الوحدة
األوىل

الدرس األول  :االحتاد الكيميائى
فلزات ال فلزات غازات خاملة

 118عنصرا

الالفلزات

الفلزات
* عناصر صلبة

* بعضها صلبة وبعضها غازية +

* هلا بريق معدنى

* ليس هلا بريق معدنى

* جيدة التوصيل للحرارة

* رديئة التوصيل للحرارة

* جيدة التوصيل للكهرباء

* رديئة التوصيل للكهرباء ( ماعدا الكربون "اجلرافيت")

* قابلة للطرق والسحب والثنى

* غري قابلة للطرق والسحب والثنى

* حتتوى فى املستوى اخلارجى على

* حتتوى فى املستوى اخلارجى على

* متيل إىل

إلكرتوناتها اخلارجية أثناء التفاعل الكيميائى

* تتحول إىل
* مثال :

* متيل إىل

االلكرتونات أثناء التفاعل الكيميائى

* تتحول إىل

23Na11

الصوديوم  24Mg12 -املاغنسيوم

* مثال  35Cl17 :الكلور –  16O8األكسجني
 14N7 -النيرتوجني

 27Al13 -األلومنيوم

* الزئبق
*

الربوم

الفلزية
الالفلزية
1

أصغر وحدة بنائية للمادة ميكن أن تشرتك يف التفاعالت الكيميائية
ذرة عنصر فقدت أو اكتسبت الكرتون أو أكثر عند التفاعل الكيميائى
ذرة عنصر فلز فقدت الكرتون أو أكثر عند التفاعل الكيميائى
ذرة عنصر ال فلز اكتسبت الكرتون أو أكثر عند التفاعل الكيميائى

أسئلة علل
* علل  :متيل العناصر الفلزية إىل فقد إلكرتونات و الالفلزية إىل اكتساب إلكرتونات أثناء التفاعل الكيميائى ؟
* علل  :تتحول الذرة أليون موجب عندما تفقد إلكرتون أو أكثر ؟
* علل  :عندما تكتسب الذرة إلكرتون أو أكثر تصبح أيون سالب ؟
* علل  :ختتلف ذرة العنصر عن أيونه فى عدد اإللكرتونات ؟

رابطة تنشأ عن قوى جتاذب كهربى بني أيون موجب وأيون سالب
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*

الالفلزية

*
*

الفلزية

موجب

NaCl

سالب

الصوديوم

أسئلة علل
* علل  :ال ميكن أن يتحد املاغنيسيوم والصوديوم لتكوين مركب ؟
* علل  :عندما ترتبط ذرة كلور  Cl17بذرة صوديوم  Na11ينتج مركب أيونى ؟

رابطة تنشأ بني الالفلزات عن طريق مشاركة كل ذرة
بعدد من اإللكرتونات يكمل املستوى اخلارجى هلا
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الكلور

أسئلة علل
* علل  :عندما ترتبط ذرتني كلور ينتج جزئ تساهمى ؟
* علل  :الرابطة فى جزئ املاء تساهمية أحادية ؟
* علل  :الرابطة فى جزئ األكسجني  O2تساهمية ثنائية ؟
* علل  :الرابطة فى جزئ النيرتوجني  N2تساهمية ثالثية ؟
* علل  :ينتج عن الرابطة األيونية مركبات فقط بينما ينتج عن الرابطة التساهمية عنصر أو مركب ؟
"

عناصر ال تشرتك فى التفاعالت الكيميائية فى الظروف العادية
الكتمال مستوى طاقتها اخلارجى باإللكرتونات وتكون منفردة
* العناصر اخلاملة ترتكب من ذرة واحدة منفردة وال تُكون أيونات موجبة أو أيونات سالبة فى الظروف العادية

أسئلة علل
* علل  :ال تشرتك العناصر اخلاملة فى التفاعالت الكيميائية فى الظروف العادية ؟
* علل  :ال تسعى ذرة األرجون لدخول فى احتاد كيميائى مع ذرات أخرى ؟
* علل  :توجد جزيئات العناصر اخلاملة فى صورة ذرات مفردة ؟
* علل  :ذرة الصوديوم  Na11نشطة كيميائيا عكس النيون  Ne10؟

الكربون " اجلرافيت "

*
*
*

أيونية

F9

الالفلزية
4

تساهمية

Na11

الفلزية

*

السالب

*

االلكرتونات

الالفلزى
الفلزى

السؤال األول  :أكمل العبارات األتية

Na11

O8

N7

Mg12

السؤال الثانى  :إختر اإلجابة الصحيحة

السؤال الثالث  :علل لما يأتى

5

N2

O2
Ne10

Na11
Cl17

Na11

السؤال الرابع  :أكتب المصطلح العلمى

) (

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية
.
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الوحدة

الدرس الثانى  :املركبات الكيميائية

األوىل

التكافؤ
عدد اإللكرتونات التى تعطيها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائى
العنصر
1هيدروجني

H

 1ليثيوم

3

 1بوتاسيوم

19

1

 1كلور

Cl 17

 1فضة

Ag

47

O8

 2أكسجني
2

الرمز

العنصر

الرمز

العنصر

الرمز

العنصر

خارصني" زنك"

30

 1اليود
 2ماغنسيوم

Zn

 5,3نيرتوجني

N7

 5,3فوسفور

P15

 2باريوم

Li

 1فلور

F9

 1صوديوم

11

Na

K

 1منجنيز

Mn 25

 1بروم

35

Br

I 53

 2,1حناس

 3 ,2 Cuحديد

26

Fe

 2كالسيوم

20

Ca

Ba

 2زئبق

 2 Hg 80الرصاص

82

Pb

Al 13

 3ذهب

Au 79

29

 6 , 4 ,2 Mg 12كربيت
56

 3ألومنيوم

الرمز

احلديد الثنائى

S 16

حديدوز

 4كربون

احلديد الثالثى

6

C

حديديك

اجملموعة الذرية
جمموعة من ذرات العناصر املختلفة املرتبطة مع بعضها وتسلك فى التفاعل
الكيميائى سلوك الذرة الواحدة وهلا تكافؤ خاص بها وال توجد فى حالة إنفراد
اجملموعة الذرية

الرمز

اجملموعة الذرية

الرمز

اجملموعة الذرية

الرمز

 1هيدروكسيد

(OH) -

 1نرتات

(NO3) -

 1بيكربونات

(HCO3)-

 1أمونيوم

(NH4)+

 1نيرتيت

(NO2) -

 2كربونات

(CO3)-2

 2كربيتات

(SO4)-2

 3فوسفات

(PO4)-3

الصيغة الكيميائية
صيغة رمزية تعرب عن نوع وعدد ذرات العناصر املكونة للجزئ
الصيغة اجلزيئية أو الكيميائية
7

عدد الذرات ونوعها فى اجلزئ

مثال : 1جزئ كلوريد الصوديوم " ملح الطعام " يرمز له بالصيغة NaCl
أى أنه جزئ يرتكب من ذرتني لعنصرين هما ذرة صوديوم  Naوذرة كلورCl
مثال : 2جزئ املاء يرمز له بالصيغة H2O
أى أنه يرتكب من ثالثة ذرات لعنصرين هما ذرة أكسجني وذرتى هيدروجني
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* علل  :األكسجني  O8ثنائى التكافؤ ؟
* علل  :النيرتوجني  N7ثالثى التكافؤ ؟
* علل  :الصوديوم Na11والكلور  Cl17هلما نفس التكافؤ رغم اختالف عدديهما الذرى ؟

* علل  :البوتاسيوم  K19أحادى التكافؤ بينما األكسجني  O8ثنائى التكافؤ ؟

* علل  :الصيغة الكيميائية جلزئ املاء هى  H2O؟
* علل  :تتحد ذرتني من الكلور مع ذرة من الكالسيوم لتكوين جزئ كلوريد الكالسيوم ؟
* علل  :ترتبط ذرة أكسجني بذرتني من الصوديوم عند تكوين جزئ أكسيد الصوديوم ؟

* تنقسم املركبات من حيث خواصها إىل أنواع متعددة مثل  :األمحاض و القلويات و األمالح و األكاسيد

هى مواد تتفكك فى املاء وتعطى أيونات هيدروجني موجبة )(H+

)(H+
H2SO4

H2CO3

H3PO4

HCl

(OH)-

HNO3
HBr
HNO3

H2SO4
:
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HCl

هى مواد تتفكك فى املاء وتعطى أيونات هيدروكسيد سالبة )(OH-

)(OH-
KOH

NaOH
Ca(OH)2

Al(OH)3

* علل  :لألمحاض طعم الذع وللقلويات طعم قابض ؟
* علل  :األمحاض حتمر صبغة عباد الشمس بينما القلويات تزرقها ؟
) H+
) (OH-
* علل  :ميكن التمييز بني األمحاض والقلويات بصبغة عباد الشمس ؟

تنتج من ارتباط األكسجني بالعنصر سواء كان العنصر فلزا أو الفلز
- Na2O
- SO3
- MgO

- Al2O3

CO2

- CaO

SO2

- FeO

NO2

تنتج األمالح من احتاد أيون فلز موجب )أو جمموعة ذرية موجبة(
مع جمموعة ذرية سالبة أو أيون الفلز سالب (ماعدا األكسجني)

( NaCl
) ( CuSo4.5H2O
10

NaNO3
) ( CaCO3

أمالح التذوب فى املاء

أمالح تذوب فى املاء
NaCl

AgCl

K2SO4
Ca(NO3)2

PbSO4
Na2S

MgCO3

* علل  :تعترب الصودا الكاوية من القلويات و يوديد الرصاص من األمالح ؟

السؤال األول  :أكمل العبارات األتية

السؤال الثانى  :إختر اإلجابة الصحيحة

Ar18
HCO3 – CO2 – CO – CO3

11

PbI2

AgCl – PbI2- Na2S – PbSO4
Na2NO3 – NaNO2 – NaNO3 – NaON

السؤال الثالث  :علل لما يأتى
O8
Na11

Cl17
H2O

السؤال الرابع  :أكتب المصطلح العلمى

H+
OH-

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية

Mg(OH)2

CaSO4

KNO3

MgO

H2SO4

NH4Cl

Na2O

NaCl

12

HCl
KCl

الدرس الثالث  :املعادلة الكيميائية
والتفاعل الكيميائى

الوحدة
األوىل

أهمية التفاعالت الكيميائية
* علل  :للتفاعالت الكيميائية أهمية كربى فى حياتنا ؟

الخطوات :
المالحظة :

( نشاط يوضح مفهوم التفاعل الكيميائى واملعادلة الكيميائية )
MgO

االستنتاج :
)(O2
هو كسر الروابط املوجودة فى جزيئات املواد املتفاعلة
وتكوين روابط جديدة فى جزيئات املواد الناجتة من التفاعل
هى جمموعة من الرموز والصيغ الكيميائية تعرب عن جزيئات املواد الداخلة فى
التفاعل واملواد الناجتة من هذا التفاعل وكذلك شروط حدوث التفاعل إن وجدت
يشرتط فى املعادلة أن تكون موزونة

* علل  :جيب أن تكون املعادلة الكيميائية موزونة ؟
* علل  :التعبري باملعادلة الرمزية أفضل من التعبري ب املعادلة اللفظية ؟
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جمموع كتل املواد الداخلة فى التفاعل = جمموع كتل املواد الناجتة من التفاعل
قانون بقاء املادة
جمموع كتل املواد الداخلة فى أى تفاعل كيميائى
يساوى جمموع كتل املواد الناجتة عنه
قانون النسب الثابتة
يتكون املركب الكيميائى من احتاد عناصره بنسبة وزنية ثابتة

أنواع التفاعالت الكيميائية
* هناك أنواع عديدة من التفاعالت الكيميائية سنكتفى بدراسة نوع واحد منها  :وهو تفاعالت االحتاد املباشر

تفاعل عنصر مع عنصر
* يتحد الكربون "الفلز" مع األكسجني
"الفلز"

تفاعل عنصر مع مركب

تفاعل مركب مع مركب

* يتحد األكسجني مع غاز أول أكسيد

* عند تقريب ساق زجاجية مبللة مبحلول

الكربون مكونا ثانى أكسيد الكربون

محض اهليدروكلوريك املركز إىل فوهة
أنبوبة اختبار حتتوى على قليل من حملول

مكونا ثانى أكسيد الكربون

األمونيا " ينتج أخبرة غاز النشادر " NH3

فتتكون سحب بيضاء من كلوريد األمونيوم
* يتحد املاغنسيوم "فلز" مع
األكسجني "الفلز"
مكونا أكسيد ماغنسيوم
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* علل  :تكون سحب بيضاء عند تعرض ساق مبللة حبمض اهليدروكلوريك املركز إىل أخبرة غاز النشادر ؟

التفاعالت الكيميائية فى حياتنا
* تلعب التفاعالت الكيميائية دورا أساسيا فى حياتنا فمن خالهلا يتم حتضري اآلالف من املركبات
التى تستخدم فى كثري من الصناعات مثل صناعة األدوية واألمسدة والوقود والبالستيك وغريها
إال أن هذه التفاعالت قد يكون هلا أيضًا جوانب سلبية مثل االنبعاثات امللوثة للبيئة

* علل  :استخدام التفاعالت الكيميائية سالح ذو حدين ؟
* علل  :احرتاق الوقود من التفاعالت امللوثة للبيئة ؟

مثال :

CO

CO2

أضرارها :

CO2

CO

* علل  :ارتفاع درجة حرارة جو األرض بزيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى اهلواء اجلوى ؟
* علل  :يعمل ثانى أكسيد الكربون  CO2على رفع درجة حرارة األرض " الصوبة الزجاجية" ؟
* علل  :يعد أول أكسيد الكربون  COمن الغازات شديدة اخلطورة على صحة اإلنسان ؟

مثال :
أضرارها :

SO3

SO2

أضرارها :
* علل  :يسبب حدوث الربق تلوث بيئى ؟
* علل  :أكاسيد النيرتوجني ضارة جدا باإلنسان ؟
15

مثال :
أضرارها :
* علل  :التدخني ضار جدا بالصحة ؟

السؤال األول  :أكمل العبارات األتية

السؤال الثانى  :إختر اإلجابة الصحيحة

)NH 4Cl

( NH3 + HCl

SO3 – CO2 – SO2
2CO2 – H2O – MgO

CO + O2
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السؤال الثالث  :علل لما يأتى

السؤال الرابع  :أكتب المصطلح العلمى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية

O= 16

C=12
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الوحدة
الثانية

الدرس األول  :القوى األساسية
فى الطبيعة

* يوجد ثالث أقسام رئيسية للقوى األساسية فى الطبيعة وهى
 -1قوى جاذبية

 -2قوى كهرومغناطيسية

 -3قوى نووية

( نشاط يوضح مفهوم القوة وكيفية حتريك األجسام )

الخطوات :

ألننا مل نؤثر عليها بقوة حتركها
ألننا قد أثرنا عليها بقوة مناسبة عملت على حتريكها
ال يتحرك ألننا قد أثرنا عليه بقوة ولكنها غري مناسبة لتحريكه
يتغري اجتاه حركة الكرة ألننا أثرنا عليها بقوة مناسبة

االستنتاج :
مؤثر خارجى حياول تغيري حالة اجلسم من السكون إىل احلركة أو العكس أو حياول تغيري اجتاه حركته

* علل  :يظل القلم ساكنا ما مل ترفعه بيدك ؟

أوال  :قوى اجلاذبية
( نشاط يوضح قوة جذب األرض لألجسام )
الخطوات :

المالحظة :
وزن اجلسم

التفسير :
االستنتاج :
18

كتلة اجلسم

القوة التى تسبب سقوط األجسام باجتاه األرض
النيوتن

مقدار جذب األرض للجسم

كجم

الوزن "و" = كتلة اجلسم " ك "  xعجلة اجلاذبية األرضية " د "
نقطة تأثري وزن اجلسم

* علل  :تتغري عجلة اجلاذبية األرضية من مكان آلخر على سطح األرض ؟
* علل  :وزن اجلسم دائما أكرب من كتلته ؟
* علل  :وزن كيس السكر يساوى  1كجم عبارة غري دقيقة ؟
تظل كتلتة ثابته

يتغري وزن اجلسم الواحد

* إذا علمت أن عجلة اجلاذبية األرضية فى مكان ما  9,8م/ث فاحسب
 -2كتلة جسم وزنه  980نيوتن
 -1وزن جسم كتلته  100كجم

x

x

* جسم موضوع بالقرب من سطح األرض قوة جذب األرض له تساوى  34,3نيوتن
 -1ما وزن هذا اجلسم ؟  -2ما كتلة هذا اجلسم ؟ ( عجلة اجلاذبية األرضية =  9,8م  /ث) ²
* جسم كتلته  30كجم على سطح القمر احسب وزنه على  -1سطح األرض
 -2سطح القمر علما بأن عجلة اجلاذبية على سطح القمر تعادل  6/1جاذبية األرض

x
x
* صندوق كبري به عدد من الكرات الصغرية متماثلة الكتلة فإذا علمت أن
* وزن الكرات  500نيوتن
* كتلة الكرة الواحدة  0,5كجم
* عجلة اجلاذبية األرضية  10م  /ث ²احسب عدد الكرات الصغرية داخل الصندوق

19

* إذا كانت كتلة جسم  20كجم عند خط االستواء فأوجد
 -2وزن اجلسم عند كال من خط االستواء والقطب الشماىل
 -1كتلة اجلسم عند القطبني
علما بأن عجلة اجلاذبية األرضية عند خط االستواء  9,78م  /ث  ²وعند القطب الشماىل  9,83م  /ث²

x
x
x
* احسب مقدار عجلة اجلاذبية األرضية على سطح كوكب نبتون
إذا كان وزن جسم هناك  110نيوتن وكتلته على سطح األرض  10كجم

ثانيا  :القوى الكهرومغناطيسية
األدوات :

( نشاط يوضح القوى املغناطيسية للتيار الكهربى )

الخطوات :

المالحظة :
االستنتاج :

* علل  :يكتسب مسمار احلديد املطاوع القدرة على جذب برادة احلديد عند وضعة داخل ملف كهربى ؟
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جهاز حيول الطاقة امليكانيكية إىل طاقة كهربية
مثال :

جهاز حيول الطاقة الكهربية إىل طاقة ميكانيكية
مثال :

* علل  :حيتوى اخلالط بداخله على حمرك كهربى ؟
* علل  :تظهر أهمية الدينامو عند انقطاع التيار الكهربى ؟

ثالثا  :القوى النووية
قوى نووية

االغراض السلمية والعسكرية.

:

فى الطب و البحث العلمى و الصناعة
إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة النووية

األغراض العسكرية

القوى املسئولة عن ا حلصول على بعض العناصر املشعة واإلشعاعات
قوى نووية مسئولة عن ربط مكونات النواة ببعضها
* حترص مصر على استخدام الطاقة النووية فى جمال إنتاج الكهرباء

السؤال األول  :أكمل العبارات األتية
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السؤال الثانى  :إختر اإلجابة الصحيحة

السؤال الثالث  :علل لما يأتى

السؤال الرابع  :أكتب المصطلح العلمى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية
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الوحدة
الثانية

الدرس الثانى  :القوى املصاحبة للحركة

أوال  :القصور الذاتى
* قوى القصورالذاتى تؤثر على األجسام املتحركة والساكنة

* علل  :اندفاع العب كرة القدم لألمام عند تعرضة للعرقلة أثناء اجلرى ؟
* علل  :اندفاع ركاب السيارة املتحركة لألمام إذا توقفت فجأة ؟
* علل  :اندفاع الفارس لألمام عند اصطدام اجلواد باحلاجز ؟

* علل  :اندفاع الركاب للخلف عند حركة السيارة املفاجئة لألمام ؟
* علل  :سقوط عملة معدنية موضوعة على قطعة ورق مقوى فى الكوب عند سحب الورقة بسرعة ؟
* علل  :استمرار دوران الشنيور للحظات بعد قطع التيار عنه ؟
خاصية مقاومة اجلسم املادى الساكن أو املتحرك لتغيري حالته
* أى أن كل جسم مادى قاصر عن تغيري حالته ( من السكون أو احلركة ) ما مل تؤثر عليه قوة تغري من حالته

وسيلة األمان املستخدمة حلماية الركاب من االندفاع لألمام عند التوقف املفاجئ للحافلة
* علل  :ضرورة ارتداء أحزمة األمان داخل السيارات والطائرات ؟

ثانيا  :االحتكاك
* التفسري
القوة املقاومة للحركة والتى تنشأ بني سطح
اجلسم املتحرك وسطح الوسط املالمس له
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* علل  :تناقص سرعة الدراجة تدرجييا عند الضغط على الفرامل ؟
* علل  :ال تؤثر قوى االحتكاك على االجسام الساكنة ؟
* علل  :اليشتعل عود الثقاب عند حكه بسطح أملس ؟
* علل  :تآكل تروس بعض اآلالت بعد فرتة من تشغيلها ؟
* علل  :ضرورة تشحيم تروس اآلالت امليكانيكية ؟
* علل  :معاجلة إطارات السيارات مبواد تكسبها خشونة عالية ؟
* علل  :خطورة وجود بقع زيتية على الطرق السريعة ؟
* علل  :يلزم حلماية أجزاء حمرك السيارة تغيري زيت احملرك بشكل منتظم ؟

ثالثا  :القوى داخل األنظمة احلية
القوى التى حتافظ على بقاء وحيوية الكائنات احلية
أمثلة :
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* علل  :انفجار كيس شبه منفذ مملوء مباء ماحل ع ند وضعه فى حوض به ماء عذب ؟
* علل  :حركة الدم من القلب إىل مجيع أجزاء اجلسم والعكس ؟
* علل  :انتقال السوائل عرب مسام وجدر اخلاليا ؟

السؤال األول  :أكمل العبارات األتية

السؤال الثانى  :إختر اإلجابة الصحيحة
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السؤال الثالث  :علل لما يأتى

السؤال الرابع  :أكتب المصطلح العلمى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية
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الوحدة

الدرس الثالث  :احلركة

الثانية

أوال  :مفهوم احلركة النسبية
* عندما تتحرك سيارتك فى نفس اجتاه حركة سيارة أخرى
فإن سرعتها بالنسبة لك تكون أقل من سرعتها الفعلية
* وإذا كانت سرعة سيارتك مساوية لسرعة السيارة األخرى فإنها تبدو لك ساكنة
* عندما تكون سيارتك والسيارة التى جبوارك فى حالة سكون فإنك تشعر بأن سيارتك
تتحرك إىل اخللف عندما تتحرك السيارة األخرى لألمام
بينما نشعر بأنها تتحرك إىل األمام عندما تتحرك السيارة األخرى للخلف

تغري موضع اجلسم أو اجتاهه مبرور الزمن بالنسبة لنقطة مرجعية
نقطة ثابتة تستخدم فى حتديد موضع جسم أو وصف حركته

ثانيا  :أنواع احلركة
* تنقسم احلركة إىل عدة أنواع منها  :احلركة الدورية واحلركة االنتقالية.

احلركة التى تتكرر بانتظام على فرتات زمنية متساوية
 ,حركة دائرية

مثال  :حركة اهتزازية
حركة موجية

حركة يتغري فيها موضع اجلسم بالنسبة لنقطة
مرجعية ثابتة من موضع ابتدائى إىل موضع نهائى
مثال  :حركة القطار  ,حركة السيارة  ,حركة الدراجة

* علل  :تعترب حركة بندول الساعة حركة دورية ؟
* علل  :تعترب حركة السيارة حركة انتقالية ؟
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ثالثا  :تطبيقات على احلركة املوجية
* يسبق األمطار الربق والرعد ولكننا نرى الربق قبل مساع صوت الرعد
رغم حدوثهما فى وقت واحد
* ينتقل صوت الرعد إلينا فى صورة موجات ميكانيكية " صوتية " بينما
ينتقل ضوء الربق إلينا فى صورة موجات كهرومغناطيسية " ضوئية "

موجات كهرومغناطيسية

موجات ميكانيكية

* تتميز بأنها  -1 :مصاحبة للقوى الكهرومغناطيسية

* تتميز بأنها  - 1 :اهتزاز جلسيمات الوسط املادى
 - 2حتتاج لوسط مادى تنتقل خالله

 -2تنتشر فى مجيع األوساط مادية وغري مادية

 - 3سرعتها قليلة نسبيا

 -3سرعتها كبرية جدا "  300مليون م  /ث "
* مثال  :موجات الضوء – موجات الالسلكى – موجات اإلذاعة

* مثال  :موجات الصوت – موجات املاء

والتليفزيون – األشعة فوق البنفسجية – األشعة حتت احلمراء

املوجات التى يلزم النتشارها وجود وسط مادى
املوجات املصاحبة للقوى الكهرومغناطيسية
والتى ال يلزم النتشارها وجود وسط مادى
* علل  :نرى ضوء الشمس بينما ال نسمع االنفجارات الشمسية ؟

* علل  :يرى الربق قبل مساع الرعد ؟

* علل  :ال ينتقل الصوت فى الفراغ ؟
* علل  :موجات املاء من املوجات امليكانيكية ؟
* علل  :ال يتمكن رواد الفضاء من مساع أصوات بعضهم البعض بطريقة مباشرة ؟
* علل  :يتم التخاطب فى الفضاء بواسطة أمواج الالسلكى ؟
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موجات ميكانيكية تستخدم فى الفحص والعالج الطبى
* علل  :اختالف الكمان عن الناى بالرغم أن كالهما من اآلالت املوسيقية ؟

أشعة كهرومغناطيسية ذات تأثري حرارى
* علل  :تستخدم األشعة حتت احلمراء فى طهى الطعام ؟

* علل  :تعريض أدوات عالج األسنان لألشعة فوق البنفسجية ؟

األورام
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رابعا  :التمثيل البيانى للحركة
* عند حترك جسم فى خط مستقيم فإنه مع مرور الزمن تتغري اإلزاحة احلادثة للجسم بعيدا عن موضعه األصلى
وعند متثيل ذلك بيانيا مع الزمن جند أنه
السرعة منتظمة

السرعة غري منتظمة

اجلسم ساكن

ب عد اجلسم عند أى حلظة عن موضعه األصلى
مقدار التغري فى اإلزاحة بالنسبة للزمن
السرعة التى يتحرك بها اجلسم ليقطع إزاحات متساوية فى أزمنة متساوية
السرعة التى يتحرك بها اجلسم ليقطع إزاحات غري متساوية فى أزمنة متساوية

السؤال األول  :أكمل العبارات األتية
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السؤال الثانى  :إختر اإلجابة الصحيحة
-

السؤال الثالث  :علل لما يأتى

السؤال الرابع  :أكتب المصطلح العلمى
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(

الوحدة

الدرس األول  :األجرام السماوية

الثالثة

كل ما يسبح فى الفضاء من جنوم وكواكب وأقمار وأجسام صخرية أو غازية
السنة الضوئية

املسافة التى يقطعها الضوء فى سنة
الوحدات العظمى التى يتألف منها الكون أو جتمع هائل من النجوم بآالف املاليني
الطريق اللبنى درب التبانة
الشمس

بيضاويا

أجسام فضائية ضخمة تطلق كميات هائلة من الضوء واحلرارة
التوابع املعتمة التى تدور حول الشمس فى عكس اجتاه دوران عقارب الساعة
أو أجسام ك روية معتمة عددها مثانية تدور حول الشمس فى اجتاه واحد
بيضاوية

* علل  :تقاس املسافات بني اجملرات بالسنني الضوئية وليس ب الكيلومرتات ؟
* علل  :تبدو لنا النجوم فى السماء كنقاط صغرية عند النظر إليها من سطح األرض ؟
الكواكب الصغرية التى ختضع جلاذبية الكواكب األكرب منها وتدور حوهلا
الكوكب

عطارد

الزهرة

املريخ

األرض

املشرتى

زحل

أورانوس

عدد األقمار

* علل  :األقمار تعترب توابع للكواكب ؟
أجسام فضائية صخرية يدور معظمها فى منطقة حزام الكويكبات السيارة بني
جمموعة الكواكب الداخلية واجملموعة اخلارجية "بني املريخ و املشرتى"
املنطقة التى تفصل بني جمموعة الكواكب الداخلية
وجمموعة الكواكب اخلارجية " بني املريخ واملشرتى"
كتل صخرية صغرية جدا حترتق متاما عند اخرتاقها
الغالف اجلوى لألرض وتُرى على هيئة سهام ضوئية
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نبتون

* علل  :ترى الشهب على هيئة سهام ضوئية ؟
كتل صخرية كبرية حيرتق سطحها اخلارجى فقط عند اخرتاقها الغالف
اجلوى لألرض وما يتبقى منها دون احرتاق يسقط على األرض
جنوب غرب إفريقيا

 80طنا

كتل من الصخور والثلج والغازات املتجمدة تدور حول الشمس فى
مدارات بيضاوية شديدة االستطالة تتقاطع مع مدارات الكواكب
* يتكون املذنب من
 - 1رأس
 - 2ذيل
هاىل

 76عاما

1986م

كواكب اجملموعة الشمسية
الكواكب اخلارجية " العمالقة "

الكواكب الداخلية " الصغرية "
* هى الكواكب األقرب إىل الشمس

* هى الكواكب البعيدة عن الشمس

* تشمل عطارد – الزهرة – األرض  -املريخ

* تشمل املشرتى – زحل – أورانوس  -نبتون

* عبارة عن أجسام صلبة صغرية كثافتها كبرية ترتاوح بني

* عبارة عن أجسام صلبة ضخمة كثافتها
ترتاوح بني  1.3 : 0.7جرام  /سم³

 5.5 : 3.3جرام  /سم³
* متتلك مجيعها سطحا صلبا

* متتلك مجيعها سطحا صلبا " هيدروجني وهيليوم صلب "

* مجيع الكواكب الداخلية هلا غالف جوى عدا عطارد

* تتميز الكواكب اخلارجية بوجود عدد كبري من األقمار

* علل  :كثافة الكواكب الداخلية مرتفعة بينما كثافة الكواكب اخلارجية منخفضة ؟
* علل  :الغازات املكونة للكواكب اخلارجية " اهليدروجني واهليليوم " متجمدة ؟
* علل  :صغر قوى اجلاذبية على سطح كوكب املريخ ؟
* علل  :قوة اجلاذبية على املشرتى أكرب من أى كوكب آخر ؟
* علل  :تعرف جمموعة الكواكب اخلارجية بالكواكب العمالقة ؟
* علل  :تدور الكواكب حول الشمس فى مدارات ثابتة ؟
33

 - 2املسافة التى تفصل بينهما

 -1كتلة اجلسمني
الكوكب

 - 7عطارد

 - 5الزهرة

 - 3األرض

 - 8املريخ

 - 1املشرتى

 - 4زحل

 - 6أورانوس

 - 2نبتون

اجلاذبية

3.78

8.60

9.78

3.72

22.88

9.05

7.77

11.00

من أهم األجهزة التى تستخدم فى التعرف على األجرام السماوية
الكاسر

العاكس

السؤال األول  :أكمل العبارات األتية

السؤال الثانى  :إختر اإلجابة الصحيحة
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السؤال الثالث  :بم تفسر

السؤال الرابع  :أكتب المصطلح العلمى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية
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الوحدة
الثالثة

الدرس الثانى  :كوكب األرض

* علل  :نصف القطر االستوائى أكرب من نصف القطر القطبى ؟

اخلارجيه

الداخليه

الرابع
* علل  :ت عترب األرض كوكبا متوسطا من حيث احلجم بالنسبة جملموعتى الكواكب الداخلية واخلارجية ؟

خصائص كوكب األرض

خليط من الغازات حييط بالكرة األرضية

غاز األكسجني
غاز النيرتوجني
غاز ثانى أكسيد الكربون
36

ظواهر الطقس واملناخ
احلفاظ على درجة حرارة مناسبة لألرض
طبقة األوزون
األشعة فوق البنفسجية الضارة

طبقة فى الغالف اجلوى لألرض حتمى الكائنات
احلية من التأثري الضار لألشعة فوق البنفسجية
* علل  :أهمية طبقة األوزون فى الغالف اجلوى ؟
* علل  :أهمية  CO2فى الغالف اجلوى ؟

املياه املاحلة
املياه العذبة
عملية البناء الضوئى
تركيب الدم

إمتام عمليات هضم الغذاء

ثبات درجة حرارة اجلسم

بقاء درجات احلرارة على اليابسة أثناء النهار والليل فى احلدود املناسبة حلياة الكائنات احلية

* ما النتائج املرتتبة على  :وجود األرض فى الرتتيب الثالث بعدا عن الشمس ؟
* علل  :درجة احلرارة على األرض مناسبة حلياة الكائنات احلية؟
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* علل  :احتفاظ األرض بالغالف اجلوى ؟

* علل  :عدم سقوط املياه من احمليطات أثناء دوران األرض ؟

* علل  :ثبات واستقرار األشياء والكائنات احلية على سطح األرض ؟

* علل  :كوكب األرض هو الكوكب الوحيد الذى توجد على سطحه حياة ؟

الرتكيب الداخلى للكرة األرضية
* علل  :اعتقاد العلماء أن اجلزء الداخلى من األرض كان فى صورة منصهرة ؟
* علل  :اللب الداخلى لألرض غنى باحلديد والنيكل ؟
* تتكون األرض من عدد من الطبقات مرتبة من السطح إىل املركز كالتاىل

* اللب اخلارجى :
* اللب الداخلى :
الطبقة األرضية التى تتكون من جزء خارجى منصهر وجزء داخلى صلب

السؤال األول  :أكمل العبارات األتية
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السؤال الثانى  :إختر اإلجابة الصحيحة

السؤال الثالث  :بم تفسر

CO2

السؤال الرابع  :أكتب المصطلح العلمى

السؤال الخامس  :اجب عن األسئلة األتية
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الوحدة
الثالثة

الدرس الثالث  :الصخور واملعادن
الرتبة األساس الصخرى

الطبقة السطحية املفتتة واملفككة من القشرة األرضية
املواد املعدنية و اهلواء املواد العضوية املتحللة املاء
اجلزء السفلى من القشرة األرضية والذى يتكون من الصخور بأنواعها
مادة صلبة طبيعية توجد فى القشرة األرضية تتكون من معدن واحد أو جمموعة معادن
* علل  :يسهل امتداد جذور األشجار فى اجلزء العلوى من القشرة األرضية ؟
* علل  :يصعب امتداد جذور األشجار فى اجلزء السفلى من القشرة األرضية ؟
صخور نارية و رسوبية و متحولة

أوال  :الصخور النارية
الصخور املتكونة من جتمد املادة املنصهرة " املامجا أو الالفا "
املادة غليظة القوام شديدة السخونة توجد فى باطن األرض
املادة غليظة القوام شديدة السخونة " املامجا " بعد خروجها على سطح األرض
احلمم الربكانية التى تنتشر على جوانب الربكان
صخور جوفية و صخور سطحية " بركانية"

الصخور النارية السطحية " الربكانية "

الصخور النارية " اجلوفية "
* صخور تكونت داخل القشرة األرضية على أعماق بعيدة
وتكون على هيئة كتل ضخمة تغطى مساحات شاسعة

* صخور تتكون عندما تصل املامجا إىل سطح األرض
خارجة من الرباكني وتكون على شكل طفح من الالفا

* بلوراتها كبرية " نسيج خشن "

* بلوراتها صغرية

* مثال  :اجلرانيت و يتكون من الكوارتز و الفلسبار و امليكا

* مثال  :البازلت ويتكون من األوليفني و البريوكسني

تنتج من اخنفاض درجة حرارة املامجا ببطء فى أعماق القشرة األرضية على هيئة كتل ضخم
تنتج من اخنفاض حرارة الالفا بسرعة على سطح القشرة األرضية وتكون على هيئة طفح من الالفا
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* علل  :الصخور النارية اجلوفية ذات بللورات كبرية احلجم ؟
* علل  :الصخور اجلوفية ذو نسيج خشن بينما الصخور السطحية ذو نسيج أملس ؟
* علل  :الصخور السطحية "الربكانية" تكون بللورات املعادن املكونة هلا صغرية ؟
* علل  :يتوقف حجم بللورات معادن الصخور النارية على الزمن الذى تستغرقة فى التبلر ؟
* علل  :حبيبات الصخور اجلوفية كبرية ؟

الكوارتز و امليكا و الفلسبار

* علل  :الصخور الربكانية بها فجوات على هيئة حفر صغرية دائرية ؟
* علل  :يعترب اجلرانيت من الصخور النارية اجلوفية ؟
* علل  :نسيج اجلرانيت خشن ؟
* علل  :بللورات صخر البازلت الترى بالعني اجملردة ؟
* علل  :ميكن متييز بللورات املعادن املكونة للجرانيت بالعني اجملردة ؟
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األوليفني و البريوكسني الفسبار

ثانيا  :الصخور الرسوبية
الصخور املتكونة من تصلب طبقات الرواسب
تغلف حواىل  %75من سطح الكتلة الصلبة لألرض
5
75
 -1التفتيت و التحلل  -2النقل  -3الرتسيب
متاسكها

الضغط

* علل  :يزداد متاسك طبقات الصخور الرسوبية مبرور الزمن ؟

* يتكون احلجر الرملى من متاسك حبيبات الرمل التى يقل قطرها عن  2ملليمرت
بينما يتكون احلجر اجلريى من ترسيب كربونات الكالسيوم
* يتكون معدن الكالسيت من مادة كربونات الكالسيوم التى يعرب عنها بالصيغة CaCO3
* يتكون احلجر الرملى من معادن الكوارتز و الفلسبار و امليكا
* احلجر الرملى أصفر اللون خشن امللمس بينما احلجر اجلريى أبيض اللون ناعم
* عند إضافة محض اهليدروكلوريك املخفف إىل عينة من صخر احلجر اجلريى تتكون فقاعات من ثانى أكسيد الكربون

* علل  :ميكن متييز احلجر الرملى عن احلجر اجلريى من اللون وامللمس ؟
* علل  :حيدث فوران عند إضافة محض اهليدروكلوريك  HClاملخفف إىل احلجر اجلريى ؟
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ثالثا  :الصخور املتحولة
الصخور املتكونة من تعرض الصخور القدمية للضغط أو احلرارة أو كليهما
* عند تعرض الصخور القدمية لعاملى الضغط أو احلرارة الشديدة أو كليهما تتحول إىل الصخور املتحولة
* يتوقف تأثري املامجا عند تداخلها فى شقوق صخور القشرة األرضية
على كتلة مادة الصهري ودرجة حرارتها ونوع الصخوراحمليطة بها

* الرخام ينتج عن حتول احلجر اجلريى
* لونه أبيض إذا كان نقيا

* هو صخر ذو ملمس خشن
* أكثر صالبة من احلجر اجلريى

* علل  :بعض أنواع من الرخام تكون ملونة ؟
* علل  :ميكن معرفة نقاء الرخام من لونه ؟

السؤال األول  :أكمل العبارات األتية
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السؤال الثانى  :إختر اإلجابة الصحيحة

HCl

السؤال الثالث  :بم تفسر

السؤال الرابع  :أكتب المصطلح العلمى
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الوحدة

الدرس الرابع  :الزالزل والرباكني

الثالثة

الزالزل

* علل  :ألفيوم والقاهرة وبنى سويف كانت أكثر املناطق تضررا فى زلزال 1992م ؟
1995م

شبة جزيرة سيناء
* علل  :دهب ونويبع كانت أكثر املناطق تضررا فى زلزال 1995م ؟

هزات أرضية سريعة متالحقة حتدث الواحدة تلو األخرى

انفجار

تصدع
فوالق

كسر فى صخور القشرة األرضية يؤدى إىل انزالق الصخور فى اجتاه أفقى أو رأسى
رأسى أفقى
* علل  :تتسبب الفوالق األرضية فى حدوث الزالزل ؟
الرباكني
* علل  :اهتزاز األرض عند حدوث الزلزال ؟
* علل  :قد يصاحب بعض الرباكني اهتزازات زلزالية ؟
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األدوات :

( نشاط يوضح فكرة عمل جهاز تسجيل الزالزل )

الخطوات :

المالحظة :
االستنتاج :

السيزموجراف
شدة الزلزال توقيت حدوثة املدة التى يستغرقها

( الرتكيب )

( طريقة عمل اجلهاز )
بالسجل الزلزاىل

خط متعرج يعرب عن شدة الزلزال
* علل  :عدم اهتزاز الثقل املعدنى جبهاز السيزموجراف عند حدوث زلزال ؟
* علل  :انتهاء ذراع جهاز السيزموجراف بسن قلم رفيع ؟
* علل  :يظهر السجل الزلزاىل على هيئة خط متعرج ؟
* علل  :جهاز السيزموجراف متعدد األغراض ؟
* علل  :بعض الزالزل التى يسجلها جهاز السيزموجراف ال يشعر بها اإلنسان ؟
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* علل  :تتسبب بعض الزالزل فى غرق مدن ساحلية ؟
أمواج حبرية مرتفعة جدا تسببها الزالزل التى حتدث فى قاع البحار
* علل  :لوال الزالزل ملا امكننا معرفة تركيب األرض الداخلى ؟
* علل  :للزالزل فوائد ؟

الرباكني
* علل  :ال متثل كل الرباكني املعروفة خطورة ؟

( نشاط يوضح بركان من املياه الغازية )
األدوات :
الخطوات :
المالحظة :
التفسير :
االستنتاج :
* مصهور" املامجا" احملبوس فى باطن األرض حيتوى على غازات حتت ضغوط مرتفعة وفى حالة وجود أجزاء ضعيفة
فى القشرة األرضية خترج منها املادة املنصهرة " املامجا" إىل سطح األرض فى صورة ثورات بركانية
فتحة فى القشرة األرضية تسمح خبروج املواد املنصهرة " الالفا"والغازات احملبوسة
47

الفتحة التى تقع عند قمة الربكان
جتويف اسطوانى يصل جوف األرض
بالسطح ومتر منه املامجا
جسم الربكان الذى يتكون من املواد املنصهرة
بعد تصلبها وتراكمها حول فوهة الربكان
* علل  :ي طلق على قصبة الربكان اسم عنق الربكان ؟
* علل  :تعترب األجزاء الضعيفة من القشرة األرضية من أسباب حدوث الرباكني ؟

مواد فتاتية دقيقة جدا فى احلجم يقذفها الربكان
* علل  :الرماد الربكانى يغطى مساحات بعيدة عن الربكان ؟
مواد فتاتية محم بركانية غازات بركانية

مواد يقذفها الربكان وهى متفاوتة فى احلجم من مقذوفات كبرية إىل رماد بركانى
كتلة من املواد املنصهرة التى تنتشر على جوانب الربكان
غازات خترج من الربكان أهمها خبار املاء وأكاسيد الكربون والنيرتوجني والكربيت
وتدمر مدنا وقرى كاملة
الغازات السامة واألتربة الربكانية
املساحات املزروعة

حرائق

إلنتاج الكهرباء
وتساعد فى إنتاج أهم احملاصيل
جزرا جديدة

مساحة اليابسة
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صخورا بركانية

* علل  :تنتج الرتبة املتكونة عند انفجار الرباكني حماصيل جيدة ؟
* علل  :تعترب الرباكني أحد املصادر البديلة للطاقة ؟

االهتزازات التى تعقب حدوث الزلزال وتكون أقل منه شدة
* جيب معرفة أنه فى خالل الـ  12إىل  24ساعة التى تعقب حلظة الزلزال غالبا حتدث اهتزازات أقل نسبيا فى القوة
تسمى توابع الزلزال وهى تعترب خطرية لذا جيب اتباع اآلتى :

* علل  :يتجمع املواطنون فى األماكن املفتوحة عند حدوث الزالزل ؟
* علل  :بعد حدوث الزلزال جيب التوجه إىل احلدائق واملالعب والبعد عن املبانى املتضررة ؟
* بالنسبة للرباكني فلحسن احلظ أن مصر خالية تقريبا من أخطار الرباكني
* علل  :يلزم املتابعة اجليدة والرصد الدائم لألماكن التى يوجد بها صخور بركانية ؟

* علل  :الكوارث الطبيعية سالح ذو حدين "رب ضرة نافعة" ؟
* علل  :يلزم االهتمام مبعرفة اجتاه الرياح عند حدوث الرباكني ؟
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السؤال األول  :أكمل العبارات األتية

السؤال الثانى  :بم تفسر

السؤال الثالث  :أكتب المصطلح العلمى
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