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1

مقدمة :
عنصرا (  92عنصر طبيعى  26 ،عنصر محضر صناعيا ً ) .
● يبلغ عدد العناصر المعروفة حتى اآلن ١١8
ً
● يمكن تصنيف العناصر حسب خواصها وتركيبها اإللكترونى إلى ( فلزات – ال فلزات – غازات خاملة ) .
***************************************************************************
أوال  :الفلزات
خواص الفلزات :
( )١جميعها عناصر صلبة ( ماعدا الزئبق الفلز السائل الوحيد ) .
( )2لها بريق معدنى .
( )3جيدة التوصيل للحرارة وللكهرباء .
( )4قابلة للطرق والسحب والتشكيل .
( )5تحتوى فى مستوى الطاقة الخارجى لذراتها على ( )١أو ( )2أو ( )3إلكترونات.
( أقل من  4إلكترونات  /أقل من نصف سعتها باإللكترونات ) .

سلوك ذرات الفلزات أثناء التفاعل الكيميائى :
تميل ذرات الفلزات أثناء التفاعل الكيميائى إلى إعطاء إلكتروناتها الخارجية إلى ذرات عناصر أخرى وتتحول إلى أيون
موجب يحمل عددًا من الشحنات الموجبة مساويًا لعدد اإللكترونات المعطاة.

األيون املوجب :
هو ذرة عنصر فلزى فقدت إلكترونًا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائى.
أمثلة :

( )1الصوديوم Na :
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تفقد  ١إلكترون
وتتحول إلى

أيون صوديوم موجب Na+
( )١0إلكترونات
( )١١بروتون
( )١2نيوترون
( )2مستوى طاقة
( )2املاغنسيوم Mg :
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+11
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2 8 1
ذرة صوديوم متعادلة Na
( )١١إلكترون
( )١١بروتون
( )١2نيوترون
( )3مستويات طاقة

K L M
+12
±12

2 8

تفقد  2إلكترون
وتتحول إلى

+2
أيون ماغنسيوم موجب Mg
( )١0إلكترونات
( )١2بروتون
( )١2نيوترون
( )2مستوى طاقة
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+12
±12

2 8 2
ذرة ماغنسيوم متعادلة Mg
( )١2إلكترون
( )١2بروتون
( )١2نيوترون
( )3مستويات طاقة
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( )3األلومنيوم Al :

27
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+++
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+13
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تفقد  3إلكترون
وتتحول إلى

أيون ألومنيوم موجبAl +3
( )١0إلكترونات
( )١3بروتون
( )١4نيوترون
( )2مستوى طاقة

+13
±14

2 8 3
ذرة ألومنيوم متعادلة Al

<
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=
<

( )١3إلكترون
( )١3بروتون
( )١4نيوترون
( )3مستويات طاقة

خواص األيون املوجب :
( )١يحمل عدد من الشحنات الموجبة يساوى عدد اإللكترونات المفقودة .
( )2عدد البروتونات أكبر من عدد اإللكترونات .
( )3عدد مستويات الطاقة له أقل من عدد مستويات الطاقة في ذرته .
**************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

 ١يعتبر الماغنسيوم  12Mgمن الفلزات ؟ ألنه يحتوى في مستوى طاقته الخارجي على إلكترونين .
تميلللل ذرات العناصلللر الفلزيلللة إللللى فقلللد حتى يكون مستوى طاقتها الخارجى مكتمالً باإللكترونات .
2
إلكتروناتها أثناء التفاعل الكيميائى ؟
عندما تفقد الذرة إلكترونا ً أو أكثر تصلب ألن علللدد البروتونلللات الموجبلللة يكلللون أكبلللر ملللن علللدد اإللكترونلللات
3
السالبة بمقدار ما فقدته الذرة من إلكترونات .
أيونا ً موجبا ً ؟
**************************************************************************
م

اإلجابة

ماذا حيدث عند

ال تنكسر ألن الحديد فلز ( قابل للطرق ) .
 ١الطرق على قطعة من الحديد ؟
فقد ذرة عنصر فلزى إلكترون أو أكثر ؟ تتحول إلى أيلون موجلب يحملل علددًا ملن الشلحنات الموجبلة يسلاوى
2
عدد اإللكترونات المفقودة.
+
 3فقد ذرة صوديوم إلكترون أثنلاء التفاعلل تتحول إلى أيون صوديوم  Naيحمل شحنة موجبة واحدة .
الكيميائى ؟
+2
 4فقللللد ذرة ماغنسلللليوم إلكتللللرونين أثنللللاء تتحول إلى أيون ماغنسيوم  Mgيحمل شحنتين موجبتين .
التفاعل الكيميائى ؟
+3
 5فقد ذرة ألومنيوم ثالثلة إلكترونلات أثنلاء تتحول إلى أيون ألومنيوم  Alيحمل ثالث شحنات موجبة .
التفاعل الكيميائى ؟
***************************************************************************
ثانيا  :الالفلزات
خواص الالفلزات :
( )١توجد في صورة صلبة أو غازية باإلضافة إلى عنصر البروم ( الالفلز السائل الوحيد ) .
( )2ليس لها بريق معدنى .
( )3غير قابلة للطرق والسحب .
( )4رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء ماعدا الكربون ( الجرافيت ) يوصل الكهرباء .
( )5تحتوى فى مستوى الطاقة الخارجى لذراتها على ( )5أو ( )6أو ( )7إلكترونات.
( أكبر من  4إلكترونات  /أكبر من نصف سعتها باإللكترونات ) .
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سلوك ذرات الالفلزات أثناء التفاعل الكيميائى :
تميل ذرات الالفلزات أثناء التفاعل الكيميائى إلى اكتساب إلكترونات من ذرات أخرى ليكتمل مستواها الخارجى وتتحول
إلى أيونات سالبة تحمل عددًا من الشحنات السالبة مساويًا لعدد اإللكترونات التى اكتسبتها .

األيون السالب :
هو ذرة عنصر ال فلزى اكتسبت إلكترونًا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائى.
أمثلة :

( )1الكلور Cl :

–
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K L M
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تكتسب  ١إلكترون
وتتحول إلى

2 8 7
ذرة كلور متعادلة Cl

–
أيون كلور سالب Cl
( )١0إلكترونات
( )١7بروتون
( )١8نيوترون
( )3مستويات طاقة
( )2األكسجني O :
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K L

( )١7إلكترون
( )١7بروتون
( )١8نيوترون
( )3مستويات طاقة

K L
+8
±8

تكتسب  2إلكترون

2 6
ذرة أكسجني متعادلة O

–2
أيون أكسجني سالب O
( )١0إلكترونات
( )8بروتون
( )8نيوترون
( )2مستوى طاقة

+8
±8

وتتحول إلى

2 8

( )3النيرتوجني N :

+17
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( )8إلكترون
( )8بروتون
( )8نيوترون
( )2مستوى طاقة
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تكتسب  3إلكترون
وتتحول إلى

2 8

2 5
ذرة نيرتوجني متعادلة N

أيون نيرتوجني سالبN –3
( )١0إلكترونات
( )7بروتون
( )7نيوترون
( )2مستوى طاقة

3

+7
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>
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=
=

( )7إلكترون
( )7بروتون
( )7نيوترون
( )2مستوى طاقة
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خواص األيون السالب :
( )١يحمل عدد من الشحنات السالبة يساوى عدد اإللكترونات المكتسبة .
( )2عدد اإللكترونات أكبر من عدد البروتونات.
( )3عدد مستويات الطاقة له يساوى عدد مستويات الطاقة في ذرته .
**************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

ألنه يحتوى في مستوى طاقته الخارجي على  7إلكترونات .
 ١يعتبر الكلور  17Clمن الالفلزات ؟
تميل ذرات العناصر الالفلزيلة إللى اكتسلاب أو حتى يكون مستوى طاقتها الخارجى مكتمالً باإللكترونات .
 2المشللللللاركة باإللكترونللللللات أثنللللللاء التفاعللللللل
الكيميائى ؟
عنلدما تكتسللب الللذرة إلكترونلا ً أو أكثللر تصللب ألن عللدد اإللكترونللات السللالبة يكللون أكبللر مللن عللدد البروتونللات
3
الموجبة بمقدار ما اكتسبته الذرة من إلكترونات .
أيونا ً سالبا ً ؟
تختلللللف ذرة العنصللللر عللللن أيونلللله فللللى عللللدد ألن عدد اإللكترونات فى األيون يكون اقل أو أكثر من عددها فى
4
نفس الذرة بمقدار عدد اإللكترونات المفقودة أو المكتسبة .
اإللكترونات ؟
تسللاوى عللدد اإللكترونللات فللى أيللون كللل مللن ألن ذرة الماغنسيوم  12Mgتفقد إلكترونين أثناء التفاعل بينما
ذرة األكسجين  8Oتكتسب إلكترونين فيصب فى أيون كل منهما
 5الماغنسيوم  12Mgواألكسجين  8O؟
 ١0إلكترونات .
**************************************************************************
م

اإلجابة

ماذا حيدث عند

تتفتت بسهولة ألن الكربون ال فلز ( غير قابل للطرق ) .

 ١الطرق على قطعة من الكربون ؟
 2اكتسلللاب ذرة كللللور إلكتلللرون أثنلللاء التفاعلللل تتحول إلى أيون سالب  Clيحمل شحنة سالبة واحدة .
الكيميائى ؟
–2
 3اكتساب ذرة أكسجين إلكترونين أثناء التفاعل تتحول إلى أيون سالب  Oيحمل شحنتين سالبتين .
الكيميائى ؟
–3
 4اكتساب ذرة نيتروجين ثالثة إلكترونلات أثنلاء تتحول إلى أيون سالب  Nيحمل ثالث شحنات سالبة.
التفاعل الكيميائى ؟
***************************************************************************
–

مالحظات هامة :
● عندما تتحول الذرة إلى أيون فإن العدد الكتلى يظل كما هو بدون تغيير بينما يتغير عدد اإللكترونات .
● تعتبر ذرة الهيدروجين  1Hمن الالفلزات بالرغم من احتواء مستوى طاقتها الخارجي على  ١إلكترون .
● تعتبر ذرة الكربون  6Cمن الالفلزات بالرغم من احتواء مستوى طاقتها الخارجي على  4إلكترون .
***************************************************************************
معلومات إثرائية :
سم العناصر إلى فلزات وال فلزات فى القرن التاسع عشر .
● العالم برزيليوس هو أول من ق ّ
● العالم المصرى أحمد زويل حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام  ١999م تقديرا لدوره في اختراع كاميرا فائقة
السرعة تعمل بالليزر ولها القدرة على رصد حركة الجزيئات عند تكوينها .
● عندما تعطى الذرة إلكترونًا أو أكثر يقل نصف قطرها فيقل حجمها بسبب نقص عدد اإللكترونات عن عدد البروتونات
وزيادة جذب النواة لإللكترونات المتبقية ( أى أن  :نصف قطر األيون الموجب أصغر من نصف قطر ذرته ) .
● عندما تكتسب الذرة إلكترونًا أو أكثر يزداد نصف قطرها فيزداد حجمها بسبب زيادة عدد اإللكترونات عن البروتونات
وحدوث تنافر بينها ( أى أن  :نصف قطر األيون السالب أكبر من نصف قطر ذرته ) .
***************************************************************************

4

االالالالالالالل

مقارنات هامة جدا
األيون

الذرة

هى أصغر وحدة بنائية للملادة يمكلن أن تشلترى فلى هللو ذرة فقللدت أو اكتسللبت إلكتللرون أو أكثللر أثنللاء التفاعلللل
الكيميائى .
التفاعالت الكيميائية .
موجب أو سالب الشحنة .
متعادلة الشحنة .
عدد اإللكترونات به ال يساوى عدد البروتونات .
عدد اإللكترونات بها يساوى عدد البروتونات .
مستوى طاقتها الخارجى غيلر مكتملل باإللكترونلات مستوى طاقته الخارجى مكتمل باإللكترونات
ما عدا ذرات العناصر الخاملة .
***************************************************************************
األيون السالب

األيون املوجب

ذرة اكتسيت إلكترون أو أكثر .
ذرة فقدت إلكترون أو أكثر .
يتكون من ذرة الالفلز .
يتكون من ذرة الفلز .
يحمللل شلللحنات موجبلللة تسلللاوى علللدد اإللكترونلللات يحمل شحنات سالبة تساوى عدد اإللكترونات المكتسبة .
المفقودة .
عـدد اإللكترونات فيه أكبر من عـدد البروتونات .
عـدد اإللكترونات فيه أقل من عـدد البروتونات .
عدد مستويات الطاقلة فيله أقلل ملن علدد مسلتويات عدد مستويات الطاقة فيه يساوى عدد مسلتويات الطاقلة فلي
ذرته .
الطاقة في ذرته .
***************************************************************************
ثالثا  :الغازات اخلاملة
● هى عناصر يكون املستوى اخلارجى هلا مكتمالً باإللكرتونات لذلك :
( )١ال تدخل فى تفاعالت كيميائية مع ذرات أخرى .
( )2تتكون جزيئاتها من ذرة واحدة مفردة .
( )3ال تكون أيونات موجبة أو سالبة فى الظروف العادية.
● تتميز ذرات الغازات اخلاملة بأن مستوى طاقتها اخلارجى مكتمل بـ  8إلكرتونات باستثناء ذرة اهليليوم  2إلكرتون فقط.
**************************************************************************
الغازات اخلاملة  :هـى عناصـر ت تكـرت
فى التفاعالت الكيميائية تكتمال مستوى
الطاقة اخلارجى لذراتها باإللكرتونات .

م

اإلجابة

علل ملا يأتى

ال تللدخل الغللازات الخاملللة فللى التفللاعالت الكيميائيللة فللى الظللروف الكتمللال مسللتوى الطاقللة الخللارجي للللذراتها
١
باإللكترونات .
العادية ؟
 2توجد جزيئات العناصر الخاملة فى صورة ذرات مفردة ؟
ال تكون العناصر الخاملة أيونلات موجبلة أو سلالبة فلى الظلروف
3
العادية ؟
ألنها ال تشترى فى التفاعالت الكيميائية .
 4تسمية العناصر الخاملة بهذا االسم ؟
ألنه جزيئاتها تتكون من ذرة واحدة مفردة .
 5اختالف العناصر الخاملة عن باقى العناصر ؟
***************************************************************************
الروابط الكيميائية
● ترتبط ذرات العناصر ببعضها مكونة جزيئات عن طريق الروابط الكيميائية .
● من الروابط الكيميائية التي سندرسها :
( )١الرابطة األيونية .
( )2الرابطة التساهمية .

5
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الرابطة األيونية

تكوين الرابطة األيونية :
عندما تتهيأ الظروف لذرات عنصر فلزى أن تلتقى بذرات عنصر ال فلزى أثناء تفاعلهما كيميائيا فإن :
( )1ذرة العنصر الفلزى  :تفقد إلكترونات مستوى طاقتها الخارجى وتتحول إلى أيون موجب .
فلز – إلكترون = أيون موجب ( فلز = أيون موجب  +إلكترون )
( )2ذرة العنصر الالفلزى  :تكتسب اإللكترونات التى فقدتها ذرة العنصر الفلزى وتتحول إلى أيون سالب.
ال فلز  +إلكترون = أيون سالب ( ال فلز = أيون سالب – إلكترون )
( )3يحدث تجاذب كهربى بين األيون الموجب واأليون السالب الختالفهما فى الشحنة وتنشأ الرابطة األيونية .
الرابطة األيونية  :هى رابطة كيميائية تنشأ نتيجة قوى جذب كهربى بين أيون موجب ( لعنصر فلزى ) وأيون
سالب ( لعنصر ال فلزى ) .
أمثلة :
( )1احتاد ذرة صوديوم مع ذرة كلور لتكوين مركب كلوريد الصوديوم :
● تفقد ذرة الصوديوم إلكترون المستوى الخارجى وتتحول إلى أيون صوديوم موجب .
تفقد إلكرتون
+
Na
(
2,8,1
)
) Na ( 2,8
11
ذرة صوديوم
أيون صوديوم موجب
● تكتسب ذرة الكلور اإللكترون المفقود من ذرة الصوديوم وتتحول إلى أيون كلوريد سالب .
تكتسب إلكرتون
–
Cl
(
2,8,7
)
) Cl ( 2,8,8
17
ذرة كلور
أيون كلور سالب
● يتحد أيون الصوديوم الموجب مع أيون الكلور السالب مكونا ً جزئ كلوريد الصوديوم .
● الجدول التالى يوض تغير عدد اإللكترونات فى أيونات هذه العناصر عند تفاعلها :
األيون التوزيع اتلكرتونى لأليون
العنصر رمزه العدد الذرى التوزيع اتلكرتونى للذرة
2,8
Na+
2,8,1
11
الصوديوم Na
–
2,8,8
Cl
2,8,7
17
Cl
الكلور

–

+

K L M
+17
±18

2 8 8

K L M

K L

K L M
+17
±18

+11
±12

2 8 7

2 8

+11
±12

+
2 8 1

أيون كلور سالب –  Clأيون صوديوم موجب Na+
ذرة صوديوم Na
ذرة كلور Cl
**************************************************************************
( )2احتاد ذرة ماغنسيوم مع ذرة أكسجني لتكوين أكسيد ماغنسيوم :
● تفقد ذرة الماغنسيوم إلكترونين وتتحول إلى أيون ماغنسيوم موجب .
تفقد إلكرتونني
+2
) Mg ( 2,8
) 12Mg ( 2,8,2
ذرة ماغنسيوم
أيون ماغنسيوم موجب
● تكتسب ذرة األكسجين اإللكترونين المفقودين من ذرة الماغنسيوم وتتحول إلى أيون أكسجين سالب .
تكتسب إلكرتونني
) O–2 ( 2,8
) 8O ( 2,6
ذرة أكسجني
أيون أكسجني سالب
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● يتحد أيون الماغنسيوم الموجب مع أيون األكسجين السالب ويتكون أكسيد الماغنسيوم .
● الجدول التالى يوض تغير عدد اإللكترونات فى أيونات هذه العناصر عند تفاعلها :
رمزه العدد الذرى التوزيع اتلكرتونى للذرة األيون التوزيع اتلكرتونى لأليون
العنصر
2,8
Mg+2
2,8,2
12
الماغنسيوم Mg
–2
2,8
O
2,6
8
األكسجين O
+2
–2
K L M
K L
K L
K L
+8
±8

+12
±12

+8
±8

2 6

2 8

2 8

+

+12
±12

2 8 2

+2
–2
أيون ماغنسيوم موجب Mg
أيون أكسجني سالب O
ذرة أكسجني  Oذرة ماغنسيوم Mg
**************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

تميل ذرة الصوديوم إلى االرتباط بذرة الكللور ألن ذرة الكلللور تكتسللب اإللكتللرون المفقللود مللن ذرة الصللوديوم
فيحللدث تجللاذب كهربللى بللين أيللون الصللوديوم الموجللب وأيللون
 ١برابطة أيونية ؟
الكلور السالب .
الرابطة فى جلزئ أكسليد الماغنسليوم  MgOألن ذرة األكسلللجين تكتسلللب اإللكتلللرونين المفقلللودين ملللن ذرة
الماغنسللليوم فيحلللدث تجلللاذب كهربلللى بلللين أيلللون الماغنسللليوم
 2أيونية ؟
الموجب وأيون األكسجين السالب .
ال يمكن أن تنشأ الرابطة األيونيلة بلين ذرتلين ألن كالهما يكون أيون موجب .
3
لعنصر فلزى ؟
ال يمكن أن تنشأ الرابطة األيونيلة بلين ذرتلين ألن كالهما يكون أيون سالب .
4
لعنصر ال فلزى ؟
ال يمكللللللن أن يتحللللللد عنصللللللرى الصللللللوديوم ألن كالهما فللز تميلل ذراتله إللى فقلد إلكترونلات مسلتوى الطاقلة
5
الخارجى أثناء التفاعالت الكيميائية .
والماغنسيوم معا ً لتكوين مركب ؟
ينللتع عللن الرابطللة األيونيللة جزيئللات مركبللات ألنهلا تنشللأ بللين ذرات عناصللر مختلفلة نتيجللة التجللاذب الكهربللى
6
بين األيون الموجب واأليون السالب .
وال ينتع جزيئات عناصر ؟
حلدوث تجلاذب كهربلى قلوى بلين األيونلات بسبب اختالفهما فى الشحنة .
7
الموجبة للفلز واأليونات السالبة لالفلز ؟
***************************************************************************
الرابطة التساهمية
تكوين الرابطة التساهمية :
عندما تلتقى ذرتا عنصر ال فلزى معًا :
( )١ال تعطى أى منهما أو تكتسب أى إلكترونات .
( )2كل ذرة منهما تشارى مع األخرى بعدد من إلكترونات المستوى الخارجى مساو لعدد اإللكترونات الذى تحتاجه
الكتمال هذا المستوى .
( )3يحدث تداخل بين الذرتين يؤدى إلى حدوث ارتباط بينهما يسمى باالرتباط التساهمى ينتع عنه جزئ تساهمى .
الرابطة التساهمية  :هى رابطة تنشأ بين ذرات العناصر الالفلزية عن طريق مشاركة كل ذرة بعدد من
اإللكترونات يكمل المستوى الخارجى لها.
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أنواع الروابط التساهمية :
الرابطة التساهمية هلا ثالثة أنواع هى :
( )3الرابطة التساهمية الثالثية .
( )2الرابطة التساهمية الثنائية .
( )١الرابطة التساهمية األحادية .
***************************************************************************
الرابطة التساهمية األحادية
● عبارة عن زوج من اإللكترونات تشارى فيه كل ذرة بإلكترون واحد مع الذرة األخرى .
أي  :زوج من اإللكترونات ( إلكترون من كل ذرة ) .
● تمثل بخط واحد بين الذرتين )–( .
● قد تكون بين :
( )1ذرتني لعنصر واحد :
أمثلة ( :أ) ارتباط ذرة هيدروجين مع ذرة هيدروجين أخرى لتكوين جزئ الهيدروجين . H2

●
+1

+1

● ● +

+1

●
)H – H (H2
جزئ هيدروجين

H
ذرة هيدروجين

+1

H
ذرة هيدروجين

تكار كل ذرة هيدروجني بإلكرتون مستوى الطاقة اخلارجي هلا فيتكون زوج من اإللكرتونات
يكون يف حيازة كال من الذرتني ليصبح مستوى الطاقة اخلارجي لكل منهما مكتمل باإللكرتونات .
(ب) ارتباط ذرة كلور مع ذرة كلور أخرى لتكوين جزئ الكلور . Cl2
(جـ) ارتباط ذرة فلور مع ذرة فلور أخرى لتكوين جزئ الفلور . F2
( )2ذرتني لعنصرين خمتلفني :
أمثلة ( :أ) ارتباط ذرة هيدروجين مع ذرة كلور لتكوين جزئ كلوريد الهيدروجين . HCl
(ب) ارتباط ذرة هيدروجين مع ذرة فلور لتكوين جزئ فلوريد الهيدروجين . HF
( )3ذرة عنصر وذرتني لعنصر آخر :
مثال  :ارتباط ذرة أكسجين مع ذرتى هيدروجين لتكوين جزئ الماء . H2O

●
+1

● ● ●
+8

●
●

●

●

●
●

+1

+1

● ●+

●
●
H
ذرة هيدروجين

●●+

+8

●

)H – O– H (H2O
جزئ ماء

●
●

O
ذرة أكسجين

+1

●
H
ذرة هيدروجين

تكار ذرة األكسجني بإلكرتونني بينما تكار كل من ذرتى اهليدروجني بإلكرتون واحد ليصبح مستوى الطاقة
اخلارجي لكل منهما مكتمل باإللكرتونات .
( )4ذرة عنصر وثالث ذرات لعنصر آخر :
مثال :ارتباط ذرة نيتروجين مع ثالث ذرات هيدروجين لتكوين جزئ النشادر . NH3
( )5ذرة عنصر وأربع ذرات لعنصر آخر :
مثال :ارتباط ذرة كربون مع أربع ذرات هيدروجين لتكوين جزئ الميثان . CH4
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الرابطة التساهمية الثنائية
● هى رابطة تشارى فيها كل ذرة بإلكترونين مع الذرة األخرى .
أي  :زوجان من اإللكترونات ( إلكترونان من كل ذرة ) .
● تمثل بخطين بين الذرتين )=( .
● ارتباط ذرة أكسجين مع ذرة أكسجين أخرى لتكوين جزئ األكسجين . O2

●
●

●
●

●
●

+8

●●
●●

●
●

●

●

+8

●
●

●

●

+8

●
●

●
●

) O = O ( O2
جزئ أكسجين

●
●

●
● ● +
●

O
ذرة أكسجين

●

+8

●
●

●

O
ذرة أكسجين

تكار كل ذرة أكسجني بإلكرتونني فيتكون زوجني من اإللكرتونات يكونا يف حيازة كال من الذرتني ليصبح
مستوى الطاقة اخلارجي لكل منهما مكتمل باإللكرتونات .
***************************************************************************
الرابطة التساهمية الثالثية
● هى رابطة تشارى فيها كل ذرة بثالث إلكترونات مع الذرة األخرى .
أي  :ثالث أزواج من اإللكترونات ( ثالث إلكترونات من كل ذرة ) .
● تمثل بثالثة خطوط بين الذرتين )≡( .
● ارتباط ذرة نيتروجين مع ذرة نيتروجين أخرى لتكوين جزئ النيتروجين . N2

●
●

+7

●
●

●
●

●●
●●
●●

) N ≡ N ( N2
جزئ نيتروجين

●
●

+7

●
●

●
●

+7

●
● ● +

●
●

●
●
+7

●

●
●

N
ذرة نيتروجين

N
ذرة نيتروجين

تكار كل ذرة نيرتوجني بثالثة إلكرتونات فيتكون ثالثة أزواج من اإللكرتونات يكونوا يف حيازة كال من
الذرتني ليصبح مستوى الطاقة اخلارجي لكل منهما مكتمل باإللكرتونات .
**************************************************************************
م

علل ملا يأتى

اإلجابة

عند ارتباط ذرتين من الكلور ينتع جزئ تساهمى ؟

ألن كلالً منهمللا تشللارى بللإلكترون واحللد لتكللوين زوج مللن
اإللكترونلللات يكلللون فلللى حيلللازة كلللل ملللن اللللذرتين ليكملللل
مستوى الطاقة األخير فى كل منهما باإللكترونات .
ألنهلا تنشللأ بمشللاركة كلل ذرة بللإلكترون لتكللوين زوج مللن
اإللكترونات المشاركة .
ألنها تتم بمشاركة كل ذرة هيلدروجين ملع ذرة األكسلجين
بإلكترون واحد .
ألن كل ذرة تشارى مع األخرى بلإلكترونين أثنلاء التفاعلل
الكيميائى .

١
2
3
4

الرابطة فى جزئ الهيدروجين تساهمية أحادية ؟
الرابطة فى جزئ الماء تساهمية أحادية ؟
الرابطة فى جزئ األكسجين  O2تساهمية ثنائية ؟
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الرابطة فى جزئ النيتروجين  N2تساهمية ثالثية ؟ ألن كللل ذرة تشللارى مللع األخللرى بثالثللة إلكترونللات أثنللاء
5
التفاعل الكيميائى .
اخلللللتالف نلللللوع الرابطلللللة التسلللللاهمية فلللللى جلللللزئ ألن الرابطللة فللى جللزئ الهيللدروجين أحاديللة وفللى جللزئ
 6الهيللللدروجين عللللن جللللزئ األكسللللجين عللللن جللللزئ األكسجين ثنائية وفى جزئ النيتروجين ثالثية .
النيتروجين ؟
الرابطة التساهمية قد ينتع عنها جزيئات عناصلر أو ألن الرابطة التساهمية يمكن أن تنشلأ بلين ذرتلين لعنصلر
ال فلزى واحد مكونة جزيئات عناصر أو تنشأ بلين ذرتلين
 7جزيئات مركبات ؟
لعنصرين ال فلزيين مكونة جزيئات مركبات .
***************************************************************************
الرابطة التساهمية
الرابطة األيونية
تنشأ بين ذرتين غالبا ً لعناصر الفلزية .
تنشأ بين ذرة عنصر فلزى وذرة عنصر الفلزى .
تتم بالمشاركة باإللكترونات .
تتم بفقد واكتساب اإللكترونات .
يمكن أن تنشأ بين ذرتى عنصر واحد .
ال يمكن أن تنشأ بين ذرتى عنصر واحد .
تتكون نتيجة التجاذب الكهربى بين أيلون موجلب وأيلون تتكللون بمشللاركة كللل مللن الللذرتين المللرتبطتين بللزوج أو
أكثر من اإللكترونات .
سالب .
ينتع عنها تكوين جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات .
ينتع عنها تكوين جزيئات مركبات فقط .
***************************************************************************
األسئلة الىت بها العالمة :
) (وردت فى امتحانات المدارس فى األعوام السابقة على مستوى الجمهورية .
) (وردت فى أسئلة الكتاب المدرسى .
********************************************************************

س  : 1أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها :
  – ١الرابطة في جزئ كلوريد الصوديوم رابطة  ..................بينما الرابطة في جزئ الماء رابطة ...................
  – 2الالفلزات بعضها غازى مثل  .........................وبعضها صلب مثل .........................
  – 3الرابطة في جزئ أكسيد الماغنسيوم رابطة  ..................بينما الرابطة في جزئ الماء رابطة ..................
  – 4يمكن تصنيف العناصر تبعا ً لخواصها وتركيبها الكيميائى إلى  ................و  ................و .................
  – 5العنصر الالفلزى الوحيد السائل هو  ...................بينما العنصر الفلزى الوحيد السائل هو ...................
  – 6تتميز  ...................بأنها قابلة للطرق والسحب والتشكيل بينما تتميز  ...................بأنها غير قابلة للطرق
والسحب والتشكيل
  – 7مستوى الطاقة األخير فى ذرات العناصر  ......................يحتوى على أقل من  4إلكترونات بينما يحتوى فى
ذرات العناصر  ......................على أكثر من  4إلكترونات .
  – 8عندما تفقد ذرة العنصر الفلزى إلكترونا ً تتحول إلى  ...........................وعندما تكتسب ذرة العنصر الالفلزى
إلكترونا ً تتحول إلى ...................
  – 9عندما تكتسب ذرة العنصر الالفلزى إلكترونا ً أو أكثر فإنها تتحول إلى ........................
  – ١0يحتوى مستوى الطاقة الخارجي في ذرة الكبريت  16Sعلى  ............إلكترون وعند ارتباطها مع ذرة عنصر
فلزى فإنها تتحول إلى أيون  ...................الشحنة .
  – ١١تفقد ذرة الماغنسيوم  ................ 12Mgإلكترون بينما تكتسب ذرة النيتروجين  ................ 7Nإلكترون
أثناء التفاعل الكيميائى .
  – ١2فى األيون  ...................يكون عدد البروتونات فى النواة أقل من عدد  ...................التى تدور حولها .
  – ١3تنشأ الرابطة األيونية نتيجة قوى التجاذب الكهربى بين  .....................و ......................
  – ١4عند تكوين جزئ  NaClتفقد ذرة  ...............إلكترون مستوى الطاقة األخير لها لتكتسبه ذرة ................
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  – ١5أيون العنصر الفلزى  ...................الشحنة بينما أيون العنصر الالفلزى  ...................الشحنة .
  – ١6قد تكون الرابطة التساهمية  ...........................أو  ...........................أو...........................
  – ١7تتكون الرابطة التساهمية الثنائية فى جزئ  ..........................بينما تتكون الرابطة التساهمية الثالثية فى
جزئ .......................
  – ١8الرابطة في جزئ األكسجين ...........................
  – ١9تنشأ الرابطة  .....................نتيجة قوى التجاذب الكهربى بين أيون موجب وأيون سالب .
  – 20يعتبر الزئبق من العناصر  .......................بينما الهيليوم والنيون من العناصر .......................
  – 2١أثناء التفاعالت الكيميائية تكتسب ذرات العناصر  ............اإللكترونات التي تفقدها ذرات العناصر ............
  – 22عدد مستويات الطاقة فى ذرة العنصر  ..............تساوى عدد مستويات الطاقة فى أيونه بينما عدد مستويات
الطاقة فى ذرة العنصر  ...............أكبر من عدد مستويات الطاقة فى أيونه .
  – 23جميع الفلزات صلبة ماعد عنصر  ......................فهو سائل .
  – 24تعتبر  ...................عناصر رديئة التوصيل للكهرباء ما عدا ......................
  – 25الرابطة فى جزئ النشادر ......................
  – 26من الالفلزات الغازية  .........................بينما الالفلز السائل الوحيد هو .....................
  – 27األيون هو ذرة عنصر  ..................أو  ....................إلكترون أو أكثر .
  – 28الرابطة األيونية تعطى جزيئات  ..............بينما الرابطة التساهمية تعطى جزيئات  ..............أو ..............
  – 29تميل ذرات الفلزات إلى  ................إلكترون مستوى الطاقة األخير لتتحول إلى أيون ...............
  – 30الرابطة في جزئ النيتروجين ...........................
  – 3١العنصر الذى يحتوى مستوى الطاقة األخير لذرته  Mعلى إلكترون واحد يكون عدده الذرى .....................
وعدد إلكترونات أيونه ........................
سم العناصر إلى فلزات وال فلزات هو العالم .........................
 – 32أول من ق ّ
 – 33يعد األكسجين  8Oمن العناصر  ........................بينما الصوديوم  11Naمن العناصر ........................
 – 34يرتبط الكلور مع الصوديوم فى كلوريد الصوديوم برابطة  ......................بينما يرتبط الكلور فى جزئ الكلور
برابطة ....................
 – 35تميل ذرات العناصر لتعديل نظامها  ...................فى مستوى طاقتها الخارجى عند اتحادها مع بعضها البعض
ليصب عدد اإللكترونات ....................
 – 36نوع الرابطة فى جزئ أكسيد الكالسيوم ............................
 – 37تتم التفاعالت الكيميائية عن طريق  ....................الموجودة فى مستويات الطاقة  .....................بالذرة .
 – 38العناصر  ...................هى عناصر يكون المستوى الخارجى لها مكتمالً باإللكترونات .
 – 39ال تسعى العناصر  ...................للدخول فى اتحاد كيميائى مع ذرات أخرى .
 – 40يظل تركيب جزيئات العناصر الخاملة من .........................
 – 4١ال نتوقع للعناصر الخاملة تكوين  ...................أو  ...................فى الظروف العادية.
 – 42يحدث تجاذب كهربى قوى بين األيونات الموجبة للفلز واأليونات السالبة لالفلز بسبب .............................
 – 43ال يمكن أن تنشأ الرابطة  ...................بين ذرتين لعنصر فلزى .
 – 44ال يمكن أن تنشأ الرابطة  ...................بين ذرتين لعنصر ال فلزى .
 – 45تميل ذرة الصوديوم إلى االرتباط بذرة الكلور برابطة ...................
 – 46ينتع عن الرابطة األيونية جزيئات  ...................وال ينتع جزيئات ...................
 – 47الرابطة التساهمية األحادية عبارة عن  ..................من اإللكترونات تشارى فيه كل ذرة بـ  .................مع
الذرة األخرى .
 – 48تمثل الرابطة التساهمية األحادية بـ  ..................بين الذرتين .
 – 49الرابطة التساهمية الثنائية هى رابطة تشارى فيها كل ذرة بـ  ..................مع الذرة األخرى .
 – 50تمثل الرابطة التساهمية الثنائية بـ  ..................بين الذرتين .
 – 5١الرابطة التساهمية الثالثية هى رابطة تشارى فيها كل ذرة بـ  ..................مع الذرة األخرى .
 – 52تمثل الرابطة التساهمية الثالثية بـ  ..................بين الذرتين .
 – 53عندما تتحول الذرة إلى أيون فإن  ..................يظل كما هو بدون تغيير بينما يتغير عدد ...................
عنصرا.
 – 54يبلغ عدد العناصر المعروفة حتى اآلن ...............
ً

11

االالالالالالالل

س  : 2اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية :
  – ١ذرة فقدت إلكترونًا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائى .
  – 2رابطة تنشأ عن جذب كهربى بين أيون موجب وأيون سالب .
  – 3ذرة اكتسبت إلكترونًا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائى .
  – 4رابطة تنشأ عن مشاركة كل ذرة مع األخرى بعدد ( )3إلكترونات .
  – 5ذرة عنصر ال تعطى وال تكتسب إلكترونات في الظروف العادية .
  – 6عناصر لها بريق معدنى وجيدة التوصيل للحرارة والكهرباء وتحتوى في مستوى الطاقة الخارجى لها على
أقل من ( )4إلكترونات.
  – 7عناصر رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء وليس لها بريق معدنى وتحتوى فى مستوى الطاقة الخارجى لها
على أكثر من ( )4إلكترونات.
  – 8عناصر تتميز باكتمال مستوى طاقتها الخارجي باإللكترونات وال تشترى في التفاعالت الكيميائية في الظروف
العادية .
  – 9عناصر صلبة لها بريق معدنى ومعظمها جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء .
  – ١0عناصر تفقد ذراتها إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائى .
  – ١١ذرة عنصر فلزى فقدت إلكترونا او أكثر من مستوى الطاقة الخارجي لها .
  – ١2رابطة كيميائية تنشأ بين عنصر فلزى وآخر ال فلزى .
  – ١3رابطة كيميائية تحدث بين عنصرين عددهما الذرى  ١7 ، ١١على الترتيب .
  – ١4رابطة كيميائية يمكن أن تنشأ بين ذرتين لعنصر ال فلزى واحد .
  – ١5رابطة كيميائية تنشأ بين ذرتين بالمشاركة في زوج أو أكثر من اإللكترونات .
  – ١6رابطة كيميائية تنشأ بين ذرتين بالمشاركة في زوج من اإللكترونات .
  – ١7رابطة كيميائية تنشأ بين ذرتين بالمشاركة في زوجين من اإللكترونات .
  – ١8رابطة كيميائية تنشأ بين ذرتين بالمشاركة في ثالثة أزواج من اإللكترونات .
 – ١9الالفلز الوحيد الموصل للتيار الكهربى .
 – 20ذرة ماغنسيوم فقدت إلكترونين .
 – 2١رابطة بين ذرتى كلور فى جزئ الكلور .
 – 22ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر .
 – 23أيون يتكون من ذرة الفلز .
 – 24أيون يتكون من ذرة الالفلز .
 – 25أيون عدد إلكتروناته أقل من عدد بروتونات النواة .
 – 26أيون عدد إلكتروناته أكبر من عدد بروتونات النواة .
 – 27أيون عدد مستويات الطاقة فيه أقل من عدد مستويات الطاقة فى ذرته .
 – 28أيون عدد مستويات الطاقة فيه تساوى عدد مستويات الطاقة فى ذرته .
 – 29عناصر ال تسعى للدخول فى اتحاد كيميائى مع ذرات أخرى .
 – 30عناصر يظل تركيب جزيئاتها من ذرة واحدة مفردة .
 – 3١عناصر ال تتوقع لها أن تكون أيونات موجبة أو سالبة فى الظروف العادية.
 – 32رابطة تشارى فيها كل ذرة بإلكترونين مع الذرة األخرى .
 – 33رابطة تشارى فيها كل ذرة بثالث إلكترونات مع الذرة األخرى .
 – 34رابطة بين ذرتى أكسجين فى جزئ األكسجين .
 – 35رابطة بين ذرتى نيتروجين فى جزئ النيتروجين .
 – 36رابطة تنشأ بين ذرتين غالبا ً لعناصر الفلزية .
 – 37رابطة تتم بفقد واكتساب اإللكترونات .
 – 38رابطة ال يمكن أن تنشأ بين ذرتى عنصر واحد .
 – 39فلز سائل فى الدرجة العادية .
 – 40ال فلز سائل فى الدرجة العادية .
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س  : 3صوب ما حتته خط :
  – ١الرابطة في جزئ النيتروجين رابطة تساهمية أحادية .
  – 2تتحول الذرة إلى ذرة سالبة عندما تفقد إلكترونا او أكثر .
  – 3تشارى كل ذرة في الرابطة األيونية األحادية بإلكترون .
  – 4عدد مستويات الطاقة في ذرة الفلز يساوى عدد مستويات الطاقة في أيون نفس الفلز .
  – 5األيون الموجب هو ذرة اكتسبت إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائى .
  – 6عدد البروتونات في نواة أيون الصوديوم يساوى عدد اإللكترونات التي تدور حولها .
  – 7الفلزات هي مواد رديئة التوصيل للحرارة .
  – 8عندما تتحول الذرة إلى أيون سالب فإن العدد الكتلى يقل .
  – 9تميل الغازات الخاملة أثناء التفاعل الكيميائى إلى فقد إلكترون أو أكثر وتتحول إلى أيون موجب .
  – ١0الرمز – Xيدل على أن مستوى الطاقة الخارجي لذرة هذا األيون يحتوى على  3إلكترونات .
  – ١١الرابطة في جزئ كلوريد الصوديوم رابطة تساهمية أحادية .
  – ١2الغازات الخامة تتركب جزيئاتها من ذرتين .
  – ١3الكربون عنصر فلزى موصل للكهرباء .
  – ١4األيون الموجب ناتع من ذرة اكتسبت إلكترونًا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائى .
  – ١5اإللكترونات متعادلة الشحنة .
  – ١6يعتبر الزئبق من العناصر الالفلزية .
  – ١7البروم من العناصر الفلزية السائلة .
  – ١8البروم العنصر الالفلزى الموصل للكهرباء .
 – ١9يمكن تمثيل الروابط فى جزئ األكسجين  O ≡ Oوتتكون من ثالث أزواج من اإللكترونات .
 – 20يتكون جزئ النيتروجين من ارتباط ثالث ذرات نيتروجين برابطة تساهمية .
 – 2١فى جزئ الماء توجد ثالث روابط تساهمية أحادية .
 – 22جزئ األكسجين يتكون من ارتباط ذرتين برابطة تساهمية ثالثية .
 – 23الرابطة األيونية تتم بين عنصرين فلزيين .
 – 24البروم عنصر ال فلزى صلب .
عنصرا.
 – 25يبلغ عدد العناصر المعروفة حتى اآلن ١8١
ً
 – 26تختلف ذرة العنصر عن أيونه فى عدد النيوترونات .
 – 27تنشأ الرابطة األيونية بين قوى جذب كهربى بين أيونين موجبين .
***************************************************************************

س  : 4ضع عالمة ( )أو عالمة ( × ) أمام ما يلى :
  – ١جميع العناصر الالفلزية صلبة عدا الزئبق .
  – 2يحتوى مستوى الطاقة األخير فى أيون كالً من الصوديوم  11Naوالكلور  17Clعلى  8إلكترونات .
  – 3جميع العناصر الالفلزية رديئة التوصيل للكهرباء ما عدا الجرافيت .
  – 4عدد مستويات الطاقة في أيون الكلور  17Clيساوى عددها في ذرة األرجون .18Ar
  – 5توجد الغازات الخاملة فى صورة جزيئات ثنائية الذرة .
  – 6تنشأ الرابطة األيونية بين عنصر الفلزى وعنصر فلزى .
  – 7تشارى كل ذرة فى الرابطة األيونية األحادية بإلكترون واحد .
  – 8عندما تفقد الذرة إلكترونا أو أكثر تصب أيونا موجبا .
  – 9يبلغ عدد العناصر المعروفة حتى اآلن  ١١9عنصرا .
  – ١0تميل الفلزات إلى اكتساب إلكترونات من ذرات أخرى ليكتمل مستواها الخارجي .
  – ١١يستخدم األلومنيوم في صناعة أوانى الطهى .
  – ١2الذرة متعادلة كهربيا في حالتها العادية .
  – ١3الفلزات عناصر ليس لها بريق معدنى ورديئة التوصيل للحرارة والكهرباء .
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  – ١4الكربون عنصر فلزى جيد التوصيل للكهرباء .
  – ١5جميع الالفلزات رديئة التوصيل للكهرباء.
  – ١6عدد مستويات الطاقة في ذرة الفلز يساوى عدد مستويات الطاقة في أيونه .
  – ١7العنصر الذى عدده الذرى  8عنصر خامل .
 – ١8فى الرابطة التساهمية الثنائية تشارى كل ذرة من الذرتين بإلكترون واحد .
 – ١9الفلزات توجد كلها فى حالة صلبة ما عدا الماء .
 – 20عدد العناصر حتى اآلن  ١١8عنصرا ً وهذا العدد غير قابل للزيادة .
 – 2١الفلزات عناصر منها الصلب ومنها السائل ومنها الغازى .
 – 22األيون يحمل شحنة متعادلة .
 – 23مستوى الطاقة الخارجى فى األيون مكتمل باإللكترونات .
 – 24العناصر الخاملة تكون أيونات موجبة فقط فى الظروف العادية.
***************************************************************************

س  : 5اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :
  – ١كل مما يلى من الفلزات ما عدا  ( .................الحديد – النحاس – األكسجين – الصوديوم )
  – 2عدد العناصر المعروفة حتى اآلن  .......عنصر ) ١١3 – ١١8 – 92 – 20 ( .
( الزئبق – البروم – الماغنسيوم – الكلور )
  – 3من الفلزات الصلبة .............
  – 4يعتبر العنصر الذى عدده الذرى  ١2من  ( ...........الفلزات – الالفلزات – أشباه الفلزات – العناصر الخاملة )
  – 5عند تحول الذرة إلى أيون يتغير عدد  ( ..............البروتونات – النيوترونات – اإللكترونات – العدد الكتلى )
  – 6تحول ذرة ليثيوم  Liإلى أيون  Li+يعنى أنها ................
( اكتسبت بروتون – اكتسبت إلكترون – فقدت بروتون – فقد إلكترون )
  – 7عدد مستويات الطاقة فى أيون الصوديوم  .............عدد مستويات الطاقة فى ذرته .
( أقل من – أكبر من – يساوى )
  – 8عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة األخير أليون البوتاسيوم  19Kيساوى ) ١8 – ١١ – 8 – ١ ( ...........
  – 9عدد مستويات الطاقة المشغولة باإللكترونات في أيون عنصر الماغنسيوم ............... 12Mg
()5–4–3–2
  – ١0من خواص عنصر الجرافيت أنه ...............
( قابل للسحب والطرق – ال ينكسر عند الطرق عليه – له بريق معدنى – موصل جيد للكهرباء )
( الفلزات – الالفلزات – أشباه الفلزات – العناصر الخاملة )
  – ١١يعتبر األكسجين من ................
( ) 11Na – 8O – 12Mg – 13Al
  – ١2العناصر التالية جيدة التوصيل للكهرباء ما عدا ...........
  – ١3يحدد عدد  .................نوع العنصر ونشاطه الكيميائى .
( إلكترونات مستوى الطاقة الخارجى – المستويات الممتلئة باإللكترونات – النيوترونات – البروتونات )
  – ١4جميع الذرات التالية يمكن أن تدخل فى تركيب جزيئات مركبات كيميائية فى الظروف العادية عدا ..............
( ) 10Ne – 8O – 6C – 17Cl
  – ١5الرابطة التساهمية تنشأ بين  ( ...............فلز وفلز – فلز وال فلز – ال فلز وال فلز – ال فلز وغاز خامل )
  – ١6الرابطة فى جزئ الهيدروجين  ( ............أيونية – تساهمية أحادية – تساهمية ثنائية – تساهمية ثالثية )
( أيونية – تساهمية أحادية – تساهمية ثنائية – تساهمية ثالثية )
  – ١7الروابط فى جزئ الماء ............
( الكلور – األكسجين – الهيدروجين – النيتروجين )
  – ١8تتكون رابطة تساهمية ثنائية فى جزئ ...........
  – ١9لصناعة أسالى توصيل كهربى يمكن استخدام عنصر عدده الذرى ) ١0 – 7 – ١3 – ١7 ( .............
( ) ١8 – ١3 – ١0 – 8
  – 20عدد اإللكترونات الموجودة فى أيون عنصر عدده الذرى  ١3هو ............
  – 2١عنصر فلزى عدده الكتلى  23ويحتوى مستوى الطاقة الثالث واألخير في ذرته على إلكترون واحد يكون عدد
( ) 23 – 22 – ١2 – ١١
نيوتروناته ..................
  – 22العنصر الالفلزى الذى تحتوى نواته على  ١8نيوترون وتدور إلكتروناته في  3مستويات للطاقة ويميل إلى
( ) 40 – 35 – ١8 – ١7
اكتساب إلكترون أثناء التفاعالت الكيميائية عدده الكتلى يساوى .................
  – 23عدد اإللكترونـات في المستوى الخارجى أليـون األكسجين يسـاوى عدد اإللكترونـات في المستوى الخارجى
( ) 20Ca – 16S – 7N – 17Cl
لـ ................
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  – 24من الككلني املقابلني :
شحنة كل من األيونين هي .....................
+11
+3
●
●
( ) + 2 / +1 / – 1 / – 2
±12
±4
  – 25يطابق التركيب اإللكترونى أليون البوتاسيوم  19Kالتركيب
●
●
●
●
( ) 18Ar – 8O – 11Na – 17Cl
اإللكترونى أليون ................
●
  – 26العنصر الذى عدده الذرى  ١0وال يشترى في التفاعالت الكيميائية يشبه في صفاته الكيميائية العنصر الذى
( ) ١8 – ١6 – ١١ – 9
عدده الذرى ...............
  – 27العنصر الذى عدده الذرى  ...............يكون رابطة كيميائية مع األكسجين ) ١6 – ١2 – ١0 – 2 ( .
  – 28تتكون رابطة تساهمية ثالثية فى جزئ  ( ...............الماء – األكسجين – الهيدروجين – النيتروجين )
  – 29تتكون جزيئات الغازات الخاملة من ...............
( ذرة واحدة – ذرتين غير متماثلتين – ذرتين متماثلتين – ثالث ذرات )
  – 30عدد مستويات الطاقة في أيون األكسجين  ..............عدد مستويات الطاقة في ذرته .
( أقل من – أكبر من – يساوى )
  – 3١العنصر الالفلزى السائل الوحيد هو  ( ..............اليود – البروم – الكلور – الكربون )
  – 32الرابطة في جزئ األكسجين  ( ............أيونية – تساهمية أحادية – تساهمية ثنائية – تساهمية ثالثية )
  – 33العناصر التى يكون مستوى الطاقة األخير فيها مكتمال ................
( فلزات – الفلزات – غازات خاملة – أشباه الفلزات )
( أيونا موجبا – أيونا سالبا – غازا خامال )
  – 34عندما تكتسب الذرة إلكترونا أو أكثر تصب ..............
( الذهب – الفضة – الزئبق – البروم (
  – 35الفلز السائل الوحيد هو .............
  – 36ذرات الفلزات يحتوى مستوى طاقتها األخير على  ................إلكترونات ) 7 : 5 / 5 : 3 / 3 : ١ ( .
 – 37عند اتحاد عنصر الصوديوم مع عنصر الكلور فإن الصيغة الكيميائية للمركب الناتع ..................
( ) Na2Cl2 – NaCl2 – NaCl – Na2Cl
( سائل – صلب – غاز )
 – 38يتميز عنصر البروم بأنه  ............فى درجة الحرارة العادية .
 – 39فى جزئ كلوريد الصوديوم يكون الصوديوم على صورة .....................
( ذرة – أيون موجب – أيون سالب – بدون شحنة )
( ) NH3 – NaCl – H2O – CH4
 – 40من أمثلة المركبات األيونية ..................
 – 4١نوع الرابطة فى جزئ كلوريد الكالسيوم ..................
( أيونية – تساهمية أحادية – تساهمية ثنائية – تساهمية ثالثية )
( أيونية – تساهمية أحادية – تساهمية ثنائية – تساهمية ثالثية )
 – 42الرابطة فى جزئ الكلور ..................
( ذرة – أيون موجب – أيون سالب )
 – 43عند تكوين جزئ كلوريد الكالسيوم يتحول الكلور إلى ..................
 – 44إذا احتوت نواة ذرة على  ١2نيوترون و ١١بروتون ويدور حولها ١0إلكترونات فيكون
[ أيون موجب (  / ) +أيون سالب (– )  /متعادل  /أيون موجب ( ] ) ++
 – 45تتميز الالفلزات بأنه توجد فى الحالة  ( .................السائلة فقط – السائلة والصلبة والغازية – الغازية فقط )
 – 46العنصر الالفلزى الذى يوصل الكهرباء هو  ( ...........الفوسفور – الكربون – الكبريت – البروم (
( تذوب فى الماء  -غير قابلة للطرق – جيدة التوصيل للحرارة )
 – 47من خواص الفلزات أنها ..............
( ) 35 – ١8 – ١7 – ١6
 – 48عدد اإللكترونات الموجودة فى أيون عنصر الكلور  ............ 17Clإلكترون .
 – 49عدد اإللكترونات الموجودة فى أيون عنصر األلومنيوم  ............ 13Alإلكترون ) 27 – ١0 – 8 – 3 ( .
( حالة واحدة – حالتين – ثالث حاالت )
 – 50توجد الفلزات في الحالة العادية فى ...............
( حالة واحدة – حالتين – ثالث حاالت )
 – 5١توجد الالفلزات في الحالة العادية فى ...............
( موجبة – سالبة – متعادلة )
 – 52الذرة  .............الشحنة .
( موجبة دائما ً – سالبة دائما ً – موجبة أو سالبة – موجبة وسالبة )
 – 53األيون يحمل شحنة .............
 – 54يحدث تجاذب كهربى قوى بين األيونات الموجبة للفلز واأليونات السالبة لالفلز بسبب ...................
( اتفاقهما فى الشحنة – اختالفهما فى الشحنة – اتفاقهما فى الكتلة – اختالفهما فى الكتلة )
( عناصر – مركبات – عناصر ومركبات )
 – 55الرابطة األيونية ينتع عنها تكوين جزيئات ................
**************************************************************************
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س  : 6علل ملا يأتى :
  – ١عندما ترتبط ذرة كلور  17Clبذرة صوديوم  11Naينتع مركب أيونى في حين عند ارتباط ذرتين من الكلور
ينتع جزئ تساهمى .
  – 2عندما تفقد الذرة إلكترونا ً أو أكثر تصب أيونا ً موجبا ً.
  – 3عندما تكتسب الذرة إلكترونا ً أو أكثر تصب أيونا ً سالبا ً .
  – 4الرابطـة األيونيـة ينتع عنهـا مركبات وال ينتع عنها عناصر في حين أن الرابطـة التساهميـة قد ينتع عنها
عنصر أو مركب .
  – 5الرابطة فى جزئ أكسيد الماغنسيوم  MgOأيونية .
  – 6الرابطة فى جزئ األكسجين  O2تساهمية ثنائية .
  – 7تميل ذرات العناصر الفلزية إلى فقد إلكتروناتها أثناء التفاعل الكيميائى .
  – 8تميل ذرات العناصر الالفلزية إلى اكتساب أو المشاركة باإللكترونات أثناء التفاعل الكيميائى .
  – 9عدد مستويات الطاقة في أيون العنصر الفلزى أقل من عددها في ذرته .
  – ١0تختلف ذرة العنصر عن أيونه فى عدد اإللكترونات.
  – ١١تساوى عدد اإللكترونات فى أيون كل من الماغنسيوم  12Mgواألكسجين . 8O
  – ١2ذرة الصوديوم  11Naنشطة كيميائيا على عكس ذرة النيون . 10Ne
  – ١3ال تشترى الغازات الخاملة فى التفاعالت الكيميائية فى الظروف العادية .
  – ١4توجد جزيئات العناصر الخاملة فى صورة ذرات مفردة.
  – ١5ال يمكن لعنصر األرجون تكوين أيون موجب أو سالب فى الظروف العادية .
  – ١6ال يمكن أن يتحد عنصرى الصوديوم والماغنسيوم معا ً لتكوين مركب .
  – ١7تميل ذرة الصوديوم إلى االرتباط بذرة الكلور برابطة أيونية .
  – ١8الرابطة فى جزئ الماء تساهمية أحادية.
  – ١9الرابطة فى جزئ النيتروجين  N2تساهمية ثالثية .
  – 20تستخدم بعض الفلزات في صناعة بعض أوانى الطهى .
  – 2١تصنع بعض األسالى الكهربية من األلومنيوم .
 – 22عند طرق قطعة حديد ال تنكسر أما عند طرق قطعة فحم فإنها تتفتت بسهولة .
 – 23يعتبر الماغنسيوم  12Mgمن الفلزات .
 – 24يعتبر الكلور  17Clمن الالفلزات .
 – 25تسمية العناصر الخاملة بهذا االسم .
 – 26اختالف العناصر الخاملة عن باقى العناصر .
 – 27ال يمكن أن تنشأ الرابطة األيونية بين ذرتين لعنصر فلزى .
 – 28ال يمكن أن تنشأ الرابطة األيونية بين ذرتين لعنصر ال فلزى .
 – 29حدوث تجاذب كهربى قوى بين األيونات الموجبة للفلز واأليونات السالبة لالفلز .
 – 30عند ارتباط ذرتين من الكلور ينتع جزئ تساهمى .
 – 3١الرابطة فى جزئ الهيدروجين تساهمية أحادية .
 – 32اختالف نوع الرابطة التساهمية فى جزئ الهيدروجين عن جزئ األكسجين عن جزئ النيتروجين .
 – 33جزيئات الغازات الخاملة أحادية الذرة .
***************************************************************************

س  : 7ما املقصود بكل من :
   – 3األيون السالب .
  – 6الرابطة األيونية .
  – 9الرابطة التساهمية الثنائية .

   – 2األيون الموجب .
   – ١األيون .
  – 5العناصر الخاملة .
  – 4الفلزات .
  – 8الرابطة التساهمية األحادية .
  – 7الرابطة التساهمية .
 – ١١الرابطة التساهمية الثالثية .
 – ١0الالفلزات .
***************************************************************************
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س  : 8استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات :
  – ١الماغنسيوم  /الصوديوم  /الزئبق  /األلومنيوم .
  – 2الهيدروجين  /األكسجين  /النيتروجين  /الجرافيت .
  – 3الكلور  /األكسجين  /النيتروجين  /الصوديوم.
  – 4جزئ النيتروجين  /جزئ مل الطعام  /جزئ الهيدروجين  /جزئ األكسجين .
. 10Ne /19K /18Ar / 2He  – 5
.19K /17Cl /11Na / 20Ca  – 6
. 20Ca /12Mg /11Na / 4Be  – 7
 – 8البروم  /الكلور  /الفلور  /البوتاسيوم .
. 13Al /17Cl /11Na / 4Be – 9
. 15P /5B /16S / 9F – ١0
 – ١١نحاس  /كربون  /ألومنيوم  /كلور .
 – ١2الكلور  /الفور  /األكسجين  /البروم .
 – ١3نحاس  /ألومنيوم  /حديد  /هيليوم .
***************************************************************************

س  : 9قارن بني كل من :
   – 2الذرة واأليون .
   – ١الفلزات والالفلزات .
   – 4الرابطة األيونية والرابطة التساهمية .
   – 3األيون الموجب واأليون السالب .
  – 6العنصران . 12Mg ، 18Ar
   – 5الذرة واأليون .
  – 7الزئبق والبروم من حيث  ( :نوع العنصر – الحالة الفيزيائية – البريق ) .
  – 8األلومنيوم والجرافيت من حيث  ( :التوصيل الكهربى – التوصيل الحرارى – قابلية السحب والطرق ) .
  – 9الرابطة التساهمية األحادية والثنائية ( من حيث التعريف مع ذكر مثال ) .
 – ١0الرابطة التساهمية األحادية والثنائية والثالثية .
***************************************************************************

س  : 10اذكر مثاالً واحداً لكل من :
  – ١عنصر ال يتفاعل كيميائيا ً مع غيره من العناصر فى الظروف العادية .
  – 3جزئ به رابطة تساهمية ثالثية.
 – 5أيون موجب .
 – 7مركب أيونى .
 – 9جزئ به رابطة تساهمية أحادية.
 – ١0جزئ به رابطة تساهمية ثنائية.
**************************************************************************
  – 2عنصر فلزى .
 – 4عنصر ال فلزى .
 – 6أيون سالب .
 – 8مركب تساهمى .

س  : 11ماذا حيدث عند :
  – ١الطرق على قطعة من الكربون .
  – 2فقد ذرة عنصر فلزى إلكترون أو أكثر .
  – 3فقد ذرة ماغنسيوم إلكترونين أثناء التفاعل الكيميائى .
  – 4اكتساب ذرة عنصر ال فلزى إلكترون أو أكثر .
  – 5ارتباط ذرة ماغنسيوم مع ذرة أكسجين .
  – 6ارتباط ذرة هيدروجين مع ذرة كلور .
  – 7ارتباط ذرتى أكسجين .
 – 8الطرق على قطعة من عنصر فلزى .
 – 9فقد ذرة عنصر فلزى إلكترون أو أكثر .
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 – ١0ارتباط ذرة صوديوم مع ذرة كلور .
 – ١١ارتباط ذرتى هيدروجين .
 – ١2ارتباط ذرتى نيتروجين .
 – ١3اتحاد فلز مع ال فلز .
 – ١4ارتباط ذرتين من نوع واحد من الالفلزات كل ذرة شاركت بإلكترونين.
***************************************************************************

س  : 12وضح بالرسم التخطيطى مع ذكر نوع االرتباط :
كيفية ارتباط:

  – ١ذرتى هيدروجين لتكوين جزئ هيدروجين .
  – 2ذرتى أكسجين لتكوين جزئ أكسجين .
  – 3ذرتى نيتروجين لتكوين جزئ نيتروجين .
 – 4ذرة صوديوم مع ذرة كلور لتكوين مركب جزئ الصوديوم .
 – 5ذرة ماغنسيوم مع ذرة أكسجين لتكوين جزئ أكسيد ماغنسيوم .
 – 6ذرة كالسيوم مع ذرة أكسجين لتكوين جزئ أكسيد ماغنسيوم .
***************************************************************************
س   : 13اخرت من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) :
(ب)

(أ)

– يميل إلى فقد إلكترون واحد أثناء التفاعالت الكيميائية .
 – ١العناصر الفلزية
– تميل عادة أن تكتسب ذراتها إلكترونات وتصب أيون سالب .
 – 2العناصر الالفلزية
– تنشأ نتيجة قوى الجذب الكهربى بين أيونين مختلفين .
 – 3الرابطة األيونية
– تميل عادة لفقد إلكترونات وتصب أيون موجب .
 – 4الرابطة التساهمية
– تنشأ من ارتباط ذرات متماثلة أو ارتباط ذرات مختلفة .
***************************************************************************

أسئلة متنوعة
  – ١بين برسم تخطيطى التوزيع اإللكترونى لذرة األكسجين  8Oثم بين طريقة ارتباط ذرتين منه لتكوين جزئ
أكسجين.
  – 2اكتب التوزيع اإللكترونى لذرات العناصر التالية  18Ar ، 16S ، 12Mg :ثم بين :
● نوع كل ذرة (فلز – ال فلز – خامل) .
● نوع األيون (موجب – سالب – ليس لها أيون) .
  – 3أى األشكال التالية متثل التوزيع اإللكرتونى لـ  ( :أيون سالب – ذرة عنصر فلزى – أيون موجب ) .
+11
±12

2 8

+17
±18

+11
±12

2 8 8

2 8 1

  – 4اذكر فرقا واحدا بني كل من :
● الجرافيت واألكسجين .
● . Na+ ، Na
● . 2O ، O2
● الزئبق والبروم.
  – 5أى األشكال املقابلة ميثل التوزيع اإللكرتونى لـ :
● ذرة عنصر ال فلزى .
● ذرة غاز خامل .
● أيون سالب .
● أيون موجب.

()١

+11

()2
2 8

2 8

()3

+7

2 5

18

+8

()4

+10

2 8
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  – 6من الرسم التخطيطى التاىل لبعض الذرات  ،استنتج لكل ذرة منها :
+18
±22

+11
±12

+12
±12

+9
±10

+15
±16

2 8 1

2 8 8

2 8 2

2 8 5

2 7

( )١

() 2

()3

() 4

( )5

● نوع العنصر واأليون (إن وجد) .
● عدد اإللكترونات التى يمكن أن فقدها أو اكتسابها أثناء التفاعالت الكيميائية .
● أى هذه الذرات لعناصر جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء .
  – 7األشكال التالية متثل ثالثة جزيئات ترتبط ذراتها ارتباطا تساهميا :
()X

()Z

()Y

أى األشكال السابقة يمثل ( جزئ أكسجين – جزئ هيدروجين – جزئ نيتروجين ) ؟
  – 8أربعة عناصر  Q , Z , Y , Xأعدادها الذرية على الرتتيب : 8 ، 1 ، 17 ، 11
● ما نوع الرابطة الناشئة بين ذرتين من العنصر  Y؟
● ما نوع الرابطة الناشئة بين ذرتين من العنصر  Z؟
● ما نوع وعدد الشحنات التى يحملها أيون العنصر  Q؟
● ما نوع الرابطة الناشئة فى المركب الناتع من تفاعل  Xمع  Y؟
  – 9ثالثة عناصر (س) ( ،ص) ( ،ع) أعدادها الذرية على الرتتيب : 10 ، 17 ، 19
● أيا ً من هذه العناصر يتكون الجزئ فيها من ذرتين ؟
● ما نوع الرابطة المتكونة عند اتحاد العنصر (س) مع العنصر (ص) ؟
● أيا ً من هذه العناصر ال يرتبط فى الظروف العادية مع غيره من العناصر األخرى ؟
  – ١0أكمل اجلدول التاىل مبين ًا نوع الرابطة فى كل من اجلزيئات التالية:
اجلزئ

نوع الرابطة

الصيغة الكيميائية

كلوريد الصوديوم
أكسيد الماغنسيوم
الهيدروجين
كلوريد الهيدروجين
الماء
األكسجين
النيتروجين
  – ١١اكتب التوزيع اإللكرتونى لكل من  24 Mg ، 35 Clثم أجب عما يأتى :
12
17
● ما نوع الرابطة التى تنشأ عن اتحاد ذرتين من  Clمع ذرة من  Mg؟
مع كتابة الصيغة الكيميائية للمركب الناتع .
● ما نوع الرابطة التى تنشأ عن اتحاد ذرتين من  Cl؟
● علل  :ال يمكن اتحاد ذرتين من  Mg؟
  – ١2إذا كان لديك العناصر اآلتية : 7D ، 12C ، 20B ، 18A
● اذكر نوع العنصر . B
● ما رمز أيون العنصر  C؟
● هل يمكن أن تتحد ذرتان من العنصر  Aمعا ؟ مع التعليل .
● ما نوع الرابطة الناشئة بين ذرتين من العنصر  D؟ مع التوضي بالرسم .
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  – ١3عنصران  20A , 17Bأكتب التوزيع اإللكرتونى لكل منهما ثم استنتج اآلتى :
● أيهما فلز وأيهما ال فلز ؟
● نوع الرابطة التى تتكون عند اتحادهما معا ً .
● نوع الرابطة التى تتكون عند اتحاد ذرتين من العنصر . B
  – ١4تفاعلت ذرة ( س ) عددها الذرى ( )١2مع ذرة ( ص ) عددها الكتلى ( )١6وعدد نيوتروناتها ( ، )8وض
بالرسم التوزيع اإللكترونى للمتفاعالت والنواتع .
  – ١5ماذا يقصد بالرابطة التساهمية األحادية ؟ اذكر مثالين مع الرسم .
  – ١6عنصر ( )Xفلزى عدده الذرى (: )12
● عدد اإللكترونات الموجودة فى المدار الخارجى لذرته ......................
● عند اتحاده مع األكسجين يتكون أكسيد صيغته ...............................
  – ١7أكمل اجلدول التاىل :
الذرة
12Mg
8O
11Na
17Cl
1H
8O
7N

التوزيع اإللكرتونى
K L M N
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

اجلزئ
MgO

الرابطة
...........................

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

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

H2
.................
.................

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

 – ١8الكربون موصل جيد للكهرباء ولكنه ال يستخدم فى صناعة أسالى التوصيل للكهرباء  .فسر ذلك .
 – ١9عنصر عدده الكتلى ضعف عدده الذرى مضافا إليه واحد وعدد نيوتروناته  ١8نيوترونا  ،وض برسم تخطيطى
شكل الجزئ في هذا العنصر .
 – 20سأل محمود صديقه إبراهيم عن العدد الكتلى لعنصر فلزى تحتوى نواته على  ١8نيوترونا وتدور إلكتروناته فى
 3مستويات طاقـة ويميل إلى اكتسـاب إلكترون أثنـاء التفاعل الكيميائى  ،فماذا سيخبره إبراهيم عن مقدار هذا
العدد ؟
 – 2١إذا علمت أن العدد الذرى للهيدروجين ( )١فهل يمكن أن ترتبط ذرتان برابطـة أيونيـة أم ال ؟ ولماذا ؟ موضحا
نوع الرابطة بينهما .
 – 22الجدول التالى يعبر عن التوزيع اإللكترونى لمستوى الطاقة الخارجى ألربع ذرات عناصر تدور إلكتروناتها فى
ثالثة مستويات للطاقة :
العنصر
P
Q
R
S
عدد إلكرتونات مستوى الطاقة اخلارجى
3
7
5
١
● ما العناصر التى تعتبر من الفلزات ؟
● ما العنصر الذى أيونه من النوع  M+3؟
● ما نوع األيون الذى يكون العنصر  R؟ مع تفسير إجابتك .
● ما العنصر الذى تحتويه نواته على  ١١بروتون ؟ مع تفسير إجابتك .
 – 23أذكر خواص كل من :
● الفلزات .
● الالفلزات .
● العناصر الخاملة .
**********************************************************************
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2
عرفنا فى الدرس السابق أن :
( )١عدد اإللكرتونات املوجودة فى املستوى اخلارجى للذرة هو الذى حيدد سلو الذرة أثناء التفاعل الكيميائى مع

ذرة أخرى .
( )2هنا ذرات تعطى إلكرتونات املستوى اخلارجى أثناء احتادها مع ذرة أخرى .
( )3هنا ذرات تكتسب إلكرتونات ليكتمل املستوى اخلارجى هلا بعدد ( )8إلكرتونات .
( )4هنا ذرات ت تعطى وت تكتسب ولك تكار بعدد م اإللكرتونات مع ذرة أو ذرات أخرى .

التكافؤ :
● هو عدد اإللكرتونات التى تعطيها أو تكتسبها أو تكار بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائى .
● يتـم حتديد تكافؤ العنصر بنـاء على عدد اإللكتـرونات فى مستوى الطاقـة اخلارجى لذرته كما يتضح م اجلدول
التاىل :
العنصر

الرمز

التوزيع

النوع

السبب

التكافؤ

K L M
أحادى ألنه يفقد إلكترونا واحدا.
فلز
2 1
الليثيوم
3Li
ألنه يفقد إلكترونين .
ثنائى
فلز
الماغنسيوم 2 8 2 12Mg
ألنه يفقد ثالثة إلكترونات.
ثالثى
فلز
األلومنيوم 2 8 3 13Al
أحادى ألنه يكتسب أو يشارى بإلكترون واحد .
ال فلز
2 8 7 17Cl
الكلور
ألنه يكتسب أو يشارى بإلكترونين .
ثنائى
ال فلز
2 6
األكسجين
8O
ألنه ال يفقد وال يكتسب وال يشارى بأى إلكترونات.
صفر
 2 8غاز خامل
النيون
10Ne
**********************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

ألن ذرة الصوديوم تميل إللى فقلد إلكتلرون مسلتوى طاقتهلا الخلارجى
الصوديوم أحادى التكافؤ ؟
١
أثناء التفاعل الكيميائى .
ألن ذرة الكلور تميل إلى اكتساب أو المشلاركة بلإلكترون واحلد أثنلاء
الكلور أحادى التكافؤ ؟
2
التفاعل الكيميائى .
ألن ذرة الكالسيوم تميل إلى فقد إلكترونين مسلتوى طاقتهلا الخلارجى
الكالسيوم ثنائى التكافؤ ؟
3
أثناء التفاعل الكيميائى .
ألن ذرة األكسجين تميلل إللى اكتسلاب أو المشلاركة بلإلكترونين أثنلاء
األكسجين ثنائى التكافؤ ؟
4
التفاعل الكيميائى .
ألن ذرة األلومنيللوم تميللل إلللى فقللد ثللالث إلكترونللات مسللتوى طاقتهللا
األلومنيوم ثالثى التكافؤ ؟
5
الخارجى أثناء التفاعل الكيميائى .
جميع العناصر الخاملة تكافؤها صفر ؟ ألن ذراتها تميل إلى فقد أو اكتسلاب أو المشلاركة باإللكترونلات أثنلاء
6
التفاعل الكيميائى الكتمال مستوى طاقتها الخارجى .
البوتاسيوم  19Kوالفلور  9Fلهما نفلس ألن ذرة البوتاسللليوم تميلللل إللللى فقلللد إلكتلللرون واحلللد أثنلللاء التفاعلللل
 7التكافؤ رغم اختالفهما فى العدد الذرى ؟ الكيميائى بينما تميل ذرة الفلور إللى اكتسلاب أو المشلاركة بلإلكترون
واحد أثناء التفاعل الكيميائى .
**********************************************************************
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تكافؤات بعض العناصر
العناصر الفلزية
العنصر

الرمز

الليثيوم
الصوديوم
البوتاسيوم
الفضة
الماغنسيوم
الكالسيوم
الخارصين
الرصاص
الزئبق
األلومنيوم
الذهب

Li
Na
K
Ag
Mg
Ca
Zn
Pb
Hg
Al
Au

التكافؤ
أحادى
()١

ثنائى
()2
ثالثى
()3

عناصر هلا أكثر من تكافؤ
العنصر

الرمز

التكافؤ

الحظ
بعض العناصر لهلا أكثلر ملن
تكلللافؤ الكبيلللر يضلللاف إليللله
(يك) و الصلغير يضلاف إليله
(وز) كمللللللللا فللللللللى الحديللللللللد
والنحاس .
أيون احلديد
ثنلللائى التكلللافؤ  Fe+2يسلللمى
حديدوز .
+3
ثالثللى التكللافؤ  Feيسللمى
حديديك .
أيون النحاس
أحادى التكافؤ  Cu+1يسلمى
نحاسوز .
+2
ثنللائى التكللافؤ  Cuيسللمى
نحاسيك .

العناصر الالفلزية
العنصر

الرمز

الهيدروجين
الفلور
الكلور
البروم
اليود
األكسجين
الكربون

H
F
Cl
Br
I
O
C

التكافؤ
أحادى
()١
ثنائى ()2
رباعى ()4

عناصر هلا أكثر من تكافؤ
العنصر

الرمز

التكافؤ

النيتروجين
الفوسفور

N
P

الكبريت

S

ثالثى ()3
خماسى ()5
ثنائى ()2
رباعى ()4
سداسى ()6

ثنائى ()2
Fe
الحديد
ثالثى ()3
أحادى ()١
Cu
النحاس
ثنائى ()2
***************************************************************************
اجملموعة الذرية
● هى مجموعة من الذرات لعناصر مختلفة مرتبطة مع بعضها تسلك سلوى الذرة الواحدة فى التفاعل الكيميائى ولها
تكافؤ خاص بها وال توجد على حالة انفراد .
● تكافؤ المجموعة الذرية يساوى عدد الشحنات التى تحملها .
● فيما يلى أمثلة لبعض المجموعات الذرية وتكافؤاتها :
اجملموعة
الهيدروكسيد
النترات
النيتريت
البيكربونات
األمونيوم

الرمز

التكافؤ

)(OH
– )(NO3
– )(NO2
– )(HCO3
(NH4)+

أحادى
()١

–

اجملموعة

الرمز

التكافؤ

الكبريتات
الكربونات

)(SO4
(CO3) –2

ثنائى
()2

الفوسفات

(PO4) –3

ثالثى
()3

–2

الحظ :
● مجموعة الفوسفات تكافؤها ثالثى .
● المجموعتان اللتان يبدأ اسمهما بحرف الكاف (كربونات  ،كبريتات) تكافؤهما ثنائى .
● باقى المجموعات تكافؤها أحادى .
● من أهم األسئلة فى االمتحان عدد العناصر وعدد الذرات المكونة لكل مجموعة .
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اجملموعة

الرمز

عدد العناصر

عدد الذرات

اجملموعة

الرمز

عدد العناصر

عدد الذرات

5
2
الكبريتات SO4
2
2
الهيدروكسيد OH
4
2
الكربونات CO3
4
2
NO3
النترات
5
2
الفوسفات PO4
5
3
البيكربونات HCO3
***************************************************************************
الصيغة الكيميائية
● تتحد الذرات مع بعضها لتكون جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات .
● يمكن التعبير عن جزئ المركب بصيغة مختصرة تسمى الصيغة الكيميائية (الجزيئية) .
● الصيغة الكيميائية (اجلزيئية)  :هى صيغة رمزية تعبر عن عدد ونوع ذرات العناصر المكونة للجزئ .
● أمثلة :
اجلزئ

جزئ كلوريد الصوديوم

جزئ املاء

الصيغة الكيميائية
NaCl
H2O
عدد العنارص
عنصران
عنصران
الصوديوم  ، Naالكلور Cl
الهيدروجين  ، Hاألكسجين O
المكونة للجزئ
ذرتان
ثالث ذرات
عدد الذرات
ذرتان من عنصر الهيدروجين  ، Hذرة من ذرة من عنصر الصوديوم  ، Naذرة من
المكونة للجزئ
عنصر الكلور Cl
عنصر األكسجين O
**********************************************************************
م

اإلجابة

ما معىن قولنا أن

أى أن جلزئ الملاء يتكلون ذرتلين ملن عنصلر الهيلدروجين H
الصيغة الكيميائية لجزئ الماء  H2O؟
١
وذرة من عنصر األكسجين . O
الصللليغة الكيميائيلللة لجلللزئ كلوريلللد الصلللوديوم أى أن جللزئ كلوريللد الصللوديوم يتكللون مللن ذرة مللن عنصللر
2
الصوديوم  Naوذرة من عنصر الكلور . Cl
 NaCl؟
***************************************************************************
خطوات كتابة الصيغة الكيميائية ملركب
( )2أسفل كل عنصر أو مجموعة ذرية يكتب رمزها .
( )4تختصر األرقام المكتوبة بقدر اإلمكان .

( )١يكتب اسم المركب باللغة العربية .
( )3أسفل كل رمز يكتب تكافؤه .
( )5يتم تبديل األرقام المكتوبة ( الواحد ال يكتب ) .
( )6فى حالة المجموعات الذرية إذا أخذت رق ًما غير الواحد توضع بين أقواس ويكتب الرقم أسفل يمينها .

صيغة املركب :
( )١تبدأ م اليسار  :برمز الفلز أو الهيدروجين أو المجموعة الذرية الموجبة .
( )2تنتهى على اليمني  :برمز الالفلز أو المجموعة الذرية السالبة.
أمثلة :

كربونات حناس
CO3
2
CuCO3

Cu
2

كربونات صوديوم

نيرتيت صوديوم

Na
1

Na
1

CO3
2
Na2 SO4
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بيكربونات كالسيوم

كربيتات ألومنيوم

Ca
HCO3
2
1
Ca(HCO3)2

Al
SO4
3
2
Al2(SO4)3

NaOH

كربيتات ماغنسيوم

كلوريد األلومنيوم

نرتات كالسيوم

Mg
2

SO4
2

هيدروكسيد صوديوم
Na
1

OH
1

Ca
NO3
2
1
Ca(NO3)2

MgSO4

AlCl3

هيدروكسيد كالسيوم

أكسيد صوديوم

أكسيد كالسيوم

Na
1

Ca
2

Cl
1

Ca
OH
2
1
Ca(OH)2

Na2O

CaO

أكسيد ألومنيوم

ثانى أكسيد الكربون

كربونات ألومنيوم

Al
3

O
2
Al2O3

O
2

Al
3

C
4

O
2
CO2

O
2

Al
CO3
3
2
Al2(CO3)3

اجلدول التاىل يبني بعض املركبات والصيغ الكيميائية الىت تعرب عنها :

املركــــــــــــــب

الصيغة الكيميائية عدد العناصر املكونة للجزئ

عدد الذرات فى اجلزئ

6=3+١+2
3
Na2CO3
كربونات صوديوم
5=3+١+١
3
CuCO3
كربونات نحاس
3=١+١+١
3
NaOH
هيدروكسيد صوديوم
5=2+2+١
3
Ca(OH)2
هيدروكسيد كالسيوم
١7 = ١2 + 3 + 2
3
Al2(SO4)3
كبريتات ألومنيوم
6=4+١+١
3
CaSO4
كبريتات كالسيوم
3=١+2
2
Na2O
أكسيد صوديوم
2=١+١
2
CaO
أكسيد كالسيوم
***************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

لتكللوين جللزئ أكسلليد صللوديوم يلللزم ذرة ألن الصوديوم أحادى التكافؤ بينما األكسجين ثنائى التكافؤ .
١
أكسجين وذرتى صوديوم ؟
لتكوين جزئ أكسليد الكالسليوم يللزم ذرة ألن كالً منهما ثنائى التكافؤ  .أو  :ألن لهما نفس التكافؤ .
2
كالسيوم وذرة أكسجين ؟
الصيغة الكيميائية لجزئ الماء  H2O؟ ألن األكسللجين ثنللائى التكللافؤ بينمللا الهيللدروجين أحللادى التكللافؤ لللذا
3
ترتبط ذرتان من الهيدروجين مع ذرة من األكسجين .
***************************************************************************
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أنواع املركبات
● يوجد فى الطبيعة أعداد هائلة يصعب حصرها من المركبات المختلفة .
● يمكن تقسيم هذه المركبات عن طريق خواصها إلى أنواع متعددة مثل األحماض والقلويات واألكاسيد واألمالح.
األمحــــــــــــــاض
+

تعريفها هى مواد تتفكك فى الماء وتعطى أيونات هيدروجين موجبة ) .(H
خواصها ( )١لها طعم الذع (مثل الليمون) .
( )2تحول لون صبغة عباد الشمس الزرقاء أو البنفسجية إلى اللون األحمر .
+
● تتفق الصيغ الكيميائية لألحماض المعدنية فى أن جميعها يبدأ بالهيدروجين . H
● يمكن تقسيمها إلى نوعين :
–
( )1أمحاض يرتبط فيها اهليدروجني بإحدى اجملموعات الذرية السالبة ماعدا جمموعة اهليدروكسيد )(OH
أنواعها
مثل محض الكربيتيك ( )H2SO4ومحض النيرتيك (. )HNO3
( )2أمحاض يرتبط فيها اهليدروجني ببعض العناصر الالفلزيـة مثل الكلـور و البـروم ما عدا األكسجــني مثـل
محض اهليدروكلوريك ( )HClومحض الربوميك (. )HBr
الحظ :
● محض الكربيتيك ( )H2SO4ومحض النيرتيك ( )HNO3تسمى أمحاض أكسجينية تحتوائها على عنصر األكسجني.
● محض اهليدروكلوريك ( )HClومحض الربوميك ( )HBrتسمى أمحاض غري أكسجينيـة لعدم احتوائهـا على عنصـر
األكسجني .

معلومات إثرائية :
● تختلف األحماض فيما بينها في القوة فهناى أحماض قوية مثل حمض النيتريك والهيدروكلوريك والكبريتيك وأخرى
ضعيفة مثل حمض الكربونيك ويتوقف ذلك على سهولة تأينها .
● تختلف األحماض فيما بينها من حيث الثبات فهناى أحماض ثابتة وأخرى غير ثابتة ويتوقف ذلك على درجة غليان
الحمض وصعوبة انحالله  ،ويعتبر حمض الكبريتيك أثبت األحماض الرتفاع درجة غليانه.
***************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

تحول األحماض صبغة دوار الشمس إلى بسبب وجود أيون الهيدروجين ). (H+
١
اللون األحمر ؟
يمكللن الحصللول علللى أيللون الهيللدروجين ألنها تشترى فى احتوائها على أيون الهيدروجين ). (H+
2
أو  :ألنها تتفكك فى الماء وتعطى أيونات هيدروجين موجبة ).(H+
من األحماض ؟
***************************************************************************
القلويــــــــــــــــــات

تعريفها هى مواد تتفكك فى الماء وتعطى أيونات الهيدروكسيد السالبة )–.(OH
( )١لها طعم قابض (مثل الكنتالوب) ولها ملمس صابونى.
خواصها
( )2تحول لون صبغة عباد الشمس الحمراء أو البنفسجية إلى اللون األزرق .
الصيغة الكيميائية للقلويات تنتهى دائما بمجموعة الهيدروكسيد )– (OHوهى تنشأ من :
( )1احتاد جمموعة اهليدروكسيد السالبة مع فلز  :مثل هيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاويـة) / NaOH
منشأها
هيدروكسيد البوتاسيوم (البوتاسا الكاوية)  / KOHهيدروكسيد الكالسيوم (ماء اجلري) . Ca(OH)2
( )2احتاد جمموعة اهليدروكسيد السالبة مع جمموعة ذرية موجبة  :مثل هيدروكسيد األمونيوم NH4OH

تنبيه

ال تلمس األحماض والقلويات بيدى أو تتذوقها بلسانك (ألن بعضها حارق).
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م

اإلجابة

علل ملا يأتى

–

تحول القلويات صلبغة دوار الشلمس إللى بسبب وجود أيون الهيدروكسيد ) .(OH
١
اللون األزرق ؟
يمكن الحصلول عللى أيلون الهيدروكسليد ألنها تشترى فى احتوائها على أيون الهيدروكسيد )–.(OH
أو  :ألنهلا تتفكلك فلى الملاء وتعطلى أيونلات الهيدروكسليد السلالبة
 2من القلويات ؟
–
) .(OH
يمكللن التمييللز بللين األحمللاض والقلويللات ألن األحماض تحمر صبغة دوار الشمس بينما القلويات تزرقها.
3
باستخدام صبغة دوار الشمس ؟
***************************************************************************
األكاسيـــــــــــــــــــد
تعريفها هى مركبات تنتع من ارتباط األكسجين بعنصر فلزى أو الفلزى .
● تتكون من اتحاد األكسجين بعنصر فلزى .
أكاسيد فلزية
● مثل  :أكسيد الصوديوم (  ) Na2Oوأكسيد األلومنيوم ( . ) Al2O3
أنواعها
● تتكون من اتحاد األكسجين بعنصر الفلزى .
أكاسيد تفلزية
● مثل  :ثانى أكسيد الكربون ( )CO2وثالث أكسيد الكبريت (. )SO3
***************************************************************************
األمـــــــــــــــــــــــالح
وجودها توجد األمالح ضمن مكونات القشرة األرضية أو ذائبة فى مياه البحار والمحيطات .
تعريفها هى مركبات تنتع من اتحاد أيون فلز موجب (أو مجموعلة ذريلة موجبلة) ملع مجموعلة ذريلة سلالبة أو
أيون الفلز سالب (ما عدا األكسجين) .
احتاد جمموعة ذرية موجبة
احتاد جمموعة ذرية
احتاد أيون فلز موجب احتاد أيون فلز موجب مع
مع جمموعة ذرية سالبة
جمموعة ذرية سالبة موجبة مع أيون تفلز سالب
مع أيون تفلز سالب
مثل
مثل
مثل
مثل
نترات األمونيوم
كلوريد األمونيوم
نترات الصوديوم
منشأها كلوريد الصوديوم
NH4NO3
NH4Cl
NaNO3
NaCl
كربونات األمونيوم
بروميد األمونيوم
كربونات الماغنسيوم
بروميد الرصاص
)NH4)2 CO3
NH4Br
MgCO3
PbBr2

أشهرها

االسم الشائع

ملح الطعام

ملح بارود شيلى

ملح التوتيا الزرقاء

اتسم العلمى
الرمز

كلوريد الصوديوم

نترات الصوديوم

كبريتات النحاس المائية

NaCl

NaNO3

CuSO4 5H2O

خواصها ● ختتلف األمالح ع بعضها فى كثري م اخلواص مثل الطعم واللون والرائحة ودرجة ذوبانها فى املاء .
● تقسم األمالح حسب قدرتها على الذوبان فى املاء إىل :
أمالح ال تذوب فى املاء

أمالح تذوب فى املاء

كلوريد الفضة AgCl
يوديد الرصاص PbI2
كبريتات الرصاص PbSO4
كربونات الماغنسيومMgCO3

كلوريد الصوديوم NaCl
كبريتات البوتاسيوم K2SO4
نترات الكالسيوم Ca(NO3)2
كبريتيد الصوديوم Na2S

***************************************************************************
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الحظ :
● جميع أمالح النترات والبيكربونات والصوديوم والبوتاسيوم واألمونيوم تذوب فى الماء .
● جميع أمالح الكبريتات تذوب فى الماء ( ما عدا الباريوم والرصاص والفضة والكالسيوم ) .
● جميع أمالح الكربونات ال تذوب فى الماء ( ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم واألمونيوم ) .
**************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

تعتبلر الصللودا الكاويللة مللن القلويللات بينمللا الحتواء الصودا الكاوية على أيون الهيدروكسليد السلالب )–(OH
بينما بروميد الرصاص يتكون من اتحاد أيون فلز موجلب ملع أيلون
 ١بروميد الرصاص من األمالح ؟
الفلز سالب .
تعتبر كربونات الماغنسيوم من األمالح ؟ ألنهلللا تتكلللون ملللن اتحلللاد أيلللون فللللز موجلللب ( الماغنسللليوم ) ملللع
2
مجموعة ذرية سالبة ( الكربونات ) .
***************************************************************************
األسئلة الىت بها العالمة :
) (وردت فى امتحانات المدارس فى األعوام السابقة على مستوى الجمهورية .
) (وردت فى أسئلة الكتاب المدرسى .
********************************************************************

س  : 1أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها :
  – ١عندما تذوب األحماض فى الماء تعطى أيونات  ...................الموجبة  ،وعندما تذوب القلويات فى الماء
تعطى أيونات  ...................السالبة.
  – 2الصيغة الكيميائية للماء هى  ...................أما الصيغة الكيميائية لحمض الكبريتيك فهى ...................
  – 3الصيغة الكيميائية لحمض الكبريتيك هى  ...................أما الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الصوديوم فهى
...................
  – 4تكافؤ الغازات الخاملة يساوى  ...................ألن مستوى الطاقة الخارجى لها .....................
  – 5مجموعة الكربونات  ...................التكافؤ بينما مجموعة البيكربونات  ...................التكافؤ .
  – 6تعد مجموعة  ...........................من المجموعات الذرية ثالثية التكافؤ  ،بينما مجموعة الهيدروكسيد من
المجموعات الذرية  ...................التكافؤ .
  – 7عدد ذرات مجموعة النترات الذرية  ..........ذرات بينما عدد عناصر مجموعة البيكربونات  .........عناصر .
  – 8يتكون جزئ بيكربونات الصوديوم من  .............ذرات لـ  ................عناصر مختلفة .
  – 9يسمى أيون الحديد الثنائى  ...................بينما يسمى أيون الحديد الثالثى ...................
  – ١0الكالسيوم  20Caتكافؤه  ....................وعند اتحاده بمجموعة الفوسفات يتكون مركب صيغته الكيميائية
..............................
  – ١١إذا كانت الصيغة الكيميائية لكبريتات األلومنيوم  Al2(SO4)3فإن تكافؤ مجموعة الكبريتات ..................
وتكافؤ األلومنيوم ....................
  – ١2تكافؤ الصوديوم فى مركب كربونات الصوديوم  ............ Na2CO3وتكافؤ فى مركب كلوريد الصوديوم
................. NaCl
  – ١3يتكون جزئ مل الطعام من ارتباط أيون  ..............الموجب مع أيون  ..............السالب .
  – ١4يمكن تقسيم المركبات إلى  ، ................... ، ................... ، ...................أكاسيد .
  – ١5من األحماض التى تحتوى على أكسجين  ......................بينما من األحماض التى ال تحتوى على أكسجين
......................
  – ١6األحماض لها طعم  ..................بينما القلويات لها طعم ..................
  – ١7األحماض
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  – ١8تحول األحماض صبغة دوار الشمس للون  ...................بينما القلويات تحولها للون .....................
  – ١9تنقسم األكاسيد إلى أكاسيد  ...................وأكاسيد ...................
  – 20االسم الكيميائى لمل بارود شيلى هو  .....................بينما االسم الكيميائى لمل الطعام ......................
  – 2١الصودا الكاوية وماء الجير من  ....................بينما يوديد الرصاص من  ....................التى ال تذوب
فى الماء .
  – 22كبريتات البوتاسيوم من األمالح التى  ....................في الماء  ،بينما كبريتات الرصاص من األمالح التى
 ..................فى الماء .
  – 23العنصر الفلزى  Xالذى يتحد مع األكسجين مكونا مركب صيغته ( )XOوبه مستويين للطاقة يكون تكافؤه
 ...................وعدده الذرى .................
  – 24إذا كانت صيغة أكسيد العنصر  Mهى  MOفإن صيغة نترات العنصر  Mهى ...................
  – 25االسم التجارى لمل  ...............................هو مل التوتيا الزرقاء.
  – 26االسم الكيميائى لماء الجير هو  ...................وصيغته الكيميائية ...................
–
  – 27عندما تذوب  ............فى الماء تعطى أيونات  H+وعندما تذوب  ............فى الماء تعطى أيونات . OH
  – 28تكافؤ الحديد فى  FeOيكون  ..................بينما يكون تكافؤ الحديد فى ..................Fe2O3
  – 29الصيغة الكيميائية لجزئ الماء ...................
  – 30تكافؤ الصوديوم في مركب كربونات الصوديوم  ....................... Na2CO3وتكافؤه في مركب كلوريد
الصوديوم .................. NaCl
  – 3١الصيغة الكيميائية لثانى أكسيد الكربون  ......................وحمض النيتريك ........................
  – 32القلويات طعمها  .....................وتعطى أيونات  .....................عند تفككها في الماء .
  – 33تكافؤ األلومنيوم  .....................أما تكافؤ الهيدروجين ......................
  – 34عدد اإللكترونات الموجودة فى  ....................للذرة هو الذى يحدد سلوى الذرة أثناء التفاعل الكيميائى مع
ذرة أخرى .
 – 35يتكون جزئ الماء من اتحاد  .........................مع ذرة من .........................
 – 36كبريتات البوتاسيوم من األمالح التى  ..............فى الماء بينما كبريتات الرصاص من األمالح التى ..............
فى الماء .
 – 37التكافؤ هو عدد اإللكترونات التى  ...............أو  ...............أو  ................الذرة أثناء التفاعل الكيميائى .
 – 38من العناصر الفلزية أحادية التكافؤ  ...................و .....................
 – 39من العناصر الالفلزية أحادية التكافؤ  ...................و .....................
 – 40من العناصر الفلزية ثنائية التكافؤ  ...................و .....................
 – 4١من العناصر الالفلزية ثنائية التكافؤ  ...................و .....................
 – 42من العناصر الفلزية ثالثية التكافؤ  ...................و .....................
 – 43من العناصر الالفلزية ثالثية التكافؤ  ...................ورباعية التكافؤ ......................
 – 44للنحاس تكافؤ  ...................و  .....................بينما للحديد تكافؤ  ...................و .....................
 – 45للنيتروجين والفوسفور تكافؤ  ...................و .....................
 – 46الكبريت له تكافؤ  ...................و  .....................و .....................
 – 47الصوديوم  ...................التكافؤ بينما الماغنسيوم  ...................التكافؤ .
 – 48األكسجين  ...................التكافؤ بينما الكلور  ...................التكافؤ .
 – 49تكافؤ المجموعة الذرية يساوى  .......................التى تحملها .
 – 50تعد مجموعة  .....................و  .....................من المجموعات الذرية أحادية التكافؤ .
 – 5١تعد مجموعة  .....................و  .....................من المجموعات الذرية ثنائية التكافؤ .
 – 52تعد مجموعة  .....................من المجموعات الذرية ثالثية التكافؤ .
 – 53مجموعة الفوسفات  ...................التكافؤ بينما مجموعة النترات  ...................التكافؤ .
 – 54الصيغة الكيميائية هى صيغة رمزية تعبر عن  .....................و  .....................فى الجزئ .
 – 55الصيغة الكيميائية لجزئ كلوريد الصوديوم هى  ...........بينما الصيغة الكيميائية لجزئ الماء هى ...........
 – 56يتركب جزئ كلوريد الصوديوم من ذرتين لعنصرين هما ذرة  .....................وذرة .....................
 – 57جزئ الماء يتركب من  ...................ذرات لعنصرين هما  .....................و .....................
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 – 58عدد الذرات فى جزئ كربونات الصوديوم  .............بينما فى جزئ كربونات النحاس .............
 – 59عدد الذرات فى جزئ هيدروكسيد الصوديوم  .............بينما فى جزئ هيدروكسيد الكالسيوم .............
 – 60عدد العناصر المكونة لجزئ أكسيد الصوديوم  .............بينما لجزئ أكسيد الكالسيوم .............
 – 6١عدد العناصر المكونة لجزئ كبريتات الكالسيوم  .............بينما لجزئ كبريتات األلومنيوم .............
 – 62تبدأ الصيغة الكيميائية لألحماض المعدنية بـ ....................
 – 63يمكن الحصول على أيون الهيدروجين الموجب من  .................بينما يمكن الحصول على أيون الهيدروكسيد
السالب من ..................
 – 64يمكن التمييز بين األحماض والقلويات باستخدام صبغة ......................
 – 65األكاسيد هى مركبات تنتع من ارتباط األكسجين بعنصر  ...................أو ...................
 – 66من األكاسيد الفلزية  .......................ومن األكاسيد غير الفلزية .......................
 – 67توجد األمالح ضمن مكونات  .......................أو .......................
 – 68تختلف األمالح عن بعضها فى كثير من الخواص مثل  ............و  ............و  ............و .....................
 – 69تبدأ صيغة المركب من اليسار برمز  .......................أو  .......................أو .......................
 – 70تنتهى صيغة المركب على اليمين برمز  .......................أو .......................
***************************************************************************

س  : 2اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية :
  – ١عدد اإللكترونات التى تعطيها أو تكتسبها أو تشارى بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائى .
  – 2مجموعة من الذرات مرتبطة مع بعضها تسلك سلوى الذرة الواحدة فى التفاعل الكيميائى ولها تكافؤ خاص بها
وال توجد على حالة انفراد .
  – 3صيغة تعبر عن عدد الذرات ونوعها فى الجزئ .
+
  – 4مواد تتفكك فى الماء وتعطى أيونات هيدروجين موجبة ) .(H
  – 5مواد تتفكك فى الماء وتعطى أيونات الهيدروكسيد السالبة )–.(OH
  – 6مركبات تحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون األحمر .
  – 7مركبات تحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون األزرق .
  – 8مركبات تنتع من ارتباط األكسجين بعنصر فلزى أو الفلزى .
  – 9مركبات تنتع من ارتباط أيون موجب مع أيون سالب أو مجموعة ذرية سالبة .
 – ١0جزئ يتركب من ذرتين لعنصرين هما ذرة صوديوم وذرة كلور .
 – ١١جزئ يتركب من ثالث ذرات لعنصرين ذرة أكسجين وذرتى هيدروجين .
 – ١2مركبات لها طعم الذع.
 – ١3مركبات لها طعم قابض .
 – ١4أكاسيد تتكون من اتحاد األكسجين بعنصر فلزى .
 – ١5أكاسيد تتكون من اتحاد األكسجين بعنصر ال فلزى .
–
 – ١6مركبات تنتع عن ارتباط الهيدروجين بإحدى المجموعات الذرية السالبة باستثناء مجموعة  OHأو بإحدى
العناصر الالفلزية باستثناء األكسجين .
 – ١7توجد ضمن مكونات القشرة األرضية أو ذائبة فى مياه البحار والمحيطات .
 – ١8أيون الحديد ثنائى التكافؤ .
 – ١9أيون الحديد ثالثى التكافؤ .
 – 20أيون النحاس أحادى التكافؤ .
 – 2١أيون النحاس ثنائى التكافؤ .
+
 – 22أحماض تبدأ الصيغ الكيميائية لها بالهيدروجين . H
–
 – 23مركبات تنتهى الصيغة الكيميائية لها دائما بمجموعة الهيدروكسيد ) . (OH
 – 24صبغة تستخدم للتمييز بين األحماض والقلويات .
***************************************************************************
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س  : 3صوب ما حتته خط :
  – ١األكاسيد مواد تتفكك فى الماء وتعطى أيونات الهيدروجين الموجبة .
  – 2األمالح مواد تتفكك فى الماء وتعطى أيونات الهيدروكسيد السالبة.
  – 3تكافؤ الفلزات هو عدد اإللكترونات المكتسبة أثناء التفاعل الكيميائى .
  – 4األحماض مواد تنتع عن ارتباط األكسجين بالعنصر سواء كان فلزا أو ال فلزا .
  – 5األحماض لها طعم قابض .
  – 6مركب هيدروكسيد الصوديوم يحمر لون صبغة عباد الشمس .
  – 7يعتبر مل كلوريد الفضة من األمالح التى تذوب فى الماء .
  – 8الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الصوديوم . NaO
  – 9يعتبر مركب  Na2Oمن األمالح .
  – ١0تتفكك األحماض فى الماء وتعطى أيونات الهيدروجين السالبة .
 – ١١الصوديوم من العناصر ثنائية التكافؤ .
 – ١2أيون الحديد الثنائى يسمى حديديك .
 – ١3الفوسفات من المجموعات الذرية ثنائية التكافؤ .
 – ١4الصيغة الكيميائية تعبر عن عدد اإللكترونات ونوعها فى الجزئ .
 – ١5االسم الشائع لهيدروكسيد الصوديوم هو البوتاسا الكاوية .
 – ١6من األكاسيد الفلزية ثانى أكسيد الكربون .
 – ١7االسم الشائع لكبريتات النحاس المائية هو مل بارود شيلى .
***************************************************************************

س  : 4ضع عالمة ( )أو عالمة ( × ) أمام ما يلى :
  – ١مركب هيدروكسيد الصوديوم يحمر لون صبغة عباد الشمس .
  – 2أيون الحديدوز يحمل ثالث شحنات سالبة .
  – 3جزئ الماء يتكون من أربع ذرات لعنصرين .
  – 4يتكون مركب كبريتات الصوديوم من عنصرى الكبريت والصوديوم فقط .
  – 5الصيغة الكيميائية لحمض الكبريتيك . H2S
  – 6عند ارتباط أيون الصوديوم بمجموعة الهيدروكسيد يتكون مركب محلوله يزرق صبغة عباد الشمس .
  – 7اتحاد الفلزات مع األكسجين يكون أكاسيد بينما تحادها مع الالفلزات يكون قلويات.
  – 8كبريتيد الصوديوم من األمالح التى ال تذوب فى الماء .
  – 9الصيغة الكيميائية عبارة عن صيغة جزيئية تعتبر عن نوع الذرات وعددها فى الجزئ .
  – ١0االسم التجارى لمل كلوريد الصوديوم هو مل بارود شيلى .
  – ١١كلوريد الفضة من األمالح التى تذوب فى الماء .
  – ١2يطلق على كبريتات النحاس المائية مل التوتيا الزرقاء .
  – ١3الصيغة الكيميائية لغاز النشادر . NH3
 – ١4مجموعة األمونيوم  )NH3(+أحادية التكافؤ .
 – ١5الصيغة الكيميائية لحمض النيتريك . HNO
 – ١6النحاس من الالفلزات وله أكثر من تكافؤ .
 – ١7يسمى هيدروكسيد البوتاسيوم بماء الجير .
 – ١8يتكون ماء الجير من اتحاد عنصر فلزى مع مجموعة النترات .
 – ١9االسم التجارى لمل كبريتات الصوديوم المائية هو التوتيا الزرقاء .
 – 20مجموعة الفوسفات ثالثية التكافؤ لذلك تتحد مع ثالث أيونات من البوتاسيوم لتكون جزئ فوسفات بوتاسيوم .
 – 2١يتكون جزئ كبريتات الكالسيوم من  3ذرات لستة عناصر مختلفة .
 – 22الصودا الكاوية وماء الجير من القلويات بينما كربونات الماغنسيوم من األمالح .
 – 23جميع العناصر الفلزية أحادية التكافؤ .
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 – 24جميع العناصر الالفلزية ثنائية التكافؤ .
 – 25جميع العناصر الفلزية والالفلزية لها تكافؤ واحد .
 – 26من العناصر الالفلزية التى لها أكثر من تكافؤ النحاس والنيتروجين .
 – 27من العناصر الفلزية التى لها أكثر من تكافؤ النحاس والحديد .
 – 28العناصر الفلزية تكافؤها صفر .
 – 29مجموعة الكربونات والبيكربونات لهما نفس التكافؤ .
 – 30يوجد فى الطبيعة أعداد محدودة يسهل حصرها من المركبات المختلفة .
 – 3١األحماض هى مواد تتفكك فى الماء وتعطى أيونات صوديوم موجبة .
 – 32تحول األحماض لون صبغة عباد الشمس إلى اللون البنفسجى .
 – 33القلويات هى مواد تتفكك فى الماء وتعطى أيونات الكلور السالبة .
 – 34تحول القلويات لون صبغة عباد الشمس إلى اللون األزرق .
 – 35الصودا الكاوية من األحماض .
 – 36تنتع األكاسيد من ارتباط األكسجين بعنصر فلزى أو خامل .
 – 37من األكاسيد الالفلزية أكسيد الصوديوم .
 – 38توجد األمالح ضمن مكونات القشرة األرضية أو ذائبة فى الماء .
 – 39تختلف األمالح عن بعضها فى كثير من الخواص مثل الطعم والرائحة .
 – 40االسم التجارى لمل كبريتات الصوديوم المائية هو التوتيا الزرقاء .
 – 4١مل بارود شيلى من األمالح التى تذوب فى الماء .
 – 42جميع األمالح تذوب فى الماء .
***************************************************************************

س  : 5اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :
) ( HNO3 / H2SO4 / HCl / H2O
  – ١الصيغة الكيميائية لحمض الكبريتيك هى ..............
  – 2الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الصوديوم هى ( Na2CO3 / NaOH / HCl / NaCl ) ..............
  – 3الصيغة الكيميائية لمجموعة الكربونات هى ] (H CO3) – / CO / CO2 / (CO3) –2 [ ..............
( األحماض  /القلويات  /العناصر الفلزية  /العناصر الالفلزية )
  – 4يعتبر األكسجين من ..................
  – 5عناصر  ................أكثر العناصر استقرارا  ( .الفلزات  /الالفلزات  /الغازات الخاملة  /أشباه الفلزات)
  – 6كل مما يأتى من العناصر الالفلزية أحادية التكافؤ عدا ( ...............الفور  /الكلور  /الليثيوم  /البروم)
  – 7العناصر التالية لها أكثر من تكافؤ  ،عدا  ( ................الكبريت  /البوتاسيوم  /النحاس  /النيتروجين )
( ثنائى  /رباعى  /سداسى  /جميع ما سبق )
  – 8تكافؤ الكبريت ................
(أحادى  /ثنائى  /ثالثى  /رباعى)
  – 9عنصر عدده الذرى  ١2يكون تكافؤه ...............
  – ١0العنصر ثالثى التكافؤ يحتمل أن يحتوى مستوى طاقته األخير لذرته على  ..............إلكترون .
( 3فقط  5 /فقط  8 /فقط  3 /أو ) 5
(صفر  /أحادى  /ثنائى  /ثالثى)
  – ١١النيون  10Neتكافؤه ...............
(الهيدروكسيد  /الكبريتات  /النترات  /الفوسفات)
  – ١2من المجموعات الذرية ثنائية التكافؤ ...............
–
–
  – ١3الصيغة الكيميائية لمجموعة النترات هى ] (NO2) / N / NO / (NO3) [ ..............
()5/2/3/7
  – ١4جزئ حمض الكبريتيك يتكون من  ...................ذرات .
  – ١5تختلف مجموعة النترات عن مجموعة الكربونات فى ...................
( عدد الذرات  /نوع الشحنة  /التكافؤ  /جميع ما سبق )
  – ١6تكافؤ الحديد فى كلوريد الحديدوز ( ...............أحادى  /ثنائى  /ثالثى  /رباعى)
  – ١7الصيغة الكيميائية لنيتريت الصوديوم هى (Na2NO3 / NaNO2 / NaNO3 / NaNO) ................
  – ١8فى المركب  X(NO3)2يكون تكافؤ العنصر ( ............... Xأحادى  /ثنائى  /ثالثى  /رباعى)
  – ١9عدد الذرات فى جزئ نترات األمونيوم يساوى )9 / 8 / 7 / 5( ...............
  – 20من خواص األحماض أنها ...............
+
● تعطى أيونات  Hعند تفككها فى الماء .
● تزرق ورقة عباد الشمس الحمراء المبللة .
● ذات طعم قابض .
● تخضر صبغة عباد الشمس .
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  – 2١اشترت مريم كوب من الزبادى فوجدت طعمه الذعا ً فاستنتجت أنه يحتوى على مركب من ...................
( األحماض  /األمالح  /القلويات  /األكاسيد )
  – 22كل مما يأتى من المواد الكيميائية التى تزرق محاليلها ورقة عباد الشمس الحمراء عدا ................
(الصودا الكاوية  /ماء الجير  /هيدروكسيد الكالسيوم  /حمض الكبريتيك)
  – 23عند اتحاد األيون  Mg+2مع المجموعة الذرية  (CO3) –2يتكون ( ...........حمض  /قلوى  /أكسيد  /مل )
[ ] K2SO4 / AgCl / NaCl / Ca(NO3)2
  – 24من األمالح التى ال تذوب فى الماء ...............
  – 25يسمى مل كبريتات النحاس المائية بـ ...............
(مل الطعام  /مل التوتيا الزرقاء  /مل بارود شيلى  /ماء الجير)
  – 26ذرة عنصر  ...............تتحول إلى أيون سالب يحمل شحنة واحدة سالبة أثناء التفاعل الكيميائى .
)(Ag / C / Fe / F
  – 27عدد اإللكترونات الموجودة فى أيون عنصر ال فلزى ثالثى التكافؤ تدور إلكترونات ذرته فى ثالثة مستويات
()20 / ١8 / ١0 / 8
للطاقة هو ...............
  – 28عنصر  13Xيكون مع األكسجين أكسيد صيغته الكيميائية (X2O / X3O2 / X2O3 / XO) ................
  – 29عدد العناصر يساوى عدد الذرات فى مجموعة  ...............الذرية .
(األمونيوم  /الكبريتات  /الهيدروكسيد  /النترات)
  – 30أى المركبات التالية يحتوى على أكبر عدد من الذرات ؟ .................
(هيدروكسيد الصوديوم  /حمض الكبريتيك  /كبريتات األلومنيوم  /ثانى أكسيد الكربون)
( ) PbSO4 / Na2S / PbI2 / AgCl
  – 3١األمالح التالية ال تذوب فى الماء  ،عدا .................
  – 32مواد تتفكك فى الماء وتعطى أيونات الهيدروكسيد السالبة .....................
(األحماض  /القلويات /األكاسيد  /األمالح)
  – 33عدد العناصر يساوى عدد الذرات فى جزئ ...............
(هيدروكسيد الصوديوم  /الماء  /حمض الكبريتيك  /كبريتات الكالسيوم)
(أحادى  /ثنائى  /ثالثى  /رباعى)
  – 34تكافؤ األلومنيوم فى مركب ............... Al2O3
  – 35عدد الذرات فى جزئ كبريتات األلومنيوم يساوى )9 / ١7 / 7 / 3( ...............
) ( Na2CO3 / K2SO4 / Na2S / AgCl
  – 36الصيغة الكيميائية لكبريتات البوتاسيوم هى ..............
+
+
+
–
  – 37عند ذوبان األحماض فى الماء فإنها تعطى أيونات (Na / H / OH / Cl ) ..............
  – 38عند ذوبان القلويات فى الماء فإنها تعطى أيونات (Na+ / H+ / OH+ / Cl–) ..............
(األحماض  /القلويات  /األمالح  /األكاسيد)
  – 39كلوريد الصوديوم .................
)(HCl / H2O / NaOH
  – 40أى المركبات التالية تزرق ورقة عباد الشمس ؟ ...................
( أحادى  /ثالثى  /ثنائى  /رباعى )
  – 4١تكافؤ النحاس فى مركب ................... Cu2O
(الليثيوم  /الماغنسيوم  /الصوديوم  /البوتاسيوم )
 – 42من العناصر الفلزية ثنائية التكافؤ .................
(الليثيوم  /الماغنسيوم  /األلومنيوم  /البوتاسيوم )
 – 43من العناصر الفلزية ثالثية التكافؤ .................
 – 44الصيغة الكيميائية لمجموعة البيكربونات هى ) CO3 / CO / CO2 / HCO3 ( .................
( األلومنيوم  /الذهب  /النحاس /األكسجين )
 – 45من العناصر التى لها أكثر من تكافؤ .................
 – 46المحاليل التالية محاليلها تزرق ورقة دوار الشمس الحمراء  ،عدا ...................
( الصودا الكاوية  /ماء الجير  /هيدروكسيد الكالسيوم  /حمض الكبريتيك )
 – 47من العناصر التى لها نفس التكافؤ ...................
( الليثيوم واألكسجين  /الكالسيوم واأللومنيوم  /النيتروجين والفوسفور )
 – 48من المجموعات الذرية التى لها نفس التكافؤ ...................
( النترات والفوسفات  /الكبريتات والكربونات  /الكربونات والبيكربونات )
 – 49من المجموعات الذرية أحادية التكافؤ  ( ...................النترات  /النيتريت  /الهيدروكسيد  /جميع ما سبق )
 – 50كل مما يأتى من العناصر الالفلزية أحادية التكافؤ  ،عدا  ( ...................الفلور  /الكلور  /الليثيوم  /البروم )
 – 5١االسم الكيميائى لماء الجير هو هيدروكسيد ...................
( صوديوم  /بوتاسيوم  /كالسيوم  /ال توجد إجابة صحيحة )
 – 52من األكاسيد الفلزية  ( ...................ثانى أكسيد الكربون  /ثالث أكسيد كبريت  /أكسيد األلومنيوم )
**************************************************************************
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س  : 6علل ملا يأتى :
  – ١جميع األحماض تحمر صبغة عباد الشمس ولها طعم الذع فى حين أن جميع القلويات تزرق عباد الشمس
وطعمها قابض.
  – 2األكسجين  8Oثنائى التكافؤ بينما البوتاسيوم  19Kأحادى التكافؤ .
  – 3ترتبط ذرة األكسجين بذرتين من الصوديوم عند تكوين جزئ أكسيد الصوديوم.
  – 4األحماض تحمر صبغة عباد الشمس الزرقاء.
  – 5القلويات تزرق صبغة عباد الشمس الحمراء.
  – 6الصوديوم  11Naوالكلور  17Clلهما نفس التكافؤ رغم اختالفهما فى العدد الذرى .
  – 7تكافؤ الغازات الخاملة صفر .
  – 8الصيغة الكيميائية لجزئ الماء . H2O
  – 9تتحد ذرتين من الكلور مع ذرة واحدة من الكالسيوم لتكوين جزئ كلوريد الكالسيوم.
  – ١0يمكن التمييز بين األحماض والقلويات باستخدام صبغة دوار الشمس .
  – ١١تعتبر الصودا الكاوية من القلويات بينما بروميد الرصاص من األمالح .
  – ١2الماغنسيوم  12Mgثنائى التكافؤ .
 – ١3الصوديوم أحادى التكافؤ .
 – ١4الكلور أحادى التكافؤ .
 – ١5الكالسيوم ثنائى التكافؤ .
 – ١6األلومنيوم ثالثى التكافؤ .
 – ١7لتكوين جزئ أكسيد صوديوم يلزم ذرة أكسجين وذرتى صوديوم .
 – ١8لتكوين جزئ أكسيد الكالسيوم يلزم ذرة كالسيوم وذرة أكسجين .
 – ١9يمكن الحصول على أيون الهيدروجين من األحماض .
 – 20يمكن الحصول على أيون الهيدروكسيد من القلويات .
 – 2١تعتبر كربونات الماغنسيوم من األمالح .
**************************************************************************

س  : 7ما املقصود بكل من :
  – 3التكافؤ .
  – 2األحماض.
  – ١المجموعة الذرية
  – 6القلويات .
  – 5الصيغة الكيميائية .
  – 4الصوديوم.
+3
  – 9الماغنسيوم  12Mgثنائى التكافؤ .
. Fe  – 8
  – 7األكاسيد .
 – ١2الكبريت ال فلز ثنائى التكافؤ .
 – ١١األحماض المعدنية.
 – ١0األمالح.
***************************************************************************

س  : 8استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات :
  – ١الحديد  /النحاس  /الصوديوم  /النيتروجين .
  – 2كبريتيد الصوديوم  /كبريتات البوتاسيوم  /نترات الكالسيوم  /كلوريد الفضة .
. K2O / Al2O3 / SO3 / CaO  – 3
. HNO3 / HCl / HBr / H2O  – 4
MgO / NO / SO3 / CO  – 5
. Mg(OH)2 / NaOH / HCl / KOH  – 6
. AgCl / PbI2 / PbSO4 / NaCl  – 7
  – 8هيدروكسيد  /كلوريد  /كربونات  /كبريتات .
  – 9الفلور  /الكلور  /الهيدروجين  /الكربون .
  – ١0الحديد  /النحاس  /الذهب  /األكسجين  /الكبريت .
  – ١١الزئبق  /البروم  /الصوديوم  /الحديد .
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 – ١2اليود  /الصوديوم  /الفضة  /الليثيوم .
 – ١3البروم  /الكلور  /اليود  /البوتاسيوم .
 – ١4الخارصين  /الكالسيوم  /األلومنيوم  /الرصاص  /الزئبق .
**************************************************************************

س  : 9قارن بني كل من :
  – ١قارن بين األحماض والقلويات مع ذكر أمثلة لكل منها.
  – 2مجموعة الكربونات ومجموعة البيكربونات (من حيث  :الصيغة الكيميائية – التكافؤ – عدد الذرات) .
  – 3كبريتات البوتاسيوم وكبريتات الرصاص (من حيث  :الصيغة الكيميائية – الذوبان فى الماء) .
 – 4هيدروكسيد الصوديوم وحمض الكبريتيك .
 – 5عنصر الفوسفور وعنصر الحديد من حيث  ( :نوع العنصر – التكافؤ )
 – 6األكاسيد الفلزية واألكاسيد الالفلزية .
***************************************************************************

س  : 10اذكر مثاالً واحداً لكل من :
● عنصر فلزى أحادى التكافؤ .
 مجموعة ذرية أحادية التكافؤ .
● عنصر ال فلزى أحادى التكافؤ
 مجموعة ذرية ثنائية التكافؤ .
● عنصر فلزى ثنائى التكافؤ .
 مجموعة ذرية ثالثية التكافؤ .
● عنصر ال فلزى ثنائى التكافؤ .
 عنصر تكافؤه صفر .
● عنصر فلزى ثالثى التكافؤ .
 حمض يحتوى على أكسجين .
● عنصر ال فلزى ثالثى التكافؤ .
 حمض ال يحتوى على أكسجين .
● عنصر ال فلزى رباعى التكافؤ .
 قلوى .
● عنصر فلزى له أكثر من تكافؤ.
 مل يذوب فى الماء .
● عنصر ال فلزى له أكثر من تكافؤ.
 مل ال يذوب فى الماء .
● أكسيد فلزى.
 مركب يزرق ورقة عباد الشمس الحمراء.
● أكسيد ال فلزى .
***************************************************************************

س  : 11ماذا حيدث عند :
  – ١إضافة صبغة دوار الشمس إلى محلول حمضى .
 – 2إضافة صبغة دوار الشمس إلى محلول قلوى .
 – 3إضافة صبغة دوار الشمس إلى محلول . HCl
 – 4إضافة صبغة دوار الشمس إلى محلول . NaOH
 – 5وضع كبريتات البوتاسيوم فى الماء .
 – 6وضع كبريتات الرصاص فى الماء .
 – 7وضع األحماض فى الماء .
 – 8وضع القلويات فى الماء .
 – 9ارتباط األكسجين بعنصر فلزى أو الفلزى .
 – ١0اتحاد األكسجين بعنصر فلزى .
 – ١١اتحاد األكسجين بعنصر الفلزى .
 – ١2اتحاد أيون فلز موجب مع مجموعة ذرية سالبة .
 – ١3وضع نترات الكالسيوم فى الماء .
 – ١4وضع كربونات الماغنسيوم فى الماء .
***************************************************************************
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س   : 12اخرت من العمودين (ب) ( ،جـ) ما يناسب العمود (أ) :
(أ)

(جـ)

(ب)

– مل يذوب فى الماء .
HNO3
 – ١حمض الكبريتيك
– محلوله يزرق صبغة دوار الشمس .
H2SO4
 – 2كبريتيد الصوديوم
– محلوله يحمر صبغة دوار الشمس .
Na2S
 – 3يوديد الرصاص
– حمض ال يحتوى على أكسجين .
PbI2
 – 4هيدروكسيد البوتاسيوم
– مل ال يذوب فى الماء .
KOH
***************************************************************************

س  : 13أكتب الصيغة الكيميائية وعدد الذرات والعناصر املكونة لكل جزئ :
كيفية ارتباط:

● فوسفات األلومنيوم.
● أكسيد الحديدوز .
● هيدروكسيد البوتاسيوم .
● بروميد الرصاص .
● فوسفات الكالسيوم .
● هيدروكسيد الحديديك .
● كربونات األلومنيوم .
● نترات األمونيوم .

 حمض النيتريك .
 مل الطعام .
 بيكربونات الصوديوم .
 أكسيد الكالسيوم.
 ثانى أكسيد الكربون .
 نترات البوتاسيوم .
 هيدروكسيد الكالسيوم .
 كبريتات الحديديك.
 كربونات الماغنسيوم .
 كلوريد الفضة.
 كبريتات األلومنيوم .
 أكسيد الحديديك.
 ماء الجير .
 أكسيد النحاس.
 مل بارود شيلى .
 الماء .
 الصودا الكاوية .
 نترات الفضة.
 نترات الماغنسيوم .
 كلوريد الهيدروجين .
***************************************************************************

س  : 14اكتب أمساء املركبات التالية مع ذكر نوعها :كيفية ارتباط :
. KNO3 
.NH4OH 
.HgO 
. CaSO4 
.Mg(OH)2 
.Na2O 
.MgO 
. Na3PO4 
.NH4Cl 
.LiHCO3 
. Na2SO4 
. SO3 
. H2SO4 
. HBr 
. HCl 
. Al(OH)3 
***************************************************************************

أسئلة متنوعة
  – ١اكتب التوزيع اإللكرتونى لذرات العناصر التالية ثم استنتج تكافؤها . 11Na , 12Mg , 17Cl , 8O :
  – 2ماذا تالحظ على الصيغة الكيميائية لكل من األحماض والقلويات؟
  – 3إذا كان لديك مخباران أحدهما لحمض واآلخر لقلوى وغير مدون عليهما اسم كل منهما  ،كيف تميز بينهما ؟
  – 4الصيغ التالية تعرب ع جزيئات بعض املركبات  ،اذكر اسم كل مركب منها :
NaNO3 / Ca(OH)2 / CO2 / Al2(SO4)3 / CaCO 3
  – 5حدد أنواع املركبات التالية CO2 / KOH / NaCl / MgO / H2SO4 :
  – 6إذا قمت بجمع قليل من ماء المطر وقليل من ماء البحر ووضعت ورقة عباد الشمس فى كل منهما فوجدت أن
لونها تغير إلى األحمر فى ماء المطر وإلى األزرق فى ماء البحر .بماذا تفسر ذلك ؟
  – 7اذكر الصيغ الكيميائية للمركبات التالية :
( حمض الهيدروكلوريك  /حمض الكبريتيك  /حمض النيتريك  /هيدروكسيد الصوديوم  /هيدروكسيد الكالسيوم /
أكسيد الصوديوم  /ثالث أكسيد الكبريت  /كلوريد األمونيوم  /كبريتات الكالسيوم  /كلوريد الفضة ) .
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  – 8لديك أربعة أنابيب كما بالككل :
(أ) ما أثـر إضافـة صبغـة دوار الشـمس إلى كل مـن
األنابيب ( )3( ، )2( ، )١؟
(ب) ماذا يحدث عند إضافـة الماء إلى األنبوبـة ()4
حملول
كلوريد
ماء
محض
صودا
الفضة
مع الرج ؟ ( مع التفسير ) .
جري
كربيتيك
كاوية
(جـ) ما نوع الرابطـة فى جزيئات المركب الموجود
باألنبوبة ( )4؟
  – 9أذكر خواص كل من األحماض القلويات .
  – ١0األشكال التالية توضح التوزيع اإللكرتونى لثالثة عناصر :
(أ) استنتــع نـوع وتكافـؤ كل مـن العنصريـن
+8
+18
+12
(. )Y( ، )X
±8
±22
±12
(ب) اذكر نوع الرابطـة الناشئـة عند ارتبـاط
2 6
2 8 2
2 8 8
العنصرين ( )Z( ، )Yمع كتابة الصيغة
)(Z
)(Y
)(X
الكيميائية للجزئ المتكون .
  – ١١لديك أربعة عناصر : 20Q ، 7Z ، 13Y ، 9X
(أ) اكتب التوزيع اإللكترونى لكل منها  ،ثم استنتع نوع وتكافؤ كل عنصر .
األنابيب ( )3( ، )2( ، )١؟
(ب) ما نوع المركب الناتع من :
 – ١اتحاد العنصر  Xمع العنصر . Y
 – 2اتحاد العنصر  Yمع األكسجين  8Oمع كتابة الصيغة الكيميائية.
(جـ) ما نوع االرتباط الناشئ بين العنصر  Xوالعنصر  Q؟ مع كتابة صيغة المركب الناتع .
  – ١2كون م الصيغ التالية ( : )OH ، SO4 ، K ، H
(أ) صيغة كيميائية لحمض .
(ب) صيغة كيميائية لقلوى .
(جـ) صيغة كيميائية لمل .
  – ١3صنف كل م املواد التالية (SO3 / PbSO4 / Ca(OH)2 / HNO3 / PbBr2 / NH4Cl) :
 (  – ١4عنصر فلزى  Xتدور إلكتروناته فى ثالثة مستويات للطاقة يتحد مع ذرة أكسجين  8Oمكونا مركب صيغته
 ) XOأجب عما يلى :
( )١أوجد العدد الذرى وتكافؤ العنصر . X
( )2اذكر نوع أيون العنصر  Xوعدد الشحنات التى يحملها .
( )3ما نوع الرابطة الكيميائية فى المركب  XO؟
( )4اختر :
–
+
+
 – ١يتحد أيون العنصر  Xمع  .................مكونا ملحا ً (I / (NH4) / Ar / Na ) .
 – 2عند اتحاد أيون العنصر  Xمع مجموعة الكبريتات يتكون مركب صيغته ...............
[ ] X2SO4 / XSO4 / X2(SO4)3 / X(SO4)3
 (  – ١5يتحد العنصر الفلزى  Xمع الكلور مكونا مركب صيغته  ، XCl3فإذا كان عدد مستويات الطاقة فى هذا
العنصر يساوى عدد اإللكترونات فى مستوى الطاقة األخير لذرته ) حدد :
( )١العدد الذرى وتكافؤ العنصر . X
( )2نوع الرابطة فى المركب . XCl3
( )3نوع المركب . XCl3
( )4الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد العنصر . X
  – ١6عنصر فلزى  Xمستوى الطاقة األخير فيه  ، Mوتكافؤه يساوى عدد مستويات الطاقة فى أيونه وعدده
الكتلى ضعف عدده الذرى :
( )١أوجد (العدد الذرى  /العدد الكتلى  /تكافؤ العنصر ) .
( )2اكتب الصيغة الكيميائية لجزئ المركب الناتع من اتحاد هذا العنصر مع األكسجين .
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  – ١7الككالن املقابالن ميثال التوزيع اإللكرتونى لذرتى عنصري :
( )١حدد تكافؤ كل منهما  ،مع ذكر السبب .
2 8 1
( )2اكتب نوع الرابطة الناشئة عن ارتباطهما معا .
)(X
( )3اكتب صيغة المركب الناتع عن ارتباطهما معا .
  – ١8عنصر فلزى  Xيتحد مع األكسجين مكونا مركب صيغته فيه  ، X2O3حدد كل من :
( )١تكافؤه .
( )2صيغة المركب الناتع عن اتحاده مع مجموعة (. )OH
  – ١9الككل املقابل يوضح الرتكيب اإللكرتونى لعنصر ما  ،اذكر :
( )١نوع العنصر .
( )2تكافؤين لهذا العنصر .
  – 20اكمل اجلدول التاىل :

+11
±12

+17
±18

2 8 7
)(Y

+16

2 8 6

أكسيد الكالسيوم  ......................حمض الكبريتيك ......................
اسم المركب
NaNO3
......................
K2SO4
الصيغة الكيميائية ......................
  – 2١صنف األمالح اآلتية إىل أمالح تذوب فى املاء وأمالح ت تذوب فى املاء :
( كلوريد الفضة  /كلوريد الصوديوم  /نترات الكالسيوم )
  – 22عنصر حيتوى مستوى الطاقة األخري فى ذرته ( )Nعلى  2إلكرتون :
( )١ما العدد الذرى لهذا العنصر ؟
( )2ما تكافؤ هذا العنصر ؟
( )3ما نوع هذا العنصر ؟
( )4ما نوع أيون هذا العنصر ؟
  – 23إذا كانت صيغة أكسيد العنصر  Mهى  MOفإن :
( )١صيغة نترات العنصر  Mهى ..........................
( )2صيغة فوسفات العنصر  Mهى .......................
  – 24اذكر فرقا واحدا بين النترات والكربونات .
 – 25عنصر  Xيتحد مع األكسجني مكونا األكسيد : X2O
( )١ما تكافؤ العنصر  X؟
( )2ما نوع األكسيد المتكون ؟
 – 26اذكر تكافؤ الكربيت فى كل م املركبات التالية مع ذكر نوعها (H2S / Na2S / SO2 / SO3) :
 – 27عنصر فلزى  Xالصيغة الكيميائية هليدروكسيده : XOH
( )١الصيغة الكيمائية لنتراته هى ...........................
( )2الصيغة الكيمائية لكربوناته هى ........................
( )3الصيغة الكيمائية لفوسفاته هى ........................
 – 28م الصيغ التالية  (Cl / Na / H / OH) :كون صيغة كيمائية لحمض وقلوى ومل .
 – 29اشرح نشاطا يوض كيف يمكن التعرف على األحماض والقلويات .
 – 30ذهب هانى إلى معمل المدرسة فوجد زجاجتين إحداهما لحمض الهيدروكلوريك واألخرى لمحلول مل الطعام
ولكن غير مدون عليهما االسم  ،فكيف تساعده للتمييز بينهما ؟
 – 3١تذوق سامى – بعد موافقة معلمه – قطرة من الخل وقطرة من محلول النشادر المخفف جدا وعلق بعدها قائال
أن الخل من األحماض ومحلول النشادر من القلويات  ،وقد أيده المعلم فيما قاله  ،ما السبب الذى دعا سامى إلى
ما توصل إليه ؟
 – 32عنصر ال فلزى صلب تكافؤه ضعف عدد مستويات الطاقة فى ذرته ومستوى الطاقة األخير فيه  Lوعدده الكتلى
ضعف عدده الذرى ويتحد مع األكسجين لتكوين مركب من مكونات الهواء الجوى  ،فى ضوء ذلك أجب عما يلى :
( )١أوجد العدد الذرى والعدد الكتلى وتكافؤ هذا العنصر .
( )2اكتب الصيغة الكيميائية لجزئ المركب الناتع من اتحاد هذا العنصر مع األكسجين .
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3
عن طريق التفاعالت الكيميائية ميكن :
● الحصول على كثير من المواد الالزمة لحياتنا .
● تحويل مواد قليلة االستخدام إلى مواد أكثر فائدة .
● قيام كثير من الصناعات كمصادر للطاقـة الحراريـة والكهربيـة ومن أهم هذه الصناعات صناعـة األسمدة وبطاريات
السيارات وصناعة الوقود والبالستيك والصناعات الغذائية وغيرها.
***************************************************************************
التفاعل الكيميائى
● يتضمن التفاعل الكيميائى مواد تدخل فى التفاعل تسمى املواد املتفاعلة ومواد تنتج من التفاعل تسمى املواد الناجتة .
● خصائص النواتج ختتلف متاما عن خصائص املتفاعالت .
● إلدرا مفهوم التفاعل الكيميائى برتكل عملى نقوم بالنرتاط التاىل (احرتاق شريط املاغنسيوم) :
االستنتاج

املالحظة

اخلطوات
أشعل شريطا ً من يشتعل شريط الماغنسيوم متحوالً من مادة يحـدث تفاعـل كيميائى بين كـل مـن الماغنسيوم
الماغنسيوم فى صلبة المعة قابلة لالنثناء إلى مسحوق وأكسجين الهواء (المواد المتفاعلة) عند التسخين
أبيض لمادة جديدة هى أكسيد الماغنسيوم ( .شروط التفاعل) ينتع عنه مادة جديدة هى أكسيد
الهواء .
الماغنسيوم (ناتع التفاعل) .
التفسري
يتم التفاعل بني املاغنسيوم واألكسجني على خطوتني :

اخلطوة األوىل (كسر الروابط بني ذرات جزيئات املواد املتفاعلة) :
تنكسر الرابطة التساهمية الثنائية الموجودة بين ذرتى جزئ األكسجين  O2بفعل الطاقة الحرارية (التسخين) إلى
ذرتين من األكسجين النشط كيميائيًا (ذرتان حرتان).
●●
●O
●
●●

+

●●

●● O
●●

كسر الرابطة

ذرة أكسجني ذرة أكسجني

●●
●O
●
●●

●●

●● O
●●

جزئ أكسجني

اخلطوة الثانية (تكوين روابط جديدة بني ذرات جزيئات املواد الناجتة) :
ترتبط كل ذرة أكسجين نشطة  Oبذرة ماغنسيوم  Mgلتكوين جزئ من أكسيد ماغنسيوم . MgO
Mg+2 O–2

●●

تكوين روابط

أكسيد ماغنسيوم

●● O

●●

ذرة أكسجني

+

●● Mg

ذرة ماغنسيوم

ميكن كتابة اخلطوتان السابقتان فى معادلة واحدة كالتاىل :
2MgO
أكسيد ماغنسيوم

Δ

+ O2

أكسجني

2Mg

ماغنسيوم

التفاعل الكيميائى :
● هو كسـر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئـات المواد المتفاعلـة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئـات المواد
الناتجة من التفاعل .
● يعبر عن التفاعل الكيميائى عادة بمعادلة كيميائية .
***********************************************************************
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املعادلة الكيميائية
● هى مجموعـة من الرموز والصيغ الكيميائيـة تعبر عن جزيئات المواد الداخلـة فى التفاعل والمواد الناتجـة من هذا
التفاعل وكذلك شروط حدوث التفاعل إن وجدت .
● تكتب املعادلة الكيميائية الرمزية ألى تفاعل كاألتى :
( )١تكتب المواد المتفاعلة على يسار السهم وتكتب المواد الناتجة على يمين السهم .
( )2تكتب شروط التفاعل على السهم (حرارة  /ضغط  /عوامل حفازة . ) ................. /
( )3يشير السهم إلى اتجاه سير التفاعل .
( )4يمكن التعبير عن التفاعل الكيميائى فى صورة معادلة لفظية ورمزية كالتالى :
املعادلة اللفظية :

النواتع
حرارة
أكسيد ماغنسيوم

المتفاعالت
ماغنسيوم  +أكسجين

املعادلة الرمزية  :النواتع
2MgO

المتفاعالت
Δ

2Mg + O2

● يشترط فى المعادلة الكيميائيـة أن تكون موزونة بمعنى أن يكون عدد ذرات العنصر الداخلة فى التفاعل مساويًا لعدد
ذراته الناتجة من التفاعل .
● املعادلة الكيميائية املوزونة :
هى معادلة كيميائية يتساوى فيها عدد ذرات كل عنصر من عناصر المواد المتفاعلة مع عدد ذرات نفس العنصر فى
المواد الناتجة
● أمثلة :
حرارة
أكسيد ماغنسيوم
( )١ماغنسيوم  +أكسجين
MgO

Δ

Mg + O2

هذه المعادلة غير موزونة ألن ذرات األكسجين غير متساوية فى الطرفين .
♣ لموازنة عدد ذرات األكسجين نضرب 2 × MgO
Δ
Mg + O2
2MgO
♣ أصبحت ذرات األكسجين موزونة وذرات الماغنسيوم غير موزونة .
♣ لموازنة عدد ذرات الماغنسيوم نضرب 2 × Mg
2MgO
( )2هيدروجين  +أكسجين
H2O

Δ

2Mg + O2
ماء

H2 + O2

هذه المعادلة غير موزونة ألن ذرات األكسجين غير متساوية فى الطرفين .
♣ لموازنة عدد ذرات األكسجين نضرب 2 × H2O
2H2O

H2 + O2

♣ أصبحت ذرات األكسجين موزونة وذرات الهيدروجين غير موزونة .
♣ لموازنة عدد ذرات الهيدروجين نضرب 2 × H2
2H2O

2H2 + O2
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م

اإلجابة

علل ملا يأتى

حتى تحقق قانون بقاء المادة .
 ١البد أن تكون المعادلة الكيميائية موزونة ؟
التعبير عن التفاعل الكيميلائى بالمعادللة الرمزيلة ألنهلا توضل علدد ذرات العناصلر الداخللة فلى تركيلب المللواد
2
المتفاعلة والمواد الناتجة .
أفضل من التعبير عنه بالمعادلة اللفظية ؟
المعادللللة الموزونلللة هلللى التلللى تعبلللر بدقلللة علللن ألنهلا توضل علدد ذرات العناصلر الداخللة فلى تركيلب المللواد
3
المتفاعلة والمواد الناتجة .
التفاعل الكيميائى ؟
***************************************************************************
قوانني االحتاد الكيميائى
تخضع كل التفاعالت الكيميائية من حيث الكتلة لقانون بقاء المادة وقانون النسب الثابتة .
( )1قانون بقاء املادة :
نص القانون  :مجموع كتل المواد الداخلة فى التفاعل يساوى مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل .
مثال  :فى التفاعل الذى يعبر عنه بالمعادلة الموزونة التالية :
Δ
2Mg + O2
2MgO
إذا علمت أن كتلة الماغنسيوم  ، 24 = Mgكتلة األكسجين  ١6 = Oفإن :
☻مجموع كتل المواد الداخلة فى التفاعل = ( ) ١6 × 2 ( + ) 24 × 2
=  80 = 32 + 48جرام .
☻مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل = ) ١6 + 24 ( × 2
=  80 = 40 × 2جرام .
مسائل حملولة :
Δ
C + O2
( )١احسب مجموع كتل المواد الداخلة والناتجة من التفاعل التالى CO2 :
إذا علمت أن كتلة الكربون (  ، ) C= 12كتلة األكسجين ( . ) O= 16
احلل  :مجموع كتل المواد الداخلة فى التفاعل =  44 = 32 + ١2 = ) ١6 × 2 ( + ١2جرام .
مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل =  44 = 32 + ١2 = ) ١6 × 2 ( + ١2جرام .
**************************************************************************
NO + O2
NO2
( )2تحقق من موازنة المعادلة :
بتطبيق قانون بقاء المادة عليها  ،علما ً بأن . O= 16 ، N= 14
احلل  :مجموع كتل المواد الداخلة فى التفاعل = (  62 = 32 + 30 = ) ١6 × 2 ( + ) ١6 + ١4جرام .
مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل =  46 = 32 + ١4 = ) ١6 × 2 ( + ١4جرام .
هذه المعادلـة غير موزونـة ألن مجموع كتل المواد الداخلـة فى التفاعـل ال يسـاوى مجموع كتل المواد
الناتجة من التفاعل .
**************************************************************************
( )3ما كتلة نترات الكالسيوم الناتجة من تفاعل  74جرام من هيدروكسيد الكالسيوم مع  ١26جرام من حمض النيتريك
علما بأن كتلة الماء المتكون  36جرام تبعا ً للمعادلة اللفظية :
نترات كالسيوم  +ماء
هيدروكسيد كالسيوم  +حمض نيتريك
احلل  :مجموع كتل المواد الداخلة فى التفاعل =  200 = ١26 + 74جرام .
مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل = كتلة نترات الكالسيوم  36 +جرام
طبقا ً لقانون بقاء المادة :
كتلة نترات الكالسيوم  36 +جرام =  200جرام
كتلة نترات الكالسيوم =  ١64 = 36 – 200جرام
****** ********************************************************************
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( )2قانون النسب الثابتة :
نص القانون  :كل مركب كيميائى يتكون من االتحاد الكيميائى لذرات عناصره بنسب وزنية ثابتة.
مثال  :فى التفاعل الذى يعبر عنه بالمعادلة الموزونة التالية :
Δ
2Mg + O2
2MgO
إذا علمت أن كتلة الماغنسيوم  ، 24 = Mgكتلة األكسجين  ١6 = Oفإن :

كتلة  Mgفى املعادلة

كتلة  Oفى املعادلة

( ) 24 × 2
 48جم
3

( ) ١6 × 2
 32جم
2
Δ

كتلة Mg

كتلة O

24
3

١6
2

بطريقة أخرى :
2MgO
) ١6 + 24 ( × 2
 80جم
 5جم
بالقسمة ÷ ١6
اخلالصة :
● يتركب أكسيد الماغنسيوم من اتحاد عنصرى الماغنسيوم واألكسجين على الترتيب بنسبة وزنية ثابتة هى ()2 : 3
على الترتيب مهما تغيرت كتل العناصر الداخلة فى التفاعل .
● كل  48جم من الماغنسيـوم تتحد مع  32جم من األكسجيـن لتكوين 80جم من أكسيد الماغنسيـوم وهذا ما يعرف
بقانون النسب الثابتة.
● عند إضافة العناصر إلى بعضها بكتل تختلف نسبتها عن النسبة التى تتحد بها لتكوين المركب فإن الزيادة تبقى دون
تفاعل  ،فعند تفاعل  58جم من الماغنسيوم مع  32جم من األكسجين يتكون 80جم من أكسيد الماغنسيوم ويتبقى
 ١0جرام من الماغنسيوم بدون تفاعل .
● المركب ينتع من االتحاد الكيميائى لذرات عنصرين أو أكثر بنسب وزنية ثابتة.
تطبيق :
تتفاعل  3جم من الماغنسيوم تماما من  2جم من األكسجين بتكوين  5جم من أكسيد الماغنسيوم  ،احسب كتلة أكسيد
الماغنسيوم الناتع من تفاعل :
( 5 )١جم من الماغنسيوم مع  2جم من األكسجين .
( 3 )2جم من الماغنسيوم مع  5جم من األكسجين .
احلل :
( )١يتحد  3جم مـن الماغنسيـوم مع  2جم من األكسجيـن ويتكون  5جم من أكسيد الماغنسيـوم ويتبقى  2جم مـن
الماغنسيوم بدون تفاعل .
( )2يتحد  3جم مـن الماغنسيـوم مع  2جم من األكسجيـن ويتكون  5جم من أكسيد الماغنسيـوم ويتبقى  3جم مـن
األكسجين بدون تفاعل .
**************************************************************************
م

2Mg + O2
()24 × 2( ) ١6 × 2
 32جم  48جم
 3جم
 2جم

اإلجابة

علل ملا يأتى

المعلللادالت الكيميائيلللة تخضلللع لقلللانون بقلللاء ألن مجمللوع كتللل المللواد الداخلللة فللى التفاعللل الكيميللائى يسللاوى
١
مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل الكيميائى .
المادة ؟
المعلادالت الكيميائيلة تخضللع لقلانون النسللب ألن كللل مركلللب كيميلللائى يتكللون ملللن االتحلللاد الكيميللائى للللذرات
2
عناصره بنسب وزنية ثابتة.
الثابتة ؟
***************************************************************************
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التفاعالت الكيميائية
هناى أنواع عديدة من التفاعالت الكيميائية سنكتفى بدراسة نوع واحد منها وهو تفاعالت االتحاد المباشر .
تفاعالت االحتاد املباشر :
● هى تفاعالت تشترى فيها مادتان أو أكثر لتكوين مركب واحد جديد .
● هى تفاعالت تتحد فيها مادتان أو أكثر بصورة مباشرة لتكوين مركب واحد جديد .
تفاعالت االتحاد المباشر

عنصر مع مركب

عنصر مع عنصر

ال فلز مع ال فلز

مركب مع مركب

فلز مع ال فلز

***************************************************************************
( )1تفاعل عنصر مع عنصر :
احتاد ال فلز مع الفلز

احتاد فلز مع الفلز

يتحد الكربون وهو عنصلر ال فللزى ملع األكسلجين وهلو
عنصر الفلزى مكونا غاز ثانى أكسيد الكربون .
ثانى أكسيد الكربون
كربون  +أكسجين

يتحد الماغنسيوم وهو عنصلر فللزى ملع األكسلجين وهلو
عنصر الفلزى مكونا أكسيد الماغنسيوم .
أكسيد ماغنسيوم
ماغنسيوم  +أكسجين

CO2

Δ

+ O2

2MgO

C

Δ

+ O2

2Mg

***************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

يعتبللر تفاعللل الكربللون مللع األكسللجين تفاعللل اتحللاد ألن الكربللون عنصللر واألكسللجين عنصللر وتفاعللل عنصللر
١
مع عنصر أحد أنواع تفاعالت االتحاد المباشر .
مباشر ؟
يعتبر تفاعل الماغنسيوم مع األكسجين تفاعلل اتحلاد ألن الماغنسلللليوم عنصللللر واألكسللللجين عنصللللر وتفاعللللل
2
عنصر مع عنصر أحد أنواع تفاعالت االتحاد المباشر .
مباشر ؟
***************************************************************************
( )2تفاعل عنصر مع مركب :

مثال ( : )1احتاد األكسجني (عنصر) مع غاز أول أكسيد الكربون (مركب) :
حرارة

أول أكسيد الكربون  +أكسجين

ثانى أكسيد الكربون

Δ

2CO2

2CO + O2

مثال ( : )2احتاد األكسجني (عنصر) مع غاز أكسيد النيرتيك (مركب) :
أكسيد النيتريك  +أكسجين
2NO2

حرارة
Δ

ثانى أكسيد النيتروجين
2NO + O2
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س  :علل  :يعترب تفاعل أول أكسيد الكربون مع األكسجني تفاعل احتاد مباشر ؟
ج  :ألن أول أكسيد الكربون مركب واألكسجين عنصر وتفاعل عنصر مع مركب أحد أنواع تفاعالت االتحاد المباشر .
***************************************************************************
( )3تفاعل مركب مع مركب :

مثال ( : )1احتاد غاز النرتادر (مركب) مع محض اهليدروكلوريك املركز (مركب) :
املالحظة

اخلطوات

سحب بيضاء

قرب ساقًا زجاجية مبللة بمحللول النشلادر تكللون سللحب بيضللاء عنللد
مللن فوهللة أنبوبللة اختبللار بهللا قليللل مللن فوهة األنبوبة .
حمض الهيدروكلوريك ال ُمركز (. )HCl
االستنتاج
يتحد غاز النشادر (األمونيا) المتصلاعد ملن محللول النشلادر ملع حملض
الهيدروكلوريك ال ُمركز مكونا سحب بيضاء من كلوريد األمونيوم .
كلوريد األمونيوم
النشادر  +حمض الهيدروكلوريك المركز
NH3 + HCl
NH4Cl
مثال ( : )2احتاد غاز النرتادر (مركب) مع محض النيرتيك (مركب) :
النشادر  +حمض النيتريك

ساق
زجاجية مبللة
مبحلول النرتادر

محض
اهليدروكلوريك
املركز

نترات األمونيوم

NH3 + HNO3
NH4NO3
***************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

يعتبر تفاعل النشلادر ملع غلاز حملض الهيلدروكلوريك ال ُمركلز ألن النشللادر مركللب وحمللض الهيللدروكلوريك
ال ُمركللز مركللب وتفاعللل مركللب مللع مركللب أحللد
 ١تفاعل اتحاد مباشر ؟
أنواع تفاعالت االتحاد المباشر .
تكون سحب بيضلاء عنلد تقريلب سلاق مبلللة بمحللول النشلادر لتكون كلوريد األمونيوم ( سحب بيضاء ) .
2
من فوهة أنبوبة بها حمض الهيدروكلوريك المركز ؟
***************************************************************************
التفاعالت الكيميائية يف حياتنا
أهمية التفاعالت الكيميائية :
( )١يتم من خاللها تحضير اآلالف من المركبـات التى تستخدم فى كثير من الصناعات مثل األسمدة وبطاريات السيارات
والوقود والبالستيك والصناعات الغذائية .
( )2تحويل مواد قليلة االستخدامات إلى مواد كثيرة االستخدامات .
( )3الحصول على الطاقة الحرارية والكهربية الالزمة للصناعة .
***************************************************************************
اآلثار السلبية للتفاعالت الكيميائية
التفاعالت الكيميائية قد يكون هلا جوانب سلبية مثل ا نبعاثات امللوثة للبيئة ومنها :

( )1نواتج احتراق الوقود  :الذى ينتع عنه كثير من الغازات الضارة مثل :
( أكاسيد الكربون – أكاسيد الكبريت – أكاسيد النيتروجين ) .
( )2احتراق الفحم واأللياف السليولوزية  :مثل الورق والسجائر .

آثارا سلبية على اإلنسان أو البيئة.
الحظ  :يجب توخى الحذر واالبتعاد عن التفاعالت التى تسبب ً
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امللوثات الكيميائية

أكاسيد
الكربون

أكاسيد
الكبريت

أضرارهـــــــــــــــا

شديد اخلطورة على اإلنسان حيث يسبب :
أول أكسيد الكربون
● اإلغماء .
● الصداع .
( )CO
● آالم حادة فى المعدة ● .قد يؤدى للوفاة (عند استنشاق كمية كبيرة).
يتسبب فى رفع درجة حرارة اجلو :
ثانى أكسيد الكربون
حيلث يعملل عملل الصلوبة الزجاجيلة يسلم بنفلاذ األشلعة الحراريلة ملن
( )CO2
الشمس إلى األرض وال يسم بعودتها.
ثانى أكسيد الكربيت
غازات محضية تسبب :
( )SO2
ثالث أكسيد الكربيت ● تهيع الجهاز التنفسى .
● تآكل المنشآت .
( ) SO3

أكسيد النيرتيك
تتولد عادة أثناء حدوث الربق وهى غازات سامة ومحضية تسبب :
أكاسيد
( ) NO
ثانى أكسيد النيرتوجني ● تهيع الجهاز العصبى .
النيتروجين
● التهاب العين
( ) NO2
الورق
الفحم

واأللياف
السليولوزية

السجائر

● تسبب تلوث الهواء بمواد سامة .
● تتسبب فى سرطان الرئة.

***************************************************************************
م
١
2
3
4
5
6
7
8
9

اإلجابة

علل ملا يأتى

ألنه من خاللها يمكن تحويل مواد قليلة االستخدام إلى مواد
للتفاعالت الكيميائية أهمية كبرى فى حياتنا ؟
أكثلر فائلدة كملا تقلوم عليهلا كثيلر ملن الصلناعات كمصلادر
للطاقة الحرارية والكهربية مثل صناعة بطاريات السيارات
والوقود والبالستيك والصناعات الغذائية.
استخدام التفاعالت الكيميائية سالح ذو حدين ؟ ألنه بالرغم من أهميتها الكبرى فى حياتنا إال أن لهلا بعلض
اآلثار السلبية على اإلنسان والبيئة .
يعلللد أول أكسللليد الكربلللون ملللن الغلللازات شلللديدة ألنه يسبب صداع ودوار وإغماء وآالم حادة فى المعدة وقلد
يؤدى إلى الوفاة .
الخطورة على صحة اإلنسان ؟
ارتفاع درجة حرارة الجو بزيادة نسبة غلاز ثلانى ألنه يسم بنفاذ األشعة الحرارية من الشمس إلى األرض
وال يسم بعودتها .
أكسيد الكربون فى الهواء الجوى ؟
تلدعو اللدول المتقدملة إللى الحلد ملن زيلادة نسللبة ألنه يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الجو .
غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو ؟
يعملل غلاز ثلانى أكسليد الكربلون عملل الصلوبة ألن كل منهما يحتفظ بدرجة الحرارة .
الزجاجية ؟
ألنه يتكون أثناء حدوث البرق أكاسيد النيتروجين .
يسبب حدوث البرق تلوث بيئى ؟
احتراق الوقود من التفلاعالت الكيميائيلة الملوثلة ألنه ينتع عنها الكثير من الغازات الضارة باإلنسان والبيئلة
مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين .
للبيئة ؟
ال يرجع رفع درجة حرارة الجو إللى زيلادة نسلبة لوجود ملوثات أخرى مثل أكاسيد النيتروجين فى الهواء .
غاز ثانى أكسيد الكربون فقط ؟
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تآكللل واجهللات المبللانى فللى المنللاطق المزدحمللة بسبب وجلود الكبريلت فلى الوقلود المسلتخدم فلى السليارات
 ١0بالسلليارات ؟  /تمنللع الدولللة سللير السلليارات ف لى وعند احتراقه تنتع أكاسيد الكبريلت وهلى غلازات حمضلية
تسبب تآكل المنشآت .
المناطق األثرية ؟
ألنه يسبب اإلصابة بسرطان الرئة .
 ١١التدخين ضار جدا ً بالصحة ؟
ألن احتراقللله يسلللبب تللللوث الهلللواء بملللواد سلللامة تصللليب
خطورة احتراق الفحم واأللياف السليولوزية ؟
 ١2يلللزداد انتشلللار أورام السلللرطان فلللى اللللبالد التلللى اإلنسان بسرطان الرئة.
تستخدم الفحم كوقود ؟
تسللبب أكاسلليد الكبريللت تهلليع الجهللاز التنفسلللى ألنها غازات حامضية .
١3
وتآكل المنشآت ؟
تسبب أكاسيد النيتلروجين تهليع الجهلاز العصلبى ألنها غازات حامضية سامة .
١4
والتهاب العين ؟
خطورة أكاسيد النيتروجين على صحة اإلنسان ؟ ألنها تسبب تهيع الجهاز العصبى والتهاب العين حيلث أنهلا
١5
غازات حامضية سامة .
***************************************************************************
األسئلة الىت بها العالمة :
) (وردت فى امتحانات المدارس فى األعوام السابقة على مستوى الجمهورية .
) (وردت فى أسئلة الكتاب المدرسى .
********************************************************************

س  : 1أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها :
Δ
2CO + O2
………………….  – ١
NH3 + HCl
………………….  – 2
  – 3فى التفاعالت الكيميائية يتم  ...............الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة و ..............
روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة .
  – 4لتكوين  2جزئ من الماء يتفاعل  ............جزئ من الهيدروجين مع  ............جزئ من األكسجين .
  – 5في المعادلة الكيميائية  ...................يكون مجموع كتل المواد  ..................يساوى مجموع كتل المواد
..................
  – 6يشترط فى المعادلة الكيميائية  ........................حتى تحقق قانون ..........................
  – 7ينتع عن اتحاد غاز األكسجين مع مركب  ......................غاز  ..........................المسئول عن ظاهرة
الصوبة الزجاجية .
  – 8من الجوانب اإليجابية للتفاعالت الكيميائية أنها تدخل في صناعة  .................و ...................
  – 9المواد الناتجة عن احتراق األلياف  ..................مثل الورق والسجائر تؤدى إلى اإلصابة بـ ................
  – ١0من نواتع احتراق الوقود  .................و  ...................و ...................
  – ١١زيادة نسبة غاز  ..................في الجو تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة األرض فيما يشبه عمل ..............
  – ١2غاز  ..................وغاز  ..................من أكاسيد الكبريت الملوثة للبيئة .
  – ١3تؤدى أكاسيد  ......................إلى تهيع الجهاز العصبى بينما تؤدى أكاسيد  ......................إلى تهيع
الجهاز التنفسى .
  – ١4تتولد أكاسيد  ..................عند حدوث البرق وهى من الغازات  ......................السامة .
  – ١5عند حرق شريط من الماغنسيوم في جو من األكسجين يتكون مسحوق أبيض من ............................
  – ١6كل  48جم من الماغنسيوم تتفاعل مع  32جم من األكسجين لتكوين  ..............جم من ...................
  – ١7غازا  .....................و  .......................يسببان تهيع  .....................وتآكل المنشآت ألنهما غازان
حامضيان .
  – ١8أول اكسيد الكربون غاز شديد الخطورة ويسبب  .................و  ...................و ...................
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  – ١9يتحد غاز النشادر مع حمض الهيدروكلوريك المركز مكونا سحب بيضاء من ........................
  – 20كسر روابط بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة يسمى .............
Δ
2Mg + O2
…………………  – 2١
Δ
C+O
…………………  – 22
2

 – 23عن طريق التفاعالت الكيميائية يمكن تحويل مواد  ...................إلى مواد ...................
 – 24يعبر عن التفاعل الكيميائى عادة بـ ..............................
 – 25عند احتراق شريط من الماغنسيوم فإنه يتحول من مادة  .......................قابلة لالنثناء إلى مسحوق أبيض
لمادة جديدة هى ...................
 – 26لتكوين  2جزئ من أكسيد الماغنسيوم يتفاعل  .........جزئ من الماغنسيوم مع  .........جزئ من األكسجين.
 – 27كل مركب كيميائى يتكون من االتحاد الكيميائى لذرات عناصره بنسب وزنية ...................
 – 28التعبير عن التفاعل الكيميائى بالمعادلة ...................أفضل من التعبير عنه بالمعادلة ...................
 – 29المعادالت الكيميائية تخضع لقانون  ...........................وقانون .......................
 – 30عندما تذوب أكاسيد الكبريت فى مياه األمطار فإنها تكون ما يسمى باألمطار .......................
 – 3١يتحد الكربون وهو عنصر  ..................مع األكسجين وهو عنصر  ..................مكونا غاز ..................
 – 32يتحد الماغنسيوم وهو عنصر  ...............مع األكسجين وهو عنصر  ..................مكونا أكسيد ...............
 – 33من أضرار التدخين تلوث  .......................واإلصابة بـ ........................
***************************************************************************

س  : 2اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية :
  – ١كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد
الناتجة من التفاعل .
  – 2مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية تعبر عن جزيئات المواد الداخلة فى التفاعل والمواد الناتجة من هذا
التفاعل وكذلك شروط حدوث التفاعل إن وجدت .
  – 3مجموع كتل المواد الداخلة فى التفاعل يساوى مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل .
  – 4يتكون المركب الكيميائى من اتحاد عناصره بنسبة وزنية ثابتة.
  – 5غازات سامة وحمضية تسبب تهيع الجهاز العصبى والعين .
  – 6غازات حمضية تسبب تهيع الجهاز التنفسى وتآكل المنشآت .
 – 7معادلة يتساوى فيها عدد ذرات كل عنصر من عناصر المواد المتفاعلة مع عدد ذرات نفس العنصر فى المواد
الناتجة .
 – 8طاقة تؤدى إلى كسر الرابطة التساهمية الثنائية فى جزئ األكسجين وتحوله إلى ذرتين من األكسجين النشط .
 – 9تفاعالت تشترى فيها مادتان أو أكثر لتكوين مركب واحد جديد .
 – ١0سحب بيضاء تتكون نتيجة االتحاد المباشر بين غاز النشادر وحمض الهيدروكلوريك المركز .
 – ١١غاز شديد الخطورة على اإلنسان قد يؤدى إلى الوفاة .
 – ١2غاز يتسبب فى رفع درجة حرارة الجو .
 – ١3غاز يسم بنفاذ األشعة الحرارية من الشمس إلى األرض وال يسم بعودتها .
 – ١4أكاسيد تتولد عادة أثناء حدوث البرق .
 – ١5السبب الرئيسى لتكون أكاسيد النيتروجين .
 – ١6ملوثات كيميائية تسبب تلوث الهواء بمواد سامة .
 – ١7ملوثات كيميائية تتسبب فى سرطان الرئة.
***************************************************************************

س  : 3صوب ما حتته خط :
  – ١التفاعل الكيميائى هو مجموعـة من الرموز والصيـغ الكيميائيـة التى تعبـر عن جزيئات المواد الداخلـة فى
التفاعل والمواد .
  – 2يجب أن تكون المعادلة الكيميائية موزونة حتى تحقق قانون بقاء الطاقة .
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  – 3أكاسيد الكبريت تسبب تهيع الجهاز العصبى والتهاب العين .
  – 4يعمل غاز ثانى أكسيد الكبريت عمل الصوبة الزجاجية .
  – 5تؤدى أكاسيد النيتروجين إلى تهيع الجهاز الهضمى .
  – 6مجموع كتل المواد الداخلة فى التفاعل أكبر من مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل .
  – 7ينتع عن تفاعالت االتحاد المباشر ثالث مركبات .
  – 8يتكون المركب الكيميائى من اتحاد عناصره نسبة وزنية متغيرة.
  – 9يشترط أن تكون المعادلة الكيميائية زائدة حتى تحقق قانون النسب الثابتة .
  – ١0تؤدى أكاسيد الكبريت إلى تهيع الجهاز الحركى بينما تؤدى أكاسيد النيتروجين إلى تهيع الجهاز الدورى .
 – ١١عند اتحاد أكسيد النيتريك مع أكسجين الهواء تتكون سحب بيضاء من كلوريد األمونيوم .
 – ١2يشير السهم فى المعادلة الكيميائية إلى شروط التفاعل .
 – ١3المواد التى يحدث لها تغير أثناء التفاعل الكيميائى هى المواد الناتجة .
 – ١4المواد الجديدة المتكونة نتيجة حدوث التفاعل الكيميائى هى المواد المتفاعلة .
 – ١5غاز ثانى أكسيد الكربون يسبب أالما حادة بالمعدة .
 – ١6تتولد غازات أكاسيد الكربون عند حدوث البرق .
 – ١7من الغازات الحمضية أكاسيد الكربون .
 – ١8عند احتراق شريط من الماغنسيوم يتكون سحب بيضاء من أكسيد الماغنسيوم .
 – ١9يشترط فى المعادلة أن تكون طويلة .
 – 20اتحاد األكسجين مع غاز أول أكسيد الكربون يمثل تفاعل مركب مع مركب .
***************************************************************************

س  : 4ضع عالمة ( )أو عالمة ( × ) أمام ما يلى :
  – ١تتكون سحب بيضاء عند تعريض ساق مبللة بحمضة الهيدروكلوريك إلى أبخرة غاز النشادر .
  – 2يجب أن تكون المعادلة الكيميائية اللفظية موزونة .
  – 3كتلة جزئ جرامى من غاز الكلور تساوى  7١جم )Cl = 35.5( .
  – 4يعتبر تفاعل الكربون مع األكسجين تفاعل اتحاد عنصر مع مركب .
  – 5تتكون أبخرة بنيـة عند تعريض ساق مبللـة بمحلول النشادر إلى أنبوبـة اختبـار بها حمض الهيدروكلوريك
المركز .
  – 6تعد تفاعالت االحتراق من التفاعالت الكيميائية الملوثة للبيئة .
  – 7استنشاق غاز ثانى أكسيد الكبريت يؤدى إلى أالما حادة في المعدة .
  – 8تتكون أكاسيد النيتروجين عادة أثناء حدوث الزلزال .
  – 9عند تفاعل  20جم من المادة ( )Xمع  24جم من المادة ( )Yينتع  54جم من المادة (. )XY
  – ١0احتراق الفحم والسجائر يسبب تلوث الهواء بمواد سامة .
  – ١١أكاسيد الكبريت تهيع الجهاز العصبى .
  – ١2أول أكسيد الكربون شديد الخطورة ويسبب الصداع واإلغماء .
  – ١3تأثير غاز األكسجين على جو األرض يشبه تأثير الصوبة الزجاجية .
  – ١4كتلة جزئ جرامى من غاز األكسجين تساوى  32جم )O = 16( .
  – ١5التفاعالت الكيميائية ال تخضع ألى قوانين .
  – ١6زيادة نسبة أكاسيد الكبريت فى الهواء الجوى تؤدى إلى تهيع الجهاز التنفسى .
  – ١7يعد غاز أول أكسيد الكربون من الغازات الضارة علة صحة اإلنسان .
 – ١8كتلة جزئ  SO2أكبر من كتلة جزئ . SO3
 – ١9ينص قانون النسب الثابتة على أن كتلة ذرات المتفاعالت تساوى كتلة ذرات النواتع .
 – 20التفاعل الكيميائى عبارة عن كسر الروابط فى النواتع وكسر الروابط فى المتفاعالت .
 – 2١عند اتحاد غاز النشادر مع غاز كلوريد الهيدروجين تتكون أبخرة بيضاء من هيدروكسيد األمونيوم .
 – 22يعبر عن التفاعل الكيميائى عادة بمعادلة كيميائية .
 – 23يشترط فى المعادلة أن تكون موزونة .
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 – 24طبقا ً لقانون النسب الثابتـة يكون مجموع كتل المواد الداخلـة فى التفاعل يساوى مجموع كتل المواد الناتجة من
التفاعل .
 – 25التعبير عن التفاعل الكيميائى بالمعادلة الرمزية أفضل من التعبير عنه بالمعادلة اللفظية .
 – 26المعادالت الكيميائية تخضع لقانون بقاء المادة وال تخضع لقانون النسب الثابتة .
 – 27تتضمن تفاعالت االتحاد المباشر نوعين من التفاعالت .
 – 28تقوم على التفاعالت الكيميائية كثير من الصناعات كمصادر للطاقة الحرارية والكهربية .
آثارا سلبية على اإلنسان أو البيئة.
 – 29يجب توخى الحذر واالبتعاد عن التفاعالت التى تسبب ً
 – 30يسم غاز ثانى أكسيد الكربون بنفاذ األشعة الحرارية من الشمس إلى األرض ويسم بعودتها مرة أخرى .
 – 3١أكاسيد الكبريت والنيتروجين هى غازات حمضية .
***************************************************************************

س  : 5اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :
  – ١كتلة  2جزئ جرامى من هيدروكسيد الصوديوم تساوى  .................جرام ) ١0 / 20 / 40 / 80 ( .
علما ً بأن ( . ) H = 1 , O = 16 , Na = 23
  – 2مجموع كتل المواد الداخلة فى التفاعل  ..................مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل .
( أكبر من  /أقل من  /يساوى  /ضعف )
Δ
  – 3كل مما يأتى يعبر عن التفاعل المقابل عدا ...................
2Mg + O2
2MgO
● التفاعل مصحوب بتكوين روابط جديدة .
● التفاعل ال يتم بدون تسخين .
● كتلة المواد المتفاعلة أكبر من كتلة الناتع .
● تتكون مادة بيضاء فى نهاية التفاعل .
ً
ً
  – 4يلزم الحتراق  ١2جرام من الكربون احتراقا تاما  ............جرام من غاز األكسجين لتكوين  44جرام من غاز
( ) 32 / 22 / ١6 / 8
ثانى أكسيد الكربون .
  – 5يتحد غاز النشادر مع غاز كلوريد الهيدروجين مكونا  ....................من كلوريد األمونيوم .
( راسب أبيض  /محلول أبيض  /مسحوق أبيض  /سحب بيضاء )
  – 6المواد الناتجة عن احتراق األلياف السليلوزية تؤدى إلى اإلصابة بـ .....................
( سرطان الرئة  /اإلغماء  /آالم حادة بالمعدة  /التهاب العين )
  – 7تزداد معدالت اإلصابة بـ  ..................بين المدخنين .
( سرطان الرئة  /تهيع الجهاز العصبى  /انتفاخ القولون  /فقدان البصر )
  – 8ارتفاع نسبة غاز  ...............فى الغالف الجوى يؤدى إلى رفع درجة حرارة الجو .
( أول أكسيد الكربون  /ثانى أكسيد الكربون  /ثانى أكسيد الكبريت  /ثالث أكسيد الكبريت )
  – 9زيادة نسبة أكاسيد الكبريت فى الهواء الجوى تؤدى إلى .......................
( الصداع والدوار  /تهيع الجهاز التنفسى  /ارتفاع درجة حرارة األرض  /تهيع الجهاز العصبى )
( الكبريت  /الكربون  /النيتروجين  /أ  ،ب معا )
  – ١0تتولد أكاسيد  ................أثناء حدوث البرق .
  – ١١لتكوين  54جم من الماء يلزم تفاعل  48جم من األكسجين مع  6جم من الهيدروجين وعليه فإن  2جم من
الهيدروجين تتحد تماما مع  ................جم من األكسجين ) ١44 / 96 / ١6 / ١2( .
  – ١2النسبة بين كتلة المواد الداخلة فى التفاعل الكيميائى إلى كتلة المواد الناتجة منه  ..............الواحد الصحي
( أقل من  /تساوى  /أكبر من )
تبعا لقانون بقاء المادة .
  – ١3عند احتراق شريط ماغنسيوم فى الهواء يكون وزن المسحوق األبيض المتكون  ...............وزن شريط
( أقل من  /تساوى  /أكبر من )
الماغنسيوم .
  – ١4كل ما يلى من نواتع احتراق الوقود ما عدا ..............
( أكاسيد الكربون  /أكاسيد الكبريت  /أكاسيد النيتروجين  /األكسجين )
  – ١5عند احتراق شريط الماغنسيوم فى جو من األكسجين ينتع ................
( الكبريت  /الكربون  /النيتروجين  /أكسيد ماغنسيوم )
  – ١6الغاز الذى يعمل عمل الصوبة الزجاجية هو ...............
( األكسجين  /أول أكسيد الكربون  /ثانى اكسيد الكربون  /الهيدروجين )
) ( CO / O2 / SO2 / CO2
  – ١7من الغازات التى تسبب الصداع واآلالم الحادة فى المعدة ................
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  – ١8تلوث الهواء بـ  ...............فى المناطق الصناعية يسبب تآكل المنشآت .
( أكاسيد الكربون  /أكاسيد الكبريت  /أكاسيد النيتروجين  /بخار الماء )
 – ١9عند اتحاد غاز النشادر مع حمض الهيدروكلوريك المركز يتكون سحب بيضاء من  ............األمونيوم .
( هيدروكسيد – كلوريد – نترات – كربونات )
 – 20يفضل التعبير عن التفاعل الكيميائى بالمعادلة  ( ............اللفظية – الرمزية – األيونية – النووية )
( الكسوف – الخسوف – قوس قزح – البرق )
 – 2١تتولد أكاسيد النيتروجين عادة أثناء حدوث ............
**************************************************************************

س  : 6علل ملا يأتى :
  – ١يجب أن تكون المعادلة الكيميائية موزونة .
  – 2تكون سحب بيضاء عند تعرض ساق مبللة بحمض الهيدروكلوريك المركز إلى أبخرة غاز النشادر .
  – 3للتفاعالت الكيميائية أهمية كبرى فى حياتنا .
  – 4يعد أول أكسيد الكربون من الغازات شديدة الخطورة على صحة اإلنسان .
  – 5خطورة احتراق الفحم واأللياف السليولوزية .
  – 6التعبير عن التفاعل الكيميائى بالمعادلة الرمزية أفضل من التعبير عنه بالمعادلة اللفظية .
  – 7استخدام التفاعالت الكيميائية سالح ذو حدين .
  – 8احتراق الوقود من التفاعالت الكيميائية الملوثة للبيئة .
  – 9التدخين ضار جدا ً بالصحة .
  – ١0يزداد انتشار أورام السرطان فى البالد التى تستخدم الفحم كوقود
  – ١١تآكل واجهات المبانى فى المناطق المزدحمة بالسيارات .
  – ١2تمنع الدولة سير السيارات فى المناطق األثرية .
  – ١3ارتفاع درجة حرارة الجو بزيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الهواء الجوى .
  – ١4يسبب حدوث البرق تلوث بيئى .
  – ١5خطورة أكاسيد النيتروجين على صحة اإلنسان .
  – ١6تسبب أكاسيد النيتروجين تهيع الجهاز العصبى والتهاب العين .
  – ١7تسبب أكاسيد الكبريت تهيع الجهاز التنفسى وتآكل المنشآت .
  – ١8تكون سحب بيضاء عند تقريب ساق مبللـة بمحلول النشادر من فوهـة أنبوبـة بها حمض الهيدروكلوريك
المركز .
  – ١9يعمل غاز ثانى أكسيد الكربون عمل الصوبة الزجاجية .
 – 20المعادلة الموزونة هى التى تعبر بدقة عن التفاعل الكيميائى.
 – 2١يعتبر تفاعل الكربون مع األكسجين تفاعل اتحاد مباشر .
 – 22يعتبر تفاعل الماغنسيوم مع األكسجين تفاعل اتحاد مباشر .
 – 23يعتبر تفاعل أول أكسيد الكربون مع األكسجين تفاعل اتحاد مباشر .
 – 24تدعو الدول المتقدمة إلى الحد من زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو .
 – 25ال يرجع رفع درجة حرارة الجو إلى زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فقط .
 – 26يعتبر تفاعل النشادر مع غاز حمض الهيدروكلوريك ال ُمركز تفاعل اتحاد مباشر .
**************************************************************************

س  : 7ما املقصود بكل من :
  – 2المعادلة الكيميائية الرمزية .
  – 4المعادلة الكيميائية الموزونة .
  – 6تفاعالت االتحاد المباشر .
 – 8المواد المتفاعلة

  – ١التفاعل الكيميائى .
  – 3قانون بقاء المادة .
  – 5قانون النسب الثابتة .
  – 7ظاهرة الصوبة الزجاجية .
 – 9المواد الناتجة .
*********************************************************************

49

االالالالالالالل

س  : 8اذكر األضرار الناجتة عن كل من :
  – 2ثانى أكسيد الكربون .
  – ١أول أكسيد الكربون .
  – 4أكاسيد النيتروجين .
  – 3أكاسيد الكبريت .
  – 6احتراق األلياف السليلوزية .
  – 5احتراق الفحم .
***************************************************************************

س  : 9قارن بني كل من :
  – ١تفاعل األكسجين مع الكربون وتفاعله مع أول أكسيد الكربون ( من حيث  :نوع التفاعل ) .
  – 2أكاسيد الكربون وأكاسيد الكبريت ( من حيث  :األمثلة – األثر السلبى ) .
***************************************************************************

س  : 10زن املعادالت التالية :
Δ
(1) Mg + O2
MgO
(6) KI + Cl 2
2KCl + I2
(2) Na + Cl2
NaCl
(7) H2 + NO
H2O + N2
(3) Ca + O2
CaO
(8) Fe + O2
FeO
(4) CO + O2
CO2
(9) Na + H2O
NaOH + H2
(5) Al + Cl 2
AlCl3
(10) H2 + O2
H2O
***************************************************************************

س  : 11ماذا حيدث عند :
  – ١تعريض ساق مبللة بحمض الهيدروكلوريك إلى أبخرة غاز النشادر.
  – 2احتراق شريط من الماغنسيوم فى جو من األكسجين .
  – 3احتراق قطعة من الفحم فى جو من األكسجين .
  – 4تلوث الهواء بأكاسيد الكبريت .
  – 5تلوث الهواء بأكاسيد النيتروجين .
  – 6زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون في الهواء الجوى . .
 – 7تفاعل األكسجين مع غاز أول أكسيد الكربون .
***************************************************************************
س   : 12اخرت من العمودين (ب) ( ،جـ) ما يناسب العمود (أ) :
(أ)

(ب)

– تسبب تهيع الجهاز العصبى والعين .
 – ١أكاسيد الكربون
– تسبب أالما فى المفاصل .
 – 2أكاسيد الكبريت
 – 3أكاسيد النيتروجين – تسبب الصداع واإلغماء وقدى تؤدى إلى الوفاة .
– تسبب تهيع الجهاز التنفسى وتآكل المنشآت .
***************************************************************************
س   : 13أذكر أهمية التفاعالت الكيميائية فى :
 – ١الصناعة .
 – 2مجال الزراعة .
 – 3المجاالت الطبية .
***************************************************************************
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س  : 14اذكر اسم امللوثات الكيميائية التى تسبب األضرار التالية :
  – ١الصداع والدوار واإلغماء وقد يؤدى إلى الوفاة .
  – 2تهيع الجهاز التنفسى وتآكل المنشآت .
  – 3تهيع الجهاز العصبى والتهاب العين .
  – 4ظاهرة الصوب الزجاجية وارتفاع درجة حرارة األرض .
  –5سرطان الرئة .
***************************************************************************

س  : 15اكتب املعادالت الرمزية واللفظية لكل تفاعل من التفاعالت اآلتية :
  –١احتراق الكربون في جو من األكسجين .
  –2اتحاد حمض الهيدروكلوريك المركز مع غاز النشادر .
  –3اتحاد أول أكسيد الكربون مع األكسجين بالحراة .
  –4اتحاد عنصر مع عنصر .
  – 5اتحاد عنصر ال فلزى مع عنصر ال فلزى .
  – 6اتحاد عنصر مع مركب .
  – 7اتحاد مركب مع مركب .
  –8اتحاد الماغنسيوم مع األكسجين بالحراة .
  – 9اتحاد عنصر فلزى مع عنصر ال فلزى .
***************************************************************************

أسئلة متنوعة
  –١طلب منك أحد زمالئك االشتراى معـه فى عمل تقرير عن دور التكنولوجيـا فى التفاعالت الكيميائيـة موض ًحا
أهميتها واألضرار التى قد تسببها للبيئـة  ،ما المعلومات التى تقدمها لـه؟
  –2اكتب نبذة مختصرة عن نواتع احتراق الوقود وآثارها الضارة على اإلنسان والبيئة .
  –3حدد نوع التفاعالت الكيميائية التالية :
2NO + O2
2NO2
●
H2 + Cl2
2HCl
●
NH3 + HNO3
NH4NO3
●
  –4اذكر نوع كل تفاعل مع كتابة املعادلة الرمزية املعربة عنها :
● تفاعل الكربون مع األكسجين .
● تفاعل أول أكسيد الكربون مع األكسجين .
● تفاعل غاز النشادر مع غاز كلوريد الهيدروجين .
  –5إذا كان لديك املواد اآلتية :
( حمض هيدروكلوريك مركز  /شريط ماغنسيوم  /قطعة فحم  /نشادر  /لهب )
وضح فقط باملعاد ت الكيميائية املوزونة كيف ميكنك احلصول على :
( أكسيد فلزى  /أكسيد ال فلزى  /سحب بيضاء )
5
 (  – 6ورد بأحد التقارير العلمية أن درجة حرارة اجلو سوف تزداد حواىل  5مئوية فى هذا العام ) .
ما التفسير العلمى لهذه الظاهرة .
ال من محض اهليدروكلوريك املركز فى أنبوبة اختبار ثم قربت
  –7إذا وضعت قلي ً
ساق زجاجية مبللة مبحلول النرتادر إىل فوهة األنبوبة :
● ماذا تشاهد ؟
ساق
● أذكر نوع التفاعل مع كتابة المعادلة ؟
محض
زجاجية مبللة
● ما اسم ونوع المركب الناتع ؟
HCl
مبحلول النرتادر
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  –8من الرتكلني املقابلني :
● اذكر نوع التفاعل الذى يمثله كل من الشكلين  ،مع كتابة المعادلة .
● اذكر نوع المركب الناتع من كل من التفاعلين (. )2( ، )١
● اذكر خواص كل من شريط الماغنسيوم وقطعة الفحم .
( يكتفى باثنين فقط ) .
Δ
C + O2
  –9من التفاعل اآلتى CO2 :
● وض كيفية تحقيق قانون بقاء المادة  ،مع ذكر نص القانون .
( علما بأن ) C = 12 , O = 16 :
● ما أثر الغاز الناتع على البيئة ؟
()١
● ما نوع كل من :
 – ١األكسيد الناتع .
 – 2االرتباط الكيميائى في الجزئ الناتع .
 – 3التفاعل الكيميائى الحادث .
  –١0قام معلمك بإشعال شريط من املاغنسيوم يف اهلواء فتكون مسحوق أبيض :
● عبر عن التفاعل الحادث بمعادلة رمزية موزونة .
● حدد نوع التفاعل والروابط المنكسرة والمتكونة أثناء التفاعل .
Δ
  –١١من التفاعل اآلتى :
2Mg + O2
2MgO

ملعقة
احرتاق

ماسك
شريط ماغنسيوم

فحم
مرتتعل

هلب

()2

غاز
أكسجني

● ما دور الطاقة الحرارية في هذا التفاعل ؟
● احسب مجموع كتل كل من المواد المتفاعلة والمواد الناتجة ( علما بأن ) Mg = 24 , O = 16 :
  –١2ما كتلة نترات الكالسيوم الناتجة من تفاعل  74جرام من هيدروكسيد الكالسيوم مع  ١26جرام من حمض
النيتريك علما بأن كتلة الماء المتكون  36جرام تبعا ً للمعادلة اللفظية :
نترات كالسيوم  +ماء
هيدروكسيد كالسيوم  +حمض نيتريك
كلوريد الهيدروجين
  –١3عرب عن التفاعل اآلتى  :هيدروجين  +كلور
بمعادلة رمزية موزونة مع تحقيق قانون بقاء المادة علما بأن ( . ) H = 1 , Cl = 35.5
  –١4عبر عن تفاعل الهيدروجين مع األكسجين لتكوين الماء بمعادلة لفظية وأخرى رمزية موزونة مع تحقيق
قانون بقاء المادة علما بأن ( . ) H = 1 , O = 16
  –١5يتفاعل  3جم من الماغنسيوم تماما من  2جم من األكسجين لتكوين  5جم من أكسيد الماغنسيوم  ،احسب
كتلة أكسيد الماغنسيوم الناتع من تفاعل :
●  5جم من الماغنسيوم مع  2جم من األكسجين .
●  3جم من الماغنسيوم مع  5جم من األكسجين .
● ماذا تستنتع من النتائع التى حصلت عليها ؟ وما القانون الذى يفسر ذلك ؟
  –١6حتقق من موازنة املعاد ت اآلتية بتطبيق قانون بقاء املادة عليها  :علما بأن ( ) N = 14 , O =16 , Fe = 56
NO + O2
● NO2
Fe + O2
● FeO
Δ
2Mg + O2
  –١7فى التفاعل املقابل 2MgO :
يتفاعل  48جم من الماغنسيوم مع  22جم من األكسجين لتكوين  80جم من أكسيد الماغنسيوم  ،فكم جرام
من الماغنسيوم يلزم لتكوين  ١0جم من أكسيد الماغنسيوم .
  –١8ادرس التفاعل التاىل ثم أجب عما يأتى :
NaOH + HCl
NaCl + H2O
علما بأن ( . ) Na = 23 , O = 16 , H = 1 , Cl = 35.5
● المل الناتع من التفاعل  .................فى الماء  ( .يذوب  /ال يذوب  /يترسب  /يطفو )
● احسب كتلـة كلوريد الصوديوم الناتجـة من تفاعل  80جم من هيدروكسيد الصوديوم مع كميـة مناسـبة من
من حمض الهيدروكلوريك .

52

االالالالالالالل

  –١9غاز النرتادر يتفاعل مع محض اهليدروكلوريك املركز حسب املعادلة اآلتية :
NH4Cl

NH3 + HCl

أكمل ما يأتى :
● نوع هذا التفاعل ......................
● نسبة عدد ذرات النواتع إلى مجموع أعداد ذرات المتفاعالت ........................
● الصورة التى يظهر عليها ناتع التفاعل .........................
  –20أثبت أن التفاعل 2NO2 :
(علما بأن ) O = 16 , N = 14 :
Δ
  –2١من التفاعل اآلتى :
CO + O2
CO2
● زن المعادلة .
● اذكر نوع التفاعل الحادث .
● حدد نوع المركب الناتع .
  –22عرب عن التفاعل اآلتى مبعادلة رمزية موزونة مع حتقيق قانون بقاء املادة :
حرارة
أكسيد بوتاسيوم
بوتاسيوم  +أكسجين

2NO + O2
يحقق قانون بقاء المادة .

( علما بأن الكتلة الذرية الجرامية للبوتاسيوم =  39ولألكسجين = ) ١6
  –23عرف التفاعل الكيميائى ثم اكتب المعادلة الرمزية الموزونة المعبرة عن اتحاد عنصر مع مركب .
 –24أشعل أمحد شريط ًا من املاغنسيوم فى اهلواء فتحول إىل مسحوق :
● ما لون المسحوق المتكون ؟
● أذكر نوع التفاعل مع كتابة المعادلة ؟
● ما اسم ونوع المركب الناتع ؟
● عند مقارنة وزن المسحوق المتكون وجد أنه  ................وزن شريط الماغنسيوم .
 –25ما كتلة كلوريد الحديدوز الناتجة من تفاعل  72جم من أكسيد الحديدوز مع  73جم من حمض الهيدروكلوريك
علما بأن كتلة الماء المتكون  ١8جم تبعا ً للمعادلة التالية :
FeO + 2HCl
FeCl2 + H2O
 –26تلعب التفاعالت الكيميائية دورًا أساسي ًا فى حياتنا إ أن هلا الكثري من اآلثار السلبية على اإلنسان والبيئة :
وض فى ضوء ما درست اآلثار السلبية وااليجابية للتفاعالت الكيميائية فى حياتنا .
CaO + CO2
 –27حتقق من موازنة املعادلة CaCO3 :
بتطبيق قانون بقاء المادة عليها  ،علما ً بأن ( . ) O= 16 ، Ca= 40 , C = 12
 –28احسب جمموع كتل املواد الداخلة والناجتة من التفاعل التاىل :
علما بأن ( . ) H = 1 , N = 14
 –29يتفاعل  60جم من الكربون مع وفرة من غاز األكسجيـن لتكوين  220جم من غاز ثانى أكسيد الكربـون وبعد
انتهاء التفاعل يتبقى  40جم من غاز األكسجين بدون تفاعل  ،احسب كتلة األكسجين :
● المتفاعلة .
● قبل التفاعل .
 ( –30أدار شخص حمر سيارته فى جراج سيئ التهوية فانتابه إحساس بالدوار والصداع ) :
ما تفسيرى لهذه األعراض ؟
 ( –3١قام أمحد حبرق قطعة من الفحم ثم وزن الرماد املتبقى فوجده أقل من وزن قطعة الفحم األصلية ) :
فسر ذلك فى ضوء دراستك لقانون بقاء المادة .
 ( –33سأل الطبيب أحد املصابني بسرطان الرئة عن املنطقة التى يسكن فيها ) :
ما العالقة بين سؤال الطبيب ومسببات المرض ؟ مع تعليل إجابتك .
***************************************************************************
2NH3
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1

● يوجد العديد من القوى فى الطبيعة  ،وهذه القوى مسببة لـ :
( )1الظواهر الطبيعية  :مثل البرق والرعد  ،وحركة الرياح  ،وجذب األرض لألجسام  ،وجذب المغناطيس للحديد.
( )2التطبيقات التكنولوجية  :مثل تولد التيار الكهربى واألسلحة الحربية والتفجيرات النووية والمفاعالت الذرية.

● عند حتليل تلك القوى جندها تتبع ثالثة أقسام رئيسة هى :
( )١قوى الجاذبية .
( )2القوى الكهرومغناطيسية .
( )3القوى النووية ( قوية – ضعيفة )
***************************************************************************
القــوة
يمكن التعرف على مفهوم القوة من خالل تفسير بعض المشاهدات اليومية التالية :
التفسري
املشاهدات
يظل الكتاب ساكن ًا على املكتب طاملا مل حيركه أحد
ألن الجسللم السللاكن يظللل سللاكنا ً فللى نفللس موضللعه مللا لللم
تؤثر عليه قوة خارجية تغير من موضعه .
يتغري موضع احلائط عند دفعه باليد
ألن الجسلللم السلللاكن ال يتغيلللر موضلللعه إذا كانلللت القلللوة
المؤثرة عليه غير مناسبة .
تتحر الكرة الساكنة عند دفعها بالقدم وتتوقـف عنـدما ألن الجسلم تتغيلر حالتله ملن السلكون إللى الحركلة أو مللن
الحركة إلى السكون عندما تؤثر عليه قوة مناسبة .
يصدها احلارس
يتغري اجتاه حركة الكرة عندما يسددها املهاجم برأسه
ألن اتجللاه القللوة المللؤثرة يكللون فللى عكللس اتجللاه حركللة
الجسم .
االستنتاج
● الجسم الساكن يظل ساكنا والجسم المتحرى يظل متحركا ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته .
● تتحرى األجسام عند التأثير عليها بقوة مناسبة تعمل على تحريكها أو تغيير اتجاه حركتها .
● القـــــوة :
هى مؤثر يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من السكون الى الحركة أو العكس أو يحاول تغيير اتجاه الحركة .
س  :ماذا حيدث عند  :التأثري بقوة مناسبة على جسم ساكن ؟
ج  :يتحرى الجسم من موضعه فى اتجاه القوة المؤثرة .
م
١
2
3

اإلجابة
ألن الجسللم السللاكن يظللل سللاكنا ً فللى نفللس موضللعه مللا لللم
تؤثر عليه قوة خارجية تغير من موضعه .
ألن موضللللع الجسللللم السللللاكن ال يتغيللللر إذا كانللللت القللللوة
المؤثرة عليه غير مناسبة .
ألن الجسللم تتغيللر حالتلله مللن السللكون إلللى الحركللة عنللدما
تؤثر عليه قوة مناسبة .

علل ملا يأتى
يظل القلم ساكنا ً ما لم ترفعه بيدى ؟
دفع سور المنزل باليد ال يغير من موضعه ؟
حركة السيارة عند إدارة المحرى ؟
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أوال  :قوى اجلاذبية
لعبت الصدفة دورا هاما فى اكتشاف العالم نيوتن للجاذبية األرضية عندما الحظ سقوط تفاحة من شجرة نحو األرض ،
وقد فسر ذلك بأن األرض تجذب األجسام نحوها بقوة تعرف باسم قوة الجاذبية األرضية وتختلف هذه القوة باختالف
كتل األجسام .
س  :اشرح نشاطا يوضح قوة جذب األرض لألجسام ؟
( )١أحضر مجموعـة من األجسام المتدرجـة فى الكتلـة
ولتكن (  ١كجم –  5كجم –  ١0كجم ) وضعهـا
على األرض .
اخلطوات
( )2حاول رفع الكتل من األرض وضعها على منضدة
بدءا ً بالكتلة األصغر وانتها ًء بالكتلة األكبر .
يزداد الشغل المبذول فلى رفلع األجسلام فلى عكلس اتجلاه
املالحظات
الجاذبية األرضية كلما ازدادت كتلتها .
االستنتاج الشغل المبذول لرفع األجسام يزداد بزيادة كتلة الجسم .
( )١تجذب األرض األجسام إلى مركزها بقوة تسمى وزن الجسم .
التفسري
( )2يزداد وزن الجسم بزيادة كتلته والعكس صحي ( عالقة طردية ) .
***************************************************************************
الــوزن
تعريفه  :هو مقدار قوة جذب األرض للجسم .
قانونه  :الوزن (و) = الكتلة (ى) × عجلة الجاذبية األرضية (جـ)
و
وحدة قياسه  :النيوتن ( كجم  .م  /ث. ) 2
( )2عجلة الجاذبية األرضية.
العوامل التى يتوقف عليها  )١( :كتلة الجسم .
ى جـ
قيمته  :يتغير وزن الجسم الواحد باختالف مكانه بينما تظل كتلته ثابتة ال تتغير .
نقطة تأثريه  :عند مركز الجسم ( ويسمى ذلك مركز الثقل للجسم ) .
***************************************************************************
م
١
2
3

اإلجابة

ما معىن قولنا أن

أى أن مقدار قوة جذب األرض للجسم تساوى  40نيوتن .
وزن جسم ما  40نيوتن ؟
قوة جذب األرض لجسم تساوى  60نيوتن ؟ أى ان وزن الجسم على األرض يساوى  60نيوتن .
جسلللم وزنللله  49نيلللوتن تحلللت تلللأثير عجللللة أى أن كتلة الجسم =  5 = 9.8 ÷ 50كجم .
2
جاذبية أرضية مقدارها  9.8م  /ث ؟

مسائل حملولة :

2

( )١احسب وزن جسم كتلته  20كجم إذا علمت أن عجلة الجاذبية األرضية  9.8م  /ث .
احلل  :و = ى × جـ =  ١96 = 9.8 × 20نيوتن .
**************************************************************************
2
( )2احسب كتلة جسم وزنه  392نيوتن إذا علمت أن عجلة الجاذبية األرضية  9.8م  /ث .
احلل  :ى = و ÷ جـ =  40 = 9.8 ÷ 392كجم .
**************************************************************************
( )3صندوق كبير به عدد من الكرات الصغيرة متماثلة الكتلة فإذا علمت أن كتلة الكرة الواحدة  0.5كجم ووزن الكرات
2
 500نيوتن وعجلة الجاذبية األرضية  ١0م  /ث فاحسب عدد الكرات الصغيرة داخل الصندوق .
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احلل  :وزن الكرة الواحدة = كتلة الكرة الواحدة × عجلة الجاذبية األرضية =  5 = ١0 × 0.5نيوتن
عدد الكرات = وزن الكرات ÷ وزن الكرة الواحدة =  ١00 = 5 ÷ 500كرة .
حل آخر  :كتلة الكرات = وزن الكرات ÷ عجلة الجاذبية األرضية =  50 = ١0 ÷ 500نيوتن
عدد الكرات = كتلة الكرات ÷ كتلة الكرة الواحدة =  ١00 = 0.5 ÷ 50كرة .
***************************************************************************
أسباب اختالف قيمة عجلة اجلاذبية األرضية :
( )1ا قرتاب أو ا بتعاد عن مركز األرض :
● كلما اقتربنا من مركز األرض (هبطنا ألسفل باتجاه سط األرض) زادت قيمة عجلة الجاذبية األرضية .
● كلما ابتعدنا عن مركز األرض (ارتفعنا ألعلى فوق سط األرض) قلت قيمة عجلة الجاذبية األرضية .
● يوجد عالقة عكسية بين عجلة الجاذبية األرضية والبعد عن مركز االرض .
( )2اختالف مكان اجلسم على سطح األرض :
● الكرة األرضية غير كاملة االستدارة (مفلطحة عند القطبين  /منبعجة عند خط االستواء) .
● يكون البعد بين القطبين ومركز األرض أقل من البعد بين خط االستواء ومركز األرض .
● تكون عجلة الجاذبية األرضية عند القطبين أكبر من عجلة الجاذبية األرضية عند خط االستواء .
● يكون وزن الجسم عند القطبين أكبر من وزن الجسم عند خط االستواء .
-

م

علل ملا يأتى

اإلجابة

١

يعتبر مركز ثقل الجسم هو مركز جاذبيته ؟
وزن الجسم دائما ً أكبر من كتلته ؟

ألن نقطة تأثير وزن الجسم تكون عند مركز ثقله .
ألنلله يسللاوى حاصللل ضللرب كتلللة الجسللم فللى عجلللة الجاذبيللة
األرضلللية  .أو  :ألن اللللوزن = كتللللة الجسلللم × عجللللة الجاذبيلللة
األرضية وعجلة الجاذبية األرضية أكبر من الواحد الصحي .
ألن الكتلة هى مقلدار ملا يحتويله الجسلم ملن ملادة وهلذا المقلدار
ثابت ال يتغير بتغير المكان .
لللتفلط األرض قللليالً عنللد القطبللين فتكللون األجسللام عنللد القطللب
أقرب إلى مركز األرض عن خط االستواء لذا تكلون قيملة عجللة
الجاذبية األرضية عند القطب أكبر من قيمتها عند خط االستواء.
أو  :الختالف البعد عن مركز األرض .
ألن عجلة الجاذبية األرضية تختلف من مكان آلخلر عللى سلط
األرض .
ألن قيمة عجلة الجاذبية األرضية عند القطب الجنلوبى أكبلر ملن
قيمتها عند خط االستواء .
ألن عجلة الجاذبية األرضية تقل باالرتفاع ألعلى .

2
3
4

تظللل كتلللة الجسللم ثابتللة بتغيللر مكانلله علللى
سط األرض ؟
تتغيللر عجلللة الجاذبيللة األرضللية مللن مكللان
آلخر على سط األرض ؟

يختلللف وزن الجسللم مللن موضللع آلخللر علللى
5
سط األرض ؟
وزن الجسللم عنللد القطللب الجنللوبى أكبللر مللن
6
وزنه عند خط االستواء ؟
وزن الجسللم علللى قمللة جبللل أقللل مللن وزنلله
7
على سط األرض ؟
وزن الجسم فى الطائرة أقلل ملن وزنله عللى
8
سط األرض ؟
وزن رواد الفضاء على سط القمر أقل ملن
9
وزنهم على األرض ؟
التعبيلللر علللن كتللللة جسلللم بكلملللة وزن هلللذا
١0
الجسم فى حياتنا اليومية ؟
وزن كيس السكر يساوى  ١كجم عبارة غير
١١
دقيقة علميا ً ؟
يفضل استيراد البضلائع ملن الخلارج بالكتللة
١2
وليس بالوزن ؟

ألنه كلما اقتربنا من مركز األرض تزداد الجاذبية وبالتالى يلزداد
الوزن .
ألن كتلللة القمللر أقللل مللن كتلللة األرض  ،فتصللب الجاذبيللة علللى
القمر أقل منها على األرض.
ألن الوزن يتناسب طرديا مع كتلة الجسم.
ألن مقدار  ١كجم يعبر عن كتلة كيس السكر وليس وزنه .
ألن الكتلة ثابتة ال تتغير بتغيلر المكلان بينملا اللوزن يتغيلر بتغيلر
المكان .
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مسائل حملولة :
( )١إذا كانت كتلـة جسم  20كجم عند خط االستـواء فأوجد كتلـة الجسم عند القطبين ووزن الجسم عند كالً من خط
2
االستـواء والقطب الشمالى علما ً بـأن عجلـة الجاذبيـة األرضيـة عند خط االستـواء  9.78م  /ث وعنـد القطب
2
الشمالى  9.83م  /ث .
احلل  :كتلـة الجسم عند القطبين =  20كجم .
وزن الجسم عند خط االستواء = ى × جـ =  ١95.6 = 9.78 × 20نيوتن .
وزن الجسم عند القطب الشمالى = ى × جـ =  ١96.6 = 9.83 × 20نيوتن .
**************************************************************************
( )2جسم كتلته  30كجم على سط القمر احسب وزنه على سط األرض وسط القمر علما ً بأن جاذبية القمر تعادل
2
سدس جاذبية األرض وعجلة الجاذبية األرضية  9.8م  /ث .
احلل  :كتلـة الجسم على سط األرض =  30كجم .
وزن الجسم على سط األرض = ى × جـ =  294 = 9.8 × 30نيوتن .
وزن الجسم على سط القمر =  49 = 6 ÷ 294نيوتن .
***************************************************************************
ثانيا  :القوى الكهرومغناطيسية
● القوى الكهرومغناطيسية تتضمن كال من القوى الكهربية والقوى المغناطيسية .
● تنتع بتأثير مرور التيار الكهربى خالل ملف .
س  :اشرح نشاطا يوضح القوى املغناطيسية للتيار الكهربى ؟
األدوات
اخلطوات
املالحظات
االستنتاج

مقص  /سلك نحاسى معزول طويل  /قضيب من الحديد المطاوع أو مسمار حديدى  /بلرادة حديلد /
بطارية جافة ( حوالى  4.5فولت )  /أنبوبة بالستيك مفتوحة الطرفين .
( )١قم بلف السلك فى صورة ملف حلزونى حول األنبوبة البالستيك .
( )2أدخل القضيب الحديدى أو المسمار داخل أنبوبة الملف .
( )3صل طرفى الملف بالبطارية وقرب طرف القلب الحديدى من برادة الحديد .
تنجذب برادة الحديد أو المسامير إلى قلب الحديد (الملف) .
● للتيار الكهربى تأثير مغناطيسى .
● يعمل الملف كمغناطيس مؤقت عند مرور التيار الكهربى فيه .

***************************************************************************
تطبيقات على القوى الكهرومغناطيسية
تم االستفـادة من التأثير المغناطيسى للتيـار الكهربى في عمل الكثيـر من األجهزة فيما يطلق عليه تطبيقات القوى
الكهرومغناطيسية مثل ( المغناطيس الكهربى – المولد الكهربى – المحرى الكهربى ) .
املغناطيس الكهربى :
تركيبه  :يتكون من ملف مصنوع من سلك نحاسى معزول يحيط بقضيب من الحديد المطاوع .
فكرة عمله  :عند مرور التيار الكهربى فى الملف يعمل كمغناطيس مؤقت وعند قطع التيار يفقد مغناطيسيته .
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استخدامه  :يدخل فى تركيب كثير من األجهزة مثل :
( )١األوناش الكهربية التى ترفع قطع الحديد الخردة وترفع السيارات فى الموانى .
( )2الجرس الكهربى والخالط الكهربى والتليفزيون ومشغل أقراص الكمبيوتر .
***************************************************************************
وجه املقارنة

املولد الكهربى (الدينامو)

احملرك الكهربى (املوتور)

فكرة العمل تحويللللل الطاقللللة الميكانيكيللللة (الحركيللللة) إلللللى طاقللللة تحويل الطاقة الكهربية إللى طاقلة ميكانيكيلة
(حركية)
كهربية.
دينلللامو الدراجلللة اللللذى يعملللل عللللى إضلللاءة فلللوانيس محللللللرى المروحللللللة والخللللللالط والغسللللللالة
مثال
الكهربية.
الدراجة عند حركتها .
***************************************************************************
ثالثا  :القوى النووية
● اكتشف اإلنسان أن الذرة تختزن قدرا ً هائالً من الطاقة فى النواة .
● تمكن اإلنسان من استخراج تلك الطاقة النووية واستخدامها فى األغراض السلمية والعسكرية .
● يصاحب تلك الطاقة الهائلة قوى تسمى قوى نووية ويمكن تقسيمها إلى :
وجه املقارنة

التعريف
ا ستخدام

القوى النووية الضعيفة

القوى النووية القوية

هى القوة المسئولة عن ربط مكونلات النلواة ببعضلها هلللى القلللوى المسلللئولة علللن تفتلللت وتحللللل
مكونات أنوية ذرات العناصر المشعة .
بالرغم من قوى التنافر بين البروتونات وبعضها .
تستخدم فى الحصلول عللى العناصلر المشلعة
تستخدم فى كثير من األغراض :
السلمية  :إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة النووية  .واإلشللعاعات المسللتخدمة فللى الطللب والبحللث
العلمى والصناعة .
العسكرية  :مثل صناعة القنابل الذرية .

● تحرص مصر على استخدام الطاقة النووية فى مجاالت إنتاج الكهرباء .
***************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

يكتسب مسمار الحديلد المطلاوع القلدرة عللى جلذب لتحوله إلى مغناطيس .
١
برادة الحديد عند وضعه داخل ملف كهربى ؟
لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية .
 2يحتوى الخالط بداخله على محرى كهربى ؟
 3تظهر أهمية الدينامو عند انقطاع التيار الكهربى ؟ ألنه يقوم بتوليد الطاقة الكهربية من الطاقة الميكانيكية .
 4استخدام مغناطيس كهربى فى األوناش الكهربية ؟ لرفع قطع الحديد الخردة ورفع السيارات فى الموانى .
ألنه يمكن استخدامها سلميا ً فى إنتاج الطاقة الكهربية من
استخدام القوى النووية القوية سالح ذو حدين ؟
الطاقة النووية كما يمكن استخدامها عسلكريا ً فلى صلناعة
5
القنابل الذرية .
***************************************************************************
األسئلة الىت بها العالمة :
) (وردت فى امتحانات المدارس فى األعوام السابقة على مستوى الجمهورية .
) (وردت فى أسئلة الكتاب المدرسى .
********************************************************************

س  : 1أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها :
  – ١يدخل المغناطيس الكهربى فى عمل  ......................و ...........................
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  – 2يزيد وزن الجسم كلما  ..................البُعد عن مركز األرض.
  – 3من األجهزة التى تعتمد فى تشغيلها على القوى الكهرومغناطيسية ......................
  – 4وزن الجسم = عجلة الجاذبية األرضية × ..........................
  – 5وزن الجسم يقاس بوحدة ..........................
  – 6يسمى مقدار قوة جذب األرض لألجسام بـ  ................والتى تزداد بزيادة  ..................الجسم .
  – 7ال تتغير  ..............الجسم من مكان آلخر بينما يتغير  ...............نفس الجسم باالبتعاد أو االقتراب من مركز
األرض .
  – 8تقدر الكتلة بوحدة  ..................بينما يقدر الوزن بوحدة ..................
  – 9نقطة تأثير  ...............الجسم تكون عند مركزه وتعرف باسم ......................
  – ١0عند انتقال جسم من منطقة خط االستواء إلى منطقة القطب الشمالى يتغير  ....................الجسم بينما تظل
 ...................ثابتة .
  – ١١يتركب المغناطيس الكهربى من ملف مصنوع من سلك  ................معزول يحيط بقضيب من .................
  – ١2من األجهزة التى تعتمد على القوى الكهرومغناطيسية  ......................و ...........................
  – ١3المروحة والخالط الكهربى من األجهزة التى تحول الطاقة  .................إلى طاقة ....................
  – ١4من استخدامات القوى النووية الضعيفة فى .......................
  – ١5تستخدم العناصر المشعة واإلشعاعات النووية في مجاالت  .................والبحث العلمى و .................
  – ١6تهتم مصر حاليا بإنتاج  ....................من الطاقة ........................
  – ١7من العوامل التى يتوقف عليها وزن الجسم  ......................و ...........................
  – ١8المولد الكهربى يحول الطاقة  ....................إلى طاقة ....................
  – ١9تستخدم الطاقة النووية القوية سلميا فى  ....................وعسكريا فى ....................
  – 20القوى المسئولة عن سقوط األجسام نحو األرض هى .....................
 – 2١يمكن تقسيم قوى الطبيعة إلى ثالث قوى أساسية هى  ..................و  ...................و ...................
 – 22عندما تؤثر قوة مناسبة على األجسام فإنها تعمل على  ......................أو .......................
 – 23الشغل المبذول لرفع األجسام  ..................بزيادة كتلة الجسم .
 – 24إذا كان مقدار قوة جذب األرض للجسم تساوى  50نيوتن فمعنى ذلك أن  ...............الجسم  50نيوتن .
 – 25النيوتن هو وحدة قياس  .......................ويكافئ ..........................
 – 26وزن الجسم عند القطب الشمالى  .................وزنه عند خط االستواء .
 – 27وزن الجسم على قمة جبل  .................وزنه على سط األرض .
 – 28للتيار الكهربى تأثير ...........................
 – 29عند مرور التيار الكهربى فى ملف المغناطيس الكهربى يعمل كـ .......................
 – 30اكتشف اإلنسان أن الذرة تختزن قدرا ً هائالً من الطاقة فى ....................
 – ١3يمكن تقسيم القوى النووية إلى  ..................و ...................
 – 32تستخدم القوى النووية القوية فى إنتاج الطاقة  .......................من الطاقة .......................
***************************************************************************

س  : 2اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية :
  – ١مقدار قوة جذب األرض للجسم .
  – 2مؤثر يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من السكون الى الحركة أو العكس أو يحاول تغيير اتجاه الحركة .
  – 3نقطة تأثير وزن الجسم .
  – 4قوى نووية مسئولة عن ربط مكونات النواة ببعضها .
  – 5القوة التى تسبب سقوط األجسام باتجاه األرض .
  – 6جهاز يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية .
  – 7جهاز يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية.
  – 8القوى المسئولة عن الحصول على العناصر المشعة واإلشعاعات .
  – 9ملف مصنوع من سلك نحاسى معزول يحيط بقضيب من الحديد المطاوع .
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 – ١0وحدة قياس القوة .
 – ١١قوى نووية تستخدم فى األغراض العسكرية .
 – ١2يدخل فى كثير من األجهزة مثل األوناش الكهربية والجرس الكهربى .
***************************************************************************

س  : 3صوب ما حتته خط :
  – ١الكتلة هى مقدار قوة جذب األرض للجسم .
  – 2المولد الكهربى (الدينامو) يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربية .
  – 3كتلة شخص عند خط االستواء أقل من كتلته عند القطبين .
  – 4تقل عجلة الجاذبية األرضية كلما اقتربنا من األرض .
2
  – 5جسم كتلته على األرض  6كجم يكون وزنه  49نيوتن إذا كانت عجلة الجاذبية األرضية  9.8م  /ث .
  – 6يصنع قلب المغناطيس الكهربى من النحاس .
  – 7المحرى الكهربى يعمل على تحريك الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية .
  – 8الموتور يحول الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الميكانيكية .
  – 9يقوم الدينامو بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية .
  – ١0تستخدم القوى النووية الضعيفة فى إنتاج الكهرباء .
  – ١١يستخدم المغناطيس الكهربى فى عمل اآللة الحاسبة .
  – ١2تحرص مصر على إنتاج الكهرباء من طاقة الجاذبية األرضية .
  – ١3العالم كولوم هو مكتشف الجاذبية األرضية .
  – ١4النسبة بين كتلة جسم عند القطبين إلى كتلته عند خط االستواء أقل من الوحد الصحي .
  – ١5يعتبر المصباح الكهربى مثاال على التأثير المغناطيسى للتيار الكهربى .
  – ١6وزن الجسم على سط األرض أصغر من كتلته .
  – ١7قوة جذب األرض للجسم تسمى قوة طاردة مركزية .
  – ١8تزداد قوة عجلة الجاذبية األرضية كلما ابتعدنا عن مركز األرض .
***************************************************************************

س  : 4ضع عالمة ( )أو عالمة ( × ) أمام ما يلى :
  – ١تقسم كل أنواع قوى الكون إلى خمسة أنواع أساسية .
  – 2البد أن يكون الجسم المتحرى واقعا تحت تأثير قوة.
  – 3يعتبر العالم كولوم هو مكتشف الجاذبية األرضية.
  – 4يمكن أن تؤثر القوة على اتجاه حركة الجسم المتحرى.
  – 5كتلة شخص عند خط االستواء أقل من كتلته عند القطبين.
  – 6يتغير وزن الجسم باختالف مكانه من سط األرض.
  – 7يقل الشغل المبذول لرفع جسم ما ألعلى بزيادة كتلة الجسم.
  – 8وزن الجسم عند القطب الشمالى أقل من وزنه عند خط االستواء.
  – 9تزداد عجلة الجاذبية األرضية كلما اقتربنا من مركز األرض.
  – ١0يكتسب الحديد المطاوع المغنطة بفعل التأثير الحرارى للتيار الكهربى.
  – ١١نقطة تأثير وزن الجسم تكون عند مركز ثقله.
  – ١2يصنع قلب ملف المغناطيس الكهربى من النحاس.
  – ١3تستخدم القوى النووية الضعيفة فى الطب والبحث العلمى.
  – ١4وحدة قياس الوزن هى الكيلو جرام .
  – ١5يدخل المغناطيس الكهربى فى تركيب بعض األوناش الكهربية.
  – ١6من تطبيقات المغناطيس الكهربى صناعة الجرس الكهربى .
  – ١7تحرص مصر على استخدام الطاقة النووية فى مجال إنتاج الطاقة الحرارية .
  – ١8يعمل الموتور الكهربى على تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية .
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س  : 5اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :
  – ١تتغير عجلة الجاذبية األرضية من مكان آلخر على سط األرض الختالف ..................
( كتل االجسام  /كتلة االرض  /البعد عن مركز األرض  /اختالف درجة الحرارة )
  – 2يستخدم المغناطيس الكهربى فى عمل ......................
( اآللة الحاسبة  /الجرس الكهربى  /الميكروسكوب  /جهاز الرؤية الليلية )
  – 3القوة مؤثر ......................
● ال يغير حالة حركة الجسم مطلقًا.
● يغير حالة حركة الجسم دائ ًما .
● قد يغير حالة حركة الجسم.
● يغير موضع واتجاه الجسم دائ ًما.
  – 4وزن الجسم على سط األرض من القوى ......................
( الكهرومغناطيسية  /الجاذبية  /النووية الضعيفة  /النووية القوية )
  – 5قوى جذب األرض للجسم تسمى ......................
( كتلة الجسم  /وزن الجسم  /عجلة جاذبية األرض  /القوة الطاردة المركزية )
  – 6تؤثر القوى الكهرومغناطيسية فى عمل كل مما يأتى ما عدا ......................
( المحرى الكهربى  /المولد الكهربى  /آلة االحتراق الداخلى بالسيارة  /المغناطيس الكهربى )
  – 7كل مما يأتى من تأثيرات القوة عدا .....................
( تحريك جسم ساكن  /تغيير اتجاه حركة جسم متحرى  /تغيير كتلة جسم  /زيادة سرعة جسم متحرى )
  – 8إذا أثرت قوة على جسم متحرى فى نفس اتجاه حركته فإن سرعته .....................
( تزداد  /تقل  /تنعدم  /تظل ثابتة )
  – 9كل مما يأتى من قوى الطبيعة األساسية ما عدا ......................
( قوى المادة  /قوى الجاذبية  /القوى النووية القوية  /القوى النووية الضعيفة )
( بالنك – نيوتن – كولوم – أرشميدس )
  – ١0مكتشف الجاذبية األرضية هو العالم .................
  – ١١يزداد الشغل المبذول فى رفع األجسام ألعلى بزيادة ...................
( حجم الجسم  /كتلة الجسم  /كثافة الجسم  /ال توجد إجابة صحيحة )
  – ١2تسقط األجسام من أعلى إلى أسفل بتأثير ......................
( القوى الكهرومغناطيسية  /قوى الجاذبية األرضية  /القوى النووية الضعيفة  /القوى النووية القوية )
  – ١3حاصل ضرب كتلة الجسم فى عجلة الجاذبية األرضية يساوى  ..............الجسم .
( حجم – وزن – كثافة – مساحة )
( نيوتن  /كيلو جرام  /الجول  /الكولوم )
  – ١4تقدر القوة بوحدة .................
  – ١5يتغير وزن الجسم بتغير  ( ...................سرعته  /كتلته  /موضعه على سط األرض  /ب  ،جـ معا ً )
  – ١6إذا زادت كتلة الجسم إلى الضعف فإن وزن الجسم ...................
( يقل للنصف  /يظل ثابتا ً  /يزداد للضعف  /يساوى كتلته )
  – ١7إذا كانت عجلة جاذبية القمر  ١.6م  /ث  2فإن قوة جذب القمر لصاروخ كتلته  ١000كجم قريب من سط
( صفر – ) ١6000 – ١0000 – ١600
القمر يساوى  ...............نيوتن .
  – ١8تعتمد فكرة عمل  ..................على التأثير المغناطيسى للتيار الكهربى .
( الجرس الكهربى  /الفرن الكهربى  /المصباح الكهربى  /جميع ما سبق )
  – ١9يصنع قلب ملف المغناطيس الكهربى من ...................
( الحديد الصلب  /الحديد الزهر  /الحديد المطاوع  /النحاس المعزول )
  – 20األجهزة التالية تعمل بتأثير القوى الكهرومغناطيسية عدا ...........................
( المغناطيس الكهربى  /الدينامو  /المحرى الكهربى  /المصباح الكهربى )
  – 2١نحصل على الطاقة الكهربية من ................
( المحرى الكهربى  /المغناطيس الكهربى  /الدينامو  /العجلة )
  – 22تستخدم  ...............فى توليد الطاقة الكهربية .
( قوى الجاذبية  /قوى المادة  /القوى النووية القوية  /القوى النووية الضعيفة )
  – 23تعتمد فكرة عمل القنبلة الذرية على استخدام ..................
( قوى الجاذبية  /القوى الكهرومغناطيسية  /القوى النووية القوية  /القوى النووية الضعيفة )
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  – 24اإلشعاعات المستخدمة فى عالج األورام الخبيثة مصدرها .............
( قوى الجاذبية  /القوى الكهرومغناطيسية  /القوى النووية القوية  /القوى النووية الضعيفة )
  – 25النسبة بين كتلة جسم عند القطبين إلى كتلته عند خط االستواء  .................الواحد الصحي .
( أكبر من  /تساوى  /أقل من )
  – 26جسمان ( )B( ، )Aوزن الجسم ( )Bضعف وزن الجسم ( )Aوكتلة الجسم ( 4 )Bكجم  ،فإن وزن الجسم
2
( )Aيساوى  ..............نيوتن ( .علما بأن عجلة الجاذبية األرضية =  ١0م  /ث ) .
( ) 80 / 40 / 20
  – 27تستخدم مصر الطاقة  ..................فى توليد الكهرباء  ( .النووية  /الصوتية  /المغناطيسية  /الضوئية )
  – 28إذا كان لديك جسمان ( )B( ، )Aكتلة الجسم ( )Aنصف كتلة الجسم ( )Bووزن الجسم ( 200 )Bنيوتن ،
2
فإن كتلة الجسم ( )Aتساوى  ..............كجم ( .علما بأن عجلة الجاذبية األرضية =  ١0م  /ث ) .
( ) 80 / ١0 / / 40 / 20
  – 29فى المحرى الكهربى تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة  ( ..............نووية  /كيميائية  /حركية )
**********************************************************************

س  : 6علل ملا يأتى :
  – ١تتغير عجلة الجاذبية األرضية على سط األرض من مكان آلخر.
  – 2يختلف وزن الجسم من كوكب آلخر.
  – 3يتغير مقدار وزن الجسم الواحد من مكان آلخر على سط األرض.
  – 4يظل القلم ساكنا ً ما لم ترفعه بيدى .
  – 5دفع سور المنزل باليد ال يغير من موضعه .
  – 6تغيير اتجاه حركة الكرة عندما يسددها المهاجم برأسه .
  – 7تظل كتلة الجسم ثابتة بتغير مكانه على سط األرض .
  – 8وزن الجسم دائما ً أكبر من كتلته .
  – 9وزن الجسم عند القطب الجنوبى أكبر من وزنه عند خط االستواء .
  – ١0وزن كيس السكر يساوى  ١كجم عبارة غير دقيقة علميا ً .
  – ١١يكتسب مسمار الحديد المطاوع القدرة على جذب برادة الحديد عند وضعه داخل ملف كهربى .
  – ١2يحتوى الخالط بداخله على محرى كهربى .
  – ١3تظهر أهمية الدينامو عند انقطاع التيار الكهربى .
  – ١4استخدام القوى النووية القوية سالح ذو حدين .
 – ١5حركة السيارة عند إدارة المحرى .
 – ١6يعتبر مركز ثقل الجسم هو مركز جاذبيته .
 – ١7تتحرى الكرة الساكنة عند دفعها بالقدم .
 – ١8وزن الجسم على قمة جبل أقل من وزنه على سط األرض .
 – ١9وزن الجسم فى الطائرة أقل من وزنه على سط األرض .
 – 20وزن رواد الفضاء على سط القمر أقل من وزنهم على األرض .
 – 2١التعبير عن كتلة جسم بكلمة وزن هذا الجسم فى حياتنا اليومية .
 – 22يفضل استيراد البضائع من الخارج بالكتلة وليس بالوزن.
 – 23استخدام مغناطيس كهربى فى األوناش الكهربية .
***************************************************************************

س  : 7ما املقصود بكل من :
  – ١القوة .
  – 3وزن جسم يساوى  60نيوتن .
 – 5المغناطيس الكهربى .
 – 7القوى النووية القوية.

  – 2الوزن .
  – 4الجسم الذى كتلته  ١كجم يكون وزنه  9.8نيوتن .
 – 6القوى النووية الضعيفة .
 – 8قوة جذب األرض للجسم  200نيوتن .
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س  : 8اذكر أهمية كل من :
  – 3المولد الكهربى .
  – 2المحرى الكهربى .
  – ١المغناطيس الكهربى .
  – 6األوناش الكهربية .
  – 5القوى النووية الضعيفة .
  – 4القوى النووية القوية .
***************************************************************************

س  : 9قارن بني كل من :
  – ١الكتلة والوزن .
  – 2المولد الكهربى والمحرى الكهربى .
  – 3القوى النووية القوية والقوى النووية الضعيفة .
***************************************************************************

س  : 10ماذا حيدث عند :
  – ١التأثير بقوة على جسم ساكن .
  – 2االبتعاد عن مركز األرض ( بالنسبة لكتلة ووزن الجسم ) .
  – 3انتقال رائد فضاء من األرض للقمر ( بالنسبة لكتلة ووزن الرائد ) .
  – 4انتقال طائر من القطب الجنوبى إلى خط االستواء ( بالنسبة لكتلة ووزن الطائر ) .
  – 5االقتراب من مركز األرض ( بالنسبة لعجلة الجاذبية األرضية ) .
  – 6فصل التيار الكهربى عن مغناطيس كهربى يرفع قطع من الحديد .
  – 7مرور تيار كهربى فى سلك نحاسى معزول ملفوف حول قلب من الحديد المطاوع .
 – 8دفع حائط باليد .
 – 9صعود شخص من سط األرض إلى قمة جبل ( بالنسبة لكتلة ووزن الشخص ) .
 – ١0التأثير بقوة مناسبة على جسم متحرى .
 – ١١ضربك لكرة متحركة برفق بمقدمة رأسك .
************************************************************************

س  : 11استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات :
  – ١المولد الكهربى  /المحرى الكهربى  /الجرس الكهربى  /الجرس اليدوى .
  – 2الشغل  /الكتلة  /الوزن  /عجلة الجاذبية األرضية .
  – 3قوى الجاذبية  /قوى االحتكاى  /القوى النووية  /القوى الكهرومغناطيسية .
 – 4قوى الجذب المادى  /قوى الجذب الكهربى  /الوزن  /الشغل .
 – 5الوزن  /الكتلة  /كمية التحرى  /عجلة الجاذبية األرضية .
 – 6سلك نحاسى معزول  /حديد مطاوع  /حديد صلب  /أسالى توصيل .
 – 7مروحة  /خالط  /سيارة  /سد عال  /غسالة .
***************************************************************************

أسئلة متنوعة
  – ١حدد الطاقة املستخدمة والطاقة الناجتة فى كل مما يأتى :
● المحرى الكهربى.
● المولد الكهربى .
  – 2ما هى القوى املسئولة عن كل مما يأتى :
● سقوط األجسام نحو سط األرض .
● تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية .
● انبعاث بعض اإلشعاعات غير المرئية من العناصر المشعة .
● إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية .
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  – 3اشرح نشاطا ً توض به التأثير المغناطيسى للتيار الكهربى .
  – 4من الرتكل املقابل :
● لماذا يختلف وزن األجسام عند خط االستواء عن وزنها عند القطبين ؟
● ماذا يحدث لوزن الجسم عند انتقاله من النقطة ( )Aإلى النقطة ()B
مع ذكر السبب ؟
  – 5اذكر أسماء القوى األساسية فى الكون .
  – 6اذكر العالقة الرياضية التى تربط بين الوزن والكتلة .
  – 7من الرتكل املقابل :
ماذا يحدث عند توصيل طرف السلك ( )Aبالقطب ( )B؟
مع تعليل إجابتك .

)(B

●

القطب الرتماىل

)●(A

خط ا ستواء

●

القطب اجلنوبى

●

)(A) (B

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

مسائل متنوعة
2

  – ١إذا علمت أن عجلة الجاذبية األرضية فى مكان ما هى  9.8م  /ث فاحسب وزن ك ّل من :
● كرة كتلتها  0.3كجم .
● ولد كتلته  50كجم .
2
  – 2إذا كان وزن الجسم  98نيوتن وعجلة الجاذبية األرضية تساوى  9.8م  /ث  ،احسب كتلة الجسم .
2
  – 3احسب وزن جسم كتلته  20كجم علما ً بأن عجلة الجاذبية األرضية  9.8م  /ث .
2
  – 4احسب كتلة طفل وزنه  392نيوتن علما ً بأن عجلة الجاذبية األرضية  9.8م  /ث .
2
  – 5إذا علمت أن عجلة الجاذبية األرضية  9.8م  /ث فاحسب كال من :
● وزن جسم كتلته  20كجم .
● كتلة جسم وزنه  490نيوتن .
  – 6جسم موضوع بالقرب من سط األرض  ،قوة جذب األرض له  34.3نيوتن فإذا علمت أن عجلة الجاذبية
2
األرضية  9.8م  /ث فاحسب وزن وكتلة هذا الجسم .
  – 7صندوق كبير به عدد من الكرات الصغيرة متماثلة الكتلة فإذا علمت أن كتلة الكرة الواحدة  0.5كجم ووزن
2
الكرات  500نيوتن وعجلة الجاذبية األرضية  ١0م  /ث  ،فاحسب عدد الكرات الصغيرة داخل الصندوق .
  – 8إذا كانت كتلـة جسم  20كجم عند خط االستواء  ،فأوجد كتلة الجسم عند القطبين ووزن الجسم عند كالً من
خط االستـواء والقطب الشمالى علما ً بأن عجلة الجاذبية األرضية عند خط االستواء  9.78م  /ث 2وعند القطب
الشمالى  9.83م  /ث. 2
2
2
  – 9إذا كانت عجلة الجاذبية األرضية عند سط األرض  9.8م  /ث وتصب  9.2م  /ث على ارتفاع  200كم
فوق مستوى سط األرض  ،احسب مقدار النقص فى وزن شخص كتلته  75كجم عند هذا االرتفاع .
  – ١0جسم كتلته  30كجم على سط القمر احسب وزنه على سط األرض وسط القمر علما ً بأن جاذبية القمر
2
تعادل سدس جاذبية األرض وعجلة الجاذبية األرضية  9.8م  /ث .
  – ١١احسب مقدار عجلة الجاذبية على كوكب أورانوس إذا كان وزن جسم هناى  200نيوتن وكتلته على سط
األرض  26كجم .
  – ١2احسب كتلـة جسم عن القطب الشمالى إذا كان وزنـه هناى  980نيوتن علما ً بأن عجلـة الجاذبيـة األرضيـة
2
 9.8م  /ث  ،وماذا يحدث لكتلة الجسم إذا اقترب من خط االستواء ؟
  – ١3احسب وزن جسم على سط القمر إذا علمت أن وزنه على األرض  980نيوتن  ،علما ً بأن عجلة الجاذبية
2
2
األرضية  9.8م  /ث وعجلة الجاذبية على القمر  ١.6م  /ث .
  – ١4جسم وزنه على سط األرض  39.2نيوتن  ،ووزنه على سط المريخ  ١4.88نيوتن  ،أوجد الجاذبية على
2
المريخ علما ً بأن عجلة الجاذبية األرضية  9.8م  /ث .
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2
● تتعدد القوى المصاحبة لحركة األجسام .
● تنقسم القوى المصاحبة للحركة إلى :
( )1قوى تنكأ عن احلركة  :مثل قوى القصور الذاتى وقوى االحتكاى .
( )2قوى تسبب احلركة  :مثل القوى داخل األنظمة الحية.
***************************************************************************
أوال  :قوى القصور الذاتى
درسنا أن :
● الجسم الساكن يظل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته .
● الجسم المتحرى بسرعة منتظمة في خط مستقيم يظل متحركا ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته .
أى أن  :كل جسم مادى قاصر عن تغيير حالته من السكون أو الحركة (ال يغير حالته بنفسه) ما لم تؤثر عليه قوة تغير
من حالته وهو ما يعرف بالقصور الذاتى .
القصور الذاتى :
هو خاصية مقاومة الجسم المادى لتغيير حالته من حيث السكون أو الحركة بسرعة منتظمة وفى خط مستقيم ما لم تؤثر
عليه قوة تغير من حالته .
**************************************************************************
نشاط يوضح القصور الذاتى (األجسام املتحركة تقاوم التغري) :

الخطوات :
( )1امحل بعض املكعبات البالستيكية الصغرية على راحة يد ثم مد ذراعك لألمام.
( )2سر بسرعة لألمام ثم قف بككل مفاجئ .
المالحظة :
اندفاع املكعبات لألمام وسقوطها على األرض .
التفسير :
تقاوم املكعبات التوقف املفاجئ لراحة اليد بفعل القصور الذاتى فتستمر يف حالة احلركة التى كانت عليها فتسقط على األرض
االستنتاج :
القصور الذاتى لألجسام املتحركة جيعلها تقاوم تغيري حالتها ما مل تؤثر عليها قوة معينة .
**************************************************************************

نشاط يوضح القصور الذاتى (األجسام الساكنة تقاوم التغري) :

الخطوات :
( )1ضع قطعة من الورق املقوى على فوهة كوب زجاجى وضع فوقها عملة معدنية .
( )2ادفع الورقة بإصبعك بسرعة .
المالحظة :
سقوط العملة املعدنية فى الكوب .
التفسير :
تقاوم العملة املعدنية احلركة املفاجئة للورقة بفعل القصور الذاتى لالحتفاظ حبالة السكون التى كانت عليها فتسقط فى
الكوب عند دفع الورقة .
االستنتاج :
القصور الذاتى لألجسام الساكنة جيعلها تقاوم تغيري حالتها ما مل تؤثر عليها قوة معينة .

65

االالالالالالالل

مشاهدات على القصور الذاتى :
( )١اندفاع الراكب للخلف عند تحرى الحافلة الساكنة فجأة لألمام.
( )2اندفاع الراكب لألمام عند توقف الحافلة المتحركة فجأة.
( )3اندفاع الفارس لألمام عند اصطدام الجواد بالحاجز.
( )4سقوط الشخص على وجهه إذا اصطدم بحجر أثناء الجرى .
( )5استمرار دوران أذرع المروحة الكهربية لبضع ثوان بعد قطع التيار عنها.
( )6بقاء قطعة رخام على المنضدة بعد سحب لوح الورق من تحتها فجأة .
( )7اندفاع العب كرة القام لألمام أثناء سقوطه على األرض عند تعرض قدمه للعرقلة أثناء الجرى.
تطبيق على القصور الذاتى :
استخدام ركاب السيارات أو الطائرات لحزام األمان.
الصور التوضيحية :

***************************************************************************
م
١
2
3
4
5
6

علل ملا يأتى

اإلجابة

انللدفاع الراكللب للخلللف عنللد تحللرى الحافلللة
الساكنة فجأة لألمام ؟
انللدفاع الراكللب لألمللام عنللد توقللف السلليارة
المتحركة فجأة ؟
اسللللتمرار دوران أذرع المروحللللة الكهربيللللة
لبضع ثوان بعد قطع التيار عنها ؟
استمرار دوران مللف الشلنيور للحظلات بعلد
قطع التيار عنه ؟
انللدفاع الفللارس لألمللام عنللد اصللطدام الجللواد
بالحاجز ؟
سلللقوط الشلللخص عللللى وجهللله إذا اصلللطدم
بحجر أثناء الجرى ؟
سللقوط عملللة معدنيللة موضللوعة علللى قطعللة
ورق مقللوى فللى الكللوب الللذى يحملهللا عنللد
سحب طرف الورقة بسرعة ؟
ضلللللرورة ارتلللللداء أحزملللللة األملللللان داخلللللل
السيارات والطائرات ؟
يسهل تحريك جسم كتلته صغيرة ؟
يصعب تحريك جسم كتلته كبيرة ؟
يسمى القصور الذاتى بهذا االسم ؟

ألن القصلللور اللللذاتى للراكلللب يجعلللله يقلللاوم الحركلللة المفاجئلللة
للسيارة لالحتفاظ بحالة السكون التى كان عليها فيندفع للخلف.
ألن القصلللور اللللذاتى للراكلللب يجعلللله يقلللاوم التوقلللف المفلللاجئ
للسيارة لالحتفاظ بحالة الحركة التى كان عليها فيندفع لألمام.
ألن القصلللور الللللذاتى ألذرع المروحلللة يجعلهللللا تقلللاوم التوقللللف
المفللاجئ للكهربللاء لالحتفللاظ بحالللة الحركللة التللى كانللت عليهللا
فتستمر في الدوران لبضع ثوانى .
ألن القصلللور اللللذاتى للفلللارس يجعلللله يقلللاوم التوقلللف المفلللاجئ
للجواد لالحتفاظ بحالة الحركة التى كان عليها فيندفع لألمام.
ألن القصور الذاتى للشخص يجعله يقاوم التوقف المفاجئ للقلدم
لالحتفاظ بحالة الحركة التى كان عليها فيندفع لألمام.
ألن القصور الذاتى للعملة يجعلها تقاوم الحركة المفاجئة للورقة
لالحتفاظ بحالة السكون التى كانت عليها.

لمنع إيذاء الركاب بفعل القصور الذاتى الناشئ عن حلدوث تغيلر
7
مفاجئ فى الحركة .
ألن قصوره الذاتى صغير .
8
ألن قصوره الذاتى كبير .
9
ألن الجسم يكون قاصرا ً عن تغيير حالته من السكون أو الحركلة
١0
بنفسه .
***************************************************************************
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ثانيا  :قوى االحتكاك
● أى جسم متحرى فى وسط مادى يواجه قوة مقاومة لحركته تسمى قوة االحتكاى .
● يحدث االحتكاى بين األجسام المتحركة والوسط الذى تتحرى خالله .
● هذا الوسط المحيط قد يكون وسطا صلبا كاألرض أو سائال كالماء أو غازيا كالهواء .
● العالقة بين قوى االحتكاى وسرعة الجسم عالقة عكسية .
مثال :
عند الضغط على الفرامـل تتناقص سرعـة الدراجـة تدريجيا إلى أن تتوقف ألن االحتكاى
بين إطار الدراجة والفرامل يولد قوة احتكاى تعمل فى اتجاه مضاد التجاه حركة الدراجة
وهو ما يؤدى إلى مقاومة حركتها .
قوى االحتكاك :
هى القوى المقاومة للحركة تنشأ بين سط الجسم المتحرى وسط الوسط المالمس له .
فوائد االحتكاك

اجتاه قوى اتحتكا

اجتاه احلركة

أضرار االحتكاك

فقد جزء من الطاقة الميكانيكية بسبب تحولها إلى طاقة حرارية.
منع انزالق األقدام عند السير على الطريق .
سخونة أجزاء من اآللة وتمددها مما يؤثر على عملها .
المساعدة فى حركة السيارات وإيقافها .
تآكل أجزاء من اآلالت وتلفها .
نقل الحركة بواسطة التروس والسيور .
***************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

عنللد الضللغط علللى الفرامللل تتنللاقص سللرعة ألن االحتكاى بين إطار الدراجة والفرامل يولد قوة احتكلاى تعملل
فى اتجاه مضاد التجاه حركة الدراجة وهو ما يؤدى إلى مقاوملة
 ١الدراجة تدريجيا إلى أن تتوقف ؟
حركتها .
ألن قوى االحتكاى لها فوائد كما ان لها أضرار .
 2قوى االحتكاى سالح ذو حدين ؟
ألن احتكلللاى أجلللزاء اآلالت ببعضلللها يلللؤدى إللللى ارتفلللاع درجلللة
تؤثر قوى االحتكاى على عمل اآلالت ؟
3
حرارتهما مما يؤدى إلى تمددها فيؤثر على عملها .
يشتعل عود الثقاب عند حكه بسط خشن ؟ ألن قوى االحتكاى ينلتع عنهلا طاقلة حراريلة تلؤدى إللى اشلتعال
4
عود الثقاب .
ال يشللتعل عللود الثقـللـاب عنللد حكللـه بسللط ألن قلللوى االحتكلللاى تكلللون صلللغيرة وبالتلللالى ال تتوللللد الطاقلللة
5
الحرارية الكافية الشتعال عود الثقاب .
أملس ؟
ارتفللاع درجلة حللرارة إطللارات الدراجللة عنللد بسبب قوى االحتكاى بين إطار الدراجة والفرامل .
6
الضغط على الفرامل بقوة أثناء سيرها ؟
تآكلللل تلللروس بعلللض اآلالت بعلللد فتلللرة ملللن بسبب احتكاكها المستمر ببعضها .
7
تشغيلها ؟
ضللللرورة تشللللحيم وتزييللللت تللللروس اآلالت لحمايتها من التآكل والتلف الناتع عن احتكاكها ببعضها .
8
الميكانيكية ؟
معالجلللة إطلللارات السللليارات بملللواد تكسلللبها لزيادة قوى االحتكاى بينها وبين الطريق وبالتالى يسهل تحركها
9
وإيقافها .
خشونة عالية ؟
خطلللورة وجلللود بقلللع زيتيلللة (الملللاء) عللللى ألن البقع الزيتيلة (الملاء) تقللل ملن قلوى االحتكلاى بلين إطلارات
١0
السيارة والطريق فيفقد السائق سيطرته على السيارة .
الطرق السريعة ؟
اإلطللارات القديمللة للسلليارة تكللون سللطوحها لكثرة االحتكاى بين اإلطارات واألرض .
١١
ملساء ؟
***************************************************************************
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ثالثا  :القوى داخل األنظمة احلية
تعريفها :
هى قوى توجد داخل جميع األنظمة الحية وتمكن الكائن الحى من القيام بالعمليات الحيوية المختلفة .
وجودها :
توجد داخل جميع األنظمة الحية (الكائنات الحية) سواء :
( )١األنظمة البسيطة  :مثل الكائنات وحيدة الخلية .
( )2األنظمة المعقدة  :مثل الكائنات عديدة الخاليا .
أهميتها :
( )١تساعد على استمرار التغيرات التى تتم داخل الكائن الحى .
( )2تحافظ على حيوية الكائن الحى وبقائه .
أمثلة :
( )١انقباض وانبساط عضلة القلب .
( )2النبض داخل األوعية الدموية .
( )3انتقال السوائل ونفاذها عبر المسام وجدر الخاليا من التركيز األقل إلى التركيز األعلى .
( )4انقباض وانبساط العضالت لتحريك أجزاء الجسم .
( )5صعود الماء واألمالح من التربة إلى أعلى فى النبات .
***************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

 ١حركة الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم والعكس ؟ نتيجة النقباض وانبساط عضلة القلب .
نتيجة النقباض وانبساط العضالت .
 2قدرة اإلنسان على تحريك أجزاء الجسم المختلفة ؟
ألنهللا تمكنهللا مللن القيللام بالعمليللات الحيويللة المختلفللة
أهمية القوى داخل األنظمة الحيوية ؟
التى تساعدها على استمرار التغيرات التى تلتم داخلهلا
3
وتحافظ على حيويتها وبقائها .
س  :ماذا حيدث عند  :وضع كيس شبه منفذ مملوء مباء ماحل فى حوض به ماء عذب ؟
ً
ً
تركيزا ) ،ثم يتوقف
تركيزا ) من الحوض إلى داخل الكيس الذى به ماء مال ( األعلى
ج  :ينتقل الماء العذب ( األقل
االنتقال عند تساوى التركيز داخل وخارج الكيس.
***************************************************************************
األسئلة الىت بها العالمة :
) (وردت فى امتحانات المدارس فى األعوام السابقة على مستوى الجمهورية .
) (وردت فى أسئلة الكتاب المدرسى .
********************************************************************

س  : 1أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها :
  – ١لالحتكاى فوائد عديدة منها ...................................
  – 2من القوى التى تنشأ نتيجة للحركة  ........................و  ..........................بينما من القوى التى تسبب
الحركة ........................
  – 3يتحرى القفص الموضوع فى منتصف صندوق عربة نقل إلى  .................عند توقف العربة فجأة بفعل قوى
.........................
  – 4ينشأ بين إطار الدراجة والطريق قوى  ................يكون اتجاهها  .................اتجاه حركة الدراجة .
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  – 5تعالع إطارات السيارات بمادة تكسبها  ...................عالية لزيادة  ................بينها وبين الطريق .
  – 6يتحول جزء من الطاقة  ................إلى طاقة  ................بفعل االحتكاى .
  – 7الكائنات وحيدة الخلية من األنظمة الحية  ...........بينما الكائنات عديدة الخاليا من األنظمة الحية ...............
 ................  – 8و  .................عضلة القلب يعمل على ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم .
  – 9تنتقل السوائل عبر مسام جدر الخاليا من الوسط  ...................تركيزا إلى الوسط  .....................تركيزا.
  – ١0قوى القصور الذاتى تؤثر على األجسام  ...................و .........................
  – ١١يندفع ركاب األتوبيس إلى األمام عند التقف فجأة بفعل قوى ........................
  – ١2ينشأ بين إطار الدراجة والطريق قوى  .................يكون اتجاهها  ...................اتجاه حركة الدراجة.
  – ١3عمل فرامل السيارة من التطبيقات على قوى ........................
  – ١4من أمثلة القوى داخل األنظمة الحية  ...................و .........................
  – ١5ينتقل الماء من التربة إلى األوراق بتأثير ......................
  – ١6تنشأ قوى االحتكاى بين الجسم المتحرى و  ...............الذى قد يكون  ..............مثل الهواء أو ..............
مثل  ...............أو  ...............مثل ...............
الوسط المحيط قد يكون وسطا صلبا كاألرض أو سائال كالماء أو غازيا ى.
 – ١7يجب معالجة إطارات السيارات بمواد تكسبها ...................
 – ١8القصور الذاتى لألجسام يجعلها ................تغيير حالتها ما لم تؤثر عليها قوة معينة.
 – ١9منع انزالق األقدام عند السير من فوائد................
 – 20تندفع الماشية المحملة فوق سيارة نقل تجاه ................عند دوران السيارة تجاه ................بفعل ما يسمى
بـ ................
 ............... – 2١يحمى راكب السيارة من اإليذاء أثناء ................فجأة.
 – 22لتقليل األضرار الناشئة عن ................يلزم ................التروس فى اآلالت المعدنية المحتكة.
 – 23كل جسم مادى قاصر عن تغيير حالته من السكون أو الحركة ما لم تؤثر عليه  .............تغير من حالته .
***************************************************************************

س  : 2اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية :
  – ١خاصية مقاومة الجسم المادى لتغيير حالته من حيث السكون أو الحركة بسرعة منتظمة وفى خط مستقيم
ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته .
  – 2وسيلة األمان المستخدمة لحماية الركاب من االندفاع لألمام عند التوقف المفاجئ للحافلة .
  – 3القوة المقاومة للحركة تنشأ بين سط الجسم المتحرى وسط الوسط المالمس له .
  – 4القوى التى تحافظ على بقاء وحيوية الكائنات الحية .
  – 5قوة تعمل على منع انزالق األقدام عند السير على الطريق .
 – 6كل جسم مادى قاصر عن تغيير حالته من السكون أو الحركة ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته .
 – 7قوة تساعد فى المساعدة فى حركة السيارات وإيقافها .
 – 8قوى تسببت فى تآكل أجزاء من اآلالت وتلفها.
 – 9القوى التى تسببت فى انقباض وانبساط عضلة القلب.
 – ١0قوى غير مرغوبة أحيانًا وللحد منها تم تزييت وتشحيم اآلالت الميكانيكية.
***************************************************************************

س  : 3صوب ما حتته خط :
  – ١من أضرار االحتكاى منع انزالق األقدام عند السير على الطريق .
  – 2يستخدم الماء لتقليل قوى االحتكاى داخل محرى السيارة .
  – 3يتحول جزء من الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية بفعل قوى االحتكاى .
  – 4فرامل السيارات من التطبيقات على قوى الجاذبية األرضية .
  – 5تنتقل السوائل عبر مسام الخاليا من الوسط األقل تركيزا إلى الوسط األعلى تركيزا بفعل قوى القصور الذاتى.
  – 6قوى القصور الذاتى تمكن الكائن الحى من القيام بالعمليات الحيوية المختلفة .
  – 7من أمثلة القوى داخل األنظمة الحية الفرامل .
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 – 8تنقل الحركة في اآلالت بواسطة حزام األمان .
 – 9تنكمش بعض أجزاء اآلالت باالحتكاى نتيجة ارتفاع درجة حرارتها .
 – ١0كل جسم مادى قاصر عن تغيير حالته من السكون أو الحركة ما لم تؤثر عليه طاقة تغير من حالته .
 – ١١عند الضغط على الفرامل بقوة تثبت درجة حرارة إطارات الدراجة .
 – ١2الكائنات وحيدة الخلية من األنظمة الحية المعقدة .
*************************************************************************

س  : 4ضع عالمة ( )أو عالمة ( × ) أمام ما يلى :
  – ١عندما تكون سرعة السيارة  20كم  /س تكون سرعة السائق صفر .
  – 2يندفع الركاب لألمام عند حركة الحافلة بشكل مفاجئ لألمام .
  – 3فرامل السيارة من التطبيقات على قوى االحتكاى .
  – 4اتجاه قوى االحتكاى في نفس اتجاه الحركة .
  – 5يتم تشحيم تروس اآلالت الميكانيكية لزيادة سرعتها .
  – 6يعمل حزام األمان على منع إيذاء ركاب السيارة بفعل قوى االحتكاى عند استخدام الفرامل بشكل مفاجئ .
  – 7يكون األسفلت أكثر خشونة في الطرق المنحنية لخفض قوى االحتكاى .
  – 8توجد داخل األميبا قوى تحافظ على بقائها .
  – 9تنتقل السوائل عبر مسام الخاليا من الوسط األقل تركيز إلى الوسط األعلى تركيز بفعل القوى الحيوية .
  – ١0يفقد جزء من الطاقة الميكانيكية باالحتكاى في صورة طاقة حرارية .
  – ١١تعتمد فكرة تشحيم اآلالت على تقليل وزن الجسم .
  – ١2يتم تشحيم وتزييت تروس اآلالت الميكانيكية لتقليل القصور الذاتى .
 – ١3أى جسم داخل سيارة متحركة تؤثر على األجسام الساكنة فقط .
 – ١4أى جسم داخل سيارة متحركة يكون متحركا بنفس سرعتها .
 – ١5انقباض وانبساط العضالت يؤدى لتحرى أجزاء الجسم .
 – ١6يؤدى احتكاى التروس إلى انكماشها مما يؤدى إلى تآكلها .
 – ١7يجب معالجة إطارات السيارات بمواد تكسبها نعومة عالية .
 – ١8يكون األسفلت أكثر خشونة في الطرق المنحنية لخفض قوى االحتكاى .
***************************************************************************

س  : 5اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :
  – ١عمل فرامل السيارة من التطبيقات على ....................
( قوى الجاذبية  /قوى االحتكاى  /القوة الطاردة المركزية  /قوى القصور الذاتى )
  – 2تؤثر قوى القصور الذاتى على األجسام ...............
( المتحركة – الساكنة – المتحركة والساكنة  /ال توجد إجابة صحيحة )
  – 3من أمثلة القوى فى األنظمة الحية  ( .............النبض  /الفرامل  /القصور الذاتى  /ال توجد إجابة صحيحة )
  – 4اندفاع راكب الجواد لألمام إذا كبا الجواد فجأة يرجع إلى ...............
( قوة الجاذبية األرضية  /قوة اندفاع الجواد  /القوة الطاردة المركزية  /القصور الذاتى )
  – 5العمليات والقوى التالية تطبيق على االحتكاى ما عدا ...............
● حركة السيارة بفعل دوران عجالتها .
● المشى على األقدام على الطريق .
● إيقاف السيارة بالفرامل .
● عمل الدينامو (المولد الكهربى).
  – 6تعتمد فكرة تشحيم اآلالت على تقليل .................
( الجاذبية  /قوى االحتكاى  /وزن الجسم  /القصور الذاتى )
  – 7يعمل  ...............على منع اصطدام سائق السيارة بالزجاج األمامى بفعل القصور الذاتى عند الضغط على
الفرامل بقوة  ( .الدركسيون  /ذراع تغيير السرعات  /حزام األمان  /الكاوتش )
  – 8عند دفع بلية على سط األرض تقل سرعتها تدريجيا حتى تتوقف بتأثير .................
( قوى القصور الذاتى  /قوى الطرد المركزى  /قوى الجذب المركزى  /قوى االحتكاى )
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  – 9قوى االحتكاى ............
● تنشأ بين سط الجسم والهواء.
● ال تنشأ إال عند محاولة الحركة.
● جميع ما سبق.
● تنشأ بين سط الجسم واألرض.
  – ١0من أضرار قوى االحتكاى ................
● توقف السيارة عند استعمال الفرامل.
● ارتفاع الدم فى األوردة فى عكس اتجاه الجاذبية.
● ارتفاع درجة حرارة تروس اآلالت عند تشغيلها لفترة طويلة.
● الهبوط ببط ء عند استعمال الباراشوت.
  – ١١تمنع ..............انزالق االقدام عند السير .
( القوى الكهرومغناطيسية  /قوى االحتكاى  /القوى داخل األنظمة الحية  /قوى القصور الذاتى )
  – ١2من أمثلة القوى التى تعمل داخل األنظمة الحية .................
( انقباض وانبساط عضلة القلب  /رفع مياه اآلبار بالمضخات  /منع انزالق األقدام عند السير  /جميع ما سبق )
  – ١3يستدل على انقباض وانبساط عضلة القلب من .................
● النبض داخل األوعية الدموية .
● عمليتى الشهيق والزفير .
● ال توجد إجابة صحيحة .
● حركة الغذاء فى الجهاز الهضمى .
  – ١4ينتقل الماء من التربة إلى أوراق النبات بتأثير .................
( الجاذبية  /القوى الحيوية  /القصور الذاتى  /قوى االحتكاى )
  – ١5عند حركة سيارة ساكنة لألمام بشكل مفاجئ يندفع الركاب  ( ...........لألمام  /للخلف  /لليمين  /لليسار )
  – ١6قوى االحتكاى تكون أقل من القوة المسببة للحركة في حالة ..............
( وضع سلم مستند على حائط  /استخدام فرامل الدراجة  /السير على طول الطريق  /جميع ما سبق )
  – ١7الشكل  .................يعبر عن العالقة بين قوى االحتكاى وسرعة الجسم .
السرعة

قوى
اتحتكا

(أ)

السرعة

السرعة

قوى
اتحتكا

(ب)

السرعة

قوى
اتحتكا

(جـ)

قوى
اتحتكا

(د)

  – ١8من فوائد االحتكاى ...............
( تآكل أجزاء اآللة  /ارتفاع درجة حرارة اآلالت  /إهدار األموال  /منع انزالق األقدام )
  – ١9يتم تشحيم تروس الدراجة بغرض ..................
( زيادة االحتكاى  /زيادة كمية الحرارة الناتجة عن االحتكاى  /تقليل االحتكاى  /التغلب على مقاومة الهواء )
  – 20اندفاع الركاب عكس اتجاه الحركة الفجائية للسيارة يكون نتيجة لقوى ..............
( الجاذبية األرضية  /االحتكاى  /القصور الذاتى  /الطرد المركزى )
 – 2١دراسة القصور الذاتى له أهمية فى ...................................
( صناعة الفرامل  /عدم تآكل اآلالت  /الوقاية من شر الحوادث  /تقليل االحتكاى )
**************************************************************************

س  : 6علل ملا يأتى :
  – ١تعالع إطارات السيارات بمادة تكسبها خشونة عالية.
  – 2تشحيم وتزييت اآلالت الميكانيكية.
  – 3صعود الدم من أسفل إلى أعلى فى اتجاه القلب ضد الجاذبية .
  – 4دفع القلب للدم فى اتجاه جميع أجزاء الجسم .
  – 5استخدام مضخة لرفع المياه ألعلى من الترع والمياه الجوفية لرى المزروعات .
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  – 6صعود الماء واألمالح من التربة إلى أعلى فى النبات .
  – 7اندفاع ركاب السيارة المتحركة لألمام إذا توقفت فجأة.
  – 8اندفاع ركاب السيارة المتوقفة للخلف إذا تحركت لألمام فجأة.
  – 9ينص رجال المرور باستخدام أحزمة األمان داخل السيارات المتحركة والطائرات.
  – ١0تبقى المروحة الكهربية تعمل لبضع ثوان بعد فصل التيار الكهربى عنها.
  – ١١تغطية قطع غيار السيارات بطبقة من الشحم .
  – ١2استمرار دوران ملف الشنيور للحظات بعد قطع التيار عنه .
  – ١3اندفاع الفارس لألمام عند اصطدام الجواد بالحاجز .
  – ١4سقوط الشخص على وجهه إذا اصطدم بحجر أثناء الجرى .
  – ١5سقوط عملـة معدنيـة موضوعة على قطعـة ورق مقوى فى الكوب الذى يحملها عند سحب طرف الورقـة
بسرعة .
  – ١6ضرورة ارتداء أحزمة األمان داخل السيارات والطائرات .
  – ١7عند الضغط على الفرامل تتناقص سرعة الدراجة تدريجيا إلى أن تتوقف .
  – ١8قوى االحتكاى سالح ذو حدين .
  – ١9تؤثر قوى االحتكاى على عمل اآلالت .
  – 20يشتعل عود الثقاب عند حكه بسط خشن .
  – 2١ارتفاع درجة حرارة إطارات الدراجة عند الضغط على الفرامل بقوة أثناء سيرها .
  – 22تآكل تروس بعض اآلالت بعد فترة من تشغيلها .
  – 23خطورة وجود بقع زيتية على الطرق السريعة
  – 24حركة الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم والعكس .
 – 25يسهل تحريك جسم كتلته صغيرة .
 – 26يصعب تحريك جسم كتلته كبيرة .
 – 27يسمى القصور الذاتى بهذا االسم .
 – 28اإلطارات القديمة للسيارة تكون سطوحها ملساء .
 – 29قدرة اإلنسان على تحريك أجزاء الجسم المختلفة .
 – 30أهمية القوى داخل األنظمة الحيوية .
***************************************************************************

س  : 7ما املقصود بكل من :
  – 2قوى االحتكاى.

  – ١القصور الذاتى .

  – 3قوى األنظمة الحية .

***************************************************************************
س   : 8اخرت من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) :
(ب)

(أ)

– يحدث بتأثير قوى االحتكاى .
 – ١اندفاع الراكب فى عكس اتجاه حركة الحافلة المتوقفة
– يحدث بتأثير قوى القصور الذاتى .
 – 2السير والتوقف
– يحدث بتأثير قوى الفعل ورد الفعل .
 – 3انقباض وانبساط عضالت المرئ
– يحدث بتأثير قوى األنظمة الحيوية المعقدة .
***************************************************************************

س  : 9اذكر تطبيقا واحدا لكل من :
:

  – ١القصور الذاتى .
  – 2قوى االحتكاى.
  – 3قوى األنظمة الحية .
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س  : 10ماذا حيدث عند :
  – ١عدم استخدام حزام األمان فى السيارة .
  – 2تحرى سيارة فجأة لألمام ( بالنسبة للسائق ) .
  – 3توقف سيارة مسرعة فجأة ( بالنسبة للركاب ) .
  – 4دفع قطعة من الورق المقوى موضوعة على فوهة كوب وعليها عملة معدنية .
  – 5استخدام الفرامل فى دراجة تتحرى بسرعة ما .
  – 6احتكاى جسمين بسرعة ( بالنسبة لدرجة حرارتهما ) .
  – 7إهمال تشحيم تروس الماكينة .
  – 8انقباض وانبساط عضلة الجسم .
  – 9توقف حركة عضلة القلب ( بالنسبة للنبض داخل األوعية الدموية ) .
  – ١0فصل التيار الكهربى عن مروحة كهربية تعمل .
  – ١١مالمسة عود ثقاب لسط أملس .
  – ١2حركة شخص على الجليد .
  – ١3عدم معالجة إطارات السيارات بمادة تكسبها خشونة .
***************************************************************************

س  : 11أذكر مثاالً واحداً لكل من :
 – ١قوى مسببة للحركة .
 – 2القصور الذاتى .
 – 3قوى داخل نظام حى .
 – 4قوى احتكاى مفيدة .
 – 5قوى احتكاى ضارة .
***************************************************************************

س  : 12ما هى القوة املسئولة عن :
  – ١سقوط العملة المعدنية فى الكوب عند سحب الورقة الموضوعة على الكوب بسرعة .
  – 2سهولة الحركة على األسفلت وصعوبتها على الزلط .
  – 3النبض داخل األوعية الدموية .
  – 5صعود الماء واألمالح من التربة إلى أوراق النبات .
 – 6اندفاع ركاب الحافلة الساكنة للخلف عند تحركها فجأة .
 – 7اندفاع العب كرة القدم لألمام عند عرقلته أثناء الجرى .
 – 8تساعد في حركة السيارات وإيقافها .
 – 9تآكل وتلف بعض أجزاء اآلالت الميكانيكية .
 – ١0منع انزالق األقدام عند السير .
 – ١١فقد جزء من الطاقة الميكانيكية في صورة طاقة حرارية .
 – ١2ارتفاع درجة حرارة أجزاء اآلالت الميكانيكية .
 – ١3انقباض وانبساط عضلة القلب .
 – ١4انقباض وانبساط العضالت .
 – ١5انتقال السوائل ونفاذها عبر مسام وجدر الخاليا من التركيز األقل لألعلى .
***************************************************************************

س  : 13استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات :
 – ١حركـة المروحـة بعد توقف التيـار عنها  /سخونـة الموتـور  /اندفـاع ركـاب القطـار للخلف عند تحركـه فجـأة /
حركة الشنيور بعد توقف التيار عنه .
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  – 2قوى القصور الذاتى  /قوى االحتكاى  /قوى الجاذبية  /القوى الحيوية .
 – 3حـزام األمـان  /شحـم وزيـوت  /الفرامـل  /معالجـة إطـارات السيـارات بمـادة تكسبهـا خشونـة عاليـة .
 – 4منـع االنـزالق أثنـاء السيـر  /تآكـل اآلالت  /مساعـدة السيـارة على الحركـة والتوقـف /
نقل الحركة بواسطة التروس والسيور .
 – 5انقبـاض وانبسـاط عضلـة القلـب  /انتقـال السوائـل ونفاذهـا عبـر مسـام خاليـا النباتـات /
صعود الماء واألمالح فى النباتات  /اندفاع راكب الدراجة لألمام عند توقفه فجأة .
***************************************************************************

س  : 14اذكر استخداما واحدا لكل مما يأتى :
  – ١قوى االحتكاى .
  – 2حزام األمان .
 – 3القصور الذاتى .
 – 4القوى الحيوية .
 – 5الشحوم والزيوت .
 – 6التروس والسيور .
 – 7فرامل الدراجات والسيارات .
 – 8انقباض وانبساط عضلة القلب .
***************************************************************************

أسئلة متنوعة
  – ١أذكر ثالثا ً من فوائد قوى االحتكاى وثالثا ً من أضرار االحتكاى .
  – 2من الككل املقابل :
ما السبب في سقوط العملة المعدنية في الكوب عند دفع الورقة بسرعة ؟
وماذا تستنتع من ذلك ؟
  – 3أذكر ثالثة أمثلة للقوى التى تعمل داخل األنظمة الحية .
  – 4طلب المعلم من التالميذ عمل بحث مشترى عن أخطاء التوى توى فكتب :
(أ) محمود  :شاهدت انقـالب توى توى لألمـام عندمـا ضغط السائـق على فرامـل العجلـة األماميـة فجأة أثناء
حركته بسرعة كبيرة .
(ب) أسامة  :شاهدت عدم استطاعة السائق السيطرة على إيقاف التوى توى فى طريق مسكوب عليه بطريق
الخطأ كمية من الزيت .
ما هى القوى المسببة لكل حادثة من الحوادث السابقة .
  – 5ما المقصود بقوى االحتكاى ؟ مع ذكر فائدة وضرر لهذه القوى .
  – 6وضع محمود قطعـة من الورق المقوى على فوهـة كوب زجاجى ووضع فوقها عملـة معدنيـة وعندما دفع
الورقة بإصبعه تحركت الورقة وسقطت العملة داخل الكوب .
  – 7ما الذى يمكن عمله لتجنب األضرار الناتجة عن احتكاى أجزاء اآلالت ببعضها ؟
  – 8لقوى االحتكاى فوائد وأضرار  ،أذكرها .
  – 9سأل هانى والده عن سبب خشونة األسفلت عند المنحنيات فى كوبرى  6أكتوبر ونعومته فى باقى الطريق ،
ماذا تتوقع أن تكون اإلجابة ؟
  – 10فى الككل املقابل :
ماذا يحدث للقلم عند سحب الورقة بشكل فجائى سريع ؟
مع التفسير .

*************************************************************************
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3

مقدمة :

● الموضع  :هو المكان الذى يوجد فيه الجسم .
● يوصف الجسم الذى يظل فى موضعه بأنه فى حالة سكون .
● يوصف الجسم الذى ينتقل من موضعه إلى موضع آخر بأنه فى حالة حركة .

اجلسم السـاكن  :هـو اجلسـم
الــذى ت يــتغري موضــعه مبــرور
الزمن .
اجلسم املتحرك  :هـو اجلسـم
الذى يتغري موضعه مبرور الزمن.

احلركة :
● هى تغير موضع جسم بالنسبة بمرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ثابت.
● هى تغير موضع جسم خالل فترة من الزمن .
***************************************************************************
احلركة النسبية
مفهوم احلركة النسبية :

( )1إذا كنت داخل سيارة متحركة فإنك ترى :
● السيارة التى تسير بجوارى فى نفس االتجاه وبنفس السرعة ( كأنها ساكنة ) .
● الدراجة التى تسير عكس اتجاهك ( بسرعة أكبر من سرعتها الفعلية ) .
● القطار الذى يسير فى نفس اتجاهك ( بسرعة أقل من سرعته الفعلية ) .
● المنازل الموجودة على جانبى الطريق ( بنفس سرعتك ولكن فى اتجاه معاكس ) .
( )2عندما تتحرك السيارة التى بجانب سيارتك الساكنة :
● لألمام  :تشعر بأن سيارتك تتحرى للخلف .
● للخلف  :تشعر بأن سيارتك تتحرى لألمام.
( )3حركة األجسام بالنسبة لك وحركتك بالنسبة لألجسام األخرى تعتبر حركة نسبية .
احلركة النسـبية  :هلى تغيلر موضلع الجسلم أو اتجاهله بملرور اللزمن
بالنسبة لجسم آخر أو بالنسبة لنقطة ثابتة نسميها نقطة مرجعية .
أو  :تغير موضع الجسم أو اتجاهه بمرور الزمن بالنسبة لنقطة مرجعية .

السرعة  :هى مقدار الـتغري
فى اإلزاحة بالنسبة للزمن .

النقطــة املرجعيــة  :هللى نقطللة
ثابتللة تسللتخدم فللى تحديللد موضللع
جسم أو وصف حركته .

الحظ :

قياس السرعة النسبية يعتمد على :
( )١حالة المراقب ( ساكن أم متحرى ) .
( )2اتجاه حركة المراقب ( فى نفس االتجاه أم عكس االتجاه ) .
حالة املراقب

السرعة النسبية

وصف احلركة

ساكن

تساوى السرعة الفعلية

المراقب يرى سرعة السيارة بنفس سرعتها
الفعلية

متحر فى نفس اتجتاه
بسرعة خمتلفة
متحر فى نفس اتجتاه
بنفس السرعة

تساوى بين السرعتين
( سرعة الجسم – سرعة المراقب )

تكون السرعة النسبية أقل من السرعة
الفعلية

تساوى صفر

يبدو كل منهما لآلخر كأنه ساكن

تساوى مجموع السرعتين
( سرعة الجسم  +سرعة المراقب )

تكون السرعة النسبية أكبر من السرعة
الفعلية

متحر فى عكس اتجتاه
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مسائل حملولة :
( )١قطاران يتحركان فى نفس االتجاه فإذا كانت سرعة القطار األول  30كم  /س  ،وسرعة القطار الثانى  70كم  /س
فكم تكون السرعة النسبية للقطار الثانى بالنسبة لمراقب :
● يقف على الرصيف .
● يجلس داخل القطار األول .
احلل  :عندما يقف المراقب على الرصيف ( السرعة النسبية =  70كم  /س ) .
عندما يجلس المراقب داخل القطار األول ( السرعة النسبية =  40 = 30 – 70كم  /س ) .
**********************************************************************
( )2تتحرى سيارتان األولى بسرعة  70كم  /س  ،والثانية بسرعة  50كم  /س  ،احسب سرعـة السيارة األولى كمـا
يالحظها مراقب يجلس فى السيارة الثانية عندما تكون حركة السيارتان :
● فى اتجاهين متضادين .
● فى اتجاه واحد .
احلل  :عندما تكون السيارتان فى اتجاهين متضادين ( السرعة النسبية =  ١20 = 50 + 70كم  /س ) .
عندما تكون السيارتان فى اتجاه واحد ( السرعة النسبية =  20 = 50 – 70كم  /س ) .
**********************************************************************
( )3احسب السرعة الفعليـة لسيارة سرعتها النسبيـة  50كم  /س بالنسبـة لمراقب يتحرى فى نفس اتجاهها بسرعـة
 20كم  /س .
احلل  :السرعة الفعلية للسيارة =  70 = 20 + 50كم  /س .
************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

تعتبر حركة األشجار والمبانى بالنسبة لشخص راكبلا سليارة ألن األشجار والمبانى تبدو متحركة بنفس سرعة
١
السيارة ولكن فى االتجاه المعاكس .
متحركة حركة نسبية ؟
تبللدو السلليارة المتحركللة بسللرعة مللا بالنسللبة لسلليارة أخللرى ألن السرعة النسبية لها تساوى صفر .
2
متحركة بنفس سرعتها وفى نفس اتجاهها كأنها ساكنة ؟
***************************************************************************
أنواع احلركة
تقسم حركة األجسام إلى نوعين :
احلركة الدورية

احلركة االنتقالية

هى الحركلة التلى يتغيلر فيهلا موضلع الجسلم بالنسلبة لنقطلة هى الحركة التى تتكرر بانتظام على فترات متساوية .
مرجعية ثابتة من موضع ابتدائى إلى موضع نهائى غيره .
أمثلة :
( )١الحركة فى خط مستقيم .
( )2حركة وسائل املواصالت  :مثل القطار والدراجة .
( )3حركة املقذوفات  :حركة الجسم فى مسار منحنى .
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أنواعها :
( )1احلركة اتهتزازية  :مثل حركة بندول الساعة.
( )2احلركة الدائرية  :مثل حركة القمر حول األرض.
( )3احلركة املوجية  :مثل حركة موجات الماء والتى
تظهرها قطعة الفلين على سط ماء مهتز .
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م

اإلجابة

علل ملا يأتى

لتغيللر موضللع السلليارة بالنسللبة لنقطللة مرجعيللة ثابتللة مللن موضللع
تعتبر حركة السيارة حركة انتقالية ؟
١
ابتدائى إلى موضع نهائى .
ألن حركته تتكرر بانتظام على فترات متساوية .
 2تعتبر حركة بندول الساعة حركة دورية ؟
اخللتالف حركللة القطللار عللن حركللة موجللات ألن القطار يتحرى حركة انتقالية بينما موجات الماء تتحرى حركة
3
دورية .
الماء ؟
اخللللتالف الحركللللة االنتقاليللللة عللللن الحركللللة ألن الحركللة االنتقاليللة حركللة يتغيللر فيهللا موضللع الجسللم بالنسللبة
لنقطة مرجعية ثابتة من موضع ابتلدائى إللى موضلع نهلائى غيلره
 4الدورية ؟
بينما الحركة الدورية حركة تتكرر بانتظام على فترات متساوية.
ألن الجسم الذى يتحرى حركلة دوريلة قلد يتحلرى حركلة اهتزازيلة
تعدد أشكال الحركة الدورية ؟
5
أو دائرية أو موجية .
كل حركة اهتزازية دوريلة ولليس كلل حركلة ألن الحركة الدورية قد تكون حركة أيضا دائرية أو موجية .
6
دورية اهتزازية ؟
***************************************************************************
احلركة املوجية
تقسم الموجات المسببة للحركة الموجية إلى نوعين :
وجه املقارنة
تعريفها

خصائصها

أمثلة

املوجات الكهرومغناطيسية

املوجات امليكانيكية

هلللى الموجلللات التلللى يللللزم النتشلللارها هى الموجات المصاحبـة للقلوى الكهرومغناطيسيـلـة والتلى
ال يلزم النتشارهـا وجود وسط مادى .
وجود وسط مادى .
تنشلللأ ملللن اهتلللزاز جسللليمات الوسلللط تصاحب القوى الكهرومغناطيسية .
المادى .
تحتـللـاج لوسـللـط مللادى تنتقللـل خاللـللـه تنتشر فى جميع األوساط المادية وغير المادية (الفراغ).
(ال تنتشر فى الفراغ).
سرعتها قليللة نسلبيا ً (أقلل ملن سلرعة سرعتهــا كبيــرة جدا ً تقــدر بـ  300مليـــون م  /ث
( 8١0 × 3م  /ث ) .
الموجات الكهرومغناطيسية) .
موجات الضوء  /موجات الميكروويف  /موجات اإلذاعة /
موجات الصوت  /موجات الماء .
األشعة فوق البنفسجية واألشعة الحرارية) تحت الحمراء
المنبعثة من الشمس.

الحظ  :يسبق األمطار الرعد والبرق ولكننا نرى البرق قبل سماع صوت الرعد رغم حدوثهما فى وقت واحد .

التفسري  :ينتقل صوت الرعد إلينا فى صورة موجات ميكانيكية (صوتية) بينما ينتقل ضوء البرق إلينا فى صورة
موجات كهرومغناطيسية وسرعة الموجات الكهرومغناطيسية أكبر من سرعة الموجات الميكانيكية .
**********************************************************************
م
١
2
3

علل ملا يأتى
موجات الماء من الموجات الميكانيكية ؟
موجات الضوء من الموجات الكهرومغناطيسية ؟
ال ينتقل الصوت فى الفراغ ؟

اإلجابة
ألنها تنشأ من اهتزاز جسيمات الوسط وتنتقل فلى األوسلاط
المادية فقط .
ألنها تصاحب القلوى الكهرومغناطيسلية وتنتشلر فلى جميلع
األوساط المادية وغير المادية (الفراغ).
ألن الصوت من الموجات الميكانيكيلة التلى يللزم النتشلارها
وجود وسط مادى .
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ال يتمكن رواد الفضلاء ملن سلماع أصلوات بعضلهم ألن الصوت موجات ميكانيكية ال تنتقل فى الفراغ .
4
البعض بطريقة مباشرة ؟
يتم التخاطب فى الفضاء بواسطة أمواج الالسلكى؟ ألن أمواج الالسللكى ملن الموجلات الكهرومغناطيسلية التلى
5
يمكنها االنتقال فى الفراغ .
يفضللل اسللتخدام االتصللال الالسلللكى عللن اسللتخدام ألن سلللرعة أملللواج الالسللللكى (موجلللات كهرومغناطيسلللية)
6
أكبر بكثير من سرعة أمواج الصوت (موجات ميكانيكية).
مكبر الصوت عند التخاطب عن بعد ؟
نلللللرى ضلللللوء الشلللللمس بينملللللا ال نسلللللمع صلللللوت ألن ضوء الشمس موجات كهرومغناطيسية يمكنها االنتقال
فلللى الفلللراغ بينملللا صلللوت االنفجلللارات الشمسلللية موجلللات
االنفجارات الشمسية ؟
7
ميكانيكيلللة ال يمكنهلللا االنتقلللال فلللى الفلللراغ بلللين الشلللمس
واألرض .
ألن ضلللوء البلللرق ملللن الموجلللات الكهرومغناطيسلللية بينملللا
رؤية البرق قبل سماع الرعد ؟
صللوت الرعللد مللن الموجللات الميكانيكيللة وسللرعة الموجللات
8
الكهرومغناطيسية أكبر من سرعة الموجات الميكانيكية .
***************************************************************************
تطبيقات تكنولوجية ملوجات الصوت امليكانيكية
( )١أجهزة الفحص والعالج لجسم اإلنسان بالموجات فوق الصوتية (فوق السمعية) .
( )2األجهزة الموسيقية ( :أ) الوترية (بها أوتار)  :مثل الكمان والعود والجيتار .
(ب) اهلوائية  :مثل الناى والفلوت والمزمار بأنواعه .
( )3المكبرات الصوتية وأجهزة توزيع الصوت والتحكم فيه والتى تستخدم فى استوديوهات اإلذاعة .
***************************************************************************
تطبيقات تكنولوجية للموجات الكهرومغناطيسية
املوجات الكهرومغناطيسية

جمال االستخدام

أشعة جاما

الطب

األشعة السينية

الطب
الصناعة

(أشعة أكس)
األشعة فوق البنفسجية
الضوء المنظور ( المرئى )
موجات الالسلكى

اكتشاف وعالج بعض األورام .
تصوير العظام وبيان أماكن الشروخ والكسور .
فحللللص الخامللللات المعدنيللللة وبيللللان العيللللوب والمسللللام
والشروخ فيها .
دراسة التركيب الداخلى لبللورات المعادن .

البحث العلمى
الطب

عمل أجهزة لتعقيم حجرات العمليات الجراحية .

العروض الضوئية
التصوير
اتتصاتت
الرؤية الليلية

األشعة تحت الحمراء

التطبيقات التكنولوجية

احلرارة
اتستكعار عن بعد
التحكم عن بعد

العروض الضوئية (البروجيكتور) .
كاميرات التصوير الفوتوغرافى والتلفزيونى .
االتصاالت الالسلكية .
تسلللتخدم فلللى أجهلللزة الرؤيلللة الليليلللة التلللى تسلللتخدمها
القوات العسكرية الحديثة .
طهى الطعام  ،حيث أنها ذات أثر حرارى .
تصوير سط األرض بواسطة األقمار الصناعية .

تستخدم فى أجهزة الريموت كنتلرول لللتحكم فلى تشلغيل
األجهزة الكهربية .
************************************************************************
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م

اإلجابة

علل ملا يأتى

اخللللتالف الكمللللان عللللن النللللاى رغللللم أنهمللللا مللللن اآلالت ألن الكمان من اآلالت الوترية بينما الناى ملن اآلالت
١
الهوائية .
الموسيقية ؟
ألن لها تأثير حرارى .
 2تستخدم األشعة تحت الحمراء فى طهى الطعام ؟
ألنها تستخدم فى تصوير شروخ وكسور العظام .
 3لألشعة السينية دور هام فى المجاالت الطبية ؟
لدراسة التركيب الداخلى لبلورات المعادن .
 4تستخدم األشعة السينية فى مجال البحث العلمى ؟
تعريض أدوات عالج األسنان لألشعة فوق البنفسجية قبل لتعقيمها قبل إعادة استخدامها .
 5اعادة اسلتخدامها ؟  /تعلرض حجلرات العمليلات واألدوات
الجراحية لألشعة فوق البنفسجية قبل استخدامها ؟
ألنهللا تللدخل فللى تركيللب أجهللزة الرؤيللة الليليللة التللى
لألشعة تحت الحمراء استخدامات عسكرية حديثة ؟
6
تستخدمها القوات العسكرية .
لألشعة تحت الحمراء دور فى اكتشاف المعادن والثروات ألنهللا تسللتخدم فللى أجهللزة االستشللعار عللن بعللد التللى
يمكلللن بواسلللطتها تصلللوير سلللط األرض بواسلللطة
الطبيعية ؟
7
األقمار الصناعية واالسلتفادة ملن ذللك فلى االسلتدالل
على أماكن وجود الثروات المعدنية والمعادن .
 8ألشعة جاما استخدامات طبية مهمة فى عصرنا الحديث ؟ ألنها تستخدم فى اكتشاف وعالج بعض األورام .
***************************************************************************
األسئلة الىت بها العالمة :
) (وردت فى امتحانات المدارس فى األعوام السابقة على مستوى الجمهورية .
) (وردت فى أسئلة الكتاب المدرسى .
********************************************************************

س  : 1أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها :
  – ١تستخدم أشعة  ..........................في أجهزة االستشعار عن بعد .
  – 2تنقسم الموجات إلى نوعين هما موجات  ........................وموجات ............................
  – 3إذا تحركت سيارتان بسرعة  60م  /ث فإن السرعة النسبية إحداهما بالنسبة لألخرى تكونا في نفس االتجاه
تساوى  ...................وعندما تكونا في اتجاهين متضادين تساوى ...................
  – 4عندما تكون سيارتك والسيارة التى بجوارى في حالة سكون فإنك تشعر بأن سيارتك تتحرى إلى .................
عندما تتحرى السيارة األخرى لألمام  ،بينما تشعر بأنها تتحرى إلى  ..........عندما تتحرى السيارة األخرى للخلف.
  – 5من أمثلة الحركة الدورية الحركة  ...................والحركة  ...................والحركة ...................
  – 6حركة بندول الساعة حركة  .....................بينما حركة أذرع المروحة حركة .....................
  – 7موجات الصوت من أمثلة الموجات  ....................بينما موجات الضوء من أمثلة الموجات ....................
  – 8الكمان والعود من اآلالت الموسيقية  ..................بينما الناى والمزمار من اآلالت الموسيقية ..................
  – 9تنتشر الموجات  .......................فى الفراغ بسرعة تساوى ........................
  – ١0ينتقل صوت الرعد إلينا فى صورة موجات  .............بينما ينتقل ضوء البرق فى صورة موجات ..............
  – ١١تستخدم األشعة  ..................فى تعقيم غرف العمليات الجراحية بينما تستخدم أشعة  ...............فى عالج
األورام .
  – ١2يعتمد عمل أجهزة التصوير السينمائى على أشعة  .......................بينما يعتمد عمل أجهزة الرؤية الليلية
على األشعة ................
  – ١3السرعة هى مقدار التغير في  ...................بالنسبة للزمن .
  – ١4من أمثلة الموجات الكهرومغناطيسية  .......................و ..............................
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  – ١5تعتبر حركة القطار والسيارة حركة  ، ......................وحركة بندول الساعة  ، .....................بينما حركة
أذرع المروحة  ، ........................في حين أن حركة الماء .......................
  – ١6تستخدم األشعة  ....................في االستشعار عن بعد  ،بينما تستخدم األشعة  ....................في فحص
عيوب الصناعة .
  – ١7تستخدم األشعة  ....................فى طهى الطعام حيث أن لها تأثير حرارى  ،بينما تستخدم األشعة .............
لدراسة التركيب البلوى للمعادن .
  – ١8تستخدم األشعة فوق البنفسجية فى ...............................
  – ١9تستخدم األشعة  ....................في الرؤية الليلية أما األشعة  ....................فتستخدم في تصوير العظام
وبيان أماكن الشروخ .
  – 20البرق عبارة عن موجات  .....................والرعد عبارة عن موجات .........................
  – 2١عندما تتحرى سيارة بجوارى بنفس السرعة وفى نفس االتجاه تشعر وكأنها ........................
  – 22تنقسم الحركة إلى قسمين هما الحركة  .......................والحركة .......................
***************************************************************************

س  : 2اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية :
  – ١الحركة التى يتغير فيها موضع الجسم بالنسبة لنقطة مرجعية ثابتة .
  – 2الحركة التى تتكرر بانتظام على فترات متساوية .
  – 3نقطة ثابتة تستخدم فى تحديد موضع جسم أو وصف حركته .
  – 4تغير موضع الجسم أو اتجاهه بمرور الزمن بالنسبة لنقطة مرجعية .
  – 5الموجات التى يلزم النتشارها وجود وسط مادى .
  – 6الموجات المصاحبة للقوى الكهرومغناطيسية والتى ال يلزم النتشارها وجود وسط مادى .
  – 7أشعة كهرومغناطيسية لها تأثير حرارى .
  – 8موجات تنتشر فى جميع األوساط وسرعتها كبيرة جدا .
  – 9األشعة التى تستخدم فى تصوير كسور وشروخ العظام.
  – ١0موجات كهرومغناطيسية تستخدم فى تعقيم حجرات العمليات الجراحية .
  – ١١أشعة تستخدمها القوات العسكرية الحديثة فى الرؤية الليلية .
  – ١2مقدار التغير فى اإلزاحة بالنسبة للزمن .
 – ١3موجات تتميز بأنها اهتزاز لجسيمات الوسط المادى .
 – ١4جهاز من األجهزة الموسيقية الوترية .
 – ١5جهاز من األجهزة الموسيقية الهوائية .
 – ١6أجهزة تستخدم لتصوير سط األرض بواسطة األقمار الصناعية .
 – ١7أجهزة تستخدم للتحكم فى تشغيل األجهزة الكهربية .
 – ١8أشعة تستخدم لفحص الخامات المعدنية فى الصناعة وبيان العيوب والمسام والشروخ فيها .
 – ١9أشعة تستخدم لدراسة التركيب الداخلى لبللورات المعادن .
 – 20أشعة تستخدم الكتشاف وعالج بعض األورام .
 – 2١أمواج يتم التخاطب بها فى الفضاء .
***************************************************************************

س  : 3صوب ما حتته خط :
  – ١الحركة الدورية هى تغير موضع الجسم من موضع ابتدائى إلى موضع نهائى .
  – 2من أمثلة الحركة االنتقالية حركة البندول البسيط .
  – 3حركة بندول الساعة حركة انتقالية .
  – 4تعتبر موجات الصوت من الموجات الكهرومغناطيسية .
  – 5تستخدم األشعة تحت الحمراء فى فحص وعالج جسم اإلنسان .
  – 6تستخدم األشعة تحت الحمراء فى تعقيم غرفة العمليات الجراحية .
  – 7من اآلالت الموسيقية الهوائية الجيتار .
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  – 8يستخدم الضوء األحمر فى كاميرات التصوير الفوتوغرافى .
  – 9تستخدم أشعة إكس فى أجهزة الرؤية الليلية .
  – ١0تستخدم أشعة جاما فى تصوير العظام وبيان أماكن الشروخ والكسور .
  – ١١تستخدم األشعة فوق البنفسجية فى اكتشاف وعالج األورام .
  – ١2موجات الصوت من الموجات الكهرومغناطيسية .
  – ١3عندما تتحرى سيارتك فى نفس اتجاه حركة قطار  ،تكون سرعة القطار بالنسبة لك مساوية لسرعته الفعلية.
  – ١4يعتمد عمل أجهزة الرؤية الليلية على األشعة السينية .
  – ١5عندما يتحرى قطاران فى اتجاهين متضادين بسرعة  60كم  /س  ،تكون السرعة النسبية ألحدهما بالنسبة
لآلخر صفر كم  /س .
  – ١6تستخدم األشعة فوق البنفسجية فى تصوير العظام .
***************************************************************************

س  : 4ضع عالمة ( )أو عالمة ( × ) أمام ما يلى :
  – ١تستخدم نقطة ثابتة فى تحديد مواضع األجسام تعرف بالنقطة المعرفية .
  – 2حركة بندول الساعة يوض مفهوم الحركة االنتقالية .
  – 3يرى البرق بعد سماع الرعد أثناء سقوط المطر الغزير .
  – 4موجات الصوت من الموجات الميكانيكية التى يلزم النتشارها وجود وسط مادى .
  – 5موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية تنتشر فى الفراغ .
  – 6تستخدم أشعة جاما فى تصوير شروخ وكسور العظام .
  – 7تستخدم األشعة فوق البنفسجية فى فحص عيوب خامات المعادن .
  – 8تحتاج الموجات الميكانيكية لوسط مادى النتقالها .
  – 9تنتقل الموجات الكهرومغناطيسية فى األوساط المادية فقط .
  – ١0يرى البرق قبل سماع الرعد .
  – ١١تستخدم األشعة السينية فى تعقيم غرف العمليات الجراحية .
  – ١2تستخدم موجات الالسلكى فى العروض السينمائية .
  – ١3األشعة تحت الحمراء تستخدم لطهى الطعام ألن لها تأثير كيميائى .
  – ١4تتميز الموجات الكهرومغناطيسية بأنها تحتاج لوسط مادى تنتقل خالله .
***************************************************************************

س  : 5اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :
  – ١فى الحركة الدورية ...................
( المسار مستقيم  /تتكرر الحركة بانتظام  /يتكرر الزمن بانتظام  /تتغير السرعة بانتظام )
  – 2كل ما يلى حركات دورية ما عدا ...................
( حركة المروحة  /حركة بندول الساعة  /حركة القطار  /حركة نبات تباع دوار الشمس )
  – 3كل الحركات التالية حركات دورية ما عدا ...................
( حركة المروحة  /حركة بندول الساعة  /حركة المقذوفات  /موجات الضوء )
  – 4كل ما يلى موجات كهرومغناطيسية ما عدا ............................
( األشعة تحت الحمراء  /الضوء المنظور  /موجات الصوت – األشعة فوق البنفسجية )
  – 5من تطبيقات األشعة فوق البنفسجية ..................
( تصوير العظام  /أجهزة الرؤية الليلية  /تعقيم حجرات العمليات الجراحية  /اكتشاف بعض األورام )
  – 6أى مما يلى ال يعتبر موجات كهرومغناطيسية .................
( األشعة تحت الحمراء  /الضوء المنظور  /موجات الصوت  /األشعة فوق البنفسجية )
  – 7يتحرى قطاران فى اتجاهين متضادين على شريطين متوازيين فإذا كانت سرعـة القطار األول  50كم  /ساعة
وسرعة القطار الثانى  70كم  /ساعة تكون سرعة القطار األول كما يالحظها ركاب القطار الثانى ................
( ) ١20 / 20 / 40 / 50
كم  /ساعة.
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  – 8يتحرى قطاران فى اتجاه واحد على شريطين متوازيين فإذا كانت سرعة القطار األول  50كم  /ساعة وسرعة
القطار الثانى  70كم  /ساعة تكون سرعة القطار الثانى كما يالحظها ركاب القطار األول  ..........كم  /ساعة.
( ) ١20 / 20 / 40 / 50
  – 9تتحرى سيارتان فى نفس االتجاه وبسرعة  ١00كم  /ساعة فتكون سرعة السيارة الثانية كما يالحظها سائق
( صفر ) 200 / ١00 / 50 /
السيارة األولى  .............كم  /ساعة .
  – ١0عندما يبدأ القطار حركته فإنك تشعر أن رصيف المحطة ...............................
( يتحرى لألمام  /ساكن  /يتحرى للخلف  /يتحرى فى نفس اتجاه القطار )
  – ١١عندما تجلس فى سيارة متوقفة فإنك تشعر أنها  .................عندما تتحرى السيارة التى بجوارى للخلف .
( ساكنة  /تتحرى لألمام  /تتحرى للخلف  /ال توجد إجابة صحيحة )
( دورية  /اهتزازية  /انتقالية  /أ  ،ب معا )
  – ١2تعتبر حركة بندول الساعة حركة ...............
  – ١3تعتبر حركة اإللكترونات حول النواة حركة  ( ...............اهتزازية  /دائرية  /انتقالية  /موجية )
( العود  /الجيتار  /القانون  /المزمار )
  – ١4من أمثلة اآلالت الموسيقية الهوائية ...............
  – ١5موجات  ...............من أمثلة الموجات الميكانيكية  ( .الضوء  /الالسلكى  /الصوت  /الراديو )
( اهتزازية  /دائرية  /انتقالية  /موجية )
  – ١6حركة أمواج الصوت والضوء  ،حركة .................
  – ١7كل مما يأتى من أمثلة الموجات الكهرومغناطيسية عدا ................
( األشعة السينية  /أمواج الضوء  /أمواج الراديو  /أمواج الصوت )
  – ١8يتخاطب رواد الفضاء على سط القمر عن طريق ........................
( موجات الراديو  /موجات الصوت  /موجات الالسلكى  /أ  ،جـ معا ً )
  – ١9سرعة موجات األشعة السينية فى الفراغ  ..................سرعة موجات األشعة تحت الحمراء .
( ضعف  /أقل من  /أكبر من  /تساوى )
  – 20النسبة بين السرعة النسبية لجسم وسرعته الفعلية بالنسبة لمراقب ساكن تساوى .................
()١:2/2:١/١:١
( بندول الساعة  /موجات الماء  /الدراجة )
  – 2١من أمثلة الحركة االهتزازية حركة ................
( دورية  /اهتزازية  /موجية  /انتقالية )
  – 22تعتبر حركة القطار حركة ................
  – 23عندما تتحرى سيارتـان بنفس السرعـة وفى نفس االتجـاه تكون سرعـة السيارة الثانيـة كما يالحظها راكب
السيارة األولى  ( ...................صفر  /مجموع السرعتين  /ضعف السرعة األولى  /أ  ،ب معا )
( الكمان  /الناى  /المزمار  /ال توجد إجابة صحيحة )
  – 24من أمثلة اآلالت الموسيقية الوترية ...............
  – 25تستخدم األشعة  ..................لتعقيم حجرات العمليات الجراحية .
( الحمراء  /جاما  /فوق البنفسجية  /المرئية )
  – 26تستخدم أشعة  .................فى اكتشاف وعالج األمراض .
( تحت الحمراء  /فوق البنفسجية  /المرئية  /جاما )
***************************************************************************

س  : 6علل ملا يأتى :
  – ١يصل إلينا ضوء الشمس بينما النسمع صوت االنفجارات الشمسية .
  – 2ال يتمكن رواد الفضاء من سماع أصوات بعضهم البعض بطريقة مباشرة .
  – 3يفضل استخدام االتصال الالسلكى عن استخدام مكبر الصوت عند التخاطب من بُعد بين األشخاص .
  – 4تبدو السيارة المتحركة بسرعـة ما بالنسبـة لسيارة أخرى متحركة بنفس سرعتهـا وفى نفس اتجاهها كأنها
ساكنة .
  – 5تعتبر حركة األشجار والمبانى بالنسبة لشخص راكبا سيارة متحركة حركة نسبية .
  – 6تعتبر حركة السيارة حركة انتقالية .
  – 7تعتبر حركة بندول الساعة حركة دورية .
  – 8ال ينتقل الصوت فى الفراغ .
  – 9موجات الماء من الموجات الميكانيكية .
  – ١0رؤية البرق قبل سماع الرعد .
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  – ١١يتم التخاطب فى الفضاء بواسطة أمواج الالسلكى .
  – ١2األشعة السينية دور هام فى المجاالت الطبية .
  – ١3تعريض أدوات عالج األسنان لألشعة فوق البنفسجية قبل اعادة استخدامها .
  – ١4تستخدم األشعة تحت الحمراء فى طهى الطعام .
 – ١5اختالف حركة القطار عن حركة موجات الماء .
 – ١6اختالف الحركة االنتقالية عن الحركة الدورية .
 – ١7تعدد أشكال الحركة الدورية.
 – ١8كل حركة اهتزازية دورية وليس كل حركة دورية اهتزازية.
 – ١9موجات الضوء من الموجات الكهرومغناطيسية .
 – 20اختالف الكمان عن الناى رغم أنهما من اآلالت الموسيقية
 – 2١تستخدم األشعة السينية فى مجال البحث العلمى
 – 22تعرض حجرات العمليات واألدوات الجراحية لألشعة فوق البنفسجية قبل استخدامها.
 – 23لألشعة تحت الحمراء استخدامات عسكرية حديثة .
 – 24لألشعة تحت الحمراء دور فى اكتشاف المعادن والثروات الطبيعية .
 – 25ألشعة جاما استخدامات طبية مهمة فى عصرنا الحديث .
***************************************************************************

س  : 7ما املقصود بكل من :
  – 2الحركة االنتقالية .
  – 4السرعة .
  – 6الموجات الميكانيكية .

  – ١الحركة النسبية .
  – 3الحركة الدورية .
  – 5النقطة المرجعية .
  – 7الموجات الكهرومغناطيسية .
**********************************************************************
س   : 8اخرت من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) :
(أ)
نوع الحركة
 –١الحركة االهتزازية
 – 2الحركة الدائرية
 – 3الحركة الموجية

(ب)
مثال
– حركة موجات الصوت .
– حركة القطار من محطة ألخرى .
– حركة أذرع المروحة .
– حركة بندول الساعة .
(ب)

(أ)

التطبيق التكنولوجى
الموجات الكهرومغناطيسية
– دراسة التركيب الداخلى لبللورات المعادن .
 –١أشعة جاما
– عالج بعض األورام .
 – 2األشعة السينية
– أجهزة الرؤية الليلية .
 – 3أشعة الضوء المرئى
– التصوير الفوتوغرافى .
 – 4األشعة تحت الحمراء
– تعقيم غرف العمليات الجراحية .
 – 5األشعة فوق البنفسجية
– االتصاالت الالسلكية .
***************************************************************************
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س   : 9اذكر مثاال واحدا لكل مما يأتى :
● آلة موسيقية وترية.
● حركة دائرية.
● حركة انتقالية.
● آلة موسيقية هوائية.
● حركة موجية.
● حركة دورية .
● أشعة ذات تأثير حرارى.
● موجة ميكانيكية.
● حركة نسبية .
● أشعة ذات تأثير كيميائى.
● موجة كهرومغناطيسية.
● حركة اهتزازية.
**********************************************************************
س   : 10أذكر نوع اإلشعاع الكهرومغناطيسى الذى يستخدم يف :
 – ١طهى الطعام .
 – 2تصوير العظام وبيان أماكن الشروخ والكسور .
 – 3التصوير الضوئى .
 – 4فحص عيوب الخامات المعدنية .
 – 5التحكم فى بعض األجهزة بالريموت كنترول .
 – 6تعقيم غرف العمليات الجراحية .
 – 7تصوير سط األرض باألقمار الصناعية .
 – 8اكتشاف وعالج بعض األورام .
 – 9أجهزة الرؤية الليلية .
 – ١0أجهزة االستشعار عن بعد .
 – ١١دراسة التركيب الداخلى لبللورات المعادن .
 – ١2االتصاالت .
**********************************************************************
س   : 11أذكر تطبيقا واحد لكل من :
 – 3األشعة السينية .

 – 2األشعة فوق البنفسجية .
 – ١األشعة تحت الحمراء .
 – 5أشعة جاما .
 – 4الضوء المنظور .
**********************************************************************
س   : 12أذكر تطبيقا تكنولوجيا واحدا للموجات الكهرومغناطيسية فى جمال :
 – 2مجال الصناعة .
 – 5الحرارة .
 – 8العروض الضوئية .

 – 3مجال البحث العلمى .
 – 6مجال الرؤية الليلية .
 – 9االستشعار عن بعد .

 – ١مجال الطب .
 – 4مجال التصوير .
 – 7مجال االتصاالت .
 – ١0التحكم عن بعد .
**********************************************************************
س   : 13صف حركة كل من األجسام اآلتية :
 – ١سيارة تتحرى بسرعة  ١00كم  /س بجوار سيارتك التى تسير بسرعة  70كم  /س وفى نفس اتجاهها .
 – 2دراجة تتحرى بسرعة  ١0كم  /س فى اتجاه معاكس التجاه سيارتك التى تسير بسرعة  60كم  /س .
 – 3سيارة تتحرى بجوار سيارتك فى نفس االتجاه وبنفس السرعة .
 – 4قطار يتحرى من اإلسكندرية إلى القاهرة .
 – 5نبات دوار الشمس .
 – 6سيارة ساكنة أثناء مرور سيارتك بجوارها .
 – 7سيارتك الساكنة أثناء حركة السيارة التى بجوارى للخلف .
 – 8حركة فرعى الشوكة الرنانة .
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س  : 14قارن بني كل من :
  – ١الحركة االنتقالية والحركة الدورية .
  – 2الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية .
  – 3الصوت والضوء .
  – 4حركة القطار وحركة أذرع المروحة ( من حيث  :النوع ) .
  – 5حركة بندول الساعة وحركة موجات الماء .
***************************************************************************

س  : 15استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات :
  – ١حركة القطار  /حركة السيارة  /حركة المقذوفات  /حركة البندول .
  – 2الحركة االنتقالية  /الحركة االهتزازية  /الحركة الدائرية  /الحركة الموجية .
  – 3حركة البندول  /حركة المروحة  /حركة موجات الماء  /حركة القطار .
  – 4موجات الالسلكى  /موجات الضوء المرئى  /موجات الماء  /أشعة جاما .
  – 5حركة األرجوحـة الدوارة  /حركة اإللكترون حـول النواة  /حركة قطعـة الفلين على سط المـاء المهتز /
حركة أذرع المروحة
  – 6أجهزة توزيع الصوت والتحكم فيه  /أجهزة التعقيم  /أجهزة الرؤية الليلية  /أجهزة تصوير العظام .
  – 7موجات الضوء  /األشعة فوق البنفسجية  /موجات الراديو  /موجات الصوت .
  – 8العود  /الكمان  /الجيتار  /الفلوت .
***************************************************************************

أسئلة متنوعة
  – ١اذكر التطبيقات التكنولوجية للموجات الميكانيكية (يكتفى باثنين) .
  – 2اذكر ثالثة تطبيقات تكنولوجية للموجات الكهرومغناطيسية .
  – 3عند مشاهدة مباراة كرة قدم فى االستاد يسمع صوت المذيع الداخلى من الراديو قبل سماع صوته من اإلذاعة
الداخلية فى االستاذ  ،ما تفسير ذلك ؟
  – 4اذكر نوع احلركة التى ميثلها كل مما يأتى :
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  – 5أكمل اجلدول التاىل :
املوجات الكهرومغناطيسية
األشعة فوق البنفسجية
األشعة تحت الحمراء
األشعة السينية
موجات الالسلكى

التطبيقات التكنولوجية

اجملال

...................................
الطب
الريموت كنترول
...................
...................................
الصناعة
االتصاالت الالسلكية
...................

 –6اذكر خصائص كل من الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية .
 – 7اذكر اسم ثالث موجات كهرومغناطيسية تستخدم فى مجال التصوير .
***************************************************************************

مسائل متنوعة
  – ١تتحرى سيارتـان األولى بسرعـة  70كم  /ساعة والثانيـة بسرعة  50كم  /ساعة فكم تكون سرعة السيـارة
األولى بالنسبة للسيارة الثانية عندما تتحرى السيارتان :
● فى اتجاه واحد .
● فى اتجاهين متضادين.
  – 2سيارتان تتحركان فى اتجاهين متضادين سرعـة كل منهما  50كم  /ساعة فكم تكون سرعة السيـارة الثانية
بالنسبة لسائق السيارة األولى ؟
  – 3تتحرى سيارتان فى اتجاهين متضادين فإذا كانت سرعة السيارة األولى  ١00كم  /س وسرعة السيارة الثانية
 50كم  /س فكم تكون سرعة السيارة الثانية بالنسبة لركاب السيارة األولى ؟
  – 4سيارتان تتحركان فى نفس االتجاه األولى بسرعـة  ١00كم  /ساعة والثانية بسرعة  80كم  /س فكم تكون
السرعة النسبية للسيارة األولى كما يالحظها ركاب السيارة الثانية ؟
  – 5سيارتان تتحركان فى اتجاهين متضادين  ،األولى بسرعـة  30كم  /س والثانيـة بسرعـة  50كم  /س  ،فكم
تكون السرعة النسبية للسيارة الثانية بالنسبة :
● لشخص يقف على الرصيف .
● لراكب فى السيارة األولى .
● لراكب يجلس بداخل نفس السيارة .
  – 6احسب السرعة الفعلية لسيارة سرعتها النسبية  90كم  /س بالنسبة لمراقب يتحرى فى نفس اتجاهها بسرعة
 40كم  /س .
 – 7يتحرى قطــاران على شريطين متوازيين فى اتجاهين متضادين فإذا كانت سرعـة القطـــار األول  60كم  /ساعة
وسرعة القطار الثانى  90كم  /ساعة  .احسب سرعة القطار األول كما يالحظها ركاب القطار الثانى .
 – 8قطــاران يتحركان على شريطين متوازيين فى اتجاهين متضادين فإذا كانت سرعــة القطــــار األول  60كم  /س
وسرعة القطار الثانى  90كم  /س  ،احسب سرعة القطار األول كما يالحظها ركاب القطار الثانى .
 – 9سيارتـان تتحركان فى نفس االتجـاه فإذا كانت سرعـة السيـارة األولى  30كم  /س  ،وسرعـة السيـارة الثانيـة
 70كم  /س  ،فكم تكون السرعة النسبية للسيارة الثانية بالنسبة لمراقب :
● يقف على الرصيف .
● يجلس داخل السيارة األولى .
 – ١0احسب السرعة الفعلية لسيارة سرعتها النسبية  ١30كم  /س بالنسبة لمراقب يتحرى فى نفس اتجاهها بسرعة
 50كم  /س .
 – ١١تتحرى سيـارة على طريق مستقيـم بسرعـة  70كم  /س فإذا تحركت على الطريق نفسـه دراجـة بخاريـة بسرعة
 250كم  /س أوجد سرعتها النسبية إذا كانت الدراجة تتحرى :
● فى نفس اتجاه السيارة.
● عكس اتجاه السيارة.
**************************************************************************
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1

األجرام السماوية :
● هى كل ما يسب فى الفضاء من نجوم وكواكب وأقمار وأجسام صخرية أو غازية .
● فى حالة حركة دائمة إلى ما شاء هللا .
النجوم :
● هى أجسام فضائية ضخمة تطلق كميات هائلة من الضوء والحرارة .
● إذا نظرت إلى السمـاء فى ليلـة صافيـة فإنك ترى الكثير من النجـوم التى تبدو صغيرة مع أنها أجسـام كبيـرة تطلق
كميات هائلة من الحرارة والضوء .
● تبعد عنا ماليين الكيلومترات ولذلك ال يقيس علماء الفلك المسافات بين النجوم بالكيلومترات ولكن بالسنين الضوئية.
السنة الضوئية :
● هى المسافة التي يقطعها الضوء فى سنة .
١2
● تساوى  ١0 ×9.467كم .
أى أن :
المسافة بالسنة الضوئية =

املسافة
(كيلو مرت)
املسافة
(سنة ضوئية)

المسافة بالكيلو متر
١2

١0 ×9.467

9.467
× ١0

١2

١2

المسافة بالكيلو متر = المسافة بالسنة الضوئية × ١0 ×9.467
ما معىن قولنا أن
م
املسافة بني نـجمني فى الفضاء  4سنوات ضوئية ؟
١
املسافة بني نــجمني فـى الفضـاء ١0 × 28.40١
2
كم ؟

اإلجابة

١2

أى أن المسلللافة بلللين النجملللين = = ١2١0 ×9.467 × 4
 ١2١0 × 37.868كم .
أى أن المسلللللافة بلللللين النجملللللين = ÷ ١2١0 × 28.40١
( 3 = )١2١0 ×9.467سنوات ضوئية .

مسائل :
( )١احسب المسافة بالسنة الضوئية بين نجمين يبعدان عن بعضهما  ١2١0 × 28.934كم .
احلل  :المسافة بالسنة الضوئية =  2 = )١2١0 ×9.467( ÷ ١2١0 × 28.40١سنة ضوئية .
( )2احسب المسافة بالكيلو متر بين نجمين يبعدان عن بعضهما  5سنوات ضوئية .
احلل  :المسافة بالكيلو متر =  ١2١0 ×١8.2335 = ١2١0 ×9.467 × 5كم .
م
١
2
3
4

اإلجابة

علل ملا يأتى

نللرى النجللوم علللى هيئللة نقللط صللغيرة رغللم أنهللا ألنها تبعد عنا بماليين الكيلومترات .
أجسام ضخمة ؟
ال يقللليس علملللاء الفللللك المسلللافات بلللين النجلللوم ألن المسافات بين النجوم شاسعة جدا ً .
أو  :ألن المسافة بين النجوم تزيد عن ماليين الكيلومترات .
بوحدة الكيلو متر؟
ألنها تطلق كميات هائلة من الضوء والحرارة .
النجوم أجسام مضيئة ؟
بالرغم من امتالء الكون بالنجوم إال أنهلا ال تكفلى ألنه يوجد بين النجوم باليين الكيلومترات من الفضاء المظلم
البارد .
إلضاءته ؟

اجملرات :
هى الوحدات العظمى التى يتألف منها الكون .
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اجملرة :
عبارة عن تجمع هائل من النجوم يقدر بآالف الماليين .
جمرة درب التبانة :
● هى المجرة التى تنتمى إليها مجموعتنا الشمسية .
● تسمى مجرة الطريق اللبنى .
● تتخذ شكالً بيضاويا ً تخرج منه أذرع حلزونية ملتفة تقع الشمس على إحداها .
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

ألن تجمع النجوم بها يشبه التبن المنثور .
ألنها تشبه كوب اللبن المسكوب على لوح زجاجى .

 ١تسمية مجرة درب التبانة بهذا االسم ؟
 2تسمية مجرة درب التبانة بالطريق اللبنى ؟
اخلالصة :
األجرام

توجد فى

السماوية

جمموعات تسمى

المجرات

جمرتنا فى

مجرة درب

توجد

مجموعتنا

الكون تسمى

التبانة

فيها

الشمسية

اجملموعة الشمسية :
توصل علماء الفلك من خالل األرصاد الفلكية لألجرام السماوية المختلفة إلى أن المجموعة الشمسية تتكون من :
( )١نجم واحد هو الشمس يدور حوله ثمانية كواكب .
( )2بعض المكونات األصغر حجما ً مثل األقمار والكويكبات والشهب والنيازى والمذنبات .
( )1الشمس :
● هى النجم الوحيد ضمن أفراد المجموعة الشمسية .
● تقع فى مركز المجموعة الشمسية .

● هى أكبر جسم فى المجموعة الشمسية .
● يدور حولها باقى أفراد المجموعة الشمسية .

( )2الكواكب :
● هى ثمانية أجسام كروية معتمة تدور حول الشمس فى اتجاه واحد (عكس اتجاه دوران عقارب الساعة) فى مدارات
شبه دائرية أو بيضاوية .
● تقع مداراتها فى مستوى واحد عمودى على محور دوران الشمس حول نفسها .
● ترتب حسب بعدها عن الشمس كاآلتى :
(عطارد  /الزهرة  /األرض  /المريخ  /المشترى  /زحل  /أورانوس  /نبتون)
● ترتيب الكواكب حسب حجمها من األكبر حجماً لألصغر :
(المشترى  /زحل  /أورانوس  /نبتون  /األرض  /الزهرة  /المريخ  /عطارد)
● حيتل كوكب األرض من حيث البعد عن الكمس الرتتيب الثالث.
● حيتل كوكب األرض من حيث احلجم الرتتيب الرابع حسب الرتتيب التصاعدى والرتتيب اخلامس حسب الرتتيب التنازىل .
● أقرب كوكب إلى الشمس هو (عطارد) وأبعدها (نبتون) .
● أكبر الكواكب حجما ً هو (المشترى) وأصغرها حجما ً ( عطارد) .
● أقرب كوكبين (جارين) لألرض هما (المريخ والزهرة) .
● أكبر الكواكب كثافة هو (األرض) وأقلها كثافة هو (زحل) .
● لالطالع فقط  :تم استبعاد كوكب بلوتو من المجموعة الشمسية فى  24أغسطس  2006م بحضور  424عالم فلك
فى اجتماع االتحاد الدولى لعلماء الفلك بسبب صغر حجمه ( خمس حجم األرض ) وتقاطع مداره مع مدار كوكب نبتون .
● تقسم كواكب المجموعة الشمسية إلى مجموعتين حسب بُعدها عن الشمس هى :
( )١مجموعة الكواكب الداخلية )القريبة من الشمس) .
( )2مجموعة الكواكب الخارجية (البعيدة عن الشمس) .
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وجه املقارنة
التعريف
الحجم
طبيعة
السطح
كثافة
مادتها
الغالف
الجوى
األقمار

جمموعة الكواكب اخلارجية

جمموعة الكواكب الداخلية
هى أقرب أربعة كواكب إلى الشمس .
( عطارد – الزهرة – األرض – المريخ )
صغيرة الحجم .
( األرض– الزهرة – المريخ – عطارد )

هى أبعد أربعة كواكب عن الشمس .
( المشترى – زحل – أورانوس – نبتون )
تسمى الكواكب العمالقة ألنها كبيرة الحجم .
( المشترى – زحل – أورانوس – نبتون )

أجسام صخرية صلبة .

تتكلللون ملللن عناصلللر غازيلللة أهمهلللا الهيلللدروجين
والهيليوم فى حالة صلبة ( متجمدة ) .

كثافتهلللا كبيلللرة تتلللراوح بلللين  3.3إللللى  5.5قليلة فى الكثافة حيث تتراوح كثافتهلا ملن  0.7إللى
3
3
 ١.3جم  /سم .
جرام  /سم .
جميعها لها غالف جوى .

جميعها لها غالف جوى عدا عطارد .

ال تللدور أقمللار حللول عطللارد والزهللرة ويللدور تتميز بوجود أعداد كبيرة من األقمار تدور حول كل
قمر واحد حول األرض وقمران حول المريخ  .منها .

الزهرة

املريخ

الرسم
األرض

نبتون أورانوس

زحل

املشرتى

عطارد

***************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

تسلللللمية كواكلللللب عطلللللارد والزهلللللرة واألرض والملللللريخ ألنها أقرب أربعة كواكب إلى الشمس .
١
بمجموعة الكواكب الداخلية ؟
تسللللمية كواكللللب المشللللترى وزحللللل وأورانللللوس ونبتللللون ألنها أبعد أربعة كواكب عن الشمس .
2
بمجموعة الكواكب الخارجية ؟
الغللازات المكونللة لمجموعللة الكواكللب الخارجيللة توجللد فللى الرتفاع الضغط والبرودة الشديدة عللى أسلط هلذه
3
الكواكب .
صورة صلبة (متجمدة) ؟
ألنها أجسام صخرية صلبة .
 4كثافة الكواكب الداخلية مرتفعة ؟
ألنها تتكون من عناصر غازية .
 5كثافة الكواكب الخارجية منخفضة ؟
ألنها كبيرة الحجم .
 6تسمية مجموعة الكواكب الخارجية بالكواكب العمالقة ؟
***************************************************************************
اختالف قوى اجلاذبية على أسطح الكواكب :
● جلس إسحق نيوتن يو ًما ما أسفل شجرة تفاح فى حديقـة منزلـه  ،وفجأة سقطت على رأسـه تفاحـة  ،وكان تفسير
إسحق نيوتن لهذه الظاهرة هو أن لألرض جاذبية تسببت فى سقوط التفاحة نحو األرض.
● أثبت إسحق نيوتن أن أى جسمين فى الفضاء بينهما قوة جاذبية تعتمد على :
( )2المسافة بين الجسمين (عالقة عكسية).
( )١كتلة الجسمين (عالقة طردية) .
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● كل الكواكب فى المجموعة الشمسية تدور حول الشمس بفعل جاذبية الشمس لها.
● الجاذبية على سط أى كوكب تختلف عنها على سط أى كوكب آخر.
● الجدول التالى يوض عجلة الجاذبية على أسط جميع الكواكب.
الكوكب

عطارد

الزهرة

األرض

املريخ

املشرتى

زحل

أورانوس

نبتون

عجلة اجلاذبية

3.78

8.60

9.78

3.72

22.88

9.05

7.77

١١.00

مما سبق نستنتج أن :
( )١أكبر الكواكب جاذبية هو ( المشترى ) .
( )2أصغر الكواكب جاذبية هو ( المريخ ) .
( )3ترتيب الكواكب حسب قوة الجاذبية من األكبر لألصغر :
(المشترى  /نبتون  /األرض  /زحل  /الزهرة  /أورانوس  /عطارد /المريخ)
م
١
2
3
4
5

اإلجابة

علل ملا يأتى

بسبب قوة جذب الشمس لها .
تدور الكواكب حول الشمس فى مدارات ثابتة ؟
تختلف قوى جذب الكواكب لألجسام على أسطحها ؟ الختالف عجلة الجاذبية على أسطحها .
ألن عجلة الجاذبية على سلطحه أكبلر ملن عجللة الجاذبيلة
أكبر الكواكب جاذبية هو المشترى ؟
على الكواكب األخرى .
ألن عجلة الجاذبيلة عللى سلطحه أقلل ملن عجللة الجاذبيلة
أصغر الكواكب جاذبية هو المريخ ؟
على الكواكب األخرى .
الجاذبيللة علللى سللط األرض أكبللر منهللا علللى كوكللب ألن عجلللة الجاذبيللة علللى سللط األرض أكبللر مللن عجلللة
الجاذبيلللة عللللى سلللط الملللريخ  .أو  :ألن كتللللة كوكلللب
المريخ ؟
األرض أكبلللر ملللن كتللللة كوكلللب الملللريخ وقلللوة الجاذبيلللة
تتناسب طرديا مع الكتلة .

( )3األقمار :
● هى كواكب صغيرة تخضع لجاذبية الكواكب األكبر منها وتدور حولها .
● مثال  :القمر التابع لألرض (علل) ؟
ج  :ألن القمر يدور حول كوكب األرض ويخضع لجاذبيته .
● الجدول التالى يوض عدد األقمار التى تدور الكواكب :
الكوكب

عطارد

الزهرة

األرض

املريخ

املشرتى

زحل

أورانوس

نبتون

عدد األقمار

ال يوجد

ال يوجد

١

2

62

60

27

١2

( )4الكويكبات :
● هى آالف الكتل الصخرية المتفاوتة فى الحجم .
● يدور معظمها ما بين كوكب المريخ وكوكب المشترى فى منطقة تعرف باسم حزام الكويكبات السيارة تفصل بين
مجموعة الكواكب الداخلية والمجموعة الخارجية .
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الكويكبات  :هى أجسام فضائية صخرية
يدور معظمها فلى منطقلة حلزام الكويكبلات
السيارة .

حزام الكويكبـات السـيارة  :هلى المنطقلة التلى تفصلل
بللين مجموعللة الكواكللب الداخليللة ومجموعللة الكواكللب
الخارجية ويدور فيها معظم الكويكبات .

( )5الشهب :

هى الكتل الصخرية الصغيرة التى :
● تسقط خالل الغالف الجوى .
● تحترق تماما (كليا) نتيجة للحرارة المتولدة من احتكاكها مع الهواء .
● تكون على صورة سهام ضوئية يمكن رؤيتها بالعين المجردة .
( )6النيازك :

هى الكتل الصخرية الكبيرة الصلبة التى :
● تسقط وال تحترق بالكامل (تحترق جزئيا) عندما تدخل الغالف الجوى .
● يصل جزء منها إلى سط األرض (جزء متبقى دون احتراق) .
أكبر نيزك وجد حتى اآلن :
● تصل كتلته إلى  80طن .
● موجود جنوب غرب إفريقيا (فى ناميبيا) .
( )7املذنبات :
● هى كتل من الصخور والثلع والغازات المتجمدة تدور حول الشمس فى مدارات
بيضاوية شديدة االستطالة تتقاطع مع مدارات الكواكب .
● يتكون المذنب من :
( )1رأس  :عبارة عن كرات ثلجية وهى خليط من :
(أ) غازات متجمدة (ثانى أكسيد الكربون  /النيتروجين  /الميثان).
(ب) أجزاء صخرية وأتربة وجزيئات ماء .
( )2ذيل  :يتكون من سحابة غازية .
● من أشهر المذنبات مذنب هالى الذى تم رصده ودراسته سنة  ١986وهو يدور
دورة كاملـة حول الشمس كل  76عاما ً  ،أى أن آخر ظهـور لـه عام  ١9١0م
والظهور القادم له عام  2062م .
***************************************************************************
التلسكوب :

هو جهاز من األجهزة التى تستخدم فى :
( )2التعرف على األجرام السماوية .
( )١رصد الفضاء الخارجى .
يوجد منه أنواع كثيرة أهمها :
( )2التلسكوب الكاسر .
( )١التلسكوب العاكس .
م
١

علل ملا يأتى
ترى الشهب على هيئة سهام ضوئية ؟

 2تسقط الشهب وال تصل إلى سط األرض ؟
 3يمكن رؤية الشهب بالعين المجردة ؟
اختالف رأس المذنب عن ذيله ؟
4

اإلجابة
الحتراقها تماما ً عند دخولها الغالف الجوى لألرض بفعل الحلرارة
الناتجة عن احتكاكها بجزيئات الهواء .
ألنها تحترق نتيجة للحرارة المتولدة من احتكاكها مع الهواء
ألنها تكون على صورة سهام ضوئية .
ألن رأس المذنب عبارة عن كرات ثلجية بينما ذيل الملذنب يتكلون
من سحابة غازية .
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ال يرى اإلنسان مذنب هالى أكثلر ملن ملرتين ألنه يظهر لسكان األرض كل  76عاما ً .
5
فى حياته ؟
ألنه يستخدم فى التعرف على األجرام السماوية .
 6أهمية التلسكوب فى مجال رصد الفضاء ؟
***************************************************************************
األسئلة الىت بها العالمة :
) (وردت فى امتحانات المدارس فى األعوام السابقة على مستوى الجمهورية .
) (وردت فى أسئلة الكتاب المدرسى .
********************************************************************

س  : 1أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها :
  – ١قوة الجاذبية بين جسمين تتوقف على  ......................و ...........................
  – 2أكبر الكواكب حج ًما هو  ........................وأكبرها كثافة هو ........................
  – 3أقرب كوكب للشمس هو  ........................وأبعد كوكب هو .......................
  – 4تدور الكواكب حول الشمس فى مدارات  ........................وتقع هذه المدارات فى مستوى ....................
على محور دوران الشمس.
  – 5من أنواع التلسكوبات  ......................و ...........................
  – 6المسافة التى يقطعها الضوء في سنة تسمى ..........................
  – 7تقاس المسافات بين ا لنجوم بوحدة  ......................وهى تساوى ......................
  – 8تسمى مجرتنا فى الكون باسم مجرة  ......................أو ......................
  – 9من أنوا ع التلسكوبات التى تستخدم فى رصد األجرام السماوية  ......................و ......................
  – ١0تدور الكواكب حول الشمس  ......................اتجاه دوران عقارب الساعة .
  – ١١يقع كوكب الزهرة بين كوكبى  ......................و ......................
  – ١2تسمى مجموعة الكواكب الداخلية بالكواكب  .........................بينما تسمى مجموعة الكواكب الخارجية
بالكواكب ......................
  – ١3أبعد كوكبين داخليين عن الشمس هما  ......................و ......................
  – ١4ال تدور أقمار حول كوكبى  ......................و  ......................بينما كوكب  ......................يدور حوله
أكبر عدد من األقمار .
  – ١5توابع النجوم تسمى  ...................بينما توابع الكواكب تسمى ........................
  – ١6يقع حزام الكويكبات السيارة بين كوكبى  ......................و ......................
  – ١7الكتل الصخرية الفضائية التى تحترق تماما في الغالف الجوى لألرض تسمى  ......................بينما التى
يحترق سطحها الخارجى فقط تسمى ......................
  – ١8يتكون المذنب من  ......................و ........................
  – ١9من أشهر المذنبات التى تدور حول الشمس مذنب  .................الذى يكمل دورته حول الشمس كل ........
عاما ً .
 ......................  – 20تجمعات من النجوم تمثل الوحدات العظمى لبناء الكون .
  – 2١تسمى المجرة التى تنتمى إليها المجموعة الشمسية  ...................وهى تأخذ شكال ......................
  – 22أقرب أربعة كواكب للشمس تسمى  ....................بينما أبعد أربعة كواكب للشمس تسمى ....................
  – 23كوكب عطارد و  ................و  .....................و  ....................من الكواكب ........................
  – 24تحتل األرض في المجموعة الشمسية من حيث الحجم  ..................تصاعديا .
  – 25أكبر الكواكب جاذبية هو  ....................وأصغرها جاذبية هو ....................
  – 26تعتبر  ....................كتل صخرية تسقط في الفضاء ويصل جزء منها لألرض .
  – 27تدور الكويكبات والمذنبات حول ......................
  – 28تدور المذنبات حو الشمس في مدارات  ......................وأشهرها مذنب .

92

االالالالالالالل

 – 29ترى  .................في السماء على هيئة نقاط صغيرة  ...................رغم أنها أجسام ضخمة .
 – 30الكواكب الداخلية أجسام  ......................بينما الكواكب الخارجية أجسام ......................
 – 3١تتكون مادة الكواكب العمالقة من عدة عناصر أهمها غازى  ......................و ........................
 – 32األجرام السماوية فى حالة  .....................إلى ما شاء هللا .
 – 33النجوم هى أجسام فضائية ضخمة تطلق كميات هائلة من  ....................و ......................
 – 34يقيس علماء الفلك المسافات بين النجوم بـ  .........................وليس .............................
 – 35السنة الضوئية هى المسافة التي يقطعها الضوء فى  .................وتساوى  ..............................كم .
 – 36المجرة عبارة عن تجمع هائل من .....................يقدر بآالف الماليين .
 – 37تتكون المجموعة الشمسية من نجم واحد هو  ................يدور حوله  ...................كواكب .
 – 38تدور الكواكب حول الشمس فى مدارات  ......................أو ......................
 – 39الكواكب الداخلية هى  ................أربعة كواكب إلى الشمس بينما الكواكب الخارجية هى  ................أربعة
كواكب عن الشمس .
 – 40مجموعة الكواكب الداخلية هى  ..................و  ..................و ..................و..................
 – 4١مجموعة الكواكب الخارجية هى  ..................و  ..................و ..................و..................
 – 42مجموعة الكواكب الداخلية  ...................الحجم بينما مجموعة الكواكب الخارجية  ...................الحجم .
 – 43مجموعة الكواكب الداخلية  ...................الكثافة بينما مجموعة الكواكب الخارجية  ...................الكثافة .
3
 – 44تتراوح كثافة مجموعة الكواكب الداخلية بين  ..................و  ...................جم  /سم .
 – 45تتكون مجموعة الكواكب الخارجية من عناصر غازية أهمها  ....................و .......................
3
 – 46تتراوح كثافة مجموعة الكواكب الخارجية بين  ..................و  ...................جم  /سم .
 – 47مجموعة الكواكب الداخلية جميعها لها غالف جوى عدا .............................
 – 48يوجد الهيدروجين والهيليوم فى مجموعة الكواكب الخارجية فى حالة ...........................
 – 49تتميز مجموعة الكواكب الخارجية بوجود أعداد كبيرة من  ....................تدور حول كل منها .
 – 50أكبر جسم فى المجموعة الشمسية هو ...................
 – 5١تحترق الشهب نتيجة للحرارة المتولدة من احتكاكها مع ......................
 – 52تكون الشهب على صورة  ......................يمكن رؤيتها بالعين المجردة .
 – 53أكبر نيزى وجد حتى اآلن تصل كتلته إلى  ......................طن .
 – 54رأس المذنب عبارة عن كرات  ......................بينما يتكون ذيله من ........................
 – 55تستخدم التلسكوبات فى .............................
 – 56الغازات المتجمدة فى رأس المذنب هى  ........................و  .........................و ..........................
 – 57يقع كوكب األرض بين كوكبين  ....................و .........................
 – 58تعتبر األقمار  ..................صغيرة تخضع لجاذبية أجسام أكبر منها .
***************************************************************************

س  : 2اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية :
  – ١نظام نجمى يتكون من آالف ماليين النجوم .
  – 2أجسام فضائية صغيرة تخضع لجاذبية الكواكب .
  – 3كتل متجمدة من الثلع والغازات وقطع من الصخور تدور حول الشمس.
  – 4أبعد كوكب فى المجموعة الشمسية.
  – 5سادس كوكب بعدًا عن الشمس.
  – 6كتلة صخرية تسقط من الفضاء وتصل إلى سط األرض.
  – 7النجم الذى تدور حوله جميع الكواكب.
  – 8كتل صخرية تسقط من الفضاء وتصل إلى سط األرض.
  – 9المسافة التي يقطعها الضوء فى سنة .
  – ١0أجسام كروية عددها ( )8تدور حول الشمس في اتجاه واحد .
  – ١١كتل صخرية كبيرة تسقط في الفضاء وال تحترق كلها وتصل إلى سط األرض أجزاء منها .
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  – ١2منطقة تفصل بين مجموعة الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية .
  – ١3أجسام فضائية ضخمة تطلق كميات هائلة من الضوء والحرارة .
  – ١4الوحدات العظمى التى يتألف منها الكون .
  – ١5المجرة التى تنتمى إليها مجموعتنا الشمسية .
  – ١6ثمانية أجسام كروية معتمة تدور حول الشمس فى اتجاه واحد عكس اتجاه دوران عقارب الساعة .
  – ١7أقرب أربعة كواكب إلى الشمس .
  – ١8أبعد أربعة كواكب عن الشمس .
  – ١9كواكب كبيرة الحجم قليلة الكثافة تتكون من عناصر غازية .
  – 20كوكب يدور حوله قمر واحد .
  – 2١كوكب يدور حوله قمران .
  – 22توابع تخضع لجاذبية الكواكب التى تدور حولها .
  – 23آالف من الكتل الصخرية متفاوتة الحجم يدور معظمها في المنطقة ما بين كوكب المريخ والمشترى.
  – 24أكبر الكواكب جاذبية .
  – 25كتل صخرية صغيرة جدا تحترق تماما عند اختراقها الغالف الجوى لألرض وترى على هيئة سهام ضوئية.
  – 26كتل من الصخـور والثلع والغـازات المتجمدة تدور حـول الشمس فى مدارات بيضاويـة شديدة االستطالـة
تتقاطع مع مدارات الكواكب .
  – 27الكوكب األكبر حجما وكتلة .
 – 28مجموعة من الكواكب تتميز بوجود أعداد كبيرة من األقمار تدور حول كل منها .
 – 29كواكب صغيرة الحجم كبيرة الكثافة تتكون من أجسام صخرية صلبة .
 – 30أكبر الكواكب حجما ً .
 – 3١أصغر الكواكب حجما ً .
 – 32أكبر جسم فى المجموعة الشمسية .
 – 33مكتشف الجاذبية األرضية .
 – 34كل ما يسب فى الفضاء من نجوم وكواكب وأقمار وأجسام صخرية أو غازية .
 – 35أصغر الكواكب جاذبية .
 – 36أكبر الكواكب كثافة .
 – 37تجمع هائل من النجوم يقدر بآالف الماليين .
 – 38تتخذ شكالً بيضاويا ً تخرج منه أذرع حلزونية ملتفة تقع الشمس على إحداها .
 – 39النجم الوحيد ضمن أفراد المجموعة الشمسية .
 – 40عطارد والزهرة واألرض والمريخ .
 – 4١الكتل الصخرية الكبيرة الصلبة التى تسقط وال تحترق بالكامل عندما تدخل الغالف الجوى ويصل جزء منها إلى
سط األرض .
 – 42كوكب ال يدور حوله أقمار .
 – 43يتكون من رأس وذيل .
 – 44كرات ثلجية خليط من غازات متجمدة وأجزاء صخرية وأتربة وجزيئات ماء .
 – 45أحد مكونات المذنب يتكون من سحابة غازية .
 – 46أشهر المذنبات والذى تم رصده ودراسته سنة . ١986
 – 47مذنب يدور دورة كاملة حول الشمس كل  76عاما ً .
 – 48أجهزة تستخدم فى التعرف على األجرام السماوية .
 – 49المشترى وزحل وأورانوس ونبتون .
 – 50مجموعة من الكواكب جميعها لها غالف جوى .
 – 5١أقرب كوكب إلى الشمس .
 – 52أبعد كوكب عن الشمس .
***************************************************************************

94

االالالالالالالل

س  : 3صوب ما حتته خط :
  – ١تقاس المسافة بين النجوم بوحدة الكيلومتر .
  – 2المذنبات هى الوحدات العظمى التى يتألف منها الكون.
  – 3تدور الكواكب حول الشمس فى مدارات دائرية .
  – 4يدور حول الشمس  5كواكب فى مدارات بيضاوية عكس اتجاه عقارب الساعة. .
  – 5األرض من مجموعة الكواكب الخارجية .
  – 6الكواكب القريبة من الشمس تسمى كواكب خارجية .
  – 7تتكون الكواكب الخارجية من غازات متجمدة أهمها األكسجين والهيدروجين .
  – 8يوجد حزام الكويكبات السيارة بين مدار كوكبى األرض والمشترى .
  – 9يستخدم الميكروسكوب فى رؤية ودراسة األجرام السماوية.
  – ١0النيازى كتل صخرية صغيرة تسقط خالل الغالف الجوى وتحترق تماما نتيجة احتكاكها مع الهواء.
  – ١١يدور حول كوكب األرض قمران .
  – ١2النيازى تتكون من رأس وذيل .
  – ١3الكويكبات كتل من الصخور والثلع والغازات المتجمدة تدور حو الشمس .
  – ١4أقرب كوكب للشمس كوكب نبتون .
 – ١5كل ما يدور فى الفضاء من نجوم وكواكب ومجرات وأجسام صخرية وغازية يسمى المجموعة الشمسية .
 – ١6أكبر الكواكب جاذبية هو األرض وأصغرها جاذبية هو نبتون.
 – ١7أكبر الكواكب حجما هو زحل وأصغرها حجما هو المريخ.
 – ١8يقيس علماء الفلك المسافات بين النجوم بالكيلومترات .
 – ١9المجرة عبارة عن تجمع هائل من الكواكب .
 – 20تقع المجموعة الشمسية فى مجرة اندروميدا .
 – 2١مجموعة الكواكب الداخلية متوسطة الحجم .
 – 22تكون المذنبات على صورة سهام ضوئية يمكن رؤيتها بالعين المجردة .
 – 23أكبر كواكب المجموعة الشمسية كثافة عطارد .
***************************************************************************

س  : 4ضع عالمة ( )أو عالمة ( × ) أمام ما يلى :
  – ١تقع األرض في المجموعة الشمسية في الترتيب الثالث حسب البعد عن الشمس .
  – 2تعتبر كتلة األرض أكبر كتلة في المجموعة الداخلية لكواكب المجموعة الشمسية .
  – ١3تحتوى المجرة على عدد محدود من النجوم .
  – ١4مجرة درب التبانة تخرج منها أذرع مستقيمة .
  – ١5يستخدم الميكروسكوب بنوعيه العاكس والكاسر في التعرف على األجرام السماوية .
  – ١6تقاس المسافات بين النجوم بالكيلو متر .
  – ١7مجموعة الكواكب الداخلية تتبعها  3أقمار فقط .
  – ١8يدور حول كوكب األرض  3أقمار .
  – ١9يوجد حزام الكويكبات السيارة بين كوكبى األرض والمريخ .
  – 20رأس المذنب عبرة عن كرات ثلجية بينما الذيل عبارة عن سحابة غازية .
  – 2١المجرات هى الوحدات العظمى التى يتكون منها الكون .
  – 22الكواكب أجسام مضيئة وعددها  9كواكب .
  – 23تتكون الكواكب الخارجية من أجسام صخرية صلبة .
  – 24النيازى هى الكتل الصخرية التى تسقط داخل الغالف الجوى وتحترق بالكامل في الغالف الجوى .
  – 25األقمار أجسام فضائية صغيرة تخضع لجاذبية الكواكب التى تدور حولها .
  – 26ترى الشهب في الغالف الجوى على هيئة سهام ضوئية .
  – 27الكواكب الخارجية تتكون من غازات متجمدة .
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  – 28المريخ يدور حوله قمر واحد .
  – 29يستخدم التلسكوب لدراسة المعادن .
  – 30النيازى تتكون من رأس وذيل .
 – 3١تسب األجرام السماوية في الفضاء وهى في حالة حركة دائمة إلى ما شاء هللا .
 – 32الجاذبية على سط األرض أكبر منها على سط المريخ .
 – 33كثافة كوكب زحل أقل من كثافة كوكب األرض .
 – 34النيازى عبارة عن كتل صخرية كبيرة .
 – 35يدور مذنب هالى حول األرض كل  76عاما .
 – 36أكبر الكواكب حجما عطارد وأصغرها المشترى .
 – 37يتكون المذنب من رأس وجذع .
 – 38تزداد قوى الجاذبية على سط الكوكب بزيادة كتلته .
 – 39تدور األقمار في منطقة حزام الكويكبات السيارة .
 – 40يوجد أكبر نيزى حتى اآلن بمنطقة جنوب غرب أفريقيا وتصل كتلته إلى  60طن .
 – 4١تقع النجوم في تجمعات تعرف بالكويكبات .
 – 42تدور الكواكب حول الشمس فى اتجاهين مختلفين .
 – 43تدور الكواكب حول الشمس فى نفس اتجاه دوران عقارب الساعة .
 – 44تدور الكواكب فى مدارات تقع جميعا ً موازية لمحور دوران الشمس حول نفسها .
 – 45أكبر جسم فى المجموعة الشمسية هو المشترى .
 – 46أثبت إسحق نيوتن أن أى جسمين فى الفضاء بينهما قوى كهرومغناطيسية .
 – 47تحترق الشهب نتيجة للحرارة المتولدة من احتكاكها مع الماء .
 – 48من الغازات المتجمدة فى رأس المذنب الهيدروجين .
***************************************************************************

س  : 5اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :
  – ١تدور الكواكب حول الشمس فى مدارات  ( ...................دائرية  /بيضاوية  /حلزونية  /غير منتظمة )
  – 2أى الكواكب اآلتية تكون الجاذبية على سطحه هى األكبر ؟ ...................
( المريخ  /عطارد  /الزهرة  /األرض )
  – 3تشتمل المجموعة الشمسية بجانب الشمس على ...................
● كويكبات ونيازى ومذنبات فقط .
● ثمانية كواكب فقط .
● ثمانية كواكب بجانب الكويكبات والنيازى والمذنبات.
● نجوم وكواكب .
  – 4كوكب كبير الحجم وقليل الكثافة يتكون من عناصر غازية هو كوكب ..................
( المشترى  /عطارد  /الزهرة  /األرض )
  – 5الوحدات العظمى التى يتألف منها الكون هى  ( .................الكواكب  /المجرات  /األقمار  /النجوم )
( المريخ  /عطارد  /الزهرة  /األرض )
  – 6أقرب كواكب المجموعة الشمسية للشمس .............
( الشهب  /األقمار  /النيازى  /المذنبات )
  – 7أجسام فضائية تخضع لجاذبية الكواكب ..............
( الكواكب  /األقمار  /النجوم  /الكويكبات )
  – 8تشع  ................كميات هائلة من الضوء والحرارة .
١2
  – 9إذا كان نجم يبعد عن الشمس بمقدار  ١0 × ١8.934كم  ،فإن المسافة بينهما تساوى  .............سنة
()5/4/3/2
ضوئية .
  – ١0إذا كان نجم يبعد عن الشمس مسافة قدرها  3سنة ضوئية  ،فإن المسافة بينهما تساوى  .............كم .
١2
١2
١2
١2
( ) ١0 × ١50 / ١0 × 56 / ١0 × 27.88 / ١0 × 28.40١
  – ١١تحتوى المجموعة الشمسية على .....................
( ماليين النجوم  /آالف النجوم  /نجم واحد  /آالف الماليين من النجوم )
  – ١2تدور الكواكب حول الشمس بفعل قوة جاذبية  ( ...............األرض  /الشمس  /المشترى  /القمر )
  – ١3يدور حول الشمس في مدارات شبه دائرية  ............كواكب ) 9 / 8 / 7 / 5 ( .
( المشترى  /أورانوس  /نبتون  /زحل )
  – ١4أقرب الكواكب الخارجية للشمس .............
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  – ١5تتكون الكواكب الخارجية من عدة عناصر أهمها الهيدروجين والهيليوم في حالة ...................
( غازية  /سائلة  /منصهرة  /متجمدة )
  – ١6تحاط جميع الكواكب بغالف جوى ما عدا كوكب  ( ..............المريخ  /عطارد  /الزهرة  /األرض )
( المشترى  /المريخ  /الزهرة  /األرض )
  – ١7أكبر الكواكب كثافة ................
  – ١8عجلة الجاذبية على سط كوكب المريخ  ..................عجلة الجاذبية على سط كوكب الزهرة .
( أكبر من  /أقل من  /تساوى )
  – ١9عدد األقمار التى تدور حول كوكب المريخ  ( ................صفر ) 27 / ١2 / 2 /
( األرض  /القمر  /الشمس  /النيازى )
  – 20تدور الكويكبات والمذنبات حول ................
  – 2١تدور المذنبات حول الشمس فى مدارات .................
( دائرية  /بيضاوية  /شبه دائرية  /بيضاوية شديد االستطالة )
  – 22ذيل المذنب عبارة عن  ( .................سحابة غازية  /أجزاء صخرية  /غازات متجمدة  /أتربة متطايرة )
  – 23يرى مذنب هالى كل  76 ( .................شهر  76 /عاما ً  67 /عاما ً  67 /سنة ضوئية )
  – 24نسبة كتلة وحدة الحجوم من كوكب المشترى إلى كتلة وحدة الحجوم من كوكب األرض  .............الواحد
( أكبر من  /أقل من  /تساوى )
الصحي .
  – 25يقيس العلماء المسافة بين النجوم بوحدة تسمى .................
( السنة الضوئية  /الوحدة الفلكية  /الكيلو متر  /جميع ما سبق )
( المريخ  /عطارد  /زحل  /األرض )
  – 26كل مما يأتى من الكواكب الداخلية عدا .................
  – 27تحتل األرض الترتيب  .............من حيث البعد عن الشمس  ( .الثانى  /الثالث  /الرابع  /الخامس )
( المشترى  /نبتون  /عطارد  /األرض )
  – 28أبعد الكواكب عن الشمس كوكب ...............
( األرض  /زحل  /المشترى  /أورانوس )
  – 29يدور حول كوكب  ..............أكبر عدد من األقمار .
 ..............  – 30يحترق سطحها الخارجى فقط والباقى يسقط على األرض .
( الشهب  /المذنبات  /النيازى  /الكويكبات )
( الشهب  /الكواكب  /النيازى  /الشمس )
  – 3١أجسام فضائية تحترق كليا ..............
( الكوكب  /الشمس  /الشهب  /مذنب هالى )
 .............  – 32يتكون من رأس وذيل ويظهر كل  76عاما ً .
  – 33يستخدم جهاز التلسكوب في دراسة  ( .............شدة الزالزل  /البراكين  /األجرام السماوية  /المعادن )
3
  – 34كوكب  ..............صلب تتراوح كثافته بين  5.5 : 3.3جم  /سم .
( المريخ  /المشترى  /زحل  /أورانوس )
( النيازى  /المذنبات  /الشهب  /األقمار )
  – 35ترى  ..............عند احتراقها على هيئة سهام ضوئية .
  – 36يتكون  ...............من رأس به كرات ثلجية وذيل من سحابة غازية  ( .النيزى  /الشهاب  /المذنب )
( الزهرة  /المشترى  /نبتون  /عطارد )
  – 37أقل الكواكب جاذبية هو ................
  – 38يكمل المذنب  ..............دورته حول الشمس كل  76عام ( .فالى  /هالى  /سالى  /بالى )
( واحد  /ال يوجد  /ثالثة  /اثنين )
  – 39عدد التوابع لكوكب عطارد ..............
  – 40تجمع هائل من النجوم يقدر بآالف الماليين يسمى  ( .............المجرة  /الكوكب  /المجموعة الشمسية )
  – 4١الوحدات العظمى التى يتألف منها الكون عبارة عن تجمع هائل من النجوم عددها .....................
( مائة ألف  /مائة  /ألف  /آالف الماليين)
***************************************************************************

س  : 6علل ملا يأتى :
  – ١كثافة الكواكب الخارجية قليلة.
  – 2الجاذبية على سط األرض أكبر منها على سط المريخ.
  – 3ال يقيس علماء الفلك المسافة بين النجوم بالكيلومترات.
  – 4بعض الكتل الصخرية التى تسقط فى الفضاء ال تصل إلى سط األرض.
  – 5تسمية كواكب عطارد والزهرة واألرض والمريخ بمجموعة الكواكب الداخلية .
  – 6تسمية كواكب المشترى وزحل وأورانوس ونبتون بمجموعة الكواكب الخارجية .
  – 7نرى النجوم على هيئة نقط صغيرة رغم أنها أجسام ضخمة .
  – 8تدور الكواكب حول الشمس في مدارات ثابتة .
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  – 9قوة الجاذبية على كوكب المشترى أكبر من أى كوكب آخر .
  – ١0صغر قوى الجاذبية على سط كوكب المريخ .
  – ١١الغازات المكونة لمجموعة الكواكب الخارجية توجد فى صورة متجمدة .
  – ١2تسمية مجموعة الكواكب الخارجية بالكواكب العمالقة .
  – ١3كثافة الكواكب الداخلية مرتفعة بينما كثافة الكواكب الخارجية منخفضة .
  – ١4تعتبر األقمار توابع للكواكب .
  – ١5ترى الشهب على هيئة سهام ضوئية .
  – ١6ال يرى اإلنسان مذنب هالى أكثر من مرتين فى حياته .
 – ١7النجوم أجسام مضيئة .
 – ١8بالرغم من امتالء الكون بالنجوم إال أنها ال تكفى إلضاءته
 – ١9تسمية مجرة درب التبانة بهذا االسم .
 – 20تسمية مجرة درب التبانة بالطريق اللبنى .
 – 2١تختلف قوى جذب الكواكب لألجسام على أسطحها .
 – 22تسقط الشهب وال تصل إلى سط األرض .
 – 23يمكن رؤية الشهب بالعين المجردة .
 – 24اختالف رأس المذنب عن ذيله .
 – 25أهمية التلسكوب فى مجال رصد الفضاء .
***************************************************************************

س  : 7ما املقصود بكل من :
  – 2النيازى .
  – 5األقمار .
  – 8السنة الضوئية.
  – ١١الشهب.

  – 3المذنبات .
  – 6الكويكبات .
  – 9المجرات.
  – ١2الكواكب .

  – ١مجموعة الكواكب الخارجية .
  – 4مجموعة الكواكب الداخلية .
  – 7النجوم .
  – ١0حزام الكويكبات السيارة .
  – ١3المسافة بين نجمين  2سنة ضوئية .
***************************************************************************
س   : 8اذكر مثاال واحدا لكل من :
 – 3مذنب .

 – 2نجم .
 – ١مجرة كونية .
 – 6كوكب خارجى .
 – 4كوكب داخلى .
***************************************************************************
س   : 9اذكر الرقم الدال على كل مما يأتى :
 – ١عدد الكواكب التى تدور حول نجم الشمس .
 – 2كثافة الكواكب الداخلية .
 – 3كثافة الكواكب الخارجية .
 – 4عدد األقمار التى تدور حول كوكب المريخ .
 – 5عدد األقمار التى تدور حول كوكب زحل .
 – 6عدد األقمار التى تدور حول كوكب األرض .
 – 7عدد األقمار التى تدور حول كوكب المشترى .
 – 8زمن دورة المذنب هالى حول الشمس .
 – 9عدد األقمار التى تدور حول كوكب أورانوس .
 – ١0عدد أقمار مجموعة الكواكب الداخلية .
***************************************************************************
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س   : 10أكتب ما تشري إليه األرقام التالية يف حدود ما درست :
١2

● قمران .
● قمر واحد.
2
●  9.78م  /ث .
●  80طن .

●  ١0 ×9.467كم .
3
●  3.3إلى  5.5جرام  /سم .
3
●  0.7إلى  ١.3جم  /سم .
●  62قمر .
***************************************************************************

س  : 11ماذا حيدث عند :
  – ١عدم اختراع التلسكوب .
  – 2النظر إلى السماء فى ليلة صافية .
  – 3اختراق كويكب صغير الحجم الغالف الجوى لألرض .
  – 4اختراق كويكب كبير الحجم الغالف الجوى لألرض .
  – 5احتكاى الشهب بالغالف الجوى لألرض .
 – 6السفر من كوكب األرض إلى كوكب المشترى ( بالنسبة لقوة الجاذبية ) .
 – 7السفر من كوكب األرض إلى كوكب المريخ ( بالنسبة لقوة الجاذبية ) .
 – 8انعدام جاذبية الشمس .
 – 9انعدام جاذبية الكواكب .
***************************************************************************

س  : 12استخرج الكلمة الشاذة ثم اكتب ما يربط بني باقى الكلمات :
  – ١المذنبات  /الشهب  /الكويكبات  /الزالزل .
  – 2األرض  /الزهرة  /نبتون  /هالى  /المشترى .
  – 3المشترى  /أورانوس  /عطارد  /نبتون .
  – 4عطارد  /زحل  /األرض  /المريخ .
  – 5عطارد  /الزهرة  /األرض  /المريخ .
  – 6الشمس  /المشترى  /األرض  /المريخ .
***************************************************************************

س  : 13قارن بني كل من :
  – ١النيازى الشهب .
  – 2الكويكبات الكواكب .
  – 3الكون المجرة .
  – 4النجوم والكواكب واألقمار .
  – 5مجموعة الكواكب الداخلية ومجموعة الكواكب الخارجية .
  – 6كوكب المشترى وكوكب المريخ من حيث ( البعد عن الشمس – عدد األقمار التى تدور حولها ) .
  – 7الكويكبات والمذنبات .
***************************************************************************

أسئلة متنوعة
  – ١الككل املقابل يعرب عن اجملرة التى تنتمى إليها جمموعتنا الكمسية :
● ما اسم هذه المجرة .
● مما تتكون هذه المجرة .
● اكتب ما تشير إليه النقطة ( )X؟
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  – 2من الككل املقابل :
● ما اسم هذا الجهاز ؟
● ما أنواعه ؟
● فيم تستخدم ؟
  – 3ما اسم النجم الموجود في مجموعتنا الشمسية ؟ وما عدد الكواكب التى تدور حوله ؟
  – 4اذكر العوامل المؤثرة على قوى التجاذب بين جسمين في الفضاء ؟
  – 5أذكر أهمية التلسكوبات  ،مع ذكر نوعيها .
  – 6تم رصد ودراسة مذنب هالى سنة  ١986م  ،ففى أى سنة تتوقع أن يظهر مرة أخرى ؟
  – 7الككل البيانى املقابل يوضح العالقة بني الكوكب وعدد األقمار التابعة له :
عدد األقمار
● اذكر أسماء الكواكب (. )3( ، )2( ، )١
70
● اختر  :عدد أقمار كوكب األرض والمريخ معا ربع عدد أقمار الكوكب ........
60
()3/2/١
50
  – 8حتتوى اجملرة الواحدة على آتف املاليني من النجوم :
40
● ما اسم النجرة التى تنتمى إليها مجموعتنا الشمسية ؟
30
● صف شكل مجرتنا .
20
● اذكر موضع الشمس فى مجرتنا .
١0
  – 9رتب كواكب اجملموعة الكمسية تصاعدي ًا حسب :
الكوكب
()3( )2( )١
● بعدها عن الشمس .
● حجمها .
( )١
● عجلة الجاذبية على أسطحها .
● عدد األقمار التى تدور حولها .
  – ١0الككل املقابل ميثل أحد أفراد اجملموعة الكمسية :
● ما الذى يعبر عنه الشكل ؟
( )2
● استبدل األرقام ( )2( ، )١بما يناسبها من بيانات .
  – ١١اذكر استخداما واحدا لكل مما يأتى :
● التلسكوبات .
● السنة الضوئية .
  – ١2استطاع العالم هالى رؤيـة المذنب المعروف باسمـه عام  ١682م وكان عمره حينئذ عشـرون عاما  ،وقد
توفى في عام  ١743م  ،فها تعتقد أنه شاهد هذا المذنب مرة ثانية أم ال ؟ مع التعليل .
  – ١3إذا رأى شخص مذنب هالى عام  ١904م وتوفى هذا الشخص عام  ١974م  ،فهل تعتقد أنه شاهد المذنب
مرة ثانية أم ال ؟ ولماذا ؟
  – ١4احسب المسافة مقدرة بوحدة الكيلو متر بين نجمين المسافة بينهما  5.6سنة ضوئية .
  – ١5احسب المسافة مقدرة بوحدة الكيلو متر بين نجمين المسافة بينهما  3سنوات ضوئية .
١2
  – ١6احسب المسافة مقدرة بوحدة السنة الضوئية المسافة بينهما  ١0 × 28.40١كيلو متر .
١2
  – ١7احسب المسافة مقدرة بوحدة السنة الضوئية المسافة بينهما  ١0 × 37.868كيلو متر .
١2
  – ١8احسب المسافة مقدرة بوحدة السنة الضوئية المسافة بينهما  ١0 × ١8.934كيلو متر .
  – ١9الككل املقابل يوضح مسار أحد الكواكب حول الكمس :
د
● ما اسم المسار الذى يدور فيه الكوكب ؟ وما هيئته ؟
● ما االسم الذى يطلق على تابع الكوكب ؟
● رتب النقاط ( أ  ،ب  ،جـ  ،د ) تنازليا ً حسب تأثير
أ
جـ
قوة الجذب المركزية للشمس عليها ؟
مع ذكر العامل المؤثر .
ب
*************************************************************************
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2

دورة األرض حول الشمس :
● تدور األرض حول الشمس بفعل جاذبية الشمس لها .
● تدور األرض دورة كاملة حول الشمس فى  365.25يوم .
موقع األرض :
● تحتل األرض الترتيب الثالث بعدا ً عن الشمس ويسبقها كوكب عطارد والزهرة .
● يبعد كوكب األرض عن الشمس حوالى  ١50مليون كيلومتر .
شكل األرض :
● األرض عبارة عن جسم كروى يكاد يكون تام االستدارة مع تفلط بسيط عند القطبين وانبعاج عند خط االستواء .
كيلومتر عن نصف القطر القطبى .
● يزيد نصف القطر االستوائى بحوالى 22
ً

حجم األرض :
● األرض كوكب متوسط الحجم بالنسبة لباقى كواكب المجموعة الشمسية حيث أنها أكبر كواكب المجموعة الداخلية
وأصغر من أى كوكب من كواكب المجموعة الخارجية .
● تحتل األرض الترتيب الرابع تصاعديا من حيث الحجم .
كيلومتر .
● يبلغ متوسط نصف قطر األرض حوالى 6386
ً

كتلة األرض :
● تعتبر كتلة األرض هى األكبر بالنسبة لكتلة باقى الكواكب الداخلية.
24
● تبلغ كتلة األرض  ١0 × 5.9كجم .
***************************************************************************
خصائص كوكب األرض الىت تكفل استمرار احلياة
وهب اهلل عز وجل األرض خصائص تسمح باستمرار الحياة على سطحها مثل :
( )2الغالف المائى .
( )١الغالف الجوى .
( )4الجاذبية .
( )3درجة الحرارة المناسبة.
( )5الضغط الجوى المناسب
***************************************************************************
( )1الغالف اجلوى
● يحيط بالكرة األرضية .
● يظهر فى الصورة الملتقطة لكوكب األرض من على سط القمر على هيئة لون أبيض .
● يتركب من خليط من غازات هى :

مكونات الغالف الجوى

النسبة المئوية

غاز األكسجني
غاز النيرتوجني
غاز ثانى أكسيد الكربون
خبار املاء
غازات أخرى

٪2١
٪78
٪0.03
نسبة متغيرة
نسبة ضئيلة جدا ً

٪ 21
أكسجني

٪ 0.03
ثانى أكسيد
الكربون

 ٪ 0.97خبار املاء وغازات أخرى

أهمية الغالف اجلوى :
( )١غازات الغالف اجلوى هلا أهمية كبرية فى استمرار احلياة تتضح فيما يلى :
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أهميته

الغاز

● تستخدمه جميع الكائنات الحية فى عملية التنفس .
األكسجني
● يساعد فى عمليات احتراق الوقود .
● يخفف من تأثير األكسجين فى عمليات االحتراق .
النيرتوجني
● تستخدمه النباتات فى تكوين المواد البروتينية.
ثانى اكسيد الكربون تستخدمه النباتات الخضراء فلى عمليلة البنلاء الضلوئى لتكلوين الغلذاء لجميلع الكائنلات
الحية األخرى بما فيها اإلنسان .
( )2يساعد اتمتداد العظيم للغالف اجلوى فى الفضاء يعمل على :
● احتراق الماليين من الكتل الصخرية الصغيرة فى صورة شهب قبل وصولها لسط األرض .
● ابطاء سرعة النيازى واحتراق جزء منها قبل أن تصطدم بسط األرض .
( )3تحدث فى الغالف الجوى ظواهر الطقس والمناخ مثل (حركة الرياح  /تكون السحب  /تساقط األمطار) وذلك إلتمام
دورة الماء .
( )4يساهم فى الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لألرض .
( )5يحتوى الغالف الجوى على طبقة األوزون التى تحمى الكائنات الحية من األشعة فوق البنفسجية الضارة ولوالها
لهلكت كل الكائنات الحية على األرض .
***************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

نصللف القطلللر االسلللتوائى أكبلللر ملللن نصلللف القطلللر لتفلط األرض عند القطبين وانبعاجها عند خط االستواء .
١
القطبى ؟
تعتبلللر األرض كوكبلللا ً متوسلللطا ً ملللن حيلللث الحجلللم ألنها أكبر كواكب المجموعة الداخلية وأصغر من أى كوكب
2
بالنسبة لمجموعتى الكواكب الداخلية والخارجية ؟ من كواكب المجموعة الخارجية .
كوكب األرض هو الكوكب الوحيد اللذى توجلد عللى لتميزه بعدة خصائص تكفل استمرارية الحيلاة عللى سلطحه
مثل توافر الغالف الجوى والغالف الملائى ودرجلة الحلرارة
 3سطحه حياة ؟
المناسبة والضغط الجوى المناسب .
ألن الغالف الجوى المحليط بلاألرض يظهلر عللى هيئلة للون
وجود لون أبيض يحيط بكوكب األرض ؟
4
أبيض .
بعللض الكتللل الصللخرية التللى تسللقط فللى الفضللاء ال ألنها تحترق فى صورة شهب قبل وصولها لسط األرض.
5
تصل إلى األرض ؟
لوال طبقة األوزون لهلكت كافة الكائنات الحية على ألنهلللا تحملللى الكائنلللات الحيلللة ملللن أخطلللار األشلللعة فلللوق
6
البنفسجية المصاحبة لألشعة الشمسية .
سط األرض ؟
***************************************************************************
( )2الغالف املائى
● الغالف الماء يعنى الماء الذى يغطى سط األرض .
● عند النظر إلى الخريطة الطبيعية لسط األرض نجد مناطق ملونة باللون األزرق وأخرى ملونة باللون األخضر .
اللون

ميثل

النسبة املئوية

األزرق

املسطحات املائية

٪7١

األخضر

اليابس

٪29

أمثلة
● المحيطات  ● .البحار .
● البحيرات  ● .األنهار .
● الجبال .
● الجزر .
● السهول  ● .الوديان .

● تقسم المياه على سط األرض إلى مياه مالحة ومياه عذبة .
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مياه ماحلة
مياه عذبة

٪ 97
مياه ماحلة

تمثل  ٪97توجد فى المحيطات والبحار .
توجللد فللى األنهللار والبحيللرات العذبللة والجليللد عنللد
تمثل  ٪3القطبلللين والميلللـاه الجوفيلللة الموجلللـودة فلللى مسلللـام
وشقـوق الصخـور المكونة لكتلة األرض الصلبة .

٪3
مياه عذبة

أهمية الغالف املائى :
( )١املاء ضرورى تستمرار حياة الكائنات احلية (نبات  ،حيوان  ،إنسان) حيث :
● تستخدمه النباتات فى عملية البناء الضوئى لتكوين الغذاء .
● يستفيد منه اإلنسان فى إتمام عمليات هضم الغذاء وامتصاصه فى الجهاز الهضمى .
● يدخل فى تركيب الدم .
● يحافظ على ثبات درجة حرارة الجسم .
( )2يساعد على بقاء درجات الحرارة على اليابسة أثناء النهار والليل فى الحدود المناسبة لحياة الكائنات الحية .
( )3يمثل بيئة الحياة ألعداد كبيرة من الكائنات الحية حيث يعيش فيه أكثر من  ٪50من أنواع الكائنات الحية المعروفة
حتى اآلن .
***************************************************************************
( )3درجة احلرارة املناسبة
تعتبر درجة الحرارة على سط األرض مناسبة ليال ونهارا الستمرار حياة الكائنات الحية على سط األرض وذلك
لوجود األرض فى موقع متوسط (الترتيب الثالث) بالنسبة للشمس .
***************************************************************************
( )4اجلاذبية
حتافظ جاذبية األرض على استمرار احلياة من خالل :
( )١ثبات واستقرار األشياء والكائنات الحية على سط األرض .
( )2استقرار الغالف المائى فى مكانه على سط األرض.
( )3احتفاظ األرض بالغالف الجوى المحيط بها .
***************************************************************************
( )5الضغط اجلوى املناسب
● يتميز كوكب األرض بوجود ضغط جوى مناسب الستمرار الحياة على سط األرض .
● الضغط الجوى على سط األرض يقدر بحوالى  76سم زئبق .
**************************************************************************
م
١

2

3
4
5

اإلجابة

علل ملا يأتى

درجللللللة الحللللللرارة علللللللى سللللللط األرض مناسللللللبة لوجود األرض فى موقع متوسط بالنسبة للشمس .
الستمرارية الحياة ؟
ثبات واستقرار األشياء والكائنات الحيلة عللى سلط
األرض ؟  /اسللتقرار الغللالف المللائى فللى مكانلله علللى
سلللط األرض ؟  /احتفلللاظ األرض بلللالغالف الجلللوى بسبب قوة الجاذبية األرضية .
المحلليط بهللا ؟  /عللدم سللقوط الميللاه مللن المحيطللات
أثناء دوران األرض حول نفسها ؟
ألن احتلللراق الكتلللل الصلللخرية المكونلللة للشلللهب يحلللدث
لوال وجود الغالف الجوى ما تكونت الشهب ؟
نتيجة الحتكاكها بجزيئات هواء الغالف الجوى .
األكسللجين ضللرورى السللتمرار الحيللاة علللى سللط ألن جميع الكائنات الحية تستخدمه فى عملية التنفس .
األرض ؟
حدوث ظواهر الطقس والمناخ فى الغالف الجوى ؟ إلتمام دورة الماء .
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لكللللل مللللن النيتللللروجين واألكسللللجين وثللللانى أكسلللليد ألن النبللللات يسللللتخدم النيتللللروجين فللللى تكللللوين المللللواد
البروتينيللة ويسللتخدم األكسللجين فللى التللنفس ويسللتخدم
الكربون أهمية كبرى للنبات ؟
6
ثانى أكسيد الكربلون فلى عمليلة البنلاء الضلوئي لتكلوين
الغذاء لجميع الكائنات الحية .
ألنها تعمل على ثبات واستقرار األشياء والكائنات الحية
لوال الجاذبية الستحالت الحياة على األرض ؟
على سلطحها واسلتقرار الغلالف الملائى فلى مكانله عللى
7
سطحها واحتفاظ األرض بالغالف الجوى المحيط بها .
يمكن السيطرة على عمليات االحتراق التى تلتم عللى ألن النيتروجين يخفف من تأثير األكسلجين فلى عمليلات
8
االحتراق .
األرض ؟
ألنها تستخدمه فى عملية البناء الضوئى لتكوين الغذاء
 9أهمية الغالف المائى للنباتات ؟
ألن اإلنسان يستفيد منه فى إتملام عمليلات هضلم الغلذاء
أهمية الغالف المائى لإلنسان ؟
وامتصاصلله فللى الجهللاز الهضللمى كمللا أنلله يللدخل فللى
١0
تركيب الدم ويحافظ على ثبات درجة حرارة الجسم .
يمثللل الغللالف المللائى بيئللة الحيللاة ألعللداد كبيللرة مللن ألنه يعيش فيه أكثر من  ٪50من األنواع المعروفة إللى
١١
اآلن من الكائنات الحية .
الكائنات الحية ؟
***************************************************************************
الرتكيب الداخلى للكرة األرضية
● يعتقد العلماء أن الجزء الداخلى لألرض كان فى صورة منصهرة عند نشأتها وذلك بسبب االرتفاع الشديد فى درجة
حرارة باطن األرض .
● نتيجة لحركة األرض حول مركزها هبطت العناصر الثقيلة ( الحديد والنيكل ) نحو مركز األرض وصعدت المكونات
األخف فى الكثافة إلى أعلى .
● أدى ذلك إلى تكوين عدد من الطبقات لكل منها صفات تميزها عن غيرها .
نشاط يوضح طبقات األرض :

الخطوات :
( )١أحضر بيضة مسلوقة .
( )2حاول إزالة القشرة الخارجية لنصف البيضة فقط .
( )3اقطع البيضة إلى نصفين .
المالحظات :
البيضة تتكون من ثالث طبقات .
بمقارنة التركيب الداخلى للبيضة والتركيب الداخلى لألرض نجد أن :
كل منهما يتكون من ثالث طبقات مرتبة من السط إلى المركز .
**************************************************************************
طبقات األرض :

األرض تتكون من ثالث طبقات مرتبة من السطح للمركز كما يلى :
( )١القشرة األرضية .
القكرة األرضية
( )2الوشاح (علوى وسفلى) .
( )3لب األرض (خارجى وداخلى) .
الوشـــــــــاح
اللب اخلارجى
اللب الداخلى
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وجه

القشرة

المقارنة

األرضية

الترتيب

الطبقة الخارجية
(األولى) من األرض
طبقة خارجية صلبة
خفيفة نسبيا ً .

التكوين

الوشاح
الطبقة الثانية
من األرض
طبقة صخرية .

لب األرض
لب خارجى

لب داخلى

الطبقة الثالثة
من األرض
طبقة من الفلزات توجد طبقة صلبة غنية
بالحديد والنيكل
فى حالة منصهرة

السمك
 2885كيلومتر
من  60 – 8كيلومتر
 ١350كيلومتر
 2١00كيلومتر
***************************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

تتكون األرض من عدة طبقات لكل منها صفاتها ألنللله نتيجلللة لحركلللة األرض حلللول مركزهلللا هبطلللت العناصلللر
الثقيلة نحو مركز األرض وصعدت المكونات األخف فى الكثافة
 ١المميزة ؟
إلى أعلى مما أدى إلى تكوين عدد من الطبقات .
اعتقللاد العلمللاء أن الجللزء الللداخلى مللن األرض بسبب االرتفاع الشديد فى درجة حرارة باطن األرض .
2
كان فى صورة منصهرة ؟
تجملللع عنصلللرى الحديلللد والنيكلللل حلللول مركلللز ألنهمللا مللن العناصللر الثقيلللة التللى هبطللت متجمعللة حللول مركللز
3
األرض نتيجة لحركتها حول مركزها .
األرض ؟
اخللللتالف اللللللب الخللللارجى لللللألرض عللللن اللللللب ألن اللللب الخللارجى طبقللة مللن الفلللزات المنصللهرة بينمللا اللللب
4
الداخلى طبقة صلبة غنية بالحديد والنيكل .
الداخلى ؟
***************************************************************************
األسئلة الىت بها العالمة :
) (وردت فى امتحانات المدارس فى األعوام السابقة على مستوى الجمهورية .
) (وردت فى أسئلة الكتاب المدرسى .
********************************************************************

س  : 1أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها :
  – ١المياه الجوفية موجودة فى  .................الصخور المكونة لكتلة األرض.
  – 2تستخدم النباتات الخضراء غاز  .................فى عملية البناء الضوئى.
  – 3تتكون األرض من عدد من الطبقات مرتبة من السط إلى المركز  :القشرة و  ................و ..............
  – 4يحتوى الغالف الجوى على طبقة  ...................التى تحمى الكائنات الحية من أشعة الشمس الضارة .
  – 5الكرة األرضية ذات  ...................بسيط عند القطبين و  ..................عند خط االستواء .
  – 6يبعد كوكب األرض عن الشمس بحوالى  ..................كيلو متر محتال الترتيب  ..................من حيث البعد
عن الشمس .
  – 7يشكل غاز النيتروجين حوالى  ٪ ...........من حجم الهواء الجوى بينما يشكل غاز  .........................حوالى
. ٪ 0.03
  – 8تستخدم الكائنات الحية غاز  .......................فى التنفس بينما تستخدم النباتات غاز  .....................فى
تكوين المواد البروتينية .
  – 9تشكل المسطحات المائية حوالى  ٪ ...........واليابسة حوالى  ٪ ...........من مساحة سط األرض .
  – ١0تشكل المياه  .................حوالى  ٪ 97والمياه  .................حوالى  ٪ 3من مساحة المسطحات المائية .
  – ١١المحيطات والبحار مياهها  .....................أما األنهار والمياه الجوفية فمياهها .........................
  – ١2ينقسم لب األرض إلى  .....................و ............................
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  – ١3الضغط الجوى على األرض يعادل  ...............وتحتفظ األرض بالغالف الجوى المحيط بها بفعل ..............
  – ١4تقع طبقة  ..................بين طبقتى  ......................ولب األرض .
  – ١5من العناصر الثقيلة التى تجمعت حول مركز األرض  ......................و ....................
  – ١6أقل طبقات األرض سمكا هى طبقة  ........................وأكبرها سمكا هى طبقة ........................
  – ١7الغالف  ..................والغالف  ..................من أهم أسباب استمرار الحياه على األرض .
  – ١8غاز  ...................ضرورى للتنفس واحتراق الوقود وتبلغ نسبته  .....................في الهواء .
  – ١9سمك طبقة الوشاح  .......................كم .
  – 20سمك طبقة اللب الداخلى  .................بينما سمك طبقة اللب الخارجى .................
  – 2١اللب الداخلى لألرض يوجد في حالة  .......................واللب الخارجى يوجد في حالة .......................
  – 22يزيد نصف القطر  ......................عن نصف القطر  ......................بحوالى  22كم .
  – 23يلى القشرة األرضية للداخل طبقة  ....................ثم طبقة ....................
  – 24القشرة األرضية هى طبقة خارجية يتراوح سمكها بين  ..........و  .............كم تقريبا .
 – 25تدور األرض دورة كاملة حول الشمس فى  .....................يوم .
 – 26تقع األرض فى الترتيب  .................بعدا ً عن الشمس ويسبقها كوكب  ..................و ..................
 – 27األرض أكبر حجما ً فى الكواكب  .....................وأقل حجما ً من الكواكب .....................
كيلومتر .
 – 28يبلغ متوسط نصف قطر األرض حوالى ....................
ً
 – 29تعتبر األرض أكبر  ....................فى المجموعة الداخلية لكواكب المجموعة الشمسية .
 – 30تبلغ كتلة األرض  ....................كجم .
 – 3١تحاط األرض بغالف جوى يظهر من على سط القمر على هيئة لون ........................
 – 32أكبر الغازات حجما ً فى الغالف الجوى  ...................ويليه .......................
 – 33يخفف غاز  ......................من تأثير األكسجين فى عمليات االحتراق .
 – 34تستخدم النباتات غاز السرعة العالية فى تكوين المواد البروتينية .
 – 35يساعد االمتداد العظيم للغالف الجوى فى الفضاء احتراق  .................وإبطاء السرعة العالية لـ ...............
 – 36تحدث فى الغالف الجوى ظواهر الطقس والمناخ مثل  ......................و  .................و .......................
 – 37اللون األزرق على األرض يمثل  ..........................بينما اللون األخضر يمثل ..........................
 – 38ترجع أهمية الغالف المائى لإلنسان إلى أنه يدخل فى تركيب  ..................ويحافظ على ثبات ..................
 – 39يعيش فى الغالف المائى لألرض أكثر من  ٪ .............من األنواع المعروفة إلى اآلن من الكائنات الحية .
 – 40لألرض قوة جاذبية تعمل على استقرار  .........................فى مكانه على سطحها .
 – 4١لألرض قوة جاذبية تعمل على احتفاظ األرض بـ  ............................المحيط بها .
 – 42الطبقة الخارجية من الكرة األرضية تسمى  .......................والطبقة الداخلية تسمى .......................
 – 43الوشاح عبارة عن طبقة ......................
 – 44نصف القطر االستوائى  ....................نصف القطر القطبى .
 – 45يساعد الماء على إتمام بعض العمليات الحيوية فى جسم اإلنسان مثل .................................
***************************************************************************

س  : 2اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية :
  – ١مسط مائى كبير جدًّا وبه مياه مالحة.
  – 2طبقة األرض الخارجية وهى خفيفة نسبيا ويتراوح سمكها من ( 60 – 8كم) تقريبا .
  – 3خليط من الغازات يحيط بالكرة األرضية .
  – 4الغاز الذى يخفف من تأثير غاز األكسجين في عمليات االحتراق .
  – 5الغاز الذى يستخدمه النبات إلتمام عملية البناء الضوئى .
  – 6طبقة فى الغالف الجوى لألرض تحمى الكائنات الحية من التأثير الضار لألشعة فوق البنفسجية .
  – 7سائل عديم اللون يستخدمه النبات في عملية البناء الضوئى ويستفيد منه اإلنسان في هضم الغذاء .
  – 8الطبقة الخارجية من الكرة األرضية .
  – 9الطبقة المتوسطة من طبقات الكرة األرضية .
  – ١0غاز يستخدمه النبات في تكوين البروتين .
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  – ١١طبقة من األرض غنية بالحديد والنيكل .
  – ١2قوة مسئولة عن استقرار الغالف المائى في مكانه على سط األرض .
  – ١3عناصر ثقيلة منصهرة توجد في مركز الكرة األرضية .
  – ١4طبقة تتكون من فلزات في حالة منصهرة .
  – ١5طبقة في الغالف الجوى تحمينا من األشعة الكونية الضارة .
 – ١6جسم كروى يكاد يكون تام االستدارة مع تفلط بسيط عند القطبين وانبعاج عند خط االستواء .
 – ١7يظهر فى الصورة الملتقطة لكوكب األرض من على سط القمر على هيئة لون أبيض .
 – ١8أكبر الغازات حجما ً فى الغالف الجوى .
 – ١9يساعد على احتراق الشهب الصغيرة التى تسقط على األرض احتراقا ً تاما ً قبل وصولها لسط األرض .
 – 20يساعد على إبطاء السرعة العالية للنيازى الكبيرة ويحرق جزءا ً منها قبل أن تصطدم بسط األرض .
 – 2١يساهم فى الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لألرض .
 – 22العناصر األساسية المكونة للب الداخلى لألرض .
 – 23يدخل فى تركيب دم اإلنسان .
 – 24يحافظ على ثبات درجة حرارة جسم اإلنسان .
 – 25يساعد على بقاء درجات الحرارة على اليابسة أثناء النهار والليل فى الحدود المناسبة لحياة الكائنات الحية .
 – 26يمثل بيئة الحياة ألعداد كبيرة من الكائنات الحية .
 – 27القوة التى تعمل على ثبات واستقرار األشياء والكائنات الحية على سط األرض .
 – 28مياه توجد فى المحيطات والبحار .
 – 29القوة التى تعمل على احتفاظ األرض بالغالف الجوى المحيط باألرض .
 – 30الطبقة الخارجية من األرض .
 – 3١الطبقة الثانية من األرض .
 – 32الطبقة الثالثة من األرض .
 – 33طبقة خارجية صلبة خفيفة نسبيا ً .
 – 34الطبقة الصخرية فى طبقات األرض .
 – 35طبقة من الفلزات توجد فى حالة منصهرة .
 – 36مياه توجد فى مسـام وشقـوق الصخـور المكونة لكتلة األرض الصلبة .
 – 37يستفيد منه اإلنسان فى إتمام عمليات هضم الغذاء وامتصاصه فى الجهاز الهضمى .
 – 38طبقة من طبقات األرض سمكها  2885كيلومتر .
 – 39طبقة من طبقات األرض سمكها  2١00كيلومتر .
 – 40طبقة من طبقات األرض سمكها  ١350كيلومتر .
 – 4١اللون األخضر على سط األرض .
 – 42اللون األزرق على سط األرض .
 – 43تمثل حوالى  ٪7١من مساحة سط كوكب األرض .
 – 44تمثل حوالى  ٪29من مساحة سط كوكب األرض .
***************************************************************************

س  : 3صوب ما حتته خط :
  – ١اللب الداخلى لألرض غنى بالحديد واأللومنيوم .
  – 2تحتل األرض الترتيب الخامس بعد عن الشمس .
  – 3تستخدم النباتات غاز األكسجين للقيام بعملية البناء الضوئى .
  – 4تشكل المسطحات المائية على سط األرض حوالى . ٪50
  – 5لوال طبقة الفريون لهلكت الكائنات الحية على سط األرض .
  – 6مقدار الرطوبة على األرض يعادل  76سم  /زئبق .
  – 7اللب الداخلى لألرض منصهر .
  – 8لب األرض هى طبقة خفيفة خارجية يتراوح سمكها بين  60 : 8كم تقريبا .
  – 9طبقة اللب الخارجى لألرض غنية بالحديد والنيكل .
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  – ١0المشترى هو الكوكب الوحيد الذى توجد على سطحه حياة .
  – ١١القشرة هى طبقة صخرية يبلغ سمكها حوالى  2885كم .
  – ١2تشكل المياه العذبة حوالى  ٪79من مساحة المسطحات المائية .
  – ١3تحتل األرض المركز الثالث من حيث الحجم في المجموعة الشمسية .
 – ١4األرض عبارة عن جسم كروى مع تفلط بسيط عند خط االستواء .
 – ١5يزيد نصف القطر االستوائى بحوالى  202متر عن نصف القطر القطبى .
 – ١6نسبة غاز النيتروجين فى الغالف الجوى تساوى نسبة غاز األكسجين .
 – ١7األرض عبارة عن جسم كروى مع انبعاج عند القطبين .
 – ١8يساعد غاز النيتروجين فى عمليات احتراق الوقود .
 – ١9يقدر الضغط الجوى بحوالى  67سم زئبق .
 – 20الطبقة الخارجية من األرض هى الوشاح .
 – 2١نصف القطر االستوائى يساوى نصف القطر القطبى .
***************************************************************************

س  : 4ضع عالمة ( )أو عالمة ( × ) أمام ما يلى :
  – ١مياه المحيطات مياه عذبة .
  – 2طبقة اللب الداخلى لألرض غنية بالحديد والنيكل .
  – 3تستخدم النباتات الخضراء غاز ثانى أكسيد الكربون فى عملية البناء الضوئى .
  – 4تقع طبقة الوشاح تحت اللب الخارجى لألرض .
  – 5الضغط الجوى على سط األرض مناسب الستمرار الحياة .
  – 6نصف قطر األرض بين القطبين يزيد عنه فى خط االستواء.
  – 7تشكل المسطحات المائية على سط األرض حوالى . ٪50
  – 8تعتبر كتلة األرض أكبر كتلة في المجموعة الداخلية لكواكب المجموعة الشمسية .
  – 9تقع األرض في المجموعة الشمسية في الترتيب الثالث حسب البعد عن الشمس .
  – ١0كوكب األرض عبارة عن جسم بيضاوى الشكل .
  – ١١من الخصائص التى تكفل استمرارية الحياة على سط كوكب األرض أنه محاط بغالف جوى .
  – ١2نسبـة غاز األكسجين في الهواء الجوى أكبر من نسبـة غاز النيتروجين وأقل من نسبـة غاز ثانى أكسيد
الكربون فيه .
  – ١3غاز النيتروجين ضرورى إلتمام عملية البناء الضوئى .
  – ١4نسبة المياه العذبة ضئيلة إذا ما قورنت بنسبة المياه المالحة .
  – ١5توجد الفلزات المنصهرة فوق طبقة اللب الداخلى لألرض .
  – ١6يحتوى الغالف الجوى على طبقة األوزون التى تحمى الكائنات الحية من األشعة الضارة .
  – ١7الضغط الجوى مناسب على سط األرض .
  – ١8يقدر الضغط الجوى على سط األرض بـ  67سم زئبق .
  – ١9توجد الفلزات المنصهرة فى طبقة اللب الداخلى لألرض .
  – 20تقع طبقة الوشاح تحت اللب الخارجى لألرض .
  – 2١يساهم الغالف المائى في الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لكوكب األرض .
  – 22لوال طبقة األوزون لهلكت كافة الكائنات الحية على سط األرض .
  – 23اللب الداخلى لألرض سائل .
  – 24الضغط الجوى على سط األرض غير مناسب الستمرار الحياة .
 – 25نصف القطر القطبى يساوى نصف القطر االستوائى .
 – 26الضغط الجوى المعتاد على األرض يعادل  760مللم زئبق .
 – 27تدور األرض حول الشمس بفعل قوى القصور الذاتى .
 – 28يلعب تساقط األمطار دورا ً هاما ً فى دورة الماء فى الطبيعة .
 – 29يقع الوشاح العلوى لألرض بين القشرة األرضية والوشاح السفلى .
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س  : 5اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :
  – ١تقع األرض فى المجموعة الشمسية من حيث بعدها عن الشمس فى الترتيب ..............
)الخامس  /الرابع  /الثالث  /السابع(
  – 2تحتل األرض فى المجموعة الشمسية من حيث الحجم المركز .................
)الخامس  /الرابع  /الثالث  /الثامن(
  – 3تشكل المسطحات المائية على سط األرض حوالى ) 90 / 7١ / 50 / 30 ( . ٪ ...............
  – 4طبقة تتكون من فلزات فى حالة منصهرة هى ( ...............القشرة  /الوشاح  /اللب الخارجى  /اللب الداخلى)
( القشرة  /البشرة  /الوشاح  /اللب )
  – 5الطبقة الداخلية للكرة األرضية تسمى .................
  – 6اللب الداخلى لألرض غنى بعنصرى ................
( الحديد والنحاس  /الحديد والفضة  /الحديد والنيكل  /الحديد واأللومنيوم )
  – 7زمن دورة األرض حول الشمس  24 ( ............ساعة  30 /يوم  60 /دقيقة  365.25 /يوم )
  – 8كل مما يأتى من خصائص كوكب األرض التى تكفل استمرار الحياة على سطحه عدا ....................
( درجة الحرارة  /الجاذبية  /الضغط الجوى  /نافورات اللهب )
  – 9نسبة بخار الماء فى الهواء الجوى  / ٪78 / ٪2١ / ٪0.03 ( ...........متغيرة )
  – ١0تمتص طبقة األوزون األشعة  ( ...................المرئية  /تحت الحمراء  /فوق البنفسجية  /البنفسجية )
  – ١١من مصادر المياه المالحة  ( .................األنهار  /المياه الجوفية  /المحيطات  /جليد القطبين )
  – ١2يعيش فى المسطحات المائية أكثر من  ٪ ...........من أواع الكائنات الحية المعروفة حتى اآلن .
( ) 70 / 50 / 25 / ١0
  – ١3مقدار  ...............على سط األرض يعادل  76سم زئبق .
( الجاذبية  /درجة الحرارة  /الضغط الجوى  /الرطوبة )
  – ١4تترتب طبقات األرض من الخارج للداخل كالتالى ...................
( القشرة  ،اللب  ،الوشاح  /الوشاح  ،القشرة  ،اللب  /القشرة  ،الوشاح  ،اللب  /اللب  ،الوشاح  ،القشرة )
  – ١5توجد طبقة  ............فى حالة منصهرة  ( .القشرة  /الوشاح  /اللب الداخلى  /اللب الخارجى )
  – ١6طبقة  .................غنية بالحديد والنيكل  ( .اللب الداخلى  /القشرة  /الوشاح السفلى  /اللب الخارجى )
  – ١7يبلغ نصف قطر طبقة اللب الداخلى حوالى  ...........كم تقريبا ) 2885 / 2١00 / ١350 / 50 ( .
( القشرة  /الوشاح  /اللب الداخلى  /اللب الخارجى )
  – ١8أقل طبقات األرض سمكا ..............
  – ١9نسبة اللون األزرق إلى اللون األخضر في خريطة العالم الطبيعية لسط األرض  ............الواحد الصحي .
( أكبر من  /تساوى  /أقل من )
  – 20النسبة بين كثافة باطن األرض إلى كثافة القشرة األرضية  ............الواحد الصحي .
( أكبر من  /تساوى  /أقل من )
  – 2١يستخدم النبات غاز  .................في تكوين المواد البروتينية .
( األكسجين  /النيتروجين  /الهيدروجين  /بخار الماء )
  – 22يمثل الماء العذب نسبة  ...............من الغالف المائى على األرض ) ٪ 50 / ٪3 / ٪7١ / ٪40 ( .
  – 23تمثل المياه المالحة بالنسبة للغالف المائى على سط األرض) ٪ 3 / ٪97 / ٪29 / ٪3١ ( .............
  – 24مقدار الضغط الجوى على سط األرض يعادل  ...........سم زئبق ) 76 / 67 / 670 / 60 ( .
  – 25الطبقة الخارجية للكرة األرضية تسمى  ( ................القشرة  /الوشاح  /اللب الداخلى  /اللب الخارجى )
  – 26تتكون  ..............من القشرة والوشاح واللب  ( .الكرة األرضية  /المجرة  /الشمس  /المجموعة الشمس )
  – 27من العناصر الثقيلة المتجمعة حول مركز األرض .....................
( الصوديوم والحديد  /الحديد والنيكل  /البوتاسيوم والنيكل  /الحديد والنحاس )
( صلبة  /غازية  /منصهرة  /سائلة )
  – 28اللب الخارجى لألرض يوجد فى حالة ...............
  – 29الشكل  ............يعبر عن مساحة المياه العذبة بالنسبة لمساحة المياه المالحة على سط األرض .
مياه عذبة
مياه ماحلة
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  – 30يبلغ سمك طبقة الوشاح حوالى  ..............كم .
  – 3١الغاز الذى يوجد في الغالف الجوى بنسبة  ٪78هو ...............
( األكسجين  /النيتروجين  /ثانى أكسيد الكربون  /بخار الماء )
 – 32تدور األرض حول الشمس بفعل  ( .............القصور الذاتى  /االحتكاى  /الجاذبية  /جميع ما سبق )
 – 33يظهر الغالف الجوى فى الصورة الملتقطة لكوكب األرض من على سط القمر على هيئة لون ............
( أزرق  /أخضر  /أحمر  /أبيض )
 – 34ثانى أكبر الغازات حجما ً فى الهواء الجوى .....................
( األكسجين  /النيتروجين  /الهيدروجين  /ثانى أكسيد الكربون )
 – 35من ظواهر الطقس والمناخ التى تحدث فى الغالف الجوى ....................
( حركة الرياح  /تكون السحب  /تساقط األمطار  /جميع ما سبق )
 – 36تحدث جميع ظواهر الطقس فى الغالف الجوى إلتمام دورة ....................
( الماء  /الكربون  /الفوسفور  /ال توجد إجابة صحيحة )
 – 37يبلغ سمك لب األرض حوالى  .............كم ) 3450 – 2١00 – 2270 – 2885 ( .
 – 38يقع الوشاح السفلى بين ......................
( القشرة األرضية والوشاح العلوى  /الوشاح العلوى واللب الخارجى  /اللب الداخلى واللب الخارجى )
( الوشاح العلوى  /الوشاح السفلى  /اللب الخارجى  /اللب الداخلى )
 – 39تنتهى طبقات األرض بطبقة .............
( أكبر من  /أقل من  /يساوى )
 – 40سمك اللب الداخلى لألرض  ..................سمك اللب الخارجى لألرض .
( القشرة األرضية  /الوشاح  /اللب الداخلى  /اللب الخارجى )
 – 4١طبقة صلبة خفيفة نسبيا ً ..................
( القشرة األرضية  /الوشاح  /اللب الداخلى  /اللب الخارجى )
 – 42طبقة صخرية ....................
**************************************************************************
( ) 2885 / 2١00 / ١350 / 60

س  : 6علل ملا يأتى :
  – ١تعتبر درجة الحرارة على سط األرض مناسبة لحياة الكائنات الحية.
  – 2اللب الداخلى لألرض غنى بالحديد والنيكل.
  – 3استقرار الغالف المائى على سط األرض.
  – 4وجود لون أبيض يحيط بكوكب األرض.
  – 5وجود الحياة على سط األرض دون غيره من الكواكب .
  – 6تعمل قوة الجاذبية لألرض على استمرار الحياة عليها .
  – 7نصف القطر االستوائى أكبر من نصف القطر القطبى .
  – 8بعض الكتل الصخرية التى تسقط فى الفضاء ال تصل إلى األرض .
  – 9لوال وجود الغالف الجوى ما تكونت الشهب .
  – ١0لوال طبقة األوزون لهلكت كافة الكائنات الحية على سط األرض .
  – ١١احتفاظ األرض بالغالف الجوى المحيط بها .
  – ١2تتكون األرض من عدة طبقات لكل منها صفاتها المميزة .
  – ١3تجمع عنصرى الحديد والنيكل حول مركز األرض .
  – ١4أهمية الغالف المائى لإلنسان .
  – ١5ثبات واستقرار األشياء والكائنات الحية على سط األرض .
 – ١6تعتبر األرض كوكبا ً متوسطا ً من حيث الحجم بالنسبة لمجموعتى الكواكب الداخلية والخارجية .
 – ١7استقرار الغالف المائى فى مكانه على سط األرض .
 – ١8عدم سقوط المياه من المحيطات أثناء دوران األرض حول نفسها .
 – ١9األكسجين ضرورى الستمرار الحياة على سط األرض .
 – 20حدوث ظواهر الطقس والمناخ فى الغالف الجوى .
 – 2١لكل من النيتروجين واألكسجين وثانى أكسيد الكربون أهمية كبرى للنبات .
 – 22لوال الجاذبية الستحالت الحياة على األرض .
 – 23يمكن السيطرة على عمليات االحتراق التى تتم على األرض .
 – 24أهمية الغالف المائى للنباتات .
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 – 25يمثل الغالف المائى بيئة الحياة ألعداد كبيرة من الكائنات الحية .
 – 26اعتقاد العلماء أن الجزء الداخلى من األرض كان فى صورة منصهرة .
 – 27اختالف اللب الخارجى لألرض عن اللب الداخلى .
**********************************************************************
س   : 7اخرت من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ)

:

(ب)

(أ)

– طبقة خارجية خفيفة يتراوح سمكها بين  60 – 8كم تقريبا.
 –١الضغط الجوى على سط األرض
– تساعد على استقرار الغالف المائى والجوى على سطحها.
 – 2القشرة األرضية
– يقدر بحوالى  76سم زئبق.
 – 3تحتل األرض فى المجموعة الشمسية
– المركز الثالث بعدًا عن الشمس.
 – 4قوة جاذبية األرض
– غنية بمعادن الحديد والنيكل.
**************************************************************************
س   : 8أذكر الرقم الدال على :
● بعد األرض عن الشمس .
● متوسط نصف قطر األرض .
● الضغط الجوى المعتاد .
● سمك طبقة القشرة األرضية .
● سمك طبقة الوشاح .
● سمك طبقة لب األرض .
● سمك طبقة اللب الخارجى لألرض .
● سمك طبقة اللب الداخلى لألرض .
● كتلة األرض .

● الفرق بين نصف القطر االستوائى ونصف القطر القطبى .
● نسبة المياه العذبة بالنسبة لمساحة المسطحات المائية .
● نسبة المياه المالحة بالنسبة لمساحة المسطحات المائية .
● نسبة األحياء المائية بالنسبة ألعداد الكائنات الحية .
● نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغالف الجوى .
● نسبة المسطحات المائية على سط األرض .
● نسبة غاز النيتروجين فى الغالف الجوى .
● نسبة غاز األكسجين فى الغالف الجوى .
● نسبة اليابس على سط األرض .
● زمن دورة األرض حول الشمس .
**************************************************************************
س   : 9أكتب ما تشري إليه األرقام التالية فى ضوء ما درست :
●  2١00كم .
●  60 : 8كم .
●  22كيلومتر .
●  2885كم .
●  3450كم .

● . ٪ 7١
● . ٪78
● . ٪29
● . ٪97
● . ٪3

● . ٪2١
● . ٪0.03
● . ٪50
●  ١350كم .

●  365.25يوم .
●  ١50مليون كيلومتر .
24
●  ١0 × 5.9كجم .
●  76سم زئبق .
●  6386كيلومتر .
**************************************************************************
س   : 10أذكر أهمية كل من :
● النيتروجين فى الهواء الجوى .
● االمتداد العظيم للغالف الجوى .
● طبقة األوزون .
● الغالف الجوى .
● الغالف المائى .

● وقوع األرض فى موقع متوسط بالنسبة للشمس .
● حدوث جميع مظاهر الطقس فى الغالف الجوى.
● الجاذبية فى استمرارية الحياة على سط األرض .
● ثانى أكسيد الكربون فى الهواء الجوى .
● األكسجين فى الهواء الجوى .

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

111

االالالالالالالل

س   : 11قارن بني كل من :
 – ١غاز األكسجين والنيتروجين وثانى أكسيد الكربون ( من حيث  :نسبة وجودهم فى الهواء الجوى – األهمية ) .
 – 2غاز النيتروجين وثانى أكسيد الكربون ( من حيث  :أهمية كل منهما للنبات ) .
 – 3المياه العذبة والمياه المالحة على سط األرض .
 – 4القشرة األرضية الوشاح.
 – 5اللب الخارجى واللب الداخلى .
 – 6المسطحات المائية واليابس على سط األرض .
**************************************************************************
س   : 12ماذا حيدث فى احلاالت اآلتية :
 – ١لم يحيط بسط األرض غالف جوى .
 – 2عدم وجود طبقة األوزون بالغالف الجوى  /اختفت طبقة األوزون من الغالف الجوى .
 – 3لم يحتوى الغالف الجوى لألرض على غاز األكسجين .
 – 4لم يحتوى الغالف الجوى لألرض على غاز النيتروجين.
 – 5انعدام وجود غاز  CO2فى الهواء الجوى .
 – 6زيادة الضغط الجوى لألرض عن  76سم زئبق .
 – 7انعدمت جاذبية األرض .
 – 8احتلت األرض الترتيب الثانى من حيث البعد عن الشمس .
**************************************************************************

أسئلة متنوعة
  – ١اشرح باختصار أهمية ( غاز األكسجين  /غاز ثانى أكسيد الكربون ) .
  – 2اذكر مع التوضي بالرسم التركيب الداخلى للكرة األرضية .
  – 3صف باختصار كوكب األرض من حيث الشكل .
  – 4أذكر خصائص كوكب األرض التى تكفل استمرارية الحياة على سطحه .
  – 5أرادت المعلمة أن توض بنشاط طبقات األرض  ،فأيا ً من هذه األشياء يمكنها أن تؤدى الغرض ؟ ولماذا ؟
( الكرة – ثمرة المانجو – الزلطة – البيضة – ثمرة البرتقال ) .
  – 6رتب كل مما يأتى :
● مكونات الهواء الجوى تنازليا حسب نسب وجودها .
● طبقات األرض اآلتية من الداخل إلى الخارج :
( الوشاح السفلى  /القشرة األرضية  /اللب الداخلى  /الوشاح العلوى  /اللب الخارجى )
  – 7اكمل اجلدول التاىل :
مكونات الغالف اجلوى
( )١غاز .......................
( )2غاز األكسجين
( )3غاز ثانى اكسيد الكربون
( )4بخار الماء
(............................... )5

النسبة املئوية

األهمية

٪78

● يخفف من تأثير  ...............فى عمليات .....................
● تستخدمه النباتات فى تكوين ...................................
● تستخدمه جميع الكائنات الحية فى ............................
● يساعد فى عمليات ..............................................
يسلللتخدمه النبللللات األخضللللر فللللى عمليللللة .........................
لتكوين  ...................................لجميع الكائنات الحية .

٪ .............
٪ .............
......................
نسبة ضئيلة جدا
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  – 8ادرس الككل املقابل ثم أجب :
● ما الذى يمثله كل من الحرفين ( )B( ، )A؟
● ما اللون الذى يمثل به كل من الحرفين ( )B( ، )Aفى خريطة العالم ؟
  – 9أكمل ما يقوله رضا عن أهمية الغالف املائى لكوكب األرض :
● يستخدم فى تكوين غذاء النبات أثناء عملية ......................
● يساعد فى إتمام عمليات  ......................فى الجهاز الهضمى.
● يدخل فى تركيب ......................
● يحافظ على ثبات  ......................الجسم.
● يحافظ على بقاء درجة حرارة  ......................مناسبة أثناء النهار والليل.
● يعيش فه أكثر من  ٪ ...........من أنواع الكائنات الحية المعروفة حتى اآلن.
 – ١0من الككل املقابل :
● أى الحرفين ( )B( ، )Aيمثل نسبة المياه المالحة وأيها يمثل نسبة المياه العذبة
بالنسبة لمساحة المسطحات المائية ؟ مع ذكر النسبة .
● أين توجد المياه الملحة والمياه العذبة على سط األرض ؟
  – ١١استخرج الكلمة الكاذة واربط بني باقى الكلمات :
● لب األرض  /الوشاح  /القشرة  /الغالف الجوى .
● القشرة األرضية  /النيازى  /لب األرض الخارجى  /لب األرض الداخلى .
● غاز األكسجين  /غاز النيتروجين  /ثانى اكسيد الكربون  /القشرة األرضية .
 – ١2صف باختصار كوكب األرض من حيث الحجم والكتلة .
  – ١3صو اخلطأ فى الككل :

)(A
٪ 29
)(B
٪ 7١

)(B

)(A

٪ 50 ٪ 50
يابس ماء
 – ١4عندما تقشر نصف بيضـة مسلوقـة وتقطعها إلى نصفين  ،وض أوجه الشبـه واالختالف بين تركيب األرض
والبيضة .
 – ١5عندما تنظر خلريطة العامل جتدها تتميز باللونني األزرق واألخضر :
()١
● ما الذى يمثله اللون األزرق واألخضر ؟
● ما نسبة كل منهما بالنسبة لمساحة األرض ؟
()2
  – ١6من الككل املقابل :
● ما الذى يمثله الشكل ؟
()3
● استبدل األرقام بالبيانات المناسبة .
()4
● ما حالة الطبقة ( )3من حيث الصالبة ؟ وما سمكها ؟
● ما العناصر األساسية المكونة للطبقة ( )4؟
  – ١7من الككل املقابل الذى يوضح طبقات األرض  ،اذكر رقم الطبقة التى :
()١
● يبلغ سكها  2١00كم .
()2
● جزئها العلوى مفتت .
● يوجد بها مركز ثقل األرض .
()3
()4
***************************************************************************
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3
● عرفت أن األرض مكونة من ثالث طبقات  ،وتعرف الطبقة اخلارجية باسم القكرة األرضية .
● تتكون القكرة األرضية من جمموعة من الصخور املتنوعة والتى تكونت عرب ماليني السنني .
● الصورة التى أمامك توضح مقطعاً فى أعلى القشرة األرضية حيث :
( )١تمتد جذور الشجر بسهولة فى الجزء العلوى من القطاع .
الرتبة
( )2يصعب ذلك فى الجزء السفلى .
األساس
( )3يرجع السبب فى ذلك إلى أن العلماء قد قسموا القشرة األرضية إلى :
الصخرى
 – ١الجزء العلوى (التربة) .
 – 2الجزء السفلى (األساس الصخرى الصلب) .
األساس الصخرى الصلب

الرتبة

هللو الجللزء السللفلى مللن القشللرة األرضللية (أسللفل التربللة
المفككة) وهو صخور صلبة متماسكة غير مفككة.

هى الجزء العلوى من القشرة األرضية وتتميز بأنها :
● مفتتة (مفككة) .
● رقيقة ( محدودة أو قليلة السمك ) .
تتكون من خليط من مواد معدنية وملواد عضلوية متحلللة تتكون من الصخور بأنواعها المختلفة .
وجذور نباتات باإلضافة إلى الماء والهواء .
الرتبة  :هى الطبقة السطحية المفتتة والمفككة من القشرة األرضية .

الصخور  :هى مواد صلبة طبيعية توجد فى القشرة األرضية وتتكون من معدن واحد أو مجموعة من المعادن .
*********************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

ألنه مفتت ومفكك .
 ١يسهل امتداد جذور األشجار فى الجزء العلوى من القشرة األرضية ؟
ألنه صلب.
 2يصعب امتداد جذور األشجار فى الجزء السفلى من القشرة األرضية ؟
***************************************************************************
تصنيف الصخور
تصنف الصخور تبعاً للطريقة التى تكونت بها إلى ثالث مجموعات رئيسية هى :
( )3الصخور المتحولة .
( )2الصخور الرسوبية .
( )١الصخور النارية .
***************************************************************************
أوال  :الصخور النارية
طريقة تكوينها :
حيتوى باطن األرض (اللب اخلارجى) على معادن منصهرة شديدة السخونة تعرف باسم املامجا (الصهري) .
( )1عند حدوث الرباكني تندفع املـادة املنصهرة (املامجا) املوجـودة حتت القكـرة األرضيـة إىل أعلى لتمأل شقوق وفجوات القكرة
األرضية .
( )2بعض املواد املنصهرة خترج إىل سطح األرض فى صورة محم بركانية
تسمى الالفا (الطفح السفلى) .
الالفا
( )3عندما تربد كل من املامجا والالفا تتكون صخور نارية .
الالفا
املامجـــا  :هلللى ملللادة
شلللللللديدة السلللللللخونة
وغليظة القلوام توجلد
فى باطن األرض .

الالفا  :هى الماجما بعد خروجهلا ملن
باطن األرض إلى سط األرض .
أو  :هى الحمم البركانيلة التلى تنتشلر
على جوانب البركان
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تعريفها :
هى الصخور المتكونة من تجمد الماجما فى شقوق وفجوات القشرة األرضية أو من تجمد الالفا على سط األرض.
أنواعها :
يمكن تقسيم الصخور النارية على أساس مكان تكوينها بالنسبة للقشرة األرضية إلى قسمين رئيسيين هما :
وجه املقارنة
كيفية

تكوينها
ملمسها
أماكن

تكوينها
أمثلة

الصخور السطحية (الربكانية)

الصخور اجلوفية

تبللرد الالفللا علللى سللط القشللرة األرضللية سللريعا
فتأخذ المعادن المكونة لها وقتا قصيرا للتبللر للذا
تكللون بللوراتهللا ص لغيرة الحجللم (ال تللرى بللالعين
المجردة) .
ذات نسللليع أمللللس ألن حجلللم بلللللورات المعلللادن
المكونة لها صغيرة.
تتكون فلوق سلط األرض حيلث تتجملع المعلادن
مكونة طف صخرى حول جوانب البركان .

تبرد الماجملا فلى أعملاق القشلرة األرضلية بلبطء
فتأخذ المعادن المكونة لها وقتلا طلويال للتبللر للذا
تكلللون بللوراتهلللا كبيلللرة الحجلللم (تلللرى بلللالعين
المجردة) .
ذات نسللليع خشلللن ألن حجلللم بلللللورات المعلللادن
المكونة لها كبيرة.
تتكون فى أعملاق القشلرة األرضلية حيلت تتجملع
المعادن مكونلة كتلل ضلخمة ملن الصلخور تغطلى
مساحات شاسعة .
صخر البازلت
صخر الجرانيت

الرسم

***************************************************************************
وجه املقارنة
نوعه
تكوينه
لونه
بللوراته
أماكن
وجوده فى

صخر البازلت

صخر اجلرانيت

صخر نارى بركانى

صخر نارى جوفى

يتكون من الماجما التى تبرد فى شقوق وفجوات يتكون من الحمم البركانية عندما تبرد على سط
األرض .
القشرة األرضية .
وردى أو رمادى .

داكن اللون .

كبيرة الحجم (ترى مكوناته بالعين المجردة) .

صغيرة (ال ترى مكوناته بالعين المجردة) .

( )١الصحراء الشرقية .
( )2شبه جزيرة سيناء .

( )١أبو زعبل .
( )2بالقرب من أبى رواش .
( )3الفيوم .

( )١ثقيل .
( )2خشن الملمس .
( )3صلب متماسك يصعب كسره .
يتكون من ثالثة معادن أساسية :
( )١الكوارتز .
( )2الفلسبار .
( )3الميكا (فاتحة أو غامقة) .

( )١به فجوات صغيرة على هيئة حفر دائرية .
( )2أملس
( )3شديد الصالبة .
يتكون من معدنين أساسيين :
( )١األوليفين .
( )2البروكسين .
باإلضافة إلى الفلسبار .

مصر
مميزاته
المعادن
المكونة
له
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صخر اجلرانيت

صخر البازلت

ميكا فاحتة

الكوارتز

ميكا غامقة

البريوكسني

الفلسبار

األولفيني

الصخور اجلوفية  :هى الصخور التى تكونت داخل القشلرة
األرضية على أعماق بعيدة وتكون على هيئة كتل ضخمة
تغطى مساحات شاسعة .

الصــخور الســطحية  :هللى الصللخور التللى تتكللون
عندما تصل الماجملا إللى سلط األرض خارجلة
من البراكين وتكون على شكل طف من الالفا .

*********************************************************************
م

علل ملا يأتى

اخلتالف خلواص الصللخور الناريلة المتكونللة
مللن تبريللد الماجمللا عللن تلللك المتكونللة مللن
١
تبريد الالفا ؟
2
3
4
5
6
7

الصللخور البركانيللة بهللا فجللوات علللى هيئللة
حفر صغيرة دائرية ؟
يمكللللن تمييللللز بللللللورات معللللادن الجرانيللللت
بالعين المجردة على عكلس بلللورات معلادن
البازلت ؟
نسيع الجرانيت خشن ؟
يتوقلللف حجلللم بلللللورات معلللادن الصلللخور
الناريلللة عللللى اللللزمن اللللذى تسلللتغرقه فلللى
التبللر ؟
يعتبللللر الجرانيللللت مللللن الصللللخور الناريـللللـة
الجوفية ؟
يعتبر البازلت صخرا ناريا بركانيا ؟

اإلجابة
ألن الماجما تبرد فى أعماق القشرة األرضية ببطء فتأخلذ المعلادن
المكونة لها وقتا ً طويالً للتبلر فتكون بللوراتها كبيرة الحجلم بينملا
الالفا تبرد على سط القشلرة سلريعا ً فتأخلذ المعلادن المكونلة لهلا
وقتا ً قصيرا ً للتبلر فتكون بللوراتها صغيرة الحجم .
لخروج الغازات من الحمم البركانية عند انخفاض درجلة حرارتهلا
أثناء تكوين الصخر .
ألن بلللللورات معلللادن الجرافيلللت أحجامهلللا كبيلللرة بينملللا بلللللورات
معادن البازلت أحجامها صغيرة .
ألن حجم بللورات المعادن المكونة له كبيرة .
ألن الماجملا عنللدما تأخللذ وقتًللا طللويالً تكللون بللللورات كبيللرة وإذا
أخذت مدة قصيرة تكون بللورات صغيرة .
ألنه ذات نسيع خشن وحجم بللورات المعادن المكونة له كبير .
ألنه ينشأ من تجمد الالفا التى تخرج على سط األرض .
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ثانيا  :الصخور الرسوبية
● تشكل الصخور الرسوبية  ٪5من الحجم الكلى لصخور القشرة األرضية .
● تشكل الصخور الرسوبية غطا ًء رقيقا ً يغلف حوالى  ٪75من سط الكتلة الصلبة لألرض .

الصخور الرسوبية :
هى الصخور المتكونة من تماسك وتصلب الرواسب .
مراحل تكوين الصخور الرسوبية :

تتكون الصخور الرسوبية على ثالث مراحل متتالية هى :
التفتت والتحلل

النقل

الرتسيب

تتكللللون الصللللخور الرسللللوبية نتيجللللة يتم نقل الصخور التى تتفتت بواسلطة يترسللب الفتللات الصللخرى فللى وسللط
عمليلللللات تفتيلللللت وتحللللللل الصلللللخور الرياح الشديدة أو المياه الجاريلة ملن مللائى أو هللوائى ثللم يتماسللك الفتللات
مكونللا ً الصللخور الرسللوبية فللى عللدة
الموجودة من قبل سلواء كانلت ناريلة أماكن تفتتها إلى أماكن ترسيبها.
طبقات متتالية .
أو متحولة أو رسوبية .
نشاط يوضح عملية النقل والرتسيب :

خليط من الرمل واحلصى والزلط

الخطوات :
( )1أحضر حوضاً مستطيل الككل وضعه بككل مائل .
( )2ضع فى أعاله خليطاً من الرمال واحلصى والزلط .
قطعة
( )3قم بصب املاء على هذا اخلليط .
إناء
خكب
التجميع
المالحظات :
( )1تأخذ املياه الرمال الناعمة فى طريقها وترتسب أسفل احلوض .
( )2يبقى احلصى والزلط فى األعلى .
( )3عند زيادة سرعة املاء يزداد حجم احلبيبات املنقولة .
االستنتاج :
التيارات املائية فى األنهار والبحار تقوم بنقل فتات الصخور وترسيبها فوق بعضها على هيئة طبقات .
**************************************************************************
 ٪40رواسب
التصخر :
 ٪60ماء
● تتعرض الرواسب الموجودة فى الطبقات السفلية لضغوط كبيرة ناتجة
عن أوزان الرواسـب التى فوقهـا مما يقلل من نسبـة المـاء الموجودة
بين الحبيبات .
● كلما زاد الضغط تترسب الحبيبات .
● مع مرور الزمن تصب الحبيبات فى صورة صلبة على هيئة طبقات
فوق بعضها بحيث تكون الطبقات التى فى األسفل هى األقدم والتى
فى األعلى هى األحدث .
أى :
 ٪90رواسب متماسكة
تقل نسبة املاء وتزداد نسبة الرواسب فى كل مرحلة عن املرحلة التى تسبقها .
 ٪10ماء

حوض
مستطيل

تقل كمية املياه
بزيادة الضغط

*************************************************************************
أمثلة على الصخور الرسوبية :
( )١الحجر الرملى .
( )2الحجر الجيرى .
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وجه املقارنة

احلجر اجلريى

احلجر الرملى

تكوينه

يتكللون مللن تماسللك حبيبللات الرمللل التللى تقللل يتكون نتيجة ترسيب كربونات الكالسيوم فلى
المحاليل الجيرية .
فى القطر عن  2ملليمتر .

المعادن المكونة

المكلللون األساسلللى لللله هلللو معلللدن الكالسللليت
المكون األساسى معظمه من معدن الكوارتز.
(كربونات الكالسيوم) .

له
لونه

أصفر .

أبيض .

ملمسه

خشن .

ناعم .

شكله

طبقات رقيقة .

رقائق متالحمة .

متماسك.

ضعيف التماسك .

تماسكه

الرسم التوضيحى

الحظ  :أهم ما يميز الحجر الجيرى عن الحجر الرملى تفاعله مع حمض الهيدروكلوريك حيث أنه يحدث فورانا ً نتيجة
تصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون .
الخطوات  :ضع بضع قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف على عينة من الحجر الجيرى
والحجر الرملى .
المالحظة  :ال يحدث تفاعل مع الحجر الرملى ويحدث تفاعل مع الحجر الجيرى .
االستنتاج  :يحدث تفاعل كيميائى مع الحجر الجيرى يظهر على هيئة فوران نتيجة تصاعد غاز
ثانى أكسيد الكربون .
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

يزداد تماسك طبقلات الصلخور الرسلوبية بملرور ألن الرواسللللب الموجللللودة فللللى الطبقللللات السللللفلية تتعللللرض
١
لضغوط كبيرة ناتجة عن أوزان الرواسب التى تعلوها .
الزمن ؟
يمكللن تمييللز الحجللر الرملللى عللن الحجللر الجيللرى ألن الحجر الرملى أصفر اللون وخشن الململس بينملا الحجلر
2
الجيرى أبيض اللون وناعم الملمس .
من اللون والملمس ؟
حدوث فوران عند وضع حملض الهيلدروكلوريك لتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون .
3
على عينة من الحجر الجيرى ؟
***************************************************************************
ثالثا  :الصخور املتحولة
● عندما تتعرض الصخور القديمة (النارية أو الرسوبية) لعوامل الضغط والحرارة الشديدة فإنها تتحول إلى نوع آخر
من الصخور يسمى بالصخور المتحولة تختل ففى خواصها عما كانت عليه قبل التحول .
● يحدث هذا التحول غالبا فى الصخور التى تتداخل فيها مادة الصهير ( الماجما ) ويتوقف هذا التحول على :
( )١كتلة مادة الصهير .
( )2درجة حرارة الصهير .
الصخور املتحولة  :هى الصلخور الناشلئة ملن
( )3نوع الصخور المحيط بالصهير .
تعلللللرض الصلللللخور الناريلللللة أو الرسلللللوبية
● أهم الصخور المتحولة هو الرخام .
القديمة لعوامل الضغط والحرارة الشديدة .
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الرخام :

التكوين  :ينتع عن تحول الحجر الجيرى .
اللون  :أبيض (إذا كان نقياً) وله ألوان أخرى (إذا كان يحتوى على شوائب) .
التماسك  :أكثر صالبة وتماسكا ً عن الحجر الجيرى .
الملمس  :خشن .

رخام أبيض

ضغط
وحرارة

صخور
متحولة

ضغط
وحرارة

صخور
نارية

تفتت وحتلل
ونقل وترسيب

تفتت وحتلل

صخور
رسوبية
رخام ملون

ونقل وترسيب

**********************************************************************
م

اإلجابة

علل ملا يأتى

الحتوائها على شوائب .
 ١بعض أنواع من الرخام تكون ملونة ؟
 2يتشابه التركيب الكيميائى لكل من الرخام والحجر الجيرى ؟ ألن الرخام ينشأ من تحول الحجر الجيرى .
***************************************************************************
األسئلة الىت بها العالمة :
) (وردت فى امتحانات المدارس فى األعوام السابقة على مستوى الجمهورية .
) (وردت فى أسئلة الكتاب المدرسى .
********************************************************************

س  : 1أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها :
  – ١المادة المصهورة الموجودة تحت  .............وتكون شديدة السخونة وغليظة القوام فى باطن األرض وتسمى
 ................وبعد خروجها على سط األرض على صورة  ................تسمى ................
  – 2تشكل الصخور الرسوبية غطاء رقيقًا يغلف حوالى  ...................من سط األرض مع أنها ال تمثل سوى
 ................من الحجم الكلى لصخور القشرة األرضية.
  – 3يتكون صخر الجرانيت من معادن  .................و  .................و  .................بينما يتكون صخر البازلت
من معادن  ................و  ................و ................
  – 4يتكون الرخام عن تحول ................
  – 5تتكون الصخور الرسوبية نتيجة .................، ................ ، ................
  – 6تركب القشرة األرضية من جزأين رئيسين هما  .......................و ..............................
  – 7تصنف الصخور تبعًا لطريقة تكوينها إلى صخور  ..................و  ..................و ..................
  – 8تقسم الصخور النارية إلى قسمين هما الصخور  ...................والصخور ..................
  – 9الجرانيت من الصخور النارية  ......................والبازلت من الصخور النارية .....................
  – ١0صخر  ..................شديد الصالبة وبللوراته  ....................بالعين المجردة ويوجد فى أبى زعبل .
  – ١١تنشأ الصخور  ......................من تقتت الصخور القديمة بينما تنشأ الصخور  ........................من
تعرض الصخور القديمة للضغط والحرارة الشديدة .
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  – ١2يتكون الحجر الرملى من تماسك  .......................التى يقل قطرها عن  2مم بينما يتكون الحجر الجيرى
من ترسيب ..........................
  – ١3يتكون معدن  .....................من مادة كربونات الكالسيوم التى يعبر عنها بالصيغة ........................
  – ١4عند إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى عينة من  ....................تتكون فقاعات من غاز
........................
  – ١5الحجر الجيرى من الصخور  ...........................بينما الرخام من الصخور .............................
  – ١6الصخور  ...........................تتكون داخل القشرة األرضية على أعماق بعيدة .
  – ١7من أمثلة الصخور الرسوبية  ......................و ...........................
  – ١8الحجر الجيرى يتكون من  ........................نتيجة ترسب أمالح  .....................في المحاليل الجيرية .
  – ١9من الصخور النارية  .....................بينما  .....................من الصخور الرسوبية .
 .....................  – 20من الصخور المتحولة بينما الحجر الجيرى من الصخور .....................
 – 2١تمتد جذور الشجر بسهولة فى الجزء  .............من القشرة األرضية بينما يصعب ذلك فى الجزء ................
 – 22الطبقة السطحية من القشرة األرضية تتميز بأنها  ..................و ....................
 – 23الطبقة السطحية من القشرة األرضية  .........................السمك .
 – 24الجزء السفلى من القشرة األرضية عبارة عن صخور ....................................
 – 25الصخر هو مادة صلبة طبيعية توجد فى القشرة األرضية وتتكون من  ................أو ...............................
 – 26الماجما هى مادة شديدة  .........................وغليظة  .........................توجد فى باطن األرض .
 – 27الصخور النارية هى الصخور المتكونة نتيجة تجمد  .................فى شقوق وفجوات القشرة األرضية أو من
تجمد  ......................على سط األرض .
 – 28تعرف الصخور السطحية بالصخور .......................
 – 29صخر الجرانيت يتكون من  .....................التى تبرد فى شقوق وفجوات القشرة األرضية .
 – 30صخر الجرانيت  .................أو  ..................بينما صخر البازلت  ....................اللون .
 – 3١يوجد صخر الجرانيت فى مصر فى الصحراء  .......................وفى ................................
 – 32يوجد صخر البازلت فى مصر فى  .......................وفى ................................
 – 33يتميز صخر الجرانيت بأنه  ..........................و  ...........................و ...................................
 – 34يترسب الفتات الصخرى فى وسط  ................أو  .................ثم يتماسك الفتات مكونا ً الصخور الرسوبية .
 – 35الحجر الرملى  ..................اللون بينما الحجر الجيرى  ..................اللون .
 – 36الحجر الرملى  ..................الملمس بينما الحجر الجيرى  ..................الملمس .
 – 37يتوقف تأثير الماجما عند تداخلها فى شقوق صخور القشرة األرضية على  ..............و  .............و ...........
 – 38الرخام أكثر  ....................و  ...........................عن الحجر الجيرى .
 – 39الصخور البركانية بها فجوات على هيئة ........................................
 – 40كلما ازداد  ..................الواقع على طبقات الصخور الرسوبية ازداد ........................
 – 4١الرخام لونه  .................إذا كان نقيا ً وملونا ً إذا كان يحتوى على ............................
 – 42تعرف الماجما باسم  ...........................بينما تعرف الالفا باسم .............................
 – 43يتميز صخر البازلت بأنه  ..........................و ...........................
***************************************************************************

س  : 2اكتب املصطلح العلمى الدال على العبارات التالية :
  – ١مادة منصهرة توجد فى األعماق تحت القشرة األرضية.
  – 2حبيبات تنتع من تفتيت الصخور وتكون الحجر الرملى.
  – 3صخر ينتع من تحول الصخور الجيرية.
  – 4معدن يتكون من صفائ رقيقة المعة.
  – 5صخر نارى بركانى.
  – 6معدن يتكون من صفائ رقيقة المعة.
  – 7صخر يتكون من طفوح بركانية عندما يتركز على سط األرض.
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  – 8مادة صلبة طبيعية توجد فى القشرة األرضية وتتكون من معدن واحد أو مجموعة من المعادن .
  – 9الطبقة السطحية المفتتة والمفككة من القشرة األرضية .
  – ١0الجزء السفلى من القشرة األرضية والذى يتكون من الصخور بأنواعها .
  – ١١مادة شديدة السخونة وغليظة القوام توجد فى باطن األرض .
  – ١2الحمم البركانية التى تنتشر على جوانب البركان .
  – ١3الصخور المتكونة نتيجة تجمد الماجما أو الالفا.
  – ١4الصخور المتكونة من انخفاض درجة حرارة الماجما ببطء في أعماق القشرة األرضية .
  – ١5الصخور المتكونة من انخفاض درجة حرارة الالفا بسرعة على سط القشرة األرضية .
  – ١6الصخور المتكونة من تماسك وتصلب الرواسب .
  – ١7الصخور التى تشكل غطا ًء رقيقا ً يغلف حوالى  ٪75من سط الكتلة الصلبة لألرض .
  – ١8الصخور المتكونة من تعرض الصخور القديمة للضغط والحرارة الشديدة .
  – ١9صخر نارى جوفى لونه وردى أو رمادى موجود في الصحراء الشرقية .
  – 20صخر نارى بركانى داكن اللون به فجوات وال ترى بللوراته بالعين المجردة .
  – 2١صخر رسوبى خشن الملمس أصفر اللون يتكون من تماسك حبيبات الرمل .
  – 22صخر رسوبى ناعم الملمس أبيض اللون يتكون من معدن الكالسيت .
  – 23صخر خشن الملمس أبيض اللون أكثر صالبة وتماسك من الحجر الجيرى .
  – 24كتل من المواد المنصهرة على جوانب البركان .
  – 25صخر يتكون من معادن الفلسبار واألوليفين والبيروكسين .
  – 26صخور تتكون نتيجة عمليات التفتت والنقل والترسيب .
 – 27حجر يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك ويحدث فورانا ً نتيجة تصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون .
 – 28الطبقة السطحية من القشرة األرضية .
 – 29صخر ينتع عن تحول الحجر الجيرى .
 – 30الماجما بعد خروجها من باطن األرض إلى سط األرض .
 – 3١صخر أبيض إذا كان نقيا ً وله ألوان أخرى إذا كان يحتوى على شوائب .
 – 32جزء فى القشرة األرضية يسهل امتداد جذور األشجار فيه .
 – 33جزء فى القشرة األرضية يصعب امتداد جذور األشجار فيه .
 – 34عملية ترتيب الصخور المفتتة فى وسط مائى أو هوائى فى عدة طبقات متتالية .
 – 35صخر ثقيل خشن الملمس يصعب كسره .
 – 36صخور تشكل  ٪5من الحجم الكلى لصخور القشرة األرضية .
 – 37حجر يتكون من حبيبات الرمل التى تقل فى القطر عن  2ملليمتر .
 – 38حجر يتكون نتيجة ترسيب كربونات الكالسيوم فى المحاليل الجيرية .
***************************************************************************

س  : 3صوب ما حتته خط :
  – ١صخر الجرانيت من الصخور الرسوبية .
  – 2يتكون صخر الجرانيت من معادن الفلسبار واألوليفين والبيروكسين .
  – 3صخر البازلت يتكون من ثالثة معادن أساسية هى الكوارتز والفلسبار والميكا .
  – 4الصخور النارية تشكل غطاء يغلف  ٪75من سط الكتلة الصلبة لألرض .
  – 5يعتبر الحجر الجيرى من الصخور النارية .
  – 6الصخور النارية تنتع من الصخور القديمة بفعل الحرارة والضغط الشديدين .
  – 7يعتبر الرخام من الصخور الرسوبية .
 – 9الصخور النارية هى الصخور المتكونة نتيجة تجمد الالفا فى شقوق وفجوات القشرة األرضية .
 – ١0تشكل الصخور الرسوبية  ٪50من الحجم الكلى لصخور القشرة األرضية .
 – ١١يتكون الحجر الرملى من حبيبات الرمل التى يساوى قطرها  2ملليمتر .
 – ١2معدن الكالسيت هو كبريتات الكالسيوم .
**************************************************************************
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س  : 4ضع عالمة ( )أو عالمة ( × ) أمام ما يلى :
  – ١معدن الكوارتز مكون أساسى في الحجر الرملى .
  – 2األساس الصخرى من القشرة األرضية غير مفكك .
  – 3يمكن الحصول على صخر البازلت من شبه جزيرة سيناء .
  – 4الطبقات العلوية في الصخور الرسوبية هى األقدم عمرا .
  – 5يعتبر معدن الكوارتز المكون األساسى في صخر الجرانيت .
  – 6عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى عينة من الحجر الجيرى يحدث فوران .
  – 7الرخام الملون هو الخالى من الشوائب .
  – 8يمكن الحصول على الجرانيت من أبى زعبل .
  – 9الرخام من الصخور الرسوبية .
  – ١0األوليفين والبيروكسين من المعادن المكونة لصخر الجرانيت .
  – ١١الحجر الرملى ينتع من ترسيب معدن الكالسيت .
  – ١2البازلت من الصخور الرسوبية .
  – ١3الصخور النارية تتكون نتيجة تفتت وتحلل الصخور الموجودة من قبل .
  – ١4صخر الجرانيت لونه غامق وأملس .
  – ١5يتكون الحجر الجيرى من معادن الكوارتز والميكا والفلسبار .
 – ١6تمتد جذور األشجار بسهولة في األساس الصخرى للقشرة األرضية .
 – ١7عندما يبرد الطف السطحى فإنه يكون نوعا من الصخور الرسوبية .
 – ١8كلما استغرق تبلر معادن الصخور وقتا طويال كلما كان حجم البللورات صغيرا .
 – ١9تتميز الصخور البركانية بصغر حجم بللوراتها واحتوائها على فجوات صغيرة .
 – 20يمكن التمييز بين صخر الجرانيت وصخر البازلت من حيث اللون والملمس .
 – 2١يمكن الحصول على البازلت المنتشر بين قضبان السكك الحديدية من أبى زعبل .
 – 22تتكون الصخور الرسوبية بتكونها على هيئة طبقات .
 – 23يمكن أن يتحول صخر رسوبى إلى صخر رسوبى آخر بمرور الزمن .
 – 24عند تكوين الصخور الرسوبية يقل حجم الحبيبات المنقولة بزيادة سرعة تيار الماء .
 – 25يتكون معدن الكالسيت من عناصر الكالسيوم والكبريت واألكسجين في صورة مركب كربونات الكالسيوم .
 – 26يوجد الحجر الجيرى على هيئة طبقات رقيقة .
 – 27بالرغم من أن الرخام ينشأ من تحول الحجر الرملى إال أنه أكثر منه صالبة .
 – 28الطبقة السطحية من القشرة األرضية صلبة متماسكة .
 – 29الصخر قد يتكون من معدن واحد أو مجموعة من المعادن .
 – 30يمكن رؤية بللورات البازلت بالعين المجردة عكس الجرانيت فترى بالميكروسكوب .
 – 3١يتميز الحجر الرملى والحجر الجيرى بنفس اللون .
 – 32تعرف الماجما باسم الطف السطحى .
 – 33صخر البازلت شديد الصالبة .
 – 34يسهل كسر صخر الجرانيت .
 – 35تتكون الصخور الرسوبية على خمسة مراحل .
 – 36يكون الرخام أبيض اللون إذا كان يحتوى على شوائب .
***************************************************************************

س  : 5اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :
  – ١الصخر المتحول ينتع عن تأثير الحرارة والضغط للصخور ...............
( النارية فقط  /الرسوبية فقط  /المتحولة فقط  /النارية والرسوبية )
( سميك  /غير مفتت  /مفكك  /صخرى )
  – 2الجزء العلوى من القشرة األرضية ..............
  – 3عندما تبرد الالفا تكون  ( ................صخور متحولة  /صخور رسوبية  /صخور نارية  /حجر رملى )
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  – 4من الصخور النارية الجوفية ................
  – 5يمتاز صخر البازلت بأن .................
( لونه أبيض شفاف  /به فجوات صغيرة  /بللورات المعادن المكونة له ترى بالعين المجردة  /ملمسه خشن )
  – 6يتكون صخر  ................من معدنى األوليفين والبيروكسين باإلضافة إلى الفلسبار .
( الجرانيت  /البازلت  /الحجر الرملى  /الحجر الجيرى )
  – 7المكون األساسى للحجر الرملى هو ..................
( معدن الكوارتز  /معدن الفلسبار  /معدن الميكا  /جميع ما سبق )
  – 8يتكون الحجر الجيرى نتيجة ترسيب ........................
( كربونات الماغنسيوم – سيليكات األلومنيوم – كبريتات الكالسيوم – كربونات الكالسيوم )
  – 9يمكن التمييز بين الحجر الرملى والحجر الجيرى عن طريق ....................
( حمض  HClالمخفف  /اللون  /الملمس  /جميع ما سبق )
  – ١0يمكن أن تتحول الصخور  ...............إلى صخور متحولة بتأثير الضغط والحرارة الشديدة .
( الجوفية  /النارية  /الرسوبية  /جميع ما سبق )
( الجرانيت  /الحجر الجيرى  /البازلت  /الحجر الرملى )
  – ١١ينشأ الرخام من تحول ..................
( المتحولة  /النارية  /الرسوبية  /جميع ما سبق )
  – ١2صخر الجرانيت من الصخور ...............
  – ١3صخر نارى جوفى لونه رمادى أو وردى  ( ..............الجرانيت  /البازلت  /الكوارتز  /الحجر الجيرى )
  – ١4صخر يتكون من الفلسبار والكوارتز والميكا  ( .............البازلت  /الحجر الجيرى  /الجرانيت  /الرخام )
( المتحولة  /النارية  /الرسوبية  /جميع ما سبق )
  – ١5الحجر الجيرى من الصخور ...............
  – ١6الصخور التى تنتع من تأثير الضغط والحرارة الشديدة تعرف بالصخور ................
( المتحولة  /النارية  /الرسوبية  /البركانية )
( الحجر الرملى  /البازلت  /الرخام  /الجرانيت )
  – ١7من أمثلة الصخور المتحولة ................
  – ١8الصخور الرسوبية تشكل غطا ًء يغلف حوالى  ..............من سط األرض ) 75 /25 /5 / 57 ( .
 – ١9يتكون الجزء السفلى من القشرة األرضية من ................
( مواد معدنية  /مواد عضوية  /صخور  /جميع ما سبق )
 – 20تتميز الطبقة السطحية من القشرة األرضية بأنها ................
( مفتتة  /مفككة  /قليلة السمك  /جميع ما سبق )
 – 2١من مميزات صخر البازلت  ( ............ثقيل  /خشن فى الملمس  /شديد الصالبة  /صلب متماسك يصعب كسره )
( ) 25 /١5 / 5 /50
 – 22تشكل الصخور الرسوبية  ٪ .......من الحجم الكلى لصخور القشرة األرضية .
 – 23يتكون الحجر الرملى من حبيبات الرمل التى  ...........قطرها عن  2ملليمتر  ( .يزيد عن  /يساوى  /يقل عن )
 – 24الحجر الرملى صخر  ..............اللون و  ................الملمس .
( أصفر ناعم  /أبيض خشن  /أبيض ناعم  /أصفر خشن )
 – 25الحجر الجيرى صخر  ..............اللون و  ................الملمس .
( أصفر ناعم  /أبيض خشن  /أبيض ناعم  /أصفر خشن )
 – 26يتفاعل الحجر الجيرى مع حمض الهيدروكلوريك ويتصاعد غاز ......................
( األكسجين  /النيتروجين  /الهيدروجين  /ثانى أكسيد الكربون )
 – 27يتفاعل الحجر الجيرى مع حمض الهيدروكلوريك ويحدث  ( ..........اشتعال  /فوران  /فرقعة  /جميع ما سبق )
 – 28الصخور البركانية بها فجوات على هيئة حفر صغيرة .............
( مربعة  /مستطيلة  /دائرية  /ال توجد إجابة صحيحة )
 – 29عند إمرار تيار ماء ضعيف فى حوض به خليط من الزلط والرمل والحصى فإن المياه تأخذ فى طريقها ........
( حبيبات الرمل الناعمة  /حبيبات الرمل والحصى  /قطع الزلط  /جميع ما سبق )
 – 30يشترى الجرانيت والبازلت فى أن كليهما ...................
( ذو ملمس ناعم  /ذو ملمس خشن  /صخر نارى  /بلوراته كبيرة الحجم )
 – 3١يتوقف تأثير الماجما عند تداخلها فى شقوق صخور القشرة األرضية على .................
( كتلة الصهير  /درجة حرارة الصهير  /نوع الصخور المحيطة بالصهير  /جميع ما سبق )
***********************************************************************
( الجرانيت  /الرخام  /البازلت  /الكوارتز )
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س  : 6علل ملا يأتى :
  – ١الصخور النارية الجوفية تكون بلورات المعادن المكونة لها كبيرة الحجم.
  – 2الصخور البركانية بها فجوات على هيئة حفر صغيرة دائرية.
  – 3يحدث فوران عند وضع حامض الهيدروكلوريك على عينة من الحجر الجيرى.
  – 4تتميز الصخور النارية الجوفية بوجود بلورات معادن كبيرة ترى بالعين المجردة.
  – 5مكونات صخر البازلت ال ترى بالعين المجردة.
  – 6يتوقف حجم بللورات معادن الصخور النارية على الزمن الذى تستغرقه فى التبللر .
  – 7اختالف خواص الصخور النارية المتكونة من تبريد الماجما عن تلك المتكونة من تبريد الالفا .
  – 8تتميز الصخور الجوفية بأنها ذات نسيع خشن بينما تتميز الصخور السطحية بأنها ذات نسيع أملس .
  – 9يعتبر الجرانيت من الصخور النارية الجوفية .
  – ١0يمكن تمييز بللورات معادن الجرانيت بالعين المجردة على عكس بللورات معادن البازلت .
  – ١١يزداد تماسك طبقات الصخور الرسوبية بمرور الزمن .
  – ١2يمكن تمييز الحجر الرملى عن الحجر الجيرى من اللون والملمس .
  – ١3حدوث فوران عند وضع حمض الهيدروكلوريك على عينة من الحجر الجيرى .
  – ١4بعض أنواع من الرخام تكون ملونة .
  – ١5الصخور البركانية بها فجوات على هيئة حفر صغيرة دائرية .
 – ١6يسهل امتداد جذور األشجار فى الجزء العلوى من القشرة األرضية .
 – ١7يصعب امتداد جذور األشجار فى الجزء السفلى من القشرة األرضية .
 – ١8نسيع الجرانيت خشن .
 – ١9يعتبر البازلت صخرا ناريا بركانيا .
 – 20يتشابه التركيب الكيميائى لكل من الرخام والحجر الجيرى .
***************************************************************************

س  : 7ما املقصود بكل من :
  – 3الصخور .
  – 2الماجما .
  – ١التربة.
 – 6الصخور الرسوبية .
  – 5الصخور المتحولة .
  – 4الصخور النارية .
 – 9األساس الصخرى الصلب .
 – 8الصخور السطحية.
 – 7الصخور الجوفية.
**********************************************************************
س   : 8اخرت من العمود (ب) ما يناسب العمود (أ) :
(ب)

(أ)
 –١الرخام
 – 2الحجر الجيرى
 – 3الجرانيت

– من الصخور النارية .
– من الصخور الرسوبية .
– من الصخور المتحولة .
– من الصخور الصناعية .

(أ)
الصخور
 –١النارية
 – 2الرسوبية
 – 3المتحولة

(ب)
تنشا نتيجة
– تعرض الصخور القديمة للضغط والحرارة الشديدة .
– ثوران البراكين .
– تراكم طبقات من الفتات الصخرى .
– ذوبان المعادن فى الماء .
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س   : 9اخرت من العمودين (ب) ( ،جـ) ما يناسب العمود (أ) :
(أ)

(جـ)

(ب)

المعادن المكونة له
نوع الصخر
الصخر
– الكالسيت .
● صخر متحول
 – ١الحجر الجيرى
– الكوارتز واألوليفين .
● صخر نارى سطحى
 – 2الجرانيت
– الكوارتز والميكا والفلسبار .
● صخر نارى جوفى
 – 3البازلت
– األولفين والبيروكسين والفلسبار .
● صخر رسوبى
***************************************************************************

س  : 10ماذا حيدث عند :
  – ١انخفاض درجة حرارة الالفا على سط األرض بسرعة .
  – 2استغراق معادن الصخور النارية الجوفية وقتا ً طويالً للتبلر .
  – 3استغراق معادن الصخور النارية البركانية وقتا قصيرا ً للتبلر .
  – 4خروج الغازات من الحمم البركانية المكونة للصخور البركانية .
  – 5إضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى عينة من الحجر الجيرى .
  – 6انصهار الحجر الجيرى بالحرارة الشديدة ثم إعادة تبلر المعادن المكونة له تدريجيا ً .
  – 7تعرض الصخور الرسوبية لعوامل الضغط والحرارة الشديدة .
  – 8ترسيب كربونات الكالسيوم فى المحاليل الجيرية .
 – 9زيادة الضغط الواقع على فتات الصخور المكونة لطبقات الصخور الرسوبية .
 – ١0انخفاض درجة حرارة الماجما فى شقوق القشرة األرضية ببطء .
 – ١١ضغط معادن الكوارتز والفلسبار والميكا .
 – ١2إمرار تيار من الماء ببطء فى خليط من الرمل الناعم والحصى والزلط .
***************************************************************************

س  : 11استخرج الكلمة الشاذة ثم أذكر ما يربط بني باقى الكلمات :
  – ١الكوارتز  /الميكا  /البازلت  /الفلسبار .
  – 2األوليفين  /البيروكسين  /الفلسبار  /الميكا .
  – 3الكوارتز  /الكالسيت  /الميكا  /الفلسبار .
  – 4التفتت  /التجمد  /النقل  /الترسيب .
  – 5الكوارتز  /الرخام  /الميكا  /الفلسبار .
  – 6الرمال  /الحجر الجيرى  /البازلت  /رواسب الحصى والزلط .
***************************************************************************

س  : 12كيف متيز بني :
  – ١الصخر الجوفى والصخر البركانى ( من حيث  :الملمس والفجوات ) .
  – 2الجرانيت والبازلت ( من حيث  :اللون وحجم البلورات ) .
  – 3الحجر الرملى والحجر الجيرى ( من حيث  :اللون والملمس والتفاعل مع األحماض ) .
  – 4الرخام والحجر الجيرى ( من حيث  :الصالبة ) .
***************************************************************************

س  : 13قارن بني كل من :
  – ١الجرانيت والحجر الجيرى .
  – 2التربة واألساس الصخرى .
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  – 3الماجما والالفا ( من حيث  :التعريف – الصخور الناتجة عن تبريدها – مكان التكوين ) .
  – 4الصخور الجوفية والصخور البركانية ( من حيث  :كيفية التكوين – الخصائص – مثال ) .
  – 5الجرانيت والبازلت ( من حيث  :النوع – اللون – حجم البللورات – الخواص – المعادن المكونة له ) .
  – 6الصخور النارية والصخور الرسوبية ( من حيث  :كيفية التكوين ) .
  – 7الحجر الرملى والحجر الجيرى ( من حيث  :التكوين – المعادن المكونة له ) .
***************************************************************************

أسئلة متنوعة
  – ١أى الصخور التالية رسوبى وأيها نارى أو متحول ( :الرخام  /الجرانيت  /الحجر الجيرى  /الحجر الرملى  /البازلت)
  – 2اذكر املعادن األساسية التى تدخل فى تركيب الصخور اآلتية ( :الجرانيت  /الحجر الجيرى  /البازلت)
  – 3ما الصفات التى تعتمد عليها فى التمييز بين الصخور النارية الجوفية والصخور النارية السطحية ؟
  – 4ما العوامل الرئيسية التى أدت إلى تكون الصخور المتحولة ؟
  – 5تعرف على اسم العينة من اخلصائص التالية :
● عينة تتكون من معادن الفلسبار واألوليفين والبيروكسين .
● صخر لونه أبيض إذا كان نقيًّا وأكثر صالبة وتماسكًا عن الحجر الجيرى.
● صخر نارى جوفى لونه وردى أو رمادى موجود فى الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء فى مصر .
  – 6كيف تميز بالتجربة بين الحجر الرملى والحجر الجيرى؟
)(a
  – 7من الككل املقابل :
● ما نوع الصخور المكونة للطبقات الصخرية ؟
● اذكر اسم صخرين يحتمل أن يكونا هذه الطبقات .
)(b
● ما الرمز المعبر عن أقدم هذه الطبقات ؟ وما الذى يميزها .
  – 8صنف الصخور األرضية تبعا لطريقة تكوينها .
)(c
  – 9اذكر مراحل تكوين الصخور الرسوبية .
)(d
  – ١0لديك جمموعة من املعادن :
( الكوارتز  /الفلسبار  /الميكا  /البيروكسين  /الكالسيت )  ،اختر منها
المعادن التى يتكون منها كل مما يأتى :
● الجرانيت .
● الحجر الجيرى .
● الحجر الرملى .
● البازلت .
..................
صخور
صخور
  – ١١أكمل املخطط املقابل :
متحولة
رسوبية
  – ١2اذكر مثات لكل مما يأتى :
..................
● صخر نارى بركانى  ● .صخر نارى جوفى .
● صخور متحولة.
● صخور رسوبية .
()١
  – ١3من املخطط املقابل :
احلجر
رخـــام
● ما الذى تدل عليه األرقام ؟
اجلريى
● كيف يمكنك التمييز بين الحجر الجيرى والحجر الرملى ؟
()2
● ما الفرق بين الحجر الجيرى والرخام ؟
  – ١4الككل املقابل يوضح طريقة تكوين نوعني من الصخور  Y ، Xفإذا علمت أن :
الصخر ( : )Xتبلر بسرعة عند تعرضه للهواء الجوى .
الصخر ( : )Yتعرض لضغط وحرارة شديدة .
)(X
● اذكر نوع كل من الصخرين ( )Y( ، )Xمع ذكر مثال لكل منهما .
● ماذا يحدث عند تجمد المادة ( )Z؟
)(Y
)(Z
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