الكربون  أسودنحاس 

  ٠الكبریتویتصاعد غاز ثالث أكسید ) أسود(تنحل كبریتات النحاس الزرقاء وتعطى أكسید نحاس 

ویتصاعد غاز  )ابیض مصفر(تنحل نترات الصودیوم البیضاء وتعطى نیتریت الصودیوم لونة 

١ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 

  

  لتولید الطاقة الالزمة لحركة السیارة محرك السیارة  
غذائة بانتاجیقوم النبات لعملیة البناء الضوئى تفاعل الماء مع ثانى اكسید الكربون فى 

صناعة األدویةواألسمدة و األلیاف الصناعیة تدخل التفاعالت الكیمیائیة فى كثیر من الصناعات مثل 

 
  

جزیئات المواد الناتجة من التفاعل فىوتكوین روابط جدیدة  ةتفاعلالمجزیئات المواد  فىھو كسر الروابط الموجودة 

  االكسدة و االختزال تفاعالت - ٣تفاعالت االحالل -٢تفاعالت االنحالل الحرارى  

  
  

بالحرارة إلى  عناصرھا األولیة أو مركبات أبسط منھا الكیمیائیة ھي تفاعالت كیمیائیة تتفكك فیھا بعض المركبات 

وغاز األكسجین الذى  یزید الشظیة اشتعاال)فضي(ینحل أكسید الزئبق األحمرالى زئبق 
  
  
  

  أكاسید بعض الفلزات

ینحل ھیدروكسید النحاس األزرق ویعطى أكسید نحاس 
  
  
 

  بعض الھیدروكسیدات

 

نحاس تنحل كربونات النحاس الخضراء وتعطى أكسید 
  
  

 
 لكربوناأكسید الفلز وثاني أكسید 

تنحل كبریتات النحاس الزرقاء وتعطى أكسید نحاس 
 

 لكبریتاأكسید الفلز وثالث أكسید 

تنحل نترات الصودیوم البیضاء وتعطى نیتریت الصودیوم لونة 
  ٠األكسجین الذي یزید اشتعال الشظیة

 

جمیع نترات الفلزات 
  القاعدیة تنحل بالحرارة إلي

 نیتریت الفلزو غاز األكسجین

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى

  
  

محرك السیارة   فىاحتراق البنزین  -١
تفاعل الماء مع ثانى اكسید الكربون فى  -٢
تدخل التفاعالت الكیمیائیة فى كثیر من الصناعات مثل   -٣

ھو كسر الروابط الموجودة 

  
  
تفاعالت االنحالل الحرارى   -١   

ھي تفاعالت كیمیائیة تتفكك فیھا بعض المركبات 

أكاسید بعض الفلزات -١
  تنحل بالحرارةالي 

 الفلز واألكسجین

بعض الھیدروكسیدات -٢
  تنحل بالحرارةإلي 

أكسید الفلز وبخارالماء

  معظم الكربونات -٣
  تنحل بالحرارة إلي 

أكسید الفلز وثاني أكسید 

  الكبریتات معظم  -٤
  تنحل بالحرارة إلي

أكسید الفلز وثالث أكسید 

جمیع نترات الفلزات  -٥
القاعدیة تنحل بالحرارة إلي

نیتریت الفلزو غاز األكسجین 

  
  



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

جسم اخر او 

  
تنحل مادة ازید الصودیوم بواسطة الشرر الكھربى الى صودیوم وغاز النیتروجین فتمتلئ 

  

  فى محلول احد مركباتة  
   

  ھى ترتیب العناصر الفلزیة  ترتیبا تنازلیا حسب درجة نشاطھا الكیمیائي

  تفاعالت االحالل المزدوج

  وینتج ھیدروكسید الفلز ویتصاعد غاز الھیدروجین

  الن الصودیوم یتفاعل مع الماء و یتصاعد غاز الھیدروجین الذى یشتعل بفرقعة فیزداد الحریق اشتعاال

٢ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  عند تسخین أكسید الزئبق االحمر یتغیر لونة و یقل وزنة؟
  .یتغیر لونة ألن أكسید الزئبق األحمر ینحل بالتسخین إلي زئبق فضي

  و یقل وزنة بسبب تصاعد غاز االكسیجین
  كیف تمیز بین كبریتات نحاس وكربونات نحاس؟  

  ماءالجیرالرائق  علىبتسخین كال منھما  وإمرار الغاز الناتج 
  یتعكر یكون كبریتات نحاساذا تعكر ماء الجیرالرائق یكون كربونات نحاس اذا لم 

 وضح اثر الحرارة على خلیط من كبریتات النحاس وھیدروكسید نحاس؟ 
  یتكون راسب اسود من اكسید النحاس و حمض الكبریتیك المخفف 

  فى السیارات الحدیثةمطوى داخل عجلة القیادة 

  عللالمواقف الطارئة من اھم وسائل االمان فى 
جسم اخر او بصطدام االالنھا تحمى السائق من االصطدام بعجلة القیادة اوالزجاج االمامى عند 

  ھ السیارةسرع

  ما النتائج المترتبة على ذلك؟عند حدوث انخفاض سریع مفاجئ فى سرعة السیارة
تنحل مادة ازید الصودیوم بواسطة الشرر الكھربى الى صودیوم وغاز النیتروجین فتمتلئ 

  مللى ثانیة ٤٠الوسادة الھوائیة  بغاز النیتروجین بسرعة فائقة خالل 
  الواضحة والحركة الصحیحة لھرؤیة للسائق لتؤمن لة باصطدامھا 

  أقل منة  نشاطاً  اخر فیھا احالل عنصراكثر  نشاط محل عنصر

.. یمكن معرفة العنصر االكثر نشاطا من العنصر االقل نشاط من متسلسلة النشاط الكیمیائي

ھى ترتیب العناصر الفلزیة  ترتیبا تنازلیا حسب درجة نشاطھا الكیمیائي:متسلسلة النشاط الكیمیائي

  
  

تفاعالت االحالل المزدوج - ٢تفاعالت االحالل البسیط       -١:تنقسم تفاعالت االحالل الى نوعین 

  

  
  

  الماء احالل فلز محل ھیدروجین
وینتج ھیدروكسید الفلز ویتصاعد غاز الھیدروجینتحل الفلزات محل ھیدروجین الماء 

  علل الیستخدم الماء فى اطفاء حرائق الصودیوم؟
الن الصودیوم یتفاعل مع الماء و یتصاعد غاز الھیدروجین الذى یشتعل بفرقعة فیزداد الحریق اشتعاال

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
  

عند تسخین أكسید الزئبق االحمر یتغیر لونة و یقل وزنة؟علل 
یتغیر لونة ألن أكسید الزئبق األحمر ینحل بالتسخین إلي زئبق فضي

و یقل وزنة بسبب تصاعد غاز االكسیجین 
كیف تمیز بین كبریتات نحاس وكربونات نحاس؟  -٢

بتسخین كال منھما  وإمرار الغاز الناتج 
اذا تعكر ماء الجیرالرائق یكون كربونات نحاس اذا لم 

وضح اثر الحرارة على خلیط من كبریتات النحاس وھیدروكسید نحاس؟ -٣
یتكون راسب اسود من اكسید النحاس و حمض الكبریتیك المخفف 

  :الھوائیة  ةالوساد
مطوى داخل عجلة القیادة  ھى كیس قابل لالنتفاخ 

  :  االھمیة

من اھم وسائل االمان فى تعتبر  
النھا تحمى السائق من االصطدام بعجلة القیادة اوالزجاج االمامى عند 

سرعفى مفاجئ  سریع و انخفاض
  : فكرة العمل

عند حدوث انخفاض سریع مفاجئ فى سرعة السیارة  
تنحل مادة ازید الصودیوم بواسطة الشرر الكھربى الى صودیوم وغاز النیتروجین فتمتلئ  

الوسادة الھوائیة  بغاز النیتروجین بسرعة فائقة خالل 
صطدامھا اثم تفرغ مباشرة بعد  

  
  

  

  

  
  

فیھا احالل عنصراكثر  نشاط محل عنصر  ھي تفاعالت كیمیائیة یتم

یمكن معرفة العنصر االكثر نشاطا من العنصر االقل نشاط من متسلسلة النشاط الكیمیائي

متسلسلة النشاط الكیمیائي

تنقسم تفاعالت االحالل الى نوعین 

احالل فلز محل ھیدروجین -١
تحل الفلزات محل ھیدروجین الماء  -١
  
  

علل الیستخدم الماء فى اطفاء حرائق الصودیوم؟
الن الصودیوم یتفاعل مع الماء و یتصاعد غاز الھیدروجین الذى یشتعل بفرقعة فیزداد الحریق اشتعاال



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  وضع قطعة من النحاس والخارصین واأللومنیوم في حمض الھیدروكلوریك المخفف 

  االجابة

ألن االلومنیوم  اكثر نشاطا من الخارصین  و یسبقة فى متسلسلة النشاط 

تبطئ من فلز االلومنیوم سطح اكسید االلمونیوم على 

ألن النحاس یلى  الھیدروجین في متسلسلة النشاط الكیمیائى اى أقل منھ 

  یحفظ فى اوانى من النحاس
متسلسلة النشاط الكیمیائى اى اقل منة الن النحاس یلى الھیدروجین فى 

  االناء نشاطا و لذلك ال یحدث تفاعل بین الحمض و االناء فال یتاكل
  )الخارصین (و ال یحفظ فى اوانى من الزنك 

الن االخارصین  یسبق  الھیدروجین فى متسلسلة النشاط الكیمیائى اى اكثر 
  فیتاكل االناءمنة نشاطا و لذلك یحدث تفاعل بین الحمض و االناء 

  عدیمة اللون حمر من  النحاس  ومحلول كبریتات الماغنسیوم

٣ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  الحمض احالل فلز محل ھیدروجین
  وغاز الھیدروجین  الحمضوینتج ملح  تحل الفلزات محل ھیدروجین الحمض

وضع قطعة من النحاس والخارصین واأللومنیوم في حمض الھیدروكلوریك المخفف 

  یتفاعل كل من الخارصین واأللومنیوم مع الحمض بینما ال یتفاعل النحاس معة

  علل لما یاتى

ألن االلومنیوم  اكثر نشاطا من الخارصین  و یسبقة فى متسلسلة النشاط تفاعل االلومنیوم مع الحمض أشد واعنف من تفاعل 
  الكیمیائى

مع الحمض فى التفاعل  االلومنیوم 
  غم ان الخارصین اقل نشاط من االلمونیوم

اكسید االلمونیوم على من طبقة وجود  بسبب
  الكیمیائى سرعة  التفاعل

ألن النحاس یلى  الھیدروجین في متسلسلة النشاط الكیمیائى اى أقل منھ   المخفف؟ الھیدروكلوریك حمض
  نشاطا

 من اوانى فى المخفف كالھیدروكلوری
  الزنك؟ من

یحفظ فى اوانى من النحاس -١
الن النحاس یلى الھیدروجین فى 

نشاطا و لذلك ال یحدث تفاعل بین الحمض و االناء فال یتاكل
و ال یحفظ فى اوانى من الزنك  -٢

الن االخارصین  یسبق  الھیدروجین فى متسلسلة النشاط الكیمیائى اى اكثر 
منة نشاطا و لذلك یحدث تفاعل بین الحمض و االناء 

  كل فلز یحل محل الفلزات التى تلیة  في متسلسلة النشاط الكیمیائي
حمر من  النحاس  ومحلول كبریتات الماغنسیومالماغنسیوم محل النحاس ویتكون راسب 

  امالحة و ال یحدث العكس؟علل الماغنسیوم یحل محل النحاس فى محالیل 

 أمالحة أحد محلول آخرفي محل

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى

  
احالل فلز محل ھیدروجین -٢

تحل الفلزات محل ھیدروجین الحمض
وضع قطعة من النحاس والخارصین واأللومنیوم في حمض الھیدروكلوریك المخفف : ماذا یحدث عند 

 
  
  
  
  

یتفاعل كل من الخارصین واأللومنیوم مع الحمض بینما ال یتفاعل النحاس معة
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

علل لما یاتى

تفاعل االلومنیوم مع الحمض أشد واعنف من تفاعل  -١
  معةالخارصین 

االلومنیوم یسبق الخارصین   -٢
غم ان الخارصین اقل نشاط من االلمونیومر

حمض مع النحاس الیتفاعل -٣

الھیدروكلوری حمض یحفظ -٤
من اوانى فى والیحفظ النحاس

  
  

كل فلز یحل محل الفلزات التى تلیة  في متسلسلة النشاط الكیمیائي
لماغنسیوم محل النحاس ویتكون راسب ایحل 

  
  
  
  

علل الماغنسیوم یحل محل النحاس فى محالیل 

محل فلز احالل)ب(



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  فیحل محلة فى محلول كبریتات النحاس 

  علل یتفاعل البوتاسیوم مع الماء لحظیا بینما یتفاعل الماغنسیوم ببطء شدید مع الماء البارد؟
  

  مركبین لتكوین مركبین جدیدین

  

  .تفاعل حمض الھیدروكلوریك مع ھیدروكسید الصودیوم ینتج ملح كلورید الصودیوم وماء

  

محلول ملح مع محلول 
ملح 

٤ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  الن الماغنسیوم یسبق النحاس فى متسلسلة النشاط الكیمیائى فیحل محلة
  على عكس النحاس الذى یلى الماغنسوم فال یحل محلة

  فى اوانى من االلمونیوم ؟  كبریتات النحاس 
فیحل محلة فى محلول كبریتات النحاس  فى متسلسلة النشاط الكیمیائى  

  اوانى الحفظ 

  كلما كان االحالل اسرع فى متسلسلة النشاط الكیمیائى
علل یتفاعل البوتاسیوم مع الماء لحظیا بینما یتفاعل الماغنسیوم ببطء شدید مع الماء البارد؟

  بین البوتاسیوم و الھیدروجین اكبر من التباعد بین الماغنسیوم والھیدروجین

مركبین لتكوین مركبین جدیدین)   ىایون( تفاعالت كیمیائیة  یتم فیھا تبادل مزدوج بین شقى 

  
 
  

  

  ھو تفاعل حمض مع قلوى لیعطى ملح و ماء
  ماء +       قلوى                     ملح      +       

تفاعل حمض الھیدروكلوریك مع ھیدروكسید الصودیوم ینتج ملح كلورید الصودیوم وماء
  یتبخر الماء ویتبقي كلورید الصودیوم الناتج 

  . تتفاعل األحماض مع األمالح ویتوقف ناتج التفاعل على نوع كل من الحمض والملح

تفاعالت اإلحالل 
المزدوج

محلول ملح مع محلول 
ملح 

حمض مع ملح 
حمض مع قلو ى 

)التعادل ( 

 المزدوج االحالل

 الملح مع 

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
الن الماغنسیوم یسبق النحاس فى متسلسلة النشاط الكیمیائى فیحل محلة

على عكس النحاس الذى یلى الماغنسوم فال یحل محلة 
كبریتات النحاس علل ال یحفظ محلول 
 النحاسالن االلمونیوم یسبق 

اوانى الحفظ تاكل مما یؤدى الى 
  

  :ملحوظة 
فى متسلسلة النشاط الكیمیائىكلما زاد التباعد بین الفلزات 

علل یتفاعل البوتاسیوم مع الماء لحظیا بینما یتفاعل الماغنسیوم ببطء شدید مع الماء البارد؟
بین البوتاسیوم و الھیدروجین اكبر من التباعد بین الماغنسیوم والھیدروجین الن التباعد

  
  

  
  
  

تفاعالت كیمیائیة  یتم فیھا تبادل مزدوج بین شقى  ھى 

  
  
  

  
ھو تفاعل حمض مع قلوى لیعطى ملح و ماء :التعادل 

+       حمض              
تفاعل حمض الھیدروكلوریك مع ھیدروكسید الصودیوم ینتج ملح كلورید الصودیوم وماء:مثل

الناتج  وعند تسخین المحلول
  
  
  

  
  

تتفاعل األحماض مع األمالح ویتوقف ناتج التفاعل على نوع كل من الحمض والملح

  
  
  
  

االحالل تفاعالت:  ثانیا

تفاعل التعادل ] ١[

 الحمض تفاعل -]٢[



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  . بالون –زجاجة بالستیك 

  

  
  

٥ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  .تجربة توضح تفاعل حمض الھیدروكلوریك مع كربونات الصودیوم

زجاجة بالستیك  –مسحوق كربونات صودیوم  –حمض ھیدروكلوریك مخفف 
  .  نضع كمیة من حمض الھیدروكلوریك المخفف في الزجاجة 

  .ثم نضع كمیة من كربونات الصودیوم في البالون 
  .    ندخل فوھة البالون في فوھة الزجاجة 

 ثم نقلب البالون بحیث تسقط كمیة من  كربونات الصودیوم فیالزجاجة
  حدوث تفاعل كیمیائى داخل الزجاجة  

  زیادة حجم البالون
  ثم ننزع البالون من الزجاجة  ثم بحرص شدید نغلق فوھة البالون

  و نمرر الغاز المتجمع في البالون في ماء الجیر الرائق
  ماء الجیر الرائق

مع كربونات الصودیوم  المخفف یتفاعل حمض الھیدروكلوریك
ویتكون كلورید الصودیوم وماء  و ثاني أكسید الكربون الذي یعكر ماء الجیر 

  الن شرط التفاعل ان یترسب احد الملحین الناتجین  علل بتفاعالت الترسیب

نترات الفضة إلي محلول عند إضافة محلول یتكون راسب أبیض 
  .الذى ال یذوب فى الماء كلورید الفضة ملحتكون بسبب 

  
  

 اخر ملح محلول مع ملح

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى

  
تجربة توضح تفاعل حمض الھیدروكلوریك مع كربونات الصودیوم

حمض ھیدروكلوریك مخفف :األدوات 
نضع كمیة من حمض الھیدروكلوریك المخفف في الزجاجة  -١    :الخطوات 

ثم نضع كمیة من كربونات الصودیوم في البالون  -٢ 
ندخل فوھة البالون في فوھة الزجاجة  -٣  
ثم نقلب البالون بحیث تسقط كمیة من  كربونات الصودیوم فیالزجاجة   -٤

حدوث تفاعل كیمیائى داخل الزجاجة    -١     نالحظ
زیادة حجم البالون -٢            

ثم بحرص شدید نغلق فوھة البالون
و نمرر الغاز المتجمع في البالون في ماء الجیر الرائق 

ماء الجیر الرائق تعكرنالحظ 
یتفاعل حمض الھیدروكلوریك االستنتاج

ویتكون كلورید الصودیوم وماء  و ثاني أكسید الكربون الذي یعكر ماء الجیر 
  .الرائق

 

  
  

بتفاعالت الترسیب وتسمى

یتكون راسب أبیض علل 
بسبب  الصودیوم كلورید

  
  
  

ملح محلول تفاعل]٣[



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  
  
  
  

 ین من اكسید النحاس
 اكسید النحاس حدثت لھ عملیة اختزال علل؟ بسبب انتزاع االكسیجین منة

  للھیدروجین

  نقص نسبةتؤدى الى  ھو عملیة كیمیائیة 
 األكسجین في المادة أو زیادة نسبةالھیدروجین فیھا

  ھو المادة التي تنتزع األكسجین 
 الھیدروجین أثناء التفاعل الكیمیائي 

٦ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  -: االكسدة و االختزال حسب المفھوم التقلیدى 
  وضحى االكسدة واالختزال فى المعادلة التالیة

 اتحادة باالكسیجینالھیدروجین حدثت لھ عملیة اكسدة  علل ؟بسبب 
ین من اكسید النحاسجیعتبر الھیروجین عامل مختزل علل؟  النة انتزع االكسی

اكسید النحاس حدثت لھ عملیة اختزال علل؟ بسبب انتزاع االكسیجین منة
للھیدروجینیعتبر اكسید النحاس عامل مؤكسد علل ؟ النة منح االكسیجین 

  زیادة نسبة تؤدى الى ھي عملیة كیمیائیة 
 لھیدروجین فیھاااألكسجین في المادة أو نقص نسبة 

ھو عملیة كیمیائیة  االختزال
األكسجین في المادة أو زیادة نسبةالھیدروجین فیھا

  األكسجین تمنحھو المادة التي 
 أو تنتزع الھیدروجین أثناء التفاعل الكیمیائي

  العامل
 المختزل

ھو المادة التي تنتزع األكسجین 
 تمنحأو 

 واالختزال االكسدة

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى

  
  
  
  

االكسدة و االختزال حسب المفھوم التقلیدى  -: اوال 
وضحى االكسدة واالختزال فى المعادلة التالیة

  

الھیدروجین حدثت لھ عملیة اكسدة  علل ؟بسبب  - ١
یعتبر الھیروجین عامل مختزل علل؟  النة انتزع االكسی - ٢
اكسید النحاس حدثت لھ عملیة اختزال علل؟ بسبب انتزاع االكسیجین منة - ٣
یعتبر اكسید النحاس عامل مؤكسد علل ؟ النة منح االكسیجین  - ٤

  
  
  
  
  
  
  
  

ھي عملیة كیمیائیة  األكسدة
األكسجین في المادة أو نقص نسبة 

  العامل
 المؤكسد 

ھو المادة التي 
أو تنتزع الھیدروجین أثناء التفاعل الكیمیائي 



٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 
 خالد ابو بكر المظالى/ا

  

٧ 
 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 ٢الصف الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وضحى االكسدة واالختزال فى المعادلة التالیة
  
  
  

                   C + 2Cuo                                 Co2   +         2Cu    
                                                    

  

  : )الحدیث(االكسدة واالختزال حسب المفھوم االلكترونى  -: ثانیا 
  

  
  حول الى ایون موجبتالكترونوفقد واحد  ھالن عللعملیة اكسدة ھا ل تحدث الصودیوم-١
  وجبمحول الى ایون تواثناء التفاعل الكیمیائى الكترونفقد واحد  ھالنیعتبر الصودیوم عامل مختزل علل ؟  -٢

 
 
 
 



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  سالب 

  عملیة كیمیائیة تكتسب فیھا ذرة العنصر ھى
 إلكترونا أو أكثراثناء التفاعل الكیمیائى  

ھو المادة التي تفقد إلكترونا أو أكثر أثناء 
 .التفاعل الكیمیائي 

  اثناء عملیة االختزال

٨ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  سالبحول الى ایون وت الكتروناكتسب واحد  ھعملیة اختزال علل الن

 حول الى ایونتواثناء التفاعل الكیمیائى الكترونواحد ھاكتسب النالكلور عامل مؤكسد علل؟ 
 
 
 
 

  ى عملیة كیمیائیة تفقد فیھا ذرة العنصرإلكترون 
 .أو أكثراثناء التفاعل الكیمیائى  

ھىھى  االختزال
إلكترونا أو أكثراثناء التفاعل الكیمیائى  

مادة التي تكتسب إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل 
 الكیمیائى                  

  العامل 
 المختزل

ھو المادة التي تفقد إلكترونا أو أكثر أثناء 
التفاعل الكیمیائي 

  علل عملیة االكسدة و االختزال عملیتان متالزمتان تحدثان فى وقت واحد ؟
اثناء عملیة االختزال المكتسبةعدد االلكترونات = اثناء عملیة االكسدة  المفقودة

  علل معظم الفلزات عوامل مختزلة بینما معظم الالفلزات عوامل مؤكسدة ؟
  الن الفلزات تمیل الى فقد الكترونات اثناء التفاعل الكیمیائى

  الكیمیائىاما الالفلزات تمیل الى اكتساب الكترونات اثناء التفاعل 

  -: اى عملیة كیمیائیة تتضمن 
  فقد الكترونات تكون عملیة اكسدة

  اكتساب الكترونات تكون عملیة اختزال

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
  
عملیة اختزال علل الن ھلكلورحدث لا-٢
  

الكلور عامل مؤكسد علل؟  -٣

    

ى عملیة كیمیائیة تفقد فیھا ذرة العنصرإلكترون ھ  األكسدة
أو أكثراثناء التفاعل الكیمیائى  

  العامل
 المؤكسد

مادة التي تكتسب إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل ھو ال
الكیمیائى                  

   
علل عملیة االكسدة و االختزال عملیتان متالزمتان تحدثان فى وقت واحد ؟

المفقودةالن عدد االلكترونات 
علل معظم الفلزات عوامل مختزلة بینما معظم الالفلزات عوامل مؤكسدة ؟

الن الفلزات تمیل الى فقد الكترونات اثناء التفاعل الكیمیائى
اما الالفلزات تمیل الى اكتساب الكترونات اثناء التفاعل 

اى عملیة كیمیائیة تتضمن 
فقد الكترونات تكون عملیة اكسدة - ١
اكتساب الكترونات تكون عملیة اختزال - ٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  )النواتج( 

  االمثلة

  

  لتكوین الصابونتفاعل الزیت مع الصودا الكاویة 

  تكوین النفط او البترول لباطن االرض التى تحدث فى 

٩ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 

(  أخري ادةإلي م)المتفاعالت (ھو عملیة تتحول فیھا مادة كیمیائیة 

  : سرعة حدوثھا الى حسب وتنقسم التفاعالت الكیمیائیة 

  زمن حدوثھا

االلعاب الناریة  حتاج لفترة زمنیة قصیرة جدات  تفاعالت سریعة جدا

تفاعل الزیت مع الصودا الكاویة   تحتاج لفترة زمنیة قصیرة  تفاعالت بطیئة نسبیا

  صدأ الحدید  تحتاج لعدة شھور  جدا

التى تحدث فى تفاعالت ال  السنین لمالیینتحتاج   تفاعالت بطیئة جدا جدا

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ھو عملیة تتحول فیھا مادة كیمیائیة لتفاعل الكیمائيا

  

وتنقسم التفاعالت الكیمیائیة 

  التفاعالت

تفاعالت سریعة جدا - ١

تفاعالت بطیئة نسبیا - ٢

جدا تفاعالت بطیئة - ٣

تفاعالت بطیئة جدا جدا - ٤

 
 



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  .أكسید النیتروجین وغاز األكسجین

  اءزرقالكیف یمكن قیاس سرعة تفاعل ھیدروكسید الصودیوم مع محلول كبریتات النحاس 
  :-   

أو  ظھور الراسب األزرق من ھیدروكسید 

  %و فى النھایة صفر 
١٠٠ %  
١٠٠ %  

١٠ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  یوضح مفھوم سرعة التفاعل الكیمیائى 
أكسید النیتروجین وغاز األكسجینخامس أكسید النیتروجینإلي غاز ثاني 

  
  

  

  %١٠٠لتر أي بنسبة /مول٠.١٦تركیز خامس أكسید النیتروجین 
  %لتر أي بنسبة صفر /وتركیز ثاني أكسید النیتروجین واألكسجین صفر مول

  
  

  یقل تركیز خامس أكسید النیتروجین 
  و یزید تركیز غازي ثاني أكسید لنیتروجین واألكسجین

  
  

  %لتر أي بنسبة صفر /یكون تركیز خامس أكسید النیتروجین صفر مول
  % ١٠٠و تركیز ثاني أكسید النیتروجین واألكسجین 

  : تعریف سرعة التفاعل الكیمیائى 
 الناتجة في وحدة الزمنالمواد التغیر في تركیز المواد المتفاعلة و
  :قاس سرعة التفاعل الكیمیائى عملیا 

  بمعدل اختفاء إحدى المواد المتفاعلة 
  أو معدل ظھور إحدى المواد لناتجة من التفاعل

كیف یمكن قیاس سرعة تفاعل ھیدروكسید الصودیوم مع محلول كبریتات النحاس 
 یتكون  الزرقاءعند إضافة محلول ھیدروكسید الصودیوم إلي محلول كبریتات النحاس 

  وراسب أزرق من ھیدروكسید النحاس  -٢   كبریتات صودیوم عدیمة اللون 

  :عملیا وتقاس سرعة ھذا  التفاعل
أو  ظھور الراسب األزرق من ھیدروكسید  - ٢  الزرقاءبمعدل اختفاء لون كبریتات النحاس 

  طبقا للمعادلة  Xالشكل المقابل یوضح سرعة تفكك المركب 

  X , Y , Zاستبدل االرقام الموضحة على الشكل بما یناسبھا من المواد 
و فى النھایة صفر % ١٠٠النھا من المتفاعالت تركیزھا فى البدایة 

١٠٠و فى النھایة % النھا من النواتج تركیزھا فى البدایة صفر
١٠٠و فى النھایة % النھا من النواتج تركیزھا فى البدایة صفر

  Zاكبر من تركیز  Yاذا تركیز  Zاكبر من عدد موالت 

 الكیمیائى التفاعل سرعة

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى

 
 

یوضح مفھوم سرعة التفاعل الكیمیائى )   ١( مثال 
خامس أكسید النیتروجینإلي غاز ثاني تفكك 

  
  

تركیز خامس أكسید النیتروجین  -١
وتركیز ثاني أكسید النیتروجین واألكسجین صفر مول -٢

  
  

یقل تركیز خامس أكسید النیتروجین 
و یزید تركیز غازي ثاني أكسید لنیتروجین واألكسجین

یكون تركیز خامس أكسید النیتروجین صفر مول -١
و تركیز ثاني أكسید النیتروجین واألكسجین  -٢

تعریف سرعة التفاعل الكیمیائى  
التغیر في تركیز المواد المتفاعلة و ھو
قاس سرعة التفاعل الكیمیائى عملیا یو
بمعدل اختفاء إحدى المواد المتفاعلة  -١ 
أو معدل ظھور إحدى المواد لناتجة من التفاعل -٢ 

كیف یمكن قیاس سرعة تفاعل ھیدروكسید الصودیوم مع محلول كبریتات النحاس ) : ٢( مثال 
عند إضافة محلول ھیدروكسید الصودیوم إلي محلول كبریتات النحاس 

كبریتات صودیوم عدیمة اللون  -١ 

  
  

وتقاس سرعة ھذا  التفاعل
بمعدل اختفاء لون كبریتات النحاس  -١
  لنحاسا

الشكل المقابل یوضح سرعة تفكك المركب 
  
  

استبدل االرقام الموضحة على الشكل بما یناسبھا من المواد 
النھا من المتفاعالت تركیزھا فى البدایة ) (Xیمثل المادة  ) ١(رقم 
النھا من النواتج تركیزھا فى البدایة صفر) (Zیمثل المادة  ) ٢(رقم 
النھا من النواتج تركیزھا فى البدایة صفر) (Yیمثل المادة  ) 3(رقم 

اكبر من عدد موالت  Yبما ان عدد موالت 
  



٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 
 خالد ابو بكر المظالى/ا

  

١١ 
 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 ٢الصف الثالث 
  
  
  
  
 المتفاعالت     تركیز - ٢     المتفاعالت طبیعة  -١  
 و االنزیمات  المواد الحافزة- ٤درجة حرارة التفاعل             - ٣     

  
  

  للتفاعلضة المعرالمواد المتفاعلةمساحة سطح   -٢المواد المتفاعلة    فىنوع الترابط  -١: ویقصد بطبیعة المتفاعالت 
  

  
  

  علل تزداد سرعة التفاعل الكیمیائىسطح المعرض للتفاعلالكلما زادت مساحة 
  بسبب زیادة عدد جزیئات المواد المتفاعلة المعرضة للتفاعل

  
  
  
  
  

 المركبات التساھمیة المركبات االیونیة

أیونیا و یكون التفاعل النھا تتفكك )علل ( سریعة  في تفاعالتھا 
تفاعالألیونات مع بعضھااسرع من تفاعل و بعضھا و بین األیونات

  بعضھامع  الجزیئات
 ذوبان ملح الطعام فى الماء :مثل 

نھا ال تتفكك أیونیا و یكون التفاعل ال   )علل ( بطیئة في تفاعالتھا 
تفاعالألیونات مع بعضھااسرع من تفاعل و بعضھا و جزیئاتالبین  

  بعضھامع  لجزیئاتا
 ذوبان السكر  فى الماء :مثل 

  االجابة  علل لمایاتى

  من التفاعالت السریعة تفاعل كلورید الصودیوم مع نترات الفضة
  

المركبات االیونیةسریعة فى تفاعالتھا النھا والنھا مركبات ایونیة 
  تتفكك ایونیا و یكون التفاعل بین االیونات و بعضھا 

  

الن المركبات االیونیة تتفكك ایونیا و یكون التفاعل بین االیونات و   االیونیة اسرع فى تفاعالتھا من المركبات التساھمیة ؟المركبات 
بعضھا اما المركبات التساھمیة ال تتفكك ایونیا و یكون التفاعل بین 

  وبعضھا الجزیئات 
  الجزیئاتمع بعضھاوتفاعل االیونات مع بعضھا اسرع من تفاعل 

  االجابة  لما یاتى علل

تزداد سرعة التفاعل الكیمیائى كلما زادت مساحة 
  ؟السطح المعرض للتفاعل

  للتفاعلبسبب زیادة عدد الجزیئات المتفاعلة المعرضة 

تفاعل حمض الھیدروكلوریك المخفف مع برادة 
  الحدید اسرع من تفاعلة مع قطعة حدید؟

الن مساحة سطح  برادة الحدید المعرض للتفاعل مع الحمض اكبر من 
مساحة سطح قطعة الحدید المعرضة للتفاعل مع الحمض وتزداد سرعة 

  المعرضة للتفاعلالتفاعل الكیمیائى كلما زادت مساحة سطح  المواد 

م النیكل المجزأ فى ھدرجة الزیوت استخدیفضل ا
  نیكل؟البدال من قطع 

  الن سرعة التفاعل الكیمیائى تزداد بزادت مساحة السطح المعرض للتفاعل

 الكیمیائى التفاعل سرعة فى المؤثرة العوامل



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  یزداد عدد تصادمات الجزیئات ببعضھا فیزداد سرعة التفاعل الكیمیائى

  االجابة

عدد تصادمات الجزیئات  تزادلمتفاعالاتركیز 
  زداد سرعة التفاعل الكیمیائى

عدد تصادمات الجزیئات  تزادلمتفاعالاتركیز 
  زداد سرعة التفاعل الكیمیائى

  المالحظة
 

  االستنتاج 

  فىالمتصاعدة فقاعات 
اكبر الحمض المركز حالة استخدام 

  فىالمتصاعدة فقاعات 
 المخففالحمض حالة استخدام 

تزداد سرعة التفاعل 
الكیمیائي بزیادة تركیز 

 المواد المتفاعلة

 
  
  

  
  

  االستنتاج

لھیدروكلوریك مع 
برادة الحدید أسرع من تفاعلة 
مع قطعة الحدید  بسبب زیادة 

مساحة السطح المعرض للتفاعل 
حالة و لذلك ینتھي التفاعل في 

برادة الحدید في وقت أقل من 

  سرعة التفاعلتزداد  
الكیمیائى كلما زادت 

العرض سطح  المساحة 
المواد للتفاعل من 

  المتفاعلة
  

  

١٢ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  .  على سرعة التفاعل الكیمیائي المتفاعالت مساحة سطح 

یزداد عدد تصادمات الجزیئات ببعضھا فیزداد سرعة التفاعل الكیمیائىالمتفاعالت

  علل لما یاتى

تركیز  ادزة كلما الن  تزدادسرعةالتفاعاللكیمیائىبزیادةتركیزالموادالمتفاعلة؟
زداد سرعة التفاعل الكیمیائىببعضھافی

  )االكثر تركیز(فى مخبار بة اكسیجین نقى 
  ؟ )  االقل تركیز(اسرع من احتراقة فى اكسیجین الھواء الجوى

تركیز  ادزة كلما الن
زداد سرعة التفاعل الكیمیائىببعضھافی

  .تركیز المتفاعالت على سرعة التفاعل الكیمیائي 

  الخطوات 
 

  ماغنسیوم نفسالحجم 

حمض ھیدروكلوریك مخفف 

نضع في األنبوبة االولى  -١
  حمضھیدروكلوریك مخفف 

وفي األنبوبة الثانیة  نفس الكمیة 
  .یدروكلوریك مركز ھمن حمض 

ثم نضع قطعة ماغنسیوم في كل  -٢
  من األنبوبتین

فقاعات عدد ال
حالة استخدام 

فقاعات من عدد ال
حالة استخدام 

  الخطوات
  

  المالحظة
  

الحدید إحداھما على شكل برادة 
  واألخرى قطعة واحدة 

برادة  االولى في األنبوبة نضع 
 الثانیة الحدید وفي األنبوبة 

  .قطعة الحدید 
ثم نضع في كل من  -٢

من ن تساویاماألنبوبتین حجمان 
  حمض الھیدروكلوریك المخفف

لھیدروكلوریك مع احمض تفاعل 
برادة الحدید أسرع من تفاعلة 
مع قطعة الحدید  بسبب زیادة 

مساحة السطح المعرض للتفاعل 
و لذلك ینتھي التفاعل في 

برادة الحدید في وقت أقل من 
  قطعة الحدید

 المعرض للتفاعل المواد المتفاعلة

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
  
  
  

مساحة سطح  اثرتجربة توضح  

  
  
  

المتفاعالتكلما زاد تركیز 

تزدادسرعةالتفاعاللكیمیائىبزیادةتركیزالموادالمتفاعلة؟

فى مخبار بة اكسیجین نقى ومنیومالسلك احتراق 
اسرع من احتراقة فى اكسیجین الھواء الجوى

  

  
تركیز المتفاعالت على سرعة التفاعل الكیمیائي  اثرتجربة توضح 

 األدوات 

ماغنسیوم نفسالحجم  نتاقطع -١
  اختبار  تان أبنوب  -٢
حمض ھیدروكلوریك مخفف   -٣

 .وآخر مركز 

  

  األدوات

ان متساویان من حجم -١
  حمض

  لھیدروكلوریك المخفف ا 
كتلتان متساویتان من  -٢

الحدید إحداھما على شكل برادة 
واألخرى قطعة واحدة الحدید 

  أنبوبتین اختبار –٣

المواد المتفاعلةمساحة سطح  - ) ب(



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  فیزداد عدد تصادمات الجزیئات ببعضھا فیزداد سرعة التفاعل لكیمیائى 

  االجابة

  المتفاعلة  الجزیئاتسرعة زادتحرارة 
  فیزداد عدد تصادمات الجزیئات ببعضھا فیزداد  سرعة التفاعل الكیمیائى 

  حرارة الدرجة بارتفاع  اددزت سرعة تفاعالت طھي الطعام

من سرعة تفاعل  الثالجة تبطئ داخلالمنخفضة 
  التى تسبب تلف الطعام

  .تتغیر دون ان

  االستنتاج

الم�اء 
فى  من الفوران 

لكیمی�ائي بزی�ادة اتزداد سرعة التفاع�ل 
  درجة حرارة التفاعل

١٣ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  
  
  

فیزداد عدد تصادمات الجزیئات ببعضھا فیزداد سرعة التفاعل لكیمیائى المتفاعلة  الجزیئاتتسرعة

  لمایاتى 

حرارة الالنة كلما زادت درجة   فع درجة الحرارة ؟برتزداد سرعة التفاعل الكیمیائى 
فیزداد عدد تصادمات الجزیئات ببعضھا فیزداد  سرعة التفاعل الكیمیائى 

سرعة تفاعالت طھي الطعام الن  ؟ زیادة درجة الحرارة یؤدى الى طھى الطعام سریعا

المنخفضة الن درجة الحرارة   ؟ تبرید الطعام فى الثالجة یحفظة من التلف 
التى تسبب تلف الطعامو البكتیریا مع االطعمة

  .درجة الحرارة على سرعة التفاعل الكیمیائي 

دون انمن معدل التفاعل الكیمیائى  تغیركیمیائیة ھو مادة :)العامل المساعد 
  ھى التفاعالت الكیمیائیة التى تستخدم فیھا العوامل الحفازة

  التفاعالت الكیمیائیة التى تستخدم فیھا العوامل الحفازة تسمى بتفاعالت الحفز

  ھىتفاعالت كیمیائیة یقوم فیھا العامل الحفاز بزیادة سرعتھا 
  سرعتھا خفضھى تفاعالت كیمیائیة یقوم فیھا العامل الحفاز ب

  ) : المساعد 
  .  بدء أو إیقاف التفاعل فىیغیر من سرعة التفاعل، ولكنھ ال یؤثر 

  .و ال یحدث لھ اى تغیر كیمیائى
 تجوابعد تكوین النثم ینفصل عنھا  اثناء التفاعل

  الكیمیائى لتفاعللحدوث ا

  .غالباً ما تكفي كمیة قلیلة منة التمام التفاعل

  المالحظة  الخطوات

  

احدالقرص��ین ف��ى نض�ع  -١
الساخن و االخ�ر ف�ى ماء ال

  باردالالماء 

الم�اء حالة فوران فى نالحظ انال
من الفوران الساخن اسرع 

  الماء الباردحالة 

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
  

تسرعةحرارة زادالدرجة كلما زادت 

 علل

تزداد سرعة التفاعل الكیمیائى 

زیادة درجة الحرارة یؤدى الى طھى الطعام سریعا

تبرید الطعام فى الثالجة یحفظة من التلف 

درجة الحرارة على سرعة التفاعل الكیمیائي  اثرتجربة توضح 

  
  

العامل المساعد ( العامل الحفاز  
ھى التفاعالت الكیمیائیة التى تستخدم فیھا العوامل الحفازة:تفاعالت الحفز 

التفاعالت الكیمیائیة التى تستخدم فیھا العوامل الحفازة تسمى بتفاعالت الحفز
  : الحفز  تفاعالت انواع 

ھىتفاعالت كیمیائیة یقوم فیھا العامل الحفاز بزیادة سرعتھا   موجبالحفز التفاعالت 
ھى تفاعالت كیمیائیة یقوم فیھا العامل الحفاز ب  تفاعالت الحفز السالب
المساعد (  خواص العامل الحفاز 

یغیر من سرعة التفاعل، ولكنھ ال یؤثر  -١
و ال یحدث لھ اى تغیر كیمیائىال تتغیر كتلتة  -٢
اثناء التفاعلیرتبط بالمواد المتفاعلة -٣
لحدوث ایقلل من الطاقة الالزمة . -٤

غالباً ما تكفي كمیة قلیلة منة التمام التفاعل  -٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األدوات

بھما كأس زجاجي  ٢
حجمین متساویین من 
الماء احدھما ساخن و 

  قرص فوار٢ االخر بارد 



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

 االستنتاج المالحظة

 فقاعاتزیادة عدد ال
ثاني المتصاعدة بعد اضافة 

فوق الى  أكسید المنجنیز
 لھیدروجین

مثل العوامل الحفازةان 
ھى  ثاني أكسید المنجنیز

  تزیدمنمواد كیمیائیة  
 سرعة التفاعل الكیمیائى 

  و اكسیجینفوق اكسید الھیدروجین الى ماء 

  )الحیویة ( البیولوجىتعمل كعوامل حفازة تزید من سرعة التفاعل 
  التى تقوم بدور العوامل الحفازة

  ةحركالاوھضم التنفس او ال یستطیع
  عملة ملیون مرة فى الدقیقةیمكن لالنزیم الواحد ان یؤدى 

  االستنتاج المالحظة

 فقاعاتزیادة عدد ال
المتصاعدة بعد اضافة 

فوق الى  قطعة البطاطا
 لھیدروجین

  ان االنزیمات من العوامل 
  الحفازة التى تزید 

  من سرعة التفاعل الكیمیائى

  الى ماء و اكسیجینتفكك  فوق اكسید الھیدروجین 

2H 
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  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 الحفاز على سرعة التفاعل الكیمیائى

  الخطوات
 

المالحظة

فوق أكسید الھیدروجین  
  ثاني أكسید المنجنیز 

لھیدروجین انضع فوق أكسید  -١
ثم نضیف الیة مقدار من  الكاس فى

 ثاني أكسید المنجنیز
ثم نقارن بین عدد الفقاعات  -٢

المتصاعدة قبل و بعد اضافة 
 ثانیأكسیدالمنجنیز

زیادة عدد ال
المتصاعدة بعد اضافة 

أكسید المنجنیز
لھیدروجیناأكسید 

فوق اكسید الھیدروجین الى ماء  عامل حفاز یزید من سرعة تفكك ثانى اكسید المنجنیز 

  
 

تعمل كعوامل حفازة تزید من سرعة التفاعل  الكائن الحى ھى مواد كیمیائیة ینتجھا جسم 
التى تقوم بدور العوامل الحفازةعلى االالف من االنزیمات  جسم االنسانیحتوى 

یستطیعالبدون االنزیمات لالنزیمات اھمیة بالغة لالنسان ؟ النة 
یمكن لالنزیم الواحد ان یؤدى واحدة محددة و وظیفة  یؤدىكل انزیم 

  تجربة توضح اثر االنزیمات على سرعة التفاعل الكیمیائى 

  الخطوات
 

المالحظة

فى فوق أكسید الھیدروجین نضع   -١
  قطعة البطاطا یف الیھاضثم نالكأس 

ثم نقارن بین عدد الفقاعات المتصاعدة  -٢
 قطعة البطاطاقبل و بعد اضافة 

زیادة عدد ال
المتصاعدة بعد اضافة 

قطعة البطاطا
لھیدروجیناأكسید 

تفكك  فوق اكسید الھیدروجین  سرعة یعمل علىالموجود فى البطاطا 
  انزیم االوكسیدیز

2H2O2                                         2H2O + O2
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مذكرة المظالى
  
  

الحفاز على سرعة التفاعل الكیمیائىاثر العامل تجربة توضح 

 األدوات 

فوق أكسید الھیدروجین  كمیة من 
ثاني أكسید المنجنیز مسحوق 

  كاس زجاجى 

ثانى اكسید المنجنیز ان :لتفسیر ا          

  
  

ھى مواد كیمیائیة ینتجھا جسم 
یحتوى  - ١  اھمیة االنزیمات   

لالنزیمات اھمیة بالغة لالنسان ؟ النة  - ٢                       
كل انزیم  - ٣                       

تجربة توضح اثر االنزیمات على سرعة التفاعل الكیمیائى 

 األدوات 

  كأس زجاجى 
  قطعة بطاطا 

 فوق أكسید الھیدروجین

الموجود فى البطاطا إنزیم األوكسیدیز لتفسیر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االنزیمات



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  المعرض للتفاعل المادة الحفازة 
  و العوامل الحفازة تزید من سرعة التفاعل الكیمیائى لمعالجة الغازات الضارة

١٥ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  ھو علبة معدنیة توجد فى السیارات الحدیثة 
  ؟السیارات الحدیثة ستخدام المحول الحفاز فى

  البیئ ثللحد من التلوفى المحرك لمعالجة الغازات الضارة الناتجة من احتراق الوقود  

  مصنوعة من الخزف  عبارة عن  خالیاشعبة  یتركب من ثال ث شعب كل
  حفاز عاملمطلیة بطبقة رقیقة من  تشبة خالیا النحل

  یتصل المحول الحفاز و )فلزات ثمینة( االیردیوم
  م االحتراق 

  الشعب الثالثة بمعالجة واحد من الغازات الضارة
  البیئ ثللحد من التلوفى المحرك 

المادة الحفازة الخالیا السیرامیكیة التى تشبھ خالیا النحل  تعملعلى زیادة مساحة سطح 
و العوامل الحفازة تزید من سرعة التفاعل الكیمیائى لمعالجة الغازات الضارة
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مذكرة المظالى
  
  
  
  

ھو علبة معدنیة توجد فى السیارات الحدیثة 
ستخدام المحول الحفاز فىیعلل 

لمعالجة الغازات الضارة الناتجة من احتراق الوقود  
  

یتركب من ثال ث شعب كل:التركیب 
تشبة خالیا النحلاوالسیرامیك 
االیردیوماو  لبالدیوماكالبالتین أو

م االحتراق وادبأنبوب طرد غازات ع 
  

الشعب الثالثة بمعالجة واحد من الغازات الضارة شعبة من تقوم كل االھمیة
فى المحرك  الناتجة من احتراق الوقود 

  
الخالیا السیرامیكیة التى تشبھ خالیا النحل  تعملعلى زیادة مساحة سطح  -١فكرة العمل
و العوامل الحفازة تزید من سرعة التفاعل الكیمیائى لمعالجة الغازات الضارة -٢            

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحول الحفاز
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 خالد ابو بكر المظالى/ا

  

١٦ 
 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 ٢الصف الثالث 
 
  

  
  
  
  

  )االسالك( المعدنیة الموصالت خالل)  الكترونات(  السالبة الكھربیة الشحنات اوسریان وتدفقھ

  
  

  
  

  

  .عبر مقطع  موصل فى الثانیة الواحدة المتدفقة )الشحنة الكھربیةمقدار(الكھربیة ھى كمیة 
  
  
  
  

  
  
  

  عبر مقطع موصل كولوم فى زمن قدرة واحد ثانیة ١كمیة من الكھربیة مقدارھاھو شدة التیار الناتج عن مرور و
  
  
  

  ثانیة  قدرة واحدزمن أمبیر في  ١الكھربیة  المنقولة بتیار ثابت شدتھ  كمیةھو 
  االجابة  ماذا یعنى أن

  كولوم ١٠فى الموصل فى الثانیة الواحدة اى أن كمیة الكھربیة المارة   أمبیر ؟ ١٠فى موصل  ةشدة التیار الكھربي المار -١

 ١٠كمیة الشحنة الكھربیة المارة فى موصل فى  -٢
  كولوم ٢٠ثوانى ھى 

  امبیر ٢= اى ان التیار الكھربى المار فى الموصل 
  

  
  
  یستخدم فى  قیاس شدة التیار الكھربى  - ١
  ویرمز لھ فى الدوائر الكھربیة بالرمز                                                                                  -٢
  و یوصل األمیتر فى الدوائر الكھربیة على التوالي -٣

  علل یوصل االمیتر فى الدوائر الكھربیة على التوالى ؟ 
  التیار الكھربى فیة  كامالالكھربى أوحتىیمر . شدةالتیار لقیاس

  

مستوى الكترونات و  عندما  تنعدم او تضعف قوة التجاذب بین النواة   كیف یتولد التیار الكھربى ؟
فى ھذة االلكترونات تسرى وو فتصبح االلكترونات حرة الطاقة االخیر 

  الكھربىمكونة تیار المتصلة بمصدر للتیار الكھربى االسالك 

  مستوى الطاقة االخیرالكترونات وضعف قوة التجاذب بین النواة ل   علل النحاس وااللمونیوم فلزات جیدة التوصیل للكھرباء ؟ 

 الكولوم

 جھاز االمیتر



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  دقیقة

  في زمن قدرة نصف دقیقة

  امبیر ٢كولوم عبر موصل یمر بة تیار شدتة 

  .تبین اتجاة  إنتقال الكھربیة منھ أو إلیھ إذا ما وصل بموصل آخر

  و بنفس الكیفیة

 انتقال الكھربیة من موصل الى اخر یتوقف على  
علي كمیة الشحنة الكھربیة فى كال  یس ول

فرق الجھد بینھما  یصبح اىو یستمر ذلك حتى یتساوى فى الجھد 

  صفر = الن  فرق الجھد الكھربى  بینھما 

جول لنقل كمیة من الكھربیة مقدارھا واحد كولوم بین 

  االجابة

كولوم بین  ١اى أن الشغل المبذول لنقل كمیة من الكھربیة مقدارھا 
  جول

 فولت٢٠ = اى أن فرق الجھد بین طرفي ھذا الموصل

١٧ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

دقیقة لمدة كولوم٣٠٠مقدارھا الكھرباء من مروركمیة عن شدةالتیارالناتج

  أمبیر٥=٦٠÷ ٣٠٠=      ز÷ ك =       )ت 

في زمن قدرة نصف دقیقة امبیر  ٢المارة فى موصل یمر بة تیار شدتة احسب  كمیة الكھربیة 

  كولوم ٦٠= ٣٠×  ٢=      ز× ت =              

كولوم عبر موصل یمر بة تیار شدتة  ٢٤احسب الزمن الالزم لمرور شحنة كھربیة مقدارھا 
  ثانیة ١٢=  ٢÷  ٢٤

    
  
  
  

تبین اتجاة  إنتقال الكھربیة منھ أو إلیھ إذا ما وصل بموصل آخرھو حالة الموصل الكھربیة التي 
  كیفیة انتقال الكھربیة من موصل الى اخر 

و بنفس الكیفیة  من المعروف ان

 في وجود فرق الحرارة بین جسمین یتوقف على
 الحرارةفي ھعلى كمی بینھما وال یتوقف

  ةحرارالدرجة فى  ىتساوی

انتقال الكھربیة من موصل الى اخر یتوقف على  
ول بینھما وجود فرق فى الجھد  

و یستمر ذلك حتى یتساوى فى الجھد  منھما
  صفر= 
  

الن  فرق الجھد الكھربى  بینھما ال یمر تیار كھربي بین موصلین  متساوین فى الجھد الكھربي ؟ 

  كولوم بین طرفى موصل) ١(ھومقدار الشغل المبذول لنقل كمیة من الكھربیة مقدارھا 

جول لنقل كمیة من الكھربیة مقدارھا واحد كولوم بین  ١موصل عندما یبذل شغل مقدارة ھو  فرق الجھد الكھربى بین طرفي 

  ماذا یعنى ان 

اى أن الشغل المبذول لنقل كمیة من الكھربیة مقدارھا   فولت ؟ ١٢فرق الجھد بین طرفي موصل 
جول ١٢ =موصل  ھذا الطرفى 

مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة كھربیة مقدارھا 
  جول ٢٠كولوم بین طرفي موصل یساوى 

اى أن فرق الجھد بین طرفي ھذا الموصل
  

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى

  
  

شدةالتیارالناتج احسب١مثال 

ت (  شدة التیار الكھربى  

  
احسب  كمیة الكھربیة ٢مثال

        ) ك( كمیة الكھربیة 
  

احسب الزمن الالزم لمرور شحنة كھربیة مقدارھا ٣مثال
٢٤= ت ÷ ك )  = ز(الزمن 

ھو حالة الموصل الكھربیة التي 
كیفیة انتقال الكھربیة من موصل الى اخر  
  

من المعروف ان

الحرارة بین جسمین یتوقف على انتقال
بینھما وال یتوقف درجة الحرارة

یحتى  ذلكو یستمر  كال منھما
  

ال یمر تیار كھربي بین موصلین  متساوین فى الجھد الكھربي ؟ )  علل (  
  
  
  

ھومقدار الشغل المبذول لنقل كمیة من الكھربیة مقدارھا 

  
  

ھو  فرق الجھد الكھربى بین طرفي 
  طرفي ھذا الموصل

ماذا یعنى ان 

فرق الجھد بین طرفي موصل 

مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة كھربیة مقدارھا 
كولوم بین طرفي موصل یساوى ١٠

 

 فرق الجھد الكھربى

 الفــولـت



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  ؟ كولوم ٢٠جول لنقل كمیة من الكھربیة 

  ؟ فولت ٥٠طرفیة   فرق الجھد بین

جول  ١٨٠٠بذل شغل قدرة أمبیر في زمن نصف دقیقة وإذا 

    )تیاركھربي  بھا  مرالتى ال ی

  االجابة

الدائرة  فى   ھذة البطاریة اى أن فرق الجھد الكھربى بین  قطبي 
   فولت١٢

  فولت١٢ = البطاریةاى أن القوة الدافعة الكھربیة لھذا 

  لقیاسالقوةالدافعةالكھربیة بینقطبىالبطاریة

١٨ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

جول لنقل كمیة من الكھربیة  ٦٠احسب فرق الجھد بین طرفي موصل إذا بذل شغل قدرة 
  فولت  ٣=  ٢٠÷  ٦٠= ك  

فرق الجھد بینعبر مقطع موصل كولوم ٢٠الشغل المبذول لنقل شحنة كھربیة مقدارھا 
  جول ١٠٠=  ٢٠×  ٥٠

أمبیر في زمن نصف دقیقة وإذا  ٣٠إذا مر تیار كھربي بین طرفي سلك مصباح كھربي 
  احسب فرق الجھد بین طرفي السلك ؟

  كولوم ٩٠٠=  ٣٠×  ٣٠= ز × 
  فولت ٢=  ٩٠٠÷  ١٨٠٠= ك 

  
  
  

التى ال ی(الدائرة الكھربیة المفتوحة  ھي فرق الجھد الكھربى بین قطبي المصدر الكھربى فى 

 فى الدائرة الكھربیة المغلقة یستخدم فى قیاس فرق الجھد بین طرفى موصل
  المفتوحةفى الدائرة الكھربیة كھربىبطاریة او عمود 

  بالرمزالكھربیة

  :لدائرة الكھربیة على التوازى 

  ماذا یعنى أن

اى أن فرق الجھد الكھربى بین  قطبي   فولت١٢=  لبطاریة سیارة 
١٢= الكھربیة المفتوحة  

الدائرة  فى   بطاریة فرق الجھد الكھربى  بین  قطبي 
  فولت 

اى أن القوة الدافعة الكھربیة لھذا 

لقیاسالقوةالدافعةالكھربیة بینقطبىالبطاریة   -٢  بین طرفى موصل  

  

  

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
  

  
  
احسب فرق الجھد بین طرفي موصل إذا بذل شغل قدرة ١مثال 

ك  ÷ شغ =  ) جـ(فرق الجھد
  
الشغل المبذول لنقل شحنة كھربیة مقدارھا  احسب٢مثال

٥٠= ك ×  جـ) = شغ(الشغل 
  

إذا مر تیار كھربي بین طرفي سلك مصباح كھربي ٣مثال
احسب فرق الجھد بین طرفي السلك ؟

× ت ) = ك(كمیة الكھربیة 
ك ÷ شغ ) = جـ( فرق الجھد

ھي فرق الجھد الكھربى بین قطبي المصدر الكھربى فى 

  
  
  
  

یستخدم فى قیاس فرق الجھد بین طرفى موصل-١
بطاریة او عمود والقوة الدافعة الكھربیة ل -٢
الكھربیةیرمز لھ فى الدوائر  -٣

  

لدائرة الكھربیة على التوازى ى ایوصل ف  -٤

  

ماذا یعنى أن

لبطاریة سیارة القوة الدافعة الكھربیة 

فرق الجھد الكھربى  بین  قطبي 
 ١٢= الكھربیة المفتوحة 

بین طرفى موصل   فرقالجھدلقیاس - ١

 جھاز الفولتمیتر



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  )الریوستات ( مقاومة متغیرة 

  ویرمز لھا فى الدوائر الكھربیة بالرمز

  

  

  : علىفى أي موضع یمكن تثبیت المشبك على سلك المقاومة للحصول 

  الفولتمیتر

  الدافعة الكھربیةو القوة 

  على التوازي

  ستخدامالا  عملالفكرة 

 عمل  على
الدائرة المدمج بتغییرطول السلك 

تتغیر المقاومة 
لتیارالكھربى   اوبالتالى یتغیرشدة 

أي أنھ بزیادة طول السلك تزداد  
  تقل شدة التیار 

  تستخدم فى
التحكم فى شدة التیار 

  الكھربى 
وكذلك فرق الجھد 

الكھربى عن طریق 
  تغییر طول السلك

  

١٩ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  قارن بین االمیتر و الفولتمیتر

  
  
  

  لموصال فىسریانة ھى الممانعة التى یلقاھا التیار الكھربى أثناء 

 االوم   قیاس الوحدة ویتر مماالوبجھاز 
  

مقاومة متغیرة   مقاومة ثابتة

ویرمز لھا فى الدوائر الكھربیة بالرمز  ویرمز لھا فى الدوائر الكھربیة بالرمز

  

  وكذلك فرق الجھد الكھربىھي المقاومة التي یمكن تغییر قیمتھا للتحكم فى شدة التیار 

  علل تستخدم الریوستات في بعض الدوائر الكھربیة
  للتحكم فى شدة التیار الكھربى  و كذلك فرق الجھد الكھربى عن طریق تغییر طول السلك

فى أي موضع یمكن تثبیت المشبك على سلك المقاومة للحصول فى الدائرة التى أمامك وضح 
  إضاءة ممكنھ للمصباح الكھربي ؟

  أكبر مقاومة ممكنة للسلك ؟  

  

  االمیتر

و القوة ایستخدم لقیاس فرق الجھد 

  الفولتوحدة القیاس 

على التوازيیوصل فى الدوائر الكھربیة   على التواليیوصل فى الدوائر الكھربیة 

  یرمز لة بالرمز

فكرة   التركیب

  من  الریوستات تتركب  
سلك معدني ملفوف حول  -١

اسطوانة من مادة عازلة 
  لبورسلینكا
تنزلق نحاس من الساق  -٢ 

علیة صفیحة معدنیة مرنة 
  المعدنىسلك الالمس  ت

عمل  علىالتعتمد فكرة 
تغییرطول السلك 

تتغیر المقاومة الكھربیة ف
وبالتالى یتغیرشدة 

أي أنھ بزیادة طول السلك تزداد  
تقل شدة التیار فمقاومھ ال

 )الریوستات 

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
قارن بین االمیتر و الفولتمیتر

ھى الممانعة التى یلقاھا التیار الكھربى أثناء 

بجھاز قاس المقاومة الكھربیة  ت
  :الكھربیة  اتانواع المقاوم

مقاومة ثابتة

ویرمز لھا فى الدوائر الكھربیة بالرمز
  
  

  
  
  

ھي المقاومة التي یمكن تغییر قیمتھا للتحكم فى شدة التیار 

علل تستخدم الریوستات في بعض الدوائر الكھربیة
للتحكم فى شدة التیار الكھربى  و كذلك فرق الجھد الكھربى عن طریق تغییر طول السلك

  
  
  

فى الدائرة التى أمامك وضح ١مثال 
إضاءة ممكنھ للمصباح الكھربي ؟أقوى  -١
أكبر مقاومة ممكنة للسلك ؟   -٢
  

  ٢مثال

  
  

االمیتر

  یستخدم لقیاس شدة التیار

  األمبیروحدة القیاس 

یوصل فى الدوائر الكھربیة 

  یرمز لة بالرمز

  الرسم 

الریوستات (المقاومة المتغیرة 



٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 
 خالد ابو بكر المظالى/ا

  

٢٠ 
 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 ٢الصف الثالث 

  
  
  

  
  شدة التیار الكھربي المار فى موصل تتناسب طردیاً مع فرق الجھد بین طرفى ھذا الموصل عند ثبوت درجة الحرارة

  وضح بالتجربة كیف یمكن  تحقیق قانون أوم عملیاً 
  

   -:الخطوات
  نكون الدائرة الكھربیة الموضحة بالرسم ونغلق الدائرة  -١

   ٠لمفتاح الكھربى ثم نعین قراءة االمیتر و الفولتمیتر ابواسطة 
  نغیرالمقاومة بواسطة الریوستات عدة مرات  -٢

   ونسجل القراءات فى جدولرنعین  قراءة األمیتر والفولتمیتو فى كل مرة 
  )ت÷  جـ(   ثم نحسب خارج قسمة-٣

 مقدار ثابت=     )ت÷  جـ(ان خارج قسمة    - :المالحظة
  -:االستنتاج

  ان شدة التیار الكھربي المار في موصل
  تتناسب طردیا مع فرق الجھد  

  ھذا الموصل عند ثبوت درجة الحرارةبین طرفى 
  
  
  

  
  لقانون أوم    یھالریاضالصیغة  استنتاج 

  
  
  
  
  
  
 
 
 

  : من  قانون أوم یمكن تعریف كال من  

  ھى النسبة بین فرق الجھد بین طرفي موصل وشدة التیار الكھربي المار فیھ  المقاومة 

  فولت١أمبیر عندما یكون فرق الجھد بین طرفیھ ١ھو مقاومة موصل یسمح بمرور تیار كھربى شدتھ   االوم

  فولت) ١(أوم وفرق الجھد بین طرفیھ ) ١(ھو شدة التیار المارةفى موصل مقاومتھ   االمبیر

  أمبیر) ١(أوم یمر بھ تیار كھربى شدتھ ) ١(ھو فرق الجھدبین طرفى موصل مقاومتھ   الفولت



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  ؟بالدائرة المقاومة الثابتة سلك درجةحرارة
  یزداد  طول السلك فتزداد المقاومة 

  اوم ؟ الثابتة فى دائرة كھربیة مثل دائرة
  ك للبطاریة.د.ق تساوى 

  االجابة

 لتیار وشدةا الموصل ھذا طرفى بین الجھد

  فولت           ٨ =ھذاالموصل طرفى

  أمبیر٢= ھذاالموصل المارفى شدةالتیارالكھربى

  أوم٥= ھذاالموصل

  فولت  أحسب مقاومة ھذا الموصل

٢١ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

درجةحرارة إرتفاعم عد مالحظة یجب عملًیا أوم قانون تحقیق
یزداد  طول السلك فتزداد المقاومة الحرارة  بارتفاعحیث ة حرارالبتغیردرجة

  یقل طول السلك فتقل المقامة 
الثابتة فى دائرة كھربیة مثل دائرة مقاومةالماذا یحدث لقراءة االمیتر و الفولتمیتر اذا احترقت 

تساوى و  بینما تظل قراءة الفولتمیتر كما ھىصفر الن الدائرة مفتوحة 

  ماذا یعنى ان

الجھد فرق النسبةبین أن اى
  أوم٤= فیة المار

طرفى بین الجھد فرق ان اى  أمبیر؟٤تساوى ماو  ٢مقاومتھ

شدةالتیارالكھربى أن أىفولت؟  ٤یساوى أوم٢مقاومتھ موصل

ھذاالموصل مقاومة أنى أ بین الجھد وفرق أمبیر ٣شدتھ تیار
  

فولت  أحسب مقاومة ھذا الموصل ٩أمبیر فى موصل وكان فرق الجھد بین طرفیھ  ٣كھربي شدتھ 

  أوم  ٣=     ٣÷  

  = ...............فى الشكل المقابل تكون قراءة االمیتر
  أمبیر  ٤=      ١.٥÷  ٦ =    م ÷ 

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
  
تحقیق تجربة عندإجراء)علل ( 

بتغیردرجةتتغیر الن مقاومةالسلك 
یقل طول السلك فتقل المقامة بانخفاض الحرارة و

ماذا یحدث لقراءة االمیتر و الفولتمیتر اذا احترقت 
صفر الن الدائرة مفتوحة = قراءة االمیتر 

  

ماذا یعنى ان

  أوم؟٤=مقاومةموصل

مقاومتھ موصل شدةالتیارالمارفى

موصل طرفى بین الجھد فرق

تیار یمربھ كھربىل  موص
  فولت؟  ١٥ طرفیھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

كھربي شدتھ  إذا مر تیار  -١

 ٩=  ت÷  جـ= م المقاومة  
  
  

فى الشكل المقابل تكون قراءة االمیتر  - ٢
÷  جـ)  =   ت(شدة التیار   
  



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  تیارمستمر إلى

 المولدات الكھربیة - 
  الطاقة الحركیة إلى طاقة كھربیة فیھا تحول

 

 تیار مترددو التیار الناتج منھا 

  )AC(تیار كھربى متردد

  ھو تیار متغیرالشدة 
 ائر الكھربیةوفى الد ضادین یسرى فى اتجاھین مت

  في البدایة ما تنساب األلكترونات في إتجاه 
 ةوتتكرر ھذه الدورفي اإلتجاه المعاكس بعد ذلك 

 مرات كثیرة متالحقة و بسرعة كبیرة

 )الدینامو(ینتج من المولدات الكھربیة 

 یمكن تحویلھ الى تیار مستر

 بعیدة عبر األسالكقصیرة او یمكن نقلھ لمسافات 

  الشوارع و المنازل انارة - ١
 األجھزة الكھربیةمعظم 

 

٢٢ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  یمكن الحصول على التیار الكھربى من مصدرین ھما

  التیارالمستمر؟ عن التیارالمتردد
إلىھ تحویل یمكنكما عبر االسالك  بعیدةقصیرة او  لمسافاتھ نقل

  

  التیار المتردد متغیر الشدة واالتجاه فأي األشكال آالتیة
  )الدینامو ( تعبر عن التیار المتولد فى المولد الكھربي 

  وایھما یدل على التیار المتولد فى العمود الجاف ؟

- ٢ الخالیا الكھروكیمیائیة 
تحولتھى اجھزة   الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة كھربیة

 مثل  الدینامو الجافة و البطاریات

و التیار الناتج منھا  تیار مستمر

تیار كھربى متردد  )DC(تیاركھربى مستمر

  ھو تیار ثابت الشدة 
 ائر الكھربیةوواحد فى الدیسرى فى اتجاه 

ھو تیار متغیرالشدة 
یسرى فى اتجاھین مت

تنساب اإللكترونات من أحد قطبي الخلیة 
  الكھروكیمیائیة إلي القطب األخر

تنساب األلكترونات في إتجاه 
بعد ذلك تنساب  ثم

مرات كثیرة متالحقة و بسرعة كبیرة

  یا الكھروكیمیائیة ینتج من الخال
 واألعمدة الكھربیةمثل البطاریة 

ینتج من المولدات الكھربیة 

یمكن تحویلھ الى تیار مستر ال یمكن تحویلھ الى تیار متردد

یمكن نقلھ لمسافات  قصیرة فقطیمكن نقلھ لمسافات 

  عملیات الطالء الكھربى -١ یستخدم في
 و تشغیل بعض األجھزة الكھربیة  -

١ یستخدم فى 
معظم و تشغیل  -٢

  
  
  
  
  
 

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
  
  
  
  

  
یمكن الحصول على التیار الكھربى من مصدرین ھما  التیار الكھربي مصادر 

  
  

التیارالمتردد استخدام یفضل -علل
نقل یمكنالتیار المتردد  ألن

عكس التیار المستمرعلى 
  

التیار المتردد متغیر الشدة واالتجاه فأي األشكال آالتیة
تعبر عن التیار المتولد فى المولد الكھربي  
وایھما یدل على التیار المتولد فى العمود الجاف ؟ 

  
  

الخالیا الكھروكیمیائیة  - ١
الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة كھربیةفیھا تحول تھى خالیا 

الجافة و البطاریاتاألعمدة  مثل  

تیار مستمرو التیار الناتج منھا 

 وجھ المقارنة

ھو تیار ثابت الشدة  الشدة و االتجاة
یسرى فى اتجاه 

تنساب اإللكترونات من أحد قطبي الخلیة  االلكتروناتحركة 
الكھروكیمیائیة إلي القطب األخر

 

ینتج من الخال مصادرة
مثل البطاریة 

ال یمكن تحویلھ الى تیار متردد إمكانیة التحویل

یمكن نقلھ لمسافات   نقلھ امكانیة

یستخدم في استخداماتھ
٢-

 الرسم



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

 التوصیل علي التوازي

  توصل االقطاب المتشابھ معا كالتالى
بطرف معا كلھا توصل األقطاب الموجبة لألعمدة الكھربائیة 

واالقطاب السالبة توصل  قطب موجب للبطاریة
 للبطاریة  سالبقطب لیعمل ك بطرف واحد 

  لتوازي اأعمدتھا متصلة على لبطاریة القوة الدافعة الكھربیة 
  ق للعمود الواحد مھما كان عدد االعمدة 

  توصیل  على التوازى
  كھربیةیعطى اصغر قوة دافعة 

  ممیزات توصیل االعمدة على التوازى
 طویلة لمدةالتیار یستمر 

 اذا تلف احد االعمدة ال یتوقف مرور التیار الكھربى

  االجابة 

  كھربیة  دافعة

  طویلة مدةلیستمر التیار  دافعةكھربیة 

 القوى مجموع= التوالى لألعمدةالمتصلًةعلى
  لھذه األعمدة

 الدافعة القوة= التوازى المتصلًةعلى

٢٣ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

التوصیل علي التوازي التوصیل علي التوالي
 

  
  

  
  
 

  توصل االقطاب المختلفة معا كالتالى
  لقطب الموجب للعمود االول ھو  القطب الموجب للبطاریة
  السالب للعمود االخیر ھو القطب السالب للبطاریة

ثم یوصل القطب السالب للعمود االول بالقطب الموجب للثانى 
 والسالب للثانى بالموجب للثالث و ھكذا

توصل االقطاب المتشابھ معا كالتالى
توصل األقطاب الموجبة لألعمدة الكھربائیة 

قطب موجب للبطاریةلیعمل ك واحد 
بطرف واحد   معا
 

  :القوة الدافعة الكھربیة لبطاریة أعمدتھا متصلة على التوالي
  فى حالة األعمدة  المتماثلة

  عدد االعمدة= ن  حیث ن × للعمود الواحد

  فى حالة األعمدة  الغیر المتماثلة

 + ... ٣ق+  ٢

القوة الدافعة الكھربیة 
ق للعمود الواحد مھما كان عدد االعمدة =  للبطاریةق 
 

  :توصیل  على التوالي 
  عطى اكبر قوة دافعة كھربیة

  عیوب التوصیل على التوالى
  قصیرة

 االعمدة الكھربیة یتوقف مرور التیار الكھربى

توصیل  على التوازىالعیوب  
یعطى اصغر قوة دافعة 

ممیزات توصیل االعمدة على التوازى
التیار یستمر  -١ 
اذا تلف احد االعمدة ال یتوقف مرور التیار الكھربى -٢ 

  

  علل لما یاتى

دافعة قوة أكبر على للحصول  التوالى؟ الكھربیةعلى األعمدة

دافعةكھربیة  قوةاصغر  على للحصول  التوازى؟ على الكھربیة األعمدة

 األعمدة توصیل عند الكھربیة
 على توصیلھا منھاعند أكبر

لألعمدةالمتصلًةعلىق للبطاریة  ألن
لھذه األعمدة الكھربیة الدافعة

المتصلًةعلى لألعمدةق للبطاریة  اما 
  الواحد للعمود  الكھربیة

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
  
  
  

  

التوصیل علي التوالي

توصل االقطاب المختلفة معا كالتالى
لقطب الموجب للعمود االول ھو  القطب الموجب للبطاریةا

السالب للعمود االخیر ھو القطب السالب للبطاریةوالقطب 
ثم یوصل القطب السالب للعمود االول بالقطب الموجب للثانى 

والسالب للثانى بالموجب للثالث و ھكذا

القوة الدافعة الكھربیة لبطاریة أعمدتھا متصلة على التوالي
فى حالة األعمدة  المتماثلة -١

للعمود الواحد ق=  للبطاریةق 
 
فى حالة األعمدة  الغیر المتماثلة -٢

٢ق+  ١ق=  للبطاریةق 

توصیل  على التوالي الممیزات 
عطى اكبر قوة دافعة كھربیةی

عیوب التوصیل على التوالى
قصیرة لمدةالتیار یستمر  -١
االعمدة الكھربیة یتوقف مرور التیار الكھربى اذا تلف احد -٢

  

علل لما یاتى

األعمدة بعض توصل -١

األعمدة بعض توصل -٢

الكھربیة الدافعة لقوةا -٣
أكبر التوالى على الكھربیة
  التوازى؟

  



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

فولت  ؟ وضح بالرسم كیفیة توصیلھا معاً 
  

فولت  وضح بالرسم طریقة توصیل األعمدة للحصول على 
  )     )بطریقتین مختلفتین 

بطاریة فولتوضح بالرسم كیفیة توصیلھا للحصول على 

فولت  ٢والثالث والرابع ،فولت  ١.٥

 ٥.٥الثالثة  تعمل على  -٣ فولت  

= الكھربیة لالول و الثانى كال على حدة 
 ٥        - فولت    ٣.٥:        (   

٢٤ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

فولت  ؟ وضح بالرسم كیفیة توصیلھا معاً  ٢= أعمدة كھربیة القوة الدافعة الكھربیة للعمود الواحد  
  )قوة دافعة كھربیة    اصغر  -  قوة دافعة كھربیة  اكبر(للحصول على بطاریة  تعطى  

فولت  وضح بالرسم طریقة توصیل األعمدة للحصول على  ١.٥لدیك  أربعة أعمدة كھربیة القوة الدافعة لكل منھا 
بطریقتین مختلفتین (فولت  ٣فولت            ١.٥فولت         ٦(  لھاكھربیة 

فولتوضح بالرسم كیفیة توصیلھا للحصول على  ١.٥لدیك ثالثة أعمدة كھربیة القوة الدافعة الكھربیة لكل عمود 

  )فولــــــت   ٤.٥،         فولــــــت ٣،    فولــــت ١.٥( 
١.٥أربعة أعمدة كھربیة القوة الدافعة الكھربیة للعمود األول والثاني ھي 

  :دیر أربعة ألعابیأن  حمد وضح بالرسم كیف یمكن ال
فولت   ٧على  الثانیة تعمل   -٢فولت 

الكھربیة لالول و الثانى كال على حدة  اعمدة القوة الدافعة 
:        (   فولت  وضح بالرسم كیف یمكن الحصول على بطاریة تعطى 

  .اجب عما یاتى 
    

  
   ................ =  

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

:  
  أحسب قراءة االمیتر فى كل دائرة

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

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

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
  
  
أعمدة كھربیة القوة الدافعة الكھربیة للعمود الواحد   ٥إذا كان لدیك -١

للحصول على بطاریة  تعطى  
لدیك  أربعة أعمدة كھربیة القوة الدافعة لكل منھا  -٢

كھربیة الدافعة ةالقوالبطاریة 
لدیك ثالثة أعمدة كھربیة القوة الدافعة الكھربیة لكل عمود -٣

( لھاكھربیة الدافعة ةالقوال
أربعة أعمدة كھربیة القوة الدافعة الكھربیة للعمود األول والثاني ھي  احمدلدى  -٤
وضح بالرسم كیف یمكن ال.

فولت  ٣.٥األولى تعمل على (  
  )فولت 

اعمدة القوة الدافعة  ٣بطاریة مكونة من  -٥
فولت  وضح بالرسم كیف یمكن الحصول على بطاریة تعطى  ٢فولت  و الثالث  ١.٥

  )فولت 
اجب عما یاتى ، من الشكل االتى  -٦

  
  
  
  

  
  
  
  : فى الشكل المقابل    -٧
= ................   قراءة الفولتمیتر  
...............  =قراءة االمیـــــتر  

  
  
:فى الدائرتین التالیتین  -٨

أحسب قراءة االمیتر فى كل دائرة
............................................................
............................................................

  
 
 
  
٩  

  
  
  
  
  
  
  



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

التغلب على قوة التنافرالموجودة بین البروتونات  

  االجابة

  داخل النواة والتى تعتبر مصدر الطاقة النوویة   

مكونات النواة ببعضھا تعمل على  ربط  التى 
  تغلب على قوة التنافر بین البروتونات الموجبة و بعضھا

  
  السیلینیوم

من عنصر الیورانیوم لھا القدرة علي النفاذ خالل 

في الطبیعة محاولة منھا للوصول إلي تركیب 

  االجابة 

 العدد یزید عن علي عدد من النیوترونات ذرات ھذة العناصر تحتوى 
مما یتسبب فى وجود طاقة زائدة تخرج فى صورة اشعاع غیر 

 العدد یزید عن علي عدد من النیوترونات  تحتوى

  للتخلص من الطاقة الزائدة والوصول الى تركیب اكثر استقرار 

للتخلص من الطاقة الزائدة والوصول الى تركیب اكثر 

  تجرى فى المفاعالت النوویة اوالقنابل الذریة

٢٥ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

التغلب على قوة التنافرالموجودة بین البروتونات  ھى القوة الالزمة لربط مكونات النواة ببعضھا و
  داخل النواةالنوویة  تعتبر مصدر الطاقة 

    ھى الطاقة المخزونة داخل  النواة وتنتج من قوة الترابط النووى

االجابة

  بسبب قوة الترابط النووى التى تنشا داخل النواة  تعتبر النواة مخزن للطاقة ؟

انویة ذرات العناصر المستقرة 
بالرغم من وجود قوة 

التى داخل النواة وجود قوة الترابط النووى بسبب 
تغلب على قوة التنافر بین البروتونات الموجبة و بعضھاوال

  الستقرارھا الالزم العدد یزید عن  لنیوتروناتاعلي عدد من ذراتھا 
السیلینیومو الزركونیومو البولونیومو الیورانیوموالسیزیوم و 

  
  
  

من عنصر الیورانیوم لھا القدرة علي النفاذ خالل  مرئیةأشعة غیر  انبعاث حیث اكتشف  العالم الفرنسي ھنري بیكوریل

في الطبیعة محاولة منھا للوصول إلي تركیب  المشعة العناصر بعض  ھى عملیة تحول تلقائي ألنویة ذرات 
   ھاطاقة من اكثر إستقرار وإنبعاث

  السؤال 

  العناصرالمشعة  العناصراسم
  او علل الیورانیوم من العناصر المشعة ؟  

ذرات ھذة العناصر تحتوى انویة  الن
مما یتسبب فى وجود طاقة زائدة تخرج فى صورة اشعاع غیر  الستقرارھا الالزم
  مرئى

تحتوىلما فیھا من طاقة زائدة  النھا   علل انویة ذرات العناصر المشعة غیر مستقرة 
  الستقرارھا الالزم

الى اصدار  العناصرالمشعة
  ؟اشعاعات غیر مرئیة بشكل تلقائى ؟

للتخلص من الطاقة الزائدة والوصول الى تركیب اكثر استقرار 

فى  عددالنیوترونات زیادة
  ؟الستقرارھا الالزم العدد

للتخلص من الطاقة الزائدة والوصول الى تركیب اكثر تصدر اشعاعات غیر مرئیة  
  استقرار

تجرى فى المفاعالت النوویة اوالقنابل الذریةالتى التفاعالت النوویة  منھو اإلشعاع أو الطاقة النوویة المنطلقة 
   -:عن طریق تفاعالت نوویة ینتج النشاط االشعاعى الصناعى 

  فى االغراض السلمیة ستخدمتجرى فى المفاعالت النوویة وت

  الحربیةفى االغراض  ستخدموتالقنابل الذریة تجرى فى 

  العناصر المشعة الطبیعیة

 النشاط االشعاعى الصناعى

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى

  
  
  

ھى القوة الالزمة لربط مكونات النواة ببعضھا و :قوة الترابط النووى
تعتبر مصدر الطاقة  لموجبة وبعضھا وا

ھى الطاقة المخزونة داخل  النواة وتنتج من قوة الترابط النووى  الطاقة النوویة 

  علل لما یاتى

تعتبر النواة مخزن للطاقة ؟

انویة ذرات العناصر المستقرة 
بالرغم من وجود قوة متماسكة 

  تنافر داخلھا ؟

  
  
  

ذراتھا انویة  تحتويھى  عناصر 

 لروبیدیوماو الرادیوم:مثل

العالم الفرنسي ھنري بیكوریل
   المواد الصلبة

  
ھى عملیة تحول تلقائي ألنویة ذرات 

اكثر إستقرار وإنبعاث
  

السؤال 

العناصراسم بعض على یطلقعلل 
او علل الیورانیوم من العناصر المشعة ؟  

علل انویة ذرات العناصر المشعة غیر مستقرة 

العناصرالمشعة ذرات أنویةتمیل  علل
اشعاعات غیر مرئیة بشكل تلقائى ؟

زیادةما النتائج المترتبة على 
العددنواة ذرة عنصر ما عن 

  
  
  

ھو اإلشعاع أو الطاقة النوویة المنطلقة 
ینتج النشاط االشعاعى الصناعى 

تجرى فى المفاعالت النوویة وتمكن التحكم فیھا ی -١

تجرى فى مكن التحكم فیھا یال   -٢

  

العناصر المشعة الطبیعیة

النشاط االشعاعى الصناعى         



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

 لسرطانكابعض األمراض 

 فى القضاء علي اآلفات الزراعیة  وتحسین سالالت بعض النباتات

  فى الكشف عن عیوب المنتجات الصناعیة
  -: فى تحویل الرمال إلي شرائح السیلیكون المستخدامھ  في 
 الكمبیوتر  بعض اجزاء

  الحصول النوویة في 
 التوربینات لتولید الكھرباء

والتي تجوب القمرنطلق الى االتي تالفضاء 

 التنقیب عن البترول والمیاه الجوفیة

 مصادر صناعیة

  آخروقت الى  من الدول ھابعضبتجرى الت تفجیر القنابل النوویة
 لمفاعالت النوویة ن امالنفایات المشعة الناتجة 

سحابة ذریة حملتھا  الریاح إلي معظم دول أوروبا الشرقیة 

التربة والنباتات  تتلوثف الى سطح االرض 

  النووى باإلشعاع 

  االجابة

 للغبار الذرى قد ینتقل عن طریق السقوط الجاف 
  الى سطح االرض او السقوط بواسطة االمطار 

٢٦ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  
  

بعض األمراض عالج  وتشخیص فى  الطاقة النوویة  تستخدم

فى القضاء علي اآلفات الزراعیة  وتحسین سالالت بعض النباتاتالطاقة النوویة تستخدم 

فى الكشف عن عیوب المنتجات الصناعیةتستخدم  -١
فى تحویل الرمال إلي شرائح السیلیكون المستخدامھ  في  و -٢

بعض اجزاءصنیع وت الدوائر اإللكترونیة في األجھزة الكھربیة

النوویة في  عن التفاعالتة الناتجة یحرارالطاقة ال تستخدم 
التوربینات لتولید الكھرباءتشغیل التى تعمل على الطاقة البخاریة  على

الفضاء كوقود نووي لصواریخ بعض المواد المشعة تستخدم  استكشاف الفضاء
 .الفضاء

التنقیب عن البترول والمیاه الجوفیةالكشف و تستخدم فى

  المحیطة بنا فى البیئة ھایتنوعزیادة و ةالنووى ات
  -:  مصادر التلوث االشعاعى 

مصادر صناعیة مصادر  طبیعیة

 العناصر المشعة الموجودة  في القشرة الرضیة
 و االشعة الكونیة الصادرة  من الفضاء الخارجي

  تنشا نتیجة 
تفجیر القنابل النوویة  تجارب١
النفایات المشعة الناتجة   -٢

  ىصناعال شعاعىاال لمصادر التلوث مثاالمفاعل تشیرنوبل الروسى 

  ٢٦/٤/١٩٨٦فى  نتیجة خطأ فى التشغیل

سحابة ذریة حملتھا  الریاح إلي معظم دول أوروبا الشرقیة  االعناصر المشعة مكونحمل بمالالغبار الذرى 
  فوصلت لالرض عن طریق السقوط الجاف

الى سطح االرض  المشعةعناصرالبحملة مالعام  إلي سقوط امطار في شھرمایومن نفس

 ألبانھاولحومھا تلوثتالتلوث الى الحیوانات اكلة العشب و بالتالى 

االجابة  علل لما یاتى

قد ینتقل عن طریق السقوط الجاف  االشعاعى  الن التلوثقد یحدث تلوث اشعاعى فى مناطق لم یحدث بھا 
او السقوط بواسطة االمطار بواسطة الریاح 

 التلوث االشعاعى
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مذكرة المظالى
  

 الطبمجال 

 مجال الزراعة

 مجال الصناعة

 تولید الكھرباءمجال 

استكشاف الفضاءمجال 

 مجال التنقیب

  
  

اتاالشعاعھو ارتفاع كمیة 
مصادر التلوث االشعاعى  

مصادر  طبیعیة

  تتمثل فى و
العناصر المشعة الموجودة  في القشرة الرضیة -١
و االشعة الكونیة الصادرة  من الفضاء الخارجي -٢

  

  

  

مفاعل تشیرنوبل الروسى تعتبرحادثة انفجار

نتیجة خطأ فى التشغیل:حدوثة سبب 

  :ج حدوثة ائنت
الغبار الذرى ادى الى تسرب  -١

فوصلت لالرض عن طریق السقوط الجاف والغربیة 
إلي سقوط امطار في شھرمایومن نفس ىدا -٢

  بالعناصرالمشعةوالمیاة 
التلوث الى الحیوانات اكلة العشب و بالتالى  ھذا  ادى الى انتقال -٣
  

علل لما یاتى

قد یحدث تلوث اشعاعى فى مناطق لم یحدث بھا 
  ؟انفجار نووى

  

 انفجار مفاعل تشیرنوبل



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  :و تنقسم  إلي 

 ات اذا تعرض جسم االنسان لجرعات إشعاعیة صغیرة لفتر
  )شھر او عام 

  
  مثل سرطان الجلد الكائن الحي نفسةجسم علي 

  تاثیرات وراثیة
  لالباء تركیب الكروموسومات الجنسیة 

  ) ات خلقیةشوھمصابون بت(غیرعادیین ة اطفال

  
 تتعرضاذا  ھاتدمرقد و الخالیا تركیب 
  لجرعات ھائلة من االشعاع

التركیب الكیمیائي لھیموجلوبین الدم مما یجعلة 
 خالیا الجسم قادر علي حمل األكسجین الى جمیع

  االجابة

 فى الموجودةالجنسیة  الكروموسومات تركیب

  )خلقیةات شوھمصابون بت(الخالیا مما ینتج عنھ موالید غیر عادیین

التھابات وحدوث غثیان وُدوار وإسھال و یصاب االنسان باإلعیاء 
  مثل الحنجرة والجھاز التنفسيمن الجسم 

 .ھو وحدة قیاس اإلشعاع الممتص
  

 حتى التتعرض میاھھا للتلوث 
   علل

   منخفضیمكن الحصول من خاللھ علي جھد 
  عند شحن الموبیل یستخدم محول كھربى ؟ لخفض الجھد الكھربى للتیاروالحصول على الجھد المناسب لشحن الموبیل

ند ع بالتیار الكھربيالكھربیة مداد األجھزة 

  العالم  فى علماءالفیزیاء
  الذریة القنبلة

  تطویر صناعة القنبلة الذریة  ونادى بضرورة تسخیر الطاقة النوویة و االشعاع لخیر البشریة

٢٧ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

و تنقسم  إلي  لھا زمن التعرض كمیاتھا و اإلنسان باختالف  علي  

إشعاعیة كبیرة في  ھاالنسان لجرع
  )یوم واحد او اقل من یوم

اذا تعرض جسم االنسان لجرعات إشعاعیة صغیرة لفتر -٢
شھر او عام (طویلة  زمنیة

مما خالیا الدم  المسئول عن تكوین
 یؤدى الى نقص كرات الدم الحمراء فى جسم االنسان 
والجھاز الھضمي والجھاز العصبي 

  أول ما یتأثر باإلشعاع
  ؟.ما النتائج المترتبة على اصابة نخاع العظام باالشعاع

  عدد كرات الدم الحمراء مما ینتج عنة
  غثیان وُدوار وإسھال -٢        

  مثل من الجسم  اماكن متفرقة
 )التھاب الحنجرة والجھاز التنفسي

  فان ذلك یؤدى الى

  تاثیرات بدنیة - ١
علي تؤثراالشعاعات 

تاثیرات وراثیة - ٢
تركیب الكروموسومات الجنسیة  فىتؤثراالشعاعات 

ة اطفالدالوتھا جینتویكون 

  تأثیرات خلویة - ٣
تركیب  فىتؤثر االشعاعات 

لجرعات ھائلة من االشعاع
التركیب الكیمیائي لھیموجلوبین الدم مما یجعلة  تغیر و من امثلتھا

قادر علي حمل األكسجین الى جمیعغیر 

  علل لما یاتى

تركیب تغیرفى ألنھاتحدث  لالشعاعات تاثیرات وراثیة ؟

الخالیا مما ینتج عنھ موالید غیر عادیین

یصاب االنسان باإلعیاء فى  الحمراءعدد كرات الدم نقص 
من الجسم  اماكن متفرقة فى

  بكمیات كبیرة عدم التعرض لالشعاعات النوویة 
ھو وحدة قیاس اإلشعاع الممتص والریم ریم  ٥ھو  في الیوم اتالحد االقصى للتعرض لإلشعاع

  .یة من اإلشعاعاوقلل علل خاصة المتعاملین مع المواد المشعة قفازات ومالبس 
 .المحیطاتوالزام المحطات النوویة بتبرید المیاه الساخنة قبل إلقائھا في میاه البحار 

 :النفایات المشعة  یجب إتباع التالي
حتى التتعرض میاھھا للتلوث  علل.بعیدة عن مجري المیاة الجوفیة

علل مستقرةمناطق تكون  المناطق المعرضة للزالزل اىبعیدة عن 
  في البیئة المحیطة المشعة

   الصادرة منھادفن النفایات النوویة حسب قوة االشعاعات 
 االسمنت محاطة بالصخور وفى باطن االرض تدفن 

  اعماق كبیرة فى باطن االرض

یمكن الحصول من خاللھ علي جھد :  الكھربى مثل شاحن بطاریة الموبیل  المحول الكھربى خافض الجھد
عند شحن الموبیل یستخدم محول كھربى ؟ لخفض الجھد الكھربى للتیاروالحصول على الجھد المناسب لشحن الموبیل

مداد األجھزة إلتخزین الطاقة الكھربیة فى یستخدم : جھاز التغذیة الكھربیة غیر المنقطعة  
  للكھرباء
علماءالفیزیاء أعظم ھ منبأن أینشتین العالم ھوصف مصرى عالمھو - 

القنبلة صناعة أسس ھنظریات على بنیت الذرةواإلشعاع مجال في
تطویر صناعة القنبلة الذریة  ونادى بضرورة تسخیر الطاقة النوویة و االشعاع لخیر البشریة

 االنسانتاثیر التلوث االشعاعى على 
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مذكرة المظالى

  
  

 ات ختلف  تأثیر اإلشعاعی

االنسان لجرعاذا تعرض جسم  -١
یوم واحد او اقل من یوم( فترةزمنیة قصیرة

  :فان ذلك یؤدى الى 
المسئول عن تكوینتدمیر ُنخاع العظام  -١

یؤدى الى نقص كرات الدم الحمراء فى جسم االنسان 
والجھاز الھضمي والجھاز العصبي  الطحالتدمیر  -٢ 

  المركزي
أول ما یتأثر باإلشعاع ُنخاع العظام   

ما النتائج المترتبة على اصابة نخاع العظام باالشعاع
عدد كرات الدم الحمراء مما ینتج عنة نقصیؤدى الى 

        باإلعیاءالشعور  -١
اماكن متفرقة التھابات فى -٣
التھاب الحنجرة والجھاز التنفسي(

علل لما یاتى

لالشعاعات تاثیرات وراثیة ؟ 

نقص ما النتائج المترتبة على  
   جسم االنسان

  
  

عدم التعرض لالشعاعات النوویة  -١
الحد االقصى للتعرض لإلشعاع علما بان

المتعاملین مع المواد المشعة قفازات ومالبس  ارتداء -٢
الزام المحطات النوویة بتبرید المیاه الساخنة قبل إلقائھا في میاه البحار  -٣
النفایات المشعة  یجب إتباع التالي دفن عند  -٤
بعیدة عن مجري المیاة الجوفیة المشعة النفایات دفن -١
بعیدة عن  المشعة النفایات دفن -٢

المشعة التنتشر النفایات حتى    
دفن النفایات النوویة حسب قوة االشعاعات  -٥
تدفن   الضعیفة و المتوسطة -
اعماق كبیرة فى باطن االرضفى تدفن  :القویة و -

المحول الكھربى خافض الجھد
عند شحن الموبیل یستخدم محول كھربى ؟ لخفض الجھد الكھربى للتیاروالحصول على الجھد المناسب لشحن الموبیل علل

جھاز التغذیة الكھربیة غیر المنقطعة  
للكھرباء المفاجئ عطاقاالن

١   : مصطفى مشرفة/ د 
في ھامة نظریات ھل كانت-٢
تطویر صناعة القنبلة الذریة  ونادى بضرورة تسخیر الطاقة النوویة و االشعاع لخیر البشریة عارض -٣

  



٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 
 خالد ابو بكر المظالى/ا

  

٢٨ 
 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 ٢الصف الثالث 
  
  
  
    :كانھ نا نینسلا فالا ذنم ناسنالا ظحال

 مكتسبةصفات  وراثیةصفات 

  من جیل الى آخر لتنتق التىھي الصفات 
 ءابالا نم ءانبالا اھثریو

  آخرالى ھي الصفات التى ال تنتقل  من جیل 
 ىتلا ةئیبلا نم درفلا اھبستكی امناو ءابالا نم ءانبالا اھثری ال و
  اھیف شییع

  لون الشعر   -٢  لون الجلد  -١ مثل
 عدد االصابع -٤   فصیلة الدم - ٣    

    لافطالا ىدل ىشملاتعلم  -٣ مدقلا ةرك ةبعل ةراھم ملعت -١: مثل
  ةفلتخملا اللغاتبتحدث لا  -٢      

  واالختالف فى الصفات الوراثیة بین افراد النوع الواحد اوجة التشابھ یفسر ھو العلم الذى: علم الوراثة 
  من خالل دراسة كیفیة انتقالھا من جیل الى اخر

  
  

  العالم جریجور مندل ھو مؤسس علم الوراثة 
  :)  علل ( جراء تجاربة الوراثیة الاختار مندل نبات البازالء  )أوال ( 
  )٣عدة أشھر(قصر دورة حیاتھا -٢                            لسھولة زراعتھا و سرعة نموھا      -١
  صناعیا بواسطة االنسان                        سھولة تلقیحھا وذاتیا  یمكن تلقیحھا ازھارھا خنثى، وبالتالى  -٣
  .      الجیل الواحد فى فراداالمن   ةكبیر  دادعالانتاج النبات  -٤
  بالعین المجردةالتي یسھل تمییزھا   و) المتضادة(  تحمل أزواج من الصفات المتقابلة  ىتلا  البازالء اصناف ددعت  -٥

  كل زوج عبارة عنصفة سا ئدة  یقابلھا صفة متنحیة) زوج من الصفات المتقابلة (قصیرالساق  بعضھاالساق و ةطویلفبعض النباتات 
  الجراء تجاربة   صفات وراثیة في نبات البازالء ٧اختار  مندل) ثانیا ( 

  
  
  

  دراسة وراثة زوج واحد من الصفات المتقابلة او المتضادة  : اوال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الصفة 
 الوراثیة

 البذور )الثمار ( القرون  االزھار طول الساق

 شكلھا لونھا شكلھا لونھا وضعھا لونھا

 اءحمر طویل صفة سائدة
 )قرمزیة(

  خضراء جانبیة
 

  صفراء منتفخ
 

 ملساء

 مجعدة خضراء محزز صفراء طرفیة  اءبیض قصیر صفة متنحیة

 مؤسس علم الوراثةمندل 

 تجارب مندل فى الوراثة

 ازالءتجربة مندل لتتبع صفة لون البذور فى نبات الب

http://www.schoolarabia.net/ahia2/level3/heredity/heredity_2a.htm
http://www.schoolarabia.net/ahia2/level3/heredity/heredity_2a.htm


٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 
 خالد ابو بكر المظالى/ا

  

٢٩ 
 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 ٢الصف الثالث 
 المرحلة االولى)  ١( 
ثم ترك ازھار ھذة  خضراءیعطي بذور بعضھا یعطي بذور صفراء وبازالء بعضھا النبات  عدد من مندل   اختار -١

  للتأكد من نقاء ھذة الصفة  )علل ( لعدة أجیال تلقح ذاتیا  النباتات

  )االباء ( بذور ھذه النباتات زرع  مندل   بعد التاكد من نقاء ھاتین الصفتین فى النباتالمرحلة الثانیة –)  ٢( 
  الذاتى  فى ھذة االزھارتلقیح ال  حدوث منعل) علل ( و عندما اعطت  أزھارا انتزع منھا األسدیة قبل نضج المتك   
  المرحلة الثالثة  –)  ٣(  

  نباتات بین الأجري تلقیح خلطي   فى ھذة المرحلة 

  التي تعطي بذور صفراء مع نباتات تعطي بذور خضراء● 
  والنباتات التى تعطىبذورخضراءمعنباتیعطىبذورصفراء●  

  أخري ةرم خلطیا  ھاحیتلقللتاكد من عدم )علل (  بعد تلقیحھا االزھار بعد ذلك غطى مندل میاسم   
  ثم زرع البذور الناتجة    

  %١٠٠بنسبة بذور صفراء الناتجة و التى سماھا الجیل االول جمیعھا ذات ان النباتات ●الحظ مندل
  تماما الجیل األول فرادااالخضر فى لون الت صفةواختف●   

  االستنتاج  اطلق مندل على

 %١٠٠بنسبة وھي الصفة التي تظھر في أفراد الجیل األول. الصفة السائدةلبذور أسملصفة اللون األصفر ● 
وتظھر فى وھي الصفة التي تختفي في أفراد الجیل األول. الصفة المتنحیةوعلى  صفة اللون األخضر في البذور أسم●

  او الربع% ٢٥الجیل الثانى بنسبة 
  المرحلة الرابعة و االخیرة  –)  ٤( 

  ترك  مندل نباتات الجیل األول تتلقح ذاتیا ثم زرع البذور الناتجة
  الجیل الثانى ان النباتات الناتجة و التى سماھا الحظ مندل 

  ١: ٣اى بنسة ●بذورھا خضراء )   %٢٥( ●    بذورھا صفراء      %) ٧٥( ●  
  

ن نقی��ان یحم��ل اح��دھما اعن��د ت��زاوج  ف��رد الن��اتجھ��ى ظھورالص��فة الس��ائدة ف��ي أف��راد الجی��ل 
  صفة وراثیة مضادة للصفة التي یحملھا الفرد اآلخر

  
  
  

  )الجامیتات( االمشاجوالتى تحملھا ) الجینات(تنتقل الصفات الوراثیة من اآلباء إلى األبناء عن طریق العوامل الوراثیة  -١
  تمثل كل صفة وراثیة  بزوج من العوامل الوراثیة و عند تكوین الجامیتات تنفصل او تنعزل ھذان العامالن عن بعضھما  -٢
  حدوث االخصاب تندمج الجامیتة المذكرة من االب  مع الجامیتة المؤنثة من االم  عند -٣

  الجنین الذى ینمو مكونا فردا جدیدافیتجمع العامالن الوراثیان مرة اخرى فى خالیا 
  صفة سائدة= سائدة  الصفة العامل   +سائدة  الصفة العامل   -٤
  صفة سائدة=المتنحیة  صفةالعامل   +سائدة الصفة العامل   -٥
  متنحیةصفة =المتنحیة  صفةالعامل   +المتنحیة  صفةالعامل  -٦

  : العوامل الوراثیة نعبر عنھا بحروف ابجدیة 
  ) A( عامل الصفة السائدة یعبر عنة بحرف كابیتل ●   
  ) a( عامل الصفة المتنحیة  یعبر عنة بنفس حرف الصفة السائدة  و لكن صمول ●

  المتنحیةالصفة   الصفة السائدة

  %١٠٠بنسبة  األول أفرادالجیل تظھرفى -
  وھى الصفة التى تظھر عند تجمع عاملین للصفة السائدة -٢

   او عامل للصفة السائدة مع عامل للصفة المتنحیة
 

  % ٢٥و تظھر فى الجیل الثانى بنسبة  األول الجیل أفراد فى تختفى ١
  المتنحیةى الصفة التى ال تظھر اال عند تجمع عاملین للصفة ھو -٢
 

 فروض مندل لتفسیر نتائج تجاربة



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  الفرد الھجین

  الفرد الذى یحتوى تركیبة الوراثى على عامل
  للصفةالسائدة و عامل للصفة المتنحیة

 و تظھر فیة الصفة السائدة دائما

Aa         (-          )Tt ( 

  االجابة

  األمشاج تكوین بعضھماعند عن ینعزالن

  ازالءالب نبات ىف ساقلقصرا صفة 

صفة  أحد الفردین  یحملفإنھما ینتجان  جیالً 

٣٠ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

  ءانبالا ىلا ءابالا نم ةیثارولا لماوعلا لاقتنا اھتطساوب متی

  الفرد النقى

و الفرد الذى یحتوى تركیبة الوراثى على عاملین 
  لصفة السائدة او عاملین متماثلین للصفة المتنحیة

الفرد الذى یحتوى تركیبة الوراثى على عاملھو 
للصفةالسائدة و عامل للصفة المتنحیة 

و تظھر فیة الصفة السائدة دائما و تظھر فیة الصفة السائدة او الصفة المتنحیة

   (-      )TT     -    tt  (   )Aa

  علل لما یأتي

ینعزالن الوراثیة الصفة عاملى ألن  العوامل؟ انعزال بقانون

 بسلة نبات مع نقى الساق
  طویلةالساق؟  جمیعھا نباتات 

 ىتسودعل الساق طول صفة نال

فإنھما ینتجان  جیالً  )المتضادة(المتقابلة إذا تزاوج فردان نقیان و مختلفان  في زوج واحد من  صفاتھما 
  ١:٣ثم تورث الصفتان معا فى  الجیل الثاني بنسبة 

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى

ی ىتلا ایالخلا ىھ : جاشمالا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفرد النقى

و الفرد الذى یحتوى تركیبة الوراثى على عاملین ھ
لصفة السائدة او عاملین متماثلین للصفة المتنحیةلمتماثلین

و تظھر فیة الصفة السائدة او الصفة المتنحیة

aa)  -     AA     (

علل لما یأتي

بقانون األول مندل قانون یعرف

الساق طویل بسلة نبات تلقیح عند
نباتات  ینتج نقى قصیرالساق

إذا تزاوج فردان نقیان و مختلفان  في زوج واحد من  صفاتھما 
ثم تورث الصفتان معا فى  الجیل الثاني بنسبة ) السائدة(فقط 



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

 ١٨ف�ار اس�ود و  ١٨فأر بنى الفراء لقح اثنین من االن�اث س�وداء الف�راء فأعط�ت االول�ى نس�ال یتك�ون م�ن 
  فار اسود وضح ذلك وراثیا علما بان اللون االسود یسود على اللون البنى

  %١٠٠بنسبة  اى ظھرت فیھا الصفتان السائدتان

  .السائدتانا
  ١: ٣أي ١٢:٤) المتنحیة

  ١: ٣أي ٤: ١٢) متنحیة

للصفة  عامل عم ةالسائد للصفة عامل تجمع

  النھا تظھر عند تجمع عاملین متماثلین للصفة المتنحیة فقط

١ 
 قصیرةالساقبیضاء األزھار األزھار

مستقلة  صفتا كل زوج منھما تورثفان 

٣١ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

فأر بنى الفراء لقح اثنین من االن�اث س�وداء الف�راء فأعط�ت االول�ى نس�ال یتك�ون م�ن 
فار اسود وضح ذلك وراثیا علما بان اللون االسود یسود على اللون البنى ٢٠

  زوجین من الصفات المتبادلة
  تلقیحاً خلطیاً بین نباتي بازالء

  ) BB(  حمراءازھارة   ( AA  )الساق طویل( نقیتین 

  ) )bb( أزھارة بیضاء )   aa( قصیرالساق( متنحیتین

اى ظھرت فیھا الصفتان السائدتان األزھار حمراء الساق طویلة كلھا

  لتالية اوبعد تلقیح أفراد الجیل األول ذاتیاً نتجت أفراد الجیل الثاني بالنسب

ا الصفتان ظھرت األزھارأى قرمزیة الساق طویلة لنباتات جمیعا
المتنحیة(إلي االزھار البیضاء  ) السائدة( الحمراءكانت نسبة األزھار 

متنحیة(إلي النباتات قصیرة الساق ) سائدة(ونسبة النباتات طویلة الساق 

  ھجین اخضر القرون نبات طویل الساق %  

 نقى فرد مع السائدة
  ھجینة؟

تجمع من تتكون الناتجة األفراد ألن
  المتنحیة

النھا تظھر عند تجمع عاملین متماثلین للصفة المتنحیة فقط

٣ ٣ 
األزھار احمر قصیرةالساق طویلةالساقبیضاء األزھار 

فان لة باتقختلفان في وزجین أو أكثر من الصفات المنقیان وم
  ١:٣وتظھر في الجیل الثاني بنسبة 

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى

  
فأر بنى الفراء لقح اثنین من االن�اث س�وداء الف�راء فأعط�ت االول�ى نس�ال یتك�ون م�ن  :مسألة لالذكیاء فقط 

٢٠فار بنیا و اعطت الثانیة 
  
  
  

  
  
  
  

زوجین من الصفات المتبادلة ةكیفیة وارثسة ثانیا درا
تلقیحاً خلطیاً بین نباتي بازالء مندل التجربة أجرى

 سائدتین صفتین یحمل:األول

متنحیتین صفتین یحمل : والثانى
  :مندل ألحظ 

كلھا األول الجیل نباتات أن -١ 

وبعد تلقیح أفراد الجیل األول ذاتیاً نتجت أفراد الجیل الثاني بالنسب   - ٢

  استنتج مندل االتى 

جمیعا كانت في الجیل األول -١
كانت نسبة األزھار  و في الجیل الثاني -٢

ونسبة النباتات طویلة الساق                         
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

%   ١٠٠الجیل االولافراد 

السائدة للصفة ىنق فرد تزاوج عند
ھجینة؟ أفراد تنتج المتنحیة للصفة

  الصفة المتنحیة نقیة دائما 

٩ 
 األزھار احمر طویلةالساق

نقیان ومذا تزاوج فردان ا
وتظھر في الجیل الثاني بنسبة 



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

اصفر القرون  قصیرة الساقاخضر القرون 

١ 

  علل الحى

مسئولة عن اظھار 

٣٢ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

اخضر القرون  قصیرة الساقاصفر القرون  طویلة الساقاخضر القرون 

٣ ٣ 

  .....%٢٥=.... TtRrفى الفرد 
  ؟ لماوعلل رحلا عیزوتلا نوناقب لدنمل ىناث
  ١:٣وتظھر في الجیل الثاني بنسبة  ةلقتسم

  
  
  

  .العدید  من الصفات الوراثیة فى  اإلنسانعلى 
  الجینات  واحدمن زوج اھیف 

 جین سائد واحدا علي األقل على 
 الصفة السائدةتظھر علیة 
 من كال االبوینمتنحي  جین على 

  .الصفة المتنحیة
  :البشریة التى تخضع لمبدأ السیادة التامة

  سانلللف اعلي عدم القدرة علىتسود سان 
  شحمة االذن المتصلة  علىشحمة األذن المنفصلة تسود 

  )االملس (  الناعمصفة الشعر  على صفة الشعر المجعد تسود 
  و صفة الشعراألسودتسودعلىصفة الشعرالفاتح

  صفة العیون الواسعة تسود عن صفة العیون الضیقة 
  علىالعیونالملونة

  غمازات على عدم وجود صفة وجود غمازات الوجھ تسود 
صفة غیاب النمش علي الوجھ تسود عن صفة وجود النمش على الوجة  

  علل شحمة االذن المنفصلة تسود على شحمة االذن المتصلة ؟ 
  شحمة االذن المتصلة جین یسود على شحمة االذن المنفصلة 

  فى حالة وجودھما معا فى االنسان 

  )تایغبص (خلیة تحتوى على كروموسومات
 البروتین  عمبط رتم  DNAحمض نووى  من كیمیائیاً 

الحى للكائن الوراثیة الصفات یحملاوالمعلومات الوراثیة   لمح
  النة یحمل الجینات المسئولة عن اظھار الصفات الوراثیة للكائن الحى 

  DNAالتركیب الكیمیائى للحمض نووى  
  تسمى الجینات  صغیرة اءزجا من یتكون:  
  تادیتویلك وینلا ىمست ةیئان

مسئولة عن اظھار و تاموسوموركلاب ةدوجوم  DNAالحمض النووى 
  

  الجینات: الدرس الثانى

٠١١١٤٠٢٣٧٩٩

  

 

مذكرة المظالى
  افراد الجیل الثانى

اخضر القرون  طویلة الساق

 ٩ 

فى الفرد  TRنسبة المشیج   اكمل

ثلا نوناقلا ىلع قلطی للع
م ثروت جوز لك اتفص نال

على تنطبق قوانین مندل  -١
 مكحتی ةیثارو كل صفة -٢
 على  حصلالذى ی فردال

تظھر علیة  من أحد األبوین

 على  الذى یحصل فردال

الصفة المتنحیة علیةتظھر            
البشریة التى تخضع لمبدأ السیادة التامةالصفات بعض 

سان لللف االقدرة علي  - ١
شحمة األذن المنفصلة تسود  -٢
صفة الشعر المجعد تسود  -٣

و صفة الشعراألسودتسودعلىصفة الشعرالفاتح
صفة العیون الواسعة تسود عن صفة العیون الضیقة  -٤
علىالعیونالملونةتسود صفةالعیونالبنیةو 
صفة وجود غمازات الوجھ تسود   -٥
صفة غیاب النمش علي الوجھ تسود عن صفة وجود النمش على الوجة    -٦
علل شحمة االذن المنفصلة تسود على شحمة االذن المتصلة ؟ .

شحمة االذن المنفصلة جین الن 
فى حالة وجودھما معا فى االنسان 

  
  
  
  
  
  
  

خلیة تحتوى على كروموسوماتالنواة  - ١

كیمیائیاً  یتركب الكروموسوم -٢
حی DNAالحمض النووى -٣

النة یحمل الجینات المسئولة عن اظھار الصفات الوراثیة للكائن الحى 

التركیب الكیمیائى للحمض نووى  
:   DNAالحمض النووى  -١
نب تادحو نم نوكتت تانیجلاو
الحمض النووى  من أجزاء ھى الجینات   -٢

  للكائن الحى الوراثیة الصفات



٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 
 خالد ابو بكر المظالى/ا

  

٣٣ 
 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 ٢الصف الثالث 

  
  طریق الجینات عن األبناء إلى اآلباء الوراثیة من تنتقل الصفاتو
 
  DNA بیكرتل كیرك و نوسطاو جذومن

  جودزملا نوزلحلا ةبشی امیف امھضعب لوح نیفتلم نیطیرش نم  DNA  ئزج بكرتی
  
  
  

  ات فى اظھار الصفات الوراثیة المسئولة عنھاالجین تحكم كیفیة اكتشاف العالمان بیدل وتاتوم تمكنامن 
  م١٩٨٥ فى العلوم و الطب  استحقا عن ذلك  جائزة نوبلو) نیجلا لمع ةیلا( 

 ؟ ) نیجلا لمع ةیلا(فى اظھار الصفات  الوراثیة الجینات تحكم ت كیفوضحى 
  معین مسئول عن حدوث تفاعل كیمیائى یكون اصاخ اإنزیم یعطىأن كل جین    -١  

  صفة وراثیة معینة   رظھیبروتین معین  جتنیكل تفاعل كیمیائى  -٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  الوراثیة الصفات اظھارعلل تلعب االنزیمات دورا ھاما فى 
  وراثیة معینة   صفةیعمل على ظھور بروتین  بتكوینیقوم النھا  مسئولة عن حدوث تفاعل كیمیائى 

  

  
  البشریةلجینات الموجودة بالكروموسومات ل ةلماكلا ةعومجملا توضحھوالخریطة الوراثیة التى : الجینیوم البشرى

  
  : مشروع الجینیوم البشرى ھدف

  المختلفة الجینات البشریة و التعرف على وظائفھا تحدید جمیع -١
  االمراض العقلیةالسرطان ووالسكر الجینات المختصة باالمراض المختلفة مثل على التعرف  -٢  
 ناف ىلاتلابو ىوونلا ضمحلا تادیتویلكوین لسلست نم %٩٩ نم رثكا ىف رشبلا ةباشت عورشملا رھظا  عورشملا جئاتن
   لسلستلا ا>ه نم ادج ةلیئض ةبسن لكشت نویعلا نول لثم رشبلا ىدل ةیدرفلا تافالتخالا

  

  تةیفظول نیجلا ءادا ةیفیك
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  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 ٢الصف الثالث 
  

  :  االرز المعدل جینیا 
  )أ(نقص فیتامین حل مشكلة سوء التغذیة الناتجة عن   

الجسم الى  داخلالتى تتحول الن االرز الطبیعى الیحتوى على مادة الكاروتین   اھتمام العلماء بتخلیق االرز المعدل جینیا ؟ علل
  ونقصة یؤدى الى فقدان البصر )أ(فیتامین 

یصاب  حوالى نصف ملیون شخص سنویا فى  علل
  بعض الدول النامیة بفقدان البصر ؟

  ) أ(نقص فیتامین بسبب سوء التغذیة الناتج عن 
  

الذین  اصخشالا نیب )أ(فیتامین نقص  رشتنی علل
  ؟ مھلیعتمدون على االرز كغذاء رئیسى 

التى المعروفة بالكاروتین و )أ(بروفیتامینیحتوى على مادة ال الن االرز ال
  )أ(الجسم الى فیتامین  داخلتتحول 

انتاج الذى یعتمد علیة  ىالعلم و االساسما ھ
  ینتوراكلا ةدام ىلعى توحی ىذلا وا؟ المعدل جینیارزاال

تعدیل التركیب الوراثى لالرز وذلك بادخالجینات تعمل على تخلیقالكاروتین او 
  )أ(الجسم الى فیتامین  داخلالتى تتحول ) أ(ما یسمى بروفیتامین

  
  
  

   الكائن الحيمعظم األنشطة والوظائف الحیویة في جسم ق و تنسم تنظكیمیائیة  أو رسائلھى مواد :الھرمونات
  تفرزھاالغدد الصماء و

  مباشرة دون المرور في قنوات في الدم  اتھرمونمن التصب افرازاتھا ھي غدد ال قنویة :الغدد الصماء
  في الدم مباشرة دون المرور في قنوات)اتھرمونال(تصب افرازاتھا ؟النھا علل تسمى الغدد الصماء بھذا االسم

  .اإلنسانھرمون في جسم  ٥٠بإفراز أكثر من الصماء تقوم الغدد 
  وتقع بعیدة عن الغدة الصماء المفرزة للھرمون ا الیخلا نم دون غیرھا الھرمونیؤثرفیھا ىالتالخالیا ھى : المستھدفةالخالیا

  ؟المستھدفة الخالیاإلي  اتعلل الدم ھو السبیل الوحید لنقل الھرمون
  الدم قن طریعا ھل الیصت كلذول ونرمللھة زرمفلاء امصلا ةدغلا عوقم نعا یدعب عقت نومرھلا الیھع رثؤیى تلا ایالخلاالن 
  
  

 الوظیفة الھرمونات الوصف الغدة

  
  
  
  
  

 النخامیة

  توجد أسفل المخ -١
  تتكون من فصین و -٢
افراز بكل فصیقوم  

عن ھرمونات مختلفة
  الفص االخر

غدة صغیرة في حجم  -٣ 
 حبة الحمص

  ضبط معدلنمو ی مالنموالعامللجسمحیثینظت ھرمون النمو-١
  العضالت  والعظام  -١           
  وأعضاء الجسم المختلفة  -٢           

یصل إلیھ سیحدد الطول الذي  ولذلك فھو
 بعد مرحلة البلوغالطفل

ینشط الغدة الدرقیة الفراز   الھرمون المنشط للغدة الدرقیة-٢
  الكالسیتونین و الثیروكسینھرموناتھا

 الفراز االدرینالین تانالكظری تانینشط الغد تان الكظریتانلغدلالھرمون المنشط -٣

الثدییة الفراز اللبن اثناء عملیة  دینشط الغد  الثدییة دالھرمون المنشط للغد -٤
  الرضاعة

  الھرمون المنشط للغدد التناسلیة-٥
 )الخصیتین والمبیضان(

  ینشط الغدد التناسلیة الفراز ھرموناتھا -١
  االعضاء التناسلیةینظم نمو -٢
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  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

 ٢الصف الثالث 

  
 الدرقیة

  تتكون من فصین -١
الجزء في  توجدو -٢

 سفل اعنق للاالمامى 
الحنجرة وتحیط بالقصبة 

 .لھوائیةا

 من المواد الغذائیة إطالق الطاقة الالزمة للجسم او الدرقین الثیروكسین -١

  
 الكالسیتونین -٢

  
 .ط مستوى الكالسیوم في الدم بض

  
  
  

 البنكریاس

غدة كمثریة الشكل تقع 
 ءاعمالاو المعدة  نیب
قوم ت ةقیقدلا
  إفرازالعصارةالبنكریاسیةب

 عشرھذه االثنى في
  على تحتوي العصارة

 ھضم تساعدعلىات زیمان
  البروتینو الدھون

 

  
  
 االنسولین -١

  لدم فىا الجلوكوز سكرى مستو یخفض
  : عن طریق تحفیز 

  خالیا الجسم على امتصاص سكر الجلوكوز-١
 سكر الجلوكوز تخزین خالیا الكبد على -٢
 صورة جلیكوجینفي   مسجلا ةجاح نع دئازلا

  
 الجلوكاجون -٢

عن طریق فىالدمالجلوكوز یرفع مستوىسكر
تحفیز خالیا الكبد على تحویلسكر الجلیكوجین 

 المختزن بھا الى سكر جلوكوز فى الدم

السریعة  حفز أعضاء الجسم لالستجابةی األدرینالین فوق الكلیتین الكظریتان
والغضب الخوف مثل الطوارئ  حاالت ةجاومل

 واالنفعال

 الصفات الجنسیة الثانویة لألنثي ظھور األستروجین -١  المبیضان

 نمو بطانة الرحم عملیة یحفز البروجسترون -٢

 الصفات الجنسیة الثانویة للذكر ظھور التستوستیرون  الخصیتین

  

  االجابة  مایأتى علل

  الغدد الصماء االخرى معظمالنھا تفرزھرمونات تنظم انشطة   تسمي الغدة النخامیة سیدة الغدد ؟

ھ ل منھما وكالً  األنسولین والجلوكاجون یفرزھرمون البنكریاس ألن  الوظیفة؟ مزدوجة غدة البنكریاس
  الدم السكرفى تنظیم فى األخر كسع وظیفة

عن طریق  عشر االثنىفى  البنكریاسیة العصارةالنة یصب  قنویة غدة  والقنویة؟ قنویةمختلطة  غدة البنكریاس
  قناة

 فىوصبھما  والجلوكاجون األنسولینى فرزھرمونا تألنھ القنویة وغدة
  الدم مباشرة

  الھضم عملیة فى بدورھام یقومة ألن  لھرمونات؟   اإفراز على البنكریاس یقتصرعمل ال

  عملیةالھضم؟ فى أھمیةالبنكریاس
  

 على تحتوى ىوالت عشر االثنى في البنكریاسیة العصارة بإفراز یقوم
  والكربوھیدرات والدھون البروتینات ھضم على تساعد إنزیمات

لمواجھة  جسماعضاء ال یحفز الذى األدرینالینھرمون  تفرز ألنھا  للطوارئ؟ اإلنسان تعرض عند دورمھم الكظریتین للغدتین
  مثل الخوف و الغضب و االنفعال الطوارئ حاالت

ماذا یحدث عند تعرض شخص لموقف مخیف كھجوم كلب 
  مفترس؟

 سمجاعضاء ال یحفزتفرز الغدتان الكظریتان ھرمون االدرینالین الذى 
  لمواجھة ھذا الموقف او الھروب منة

 الكالسیوم مستوى ضبط فى ھاما دوًرا الدرقیة الغدة تلعب
  الدم؟ فى والفوسفور

 مستوى ضبط على یعمل الذى الكالسیتونین ألنھاتفرزھرمون
  الدم فى الكالسیوم

  الدرقیة الغدة یفرزمنھ ألن  الدرقین؟ بھرمون الثیروكسین ھرمون تسمیة
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  :الخلل الھرمونى 
  احد الھرمونات نتیجة عمل الغدة الصماء المسئولة عنة بشكل غیر طبیعىافراز ھو زیادة او نقص 

  مما یؤدى الى ظھور بعض االمراض مثل السكر و الجویتر
  
  
  

 ةوجخرو ملدا ىف ركلسا ةبسن عافترا ىلا ىدؤی امم األنسولیننقص إفراز  ةجیتن ثدحی ةیضرم ةلاح  : ىركسلا لوبلا
   لبوال عم

  

  االجابة  عند یحدث ماذا

  الغدةالدرقیةالعنق بسبب تضخم  تضخم  الثیروكسین؟ ھرمون إفراز نقص

 وجحوظ االنفعال وسرعة الوزنفى  اًبنقص مصحوب الغدةالدرقیة تضخم  كبیرة؟ بكمیات الثیروكسین زیادةإفرازھرمون
  العینین

  

  االجابة  یأتى مال علل

  الثیروكسین التى تفرزة الغدة الدرقیة یدخل في تركیب ھرمون الن الیود  الیودضرورة احتواء طعام االنسان على عنصر

 مجردب الجویترالجحوظى حالة تشخیص یمكن
  النظر؟

  العینین وجحوظ العنق تضخم من یعانى المریض ألن

  كبیرة بكمیات الثیروكسین إفرازھرمون زیادةبسبب   الجحوظى؟     بالتضخم األفراد بعض إصابة

  الطفولة  فترة فى النمو ھرمون إفراز زیادةبسبب   أمتار؟       ٣إلى األشخاص بعض طول یصل

  الطفولة فترة فى النمو إفرازھرمون نقصبسبب   متر؟ نصف من أقل إلى ألشخاص بعضا طول یصل

  
  
  

  المرض
 الخلل الھرمونى

 السبب االعراض

مرحلة ھرمون النمو في الغدة النخامیة لنقص إفراز  یصبح الشخص قزما فنمو التوقف   القماءة
 الطفولة

  نمو مستمر في عظام األطراف  العملقة
 فیصبحالشخص عمالقا

 الطفولة مرحلةھرمون النمو في الغدة النخامیة ل زیادة إفراز

  الجویتر
 البسیط

لقلة علل  ھرمون الثیروكسینالغدة الدرقیة لنقص إفراز  الغدة الدرقیة  العنق بسبب تضخم تضخم 
 الثیروكسین یدخل في تركیب ھرمون الن الیود الیود بالطعام

  الجویتر
 لجحوظيا

 جحوظ العینینبتضخم الغدة الدرقیة مصحوبا  
 الوزن وسرعة االنفعالفى نقص و

 ھرمون الثیروكسین الغدة الدرقیة لزیادة إفراز 

 األنسولینھرمون غدة البنكریاس لنقص إفراز  االحساس الدائم بالعطش وتعدد مرات التبول البول السكري



 خالد ابو بكر المظالى/ا

 ٢الصف الثالث 

  
  نجح العلماء بتصنیع كمیات وفیرة من ھرمون النمو البشرى بواسطة الھندسة الوراثیة

  بالخالیا البكتیریة

DNA  من خلیة بكتیریة  

  و تنقیتة و استخدامة فى عالج القزامة

DNA  ؟بالخالیا البكتیریة  
  و تنقیتة  نومرھلا لصف 

  تخلیق ھرمون النمو البشرى بالھندسة الوراثیة

٣٧ ٠١١١٤٠٢٣٧٩٩ 

  مذكرة المظالى
٢٠١٨ 

نجح العلماء بتصنیع كمیات وفیرة من ھرمون النمو البشرى بواسطة الھندسة الوراثیة
بالخالیا البكتیریة  DNAوذلك بادخال الجین الذى یعمل على تخلیق ھرمون النمو البشرى فى حمض 

  فى عالج االطفال محدودى النمو ھثم اكثارة وتنقیتة و استخدام

  :تخلیق ھرمون النمو البشرى بالھندسة الوراثیة 

DNAفصل حمض و فصل جین یعمل على تخلیق ھرمون النمو البشرى من خلیة انسان
  للخلیة البكتیریة  DNAادخال ھرمون النمو فى الحمض 

  یحمل ھرمون النمو فى خلیة بكتیریةالذى  
و تنقیتة و استخدامة فى عالج القزامة  نومرھلا فى الخلیة البكتیریة ثم فصل و

 DNAادخال الجین الذى یعمل على تخلیق ھرمون النمو البشرى فى حمض 
 مث ةیریتكبلا ةیلخلا ىف ومنلا نومرھ راثكا متی ىلاتلابو رثاكت

  و استخدامة فى عالج القزامة

تخلیق ھرمون النمو البشرى بالھندسة الوراثیة
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مذكرة المظالى

  
  

  

نجح العلماء بتصنیع كمیات وفیرة من ھرمون النمو البشرى بواسطة الھندسة الوراثیة
وذلك بادخال الجین الذى یعمل على تخلیق ھرمون النمو البشرى فى حمض 

ثم اكثارة وتنقیتة و استخدام

تخلیق ھرمون النمو البشرى بالھندسة الوراثیة   تاوطخ
فصل جین یعمل على تخلیق ھرمون النمو البشرى من خلیة انسان - ١
ادخال ھرمون النمو فى الحمض  -٢
 DNAادخال الحمض  -٣
ومنلا ھرمون یتم اكثار  -٤
  
ادخال الجین الذى یعمل على تخلیق ھرمون النمو البشرى فى حمض  دنع ثدحی اذام
تتو ةیریتكبلا ةیلخلا مسقنت
و استخدامة فى عالج القزامة 

  
  
  

  


