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 احلركة الدورية الحركة التى تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية .

 تتكعرر سعكون  بحيع  موضع  جانبى على المهتز الجسم يحدثها التى الدورية الحركة

 .متساوية  زمنية فترات على حركت 

 

 احلركة االهتزازية

سععار حركتع  مععرتي  مى فع معابنقطععة  عنععدما يمعرالجسعم المهتعز  يصععناها ىالحركعة التع

 . تجا نفس اال ىمتتاليتي  ف

 

 االهتزازة الكاملة

 سعة االهتزازة الجسم المهتز بايداً ع  موض  سكون  . يحدثها أقصى إزاحة

 احلركة التوافقية البسيطة أبسط  صور الحركة االهتزازية .

 نموضع السكو الموض  الذى تكون في  سرعة الجسم نهاية عظمى واإلزاحة صفر .

 الزمن الدورى الزم  الالزم لامل اهتزازة كاملة .

 عدد االهتزازات الكاملة التى يصناها الجسم المهتز فى الثانية الواحدة .

 الماكوس الضربى للزم  الدورى .     

 

 الرتدد

*************************************************************************** 

 
 

 

     

   .  السكونن سرعة الجسم المهتز أكبر ما يمك  لحظة مرور  بموض  تكو – 1

   .  ساة اهتزازةإزاحات تسمى كل منها  4االهتزازة الكاملة تتضم   – 2

 . المتروحدة قياس ساة االهتزازة هى  – 3

      .  االهتزازيةالحركة التوافقية البسيطة مثال على الحركة  – 4

 .الدوريةم  أنواع الحركة  الموجيةلحركة الحركة االهتزازية وا – 5

 أكبر ما يمك   ـوتكون سرعت موض  السكونام على جانبى ـة يتحرك الجسم المهتز بانتظـة االهتزازيـفى الحرك – 6

  عند مرور  بهذا الموض  .             

  سرعتها .    مرب م  كل م  كتلتها و  طردياتتناسب طاقة حركة كرة البندول البسيط تناسبا  – 7

 .دوريةبالرغم م  كونها حركة  اهتزازيةال تاتبر الحركة التى تصناها لابة النحلة حركة  – 8

    .  الترددالكاملة باسم  تبينما تارف عدد االهتزازا الزم  الدورىيارف زم  االهتزازة الكاملة باسم  – 9

10كيلو هيرتز ياادل  – 10
3
10هيرتز بينما ميجا هيرتز ياادل  

6
  هيرتز .    

10×  20ميجا هيرتز =  20 – 11
–3

  جيجا هيرتز .    

      .  صفرحد الصحيح يساوى واالفرق بي  حاصل ضرب التردد فى زمن  الدورى وال – 12

 .  ثانية 0.2وزمن  الدورى  هيرتز 5ثانية يكون تردد   6اهتزازة كاملة كل  30البندول البسيط الذى يهتز  – 13

  اهتزازة كاملة .     رب هتزازة تساوى ساة اال – 14

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

 

  () تتكرر الحركة الدورية للجسم المهتز على فترات زمنية متساوية . – 1

  )×(الساة هى المسافة المقطوعة فى اهتزازة كاملة .  – 2

 ()هو عدد االهتزازات الكاملة التى يحدثها الجسم المهتز فى الثانية الواحدة .  التردد – 3

    )×(ساة اهتزاز .  6حركة البندول ثالث اهتزازات كاملة تتضم   – 4

 ()تاتبر الحركة التوافقية البسيطة أبسط صور الحركة االهتزازية .    – 5

 (). الساة هى أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز  – 6

 ()األرجوحة مثال للحركة الدورية .  – 7

   ()البندول البسيط مثال للحركة االهتزازية .  – 8

 ()تصبح سرعة الجسم المهتز قيمة عظمى عند مرور  بنقطة سكون  .  – 9

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 

 

 أمام ما يلى :)×( ( أو عالمة : ضع عالمة ) 3س 
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   ()الزم  الدورى هو الزم  الذى يستغرق  الجسم المهتز فى اهتزازة كاملة .   – 10

    () لمهتز يساوى الماكوس الضربى للزم  الدورى .تردد الجسم ا – 11

 ()ورية اهتزازية .  حركة الزنبرك تمثل حركة د – 12

   )×(تقل طاقة حركة البندول البسيط بزيادة سرعت  .   – 13

    )×(تمثل الحركة التوافقية البسيطة بخط مستقيم .  – 14

   )×(تاادل أرب  اهتزازات كاملة .   ةاإلزاح – 15

 )×(ساة االهتزازة تساوى نصف االهتزازة الكاملة .    – 16

   )×(تشتمل االهتزازة الكاملة على خمس م  ساة االهتزازة .   – 17

    ()حاصل ضرب التردد فى الزم  الدورى يساوى واحدا صحيحا .   – 18

    )×(الزم  الدورى لجسم مهتز يساوى مقلوب اإلزاحة .  – 19

 )×(ثانية .   200هيرتز يقوم بامل اهتزازة واحدة فى  200ى تردد  الجسم الذ – 20

*************************************************************************** 
 
 

 (  حركة دورية)                                                       .   حركة انتقاليةتاتبر حركة األرجوحة  – 1

 ( التوافقية البسيطةحركة ال)                                   .    الحركة االنتقاليةأبسط صور الحركة االهتزازية هى  – 2

 (  4)          إزاحات متتالية تسمى كل منها ساة اهتزازة .   3تتضم  االهتزازة الكاملة  – 3

 ( اهتزازة)                             كاملة .  أرب  اهتزازاتالزم  الدورى هو الزم  الالزم لامل  – 4

 (     اهتزازية دوريةحركة )                                                   .  حركة موجيةتاتبر حركة بندول الساعة  – 5

*************************************************************************** 

 
 

 

 الزم  الدورى يساوى ...................... × ضرب التردد حاصل  – 1

ً  –مقداراً موجباً  –مقداراً سالباً  –) مقداراً متغيراً                                                                   (   واحداً صحيحا

 . الزم  الذى تستغرق  االهتزازة الكاملة هو .................... – 2

 / االهتزازة الكاملة (    الزم  الدورى) ساة االهتزازة / التردد /                                                                 

 هيرتز يكون الزم  الدورى .................             6إذا كان تردد جسم مهتز  – 3

  

 

  

 ثانية  0.02ة البندول م  )س( ، )ص( فى زم  قدر  م  الشكل المقابل عندما تتحرك كر – 4

 (                                                                  50 – 25 – 0.02 – 0.04)               فإن التردد يساوى ................. هيرتز .          

 (  4/  3/  2/  1) ازة .   ............. ساة اهتزتتضم  االهتزازة الكاملة .. – 5

   أى م  األشكال التالية يابر ع  الاالقة بي  التردد والزم  الدورى ؟ – 6

 

 

 

   

 

 

 (       األرجوحةحركة ............... م  أمثلة الحركة االهتزازية .      ) القطار / أمواج الماء / لابة النحلة /  – 7

 (       أ ، ب مااط حركة .............     ) دورية / اهتزازية / موجية / تاتبر حركة بندول ساعة الحائ – 8

 / األرجوحة (       لابة النحلةتمثل حركة ............... حركة دورية غير اهتزازية . ) الزنبرك / الشوكة الرنانة /  – 9

 / تزداد / تتضاعف ( تقل) ال تتأثر /         .  سرعة كرة البندول البسيط .............. كلما ابتاد ع  موض  سكون  – 10

10)                                        جيجا هيرتز = ................ كيلو هيرتز .   1 – 11
2
  /10

3
  /10

6
  /10

9
       ) 

 ( 0.01/  0.1/  100/  1000هيرتز يكون زمن  الدورى ............... ثانية . )  100إذا كان تردد جسم مهتز  – 12

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  5س 

 

 س

 

 ص

 

 :صوب ما حتته خط :  4س 
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 الشكل المقابل يمثـل حركـة توافقيـة بسيطـة لجسـم مهتـز تـزداد  – 13

 سرعت  عند مرور  بالنقطة ..................         

/ D )                        C( A / B /        

 النسبة بي  زم  ساة االهتزازة إلى زم  االهتزازة الكاملة يساوى – 14

                        (1  :2  /2  :1  /1  :4  /4  :1 ) 

 إزاحة متتالية فى الثانية الواحدة فإن زمن  20إذا كان جسم مهتز يصن   – 15

 ( 5/  0.1/ 0.2/  0.05)        الدورى يساوى ........... ثانية .         

 اهتزازة 3زازة كاملة فى الثانية والثانى يحدث اهت 9النسبة بي  الزم  الدورى لجسمي  مهتزي  األول يحدث  – 16

 كاملة فى الثانية تساوى .....................         

 

 
*************************************************************************** 

  
 

 
 

اهتعععزاز فرععععى الشعععوكة الرنانعععة يمثعععل حركعععة 

 دورية اهتزازية ؟   

تظام على جانبى موض  سعكونها علعى فتعرات زمنيعة ألنها تتكرر بان

       متساوية .

ال تاتبععر الحركععة الدوريععة للابععة النحلععة حركععة 

 اهتزازية ؟

 ألنها ال تتكرر على جانبى موض  سكونها .

ة دوريععة وليسعع  عقععارب السععاعة حركععتاتبععر 

 حركة اهتزازية ؟  

نيعة متسعاوية تاتبر حركة دورية ألنها تتكرر بانتظام على فترات زم

 وليس  حركة اهتزازية ألنها ال تتكرر على جانبى موض  سكونها . 

 ألن هناك حركة دورية موجية وأخرى دائرية . ليس  كل حركة دورية اهتزازية ؟

طاقععة حركععة ثقععل البنعععدول نهايععة عظمععى عنعععد 

 موض  االتزان ؟

 ألن سرعة الجسم المهتز عند موض  االتزان نهاية عظمى .

حركة بندول ساعة الحائط حركة توافقيعة تاتبر 

    بسيطة ؟

 ألنها تمثل أبسط صورة للحركة االهتزازية .   

 

 اتجععا  ىمععرتي  متتععاليتي  فعع مععابنقطععة ألنهععا تتضععم  مععرور الجسععم  االهتزازة الكاملة تتضم  أرباة إزاحات ؟

 . واحد

 ب عكسياً م  الزم  الدورى .ألن التردد يتناس ؟ يقل تردد الجسم المهتز بزيادة زمن  الدورى

 ألن أحدهما الماكوس الضربى لآلخر . ؟ 1الزم  الدورى = × التردد 

يمكعععع  تايععععي  الععععزم  الععععدورى لجسععععم مهتععععز 

  ؟ بمالومية تردد 

 ألن الزم  الدورى يساوى الماكوس الضربى للتردد  

إذا قل الزم  الدورى للنصف فعإن التعردد يعزداد 

 ؟ للضاف

 رى يتناسب عكسياً م  التردد .ألن الزم  الدو

ثانية يمك  قياس التردد بوحدة
–1

ألن التردد هو مقلوب الزم  الدورى  ووحدة قيعاس العزم  العدورى      ؟  

ثانيةهى 
 

ثانيةأى يمك  قياس التردد بوحدة 
–1

. 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 .  صفر تصبح سرعتها وصول كرة البندول أثناء حركتها ألقصى إزاحة بايدا ع  موض  السكون. 

 تزداد سرعتها وطاقة حركتها . اقتراب كرة البندول م  موض  السكون.  

 تصبح سرعت  أكبر ما يمك  . مرور الجسم المهتز أثناء حركت  بموض  السكون .  

 سرعت  . تقل كون .  ابتااد الجسم المهتز ع  موض  س

 تزداد طاقة حركتها . زيادة سرعة كرة البندول ) بالنسبة لطاقة حركتها ( .

 زيادة التردد .  الكاملة التى يحدثها الجسم المهتز فى الثانية الواحدة . تزيادة عدد االهتزازا

 يقل زمن  الدورى للنصف . زيادة تردد مصدر للضاف .

 :علل ملا يأتى :  6س 

 

 اإلزاحة

 الزمن

A D 

B 

C 

1 

9 
 (12  /3        /        /  ) 1 

3 

 : ما النتائج املرتتبة على:  7س 
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أى أن أقصى إزاحة يصناها الجسم المهتز بايعداً عع  موضع   سم ؟ 5 ساة اهتزازة جسم مهتز

 متر ( . 0.05سم ) 5تساوى  سكون 

أقصعععى إزاحعععة يصعععناها البنعععدول البسعععيط بايعععداً عععع  

 سم ؟ 40=  موض  سكون 

 . سم 40=  ساة اهتزازة البندول البسيطأى أن 

البنعدول لامعل اهتعزازة كاملعة =  أى أن الزم  العذى يسعتغرق  ؟ ثانية 0.5الزم  الدورى لبندول 

 ثانية . 0.5

=  0.02×  4أى أن الععععزم  الععععدورى للشععععوكة الرنانععععة =  ؟ ثانية 0.02زم  ساة االهتزازة لشوكة رنانة 

 ثانية .  0.08

المسافة التى يقطاها جسم يهتعز خعالل اهتعزازة كاملعة 

 ؟ سم 4= 

 سم . 1=  4÷  4أى أن ساة االهتزازة = 

 30الععذى يسععتغرق  زنبععرك فععى عمععل الععزم  الععدورى 

 اهتزازة كاملة يساوى دقيقة واحدة ؟ 

 ثانية . 2=  30÷  60أى أن الزم  الدورة للزنبرك = 

أى أن عدد االهتعزازات الكاملعة التعى تحعدثها الشعوكة الرنانعة  ؟ هيرتز 90تردد شوكة رنانة 

 اهتزازة كاملة . 90فى الثانية الواحدة يساوى 

أى أن عععدد االهتععزازات الكاملععة التععى يحععدثها فرعععا الشععوكة   ؟ هرتز 256وب عليها  شوكة رنانة مكت

 اهتزازة كاملة . 256الرنانة فى الثانية الواحدة يساوى 

 هيرتز . 10=  120÷  1200أى أن تردد هذا الجسم  ؟ اهتزازة كاملة خالل دقيقتي  1200جسم يحدث 

مهتعز فعى  عدد االهتعزازات الكاملعة التعى يحعدثها جسعم

 ؟ اهتزازة كاملة 300ثانية يساوى  30زم  قدر  

 هيرتز . 10=  30÷  300أى أن تردد هذا الجسم 

*************************************************************************** 
 

 

  ساة االهتزازة واالهتزازة الكاملة .
 

الجسعم المهتعز الزم  الدورى وعدد االهتزازات التعى يصعناها 

  فى زم  ماي  .  

 

 
 

 

 زم  ساة االهتزازة.×  4زم  االهتزازة الكاملة =  زم  االهتزازة الكاملة وزم  ساة االهتزازة.

  التردد والزم  الدورى .

 
 

 

  التردد وعدد االهتزازات التى يصناها الجسم فى زم  ماي  .  

 
 

*************************************************************************** 
  

 

 ( حركة اهتزازية)              / حركة وتر مشدود .    حركة لابة النحلةحركة بندول / حركة زنبرك /  – 1

 ( وحدات قياس التردد)                                             / هيرتز / جيجا هيرتز / ميجا هيرتز . نانو متر – 2

 ( وحدات قياس التردد)                           / كيلو هيرتز .  كيلو مترهيرتز / ميجا هيرتز / جيجا هيرتز /  – 3

 ( انتقاليةحركة )     / حركة العب كرة القدم.  حركة البندول البسيطحركة القطار / حركة الدراجة /  – 4

************************************************************************** 

 

 

 : استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات:  10س 

 

 : أن ما معنى قولنا:  8س 

 

 : اذكر العالقة الرياضية بني:  9س 

 

 االهتزازة الكاملة × ساة االهتزازة =       
1 

4 

 الزم  الدورى )ز( =
 بالثانيةالزم  

 

 عدد االهتزازات الكاملة

 التردد )ت( =
 عدد االهتزازات الكاملة

 

 بالثانيةالزم  

 

 التردد =
1 
 

   الدورىالزم
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   :  اذكر مثاال واحدا لكل مما يأتى – 1

 حركة دورية اهتزازية . ●       

 حركة دورية غير اهتزازية . ●       

 ،  الشكل املقابل ميثل حركة اهتزازية لبندول بسيط – 2

 :  اخرت احلرف الدال على      

 اهتزازة كاملة .   ( اهتزاز البندول بمقدار      1)      

 ( ساة اهتزازة .2)      

 :  صوب العبارات اآلتية بشرط عدم تغيري ما حتته خط – 3

 .    الحركة االهتزازيةتاتبر الحركة االنتقالية أبسط صور  ●      

 جسم مهتز يساوى مقلوب اإلزاحة .       تردد ●      

 ثانية .        200اهتزازة واحدة فى هيرتز يقوم بامل  200الجسم الذى تردد   ●      

 ، الشكل املقابل ميثل حركة اهتزازية لبندول بسيط – 4

 :    اخرت احلرف الدال على      

 ساة االهتزازة . ●       

 اهتزاز البندول رب  اهتزازة كاملة .  ●       

 اهتزاز البندول اهتزازة كاملة . ●       

 ول .الزم  الدورى للبند ●       

*************************************************************************** 

  
 

 ثانية .   90اهتزازة كاملة فى  720احسب تردد جسم مهتز يحدث  – 1

   ثانية . 0.2 ثانية علما بأن زمن  الدورى 5يحدثها مصدر مهتز في  التى الكاملة االهتزازاتاحسب عدد  – 2

 اهتزازة كاملة فى دقيقة ونصف ، احسب تردد الجسم وزمن  الدوى .     450هتز يصن  جسم م – 3

 : احسب الزمن الدورى جلسم مهتز تردده – 4

 جيجا هيرتز .       2 ●                       ميجا هيرتز .  2500 ●     

 ثانية ، 0.5تر ويستغرق فى قطاها م 1بندول بسيط المسافة بي  أقصى إزاحتي  ل  على جانبى موض  السكون  – 5

 احسب ساة اهتزاز  وتردد  .         

 احسب الزم  الذى تستغرق  كرة بندول بسيط حتى تصل ألقصى إزاحة لها بايدا ع  موض  سكونها علما بأن – 6

 هيرتز .      5تردد        

 سم 20ل اهتزازة كاملة مسافة قدرها اهتزازة كاملة فى الدقيقة واحدة بحي  تقط  ك 1200يامل جسم مهتز  – 7

 احسب :          

 التردد .    ●ساة االهتزازة .                     ●       

 إزاحة متتالية .    16زم   ●الزم  الدورى .                     ●       

 : ، احسب الشكل املقابل من – 8

 الزم  الدورى .   ●       

     التردد .   ●       

 اهتزازة كاملة فى الدقيقة .   600احسب التردد والزم  الدورى لمصدر يحدث  – 9

 ثانية .   0.1احسب تردد بندول بسيط إذا كان زم  ساة اهتزازة واحدة يساوى  – 10

 سم ،  36اهتزازة كاملة فى دقيقتي  بحي  تقط  كل اهتزازة كاملة مسافة قدرها  3600بندول بسيط يحدث  – 11

 : احسب          

 .  ساة االهتزازة ●       

 التردد .       ●       

 

 أسئلة هامة
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 الزمن 

 (ث)

 

 

Z 

 

N 

 P 
 

 

L 

 

M 

 

اإلزاحة 

 )مرت(

 

 

 الزمن

 (ث)

 

 

D 

 

 C 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

 ب  أ

 
 ثانية 0.02

 تنوعةمسائل م
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 : من الشكل املقابل ، احسب – 12

 ساة االهتزازة .   ●       

 الزم  الدورى للجسم المهتز .   ●       

 دقيقة .   1عدد االهتزازات الكاملة التى يحدثها الجسم فى زم  قدر   ●       

 اهتزازات كاملة .   4ألفقية التى يقطاها البندول خالل المسافة ا ●       

  الشكل املقابل ميثل العالقة بني اإلزاحة والزمن حلركة توافقية – 13

 : أوجد،  بسيطة         

 ساة االهتزازة .   ●       

 عدد االهتزازات الكاملة . ●       

 الزم  الدورى.   ●       

 .  التردد ●       
 

************************************************************************* 

  

 
  
 

 

 اضطراب ينتقل ويقوم بنقل الطاقة فى اتجا  انتشار . 

 يتسبب فى اهتزاز جزيئات الوسط . اضطراب

 

 املوجة

 جيةاحلركة املو . الناشئة ع  اهتزاز دقائق الوسط فى لحظة ما وباتجا  ماي الدورية الحركة 

 خط انتشار املوجة . االتجا  الذى تتقدم في  الموجة

 ً  املوجة املستعرضة . على اتجا  انتشار الموجة االضطراب الذى تهتز في  جزيئات الوسط عموديا

 املوجة الطولية . اتجا  انتشار الموجة خط على نفساالضطراب الذى تهتز في  جزيئات الوسط 

الموجععة  فععى االتععزانبالنسععبة لموضعع  لوسععط تصععل إليهععا جزيئععات اأعلععى نقطععة 

    .المستارضة 

 

 القمة

الموجعععة  فعععى االتعععزانبالنسعععبة لموضععع  تصعععل إليهعععا جزيئعععات الوسعععط نقطعععة أقعععل 

 المستارضة

 

 القاع

 التضاغط . الموجة الطولية جزيئات الوسط فى المنطقة التى ترتف  فيها كثافة وضغط

 التخلخل . الموجة الطولية يئات الوسط فىجز فيها كثافة وضغط تنخفضالمنطقة التى 

 وسط مادى. موجات مستارضة ال يلزم النتشارها وجود

 . وال تحتاج لوسط مادى الفراغ فىتنتشر موجات 

 املوجات الكهرومغناطيسية

 املوجات امليكانيكية وسط مادى. يلزم النتشارها وجود طوليةأو مستارضة موجات 

 الطول املوجى للموجة املستعرضة . يتي  أو قاعي  متتاليي قمتي  متتالأى المسافة بي  

 الطول املوجى للموجة الطولية . تضاغطي  متتاليي  أو تخلخلي  متتاليي أى المسافة بي  مركزى 

 المسافة التى تقطاها الموجة فى الثانية الواحدة .

 النسبة بي  طول الموجة وزمنها الدورى .   

 

 سرعة املوجة

 الزمن الدورى للموجة الزم لامل موجة واحدة .الزم  ال

 تردد املوجة عدد الموجات الكاملة الحادثة فى الثانية الواحدة .

 سعة املوجة أقصى إزاحة تصل إليها جزيئات الوسط المادى بايداً ع  مواض  سكونها .

*************************************************************************** 

 
 

 

     

   . ميكانيكيةو  كهرومغناطيسية أمواج إلى الطاقة ونقل االنتشار على لقدرتها تباًا األمواج تصنف – 1

10×  3 بسرعة الفراغ فى تنتشر والتى كهرومغناطيسيةال الموجات م  الراديو موجات تاتبر – 2
8
 . م / ث 

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 

 

 سم 5

 ثانية 0.2

 اإلزاحة )م(

 

 الزمن )ث(

2 

 

 صفر
 

  – 2  
20       15           10        5 
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  .  سم 5فإن ساة الموجة سم  10إذا كن  المسافة الرأسية بي  قمة وقاع موجة  – 3

   .  قياانو  قممالموجة المستارضة تتكون م   – 4

   .  وتخلخالت تضاغطاتالموجة الطولية تتكون م   – 5

      .        طوليةو  مستارضةتصنف الموجات الميكانيكية إلى  – 6

     ا  االنتشار .  تتذبذب فيها جزيئات الوسط فى اتجا  عمودى على اتج مستارضةالفى الموجات  – 7

     تتذبذب فيها جزيئات الوسط فى نفس اتجا  االنتشار .   طوليةالفى الموجات  – 8

 . مستارضةبينما موجات الضوء كهرومغناطيسية  طوليةموجات الصوت ميكانيكية  – 9

 10×  700نانو متر =  700 – 10
–9

 متر .  

 .  تخلخلالموجة الطولية أما القاع فيقابل  فى  تضاغطالقمة فى الموجة المستارضة يقابلها  – 11

 التشنجات وموجات الميا  الباردة فى فك  الاضليةفى الجاكوزى تستخدم موجات الميا  الدافئة فى فك التشنجات  – 12

 .      الاصبية        

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 
 

 

  )×(  الطول الموجى لموجة مستارضة هو المسافة بي  قمة وقاع متتاليي  . – 1

 ()  القمة هى أعلى نقطة فى الموجة المستارضة .  – 2

×  3سرعة انتشار الموجات الميكانيكية تساوى  – 3
8
 )×(م / ث .    10

 ()سرعة الموجة ثابتة في الوسط الواحد وتختلف م  وسط آلخر .   – 4

    )×( الموجات المستارضة تتكون م  تضاغطات وتخلخالت .  – 5

    ()خط انتشار الموجة هو االتجا  الذى تتحرك في  الموجة .  – 6

 ()المسافة بي  قاعي  متتاليي  تسمى الطول الموجى .   – 7

    )×( م . س 5سم فإن الطول الموجى يساوى  20إذا كان  المسافة بي  القمتي  الثالثة والخامسة  – 8

  )×( الميكرو متر ياادل مليون متر .   – 9

   ()يوضح قانون انتشار الموجات الاالقة بي  سرعة الموجة وترددها وطولها الموجى .   – 10

    )×( الحركة الناشئة ع  اهتزاز دقائق الوسط أثناء انتقال الموجة تارف باسم الحركة االهتزازية .  – 11

 ()الطولية م  تضاغطات وتخلخالت .    تتكون الموجة – 12

    )×( سرعة الموجات الصوتية فى الهواء أكبر م  سرعتها فى الخشب .   – 13

10×  400نانو متر =   4 – 14
–11

  ()متر .  

 )×(النانومتر أكبر م  الميكرومتر .   – 15

    ()المسافة األفقية بي  قمة وقاع متتاليي  تمثل نصف طول موجى .  – 16

 ()يمك  تطبيق قانون انتشار الموجات على كل أنواع الموجات .   – 17

    )×( التخلخل هو المنطقة التى ترتف  فيها كثافة وضغط الموجة الطولية .  – 18

 )×(الموجة المستارضة تهتز فيها جزيئات الوسط فى نفس اتجا  انتشار الموجة .   – 19

 )×(ضوء .  سرعة الصوت أكبر م  سرعة ال – 20

*************************************************************************** 
  
 

1 –    (  الدافئة)                       فى فك التشنجات الاضلية .     الباردةتستخدم موجات الميا 

2 –   ( الفراغ)                    والبد م  وجود وسط مادى ل  .    السوائلال ينتقل الصوت فى 

3 –   ( الموجة المستارضة)                                              م  قمم وقياان .    الموجة الطوليةتتكون 

4 –   ( طولية)                  .    مستارضةياتبر الصوت الصادر م  جرس المدرسة موجات 

5 –   ( الكهرومغناطيسية)                                              .     انيكيةالميكأمواج الراديو م  األمواج 

6 –   ( كهرومغناطيسية مستارضة)                                                 .    مستارضةميكانيكية موجات الضوء 

7 –  ( سرعة الموجة)              .    هى المسافة التى تقطاها الموجة فى الثانية الواحدة ساة الموجة 

8 –   ( الصوت)                                                              فى الفراغ .    الضوءال ينتقل 

************************************************************************** 

 م ما يلى :أما)×( ( أو عالمة : ضع عالمة ) 3س 

 

 :صوب ما حتته خط :  4س 
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 ل الموجى ................. الاالقة الرياضية بي  السرعة والطو – 1

   التردد .÷ السرعة = الطول الموجى  ●.                              الطول الموجى× السرعة = التردد  ●       

   ال توجد إجابة صحيحة . ●           السرعة.                   ÷ الطول الموجى =  التردد  ●       

 / الجزيئات / القوة ( الطاقة.                                 ) المادة /  اانتشاره فى اتجا  ......تنقل الموجة ........ – 2

 كل مما يأتى م  الموجات التى تنتشر فى الفراغ عدا موجات ..............  – 3

 / األشاة تح  الحمراء (   الصوت/  ) الضوء / الراديو                                                                   

 تستخدم موجات .............. الكهرومغناطيسية فى أجهزة الرادار .  – 4

 / الصوت / الضوء المرئى (         الراديو) الرادار /                                                                    

 اغطات وتخلخالت ؟ موجات ...................... أى الموجات التالية تتكون م  تض – 5

 / الضوء (         الصوت/ الراديو /  الماء)                                                                    

10×  1مللى متر = ................   )  – 6
6
10×  1نانو متر /  

3
10×  1ميكرو متر /  

–3
 سبق ( / جمي  ما  متر 

 تسمى نصف المسافة الرأسية بي  قمة وقاع لموجة مستارضة  ......................  – 7

 / الزم  الدورى (       ساة الموجة) التردد / الطول الموجى /                            

*************************************************************************** 
  

 

 
 

عند اصطدام مقدمة قطعار بمعرخرة قطعار  خعر 

 ؟ ساك  تهتز عربت  األولى فى موضاها

النتقال الطاقة م  مقدمة القطعار المتحعرك إلعى الاربعة األولعى للقطعار 

 الساك  عبر باقى عربات القطار الساكنة .

شععارها فتصععطدم ألن أمععواج المععاء تقععوم بنقععل الطاقععة فععى اتجععا  انت تآكل الشواطئ بفال أمواج الماء ؟ 

 بالشواطئ بقوة مما يردى إلى تآكل األمواج .

عنععد تقريععب شععوكة رنانععة معع  شععماة مشععتالة 

وبينهمععا عععود بخععور يهتععز لهععب الشععماة دون 

 ؟ أن ينتقل دخان عود البخور

يهتععز لهععب الشععماة بتععأثير انتقععال موجععات الصععوت وال ينتقععل دخععان 

 لموجات .  البخور لادم انتقال دقائق الوسط أثناء حركة ا

عنععد إلقععاء حصععى فععى حععوه بعع  مععاء يهتععز 

 المركب الورقى الموجود في  ألعلى وألسفل ؟ 

لتكععون موجععة مائيععة مستارضععة تهتععز فيهععا جزيئععات الوسععط عموديععا 

 على اتجا  انتشار الموجة )ألعلى وألسفل( . 

الميا  الدافئة لفعك التشعنجات ألن  يستخدم موجات م  الميا  الباردة و ياتبر الجاكوزى حمام عالج طبياى ؟ 

 الاصبية والاضلية . 

الميكانيكيععععة  الموجععععاتالمععععاء معععع  موجععععات 

 ؟ المستارضة

أمواج ميكانيكية ألنها تحتاج لوسط مادى تنتقل فيع  ومستارضعة ألن 

 جزيئات الوسط تهتز عمودياً على اتجا  انتشار الموجة .

الميكانيكيعععة  الموجعععاتالصعععوت مععع  موجعععات 

 ؟ الطولية

وجععات ميكانيكيععة ألنهععا تحتععاج لوسععط مععادى تنتقععل فيعع  وطوليععة ألن م

جزيئات الوسط تهتز فى نفس اتجا  انتشار الموجة مكونة تضاغطات 

 وتخلخالت . 

أمععععععععععععواج الراديععععععععععععو معععععععععععع  الموجععععععععععععات 

 المستارضة ؟ الكهرومغناطيسية

موجععات كهرومغناطيسععية ألنهععا تسععتطي  االنتشععار فععى الفععراغ دون 

ومستارضعة ألن جزيئعات الوسعط تهتعز عموديعا الحاجة لوسعط معادى 

 على اتجا  انتشار الموجة مكونة قمم وقياان.

 ألنها أمواج ميكانيكية ال تنتقل إال فى وجود وسط مادى تنتشر في . ؟  ال تنتشر أمواج الصوت فى الفراغ

عععدم سععماع صععوت االنفجععارات الشمسععية فععى 

 ؟ حي  يمك  رؤية الضوء الصادر منها

 

وء معع  الموجععات الكهرومغناطيسععية التععى تنتشععر فععى الفععراغ ألن الضعع

بععي  الشععمس والغععالف الجععوى لععاره بينمععا الصععوت معع  الموجععات 

 الميكانيكية التى تشترط وجود وسط مادى حتى تنتقل .  

تساوى سرعتى أمواج الضوء والراديو  رغم 

 ؟اختالف ترددهما 

ى تنتشر فعى الفعراغ ألن كالً منهما م  الموجات الكهرومغناطيسية الت

×  3بسرعة 
8
 م / ث .   10

اختالف سرعة الموجة عند انتقالها م  وسعط 

 آلخر ؟

 للتغير الحادث فى طولها الموجى م  ثبات ترددها .

 :علل ملا يأتى :  6س 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  5س 
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نععرى ضععوء البععرق قبععل سععماع صععوت الرعععد 

 رغم حدوثهما فى وق  واحد ؟ 

ألن سعرعة انتشعار موجعات الضعوء )موجعات كهرومغناطيسعية( أكبععر 

انتشععار موجععات الصععوت )موجععات ميكانيكيععة( فععى ر معع  سععرعة بكثيعع

 الهواء . 

كلمععا زاد تععردد الموجععة فععى نفععس الوسععط قععل 

 طولها الموجى ؟

ألن سععرعة الموجععة ثابتععة فععى الوسععط الواحععد وبالتععالى يتناسععب تععردد 

 الموجة عكسيا م  طولها الموجى .

تنعععام كعععالب الحراسعععة وإحعععدى أذنيهعععا علعععى 

 األره ؟

انتقال الصعوت فعى األجسعام الصعلبة )األره( تكعون أكبعر ألن سرعة 

 م  سرعة انتقال  فى الهواء . 

*************************************************************************** 
  

 

 
 

 تزداد سرعتها . انتقال موجة صوتية م  الهواء إلى الماء ؟

       .الطول الموجى يقل  زيادة تردد موجة منتشرة في وسط ما ؟

 .تظل سرعة انتشار الموجة ثابتة  بالنسبة لسرعة انتشارها( ؟ول موجة تنتشر في وسط ما للضاف )زيادة ط

زيادة سرعة موجة في وسط معا عع  سعرعتها فعي وسعط  خعر ) بالنسعبة للطعول 

 الموجى لها( ؟

   يزداد الطول الموجى .

 يقل طولها الموجى للنصف . بالنسبة لطولها الموجى ؟زيادة تردد موجة للضاف م  ثبات سرعتها 

 يظل الطول الموجى ثابتا . نقص كل م  تردد موجة وسرعة انتشارها إلى الرب  بالنسبة لطولها الموجى ؟

 تزداد سرعة انتشارها زيادة طول موجة ميكانيكية ثابتة التردد بالنسبة لسرعة انتشارها ؟ 

*************************************************************************** 
 

 

 احلركة املوجية احلركة االهتزازية
الجسععم المهتععز علععى  يحععدثها ىالتععالدوريععة الحركععة هععى 

بحيعع  تتكععرر حركتعع  علععى فتععرات موضعع  سععكون   ىجععانب

 زمنية متساوية .

الحركة الدورية الناشئة ع  اهتزاز دقائق الوسط فعى هى 

 تجا  ماي  .  لحظة ما وبا

  

 االهتزاز لجزيئات الوسط الذى تنتشر خالل  الموجة . االهتزاز للجسم كل  وهو مصدر الموجة .

سعععرعة الجسعععم المهتعععز فيهعععا تقعععل باالبتاعععاد عععع  موضععع  

 سكون  .

سرعة الموجة فيها ثابتة فعى الوسعط الواحعد وتتغيعر عنعد 

 انتقالها م  وسط آلخر . 

قععد تكععون ميكانيكيععة )مستارضععة أو طوليععة( وقععد تكععون  التوافقية البسيطة .أبسط صورة لها هى الحركة 

 كهرومغناطيسية .

 مثل حركة موجات الصوت وموجات الماء . والشوكة الرنانة . لمثل حركة البندو

********************************************************************* 

 الطوليةاملوجات  املستعرضةاملوجات  وجه املقارنة
هعععى االضعععطراب العععذى تهتعععز فيععع  جزيئعععات  التعريف

 الوسط عمودياً على اتجا  انتشار الموجة .

هععى االضععطراب الععذى تهتععز فيعع  جزيئععات الوسععط 

 على نفس خط اتجا  انتشار الموجة .

 تتكون م  تضاغطات وتخلخالت . تتكون م  قمم وقياان . التكوين

 موجات الماء . أمثلة
 

 الصوت . موجات

هو المسافة بي  أى قمتي  متتاليتي  أو  الطول املوجى

 قاعي  متتاليي  .

هو المسافة بي  مركزى أى تضاغطي  متتاليي  

 أو تخلخلي  متتاليي  .

*************************************************************************** 

 :ما النتائج املرتتبة على :  7س 

 

 :قارن بني كل من :  8س 
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   امليكانيكيةوجات امل الكهرومغناطيسيةاملوجات  وجه املقارنة

 تعريفها
 ال يلزم النتشعارها وجعود وسعط معادىموجات هى 

تنتشعر فعى األوسععاط وتنتشعر فعى الفعراغ )موجععات 

 ( . ة والفراغيالماد

يلعععزم النتشعععارها وجعععود وسعععط موجعععات هعععى 

تنتشعر وال تنتشر فعى الفعراغ )موجعات مادى 

 ( . فقطة يفى األوساط الماد

 أنواعها
أمواج الضوء مثل ضة جمياها موجات مستار

 . وموجات األشاة تح  الحمراء أمواج الراديوو

 

 قد تكون :

 : مثل موجات الماء .  موجات مستعرضة

 : مثل موجات الصوت . موجات طولية

×  3تنتشر فى الفراغ بسرعة  سرعة انتشارها
8
 م / ث وتقل 10

   سرعتها عند االنتقال فى األوساط المادية .

كثير م  سرعة الموجات أقل بتنتشر بسرعة 

   فى األوساط المادية . الكهرومغناطيسية

*************************************************************************** 

 

 

=  قمتي  متتاليتي  أو قعاعي  متتعاليي بي  أى  أى أن المسافــة ؟ سم 40الطول الموجى لموجة مستارضة 

 سم   40

تضعععععاغطي  متتعععععاليي  أو أى مركعععععزى بعععععي   أى أن المسعععععافة ؟ سم 20لموجة طولية الطول الموجى 

 سم . 20=  تخلخلي  متتاليي 

المسافة بي  قمتي  متتعاليتي  فعى موجعة مستارضعة 

 ؟سم  15

 سم .   15أى أن الطول الموجى للموجة المستارضة = 

تضععاغطي  متتععاليي  فععى أى المسععافة بععي  مركععزى 

 ؟ سم 25موجة طولية 

 سم .   25أى أن الطول الموجى للموجة الطولية = 

المسافة بي   قمة وقاع متتعاليي  لموجعة مستارضعة 

 ؟سم  14

 سم .   28=  14× 2أى أن الطول الموجى لهذ  الموجة = 

المسافة بعي  مركعز تضعاغط ومركعز التخلخعل التعالى 

 ؟ سم 6لموجة طولية 

 سم .   12=  6× 2أى أن الطول الموجى لهذ  الموجة = 

المسافة بي  القمة األولى لموجة مستارضة والقمعة 

   ؟سم  45الااشرة لها 

 سم .   5=  9÷  45أى أن الطول الموجى لهذ  الموجة = 

المسععافة بععي  مركععز التضععاغط األول لموجععة طوليععة 

 ؟سم  30والتضاغط الراب  لها  

 سم .   10=  3÷  30أى أن الطول الموجى لهذ  الموجة = 

لمسععافة بععي  مركععز التضععاغط األول لموجععة طوليععة ا

 ؟سم  35 والتخلخل الراب  

سعم  10 =  3.5÷  35 أى أن الطول الموجى لهذ  الموجعة =

   . 

المسععافة بععي  القععاع األول والقمععة السععاباة  لموجععة  

 ؟ سم 55 مستارضة

سعم  10 =  5.5÷  55 أى أن الطول الموجى لهذ  الموجعة =

   . 

أى أن أقصععى إزاحععة تصععل إليهععا جزيئععات الوسععط بايععداً ععع   ؟سم 2يكية ساة موجة ميكان

 متر ( .     0.0.2سم )  2مواض  سكونها تساوى 

أى أن أقصى إزاحة يصناها الجسم المهتز )قمة أو قعاع( بايعداً  ؟  سم 0.001ساة اهتزازة موجة مستارضة 

 سم .     0.001ع  موض  سكون  تساوى 

أى أن أقصععععى إزاحععععة يصععععناها الجسععععم المهتععععز )تضععععاغط أو  ؟ سم 0.05ية ساة اهتزازة موجة طول

 سم .     0.05تخلخل( بايداً ع  موض  سكون  تساوى 

 متر( . 0.3سم ) 30=  2÷  60أى أن ساة الموجة =  سم ؟ 60المسافة الرأسية بي  قمة وقاع موجة = 

= فععى الثانيععة الواحععدة المسععافة التععى تقطاهععا الموجععة أى أن  م / ث ؟  100سرعة موجة 

 متر . 300

=  خعالل دقيقعة واحعدةالمسافة التى تقطاهعا الموجعة 

 متر ؟ 510×  3

م  5000=  60÷ متعر(  510×  5أى أن سرعة الموجة = )

 / ث .

 : أن ما معنى قولنا:  9س 
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 مصدر للموجات الصوتية . الشوكة الرنانة

 تستخدم فى أجهزة الرادار .  موجات الراديو

 ضلية باستخدام الماء الدافئ وفك التشنجات الاصبية باستخدام الماء البارد .فك التشنجات الا الجاكوزى

*************************************************************************** 

  
  

 :                صوب العبارات التالية بشرط عدم تغيري ما حتته خط – 1

       الموجة انتشار اتجا  نفس فى الوسط دقائق في  تهتز اضطراب ع  عبارة المستارضة الموجة . 

       الموجة يمثل أقل نقطة تصل إليها جزيئات الوسط بالنسبة لموض  االتزان فى الموجة الطولية .  قاع 

         في الجاكوزى فى فك التشنجات الاصبية .     الدافئةتستخدم موجات الميا 

       عبارة ع  موجات طولية يمكنها االنتشار فى الفراغ .   غناطيسيةالموجات الكهروم 

        سرعتها في الخشب .       أكبر م سرعة الموجات الصوتية في الهواء 

 : الشكل املقابل ىف – 2

 ماذا يحدث عند طرق الشوكة الرنانة وتقريبها م  عود       

 البخور المشتال ؟ وما تفسيرك لذلك ؟         

 :    الرسم اجملاور يعرب عن املوجات الصادرة من مصدرين خمتلفني يف ثانية واحدة – 3

 م  الرسم أجب عما يأتى :         

 اذكر اثني  م  االختالفات بي  الموجتي  .         ●      

 احسب ساة االهتزازة للمصدر األول والطول الموجى للمصدر الثانى .  ●      

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة مختصرة ع  حمامات الاالج الطبياى .  اكتب– 4

 : الشكل املقابلمن  – 5

 ما نوع الموجات الصادرة ع  الشوكة الرنانة ؟       ●      

         إلى أى م  أحمد وعمر يصل الصوت أسرع ؟ ولماذا ؟       ●      

 : ما الذى تدل عليه العالقات التالية – 6

 لتردد )ت( .   ا÷ سرعة الصوت )ع(  ●      

         الزم  )ز( .   ÷ المسافة التى تقطاها الموجة )ف(  ●      

 ميجـا هيرتز أم موجــة راديو أخرى )ب( ترددهـا 90أيهمــا أكبر طول موجى .. موجــة راديو )أ( ترددهـا – 7

 ميجا هيرتز ، م  بيان السبب . 100       

 : الشكل املقابلمن  – 8

 وع هذ  الموجة ؟      ما ن ●      

         اكتب ما يشير إلي  الرمزي  )م( ، )ن( .       ●      

 ما سرعة انتشار هذ  الموجة في الهواء ؟   ●      

 هيرتز .     170علما بأن ترددها           

 استنتج الاالقة بي  التردد والطول الموجى للحركة الموجية . – 9

 : اذكر أهمية واحدة لكل من:  10س 

 

 CO2غاز 

 
 حديد

 

 أذن أمحد

 

 عمرأذن 

 

 م

 
 ن

 

 متر 2

 أسئلة هامة

 

 (ث) الزمن

 

 اإلزاحة )سم(

 

3 
 سم

 

 

 سم 4

 

                                                    المصدر األول    

2 
 سم

 

 

 اإلزاحة )سم(

 

 (ث) الزمن

 

 سم 6

 المصدر الثانى
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 : الشكل املقابلمن  – 10

 ما نوع هذ  الموجة ؟ م  تفسير إجابتك .      ●      

         اكتب ما يشير إلي  الرمزي  )ب( ، )جـ( .       ●      

 ما الاالقة بي  المسافة )ب د ( ، ) جـ هـ ( ؟   ●      
 

*************************************************************************** 

 
× 6الطول الموجى بوحدة المتر لموجة ضوء مرئى ترددها احسب  – 1

14
×  3هيرتز وسرعتها  10

8
  م / ث .  10

     سم ، احسب سرعة هذ  الموجات .  85هيرتز في الهواء وطولها الموجى  400أمواج صوتية ترددها  – 2

 : احسب ، متر 1.7 الهواء فى الموجى وطولها هرتز 200 ترددها صوتية أمواج – 3

 . الهواء فى الصوتية الموجات انتشار سرعة ●      

 . ثانية/متر 1500 بسرعة الماء فى انتشارها عند الموجات لهذ  الموجى الطول ●      

 :  من الشكل املقابل أوجد – 4

 .الطول الموجى ●      

 . التردد ●      

  .الموجة ساة ●      

 .الموجة انتشار سرعة ●      

×  3 سرعة موجات الضوءإذا كان   – 5
8
10

 
 م / ث  

 م / ث ، 333وسرعة موجات الصوت في الهواء       

 كيلو متر .  1.5احسب مقدار الفترة الزمنية بي  رؤية البرق وسماع الرعد ، إذا كان  الظاهرة تحدث على ارتفاع        

10احسب سرعة انتشار أشاة جاما في الفراغ علما بأن طولها الموجى  – 6
–12

×  3متر وترددها  
20

 هيرتز .       10

 متر احسب تردد هذ  5ثانية فإذا كان طول هذ  الموجة  4متر فى زم  قدر   40موجة تقط  مسافة قدرها  – 7

 والزم  الدورى لها . الموجة      

 :  احسبمن الشكل املقابل  – 8

 .عدد الموجات الكاملة ●      

 .الطول الموجى ●      

 . التردد ●      

 .الموجة انتشار سرعة ●      

 م  احسب عدد الموجات الصادرة متر ، 17عنها  هيرتز فسماها شخص يباد 260طرق  شوكة رنانة ترددها  – 9

 م / ث . 340تصـل ألذن هـذا الشخص ، علما بأن سرعـة الصوت فى الهـواء الشوكـة حتى      

 :   احسبمن الشكل املقابل  – 10

 .عدد الموجات ●      

  .الموجة ساة ●      

 .الطول الموجى ●      

 إذا كان  المسافة بي  مركز التخلخل ومركز التضاغط – 11

 متر احسب :  0.25الذى يلي  فى موجة طولية تساوى         

 طول الموجة الطولية . ●     

 . هيرتز 60سرعة انتشار الموجة إذا علم  أن تردد هذ  الموجة  ●     

 :  ميثل املنحنى اجليبى ألحد املوجات ، احسبالشكل املقابل  – 12

 .الطول الموجى ●      

  .الزم  الدورى ●      

 .التردد ●      

 .الموجة سرعة ●      

       

 اجتاه

 انتشار املوجة 
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 الزمن )ثانية(
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0.2 

 

0.4 

 

 متر 2

 

 اإلزاحة بالسنتيمرت

 

 الزمن بالثوانى

 

 سم 12

 

  

 

  

 

  

 

6

3

0
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 متر 8

 

 ث 0.25
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 ()مرت اإلزاحة
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 :  من الشكل املقابل – 13 

 كم عدد الموجات ؟ وما نوعها ؟   ●      

 :  احسب ●      

  ورى . الزم  الد – 1       

  . سرعة انتشار الموجة – 2       

 ثانية ،  2متر فى زم  قدر   20موجة تقط  مسافة قدرها  – 14

 متر ، احسب :    5فإذا كان طول هذ  الموجة          

 .تردد الموجة ●      

 .الموجة الزم  الدورى لهذ  ●      

 :  احسبمن الشكل املقابل  – 15

 .ساة الموجة ●      

 .الزم  الدورى ●      

 . التردد ●      

 .الطول الموجى ●      

 .الموجة انتشار سرعة ●      

 ثانية رب  يامل مصدر مهتز على توليد نبضة كل  – 16

 المتولدة . جسرعة انتشار األمواو المصدر هذا سم فأوجد تردد 2فإذا كان الطول الموجى لامواج المتولدة         

 :  احسبل املقابل من الشك – 17

 .ساة الموجة ●      

 .الطول الموجى ●      

 . التردد ●      

 .الموجة انتشار سرعة ●      

 هيرتز والطول الموجى  125إذا كان تردد وتر جيتار مهتز  – 18

 سم ، احسب سرعة انتشار  272لموجـة الصوت الصادر منـ           

 ر .الموجة التى يحدثها الوت         

 هيرتز فإذا كان الطول الموجى إحداهما يزيد على الطول الموجى لاخرى بمقدار  425،  680نغمتان ترددهما  – 19

 سم ، فاحسب سرعة الصوت في الهواء .  30        

 :  احسبمن الشكل املقابل  – 20

 .الطول الموجى ●      

 .الزم  الدورى ●      

 . التردد ●      

 .الموجة انتشار ةسرع ●      

10×  5إذا علم  أن الطول الموجى للضـــوء األزرق  – 21
–7

 متـر  

10×  6والطول الموجى للضوء البرتقالى         
–7

 متر وسرعة الضوء  

×  3فى الهواء         
8
10

 
 م / ث .    

 :  احسبمن الشكل املقابل  – 22

 .ساة الموجة ●      

 .الطول الموجى ●      

 . التردد ●      

 .الموجة انتشار سرعة ●      

 هيرتز وطولها الموجى 200موجة ترددها  – 23

 متر ، احسب سرعة انتشارها . 3فى الهواء          

 متر ، احسب الطول الموجى والتردد .    15تساوى         

32 –   متر  1.35ن طولها الموجى هيرتز إذا كا 256احسب سرعة موجة صوتية صادرة م  شوكة رنانة ترددها

 . 
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 اجتاه انتشار املوجة

 متر 4
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 اإلزاحة
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 ث 0.1
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8
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 موجات ميكانيكية طولية تنتشر فى الهواء فى صورة كرات م  التضاغطات والتخلخالت. 

 المرثر الخارجى الذى يرثر على األذن فيسبب اإلحساس بالسم . 

 

 الصوت 

 النغمات املوسيقية األصوات ذات التردد المنتظم وترتاح األذن لسماعها. 

 الضوضاء  ذات التردد غير المنتظم وال ترتاح األذن لسماعها.  األصوات

 درجة الصوت  خاصية تميز بها األذن بي  طبقات الصوت الحادة والغليظة. 

 صوت غليظ  صوت منخفض الدرجة ذو طبقة أقل مثل صوت األسد. 

 الخاصية التى تميز بها األذن األصوات م  حي  القوة أو الضاف. 

ة وحدة قياسها وات /مكمية فيزيائي
2

 . 

 

 شدة الصوت 

كميععة الطاقععة السععاقطة عمودي ععا علععى وحععدة المسععاحات المحيطععة بنقطععة ماينععة فععى الثانيععة 

 الواحدة. 

 شدة الصوت عند نقطة 

قانون الرتبيع العكسى  تتناسب شدة الصوت عكسي ا م  مرب  المسافة بي  مصدر الصوت وساما . 

 فى الصوت 

 الديسيبل  الضوضاء.  وحدة قياس شدة

 سدادات األذن  تحمى األذن م   ثار الضوضاء فى األماك  الصاخبة. 

كانعع  متماثلععة فععى  الخاصععية التععى تميععز بهععا األذن األصععوات معع  حيعع  مصععدرها حتععى لععو

 الدرجة والشدة. 

 

 نوع الصوت 

 النغمات التوافقية  النغمات المصاحبة للنغمة األساسية وتكون أعلى فى الدرجة وأقل فى الشدة. 

 النغمة املركبة نغمة أساسية مصحوبة بنغمة توافقية .

 املوجات دون السمعية هيرتز 20موجات صوتية ترددها يقل ع  

 املوجات السمعية . رتز(يكيلو ه 20،  رتزيه 20موجات صوتية يتراوح ترددها بي  ) 

 كيلو هيرتز 20موجات صوتية ترددها يزيد ع  

 مستخدمة فى تقدير عمق البحار. الموجات ال

 

  ةاملوجات فوق السمعي

*************************************************************************** 

 
 

 

     

 . الميكانيكية الطولية الصوت م  الموجات – 1

  افة الهواء ونسبة الرطوبةدرجة الحرارة وكث م/ث وقد تزيد أو تقل حسب 340متوسط سرعة الصوت فى الهواء  – 2

 جزيئات الهواء التى تحدثها األجسام المحدثة ل  حي  ياقب هذ  اهتزاز ينتقل الصوت فى الهواء ع  طريق – 3

ن         . تخلخالت و تضاغطات االهتزازات تكوُّ

 التردد غير المنتظم أما األصوات ذات نغمات موسيقية األصوات ذات التردد المنتظم وترتاح لسماعها األذن تسمى – 4

  ضوضاء وال ترتاح لسماعها األذن فتسمى      

 نوع الصوت و شدة الصوت و درجة الصوت م  خصائص الموجات الصوتية – 5

 التردد.  بزيادة تتوقف درجة الصوت على تردد مصدر  حي  تزداد درجة الصوت – 6

  . غليًظا وت المسموع من  لذلك يصبح الصوتتردد الص قل كلما زاد طول عمود الهواء المهتز فى الناى – 7

  . تزداد إلى أرباة أمثال قيمتها إذا قل  المسافة بي  مصدر الصوت والسام  إلى النصف فإن شدة الصوت – 8

 كثافة الوسط زادت شدة الصوت.  زادت مساحة السطح المهتز و زادت كلما  – 9

 . سدادات األذن لصاخبة تستخدملحماية األذن م   ثار الضوضاء فى األماك  ا – 10

 رتز. يه ألف 20 ورتز يه 20حدود التردد المسموع تق  بي  – 11

 الديسيبل  أمك  التابير ع  مستوى شدة الصوت أو شدة الضوضاء بمقياس – 12

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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 م  1.5الطول الموجى لموجة صوتية 

 

أن المسعافة بعي  مركععزى تضعاغطي  متتععاليي  أو المسعافة بععي  أى 

 متر.  1.5خلخلي  متتاليي  = مركزى ت

وات/م 40شدة الصوت عند نقطة = 
2
  

 

أن مقععععدار الطاقععععة الصععععوتية السععععاقطة عمودي ععععا علععععى وحععععدة  أى

 وات )جول/ثانية(  40( فى الثانية الواحدة = 2م 1المساحات )

 صوت األسد اغلظ م  صوت الاصفور .أن أى  طبقة صوت األسد أقل م  طبقة صوت الاصفور

*************************************************************************** 
 

  
 

 تستطي  األذن أن تميز بي  األصوات المختلفة اعتمادا على ................  – 1

 (   قجمي  ما سب) درجة الصوت / شدة الصوت / نوع الصوت /                                                        

 هيرتز . 100هيرتز ................ الصوت الذى تردد   200الصوت الذى تردد   – 2

 / أقوى / أضاف (  أرف ) أغلظ /                                                       

 سم 80ر طول  سم يكون ............ م  الصوت الصادر ع  اهتزاز وت 20الصوت الصادر ع  اهتزاز وتر طول   – 3

 / أقوى / أضاف (  أرف ) أغلظ /                                                       

 الديسيبل وحدة قياس ..................  – 4

 / وحدة الصوت (  مستوى شدة الصوت) شدة الصوت / طاقة الصوت /                                                       

 متر فإن شدة الصوت تقل إلى .................  6متر إلى  3إذا زادت المسافة بي  مصدر الصوت والمستم  م   – 5

 / التس  (  الرب ) النصف / الثال  /                                                                                                  

 (  مركبةمة ....................                                           ) بسيطة / أساسية / توافقية / يصدر ع  الاود نغ – 6

 / أقل م  / يساوى (  أكبر م تردد النغمة التوافقية ................ تردد النغمة األساسية .                  )  – 7

*************************************************************************** 
  

 
 

 

ألن الصعععوت عبعععارة عععع  موجعععات ميكانيكيعععة يلعععزم النتشعععارها  ال ينتقل الصوت فى الفراغ

 وجود وسط مادى .

المحيطعة  يمك  سماع الصعوت مع  جميع  االتجاهعات

 بمصدر 

ألن أمععواج الصععوت تنتشععر علععى هيئععة كععرات معع  التضععاغطات 

 الصوت .والتخلخالت مركزها مصدر 

صععوت ينشععأ معع  اهتععزاز األجنحععة وينقطعع  الصععوت عنععد الن أل توقف  ع  الطيران عند انادام طني  الباوه 

 توقفها ع  الطيران

 ألنها ذات تردد منتظم . ترتاح األذن لسماع الموسيقى الهادئة

 ألن  ذات تردد غير منتظم . ال ترتاح األذن لسماع صوت الحفار

ص  طعول الجعزء المهتعز مع  تزداد حدة الصعوت بعنق

 الوتر 

 ألن درجة ) حدة( الصوت تزداد بزيادة تردد مصدر  . 

 درجة الصوت تتناسب طردياً م  تردد مصدر  .: ألن  أو

تزداد غلظة الصوت بزيادة طول عمود الهواء 

 المهتز

ألن  كلما زاد طول عمود الهواء المهتز يقل تردد الصوت 

ً م  تردد  أى الصادر من  ودرجة الصوت تتنا سب طرديا

 عكسياً م  طول عمود الهواء المهتز .

ألن صوت المرأة حاد ععالى الدرجعة بينمعا صعوت الرجعل غلعيظ  يمك  التمييز بي  صوت الرجل وصوت المرأة

 منخفض الدرجة .  

صوت المرأة حاد رفي  بينما صوت الرجعل معنخفض 

 غليظ

 .  ألن تردد صوت المرأة أعلى م  تردد صوت الرجل

يفضل الجلوس فى الصفوف األماميعة عع  الصعفوف 

 الخلفية فى قاعات المحاضرات   

ألن شدة الصوت تتناسب عكسياً مع  مربع  المسعافة بعي  األذن 

 ومصدر الصوت . 

يفضععل جلععوس ضععااف السععم  فععى المقاعععد األماميععة 

 فى قاعات الدراسة

ن ألن شدة الصوت تتناسب عكسياً مع  مربع  المسعافة بعي  األذ

 ومصدر الصوت .

 :ما معنى قولنا أن  :  3س 

 

 : بة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاةاخرت اإلجا:  4س 

 

 :علل ملا يأتى :  5س 
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ألن شدة الصوت تتناسب عكسياً مع  مربع  المسعافة بعي  األذن  يضاف صوت سيارة اإلسااف وهى تبتاد

 ومصدر الصوت .

تقععل شععدة الصععوت إلععى الربعع  عنععدما تععزداد المسععافة 

 لضافابي  مصدر الصوت واألذن إلى 

ألن شدة الصوت تتناسب عكسياً مع  مربع  المسعافة بعي  األذن 

 لصوت .ومصدر ا

تضعععاف شعععدة الصعععوت الناشعععئ عععع  اهتعععزاز طعععرف 

 مسطرة بمرور الوق 

ألن شدة الصوت تتناسب طردياً م  مربع  سعاة اهتعزاز مصعدر 

 الصوت .

تضععاف شععدة الصععوت إلععى الربعع  عنععدما تقععل سععاة 

 االهتزازة إلى النصف

ألن شدة الصوت تتناسب طردياً م  مربع  سعاة اهتعزاز مصعدر 

 الصوت .

هتعععزاز وتعععر ت الناشعععئة عععع  اتضعععاف شعععدة الصعععو

 مشدود بمرور الوق 

ألن  بمرور الوق  تقل سعاة االهتعزازة وشعدة الصعوت تتناسعب 

 طردي ا م  مرب  ساة االهتزازة. 

نغمعععة التليفعععون المحمعععول الموضعععوع علعععى المكتعععب 

 أقوى شدة م  نغمت  عند إمساك  باليد    

ى تععزداد عنععد وضعع  التليفععون علعع ألن مسععاحة السععطح المهتععز

 المكتب وشدة الصوت تزداد بزيادة مساحة السطح المهتز .

تثبعع  األوتععار فععى اآلالت الموسععيقية علععى صععناديق 

 خشبية مجوفة  

حتى إذا اهتزت األوتار تهتز الصناديق الخشبية فتزداد مساحة 

سطح الجسم المهتز وشدة الصوت تتناسب طرديعاً مع  مسعاحة 

 سطح الجسم المهتز . 

فععى الهععواء أقععل شععدة معع  الصععوت   الصععوت المنتقععل 

 المنتقل فى غاز ثانى أكسيد الكربون 

كثافة الهواء أقل م  كثافة غاز ثانى أكسيد الكربون وشعدة ألن 

 الصوت تضاف بنقص كثافة الوسط الذى ينتقل في  .

   يمك  التمييز بي  كثافة غازي  بداللة شدة الصوت

 

لوسعط المعادى العذى ألن شدة الصوت تتناسب طردي ا م  كثافة ا

ينتقععل خاللعع  الصععوت وبالتععالى تكععون شععدة الصععوت أقععوى فععى 

 الغاز األكبر كثافة. 

اختالف صوت البيعانو عع  صعوت الكمعان حتعى ولعو 

 اتفقا فى الدرجة والشدة  

الخععععتالف النغمععععات التوافقيععععة المصععععاحبة للنغمععععة األساسععععية 

 الصادرة م  كل منهما .

هيرتععز و  20ترددهععا بععي   ألن األذن تتععأثر فقععط بععاألمواج التععى األصوات ؟ال تدرك األذن البشرية جمي  

 كيلو هيرتز فقط . 20

ال تستطي  القطط والكالب سعماع كعل األصعوات التعى 

 يصدرها اإلنسان 

التى يصعدرها اإلنسعان يقع  فعى نطعاق معدى  تألن مدى األصوا

 التى تسماها الكالب والقطط . تاألصوا

ماع كععععل األصععععوات التععععى ال يسععععتطي  اإلنسععععان سعععع

 تصدرها الدالفي 

ألنهعععا تصعععدر موجعععات فعععوق سعععماية وأذن اإلنسعععان ال تعععدرك 

 كيلو هيرتز .    20األصوات التى يزيد ترددها ع 

 كيلو هيرتز .    40ألنها تستطي  سماع موجات حتى  يمك  للكالب اإلحساس بالزالزل قرب حدوثها 

 باض الموجات الصوتية ال يمك  سماعها 

 عدم سماع اإلنسان لصوت جسم رغم اهتزاز   

هيرتعز أو يزيعد  20ألنها تردد هذ  األصوات قد يكعون أقعل مع  

 كيلو هيرتز . 20ع  

تستطي  باض الحيوانعات سعماع أصعوات ال يسعماها 

 اإلنسان  

 20ألن أذنها تستطي  تمييعز األصعوات التعى يزيعد ترددهعا عع  

 ز .هيرت 20كيلو هيرتز أو يقل ترددها ع  

 هيرتز . 20ألن تردد دقات القلب يقل ع   ال يستطي  اإلنسان  سماع دقات قلب  

لقدرتها الفائقة فى القضاء علعى باعض أنعواع البكتيريعا ووقعف  استخدام الموجات فوق السماية فى تاقيم اللب    

 نشاط باض الفيروسات .   

رة اسععتخدام سععدادات يجععب علععى عمععال ورك السععمك

 نمطاطية لاذ

 

لتجنععب الضوضععاء الصععادرة معع  هععذ  الععورك حتععى ال يصععاب 

الامال بما يمك  أن تسعبب  الضوضعاء مع  أضعرار مثعل الصعمم 

 الكلى أو الجزئى. 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ئات الهواء المحيطة. ينشأ صوت مسموع الهتزاز جزي عند اهتزاز وتر الاود. 

 قل التردد المسموع إلى النصف.  إذا زاد طول الوتر المهتز للضاف. 

 زاد تردد الصوت المسموع إلى الضاف.  إذا قل طول عمود الهواء المهتز إلى النصف. 

 :ماذا حيدث عند :  6س 
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عنعععععد زيعععععادة سعععععرعة دوران التعععععرس المالمعععععس 

 لصفيحة مرنة فى عجلة سافار.

ألن تعردد الصعوت الصععادر زيعادة تعردد الصعوت مع  عجلعة سعافار 

 يتناسب طردي ا م  سرعة دوران الترس. 

عند زيادة مقدار الطاقة الصوتية الساقطة عمودي ا 

 على وحدة المساحات فى الثانية. 

 تزداد شدة الصوت على وحدة المساحات. 

 

إذا زادت سعععععاة اهتعععععزاز مصعععععدر الصعععععوت إلعععععى 

 الضاف. 

 تزداد شدة الصوت ألرباة أمثالها. 

 

 تزداد مساحة سطح الجسم المهتز وتزداد تباًا لذلك شدة الصوت.  ند مالمسة مصدر الصوت لصندوق رنان. ع

إذا قلععع  المسعععافة بعععي  مصعععدر الصعععوت وسعععاما  

 للنصف. 

 تزداد شدة الصوت إلى أرباة أمثالها. 

 

إذا زادت المسععافة بععي  مصععدر الصععوت وسععاما  

 إلى الضاف. 

 تقل شدة الصوت إلى الرب . 

 

لشدة صوت منب  داخل ناقوس عند خلخلة الهواء 

 م  الناقوس. 

تقععل شععدة الصععوت تععدريجي ا حتععى تناععدم عنععد خلععو النععاقوس معع  

 الهواء. 

 تقل شدة الصوت.  إذا كان اتجا  الرياح عكس اتجا  انتقال الصوت. 

إذا وضععععا  قاعععععدة شععععوكة رنانععععة مهتععععزة علععععى 

 صندوق خشبى. 

از الشوكة فتزداد مساحة سطح الجسم يهتز الصندوق بتأثير اهتز

 المهتز وتزداد تباًا لذلك شدة الصوت. 

 وقف نشاط الفيروس.  إذا تارض  الفيروسات للموجات فوق السماية. 

*************************************************************************** 
 

 

 جهولة.نغمة صوتية مدرجة ) تردد ( تحديد  ار فعجلة سا

 

 

 

 الموجات فوق السماية

 : تستخدم فى الاديد م  األغراه منها

 ، ، الكشف ع  األورام السرطانية فى مجال الطب فى تفتي  حصوات الكلى والحالب ●

 والكشف ع  نوع الجني  وتحديد حالت  الصحية.    

 فى مجال الصناعة مثل تاقيم المواد الغذائية والماء واأللبان. ●

   األلغام األرضية.الكشف ع ●

 حماية األذن م   ثار التلوث الضوضائى.  سدادات األذن 

 جهاز السونار 

 

إصدار موجات صوتية فعوق سعماية تسعتخدم فعى الاديعد مع  األغعراه مثعل الكشعف عع  

 نوع الجني  وفحص لحام الماادن والمسبوكات وغيرها. 

الصعععععندوق الرنعععععان فعععععى 

 اآلالت الموسيقية 

 طح الجسم المهتز لزيادة شدة الصوت. زيادة مساحة س

 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************** 
 

 

 

 املوجات فوق السمعية         املوجات السمعية              املوجات دون السمعية       
 20هى الموجات التى يقعل ترددهعا عع  

 هيرتز . 

موجات التعى يتعراوح ترددهعا هى  ال

 كيلو هيرتز . 20هيرتز و  20بي  

هى  الموجات التى يزيد ترددها عع  

 كيلو هيرتز . 20

 يتاذر على األذن اآلدمية سماعها.  يمك  لاذن اآلدمية سماعها . يتاذر على األذن اآلدمية سماعها . 

مثععععععل األمععععععواج المصععععععاحبة لهبععععععوب 

 ار . الاواصف التى تسبق سقوط األمط

مثععل األمععواج التععى يصععدرها جهععاز  مثل األصوات التى تسماها األذن . 

السعععونار أو باعععض الحيوانعععات مثعععل 

 الدولفي  والخفاك .

 : كل مما يلى قارن بني:  8س 

 

 :اذكر أهمية أو استخدام  :  7س 

 



   

   

  

  
18      

 الضوضاء النغمات املوسيقية

 تردد غير منتظم .  أصوات ذات أصوات ذات تردد منتظم . 

 ال ترتاح األذن لسماعها .  ترتاح األذن لسماعها . 

الصادرة م   لشوكة الرنانة والساكسفون  تمثل األصوا

 والكمان .

الصعادرة مع  الشعاكوك والحفعار والدراجعة  تمثل األصوا

 البخارية .

*************************************************************************** 

 الصوت الغليظ الصوت احلاد

 منخفض الدرجة ) التردد ( . مرتف  الدرجة ) التردد ( .

 مثل صوت الجل وصوت األسد . مثل صوت المرأة وصوت الاصفور .

*************************************************************************** 

 شدة الصوت درجة الصوت
األصعوات الحعادة بعي  تميعز بهعا األذن تى الخاصية الهى 

 والغليظة.

ة يعاألصعوات القوبعي  تميعز بهعا األذن التعى خاصعية الهعى 

 .ةفيوالضا

تتوقف علعى المسعافة بعي  مصعدر الصعوت واألذن / سعاة  تتوقف على تردد مصدر الصوت .

اهتزاز مصعدر الصعوت / مسعاحة السعطح المهتعز / كثافعة 

 / اتجا  الرياح .الوسط الذى ينتقل في  الصوت 

*************************************************************************** 

 النغمات التوافقية النغمات األساسية
 أقل شدة وأعلى درجة . أعلى شدة وأقل درجة .

 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 
 

 الصراخ صوت قوى صوت الكمان نغمة موسيقية

النغمة الصادرة ع  اهتزاز شوكة  نغمة بسيطة صوت الحفار ضوضاء

 رنانة

 النغمة الصادرة ع  البيانو نغمة مركبة صوت الاصفور صوت حاد

صوت منخفض 

 الدرجة

المصاحبة لهبوب الاواصف  األصوات موجة دون سماية صوت األسد

 مطارالتى تسبق سقوط األ

 األصوات التى يصدرها الدولفي  موجة فوق سماية صوت الرجل صوت غليظ

 الخفاك حيوان يصدر موجات فوق سماية الهمس صوت ضايف

*************************************************************************** 
  

 

 
 

 

تععردد الصععوت وعععدد أسععنان التععرس 

 باجلة سافار
 

 

وت والمسععافة بععي  األذن شععدة الصعع

 ومصدر الصوت
 

  

س  αمرب  ساة االهتزاز ) ك  αشدة الصوت  شدة الصوت وساة االهتزاز
2
  ) 

سعععععرعة الموجعععععات دون السعععععماية 

 والموجات فوق السماية فى الهواء 

 سرعة الموجات دون السماية = سرعة الموجات فوق السماية  

 :اذكر مثاال واحدا لكل من :  9س 

 

 :اذكر العالقة الرياضية بني كل من :  10س 

 

1 
 

 مرب  المسافة
 α 1شدة الصوت 

 

ف
2

 
 αك 

 عدد الدورات )د(
 

 الزم  بالثانية )ز( 
عدد أسنان الترس ×  تردد الصوت )ت( =                              

 )ن(   
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************************************************************************** 

 

 

              
 
 

 

************************************************************************** 

 فى دقيقتي  دورة 960( احسب تردد النغمة الموسيقية المماثلة لتردد نغمة صادرة ع  عجلة سافار تدار بسرعة 1)

 سناً . 30لماً بأن عدد أسنان الترس ع      

 ثانية . 120=  60×  2: ز =  احلل

                   

 هيرتز . 240ت =                =                    =          
 

************************************************************************** 

 هيرتز .  180دورة فى دقيقة ونصف وكان التردد الناتج  540ار بحي  تامل ( قام زميلك بإدارة عجلة ساف2)

 فكم عدد أسنان الترس .      

 ثانية . 90=  60×  1.5: ز =  احلل

                   

 س  . 30ن =               =                     =          
 

************************************************************************** 

 سناً وتردد الصوت  30دورة كاملة إذا كان عدد األسنان  150( احسب الزم  الذى تستغرق  عجلة سافار فى عمل 3)

 هيرتز ؟  450الناشئ ع  عجلة سافار       

 :   احلل
  
 

************************************************************************** 

 سناً . 30هيرتز فإذا كان عدد أسنان الترس  256( عند إدارة عجلة سافار أصدرت نغمة ترددها 4)

 فما عدد دورات الاجلة فى الدقيقة ؟      

 ثانية . 60=  60×  1: ز =  احلل
                   

 

 
 

************************************************************************** 

 
 

 ؟ وكيف ينتقل؟  مم ينشأ الصوت( 1)

 التضاغطات ينتقل إلى الهواء المحيط حي  ينتقل الصوت على شكل كرات م واألجسام المحدثة ل  ينشأ م  اهتزاز ج : 

 والتخلخالت.     

  ما هو األساس العلمى الذى يعتمد عليه تثبيت أوتار العود املوسيقى على صندوق خشبى أجوف ؟( 2)

 زيادة شدة الصوت بزيادة مساحة السطح المهتز . ج : 
 

 أهم العالقات البيانية

 

 القوانني واملسائل

 

 درجة الصوت

 الرتدد

 شدة الصوت

 مربع سعة االهتزاز 

 

 

 شدة الصوت

 مربع املسافة

 عدد الدورات )د(
 

 الزم  بالثانية )ز( 
عدد أسنان الترس ×  تردد الصوت )ت( =                              

 )ن(   

 

ز

  

 ن     د
 

 ت    ز 

 ن× د 
 

 ز      

960  ×30 
 

     120   

 ز× ت 
 

 د      

180  ×90 
 

     540   

 أسئلة متنوعة

 

 ز× ت 
 

 ن      

256  ×60 
 

     30   
 دورة . 512د =               =                     =          

 

 ن× د 

 ت     

150  ×30 

 ثانية 10=                      = ز =                   450   
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 انعكاس الضوء  ارتداد موجات الضوء إلى نفس وسط السقوط عندما تقابل سطًحا عاكًسا. 

االناكاس الذى ترتد فيع  األشعاة الضعوئية فعى اتجعا  واحعد عنعد سعقوطها علعى سعطح 

 مصقول. 

 

 االنعكاس املنتظم 

ى اتجاهعات مختلفعـة باعد سقعـوطها متعـوازية علعى السعطح اناكاس ترتد فيـ  األشاة ف

 الخش . 

 

 االنعكاس غري املنتظم 

 الكثافة الضوئية  قدرة الوسط على كسر األشاة الضوئية. 

 السطح العاكس  سطح مصقول أو نصف مصقول قد يكون مستويًا أو محدبًا أو مقاًرا. 

 وئى الشعاع الض حزمة ضوئية رفياة تمثل بخط مستقيم. 

والامعود المقعام مع  نقطعة السعقوط  السعاقطالزاوية المحصورة بعي  الشعااع الضعوئى 

 على السطح الااكس. 

 

 الشعاع الضوئى سقوطزاوية 

والامود المقعام مع  نقطعة السعقوط  المناكسالزاوية المحصورة بي  الشااع الضوئى 

 على السطح الااكس. 

الشعاع  انعكاسزاوية 

 الضوئى

النعكاس القانون األول  . شااع ضوئى اناكاس= زاوية ااع ضوئىشسقوط  زاوية

 الضوء

الشااع الضوئى الساقط والشااع الضوئى المناكس والامود المقام م  نقطة السقوط 

 على السطح الااكس تق  جمياًا فى مستوى واحد عمودى على السطح الااكس. 

القانون الثانى النعكاس 

 الضوء 

 انكسار الضوء  ضوئى عند انتقال  بي  وسطي  مختلفي  فى الكثافة الضوئية. تغيير مسار الشااع ال

الزاوية المحصورة بي  الشااع الضوئى المنكسعر والامعود المقعام مع  نقطعة السعقوط 

 على السطح الفاصل. 

الشعاع  انكسارزاوية 

  الضوئى

قطععة هععى الزاويععة المحصععورة بععي  الشععااع الضععوئى الخععارج والامععود المقععام معع  ن

 الخروج على السطح الفاصل. 

   الشعاع الضوئى خروجزاوية 

 النسبة بي  سرعة الضوء فى الهواء وسرعت  فى وسط  خر شفاف. 

 

معامل االنكسار املطلق 

 للوسط 

ظععاهرة تكععون صععوًرا مقلوبععة لاجسععام البايععدة ععع  سععطح األره وتحععدث فععى وقعع  

 الظهيرة فى الصيف. 

 

 

 السراب 

 الشعاع الضوئى الساقط اتجا  انتشار الموجة الضوئية الساقطة باتجا  السطح الااكس . خط مستقيم يمثل

 الشعاع الضوئى املنعكس خط مستقيم يمثل اتجا  انتشار الموجة الضوئية المرتدة بايدا ع  السطح الااكس .

*************************************************************************** 

 
 

 م  نقطة السقوط على الامود المقام هى الزاوية المحصورة بي  الشااع الضوئى المنكسر و االنكسار زاوية – 1

 السطح الفاصل.       

 الضوء.  انكسار تغيير مسار الشااع الضوئى عندما يقابل سطًحا فاصالً بي  وسطي  مختلفي  فى الكثافة يسمى – 2

  الزجاج إلى وسط أكبر فى الكثافة الضوئية مثل الهواء سط أقل كثافة ضوئية مثلعند انتقال شااع الضوء م  و – 3

 الامود المقام.  م  مقتربًا فإن  ينكسر      

  . الخش  يحدث على السطح  بينما فى االناكاس غير المنتظم المصقول االناكاس المنتظم يحدث على السطح – 4

 قيمة زاوية االنكسار فى الماء.  أكبر م  قيمة زاوية السقوط فى الهواء – 5

 الضوئية  بينما فى االناكاس غير المنتظم ترتد األشاة فى اتجا  واحد فى االناكاس المنتظم ترتد األشاة الضوئية – 6

  فى عدة اتجاهات      

 السطح م  الباد الحقيقى ل .  أقرب إلى الباد الظاهرى لجسم فى باط  الماء – 7

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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 الكثافة الضوئية للماء.  أكبر م  لضوئية للزجاجمقدار الكثافة ا – 8

 . انكسار الضوء رؤية األجسام فى غير مواضاها الطبياية خاصية مرتبطة بـ – 9

 . يرتد على نفس  عندما يسقط الشااع الضوئى عمودي ا على سطح عاكس، فإن  – 10

 .الساقط الشااع  الشااع الخارج م  متوازى مستطيالت زجاجى يوازى امتداد – 11

  . الزجاجفي وسرعة الضوء   الهواءفي ماامل االنكسار المطلق للزجاج هو النسبة بي  سرعة الضوء  – 12

************************************************************************** 

  
 

 

 50زاوية سقوط شااع ضوئى 
5
والامعود المقعام  اقطالسالضوئى  الشااع بي  المحصورة الزاويةأى أن  ؟ 

السطح الااكس تساوى على السقوط نقطة م 
5
50 . 

 60زاوية اناكاس شااع ضوئى 
5
والامعود  المعناكسالضعوئى الشعااع  بعي  المحصعورة الزاويعةأى أن  ؟ 

على السطح الااكس تساوى نقطة السقوط م  المقام
5
60  . 

زاوية اناكاس شااع ضوئى صفر 
5
عموديععاً علععى السععطح الاععاكس واناكععس  سععقطالضععوئى الشععااع أى أن  ؟ 

 على نفس  .

الزاويعععععععة المحصعععععععورة بعععععععي  الشعععععععااعي  

 100الضوئيي   الساقط والمناكس 
5
 ؟ 

أى أن زاوية السقوط = زاوية االناكاس = تساوى
5
50 . 

 50زاوية انكسار شااع ضوئى 
5
الضعععوئى المنكسعععر والامعععود الشعععااع  الزاويعععة المحصعععورة بعععي أى أن  ؟ 

تساوىالسقوط على السطح الفاصل  نقطةالمقام م  
5
50 . 

 60زاوية خروج شااع ضوئى 
5
الضوئى الخارج والامود المقعام الشااع  الزاوية المحصورة بي أى أن  ؟ 

تساوى الخروج على السطح الفاصل نقطةم  
5
60  . 

زاوية سقوط شااع ضوئى على سطح الماء 

 ؟صفر 

سعطح الفاصعل بعي  المعاء الضعوئى سعقط عموديعاً علعى الالشااع أى أن 

 والهواء ونفذ على استقامت  دون أن ياانى انكسارا.

النسععبة بععي  سععرعة الضععوء فععى الهععواء إلععى سععرعة الضععوء فععى أى أن  ؟ 1.5ماامل االنكسار المطلق للزجاج 

 .  1.5الزجاج تساوى 

*************************************************************************** 
 

  

 

 يرج  انكسار الضوء إلى اختالف .............. الضوء فى األوساط الشفافة المختلفة .  – 1

 / جمي  ما سبق (   سرعة) حجم / شدة /                                                                   

 ................. الواحد الصحيح . النسبة بي  الكثافة الضوئية للماء والكثافة الضوئية للهواء  – 2

 / أقل م  / تساوى (   أكبر م )                                                                   

 عند زيادة ماامل انكسار مادة شفافة بإضافة مادة ماينة لها .................... الضوء المار فيها .  – 3

 (  تقل سرعة) يزداد تردد / يقل تردد / تزداد سرعة /                                                                  

 (  الهواءسرعة الضوء فى ................ أكبر ما يمك  . ) الماس / الماء / الزجاج /  – 4

*************************************************************************** 
  

 

 
 

ألن األشاة الضوئية الساقطة على سطحها تناكس بشكل منتظم فعى  تامل أسطح الماادن المصقولة كمرايا

 اتجا  واحد . 

عندما تقف أمام مر ة مستوية ترى صورتك فى 

 المر ة

ألن األشاة الضوئية الساقطة علعى سعطح المعر ة المسعتوية تعناكس 

 بشكل منتظم فى اتجا  واحد .

فإنععك ال تععرى  الخشععبم قطاععة معع  إذا وقفعع  أمععا

 صورتك

الخشب تناكس بشكل غيعر قطاة ألن األشاة الضوئية الساقطة على 

 منتظم فى عدة اتجاهات .

انكسار الضوء عند انتقال  م  وسط شفاف إلى 

 وسط شفاف  خر 

 الختالف سرعة الضوء فى األوساط الشفافة المختلفة . 

الً معع  ينكسععر الشععااع الضععوئى عنععد انتقالعع  مععائ

 الهواء إلى الزجاج 

: ألن  أو الخععتالف سععرعة الضععوء فععى الهععواء عنهععا فععى الزجععاج .

 سرعة الضوء فى الهواء أكبر م  سرعة الضوء فى الزجاج .   

 :علل ملا يأتى :  5س 

 

 :ما معنى قولنا أن   : 3س 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  4س 
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عنععد انتقالعع   ينكسععر الضععوء مقتربععاً معع  الامععود

 الهواء إلى الزجاج م 

وء فى : ألن سرعة الض أوألن كثافة الهواء أقل م  كثافة الزجاج . 

 الهواء أكبر م  سرعة الضوء فى الزجاج .   

عنععد انتقالعع   ينكسععر الضععوء مبتاععداً ععع  الامععود

 الماء إلى الهواءم  

: ألن سرعة الضعوء فعى  أوألن كثافة الماء أكبر م  كثافة الهواء . 

 الماء أقل م  سرعة الضوء فى الهواء .   

ماامل االنكسار المطلق ألى وسط شعفاف دائمعاً 

 بر م  الواحد الصحيحأك

ألن سرعة الضوء فى الهواء تكعون أكبعر دائمعاً مع  سعرعة الضعوء 

             فى أى وسط شفاف  خر .

ماامعل االنكسعار المطلعق بعي  وسعطي  لعيس لعع  

 وحدة تمييز 

 ألن  نسبة بي  كميتي  متماثلتي  .

الشااع الساقط على وج  متوازى المسعتطيالت 

 يوازى الشااع الخارج 

 ن زاوية السقوط = زاوية الخروج .أل

ألن الشااع الضوئى سينكسر إمعا مقتربعاً أو مبتاعداً عع  الامعود وال  زاوية السقوط ال تساوى غالباً زاوية االنكسار 

 ينفذ على استقامت  .

حدوث ظاهرة السراب فى المناطق الصعحراوية 

 وق  الظهيرة 

المختلفعة فعى  لحدوث مجموععة مع  االنكسعارات فعى طبقعات الهعواء

 إلى اناكاس كلى .  ةدرجة الحرارة باإلضاف

رؤيععة السععمكة فععى المععاء فععى مكععان أعلععى معع  

 موضاها الحقيقى 

نتيجعة انكسعار األشعاة الضعوئية الصعادرة عنهعا مبتاعدة عع  الامععود 

: ألن  أوهعذ  األشعاة المنكسعرة .  تالمقام حيع  تعرى الاعي  امتعدادا

ئية المنكسعرة فتبعدو السعمكة فعى الاي  ترى امتعدادات األشعاة الضعو

 موض  ظاهرى مرتفااً ع  موضاها الحقيقى 

رؤية القلم المغمور جزء من  فى الماء فى غير 

 شكل  الطبياى 

نتيجة انكسار األشاة الضوئية الصادرة م  الجزء المغمور من  فعى 

: ألن الاععي  تععرى امتععدادات األشععاة الضععوئية المنكسععرة  أو المععاء .

: النكسععار الضععوء عنععد انتقالعع  معع   أووكأنعع  مكسععور   فيبععدو القلععم

 الماء ) أكبر كثافة ضوئية ( إلى الهواء ) أقل كثافة ضوئية ( .

تكون صورة مقلوبعة لسعيارة علعى الطريعق باعد 

 سقوط األمطار. 

 بسبب اناكاس الضوء. 

 

 ألن الضوء ينتشر فى خطوط مستقيمة.  ظهور ظل لاجسام الماتمة. 

إذا سعععقط شعععااع ضعععوئى عمودي عععا علعععى سعععطح 

 فاصل بي  وسطي  مختلفي  نفذ على استقامت . 

 السقوط = زاوية االنكسار = صفرألن زاوية 

الشععااع الضععوئى السععاقط عمودي ععا علععى سععطح 

 عاكس مصقول يناكس على نفس . 

 . تساوى زاوية االناكاس تساوى صفر ألن زاوية السقوط

 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يناكس ) يرتد ( على نفس  . سقوط شااع ضوئى عمودياً على سطح عاكس 

 يتحلل إلى ألوان الطيف السباة .  سقوط شااع ضوئى على منشور زجاجى ثالثى

 واحد . تناكس بشكل منتظم فى اتجا  سقوط أشاة ضوئية على سطح مصقول 

 تناكس بشكل غير منتظم فى عدة اتجاهات . سقوط أشاة ضوئية على سطح خش  

انتقعال شععااع ضععوئى معائالً معع  وسععط أكبعر كثافععة ضععوئية إلععى 

 وسط أقل كثافة ضوئية

ينكسر مبتاداً ع  الامود المقام على السطح الفاصعل 

بععي  الوسععطي  الشععفافي  وتكععون زاويععة السععقوط أقععل 

 ار .  م  زاوية االنكس

انتقععال شععااع ضععوئى مععائالً معع  وسععط أقععل كثافععة ضععوئية إلععى 

 وسط أكبر كثافة ضوئية

ينكسر مقترباً م  الامود المقام على السعطح الفاصعل 

بي  الوسطي  الشعفافي  وتكعون زاويعة السعقوط أكبعر 

 م  زاوية االنكسار .  

 تظهر المسطرة وكأنها مكسورة . وض  مسطرة فى كوب مملوء بالماء 

 تظهر قطاة النقود مرتفاة ع  موضاها الحقيقى .  وض  قطاة م  النقود فى كوب مملوء بالماء

 تظهر الكتابة أعلى م  موضاها .  وض  متوازى مستطيالت زجاجياً على سطور صفحة كتاب 

 :ماذا حيدث عند :  6س 
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سقوط شااع ضوئى عمودياً على السطح الفاصل بي  وسطي  

 شفافي  مختلفي  فى الكثافة الضوئية  

على استقامت  دون أن ياعانى انكسعاراً أى تكعون  ينفذ

 زاوية السقوط تساوى صفر . 

*************************************************************************** 
 
 

 نتم املنعكا  ير اال نتم املنعكا  اال
مصعقول كسعطح معر ة يحدث عنعد سعقوط الضعوء علعى سعطح 

         م  األلومنيوم الرقيق ) الفويل (  مستوية أو شريحة مستوية 

خشع  كسعطح يحدث عند سعقوط الضعوء علعى سعطح 

  ورقة شجر أو قطاة م  الجلد .   

 ترتد في  األشاة الضوئية فى عدة اتجاهات . ترتد في  األشاة الضوئية فى اتجا  واحد .

 ال تتكون في  صورة واضحة للجسم .  تتكون في  صورة واضحة للجسم . 

 ال ينطبق علي  قانونا اناكاس الضوء . ينطبق علي  قانونا اناكاس الضوء . 

************************************************************************** 

 الضوء انكسار  الضوء انعكا 
 يحدث بي  وسطي  مختلفي  فى الكثافة الضوئية .  . يحدث فى نفس الوسط

 يسير منحرفاً ع  مسار  فى الوسط األول .  .ضوئى فى اتجا  مضاد التجا  السقوط يرتد الشااع ال

 زاوية السقوط ال تساوى زاوية االنكسار .  زاوية السقوط = زاوية االناكاس

 سرعة الضوء مختلفة فى الوسطي  .  سرعة الضوء قبل االناكاس = سرعة الضوء باد االناكاس .

************************************************************************** 

 الزجاج   اهلواء
 كثافة ضوئية .  أكبر كثافة ضوئية .  أقل

ماامعععل انكسعععار  ،  القععدرة علعععى كسعععر األشععاة الضعععوئية

 . أقل المطلق

ماامععل ،  الضععوئية القععدرة علععى كسععر األشععاة الضععوئية

 .  أكبر انكسار  المطلق

 .أقلزاوية االنكسار في  ، سرعة الضوء في    . أكبر، سرعة الضوء في   زاوية االنكسار في  

************************************************************************** 
 

 

 سقوط األشاة الضوئية على جسم ماتم . تكون الظل 

 على سطح مصقول .األشاة الضوئية سقوط  االناكاس المنتظم

سقوط الشااع الضوئى مائال على السطح الفاصل بي  وسطي  شفافي  مختلفعي  فعى  ضوءانكسار ال

الكثافة الضوئية وان تكون زاوية سعقوط الشعااع الضعوئى أكبعر مع  صعفر وأقعل مع  

 الزاوية الحرجة لوسط السقوط .

نفععاذ شععااع ضععوئى معع  وسععط 

 شفاف إلى  خر دون انكسار 

 الفاصل بي  الوسطي  الشفافي  . عموديا على السطح سقوط الشااع الضوئى

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 اناكاس منتظم                                     اناكاس غير منتظم                      

 : كل مما يلى قارن بني:  7س 

 

 :اذكر شروط حدوث كل من :  8س 

 

 أهم الرسومات

 

 الشااع

الساقط  
 

5
60  

534.5  

5
60  

 الشااع

 الخارج 
 

 المنكسر الشااع

 
 

 )أ(         

  

 (         ب)

  

 واءـــــــه
  

 واءـــــــه
  

 زجـــاج
  

سقوط شعاع ضوئى 

مائال على متوازى 

 مستطيالت زجاجى
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 لشااع الضوئى ( زاوية سقوط الشااع الضوئى = زاوية اناكاس ا1)

 :  أمثلة

                                                                                           :  من الشكل املقابل ، احسب قيمة( 1)

 )أ( زاوية االناكاس .

 ساقط والامود المقامال الزاوية بي  الشااع المناكس إذا أصبح  )ب( الزاوية المحصورة بي  الشااع الساقط والشااع

      
5
20        .  

= 30 – 90 = االنعكاس زاوية =)أ( زاوية السقوط  : احلل
5
60 . 

=  20+  20الزاوية المحصورة بي  الشااع الساقط والشااع المناكس = )ب(          
5
40. 

 

********************************************************************* 

 : كل حالة  ىكمل مسار الشعاع اآلتى مع اجياد قيمة زاوية االنعكاس عن املرآة )ب( فا( 2)

 

  

 

 

 

 

 
 

 : احلل

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*********************************************************************** 

  

  
 

 

×  2.2في  ( احسب ماامل االنكسار المطلق للكحول االيثيلى علما بأن سرعة الضوء 1)
8
 م / ث . 10

      

    : احلل
  

************************************************************************** 

×3سرعة الضوء فى الزجاج إذا كان  سرعت  فى الهواء  احسب( 2)
8
م / ث وماامل االنكسار المطلق للزجاج  10

1.5. 

    : احلل
 

********************************************************************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوانني واملسائل

 

5
30  

5
45  

5
60  

5
120  

5
 )أ(  45

 )أ( )أ(

 (ب) (ب) (ب)

 )أ(
 )أ(

 )أ(

 (ب) (ب) (ب)

 لضوء فى الهواء ا سرعة
 

 سرعة الضوء فى الوسط 
 ماامل االنكسار المطلق لمادة الوسط )ن( =( 2)

ن

  

  هـع 

  وع 

3  ×
8
10 

1.5 
 =2  ×

8
 م / ث 10

 

 الضوء فى الهواء  سرعة  
 

 مطلق للزجاجماامل االنكسار ال
= = سرعة الضوء فى الزجاج 

  

 ن = 

 الضوء فى الهواء  سرعة
 

 سرعة الضوء فى الكحول 
= 

3  ×
8
10 

2.2  ×
8
10 

 =1.36 
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 ساق قصيرة تحورت باض أوراقها لتكوي  أعضاء التكاثر فى النبات. 

 عضو التكاثر التزاوجى فى النباتات الزهرية.

 

 الزهرة 

 قنابة  ورقة نباتية ينشأ م  إبطها برعم زهرى. 

 النورة لمحور. مجموعة م  األزهار المحمولة على ا

 التخت  جزء منتفخ م  عنق الزهرة يحمل األوراق الزهرية. 

 السبالت )الكأس(  وريقات صغيرة خضراء تحيط بالزهرة م  الخارج. 

 التويج  محيط زهرى يتميز بأوراق  الزاهية ورائحت  الذكية. 

 السداة  ورقة زهرية تتكون م  خيط ومتك. 

 الكربلة  وقلم ومبيض. ورقة زهرية تتكون م  ميسم 

 الزهرة التى تحمل أعضاء التذكير والتأني  ماًا. 

 

 الزهرة اخلنثى 

 )ثنائية اجلنس( 

 الزهرة وحيدة اجلنس الزهرة التى تحمل أعضاء التذكير أو أعضاء التأني  .

انتقال حبوب اللقاح م  متك زهرة إلى ميسم نفس الزهرة أو ميسعم زهعرة أخعرى علعى 

 . نفس النبات

 

 التلقيح الذاتى 

 خعر مع  نفعس   علعى نبعات  انتقال حبوب اللقاح م  متك زهرة إلى ميسم زهعرة أخعرى

 النوع. 

 

 التلقيح اخللطى 

 التلقيح الصناعى  التلقيح الذى يجرى بواسطة اإلنسان مثل حالة النخيل. 

 الزجيوت  الخلية الناتجة م  اندماج نواة حبة لقاح م  نواة بيضة. 

 ا صغيرة الحجم تنتشر فى الهواء إلخصاب البويضة فى النبات.خالي

 خاليا صغيرة توجد فى المتك داخل أكياس.

  

 حبوب اللقاح 

 التكاثر اجلنسى  عملية إنتاج أفراد جديدة م  فردي  أبويي  أو فرد واحد خنثى. 

 تقنية حديثة إلنتاج أعداد كبيرة م  أحد النباتات م  جزء صغير من . 

 اع جزء صغير م  النبات فى وسط غذائى للحصول على نبات كامل. استزر

 

 زراعة األنسجة 

 ثقب النقري  فتحة بالمبيض تدخل منها أنبوبة اللقاح إلى خلية البيضة. 

 اندماج نواة حبة اللقاح م  نواة خلية البيضة. 

 وي  الزيجوت. عملية اندماج نواة حبة اللقاح المذكرة م  نواة خلية البيضة المرنثة لتك

 

 اإلخصاب

التكاثر اخلضرى  التكاثر ع  طريق أجزاء النبات الخضرية مثل الجذر أو الساق أو األوراق. 

 الالجنسى 

 التكاثر اخلضرى بالدرنات  إنتاج أفراد جديدة بالدرنة الجذرية )البطاطا( أو الدرنة الساقية )البطاطس(. 

ها إنتاج أفراد جديدة ع  طريق نمو جزء مع  التكاثر الالجنسى التى يتم في إحدى صور

 الجذر أو الساق أو األوراق أو البراعم.

 

 التكاثر اخلضرى 

 العقلة  جزء م  جذر أو ساق أو ورقة النبات يُقط  بغره التكاثر وفى الغالب يكون غصنًا. 

 التلقيح الزهرى  انتقال حبوب اللقاح م  متك األسدية إلى مياسم الكرابل. 

 الدرنة  ة ع  جزء م  النبات كالجذر فى البطاطا أو الساق األرضية فى البطاطس.عبار

عملية إكثار نبات يحمل صفات وراثية جيدة بأخذ جزء منع  يحمعل ععدة بعراعم )الطاعم( 

 ليوض  على نبات  خر يارف باألصل.

  

 التكاثر بالتطعيم 

ت الحيععة لحمايتهععا معع  عمليععة حيويععة تهععدف إلععى ضععمان بقععاء واسععتمرار أنععواع الكائنععا

 االنقراه وال تتوقف عليها حياة الفرد .

 

 التكاثر

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 
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جزء م  نبات يحتوى على مجموعة م  البراعم يثبع  علعى األصعل فعى عمليعة التكعاثر 

 بالتطايم .

 

 الطعم

 األصل فرع النبات الذى يثب  علي  الطام فى عملية التكاثر بالتطايم .

 ادة الوراثية للنوع.خلية نباتية مرنثة تحمل نصف الم

 عضو ينشأ م  مبيض الزهرة عندما تختزن أنسجت  الغذاء.

 البويضة 

 

*************************************************************************** 

 
 

 

  . قنابةال يخرج م  إبط ورقة تُارف بـ برعم زهرى تنشأ الزهرة م  – 1

 النورة  أزهار يُطلق علي  اسمإذا كان المحور يحمل عدة  – 2

 . البتالت بينما تسمى وريقات التويج  السبالت تسمى وريقات الكأس – 3

 . مبيض و  قلم و  ميسم تتكون الكربلة فى الزهرة م  – 4

 . متك يحمل فى نهايت  انتفاًخا يسمى خيط تتكون السداة م  – 5

 . الذكية ة ذات الرائحةفى األزهار الملون الحشرات يتم التلقيح ع  طريق – 6

 فى حي  تمتاز حبوب اللقاح التى يكون فيها جافة و خفيفة تمتاز حبوب اللقاح التى يكون فيها التلقيح هوائي ا بأنها – 7

 . خشنة أو لزجة التلقيح حشري ا بأنها      

 . النخيل كما فى نبات اإلنسان التلقيح الصناعى يتم ع  طريق – 8

 . جني  وخلية البيضة إلى بذرة والبويضة إلى ثمرة ية اإلخصاب يتحول المبيض إلىباد تمام عمل – 9

 . البذرة غالف وغالف البويضة إلى غالف الثمرة باد تمام عملية اإلخصاب يتحول جدار المبيض إلى – 10

 . الكورمات و الفسائل و الريزومات و الدرنات يتم التكاثر الخضرى الطبياى بادة طرق منها التكاثر بـ – 11

  البطاطسفي أو الساق كما  البطاطافي التكاثر بالدرنات يتم ع  طريق الجذر كما  – 12

  األنسجة والتكاثر بزراعة التطايم والتكاثر بـ بالتاقيل يتم التكاثر الخضرى الصناعى بادة طرق منها التكاثر بـ – 13

 بالمبيض.  النقير الذى يصل إلى البويضة م  خالل فتحة أنبوب لقاح عند إنبات حبة اللقاح على الميسم تكون – 14

*************************************************************************** 
 

  

 

 تترتب األوراق الزهرية على جزء منتفخ فى نهاية عنق الزهرة يسمى ..................    – 1

 / الكأس / التويج (    التخ ) المبيض /                                                                                        

 (    المتاعالمحيط الزهرى الذى ال يوجد فى الزهرة المذكرة هو ...............  ) الكأس / التويج / الطل  /  – 2

 / الكتان / عبد الشمس (    الذرة........    ) النخيل / كل مما يأتى نباتات ذات أزهار وحيدة الجنس عدا ......... – 3

 / الكتان / الذرة / عبد الشمس (    الشايرال تتفتح أزهار نبات ................ إال باد إتمام عملية اإلخصاب .   )  – 4

 / الثمرة / الجني  (    القحةاليطلق على البويضة المخصبة اسم ...................                    ) البذرة /  – 5

 / أسدية (    بويضةبذرة ثمر الخوخ أصلها ................                                    ) بيضة / مبيض /  – 6

   / الريزومات (  التاقيلكل مما يأتى م  طرق التكاثر الخضرى الطبياى عدا .............        ) الدرنات / األبصال /  – 7

 / الخوخ (   المانجو) الانب / التفاح /  التطايم باللصق م  طرق التكاثر الخضرى الصناعى ويحدث فى نبات – 8

**********************************************************************  
  

 
 

 لحشرة النحل أهمية تفوق إنتاج الاسل. 

 

ععا فععـى إتمععام عمليععة التلقععيح الزهععرى فععى  ألن لهععا دوًرا مهم 

 النباتات الزهرية. 

الحتوائهــا على  أعضــاء التذكير ) الطل  ( وأعضاء التأنيع   زهرة المنثور خنثى

 ) المتاع ( مااً .

ألن باضها يحتوى على أعضاء التعذكير فقعط وباضعها اآلخعر  أزهار النخيل وحيدة الجنس

ل أعضــاء ألنها تحمــ:  أويحتوى على أعضاء التأني  فقط . 

 التذكير فقط )الطل ( أو أعضــاء التأني  فقط )المتاع(. 

 ً  أن أزهار  ال تتفتح إال باد إتمام عملية اإلخصاب .  يتم التلقيح فى نبات الشاير ذاتيا

 :علل ملا يأتى :  4س 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاة:  3س 

 

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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 ً  ألن أزهار  وحيدة الجنس .  يتم التلقيح فى نبات الذرة خلطيا

 لادم نضج المتوك والمياسم فى وق  واحد .  عدم حدوث تلقيح ذاتى فى أزهار نبات عباد الشمس 

 ليسهل تفتحها بحركة الهواء لحدوث عملية التلقيح الهوائى  متوك باض األزهار تكون مدالة خارج الزهرة .

 اللتقاط حبوب اللقاح . مياسم باض األزهار ريشية لزجة

 فى الجو .لتاويض ما يفقد  تنتج حبوب اللقاح بأعداد هائلة فى النباتات الزهرية

 ليسهل حملها بالتيارات الهوائية لمسافات بايدة . حبوب لقاح النباتات ذات التلقيح الهوائى خفيفة جافة

حبععوب لقععاح النباتععات ذات التلقععيح الحشععرى لزجععة أو 

 خشنة 

 لتلتصق بأجسام الحشرات الزائرة .

 ألن  يتم بواسطة اإلنسان . التلقيح فى نبات النخيل تلقيح صناعى 

بعععتالت األزهعععار ملونعععة وبقاععععدتها غالبعععاً جيعععوب مععع  

 الرحيق

 لجذب الحشرات التى تقوم بنقل حبوب اللقاح .

 لضمان حدوث عملية التلقيح . يلجأ اإلنسان إلى القيام باملية التلقيح فى نبات النخيل

 ويتم التلقيح . حبوب اللقاح فى الهواءمن  حتى تتطاير  عندما تنضج حبوب اللقاح ينشق المتك طولياً 

ألن المبععيض فععى زهععرة نبععات الزيتععون يحتععوى علععى بويضععة  احتواء ثمرة الزيتون على بذرة واحدة

 واحدة . 

 ألن المبيض فى زهرة نبات الفول يحتوى على عدة بويضات  احتواء ثمرة الفول على عدة بذور 

تنب  حبوب اللقاح فى المحاليل السكرية وال تنب  فعى 

 الماء

محاليل السكرية تتعوافر فيهعا الاناصعر الغذائيعة الالزمعة ألن ال

 إلنبات حبوب اللقاح . 

 لتكون الجني  داخل البويضة . ينقسم الزيجوت عدة انقسامات متتالية
 ألن المبيض عندما ينضج يتحول إلى ثمرة .  تختلف طبياة الثمار تبااً لطبياة المبيض

ولمنع  جفعاف فيتغذى الطام مع  عصعارة األصعل  حتى يلتصقا ربط الطام م  األصل بإحكام 

 األنسجة الداخلية ودخول الجراثيم الفتاكة.

 ألنهما م  األنواع النباتية المتقاربة فى الصفات . يمك  إجراء التكاثر بالتطايم  بي  التفاح والكمثرى 

ال يمكعععع  إجععععراء التكععععاثر بععععالتطايم  بععععي  البرتقععععال 

 والمشمش 

 فى الصفات .ألنهما غير متقاربي  

اخععععتالف البطاطععععا ععععع  البطععععاطس رغععععم تكاثرهمععععا 

 بالدرنات 

 والبطاطس ساق أرضية . جذرألن البطاطا 

في التكاثر بالتاقيل يجب أن تكون الاقلة غصعنا يحمعل 

 عدة براعم .

لتنمو البراعم المطمورة مكونة المجموع الجذرى فعي التربعة 

 ى في الهواء وتنمو البراعم الظاهرة مكونة المجموع الخضر

تاتبععر عمليععة زراعععة األنسععجة النباتيععة معع  أهععم طععرق 

 زيادة المحاصيل . 

ألنعع  بواسععطتها يمكعع  الحصععول علععى أعععداد كبيععرة معع  احععد 

 النباتات باستخدام جزء صغير من  .

ها ألن باض النباتات تتكاثر جنسيا ع  طريق األزهعار وباضع يمك  لباض النباتات التكاثر جنسيا وال جنسيا .

يتكععاثر ال جنسععيا ععع  طريععق أجععزاء النبععات المختلفععة دون أن 

يكععون للزهععرة دورا فععي هععذ  الامليععة وتكععون األفععراد الناتجععة 

 مطابقة تماما للنبات األصلى . 

يفضعععل التكعععاثر الخضعععرى فعععى النباتعععات ذات الصعععفات 

 الوراثية جيدة اإلنتاج. 

تحمععل  ألنعع  نععوع معع  التكععاثر الالجنسععى األفععراد الناتجععة منعع 

 نفس الصفات الوراثية للفرد األبوى جيد الصفات. 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 
 

 سقوط حبة لقاح على ميسم الزهرة. 

 

تنبعع  حبععة اللقععاح مكونععة أنبععوب لقععاح يحتععوى علععى نععواتي  

لم ويصل إلى البويضة مذكرتي  ونواة أنبوبية يمتد داخل الق

مع  خععالل فتحععة النقيعر بععالمبيض ثععم تنعدمج إحععدى النععواتي  

البيضعة مكونعة الزيجعوت العذى ينقسعم   الذكريتي  مع  خليعة

 مكونًا الجني .

ماذا حيدث عند :  5س 

: 
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 -المبععيض  : ) إتمعام عمليعة اإلخصعاب بالنسعبة لكعل مع 

 (.  غالف البويضة -جدار المبيض  -البيضة  -البويضة 

 

رة، البويضة إلى بذرة، البويضة إلعى يتحول المبيض إلى ثم

جنععي ، جععدار المبععيض إلععى غععالف الثمععرة، غععالف البويضععة 

 إلى غالف البذرة. 

قط  جزء م  درنة ساق البطاطس بهعا ععدة عيعون مع  

 زرعها وريها بانتظام. 

تنمععو باععض البععراعم ألسععفل مكونععة مجموًعععا جععذري ا، تنمععو 

  براعم أخرى ألعلى مكونة المجموع الخضرى.

وضع  عقلععة بهعا عععدة بعراعم فععى التربعة معع  مراعععاة أن 

يكععون جععزء معع  الاقلععة ظععاهًرا واآلخععر مععدفونًا معع  ريعع  

 بانتظام. 

تنمو البعراعم المطمعورة فعى التربعة مكونعة مجموًععا جعذري ا 

 وتنمو البراعم الظاهرة مكونة المجموع الخضرى. 

 

 لصق الُطام على األصل كما يحدث فى المانجو. 

 

ى الطُّام م  عصارة األصل وينمو مكونًا ثماًرا م  نوع يتغذ

 الطُّام. 

 ينتج ثمرة تحتوى على أكثر م  بذرة مثل ثمرة قرنة الفول.  احتواء مبيض الزهرة على أكثر م  بويضة. 

وض  نسيج م  قمة ساق فعى وسعط غعذائى مناسعب بع  

 هرمونات نمو. 

جديععًدا يحمععل  ينمععو النسععيج فععى الوسععط الغععذائى مكونًععا نباتًععا

 نفس صفات الفرد األبوى. 

 يحدث التلقيح الخلطى للزهرة.  عدم نضج المتوك والمياسم فى وق  واحد. 

وضععع  أجعععزاء صعععغيرة مععع  أجعععزاء الجعععذر فعععى أنابيعععب 

 تحتوى على لب  جوز الهند. 

تنمو هذ  األجزاء وتتمايز أنسجتها منتجة أفراًدا كاملعة ألن 

 اسب لنموها. لب  جوز الهند وسط غذائى من

لصق جزء م  نبات البرتقال على نبات نارنج ثاب  فعى 

 التربة. 

يتغععذى الطُّاععم )البرتقععال( علععى عصععارة األصععل )النععارنج( 

 وتكون الثمار الناتجة برتقاالً. 

غرس غص  نبات مثل الورد فى التربة بحي  يكون كل 

 م  الجزء المدفون والظاهر ب  برعم م  ري  بانتظام. 

البراعم مدفونعة مكونعة جعذًرا، تنمعو البعراعم الظعاهرة تنمو 

 مكونة مجموًعا خضري ا. 

وضععع  قطعععرة مععع  محلعععول سعععكرى علعععى حبعععوب لقعععاح 

 موضوعة على شريحة زجاجية .

 تنب  حبوب اللقاح مكونة أنبوب لقاح .

 يتم التلقيح في  ذاتيا . نضج المتوك والمياسم فى وق  واحد فى نبات الكتان 

*************************************************************************** 
 

 

 نبات النجيل  نبات يتكاثر بالريزومة  زهرة القرع زهرة أحادية الجنس 

 نبات الموز  نبات يتكاثر بالفسائل  زهرة المنثور  زهرة خنثى

 نبات القلقاس  نبات يتكاثر بالكورمات  زهرة المنثور  زهرة ذات سبالت منفصلة 

 نبات البصل  نبات يتكاثر باألبصال  زهرة البتونيا  زهرة ذات بتالت ملتحمة 

نبععات البرتقععال علععى  نباتي  يتم تطايم أحدهما على اآلخر بالقلم  نبات الكتان  نبات ذاتى التلقيح 

 نبات النارنج 

 نبات المانجو  خر باللصق نباتي  يتم تطايم أحدهما على اآل نبات الذرة  نبات خلطى التلقيح 

 نبات الانب  بالتاقيلنبات يتكاثر خضري ا  البطاطس  نبات يتكاثر خضري ا بالدرنات 

 

 
 

 . عضو التكاثر التزاوجى فى النباتات الزهرية الزهرة

 حماية األجزاء الداخلية للزهرة خاصة قبل تفتحها.  سبالت الكأس 

 م عملية التكاثر، حماية أعضاء التكاثر. جذب الحشرات إلتما بتالت التويج 

 إنتاج حبوب اللقاح.  / الطل متك الزهرة 

 الكرابل 

 

يحوى المبيض الذى ينتج البويضات، الميسم الذى يلعتقط حبعوب اللقعاح ويفعرز محلعوالً 

 سكري ا لتغذية حبة اللقاح لكى تنب  مكونة أنبوبة اللقاح إلتمام عملية اإلخصاب. 

 إنتاج أفراد جديدة تحمل نفس الصفات الوراثية للفرد األبوى.  ضرى الطبياى التكاثر الخ

 التقاط وإنبات حبوب اللقاح . المياسم الريشية اللزجة

 :مثاال لكل من اذكر :  6س 

 

 : أذكر استخدامًا واحدًا لكل من :  7س 
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 تكوي  المجموع الجذرى والمجموع الخضرى . البراعم فى البطاطس

 صغيرة من .  إنتاج أعداد كبيرة م  النباتات الجيدة الصفات م  أجزاء تقنية زراعة األنسجة 

*************************************************************************** 
 

 

 سبالت الكأس  حماية أجزاء الزهرة الداخلية.  الزهرة  التكاثر التزاوجى فى النباتات الزهرية.

 / الطل وك المت إنتاج حبوب اللقاح.  بتالت التويج  جذب الحشرات إلتمام عملية التلقيح. 

 الميسم  ثبات حبة اللقاح على الزهرة.  المبيض  إنتاج البويضات. 

 التويج حماية أعضاء التكاثر / جذب الحشرات البويضة  تكوي  البذور فى النباتات الزهرية. 

  المبيض فى النباتات الزهرية.  الثمرةتكوي   التخ  حمل المحيطات الزهرية 

*************************************************************************** 
 

 

 الوظيفة الرتكيب الرتتيب احمليط الزهرى

 الكأ 
المحيط األول 

 )الخارجى(

أوراق صععععغيرة خضععععراء اللععععون تسععععمى 

 سبالت .

حمايععة األجععزاء الداخليععة للزهععرة 

 وخاصة قبل تفتحها .      

 المحيط الثانى التويج
هيعععة ورائحعععة ذكيعععة أوراق ذات ألعععوان زا

 تسمى بتالت .

جعععععذب الحشعععععرات التعععععى تقعععععوم 

بعععععدورها فعععععى عمليعععععة التكعععععاثر 

 وحماية أعضاء التكاثر .              

 المحيط الثال  الطلع

أوراق تسععمى أسععدية وتتكععون السععداة معع  

 بالمتععكرفيعع  ينتهععى بانتفععاخ ياععرف  خععيط

وهععععو يتكععععون معععع  فصععععي  بكععععل منهمععععا 

 اللقاح .حجرتان تحتوى بداخلها حبوب 

 إنتاج حبوب اللقاح 

 ) عضو التذكير فى الزهرة (         

المحيط الراب   املتاع

 )الداخلى(

أوراق تسمى كرابعل وتتكعون الكربلعة مع  

يتصعععل بعععأنبوب  المبعععيضانتفعععاخ يسعععمى 

 الميسعععملععع  فوهعععة تسعععمى  القلعععميسعععمى 

 ويحتوى المبيض على بويضات .     

 تكوي  البويضات 

 الزهرة (          ) عضو التأني  فى

************************************************************************** 

 زهرة نبات البتونيا زهرة نبات املنثور
 سبالت ملتحمة 5 سبالت منفصلة  4

 بتالت ملتحمة 5 بتالت منفصلة 4

************************************************************************** 

 التلقيح اخللطى التلقيح الذاتى وجه املقارنة

 التعريف

هععو انتقععال حبععوب اللقععاح معع  متععوك زهععرة إلععى 

مياسععم نفععس الزهععرة أو إلععى زهععرة أخععرى علععى 

 نفس النبات .

هععو انتقععال حبععوب اللقععاح معع  متععوك زهععرة إلععى 

مياسم إلى زهرة أخرى على نبعات  خعر مع  نفعس 

 النوع .

 الشروط

ج المتوك والمياسم فى وقع  واحعد كمعا فعى نض ●

 نبات الكتان .

عععععدم تفععععتح األزهععععار إال باععععد إتمععععام عمليععععة  ●

       اإلخصاب كما فى نبات الشاير .  

كمعا  عدم نضج المتوك والمياسم فى وق  واحد ●

  فى نبات عباد الشمس .

أن تكعون الزهعرة وحيععدة الجعنس كمععا فعى نبععات  ●

    الذرة .
 

 : كل مما يلى قارن بني:  9س 

 

 :اذكر اسم اجلزء املسئول فى النبات عن :  8س 
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 )زهرة مؤنثة ) وحيدة اجلنس (   زهرة مذكرة ) وحيدة اجلنس (   ثنائية اجلنس (  زهرة خنثى ) 
تحمععععل أعضععععاء التععععذكير ) الطلععععع  ( 

 وأعضاء التأني  ) المتاع ( . 
 تحمل أعضاء التأني  فقط ) المتاع ( تحمل أعضاء التذكير فقط ) الطل  ( 

تحتععععوى علععععى المحيطععععات الزهريععععة 

الطلعععع  األرباععععة ، الكععععأس والتععععويج و

 والمتاع . 

تحتوى على ثالثة محيطات زهريعة ، 

 الكأس والتويج والطل  . 

تحتوى على ثالثة محيطات زهريعة ، 

 الكأس والتويج والمتاع .

   رمزها  :  رمزها : رمزها

مثععععععل ماظععععععم النباتععععععات الزهريععععععة : 

التيوليععب والبتونيععا والمنثععور والععورد 

البلعععععدى والبسعععععلة والقطععععع  وعبعععععاد 

 لكتان . الشمس وا

 مثل : النخيل والذرة والقرع . 

************************************************************************** 

 التلقيح باحلشرات التلقيح بالرياح
 يتم ع  طريق الحشرات  يتم ع  طريق الرياح ) الهواء (

 يتم فى األزهار التى تتميز بـ :

 : ريشية لزجة. مالمياس: مدالة. ،  المتوك

 : تنتج بأعداد هائلة وخفيفة وجافة . حبوب اللقاح

 يتم فى األزهار التى تتميز بـ :

 : ملونة ذات روائح ذكية . البتالت

 : لزجة أو خشنة . حبوب اللقاح
 

************************************************************************** 

 ر بالتطعي التكاث التكاثر بالدرنات
 تكاثر خضرى صناعى. تكاثر خضرى طبياى.

يتم ع  طريق زراعة ساق أرضعية كالبطعاطس 

أو جععذر عرضععى كالبطاطععا يحتععوى علععى بععراعم 

 نامية فى التربة .

يتم ع  طريق وض  جزء م  نبات يحمل عدة بعراعم )الطاعم( علعى 

 فرع نبات  خر متقارب ما  فى الصفات )األصل( 

 الفرد الناتج م  نفس نوع الطام نفس نوع النبات األصلى.الفرد الناتج م  

 مثل : البرتقال والنارنج أو التفاح والكمثرى أو الخوخ  والمشمش. مثل : البطاطا والبطاطس .

************************************************************************ 

 
   

 : ذكر ما يربط بني باقى الكلماتاستخرج الكلمة غري املناسبة، ثم ا – 1

 مبيض  -قلم  -سداة  -ميسم )أ(       

 تطايم  -ترقيد  -تلقيح  -تاقيل )ب(       

       الكأس / التويج / التلقيح / الطل  / المتاع.)جـ(       

 الميسم / المبيض / الكأس / القلم. )د(       

 ذاتى / تلقيح حشرى.  تلقيح هوائى / تلقيح صناعى / تلقيح)هـ(       

 تكاثر بالدرنات / تكاثر بالريزومة / تكاثر بالفسائل / تكاثر بالتاقيل / تكاثر بالكورمات. )و(       

 تكاثر بالتاقيل / تكاثر بالتطايم / تكاثر بالفسائل / تكاثر بزراعة األنسجة. )ز(       

 النخيل / الذرة / المنثور / القرع. )ح(       

 لكلمة الشاذة هى السداة )باقى الكلمات تمثل أجزاء الكربلة(. اج : )أ( 

 الكلمة الشاذة هى تلقيح )باقى الكلمات تمثل طرق التكاثر الخضرى الصناعى(. )ب(      

 التلقيح، باقى الكلمات المحيطات الزهرية. )جـ(      

 الكأس، باقى الكلمات مكونات الكربلة. )د(      

 أسئلة متنوعة
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 ى، باقى الكلمات طرق التلقيح الخلطى. تلقيح ذات)هـ(      

 تكاثر بالتاقيل، باقى الكلمات تابر ع  طرق التكاثر الخضرى الطبياى. )و(      

 تكاثر بالفسائل، باقى الكلمات تابر ع  طرق التكاثر الخضرى الصناعى. )ز(      

 المنثور )الباقى أزهار وحيدة الجنس(. )ح(      

 : الزهرى املتوقع حدوثه فى أزهار النباتات التاليةاستنتج نوع التلقيح ( 2)

 خلطى ج :          أزهار نبات عباد الشمس التى ال تنمو فيها المتوك والمياسم فى وق  واحد. )أ( 

 ذاتى ج :                         أزهار نبات الشاير التى ال تتفتح إال باد تمام عملية اإلخصاب. )ب( 

 ذاتىج :                  لكتان التى تنضج فيها المتوك والمياسم فى وق  واحد. أزهار نبات ا)جـ( 

 ذاتى خلطى صناعى ج :                                أزهار نبات النخيل وحيدة الجنس فى نبات ثنائى المسك .)د( 

 خلطىج :      أزهار النباتات التى يكون فيها مستوى المتوك منخفض ع  مستوى المياسم. )هـ( 

 خلطىج :                                                           أزهار نبات الذرة وحيدة الجنس. )و(  

 اللقاح كيف ميكنك التمييز ظاهريًّا بني زهرة ذات تلقيح حشرى وأخرى ذات تلقيح هوائى، موضًحا ما هى مميزات حبوب( 3)

 ؟  فى كل منهما      

 األزهار ذات التلقيح الحشرى بالبتالت زاهية األلوان ذات رائحة ذكية وبقاعدة البتالت جيوب رحيق.تتميز ج : 

 وتتميز األزهار ذات التلقيح الهوائى بأن متوكها مدالة ليسهل تفتحها بحركة الهواء، ومياسمها ريشية لزجة.     

 مميزات حبوب اللقاح فى:     

 تنتج بأعداد كبيرة لتاويض ما يفقد فى الجو، وحبوب اللقاح خفيفة جافة ليسهل حملها  األزهار التى تلقح هوائيّا     

 بالتيارات الهوائية لمسافات بايدة، فى األزهار التى تلقح حشري ا حبوب اللقاح لزجة أو خشنة.       

************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وضح بالرسم : 10س 

 

 امليسم

 القلم

 املبيض

 كربلة

 املتك

 اخليط
 سداة

 بتلة

 سبلة

 بويضات

 التخت

 العنق

 شكل ختطيطى للزهرة النموذجية

 زهرة خنثى               زهرة مذكرة         زهرة مؤنثة    

 حبوب لقاح

 متك

 خيط

 سداة

 تلقيح ذاتى                                تلقي خلطى
 التلقيح اهلوائى

 ميسم

 متك
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************************************************************************** 

 

 

 

 
 

 التكاثر  عملية حيوية تهدف إلى استمرارية النوع والحفاظ علي  م  االنقراه. 

 الجنسى التكاثر ال عملية إنتاج أفراد نسخ طبق األصل م  الفرد األبوى. 

 تكاثر جنسى  عملية إنتاج أفراد تحمل صفات مشتركة م  األبوي . 

 اخلصيتان  غدتان بالجهاز التناسلى للذكر تنتجان األمشاج المذكرة وهرمون التستوستيرون. 

 كيس الصفن  كيس جلدى يحافظ على درجة حرارة الخصيتي  أقل م  حرارة تجويف الجسم. 

 ت المنوية ونضجها.لتخزي  الحيوانا  مستودع

 أنابيب كثيرة االلتواء يتم فيها تخزي  الحيوانات المنوية واستكمال نضجها.

 الرببخ 

 القضيب  عضو يتكون م  نسيج إسفنجى تمر بداخل  القناة البولية التناسلية. 

 التستوستريون  هرمون تفرز  الخصيتان يامل على ظهور الصفات الجنسية للذكر. 

 احليوان املنوى  حركة تنتجها الخصية بأعداد كثيرة. خلية مذكرة مت

 سائل قاعدى تفرز  الغدد الملحقة بالجهاز التناسلى للذكر.

 إفراز تنتج  الغدة التناسلية فى الذكر وم  وظائف  ماادلة حموضة مجرى البول.

 السائل املنوى 

 هرمونى األنوثة.عضو فى حجم وشكل اللوزة المقشورة بالجهاز التناسلى لانثى يفرز 

 عضو بالجهاز التناسلى لانثى يقوم بإنتاج البويضات الناضجة فيما يارف باملية التبويض.

 املبيض 

 قناة فالوب  قناة أنبوبية ذات فتحة قماية لها زوائد أصباية تمر فيها البويضات نحو الرحم. 

 الرحم  د. عضو عضلى مرن أجوف كمثرى الشكل يتم في  تغذية الجني  حتى الميال

 الدورة الشهرية  يوًما ترتبط بنزول دم الحيض.  28ظاهرة تتكرر عند المرأة كل 

 البويضة  خلية مرنثة ساكنة ينتجها المبيض بأعداد قليلة. 

 األمشاج  خاليا تناسلية تحتوى على نصف المادة الوراثية. 

 اإلخصاب  اندماج نواة الحيوان المنوى م  نواة البويضة. 

 الزجيوت  لخلية الناتجة م  اندماج نواة الحيوان المنوى م  نواة البويضة. ا

 إنزميات  إفرازات رأس الحيوان المنوى لتحليل غالف البويضة. 

 الفترة الزمنية م  لحظة إخصاب البويضة وحتى عملية الوالدة. 

 هر. أش 9الفترة الزمنية بي  عملية اإلخصاب وعملية الوالدة وتصل إلى حوالى 

 فرتة احلمل 

 : اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 1س 
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 محى النفاس  مره تناسلى تسبب  بكتريا كروية. 

 الزهرى  مره تناسلى تسبب  بكتريا حلزونية. 

 فرتة احلضانة  هى الفترة م  بدء الادوى حتى ظهور أعراه المره. 

أنابيععب كثيععرة االلتععواء تخععرج معع  قاعععدة كععل خصععية يععتم فيهععا تخععزي  الحيوانععات المنويععة 

 جها. واستكمال نض

 الرببخ 

 عملية التبويض  يوًما م  أحد المبيضي  بالتناوب م  المبيض اآلخر. 28عملية إنتاج بويضة ناضجة كل 

الس  الذى يتوقف عند  نشاط المبيض فى أنثى اإلنسعان فيتوقعف عع  إنتعاج البويضعات ويقعل 

 إفراز الهرمونات. 

 سن اليأس 

الشخص احلامل  ان  حامال للميكروب المسبب للمره .شخص ال تظهر علي  أعراه المره بالرغم م  

 للمرض

*************************************************************************** 

 
   

 . ذيلو  قطاة وسطىو رأس يتكون الحيوان المنوى م  – 1

 المسئوالن ع  المظاهر الجنسيةهما  فى األنثى اإلستروجي  فى الذكر وهرمون التستوستيرون ياتبر هرمون – 2

 الثانوية.       

 م  الغدد الملحقة بالجهاز التناسلى للذكر.  البروستاتا وغدة كوبر غدتا – 3

  التستوستيرون وإفراز الحيوانات المنوية وظيفة الخصيتي  إنتاج – 4

  تجويف الجسم خارج الصف  تق  الخصيتان داخل كيس – 5

 ومن  إلى القناة الوعاء الناقل ثم تنتقل باد ذلك إلى البربخفي ي  الحيوانات المنوية يتم استكمال نضج وتخز – 6

 البولية التناسلية.       

  غدتا كوبر و البروستاتا و الحويصلتان المنويتان يتصل بالجهاز التناسلى للذكر ثالث غدد ملحقة هى – 7

  قاعدى وهو ذو أثر المنوىالسائل  تفرز الغدد الملحقة بجهاز الذكر التناسلى – 8

 األستروجي  والبروجسترون  وإفراز هرمونى البويضات وظيفة المبيضي  إنتاج – 9

 يوم بالتبادل م  المبيض اآلخر.  28 يقوم المبيض بإطالق بويضة ناضجة كل – 10

 التبويض  تارف عملية إطالق البويضات الناضجة باملية – 11

  الرحم بينما يتم تكوي  الجني  داخل قناة فالوب داخل تتحرك البويضات تجا  الرحم – 12

 حدوث واستمرار الحمل بينما هرمون البروجسترون ضرورى لــ– 13

 يوًما.   28 وهى تتكرر مرة كل الدورة الشهرية م  مظاهر البلوغ فى األنثى – 14

 55: 45ويتوقف م  س  سنة  14:11يبدأ إطالق البويضات فى الفتاة م  س   – 15

 اللتقاط البويضة الناضجة.  زوائد أصباية ذات قماية تبدأ قناة فالوب بفتحة – 16

 . الرحم إلى المبيض تامل قناة فالوب على نقل البويضة م  – 17

 .الركني  الالويي  للرحم في تفتح قناتا فالوب  – 18

 ى تغذى الجني  أثناء الحمل ع  طريقالت المشيمة ليكون بالشايرات الدموية يُبط  الرحم بغشاء مخاطى غنى بـ – 19

  الحبل السرى        

  غالف خلوى متماسك وتحاط م  الخارج بــ نصف المادة الوراثية تحتوى البويضة على نواة بها – 20

 التى ينتجها جهاز األنثى التناسلى لتكوي  البويضة الذى يتحد م  المنوى ينتج جهاز الذكر التناسلى الحيوان – 21

  الزيجوت        

  المستقيم و المثانة بي  الحوه يق  الرحم داخل تجويف عظام – 22

 نصف المادة الوراثية  تختلف خاليا األمشاج ع  باقى خاليا الجسم فى احتوائها على – 23

 للبويضة.  الغالف الخلوى المتماسك تامل على تفكك إنزيمات يفرز رأس الحيوان المنوى – 24

 ومره سرطان البروستاتا ومره سرطان الرحم لتى تنشأ دون االتصال الجنسى مرهم  األمراه ا – 25

  حمى النفاس        

  السيالن ومره الزهرى ومره اإليدز م  األمراه التى تنشأ نتيجة االتصال الجنسى – 26

  حلزونية بينما الزهرى يسبب  بكتريا كروية مره حمى النفاس تسبب  بكتريا – 27

 : أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها:  2س 
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 م  بدء الطم .  الراب  عشر لبويضة فى قم  فالوب فى اليومتسقط ا – 28

*************************************************************************** 
 

  
 

 / بطانة الرحم / البويضة ( الزيجوتيحدث اإلخصاب لحظة تكون ................        ) الجني  /  – 1

 رف الاضو التناسلى عند اإلصابة بمره ...............تظهر قرحة صلبة على ط – 2

 / السيالن / حمى النفاس / الحصبة األلمانية (  الزهرى)                                                                   

  (  38/  34 / 28/  24بويضة ناضجة كل ........... يوم . )  يفرز م  أحد المبيضي  فى أنثى اإلنسان – 3

إذا كان  درجة حرارة تجويف جسم اإلنسان  – 4
5
 م فإن الحيوانات المنوية تتكون في درجة حرارة ................  37

                                                                                          (
5
35  /

5
37  /

5
39  /

5
40 ) 

 / حمضى / ملحى (  قلوىقة سائل ...............                                    ) متاادل / تفرز الغدد الملح – 5

 (  65/  56/  28/  24ينتج المبيض األيم  في أنثى اإلنسان بويضة كل .......... يوم .    )  – 6

 / الراباة (   الثالثةولى / الثانية / يبدأ شاور األم بحركة الجني  في المرحلة .............. م  الحمل . ) األ – 7

 (  حمى النفاسم  األمراه التى قد تصيب األم باد الوالدة ..............              ) الزهرى / الجدرى / السيالن /  – 8

 يمك  أن تحدث الوالدة في األسبوع ..............  – 9

 ( الثام  والاشري ) الثانى والاشري  / الثال  والاشري  / السادس والاشري  /                                                 

 عدد الكروموسومات في الزيجوت .............. عدد الكروموسومات في البويضة .  – 10

 يساوى / رب  (/ نصف /  ضاف)                                                                                          

************************************************************************** 

  
 

 

 

 ؟ال يتكاثر اإلنسان بطريقة ال جنسية 

 ؟يتكاثر اإلنسان بطريقة جنسية 

ألن األفععراد الناتجععة معع  التكععاثر الالجنسععى تكععون نسععًخا شععب  

كعون كعل فعرد فيع  األصل مع  الفعرد األبعوى واإلنسعان البعد أن ي

 متميًزا ع  باقى األفراد.

وجود الخصيتي  داخل كعيس الصعف  خعارج تجويعف 

 الجسم 

لحفظ درجة حرارة الخصيتي  أقل بحوالى درجتي  ع  تجويف 

 الجسم وهى الدرجة المناسبة لنضج الحيوانات المنوية .   

الشخص العذى توجعد خصعيتا  داخعل تجويعف جسعم  

 ً  يكون عقيما

نات المنويعة التعى ينتجهعا تكعون ميتعة نتيجعة ارتفعاع ألن الحيوا

 درجة حرارة تجويف الجسم مما يردى إلصابت  بالاقم .   

يصععععبح الشععععخص عقيمععععاً عنععععد حععععدوث قطعععع  فععععى 

 الوعاءي  الناقلي  

القناة البوليعة لتوقف نقل الحيوانات المنوية م  الخصيتي  إلى 

 التناسلية 

ادلة حموضة مجرى البول حتى ال تموت الحيوانات المنوية لما السائل المنوى ل  خواص قلوية 

 أثناء مرورها في  . 

تعزال غعدة البروسعتاتا لديع  يفقعد القعدرة  الرجل الذي

 على اإلنجاب

لاعععدم إفعععراز السعععائل المنعععوي العععذي يغعععذي الحيوانعععات المنويعععة 

 . الهالك ويحميها م 

 . اتجا  الرحم ىدفاها فاللتقاط البويضة و مهدبة ذات فتحة قماية قناة فالوب

 . فترة الحمل ىلتغذي الجني  ف  أوعية دموية كثيرة تنتشر بالرحم

 .  ألن  عضو مرن يتمدد عند نمو الجني  المناسب لنمو الجني  الرحم هو الاضو

 .ألن هذا يمن  وصول البويضات إلى الرحم فيمن  اإلنجاب فالوب إحدى طرق من  الحمل ىقنات ياتبر ربط

  بسبب ما تدخر  م  مواد غذائية . ة البويضة كبيرة الحجم نسبياً خلي

 ألن  المسئول ع  المظاهر الجنسية الثانوية فى األنثى . أهمية هرمون اإلستروجي 

تفعععرز رءوس الحيوانعععات المنويعععة إنزيمعععات أثنعععاء 

 مهاجمتها للبويضة 

 لتفكيك الغالف الخلوى المتماسك للبويضة . 

فسعععها بغعععالف باعععد اختعععراق رأس تحعععيط البويضعععة ن

 الحيوان المنوى لها 

 لمن  دخول أى حيوان منوى  خر .

يلزم تاقيم األدوات الجراحية المسعتخدمة فعى عمليعة 

 الوالدة 

 لحماية األم م  اإلصابة بباض األمراه مثل حمى النفاس . 

 :علل ملا يأتى :  4س 

 

 : اإلجابة الصحيحة مما بني اإلجابات املعطاةاخرت :  3س 
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يجععععب عععععدم اخععععتالط األم فععععور الععععوالدة بأشععععخاص 

 مصابي  بأمراه الجهاز التنفسى 

 لحمايتها م  اإلصابة بحمى النفاس .

ضععرورة  ابتاععاد األم حديثععة الععوالدة  ععع  التيععارات 

 الهوائية 

لاععدم اإلصععابة بالتهابععات الحلععق أو األنفلععونزا التععى قععد تسععبب 

 . بمره حمى النفاس اإلصابة

 لحركة الحيوان المنوى حتى يصل إلى البويضة . يمتلك الحيوان المنوى ذيل طويل ورفي  

احتعععواء القطاعععة الوسعععطى للحيعععوان المنعععوى علعععى 

 الميتوكوندريا  

 لتـوليـد الطاقة الالزمة لحركة الحيوان المنوى .

توجد أنابيب ملتفة تارف بعالبربخ تخعرج مع  قاععدة 

 الخصية  

ألنعع  يععتم فيهععا اسععتكمال نضععج الحيوانععات المنويععة  وتخعععزي  

 الحيوانات المنوية . 

تحععيط البويضععة نفسععها بغععالف باععد اختععراق رأس الحيععوان ألن  يواني  منويي  بح ةال يمك  إخصاب البويض

 لمن  دخول أى حيوان منوى  خر . المنوى لها

لاععععدم إخصععععاب البويضععععة بحيععععوان منععععوى فتمععععوت وتنفجععععر  حدوث الدورة الشهرية عند اإلناث

 الشايرات الدموية المبطنة لجدار الرحم . 

 . تكوي  هرمون الذكورة ألن  يقلل م  اإلنجابالتدخي  يقلل م  قدرة الرجل على 

تكوي  هرمعون األنوثعة ويعردى إلعى معوت األجنعة  ألن  يقلل م  التدخي  يقلل م  قدرة المرأة على اإلنجاب

   واألطفال حديثى الوالدة . 

 . بسبب تااطى األم الحامل للمخدرات زيادة مادل التشوهات الخلقية للجني 

 ألن  ضرورى لحدث واستمرار الحمل . ترونأهمية هرمون البروجس

 للحفاظ على عدد الكروموسومات ثابتًا فى النوع الواحد.  يحتوى المشيج على نصف المادة الوراثية. 

ا هائاًل م  الحيوانات المنوية رغم أن   يفرز الذكر كم 

 ال يخصب البويضة سوى حيوان منوى واحد. 

 

ماًععا فععى تفكيععك الغععالف  ألن جميعع  الحيوانععات المنويععة تشععترك

الخلعوى المتماسعك العذى يحععيط بالبويضعة مع  خعالل فععرز رأس 

 الحيععوان المنععوى إنزيمععات ثععم يخصععبها حيععوان منععوى واحععد.

عععالوة علععى أن جععزًءا منعع  يفقععد أو يمععوت خععالل رحلتعع  معع  

 المهبل حتى قناة فالوب. 

 ال يمك  إخصاب البويضة بحيواني  منويي . 

 

خصابها بحيوان منوى تحعيط نفسعها بغعالف ألن البويضة عند إ

 يمن  دخول أى حيوان منوى  خر. 

 كثرة التبول فى المرأة الحامل. 

 

ألن الرحم يق  بي  المثانة والمسعتقيم عنعد نمعو الجنعي  يضعغط 

 على المثانة مما يردى لكثرة التبول. 

يعوم معع  أحععد  28بويضععة كععل  بإنتعاجألن عمليعة التبععويض تععتم  يوم  56ينتج المبيض الواحد بويضة كل 

 المبيضي  بالتناوب م  المبيض اآلخر .

ألنعع  يحصععل علععى الغععذاء المهضععوم معع  المشععيمة ععع  طريععق  ال يستخدم الجني  جهاز  الهضمى طوال فترة الحمل 

 الحبل السرى .

 .ألن  الهرمون المسئول ع  حدوث الحمل واستمرار  يطلق على هرمون البروجسترون هرمون الحمل. 

*************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إذا قط  الوعاءان الناقالن. 

 

عععدم وصععول الحيععوان المنععوى الععذى تنتجعع  الخصععيتان إلععى القنععاة 

 البولية التناسلية ويصبح الذكر عقيًما غير قادر على اإلنجاب. 

رج تجويعععف الجسعععم إذا لعععم تخعععرج الخصعععيتان خعععا

 أثناء نمو الجني  فى الرحم. 

إذا لععم تخععرج الخصععيتان وظلعع  داخععل التجويععف البطنععى تتوقععف 

 الخصيتان ع  إنتاج الحيوانات المنوية ويصبح الذكر عقيًما. 

توقفعععععععع  الخصععععععععية ععععععععع  إنتععععععععاج هرمععععععععون 

 التستوستيرون. 

عععدم ظهععور الصععفات الجنسععية الثانويععة علععى الععذكر، عععدم القععدرة 

 إلنجاب. على ا

عععععدم إفععععراز الغععععدد الجنسععععية الملحقععععة بالجهععععاز 

 التناسلى للذكر السائل المنوى. 

 

عععدم تغذيععة الحيوانععات المنويععة، عععدم ماادلععة حموضععة مجععرى 

البول، وهذا يردى إلى موت  وكذلك يصاب تدفق الحيوان المنوى 

 وبالتالى يصبح الذكر عقيًما. 

 :ماذا حيدث عند / ما النتائج املرتتبة على :  5س 
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 ا. انسداد قناتى فالوب أو ربطهما جراحي  

 

عدم وصول البويضة التى يطلقها المبيض إلى الرحم وكذلك ععدم 

وصععول الحيععوان المنععوى إليهععا، وبالتععالى عععدم قععدرة المععرأة علععى 

 اإلنجاب. 

 توقف المبيضي  ع  إفراز هرمونى األنوثة. 

 

عععدم قععدرة و عععدم ظهععور الصععفات الجنسععية الثانويععة علععى األنثععى

 األنثى على الحمل.

ونعععدريا فعععى القطاعععة الوسعععطى ععععدم وجعععود ميتوك

 بالحيوان المنوى. 

ال تتولععد الطاقععة الالزمععة لحركععة الحيععوان ممععا يععردى إلععى عععدم 

 الحركة وبالتالى عدم وصول  للبويضة ويصبح الذكر عقيًما. 

إفراز الذكر ماليي  الحيوانات المنوية أثناء عملية 

 التزاوج. 

 

ة يفعرز رأسعها يتم إخصاب البويضعة ألن جميع  الحيوانعات المنويع

إنزيمات تامل علعى تفكعك الغعالف الخلعوى المتماسعك العذى يحعيط 

 بالبويضة لكى يخصبها فى النهاية حيوان منوى. 

تاعععره األم باعععد العععوالدة مباشعععرة لعععرذاذ شعععخص 

 مصاب بالتهابات حادة فى الحلق أو اللوزتي . 

قد تنتقل البكتريعا إلعى مهبعل األم أو إلعى جعرح مع  عمليعة العوالدة 

 ما يردى إلى إصابتها بحمى النفاس. م

 ً  ينتج أفراد تكون صورة طبق األصل م  الفرد األبوى . تكاثر اإلنسان ال جنسيا

تحيط الخلية نفسها بغالف يمن  دخعول أى حيعوان منعوى  خعر ثعم  اختراق أحد الحيوانات المنوية للبويضة 

 يحدث اإلخصاب ويتكون الزيجوت 

منويعععة كثيعععرة أثنعععاء ععععدم إفعععراز العععذكر حيوانعععات 

 التزاوج. 

يصععبح الععذكر عقيًمععا.. لاععدم قععدرة الحيوانععات المنويععة علععى تفكيععك 

 الغالف الخلوى المتماسك حول البويضة وبالتالى عدم إخصابها. 

 ال يستطي  الحيوان المنوى الحركة وبالتالى ال يصل إلى البويضة  فقد الحيوان المنى ذيل  

 يموت الجني  . الحملانقطاع الحبل السرى أثناء 

يتوقععف تمامععا إفععراز البويضععات معع  المبيضععي  وبالتععالى تتوقععف  وصول المرأة إلى س  اليأس

 الدورة الشهرية .

إهمعععال ععععالج المعععريض بعععالزهرى فعععى مراحلععع  

 المقدمة 

أورام فى مناطق متفرقة مع  الجسعم مثعل الكبعد والاظعام اإلصابة ب

وتنتهعى حيعاة المعريض  تلف المخووأعضاء م  الجهاز التناسلى 

 بالوفاة .     

 زيادة مادل التشوهات الخلقية للجني  . تااطى األم الحامل للمخدرات 

 يقق م  إفراز هرمون الذكورة . التدخي  واإلدمان بالنسبة للذكور .

تععم إخصععاب بويضععتي  أطلقتهمععا المععرأة بحيععواني  

 منويي . 

 ا غير متماثل. فى حالة إخصاب البويضتي  تلد المرأة توءمً 

 

 عدم دف  البويضة فى مسيرتها نحو الرحم.  عدم وجود أهداب فى قناة فالوب. 

 تموت الحيوانات المنوية أثناء مرورها فى مجرى البول . أصبح السائل المنوى ذو خواص متاادلة

*************************************************************************** 
 

 

 الخصيتي  

 

إفراز هرمون التستوستيرون المسئول ع  مظاهر و إنتاج الحيوانات المنوية

 البلوغ فى الذكر.

 كيس الصف  

 

الحفععاظ علععى درجععة حععرارة الخصععيتي  فععى درجععة حععرارة أقععل معع  درجععة حععرارة 

 تجويف الجسم بحوالى درجتي  لنضج الحيوانات المنوية. 

 كمال نضج . تخزي  الحيوان المنوى واست البربخ 

 نقل الحيوانات المنوية م  الخصية إلى القناة البولية التناسلية.  الوعاء الناقل 

الغععدد الملحقععة بالجهععاز التناسععلى 

 للذكر

إفراز السائل المنوى الذى يغذى الحيوان وياعادل حموضعة مجعرى البعول، يسعهل 

 م  تدفق الحيوان المنوى. 

راز هرمونـععععععـى األنوثععععععـة وهمععععععا األسععععععتروجي  إنتععععععـاج البويضـععععععـات، إفـععععععـ المبيضي  

 والبروجسترون.

 هرمونى األنوثة 

 

هرمععععون األسععععتروجي  ظهععععور الصععععفات الجنسععععية الثانويععععة لانثععععى، هرمععععون 

 البروجسترون ضرورى لحدوث الحمل واستمرار . 

 : أذكر استخدامًا واحدًا لكل من :  6س 

 



   

   

  

  
37      

 الرحم 

 

عضو عضلى مرن يتمدد ليسمح بنمو الجني ، وكذلك مبط  بغشاء مخاطى غنعى 

 الدموية التى تكون المشيمة لتغذية الجني  ع  طريق الحبل السُّرى. بالشايرات 

احتواء المشيج على نصف المعادة 

 الوراثية 

 لحفاظ على عدد الكروموسومات ثابتًا فى النوع الواحد. ا

 توليد الطاقة الالزمة لحركة الحيوان المنوى.  القطاة الوسطى بالحيوان المنوى

 ول ع  حركة الحيوان المنوى حتى يصل إلى البويضة. مسئ ذيل الحيوان المنوى 

اإلنزيمعععععات التعععععى تفرزهعععععا رأس 

 الحيوان المنوى 

تامعععل علعععى تحلعععل الغعععالف المتماسعععك العععذى يحعععيط بالبويضعععة لكعععى يعععتمك  أحعععد 

 الحيوانات المنوية م  اختراق البويضة. 

 نحو الرحم.  التقاط البويضة الناضجة م  المبيض ودفاها فى مسيرتها قناتا فالوب 

 الوقاية م  األمراه الجلدية والتناسلية المادية . الغطاء الطبى لقاعدة الحمام

*************************************************************************** 
 

 

 الرحم تغذية الجني  وحمايت  حتى الميالد.  الخصية إنتاج الحيوانات المنوية.

 قناة فالوب  نقل البويضات م  المبيض إلى الرحم.  البربخ حيوانات المنوية.تخزي  ونضج ال

نقل الحيوانات المنوية م  الخصية 

 إلى القناة البولية التناسلية.

الوعاء 

 الناقل 

خروج السائل المنوى والبول كل على 

 حدة. 

 القناة البولية التناسلية 

 المبيض  إنتاج البويضات. 

 

 منوى. إفراز السائل ال

 

الغدد الملحقة بالجهاز 

 التناسلى الذكرى 

************************************************************************ 

 
  
 

 الربوجسرتون اإلسرتوجني التستوستريون وجه املقارنة

 هرمون إنوثة . هرمون إنوثة . هرمون ذكورة . النوع

 المبيضان . ن .المبيضا الخصيتان . مفرز اهلرمون

مسعععععععئول عععععععع  المظعععععععاهر  الوظيفة

 الجنسية الثانوية للذكر .

مسععئول ععع  المظععاهر الجنسععية 

 الثانوية لانثى .

مسععئول ععع  حععدوث واسععتمرار 

 الحمل .

************************************************************************** 

 احليوانات املنوية البويضات

 أمشاج مذكرة.   أمشاج مرنثة.

يوم م  أحد المبيضي  بالتنعاوب مع   28تنتج بويضة كل 

 . المبض اآلخر

 تنتجها الخصية بأعداد كبيرة. 

 

 خاليا متحركة.  خاليا ساكنة كروية الشكل. 

 يرة جدا ، مقارنة بالبويضات. غص كبيرة الحجم نسبيا . 

 ركب كل منها م  : تي

 23)وراثيععععة علععععى نصععععف المععععادة التحتععععوى نععععواة  ●

 ( كروموسوم 

 على غذاء مخزون. يحتوى سيتوبالزم  ●

 ف الخلية م  الخارج. لغغالف خلوى متماسك ي ●

 يتركب كل منها م  : 

 23)الوراثية على نواة بها نصف المادة يحتوى رأس  ●

 . ( كروموسوم

 .قطاة وسطى تحتوى على الميتوكوندريا  ●

 ذيل طويل رفي .  ●

************************************************************************** 

 

 

 : كل مما يلى قارن بني:  8س 

 

 :اذكر اسم اجلزء املسئول عن :  7س 
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 مظاهر البلوغ فى أنثى اإلنسان مظاهر البلوغ فى ذكر اإلنسان

 نمو شار الوج  ومناطق أخرى م  الجسم .            ●

 خشونة الصوت . ●

 نمو األعضاء التناسلية وكبر حجمهما .                  ●

 نمو الاظام . ●

 تضخم الاضالت . ●

 نمو شار اإلبط والاانة .            ●

 ناومة الصوت . ●

 نمو الثديي  .                         ●

 تراكم الدهون فى باض مناطق الجسم . ●

 الدورة الشهرية ) الطم  ( .     ●

************************************************************************** 

 قناة فالوب الوعاءان الناقالن ه املقارنةوج
قناتععان تصععال الخصععيتان بالقنععاة البوليععة  الوصف

 .التناسلية للذكر 

 

قناتععان عضععليتان مبطنتععان بأهععداب معع  الععداخل وتبععدأ كععل 

منهمعععا بفتحعععة قمايعععة ذات زوائعععد إصعععباية بعععالقرب مععع  

  . ، وينتهيان فى الركني  الالويي  للرحم المبيض

الحيوانععات المنويععة معع  الخصععيتي   نقععل الوظيفة

 إلى القناة البولية التناسلية .

 القاط البويضات الناضجة ودفاها باتجا  الرحم .

************************************************************************** 

 مرض الزهرى مرض محى النفا  وجه املقارنة
امليكروب املسبب 

 للمرض

 .ية الشكل بكتيريا كرو

 

 بكتيريا حلزونية الشكل 

 

 الجروح المصاحبة لاملية الوالدة.  ● طرق العدوى 

ببة للمعععره مععع  رذاذ سعععانتقعععال البكتيريعععا الم ●

ب بالتهابععات حععادة فععى الحلععق أو اشععخص مصعع

 تي  إلى مهبل أم حديثة الوالدة. زاللو

االتصعععععال الجنسعععععى بشعععععخص مصعععععاب  ●

 بالمره. 

لمره إلععععى معععع  السععععيدة المصععععابة بععععا ●

ة الحمل عع  طريعق الحبعل رالجني  أثناء فت

 ة. دالسرى وأثناء الوال

 غالبا أسبوع 3:  2 يوم 4:  1 فرتة احلضانة

 ارتفاع كبير فى درجة حرارة الجسم.  ● األعراض

 قشاريرة وشحوب فى الوج . ●

 الم حادة أسفل البط .   ●

خعععروج إفعععرازات كريهعععة الرائحعععة مصعععدرها  ●

 الرحم. 

طعععرف  حععة صععلبة غيعععر مرلمععة علععىقر ●

فععى مهبععل وأعلععى و ناسععلى للععذكرتال والاضعع

 . األنثىعنق رحم 

جلدى بلون نحاسى غامق علعى يعد  حطف ●

 وظهر المريض. 

 تاقيم األدوات الجراحية.  ● طرق الوقاية

تععداء القععائمي  علععى عمليععة الععوالدة األقناععة را ●

 . (الكمامات)

شععععخاص عععععدم اخععععتالط األم فععععور الععععوالدة بأ ●

 مصابي  بأمراه الجهاز التنفسى. 

ابتااد األم  باد الوالدة ع  التيعارات الهوائيعة  ●

 لادم اإلصابة بالتهابات الحلق أو اللوزتي . 

االبتاععاد عععع  الاالقعععات الجنسعععية خعععارج  ●

 إطار الزواج. 

تجنب اإلناث المصابة الحتماالت حعدوث  ●

الحمعععل حرمتمعععا علعععى ععععدم نقعععل البكتيريعععا 

   للجني .

************************************************************************* 

 املهبل القضيب وجه املقارنة
عضععو يتكععون معع  نسععيج أسععفنجى تمععر بداخلعع  القنععاة  الوصف

 البولية التناسلية وينتهى بفتحة بولية تناسلية .

أنبعععوب عضعععلى يمتعععد مععع  العععرحم وينتهعععى 

 بالفتحة التناسلية .  

يخععرج معع   الفتحععة البوليععة التناسععلية السععائل المنععوى  الوظيفة

 باإلضافة إلى البول فى زمني  مختلفي  .  

 يتمدد عند خروج المولود .
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 املبيضان اخلصيتان وجه املقارنة
غعععدتان كعععل منهمعععا فعععى حجعععم الليمونعععة وشعععكل اللعععوزة  غدتان بيضاوتا الشكل . الوصف

 المقشورة .

لدى ياعرف بالصعف  يتعدلى داخل كيس ج املوقع 

 بي  الفخذي  خارج تجويف الجسم .

 أسفل التجويف البطنى م  الناحية الظهرية .

إنتاج الحيوانات المنوية وإفراز هرمون  الوظيفة

 التستوستيرون .

إنتععععععاج البويضععععععات وإفععععععراز هرمععععععونى اإلسععععععتروجي  

 والبروجسترون .

************************************************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************** 

 
 

 : استخرج الكلمة الشاذة من كل مما يأتى ثم اكتب ما تعرب عنه بقية الكلمات( 1)

 رحم / غدد ملحقة.  خصيتان / وعاءان ناقالن / قضيب /)أ(       

 الخصية / المبيض / المتك / الجني . )ب(       

 المبيضان / قناتا فالوب / الرحم / المهبل / الخصيتان. )جـ(       

 :وضح بالرسم :  9س 

 

 اسلى فى ذكر اإلنساناجلهاز التن

 الرببخ اخلصية

الوعاء 

 الناقل

 

 احلالب

 غدة كوبر

احلويصلة 

 املنوية

 اخلصية

 

 الرببخ

 الفتحة البولية التناسلية

 القضيب

القناة البولية 

 التناسلية

 

 الوعاء الناقل

غدة 

 الربوستاتا

كيس 

 الصفن

 املثانة
 احلالب

احلويصلة 

 املنوية

 تاتاغدة الربوس 

 غدة كوبر 

القناة البولية  

 التناسلية

 

 قناة فالوب الرحم

 املبيض القمع

 بطانة الرحم

 املهبل

 عنق الرحم

 عضالت الرحم

 اجلهاز التناسلى فى أنثى اإلنسان

الغالف 

 اخللوى

 السيتوبالزم

 النواة

 الغشاء البالزمى

القطعة 

 الوسطى

 الرأس

 الذيل

 البويضة

 املنوىاحليوان 

 بويضة
 حيوان منوى

 زجيوت

 اإلخصاب

بكترييا 

 كروية

بكترييا 

 حلزونية

 أسئلة متنوعة
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 قطاة وسطى / رأس / ذيل / غالف خلوى متماسك. )د(       

 اطق الجسم. ناومة الصوت / نمو الثديي  / نمو الاضالت / تراكم الدهون فى باض من)هـ(       

 خشونة الصوت / ناومة الصوت / نمو وكبر األعضاء التناسلية / نمو الاظام / تضخم الاضالت. )و(       

 غدتا كوبر / غدة البنكرياس / الحويصلة المنوية / البروستاتا. )ز(       

 اإلستروجي  / البروجسترون / األنسولي  / التستوستيرون. )ح(       

 وباقى الكلمات أعضاء الجهاز التناسلى للذكر.  )الرحم(ج : )أ( 

 )الجني ( باقى الكلمات تنتج أمشاًجا. )ب(       

 )الخصيتان( باقى الكلمات أعضاء جهاز األنثى التناسلى. )جـ(       

 )غالف خلوى متماسك( باقى الكلمات مكونات الحيوان المنوى. )د(       

 مات مظاهر البلوغ فى األنثى. )نمو الاضالت( باقى الكل)هـ(       

 )ناومة الصوت( باقى الكلمات مظاهر البلوغ فى الذكر. )و(       

 )البنكرياس( باقى الكلمات الغدد الملحقة بالجهاز التناسلى للذكر. )ز(       

 )األنسولي ( باقى الكلمات هرمونات تفرزها المناسل. )ح(       

 : من كل فى الكروموسومات عدد هو فما كروموسوًما، 23احليوان املنوى لإلنسان هو ذا كان عدد الكروموسومات فى إ( 2)

 كروموسوًما. 23ج :                     ) أ ( البويضة.     

 كروموسوًما. 46ج :                       )ب( الالقحة.     

 كروموسوًما. 46ج :        )جـ( خلية فى قناة فالوب.     

 كروموسوًما. 46ج :             ( خلية فى الرحم.) د      

 كروموسوًما. 46ج :            )هـ( خلية فى الجني .     

 كروموسوًما. 46ج :              )و ( خلية عصبية.      

 :كروموسوًما، فى ضوء ذلك أكمل ما يأتى ٤0إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية كبد أنثى الفأر هى ( 3)

 كروموسوم. 20 ) أ ( عدد الكروموسومات فى نواة الحيوان المنوى للفأر هى     

 كروموسوم.   04 )ب( عدد الكروموسومات فى نواة خلية رحم أنثى الفأر هى     

   04 )جـ( عدد الكروموسومات فى جني  الفأر هى     

 : الطبيب اخلصيتني، فى ضوء ذلك وضح عند إجراء سونار على أمٍّ حامل فى األسبوع اخلامس والعشرين مل يَر( 4)

 ) أ ( ما هو جنس الجني ؟    

 )ب( إذا كان هذا الجني  ذكًرا، فهل تتوق  أن يكون قادًرا فى المستقبل على اإلنجاب أم ال؟ ولماذا؟     

 ) أ ( مانى عدم رؤية الطبيب الخصيتي  أن الجني  غالبًا أنثى.ج :     

 ل وتبي  أن  ذكر فهذا يانى عدم خروج الخصيتي  خارج تجويف الجسم.. وبالتالى يصبح غير)ب( فإذا ولد الطف          

 قادر على اإلنجاب مستقباًل إذا ظل  الخصيتان داخل تجويف البط .                  

 . اذكر أربعة أسباب قد تؤدى إىل اإلصابة بالعقم( 5)

 انسداد الوعاء/  قلة عدد الحيوانات المنوية المنتجة/  سم الذكرعدم خروج الخصيتي  خارج تجويف ج : عند الذكرج : 

 عدم إفراز الغدد الملحقة للسائل المنوى. / عدم إفراز هرمون التستوستيرون / الناقل                     

 . قط  أو انسداد قناة فالوب/  عدم إفراز هرمونى األنوثة : عند األنثى    

 : املنوية من بداية تكوينها فى اخلصية وحتى خروجها من الفتحة البولية التناسلية للذكرتتبع مسار احليوانات ( 6)

 الفتحة البولية التناسلية . –القناة البولية التناسلية  –الوعاء الناقل  –البربخ  –ج : الخصية 

 : مع دم احليضخروجها و حتللها من بداية تكوينها حتى البويضة غري املخصبةتتبع مسار ( 7)

 الفتحة التناسلية . –المهبل  –الرحم  –قناة فالوب  –ج : المبيض 

 : اذكر مراحل عملية اإلخصاب وتكوين الزجيوت واجلنني( 8)

 ( تنتج األنثى بويضة واحدة فى اليوم الراب  عشر م  بدء الطم  .1ج : )

 منوية تنتقل م  المهبل إلى الرحم ومن  إلى قناة( أثناء عملية التزاوج يفرز الذكر أعداداً هائلة م  الحيوانات ال2)      

 فالوب .             

 ( تهاجم الحيوانات المنوية البويضة فى بداية قناة فالوب وتفرز الرأس إنزيمات تفكك الغالف الخلوى المتماسك 3)      

 للبويضة .            

 ى للخلية .( يتمك  حيوان منوى واحد م  اختراق الغشاء البالزم4)      
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 ( تحيط الخلية نفسها بغالف يمن  دخول أى حيوان منوى  خر . 5)      

 كروموسوم( 23كروموسوم ( م  نواة البيضة )تحتوى على  23( تندمج نواة الحيوان المنوى ) تحتوى على 6)      

 كروموسوم ( .   46لتنتج بويضة مخصبة ) الزيجوت ( تحمل الادد الكامل م  الكروموسومات )             

 ( تنتقل البويضة المخصبة ) الزيجوت ( إلى الرحم وتنغرس فى بطانت  .  7)      

 ( يتوالى انقســـــام الزيجوت عدة انقسامـات متتالية إلى عدة خاليا متصلة تتمايز وتستمر فى النمو مكوناً جنيناً 8)      

 صفات مشتركة م  األبوي  . يحمل            

 : يف يالئم كل مما يأتى وظيفتهك( 9)

 . احليوان املنوى)أ( 

 : يفرز إنزيمات يامل بها على تفكك الغالف الخلوى المتماسك حول البويضة وكذلك بها نواة تحتوى على الرأسج : 

 نصف المادة الوراثية.      

 منوى.بها ميتوكوندريا لتوليد الطاقة الالزمة لحركة الحيوان ال:  القطاة الوسطى     

 مسئول ع  حركة الحيوان المنوى حتى يصل إلى البويضة.  : الذيل     

 . قناة فالوب)ب( 

 دف  البويضة ،ذات فتحة قماية لها زوائد أصباية تق  مباشرة أمام المبيض اللتقاط البويضة الناضجة م  المبيض ج :

 المبطنة األهداب ، حركة لمبطنة لجدار القناتي فى مسيرتها نحو الرحم يساعد فى ذلك انقباه وانبساط الاضالت ا     

 بها.      

 . الرحم)جـ( 

 يبط  الرحم غشاء مخاطى غنى بالشايرات الدموية ليكون المشيمة،  ل  جدار عضلى مرن يتمدد عند نمو الجني  ج : 

 التى تغذى الجني  خالل فترة الحمل ع  طريق الحبل السُّرى.      

************************************************************************** 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدعية الطالب
اللهم إنى أسألك فهم النبيي  و حفظ المرسلي  و المالئكة المقربي  ، اللهم اجال ألسنتنا  دعاء قبل املذاكرة : 

 على كل شئ قدير و حسبنا هللا و نام الوكيل .عامرة بذكرك و قلوبنا بخشيتك و أسرارنا بطاعتك إنك 

اللهم إنى أستودعك ما قرأت و ما حفظ  و ما تالم  فرد  على عند حاجتى إلي  إنك على كل  دعاء بعد املذاكرة : 

 شئ قدير و حسبنا هللا و نام الوكيل .

 و ال منجا منك إال إليك .اللهم إنى توكل  عليك و سلم  أمرى إليك ال ملجأ لى  عند التوجه إىل االمتحان : 

 رب أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق و اجال لى م  لدنك سلطاناً  نصيرا ً  عند دخول االمتحان : 

رب اشرح لى صدرى و يسر لى أمرى و أحلل الاقدة م  لسانى يفقهوا قولى بسم هللا الفتاح  عند بداية اإلجابة : 

 حم الراحمي  .اللهم ال سهل إال ما جالت  سهال ًيا أر

ال إل  إال أن  سبحانك إنى كن  م  الظالمي  يا حى يا قيوم برحمتك أستغي  رب إنى مسنى  عند تعسر اإلجابة : 

 الضر و أن  أرحم الراحمي  .

 اللهم يا جام  الناس ليوم ال ريب في  أجم  على ضالتى . عند النسيان : 

 ا لنتهدى لوال أن هدانا هللا .الحمد هلل الذى هدانا لهذا و ما كن عند النهاية : 


