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َأَحِد  َوَكوُن  تَِها  يَّ َهمِّ أِِلَ َوَتْحِديثَِها  التَّعِليِم  َمَناِهِج  بَِتطِويِر  ُعوِديِة  السُّ َيِة  الَعَربِّ الَمْمَلَكِة  اْهتَِماُم  َيْأتِي 
ُز َعَلى  َرٍة ُتَركِّ ٍة ُمَتَطوِّ َتْعِليِميَّ ُعوِديِة )2030( ُهَو: "إِْعَداُد َمَناِهٍج  َيِة السُّ التَِزاَماِت ُرْؤَيِة الَمْمَلَكِة الَعَربِّ

ِة". ْخِصيَّ ِة بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْطِويِر الَمَواِهِب َوبَِناِء الشَّ اْلَمَهاَراِت اأَِلَساِسيَّ
ِة )2030(  ُعوِديَّ السُّ الَعَربِيَِّة  الَمْمَلَكِة  لُِرْؤَيِة  َداِعًما  اِدِس االْبتَِداِئيِّ  السَّ فِّ  اْلُعُلوِم لِلصَّ ِكَتاُب  َوَيْأتِي 
ِخَياَراٍت  ِوْفَق  الَجيِِّد  التَّْعِليِم  ُفَرِص  َعَلى  طِْفٍل  ُكلِّ  ُحُصوِل  "َضَماِن  َعْبَر  التَّْعِليِم  فِي  االْستِْثَماِر  َنْحَو 

ِم َوالتَّْعِليِم. ِئيُس َوالِمْحَوِريُّ فِي َعَمِليَِّة التََّعلُّ ْوُر الرَّ َعٍة"، بَِحْيُث َيُكوُن لِلطَّالِِب فِيِه الدَّ ُمَتنَوِّ

ٍق، َوَتنْظِيٍم َتْرَبِويٍّ َفاِعٍل، َيْسَتنُِد إَِلى َأْحَدِث ما  َوَقْد جاَء َعْرُض ُمْحَتَوى الِكَتاِب بُِأْسُلوٍب ُمَشوِّ
راِسيَِّة بِما فِي َذلَِك َدْوَرُة التََّعلُِّم، َوبِما َيَتناَسُب َمَع  َلْت إَِلْيِه الُبُحوُث فِي َمجاِل إِْعداِد الَمناِهِج الدِّ َتَوصَّ
ِة َوَثقاَفتِها َواْحتِياجاتِها التَّْعِليِميَِّة فِي إِطاِر ِسياَسِة التَّْعِليِم فِي الَمْمَلَكِة  ُعوِديَّ بِيَئِة الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ

ِة.  ُعوِديَّ الَعَربِيَِّة السُّ

َتنِْفيِذها،  َعَلى  الطُّالَِّب  بُِقْدَرِة  َتتَِّسُم  الُمْسَتَوى،   َعِة  ُمَتنَوِّ َأْنِشَطٍة  َعَلى  الُمْحَتَوى  اْشَتَمَل  َكَذلَِك 
َوَر  الصُّ الُمْحَتَوى  َتْضِميِن  إَِلى  إَِضاَفًة  الطُّالَِّب،  َبْيَن  ِة  الَفْرِديَّ الُفُروِق  َمْبَدَأ  َنْفِسِه  الَوْقِت  فِي  ُمراِعَيًة 
تِي َتْعِكُس َطبِيَعَة الَوْحَدِة َأِو الَفْصِل، َمَع َتْأِكيِد الِكَتاِب فِي َوَحَداتِه َوُفُصولِِه  التَّْوِضيِحيََّة الُمَعبَِّرَة، الَّ

َوُدُروِسِه الُمْخَتِلَفِة َعَلى َتنِْويِع َأَسالِيِب التَّْقِويِم.

يَِّة اْكتَِساِب الطَّالِِب الَمنَْهِجيََّة الِعْلِميََّة فِي التَّْفِكيِر َوالَعَمِل، َوبَِما  َدْت َفْلَسَفُة الِكَتاِب َعَلى َأَهمِّ َوَأكَّ
َوِر،  الصُّ ِقَراَءُة  َوِمنَْها:  َوالَعَمِليَِّة  الَعْقِليَِّة  َمهاراتِِه  َوَتنِْمَيِة  لِنَْعَمْل"،  "َنَتَعلَّم   )2030( ُرْؤَيِة  َمْبَدَأ  ُز  ُيَعزِّ
ْسُم، َوَعَمُل النََّماِذِج، بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْأِكيِدَها َعَلى َرْبِط الَمْعِرَفِة بَِواِقِع  َوالِكَتاَبُة َوالِقَراَءُة الِعْلِميَُّة، َوالرَّ

ِة َوالَفنِّ َوالُمْجَتَمِع. حَّ َحَياِة الطَّالِِب، َوِمْن َذلَِك َرْبُطَها بِالصِّ

الَوَطِن  َخْيُر  فِيِه  لَِما  الَجِميَع  َق  ُيَوفِّ َوَأْن  ِمنُْه،  َة  الَمْرُجوَّ اأِلَْهَداَف  الِكَتاُب  َق  ُيَحقِّ َأْن  َنْسَأُل  َه  َواللَّ
ُمُه َواْزِدَهاُرُه. َوَتَقدُّ

مُة مُةاْلُمقدِّ اْلُمقدِّ

مة3 المقدِّ
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اأَْوِلَياُء األأُُموِر الِكَراِم:
اأَْهاًًل َو�َسْهاًًل ِبُكْم..... 

اِء.  َرا�ِسيُّ ُمْثِمًرا َوُمِفيًدا َلُكْم َوأِلأْطَفاِلُكْم األأَِعزَّ َناأُْمُل اأَْن ُيَكوَن َهَذا الف�سل الدِّ
نهدف في تعليم مادة )العلوم( اإلى اإك�ساب اأطفالنا المفاهيم العلمية، ومهارات القرن الحادي والع�سرين، 

والقيم التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذا ناأمل منكم م�ساركة اأطفالكم في تحقيق هذا الهدف.
اأن  لكم  يمكن  ون�ساط  ر�سالة تخ�سكم  بع�سها  الطفلة، في  للطفل/  كاأ�سرة  بكم  اأيقونة خا�سة  و�ستجدون 

ت�ساركوا اأطفالكم في تنفيذه.

 

ْن�ِسَطِة اإ�ْسَراِك األأُ�ْسَرِة ِفي الِكَتاِبِ ِميِن اأَ فْهِر�ُس َت�سْ

رقم ال�سفحةنوع الن�ساطالوحدة/الف�سل
50ن�ساط اأ�سرياخلام�سة/العا�سر

   
6 دليُل األأ�سرِة



الوحدُة الخام�سُة

ةُةُ المادالمادََّّ

َي�ستخدُم هذا الفنِّيُّ خليًطا من غاِز 
األأك�سجنِي وغاِز األأ�سيتيلنِي ل�سهِر 

اِت. وت�سكيِل الفلزَّ

الف�سُل التا�سُع 7



الف�سُل التا�سُع
ت�صنيُف المادِةت�صنيُف المادِة
 ما خ�سائ�ُص األأنواِع 

المختلفِة مَن المادِة؟  

.............................. 
الدر�ُص األأوُل 

ُف خ�سائ�َص املادِة؟ وكيَف نقي�ُسها؟ كيَف َن�سِ

الدر�ُص الثايِِن
كيَف ن�سنُع املخاليَط؟ وكيَف نف�سُل 

مكوناِتها؟

8الف�سُل التا�سُع



  مفرداُت الفكرِة العامِة

احلجُم
ُز الذي ي�سغُلُه اجل�سم، احليِّ

الغاُز
ٌد، وت�سغُل احلّيَز  مادٌة لي�َس لها �سكٌل حمدَّ

الذي ُتو�سُع فيِه. 

الكثافُة
امل��وج��ودِة يف حجٍم  امل���ادِة  لكتلِة  م��ق��داٌر 

معنٍي.

املخلوُط
مع  َتختلطاِن  اأكرَث،  اأْو  خُُمتلفتاِن  تاِن  مادَّ
ها  بخوا�سِّ ٍة  م��ادَّ ُكلِّ  احتفاِظ  مع  ها  بع�سِ

ِة.  األأ�سليَّ

املحلوُل
مادٍة  يف  مذابٍة  مادٍة  مْن  ٌن  مكوَّ خُملوٌط 

اأخَرى.

بيكُة  ال�سَّ
ٌن مْن ِفِلزٍّ اأْو اأكرَث ممزوٍج مَع  خُملوٌط مكوَّ

لبٍة اأخرى. موادَّ �سُ

الف�سُل التا�سُع 9



الخ�صائ�ُص الخ�صائ�ُص 
الفيزيائيُة للمادِةالفيزيائيُة للمادِة

األأوُل الدر�ُس 

تطُفو ال�صفُن ال�صخمُة فوَق �صطِح املاِء، بيَنما ينغمُر م�صماٌر فوألذيٌّ �صغرٌي 
ها األآخَر ينغمُر؟ يف املاِء. َما الِذي يجعُل بع�َس املواِدّ تطُفو، وبع�صَ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

10التَّهيئُة



َما كثافُة الماِء؟
ُن فر�سيًَّة اأكوِّ

َة الماِء فهْل تتغّيُر كثافُتُه؟ اأكتُب  ْرُت كميَّ ِته؟ اإذا غيَّ يَّ ه��ْل تعتم��ُد كثافُة الماِء على كمِّ
ْرُت كمي��َة الماِء فاإنََّ كثاف��َة الماِء ...". جواِب��ي ف��ي �س��ورِة فر�سيٍة كاألآت��ي: "اإذا غيَّ

اأختبُر فر�سيتي
ِج لي�سَل  ، ثمَّ اأ�سبُّ ماًء في الِمْخباِر الُمدرَّ  1  اأقي�ُص. كتلَة الوعاِء ال�سفاِف الجافِّ
َج اأماَم عينيَّ  اإلى تدريِج 25 مل. ولقيا�ِس كميِة الماِء بدّقٍة اأ�سُع الِمْخباَر المدرَّ
ِر �س��طِح الماِء عنَد م�س��َتوى نظري،  على م�س��تًوى اأفقيٍّ بحيُث تكوُن قاعدُة تقعُّ
ِر عنَد التدريج 25 مل. اأ�س��كُب الماَء في  ويج��ُب اأْن يك��وَن م�س��تَوى قاعدِة التقعُّ

الوعاِء ال�سفاِف.واأقي�ُس كتلَة الماِء والوعاِء مًعا. 

اأ�سجُل كتلَة الوع�اِء فارًغ�ا، ثم كتل�َة الوعاِء والماِء مًعا.  2 

اأ�س��تخدمُ األأرق��امَ.  اأح��ّدُد كتلَة الم��اِء عْن طريِق طرِح كتل��ِة الوعاِء الفارِغ مَن   3 
الكتلِة الكليِة للوعاِء والماِء، واأ�سّجُل النتائَج.

اأ�ستخدمُ األأرقامَ.  اأحّدُد كثافَة الم���اِء. وكثاف�����ُة الم�����ادِة هَي كتلُة المادِة في   4 
ٍن. اأق�ّس��ُم كتلَة الم��اِء بالجراماِت على حجِم الم��اِء بالمليلتراِت،  حج��م معيَّ

واأقّرُب األإجابَة اإلى اأقرِب منزلٍة ع�سريٍة. 

 5  اأك��ّرُر الخط��واِت م��ن 1 - 4 ثالَث مراٍت، واأ�س��تخدُم50 مل، و75 مل، و100 
مل مَن الماِء في كلِّ مرٍة.

، بحيُث يمّثُل  اأتوا�سلُ.  اأمّثُل النتائَج التي ح�سْلُت عليها في ر�سٍم بيانيٍّ خطيٍّ  6 
المحوُر األأفقيُّ الحجَم، والمحوُر الراأ�سيُّ الكتلَة. 

اأَ�ستخل�ُص النتائَج
ُر كثافُة الماِء مع َتغيُِّر ُكتلِتِه؟ اأف�ّسُر البياناِت. َهْل تتغيَّ  7 

اأكثَر اأ�ستك�سُف
الن�ساَط  هذا  ُر  اأكرِّ اأخرى؟  �سوائَل  على  وتنطبُق  �سحيحٌة  العالقُة  هذِه  هْل 

ْلبِة؟ م�ستخدًما الزيَت. هل ي�سحُّ هذا في األأج�ساِم ال�سُّ

تنْيِ  	 ميزاٍن ذي ِكفَّ
كتٍل معياريٍة  	
كاأ�ٍص معياريٍّ �سفاٍف 	
ماٍء  	
ٍج 	 باٍر ُمدرَّ خِِمْ

1اخلطوة

ِر  قاعدُة تقعُّ
�سطِح الماِء

1اخلطوة

50

40

30

20

10

ml

50

40

30

20

10

ml

اأحتاُج اإلى:
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َما املادُة؟ وكيَف ميكُن قيا�ُسها؟
، واملــادُة كلُّ يشٍء لُه كتلٌة وحجٌم.  األملاُس واملــاُء واهلواُء مجيُعها موادُّ
 . ُ والكتلــُة هَي مقداُر كتلِة املادِة يف اجلســِم، وكتلُة أيِّ جســٍم ال تتغرَّيَّ
يستخدُم العلامُء امليزاَن لقياِس كتلِة جسٍم بمقارنتِِه بكتٍل معياريٍة، وعادًة 

تقاُس الكتلُة بوحدِة اجلراِم أِو الكيلوجراِم )1 كجم = 1000 جم(. 

ا الوزُن فهو قياُس مقداِر جذِب األرِض للجسِم. فلْو حاولُت اإلمساَك  أمَّ
ام خمتلفتاِن. إنَّ َما  ٍة بيٍد وكرِة ســلٍة باليِد األخَرى فإيِّنِّ أشــعُر أهَّنَّ يَّ بُكرٍة فلزِّ
أشعُر بِه هَو وزُن اجلسمنِي. وختتلُف أوزاُن األجساِم عىََل القمِر والكواكِب 
املختلفِة. إنَّ وزيِِّن عــىََل القمِر أقلُّ ِمْن وزيِِّن عىََل األرِض؛ ألنَّ قوَة جاذبيِة 
القمِر جلسِمي أقلُّ مْن قوِة جاذبيِة األرِض، ويعوُد ذلَك إىل أنَّ كتلَة القمِر 
أقلُّ مْن كتلِة األرِض. نســتخدُم امليزاَن النابيضَّ لقياِس أوزاِن األجساِم، 
ى النيوتن )1 نيوتن = قوَة جذِب األرِض  ويقاُس الوزُن بوحداٍت ُتســمَّ

لكتلٍة مقداُرها 0.1 كجم تقريًبا(.     

ى احلجَم. ويمكُن قياُس حجِم السائِل عْن طريِق  واحلّيُز الذي يشغُلُه اجلسُم ُيسمَّ
ٍج، وقراءِة التدريِج الذي يصُل إليِه مستوى السائِل.  َصبِّ الســائِل يف خِمْباٍر ُمدرَّ
ويقاُس حجُم الســائِل عادًة باملللرِت )1000 مل= 1 لرت(. ويقاس حجُم اجلسِم 
ى السنتمرَت املكعَب )ســم3(. و1 سم3 يساوي حجَم  لِب بوحداٍت ُتســمَّ الصُّ
مكعٍب طوُله 1 سم وعرُضه 1 سم وارتفاُعه 1 سم. و1 سم3 يساوي 1 مللرت. 

ال�س�ؤاُل األأ�سا�سيُّ
ُف خ�سائ�َص املادِة؟ وكيَف نقي�ُسها؟   كيَف َن�سِ

املفرداُت
الكتلُة 
ال�زُن 

احلجُم 
ْلُب  ال�سُّ
ال�سائُل 

الغاُز 
الكثافُة

اخل�سائ�ُص الفيزيائيُة 
امل��سالت 

 الع�ازُل

مهارُة القراءِة 
األ�ستنتاُج

   







حجُم ج�سٍم )ح( ي�ساِوي كميَةَ املاِءِ الِتي ُيزيُحها )د(.  احلجُم )ح( = الط�َل )ل( × العر�ِص )�ص( × األرتفاِع )ع( 

)د(

)�ص(

)ع(

)ل(
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ح�ساُب احلجِم 
يمكنُني بسهولٍة حساُب حجِم جسٍم منتظٍم مثِل متوازي 
مســتطيالٍت ُصْلٍب؛ وذلَك عْن طريِقِ رْضِب طولِِه )ل( 
يف عرِضِه )ض( يف ارتفاِعِه )ع(: ل × ض× ع. ومَع ذلَك 
هناك أجساٌم غرَُّي منتظمِة الشكِل، وال يمكُن قياُس أبعاِدها 
بسهولٍة باستخداِم املسطرِة. ولقياِس حجِم جسٍم غرَِّي منتظٍم 
 ِ ٍج، وقياِس التغرَّيُّ يتمُّ غمُرُه متاًما يف ماٍء موضوٍع يف خمباٍر مدرَّ
يف ارتفاِع املاِء؛ حيُث إنَّ مقداَر ارتفاِع املاِء امُلزاِح باملللرتاِت 

يشرَُّي إىل حجِم اجلسِم بالسنتمرتاِت املكعبِة. 

حاألُت املادِة 
لبُة، والســائلُة،  للامدِة ثالُث حاالٍت شــائعٍة، هَي: الصُّ

والغازيُة. ولكلِّ حالٍة مْن هذِه احلاالِت صفاهُُتا املمّيزُة.

ًدا،  ٌد، وتشغُل حيًِّزا حمدَّ فاألجساُم الصلبُة هلَا شــكٌل حمدَّ
بغضِّ النظِر عْن شــكِل وحجِم الوعاِء الِذي توجُد فيِه. 
ا؛  لبِة حمدودًة جدًّ تكوُن حركُة دقائِق املــادِة يف احلالِة الصُّ
ُ شكُل املادِة الصلبِة وحجُمها  فهي هُتتزُّ يف مكاهَِّنا. ويتغرَّيَّ
فقْط عنَد تسخينِها أْو حتطيِمها. وُتعدُّ احلالُة الصلبُة احلالَة 

األكثَر كثافًة للامدِة، باستثناِء املاِء. 

ٌد، وتأخُذ شكَل احليِِّز  ا الســوائُل فليَس هلَا شــكٌل حمدَّ أمَّ
الِذي توَضُع فيِه. واجلزيئاُت يف الســوائِل بعُضها متباعٌد 
ْلبِة،  ُك بُحّرّيٍة أكرَب ممَّا يف املــوادِّ الصُّ عْن بعٍض، وتتحــرَّ
ولكنَّها أقلُّ ممَّا يف الغازاِت، ويرجُع ذلَك إىل أنَّ ُجزيئاِت 
الســوائِل لدهْْيا طاقٌة أعىََل قلياًل مْن طاقِة ُجزيئاِت املوادِّ 
ْلبِة، وأقلُّ مــْن طاقِة جزيئاِت الغــاِز. وتزداُد كثافُة  الصُّ
لِــه إىل احلالِة الصلبِة. ويشــذُّ عْن هذِه  الســائِل عنَد حتوُّ

ُد.  القاعدِة املاُء الذي يصبُح أقلَّ كثافًة عنَدما يتجمَّ

ٌد، وتشغُل أيَّ حّيٍز توَضُع  والغازاُت ليَس هلا شــكٌل حمدَّ
ٍة، وتنترُش يف كلِّ اجتاٍه.  فيِه، وجزيئاهُُتا يف حركٍة مســتمرَّ
املــادُة يف احلالِة الغازّيِة هــَي األقلُّ متاُســًكا وكثافًة بنَي 

حاالِت املادِة الثالِث.

 اأخترُب نف�سي
م��َنَ  ملل��راٍت   5 يف  ج�س��ًما  اأ�س��قْطُت  اأ�س��تنتُج. اإذا 
امل��اِء، وارتف��َع املاُء اإىل تدريِج 8 مللراٍت، فما حجُم 

اجل�سِم؟

التفكرُي الناقُد. ما الفرُق بنَي الكتلِة والوزِن؟

ْلٍب، و�سائٍل، وغاٍز  اجلزيئاُت يف ج�سٍم �سُ

ْلٌب �سُ

�سائٌل

غاٌز

ا،  ْلِب اأكثَر ترا�سًّ تكوُن الجزيئاُت في الج�سِم ال�سُّ
وكلَّما زادْت كميُة الطاقِة تبداأُ الجزيئاُت في التحّرِك 

اأكبَر.  والتباعِد، وت�سغُل حيًزا 
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ْفُو؟ َما الكثافُة؟ وَما الطَّ
إَذا كاَن صنــدوٌق كبرٌَّي مغطًّى بغطاٍء علــويٍّ فارًغا، فإنَّ 
حجَم هَذا الصندوِق كبرٌَّي لكنَّ كتلَته صغرَّيٌة. فإَذا وضعُت 
عدًدا من الكراِت املعدنيــِة يِف الصندوِق فإنَّ كتلَته تزداُد 
ويبَقى حجُمه ثابًتا. وكلَّام أضفُت كراٍت أكثَر عملُت عىََل 
زيادِة كثافِة الصندوِق. الكثافُة هَيَ قياُس مقداِر الكتلِة يف 

حجٍم معنٍي. 

وتقاُس الكثافُة باجلراماِت يف كلِّ ســنتمرٍت مكعٍب )جم/ سم3(. 
ومــْن ذلَك كثافــُة املاِء 1 جم/ ســم3، وإلجيــاِد كثافِة 
جسٍم ُصْلٍب أقّسُم كتلَة اجلســِم باجلراماِت عىَل حجمِه 

بالسنتمرتاِت املكعبِة.
الكتلةالكثافة = 

احلجم   

ويمكُن جلســمنْيِ هلام احلجُم نفُســه أْن تكوَن كثافتامها 
خمتلفًة. أفرتُض أنَّ صندوقنْيِ هلام احلجُم نفُســه؛ أحُدمها 
ام تكوُن كثافُتُه  مملوٌء بالريِش، واآلخــُر مملوٌء باحلديِد. أهْيُّ
أكرَب؟ صندوُق احلديِد؛ ألنَُّه حيوي كتلًة أكرَب يف حيٍز مماثٍل 

للمملوِء بالريِش. 

ويطُفو اجلسُم إَذا كاَن أقلَّ كثافًة مَن الساِئِل أِو الغاِز الذي 
يوَضُع فيِه، ويغــرُق إَذا كاَنَ أكثَر كثافًة منُْهام. ويمكُن أْن 
تطفَو ســفينٌة مصنوعٌة مَن الفوالِذ عىََل املاِء رغَم أنَّ كثافَة 

كثافُة بع�ِص املوادِّ ال�سائعِة
الكثافة جم/ �سم3املادُة

0.000175 الهيليوُم 

0.0013 الهواُء 

0.0025الري�ُص

0.92 اجلليُد 

1املاُء

1.261اجللي�سرين

7.8الفوألُذ

ال�سفينِة  هذِه  داخَل  الهواُء  ي�ساعُد  كيَف   
امل�سنوعِة مَن الفوألِذ علَى َطْفِوها؟

: الهواُء اأِم املاُء؟ اإر�ساٌد: اأيُّ املوادِّ كثافُتها اأقلُّ

اأقراأُ ال�سورَة
كيَف تطُفو ال�سفُن الثقيلُة؟

الفوالِذ أعىََل مْن كثافِة املاِء؛ ألنَّ هيكَل السفينِة وحجراهُِتا 
مملوءٌة باهلواِء، وجيعُل اهلواُء الكثافَة الكليَة للســفينِة أقلَّ 

ا جيعُلها تطُفو عىََل سطِحِه.قاَل تعـاىَل: مْن كثافِة املاِء، ممَّ

   

        ]لقامن[.

ْفِو قّوُة الطَّ
يصُف الطفُو قدرَة جســٍم عىََل مقاومِة االنغامِر يف مائٍع، 
واملائُع ســائٌل أْو غاٌز. وتنشــُأ قوُة الطفِو ألنَّ اجلسَم يف 
أثناء االنغــامِر ُيبعُد املائــَع عْن طريِقه ليحــلَّ حملَّه، ويف 
الوقِت نفِسه يدفُع املائُع اجلســَم إىَل أعىََل. فكيَف ينغمُر 

اجلسُم؟وكيُف يطفو؟

رُح والتَّف�سيُر 14ال�سَّ



 تاأثيُر الكثافِة
وجلي�سرين  ماًء،  �سكبُت  اإذا  يحدُث  ماذا  اأتوقعُ.    1 
ٍج دوَن  نقيًّا، وزيَت اأطفاٍل، وزيَت ذرٍة في ِمْخباٍر ُمدرَّ

اأْن اأمزَجها مًعا.

مَن  مل   20 اإلى  زرقاَء  ملونًة  �سبغًة  اأ�سيُف  اأقي�صُ .   2 
ٍج �سعُتُه 100 مل.  الماِء، واأ�سكُب الماَء في ِمْخباٍر ُمدرَّ

في  الذرِة  زيِت  مْن  مل   20 ببطٍء  اأ�سكُب  اأألحظُ.    3 

ثمَّ  الجلي�سرين،  مَن  20 مل  ثمَّ  ِج،  الُمدرَّ الِمْخباِر 
لكلِّ  يحُدث  ما  اأ�سُف  األأطفاِل.  زيِت  مْن  مل   20

مادٍة في الِمْخباِر الُمدرَّج.

َج  الُمدرَّ الِمْخباَر  يبّيُن  مخطًطا  اأر�سُم  اأتوا�سَلُ.    4 
والموادَّ فيه، واأكتُب اأ�سماَءها.

كلِّ  كثافِة  ب�ساأِن  ُط  المخطَّ يدلُّ  ع���������������الَم  اأ�ستنتجُ.    5  
مادٍة؟ 

ل����و و����س���ْع���ُت زرَّ  اأت������وقّ������عُ.    6 
الِمْخباِر  في  قمي������������������ٍص 
؟  ي�ستقرُّ ف���اأي���َن  ِج  ال����ُم����درَّ

واأي��������َن ت�����س��ت��ق��رُّ ك���ذل���َك 
قطع������������ُة ِفلَّي��ٍن وقطعُة 

نقٍد معدنيٍة؟

 اأخترُب نف�سي
ُر الكثافُة يف قدرِة اجل�س��ِم على  اأ�س��تنتُج. كيَف توؤثِّ

الطفِو؟

التفكرُي الناقُد. كيَف ميكُن جل�س��ٍم كتلُته �سغريٌة 
اأْن يكوَن اأعلى كثافًة مْن ج�سٍم كتلُته كبريٌة؟ 

تطُفو بالوناُت الهيليوِم هِذِه يف الهواِء؛ ألأنَّ كثافَة الهيليوِم اأقلُّ مْن 
كثافِة الهواِء.

يمكُن تفســرَُّي طفــِو اجلســِم أِو انغامِره بحســِب مبدأِ  
أرمخيدَس، وينصُّ عىَل أنَّ قوَة الطفِو تســاِوي وزَن املائع 
امُلــزاِح. فإذا كاَنْت قوُة الطفِو أكرَب مْن وزِن اجلســِم فإنَّ 
اجلســَم يطُفو، ومثاُل ذلــَك، َتدفُع قــوُة الطفِو مكعَب 
اجللِيِد إىل أعىََل يف اجتاِه سطِح املاِء يف كأٍس زجاجيٍة؛ ألنَّ 

قوَة الطفِو أكرُب مْن وزِن مكعِب اجلليِد. 

ويفرُس مبـــدُأ أرمخيــدَس ملــاَذا تطُفو الســفُن يف املاِء 
والبالوناُت يف اهلــواِء. إذن الطْفُو يعتمــُد عىََل الكثافِة. 
ولذلَك يمكُن جعــُل أيِّ يشٍء يطُفو أو ينغمُر إذا غرَّيُت 

ُ كثافُته. كتلَته أو حجَمه بحيُث تتغرَّيَّ

يعتمُد الطفُو أيًضا عىََل شكِل اجلسِم. فإَذا وضعُت قطعَة 
ا ستنغمُر، لكْن إذا صنْعنَا مَن القطعِة  ألومنيوم يف املاِء فإهَّنَّ
نفِســها علبًة مَن األلومنيوِم فإن العلبَة يمكُن أْن تطفَو. 
ملاَذا؟ ألنَّ علبَة األلومنيوم حتتِوى عىََل هواٍء، وذلَك يعنِي 

أنَّ كثافَتها أقلُّ مْن كثافِة املاِء، فتطُفو. 

ى  كثرٌَّي مَن الســوائِل هلَا خاصيٌة تســاعُد عىَل الطفِو تسمَّ
. تنشُأ هذِه اخلاصيُة عِن انجذاِب أجزاِء  َر السطحيَّ التوتُّ
َل ما يشبُه غشاًء فوَق  الســائِل بعِضها نحَو بعٍض، لتشكِّ

سطَحِ السائِل، حيدُّ مْن انغامِر األجساِم يف السائِل.
رُح والتَّف�سيُر ال�سَّ 15



ما اخل�سائ�ُص الفيزيائيُة؟ 
اخلصائــُص الفيزيائيــُة ملــادٍة هــَي صفــاٌت يمكُن 
مالحظُتها دوَن أْن تغرَّّيَ يف طبيعِة املادِة، وتســاعُدها 
هذِه اخلصائــُص عىَل متييِز املــوادِّ بعِضها مْن بعٍض. 
ومَن اخلصائِص الفيزيائيِة الكثافُة واللوُن والقســاوُة 
واملغناطيســيُة، ودرجــُة الغلياِن وامللمــُس، وقابليُة 

الطرِق، واملوصليُة.

املو�سالُت والعوازُل 
املوصليَُّة صفٌة فيزيائّيٌة تصُف قدرَة املادِة عىَل توصيِل 
احلرارِة والكهرباء. وخيتلُف انتقاُل احلرارِة والكهرباِء 

يف املوصالِت عنُْه يف العوازِل.

بانتقاِل الكهرباِء واحلرارِة  املوصالُت: فلّزاٌت َتسمُح 
فيها بســهولٍة، ومنها: األلومنيوُم والنحاُس والذهُب 
والفضُة. ويعدُّ النحاُس موصاًل جيًدا؛ لذا ُيســتخدُم 

غالًبا يف الدوائِر الكهربائيِة.

العوازُل: الفلزاٌت تقاوُم انتقاَل الكهرباِء واحلرارِة مْن 
خالهِلا، ومنْها: الزجاُج واملطاُط والبالستيُك.

ُي�ستخدُم األأل�م����ا�ُص يف 
ق�صِّ ال�سخِر. 

 اأخترُب نف�سي
اأ�س��تنتُج كيَف ي�س��اعُد اإنت��اُج اأن��واٍع جدي��دٍة م��َن 
اخراع������������اٍت  ت�سجي����������ِع  عل��ى  البال�س��تيِك 

جديدٍة وابتكاراٍت؟ 

التفك��رُي الناقُد. اأ�س��ُف األأن��واَع املختلف��َة م��َن 
املالب���ِص الواقي��ِة الت��ي يرتديه��ا العامل��وَن يف 
املهِن التي تتطلَُّب ا�ستخداَم الكهرباِء واحلرارِة.  

اخل�سائ�ُص الفيزيائيُة 

 ما اخل�سائ�ُص الفيزيائيَُّة لالأج�ساِم الظاهرِة 
يف ال�سوِر اأعالُه؟

اإر�ساٌد: اأبحُث عْن �سفاٍت ت�ساعُدين على حتِديِد 
طبيعة األأج�ساِم.

اأقراأُ ال�سورَة 

التي������اُر الكهربائيُّ يف  َي�سري 
اأ�سالٍك مو�سلٍة.

16الف�سُل التا�سُع



ٌر �ٌص م�صوَّ ملخَّ

ه��ا، �أْو  ميكُن قيا���ُس �مل��ادِة بكتلِتِ
حجِمها، �أْو وزِنها. 

تقي���ُس كثاف��ُة ج�س��م م��ا مقد�َر 
كتلِتِه �لتي ت�سغُل حّيًز� معيًنا. 

ومنها  �لفيزي���ائيُة  �خل�صائ�ُص 
و�لر�ئ�حُة  و�لق�ساوُة  �لكث�افُة 
 - و�ملو�سلي��ُة  و�ملغن�اطي�س�ي�ُة 
�ملو�دِّ  ت�سنيِف  على  ت�ساع���ُد 

�ملختلفِة. 

ُم �أفكاري  �أنظِّ
�أعمُل مطويًة ثالثيًة، و�أكمُل 
و�أ�سي��ُف  فيه��ا،  �لعب��ار�ِت 
ح��وَل  �أخ��َرى  تفا�سي��َل 

�خل�سائ�سِ �لفيزيائيِة. 

ُر و�أحتّدُث و�أكتُب �أفكِّ
�ملف�رد�ُت. ي�م�ك�ُن ح�س��اُب كث��اف�ِة ج��س�ٍم با�ست�خ��د�ِم ......  1 

.......................... و ...................................

�أ�ص��تنتُج. كيَف ي�ساعُد ت�س��خنُي هو�ٍء يف بالوٍن على طفِوِه   2 

يف �لهو�ِء؟ 

   

��ُم جترب��ًة �أحّدُد فيها م��ا �إذ� كاَن  �لتفك��ُر �لناقُد. �أ�سمِّ  3 
ج�س��ٌم م��ا م�سنوًعا م��ْن ذهٍب خال�سٍ ميكنني ح�س��اب 
كثافت��ِه، )علًم��ا ب��اأنَّ كثاف��َة �لذه��ِب عنَد درج��ِة حر�رِة 

�لغرفِة 19٫30 جم/�سم3(.

�أخت��اُر �إلإجاب��َة �ل�صحيح��َة: �أيٌّ مّم��ا ياأِت��ي لي���َس م��َن   4 

�خل�سائ�سِِ �لفيزيائّيِة للماّدِة؟

 درجُة �لغلياِنب.  �لق�صاوُة�أ.
�لقابليُة لال�صتعاِلد. �لكثافُةج�.

ُد  �أخت��اُر �إلإجاب��َة �ل�صحيحَة: م��ا �خلا�سي��ُة �لت��ي حت��دِّ  5 

�إمكانيَة �نغماِر ج�سٍم �سلٍب يف �سائٍل؟ 

�لكتلُة ب.�لكثافُة�أ.

�لوزُن د.�للوُنج�.

ُف خ�سائ�َس �ملاّدِة؟ وكيَف  . كيَف َن�سِ �ل�صوؤ�ُل �إلأ�صا�صيُّ  6 

نقي�ُسها؟ 

اخلصائُص 
الفيزيائيُة ...... 

ميكُن قياُس 
املادِة بـ ..... 

كثافُة جسٍم 
ما ...... 

�لكتابُة �لتو�صيحيُة
ْح كيَف  ��سُة �إلى �س��طِح �ملحيِط، ثمَّ تغو���سُ يف �ملاِء، و�سّ ترتف��ُع �لغوَّ

يحدُث هذ�؟ 

قيا�ُص �لكثافِة
ج يحتِوي  باٍر ُمدرَّ ُو�سَعْت قطعٌة مْن �ل�سل�ساِل كتلُتها 22 جم يف خِِمْ
عَلى ماٍء، �رتفَع م�ستَوى �ملاِء مْن 40 �إلى 54 مل، َما كثافُة �ل�سل�ساِل؟ 

  العلوُم والريا�ضياُتالعلوُم والريا�ضياُت  الُعُلوُم َوالِكَتاَبُةالُعُلوُم َوالِكَتاَبُة
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ُع 18األإثراُء والتَّو�سُّ

مهارُة األ�ستق�ساِء: القيا�ُص
َة. هناَك مالينُي  كام تعلُم، إنَّ األشــياَء من حولِنا مجيَعها تشــكُل املادَّ
ُز العلامُء بنَي هذِه األشــياِء  األشــياِء املختلفِة يف هذا العاملِ. كيَف يميِّ
مجيِعها؟ مْن طرِق التمييزِ بيَنها القياُس ومقارنُة اخلصائِص الفيزيائيِة 

املشرتكِة لألشياِء.

 اأتعلَُّم 
القياُس ُهَو حساُب املسافِة أِو الزمِن أِو احلجِم أِو املساحِة، أِو الكتلِة، 
َأْو درجــِة حرارِة اجلســِم. مَن املهمِّ تســجيُل القياســاِت. إذا كنَت 
تستخدُم الرسَم البيايِّنَّ لتسجيِل املعلوماِت، فسوف تكون قادًرا عىَل 

رؤيِة البياناِت اخلاصِة بك مْن ملحٍة.

الكثافــُة إحَدى اخلواصِّ الفيزيائّيِة التي ُيمكُن قياُســها. الكثافُة هَي 
نســبُة الكتلِة إىل احلجِم. وحلســاِب كثافِة جســٍم ما أقسُم كتلَتُه عىَل 
حجِمِه. ُيمكُن قياُس الكتلِة باجلراِم، ويمكُن قياُس احلجِم بالسنتمرِت 
املكّعِب؛ لذا فإن وحدَة قياِس الكثافِة هَي جراٌم لكلِّ سنتمرٍت مكعٍب.

ُب  اأجرِّ
مْن خالِل األجســاِم املْدرجِة يف اجلدوِل عىَل الصفحِة التاليِة، ترى، 

ا يطابُق اجلسَم املجهوَل املوصوَف يف اجلدوِل املجاوِر؟ أهْيُّ

ُذ اخلطواِت املبينَة أدناُه. َد مْن إجابتي، أنفِّ لكْي أتأكَّ
املوادُّ واألأدواُت  قطعٌة خ�سبيٌة، مكعُب �سكٍر، كرُة جولٍف، كرُة تن�ِص الطاولِة، 
قطعٌة مَن الورِق، طبا�سرُي، ملعقٌة بال�ستيكيٌة، ميزاٌن، كتلُة وزٍن، م�سطرٌة، خِمباٌر 

مدرٌج، ماٌء، قلُم ر�سا�ٍص.

 1  أالحُظ لوَن كلِّ جسٍم مَن األجساِم السابقِة وملمَسها.

ِح يف الصفحِة التاليِة. ُل البياناِت يف جدوٍل عىَل النحِو املوضَّ  2   أسجِّ

ميكُنِني ا�ستخداُم املاِء لقيا�ِص حجِم بع�ِص 
األأج�ساِم

حجُم املاِء املزاِح ي�ساوي حجَم اجل�سِم

جسٌم جمهوٌل
اللوُن: أبيُض

امللمُس: أملُس ناعٌم 

الكثافُة: 2.63 جم / سم3
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 3   أقيُس كتلَة كلِّ جســٍم باجلراِم بامليزاِن، وأجدوُل 

ُل ذلَك يف اجلدوِل. الكتَل القياسيَة، وأسجِّ

 4   أوجُد حجَم األجساِم املستطيلِة املنتظمِة األشكاِل 

باســتخداِم الصيغِة: احلجُم = الطوَل × العرِض × 
االرتفاِع. ثمَّ أسجُل النتائَج يف اجلدوِل.

 5   أوجُد حجَم األجساِم غرَِّي املنتظمِة الشكِل. وإلجياِد 

حجِم كلِّ جســٍم منها، أمأُل املخباَر املدرَج جزئيًّا 
باملاِء، وأقيُس حجَمُه، ُثمَّ أضُع اجلســَم يف املخباِر. 
إذا طَفا اجلســُم فوَق سطِح املاِء أستخدُم رأَس قلِم 
الرصاِص لدفِعِه إىل حتِت املاِء. ثمَّ أقيُس احلجَم مرًة 
أخَرى، ثــمَّ أطرُح حجَم املاِء منفرًدا من حجِم املاِء 

ُل هذا احلجَم يف اجلدوِل. مَع اجلسِم. أسجِّ

 6   أحســُب كثافَة كلِّ جســٍم باملعادلــِة: الكثافُة  = 

ُل هِذِه البياناِت يف اجلدوِل. الكتلَة/احلجِم. أسجِّ

اأطبُِّق
 1   أســتخدُم البياناِت يف اجلدوِل لإلجابــِة َعْن هذه 

ا كاَن  األســئلِة: أيُّ األجســاِم له أقلُّ كثافــٍة؟ أهْيُّ
اجلســَم املجهوَل؟ هِل اجلســُم األصغُر حجاًم هو 
اجلسُم األخفُّ وزًنا مَن اجلسِم األكرِب حجاًم دائاًم؟

ُم رساًم بيانيًّا لعرِض قياساِت الكثافِة اخلاصِة   2   أصمِّ

ُن أعمدَة  يب. أرســُم صورًة لــكلِّ عنرٍص، ثمَّ ألــوِّ
الرســِم البيايِّنِّ للمقارنِة بنَي الكثافاِت املختلفِة مَن 

األقلِّ كثافًة إىل األكرِب كثافًة بلمحٍة واحدٍة.

ا  ُع أهْيُّ ، وأتوقَّ  3   أختاُر بعَض العنــارِص مَن الصــفِّ

لــُه أدنى كثافٍة. أقيُس كتلــَة كلٍّ منها وحجَمُه، ثمَّ 
أحسُب كثافَتُه. هل كاَن توقُِّعي صحيًحا؟

اخل�سائ�ُص الفيزيائيُة لالأج�ساِم

الكتلُة امللم�ُصاللوُناجل�سُم
)جم(

احلجُم 
)�سم3(

قطعٌة خ�سبيٌة

مكعُب �سكٍر

كرُة جولٍف

كرُة تن�ِص طاولٍة

قطعُة طبا�سرِي

ملعقٌة بال�ستيكيٌة

الكثافُة 
)جم/�سم3(



الماُء والمخاليُطالماُء والمخاليُط

الثاني الدر�ُس 

وت�ساعُد  املاِء،  يف  ِبُبْطٍء  تذوُب   ، احِلرْْبَ ى  ُت�سمَّ مادًة  األأخطبوُط  يطِلُق 
األأخطبـوَط علـى جتنُّب اخلطـِر. تذوُب موادُّ خمتلفٌة بن�سٍب خمتلفٍة. 

نا ذوباُن مادٍة ما؟  عالَم يدلُّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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التخطيِط؟ قلِم  حبِر  مكوناِت  ف�سُل  يمكُن  هْل 
ُن فر�سيًَّة اأكوِّ

ُل �َسيٍء اأفعُلُه  َب مْن قلِم تخطيٍط. ما اأوَّ َخْت بحبٍر ت�س��رَّ ُل اأنَّ مالب�ِس��ي قْد تلطَّ اأتخيَّ
ألإزال��ِة الحب��ِر عْن مالب�ِس��ي؟ وم��اَذا يمكُن اأْن يح��دَث لو ُغمرِت المالب���ُس وعلْيها 
الحب��ُر ف��ي الم��اِء؟ اأكت��ُب جواِبي في �س��ورِة فر�سي��ٍة كاألآتي: "اإذا ُغمرْت مالب���ُس 

عليها بقٌع مْن اأنواٍع مختلفٍة من الحبِر في الماِء فاإنها �سوَف ...".

اأختبُر فر�سيتي
الخطوات:

 1  اأقي�صُ.   اأكوُن حذًرا.اأق�سُّ ثالَث قطٍع مْن ورقِة التر�سيِح؛ طوُل كلٍّ مْنها 
ها 5 �سم. 10 �سم، وعر�سُ

�سوداَء �سغيرًة )قطُرها حواَلْي 0٫5 �سم(  اأ�سُع نقطَة حبٍر  المتغيراتِ.    2  اأ�ستخدُم 
عَلى كلِّ ورقِة تر�سيٍح با�ستخداِم قلِم تخطيٍط اأ�سوَد مْن نوٍع مختلٍف في كلِّ مرٍة. 

يجُب اأْن تكوَن النقاُط على ُبْعِد 2 �سم مَن الحافِة ال�سفَلى لورقِة التر�سيِح. 
ٌح  واأثّبُتها بم�سبٍك كما هَو مو�سَّ الكاأ�ِس،  األأوراِق داخَل  اإحدى  اأ�سُع  بُ.   اأُجرِّ    3 
في �سورِة الُخْطوِة )3(. اأ�سيُف الماَء اإلى الكاأ�ِس بما يكفي ليالم�َس طرَف 

الورقِة، بحيُث يكوُن �سطُح الماِء اأ�سفَل نقطِة الحبِر. 
 4  اأألحظُ.  بعَد )10( دقائَق اأَرفُع ورقَة التر�سيِح، واأ�سُعها على من�سفٍة ورقيٍة، 
اأوراِق  ال�سابقَة مَع  الُخْطوَة  ُر  اأكرِّ  . المبّللَة حّتى تجفَّ التر�سيِح  واأراقُب ورقَة 

التر�سيِح األأخرى.
الحبِر  اأنواُع  تاأثَرْت  هْل  والماِء؟  الحبِر  لنقِط  م�����اذا حدَث  البياناتِ.   رُ   5  اأف�سِّ

الثالثُة بالطريقِة نف�ِسها؟  

اأ�ستخل�ُص النتائَج
 6  اأ�ستنتجُ.  لماَذا اأعتقُد اأنَّ بع�َس األألواِن انتقَلْت عبَر ورِق التر�سيِح م�سافًة اأكبَر 

مْن غيِرها. 

اأكثَر اأ�ستك�سُف
يَّ َبَدَل الماِء. هْل  ُر الموادَّ الم�س��تخدمَة في الن�س��اِط، واأ�س��تخدُم الكحوَل الطبِّ اأغيِّ
يك��وُن نم��ُط البق��ِع هَو نف�َس��ه ل��كلِّ حبِر قلٍم ف��ي كلِّ مرٍة؟ هْل يمكُن ا�س��تعماُل هذه 

الطريقِة على اأنَّها طريقٌة موثوقٌة لتحديِد نوِع الحبِر؟ 

3اخلطوة

ِمَق�صٍّ  	
ورقِة تر�سيٍح  	
م�سطرٍة  	
ثالث������������ِة اأق����������الِم  	

تخطي�������ٍط �سوداُء اللوِن 
خِمتلفِة األأنواِع

م�سابِك ورٍق  	
كاأ�ٍص بال�ستيكيٍة  	
ماٍء  	
منا�سَف ورقيٍة  	

2اخلطوة

اأحتاُج اإلى:

األ�ستك�ساُف 21

!



ال�سوؤاُل األأ�سا�سيُّ
نف�س���ُل  وكي���َف  املخالي���َط؟  نك���ون  كي���َف 

ِته���ا؟  مكونا

املفرداُت
املخلوُط

قانون حفظ الكتلة 

املَُعلَُّق 

الغرويُّ

املحلوُل 

املذاب

املذيب

ال�سبيكُة

الذائبيَّةُ 

املغناطي�سية

التبخر

التقطرُي 

درجة الغليان

مهارُة القراءِة 
املقارنُة

   األختالُف الت�سابُه األختالُف







 ما املخاليُط؟
ــَلطِة وقطعِة  لِلَوْهَلــِة األوىل ال يبُدو أنَّ هناَك شــيًئا مشــرتًكا بني السَّ
الُعْملِة الفّضّيِة والضباِب، ومَع ذلَك فإنَّ كالًّ مْن هذِه األشياِء خملوٌط. 
واملخلوُط ماّدتاِن خمتلفتاِن أْو أكثُر، ختتلطاِن مع َبعِضها مع احتفاِظ كلِّ 

ها األصليِِّة.  ماّدٍة بخواصِّ

ه مًعا، ومثاُل  ُ عنَدمــا مُتزُج موادُّ وخصائُص املوادِّ يف املخلوِط ال تتغرَّيَّ
ذلك الســلطُة التي يمكُن أْن حتتوَي عىَل طامطَم وخياٍر وغرَِّي ذلَك مَن 
اخلرْضاواِت، وعنَدما خُتلُط قطُع هذِه اخلرَْْضاواِت تبَقى قطُع الطامطِم 
حمافظًة عىَل لوهَِّنا وشــكِلها وطعِمها. و عادًة يمكُن فصُل املخلوِط إىل 

مكوناتِِه؛ فكام حدَث يف إعداِد السلطِة فإنَّه يمكُن فصُل مكوناهُِتا. 

املخاليُط واملركباُت 
عنَد مزِج براَدِة احلديِد والكربيِت فإنَّ كالًّ منْها حيتفُظ بخصائِصه. برادُة 
احلديِد مادٌة مغناطيســيٌَّة، والكربيُت مسحوٌق أصفُر؛ لذا يمكُن فصُل 

براَدِة احلديِد عْن مسحوِق الكربيِت باستعامِل املغناطيِس. 

.. ..  ال�سبابال�سباُب ُ خِملوطخِملوٌط ٌ منمَن َ املاءاملاِء ِ والهواءوالهواِءِ ال�سبابال�سباُب ُ فوقفوَق َ جبالجباِل ِ ال�سرواتال�سرواِتِ
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ومَع ذلَك فإنَّ احلديَد والكربيَت إذا تم َتسخينَُهام يمكُن 
ِب كربيتيِد احلديِد، وهلذا  أْن يتَّحــدا كيميائيًّا لتكويِن مركَّ
ِب خصائــُص فيزيائّيٌة ختتلُف عــْن كلٍّ مَن احلديِد  املركَّ
والكربيــِت، فال ينجذُب نحَو املغناطيــِس، ولوُنه ليَس 
؛ إنَّه معدٌن بألواٍن ناصعٍة  لوَن مسحوِق الكربيِت امُلْصَفرِّ

تشبُه كثرًَّيا لون الذهَب. 

املخاليُط غرُي املتجان�سِة 
َلطُة خملوٌط غرَُّي متجانٍس، أْو خملوٌط حيتِوي عىَل موادَّ  السَّ
يمكُن متييــُز بعِضها مْن بعٍض. وقْد حيتوي املخلوُط عىَل 
ــَلطِة مثاًل  ناٍت خمتلفٍة بمقاديَر خمتلفٍة، فمخلوُط السَّ مكوِّ
قْد حيتوي عىََل طامطَم بكمياٍت كبرَّيٍة أْو قليلٍة، وال توجُد 
، وقْد يكوُن أحُد مكوناِت املخلوِط يف  قواعُد خللِط املوادِّ

جزٍء منُْه أكثَر ممَّا يف األجزاِء األخَرى. 

ويشــّكُل الكربيُت وبرادُة احلديِد خملوًطا غرََّي متجانٍس. 
ِص خملوٍط مــَن امللِح والرمــِل األبيِض قْد  وعنــَد تفحُّ
يبدواِن متشــاهبنِي ألوِل وهلٍة، لكْن باستخداِم العدسِة 

ام خمتلفاِن. ِة يمكُن مالحظُة أهَّنَّ املكربِّ

 أفكُر يِف طريقٍة لفصُل امللِح عِن الرمِل األبيِض.

ُل خماليَط غرََّي متجانسٍة.  السوائُل والغازاُت أيًضا تشــكِّ
ومْن ذلــَك احلليُب الطازُج؛ حيث تتكّوُن عىَل ســطِحِه 
يُّ يف يوٍم غائٍم  طبقٌة مَن الدهــوِن. وحيتِوي الِغالُف اجلوِّ
عىَل خملوٍط غرَِّي متجانٍس مَن الغيوِم واهلواِء. ويف احلقيقِة 

فإنَّ اهلواَء نفَسُه خملوٌط مْن غازاٍت خمتِلفٍة. 

حفُظ الكتلِة 
إذا أضْفُت 100 جم مَن امللــِح إىل 100 جم مَن الرمِل 
فإنَّ الكتلَة الكّلّيَة هلاَم 200 جم. إنَّ كتلَة أيِّ جزٍء يضاُف 
إىل املخلــوط تضاُف إىل الكتلِة الكليِة. وهَذا حيقُق قانوَن 
حفِظ الكتلِة. أي أنَّ الكتلــَة التزيُد والتنقُص يف عمليِة 

إعداِد املخاليِط. 

 اأخترُب نف�سي
وب��رادُة  الِكربي��ِت  خِمل��وُط  ي�سب���������ُه  في��َم  اأق��ارُن. 
احلديِد مركب كربيتيَد احلديِد، وفيَم يختلفاِن؟ 

التفك��رُي الناقُد. اأكت��ُب ثالثَة اأمثلٍة ملخاليَط غريِ 
��ُح  ��ي. واأو�سّ متجان�س��ٍة توج��ُد يف مدر�س��تي اأْو �سفِّ

ملاذا هَي خِماليُط غرُي متجان�سٍة؟ 

كربيتيُد احلديِد

الكربيُتاحلديُد

مرّكباٌتخِماليُط
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ُل اإىل البنِّيِّ يف ال�سورِةِ اليمَنى؟  ما الذي اختلَط مَع املاِء، وجعَل لوَنُه يتحوَّ
. اإر�ساٌد: اأقارُن بنَي ال�سورتنْيِ

اأقراأُ ال�سورَة 

خِماليُط ف�ي املاِء 

ما بع�ُص اأنواِع املخاليِط غري ِاملتجان�سِة؟ 
دٌة مَن املخاليِط، بعُضهــا ال يمكُن متييُز  هناَك أنواٌع متعــدِّ

مكوناتِه، حتَّى لْو احتفَظْت تلَك املكوناُت بخصائِصها. 

ومْن أنواِع املخاليِط غرَِّي املتجانسِة:

- امُلَعلَُّق، مثَل: الّرمِل واملاِء والزيِت واملاِء.

، مثَل: احلليِب والدِم. - الَغَرِويُّ
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املَُعلَّقاُت

امُلَعلَُّق خملوٌط مكّوٌن مْن أجزاٍء ينفصُل بعُضها عْن بعٍض مَع مروِر الوقِت إَذا ُتِرَك 
املخلوُط ســاكنًا. وُيكتُب عىَل املنَتجاِت التي متّثُل معلَّقاٍت ـ ومنها الصلصاُت ـ 
عبارُة "ُرجَّ قبَل االستعامِل". ولعمِل خملوٍط معلٍق أضيُف بعَض الرمِل إىل قارورِة 
ُك دقائُق الرمِل. ستنفصُل دقائُق الرمِل رسيًعا  ها، وأالحُظ كيَف تتحرَّ ماٍء، ثَم أرجُّ
ا قْد تبقى معلَّقًة فرتًة  عِن املاِء، وتستقرُّ يف قاِع القارورِة. دقائُق الرمِل الصغرَّيُة جدًّ

طويلًة. ويمكنَُك فصُل الدقائِق الصغرَّيِة بعمليِة الرتشيِح.

اُت الَغرويَّ

كرمي خِمفوق

الَغــرِويُّ خملوٌط تكوُن فيه دقائُق مادٍة مشــّتتًة أو منترشٍة خالَل مادٍة 
ُه  ٌة ألنَّ أخَرى، مسبِّبًة منَع مروِر الضوِء مْن خاللِه. فالضباُب مادٌة َغرويَّ
ا تنترُش بنَي ُجَزيئاِت اهلواِء.  ُن مــْن قطراِت ماٍء دقيقٍة جدًّ خملوٌط يتكوَّ
ُن مْن موادَّ ُصْلبٍة يف غاٍز. واحلليُب  والدخاُن كذلَك مادٌة َغروّيٌة يتكوَّ
ُن مْن مادٍة ُصْلبٍة يف ســائٍل. ويف املادِة الَغروّيِة تبقى  مادٌة َغروّيٌة يتكوَّ
الدقائُق أِو القطراُت الدقيقُة منترشًة يف املادِة األخَرى، ألنَّ الدقائَق ال 
ُب، فالغروياُت خماليُط تبدو متجانسًة، ولكنَّها فعاًل  تذوُب وال ترتسَّ

غرَُّي متجانسٍة.

 اأخترُب نف�سي
اأقارُن فيَم يختلُف املخلوُط الَغرويُّ عِن املخلوِطِ املعلق؟

التفك��رُي الناق��ُد: اأ�س��ُف ن��وَع املخل��وِطِ املَُعّل��ِق ال��ِذي ياأخ��ُذ اأط��وَل ف��رٍة 
َب دقائُقُه املَُعّلقُة.  لتر�سَّ
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هِل املحاليُل خِماليُط متجان�سٌة؟ 
عنــَد خلِط امللِح باملــاِء يبدو كأنَّ امللَح خيتفــي، لكنَُّه يف 
ُق طعِمِه يف املاِء.  الواقِع مــا زاَل موجوًدا، ويمكُن تــذوُّ

ويبُدو مذاُق املخلوِط متشاهًبا يف مجيِع أجزاِء الكأِس.

ا،  عنَدما يــذوُب امللُح ينفصــُل إىل دقائَق صغــرَّيٍة جدًّ
ويشــّكُل امللُح يف املاِء حملوالً. واملحلوُل خملوٌط مْن مادٍة 
تذوُب يف مــادٍة أخرى. وتكوُن خصائــُص مجيِع أجزاِء 

املحلوِل متشاهبًة. 

ُن املحلوُل مَن جزأيِن مهــا: املذاُب وهُو املادُة التي  يتكوَّ
ُة التي يــذوُب فيها املذاُب.  تذوُب، وامُلِذيــُب وهَو املادَّ
ففــي حملوِل امللِح واملاِء يكوُن امللُح هو امُلذاَب، واملاُء هو 

امُلذيَب. 

ليســْت مجيُع املحاليِل ســائلًة؛ فقْد تكــوُن صلبًة َكام يف 
ٌن مــْن فلزٍّ أْو  معظِم الســبائِك. والســبيكُة خملوٌط مكوَّ
أكثَر ممزوٍج مَع موادَّ ُصْلبٍة أخرى. ُتعدُّ معظُم الســبائِك 
ناهُِتا وصهِرها  ل الســبائُك بتســخنِي مكوِّ حماليَل. ُتشكَّ
ومزِجها مًعا. وعنَدما يربُد املحلوُل يصبُح ُصْلًبا، وتبَقى 
املكونــاُت ذائبًة. نســتخدُم أنواًعا خمتلفًة مَن الســبائِك 
يف حياِتنــا اليوميِة.فالفوالُذ ســبيكٌة، ُيصنَُع معظُمها مَن 

ا، وُيستخَدُم يف البناِء. احلديِد والكربـوِن، وهو قويٌّ جدًّ
 والفوالُذ املقاوُم للصدأِ )ســتانِلس ســتيل( سبيكٌة قويٌة 
ضْت للــامِء أِو الرطوبِة،  ال تتــآكُل برسعٍة حتَّى لــو تعرَّ
وَينتُج الفوالُذ املقاوُم للصدأِ عــْن خلِط كميٍة كبرَّيٍة مَن 
الكروِم مــَع احلديِد والكربوِن وفلزاٍت أخَرى. والربونُز 
والنحاُس األصفــُر أيًضا مَن الســبائِك، وحيتوياِن عىَل 
ا  ُن الربونُز مَن النحاِس والقصديِر. أمَّ النحـاِس. ويتكــوَّ

النحاُس األصفُر فيتكّوُن مَن النحاِس واخلارصني.

الذائبيَُّة يف املحاليِل
إذا أضيفــْت كميٌة قليلٌة مَن الســكِر إىل املاِء نحصُل عىَل 
ٍف. ويكوُن مذاُق املاِء  ى حملوَل ســكٍر خمفَّ حملوٍل يســمَّ
حلًوا قلياًل. لكْن مَع إضافِة املزيِد مَن السكِر إىل املحلوِل 
ُ عْن ذلَك بأنَّ  تزيُد نســبُة املادِة املذابِة يف املحلوِل، ويعربَّ
تركيَز السكِر يف املحلول زائٌد. أي أنَّه كلَّام أضيَفْت كميٌة 

برونٌز ق�سديٌر نحا�ٌص

= +

ماٌء

المفت�������اُح
  كلور 

 �سوديوم 
جزيئات ماء

 

يذوُب الملُح ف�ي الماِء

المل��ُح ه��َو الم��ذاُب، والم��اُء ه��َو الُمِذي��ُب ف��ي ه��ذا 
وعن��َد  للذوب��اِن،  قابل��ٌة  المل��ِح  دقائ��ُق  المحل��وِل. 
ذوباِنها تبداأُ في األنت�ساِر ب�سكٍل منتِظٍم في الماِء، 

وتكوُن النتيجُة مخلوًطا متجان�ًسا في الوعاِء.

المحلوُل الملحيُّ
كلوريُد ال�سوديوم

)ملُح الطعاِم(

ُجزيئاُت الماِء

كلوريد ال�سوديوم
كلوريد ال�سوديوم
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 تح�سيُر محلوٍل م�سبٍع 
ع.  ما كميُة الملِح التي يمكُن اأْن تذوَب في 100   1   اأتوقَّ

مللتٍر مَن الماِء؟

 2   اأقي�صُ.  اأزُن 10 جراماٍت مْن ملِح الطعاِم با�ستخداِم 
الميزاِن. 

ُب. اأ�سي��ُف مل��َح الطعاِم اإلى 100 مل مَن الماِء   3   اأج��رِّ
ا،  ُك حّتى يذوَب الملُح كليًّ في كاأ���ٍص زجاجّيٍة، واأحرِّ

ويبُدو المحلوُل �سافًيا. 

 4   اأك��ّرُر الخطوتي��ِن 2، 3 حت��ى يتوقَف الذوباُن ويبداأَ 
ِب في قاِع الكاأ�ِص.  الملُح في التر�سُّ

 5   اأ�س��تخدُم األأرق��اَم. م��ا كّمّي��ُة المل��ِح الت��ي ذاَب��ْت ف��ي 
ِعي �سحيًحا؟ الماِء؟ هْل كاَن توقُّ

 6   اأ�ستنتُج. لماذا ألُيرى الملُح بعَد ذوباِنِه؟

 7   اأتوقعُ.  اعتماًدا على بياناتي، اأقّدُر كميَة الملِح التي 
ت��ذوُب ف��ي لت��ٍر واح��ٍد م��َن الم��اِء ف��ي درج��ِة ح��رارِة 

الغرفِة.

 اأخترب نف�سي
اأقارُن. ما الفرُق بنَي املحلوِل غرِي امل�سبِع وامل�سبِع؟

التفك��رُي الناق��ُد. حمل��وٌل مَن ال�س��كِر يف امل��اِء يبدو 
كاأنَّه م�سبٌع. كيَف ميكُنني زيادُة ذائبّيِة ال�سكِر فيِه؟

أكرُب مَن السكِر إىل املحلوِل يزيُد تركيُزه، ويصبُح مذاُقه 
أحىََل. 

هــْل يمكُن إذابُة أيِّ كميٍة من الســكِر يف املاِء؟ عنَد حدٍّ 
بْت  معنٍي أالحُظ أنَّ الســكَر ال يذوُب يف املاِء، وقد ترسَّ
بّلوراُته يف قاِع الكأِس. يمكُن يف هذِه احلالِة حتريُك السكِر 
ْت إضافُة السكِر فلْن  إلذابِة كميٍة إضافيٍة، لكْن إَذا استمرَّ
يذوَب حتَّى مع اســتمراِر التحريِك، ويوصُف املحلوُل 
يف هذِه احلالِة أنُه حملوٌل مشــبٌع، وتسّمى أكرُب كميٍة مَن 
املذاِب يمكُن إذابُتها يف كميٍة معينٍة مَن املحلوِل الذائبيَة. 
ذائبيُة امللِح مثاًل 40 جراًما من امللِح يف 100مل من املاِء. 

وذلك يف درجِة حرارِة الغرفِة.

، ومنها حتريُك  وتؤّثُر جمموعٌة مَن العوامِل يف ذائبيِة املوادِّ
املحلوِل أْو تفتيُت دقائِق امُلذاِب إىل دقائَق أصغَر ملساعدِة 
املوادِّ امُلذابِة عــىَل الذوباِن أرسَع. وتؤّثُر احلرارُة أيًضا يف 
؛ فبعُض املوادِّ -ال مجيُعهــا- يمكُن زيادُة  ذائبيِة املــوادِّ
ذائبيَّتِها بزيادة درجِة احلرارِة؛ فالسكُر وملُح الطعاِم تزيُد 
ذائبيَُّتهام بشــكٍل ملحوٍظ عنَد زيادِة درجِة احلرارِة. لكْن 
عند وضِع زجاجِة مرشوباٍت غازيٍة يف جوٍّ دافٍئ يالحُظ 
اعاٍت، ممَّا يدلُّ عىَل تصاُعــِد الغازاِت املذابِة  تصاُعُد فقَّ

فَيها، أْي تقلُّ ذائبيُة الغازاِت بزيادِة درجِة احلرارِة.

املحاليُل وال�سالمُة 
بعُض املحاليِل ساّمٌة، كام أنَّ مزَج بعِض املحاليِل قْد ُينتُج 
باٍت جديدًة يمكُن لبعِضهــا أْن يكوَن خطرًَّيا. هلذا  مركَّ
السبِب جيُب أالَّ ختتلَط موادُّ التنظيِف املنزليُة مًعا، وجيُب 
دائاًم قراءُة التحذيراِت التي عىَل ُعبّواِت املوادِّ الكيميائيِة.
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كيَف ميكُن ف�سُل املخاليِط؟
يمكُن فصــُل أجزاِء املخلــوِط باســتخداِم طرٍق 
فيزيائيٍَّة. إنَّ الطــرَق الفيزيائيََّة تســاعُد عىَل فصِل 
أجــزاِء املخلوِط دوَن تغيــرَِّي خصائِصها أْو نوِعها. 

ومن الطرِق املستخدمِة لفصِل املخاليِط:

1- املغناطيسيُة: باستخداِم املغناطيِس.

الغرباِل  باستخداِم  )النَّخُل(:  بالغرباِل  2-  الفصُل 
)املنخِل(.

3-  الطفُو: صبُّ السائِل فتطفو أشياَء وتبقى ُأخرى 
أسفَل اإلناِء.

ِح وورقِة الرتشيِح. 4- الرتشيُح: باستخداِم املرشَّ

ُر املذيُب ويبقى  ُر: تسخنُي املحلوِل، يتبخَّ 5-  التبخُّ
املذاُب.

َيف�سُل املغناطي�ُص برادَة احلديِد عِن املوادِّ غرِي املغناطي�سيَِّة.

املغناطي�سّيُة

ي�ستخدُم املنخُل لف�سِل موادَّ خِمتلفِة احلجِم.

النَّْخُل
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ميك��ُن ا�س��تخداُم ورق��َة الر�س��يِح وقم��ٍع لف�س��ِل الرم��ِل عِن 
املاِء.

الر�سيُح

��ُب ال�سخوُر يف  تطُف��و قطُع اخل�س��ِب على �س��طِح امل��اِء، وتر�سَّ
القاِع. ميكُن ف�سُل قطِع اخل�سِب وجتفيُفها. 

الطفُو

 اأخترُب نف�سي
�سيِح؟ اأقارُن: ما الفرُق بنَي النَّْخِل والرَّ

التفكرُي الناقُد: كي������َف ميكُنن���������ي ف�س���������ُل 
خِملوٍط مكّوٍن مْن اأن����������واٍع خِمتلف���������ٍة مْن 

فِة؟ ب������ذوِر الفا�سولياِء املَُجفَّ

ُر املاُء مْن حملوِل املاِء املالِح، ويبَقى امللُح. يتبخَّ

ُر التبخُّ

رُح والتَّف�سيُر ال�سَّ 29



ما التقطرُي؟
ناُت خملــوٍط بالتبخِر  التقطــُر عمليــٌة ُتفصُل فيهــا مكوِّ
والتكاُثِف، ويمكُن إجراُء ذلَك عْن طريِق تسخنِي حملوٍل 
مَن املاِء وامللــِح؛ حيُث لكلٍّ منُهام درجُة غلياٍن ختتلُف عِن 
األخــَرى؛ فاملاُء لُه درجُة غلياٍن منخفضٌة وســيغيل أوالً، 
ا امللــُح فيبَقى يف  ُل إىل غاٍز، وَيــرُك الدورَق. أمَّ ويتحــوَّ
الدورِق؛ ألنَّه ملْ يصْل إىل درجــِة غليانِِه. ثمَّ يتكثَُّف بخاُر 
املاِء يف أنبوِب التربيِد، وينساُب إىل دورٍق آخَر. وعنَد هذِه 

املرحلِة يكوُن قْد تمَّ فصُل جْزَأِي املحلوِل متاًما. 

 اأخترُب نف�سي
اأقارُن. كيَف يختلُف التبّخُر عِن التكثف؟ 

ال�سعوديِة  العربيِة  اململكِة  يف  الناقُد.  التفكرُي 
اأهّمّيُة  ما  امل��ي��اِه.  تقطرِي  م��ْن حم��ط��اِتِ  العديُد 

هذِه املحطاِت؟ 

  

    

 



  

  

  



ِر؟ كيَف نح�سُل على املاِء املقطَّ

 ماذا يحدُث للماِء بعَد الت�سخنِي؟
ُع م�ساَر املاِء خالَل عمليِة التقطرِي. اإر�سادٌ:  اأتتبَّ

اأقراأُ ال�سكَل

ميكُن احل�سوُل على ماٍء مقطٍر خاٍل ِمَن األأمالِح 
ِفِه كما يف املخطِط. َعْن طريِق تبخرِي املاِء وتكثُّ
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ٌر �ٌص م�صوَّ ملخَّ

املخل��وُط ماّدت��اِن خمتلفت��اِن �أْو 
ها مع  �أك��ُر، تختلط��اِن م��ع َبع�ضِ
ه��ا  بخو��ضِّ م��اّدٍة  كلِّ  �حتف��اِظ 

ِة. �ألأ�ضليِّ

املحلوُل خملوٌط مْن مادٍة ذ�ئبٍة 
تب��ُدو  �أخ��َرى؛ بحي��ُث  يف م��ادٍة 
�خل�ضائ�ُص مت�ض��ابهًة يف جميِع 

�أجز�ِء �ملحلوِل.

ميك��ُن ف�ض��ُل مكّون��اِت �ملخلوِط 
اخل�صائ���ِص  با�ضتخ��������������د�ِم 
��ِة للم��و�دِّ �لت��ي تك��ّوُن  الفيزيائيَّ

هذِه �ملخاليَط. 

ُم اأفكاري  اأنظِّ
نِة يف  �أَعم��ُل مطوّي��ًة كاملبيَّ
�جلم��َل  �أكم��ُل  �ل�ض��كِل، 
ع��ِن  تعلَّْمُت��ُه  م��ا  ًن��ا  مبيِّ
�ملخلوِطِ و�ملحلوِل وطر�ئِق 
عطي  ف�ض��ِل �ملخالي��ِط، و�أُ

�أمثلًة على ذلَك. 

ُث واأكتُب اأفّكُر واأحتدَّ
. �ملخل��وُط �لذي يتك��ّوُن مْن فل��زٍّ �أْو �أكَر ومو�دَّ   1  املُف��رداُتُ

ى ................................... .  ْلَبٍة �أخرى ُي�ضمَّ �ضُ

 2   اأقارُن. كيَف يختلُف �ملُذ�ُب عْن �ملُِذيِب؟ 

 
    

 3  التفك��ُر الناق��ُد. كي��َف �أ�ض��تخدُم درج��َة �لغلي��اِن ودرج��َة 

�لذ�ئبيِة بو�ضِفهما خا�ضيتنِي ملادٍة ما لف�ضِلها عْن خملوٍط؟  

��ا ياأت��ي غالًب��ا م��ا   4   اأخت��اُر اإلإجاب��َة ال�صحيح��َة. �أيٌّ ممًّ

؟ ُيبطُئ عمليَة �لذوباِنِ
اأ . ا�صتخداُم قطٍع كبيرٍة مَن الُمذاِب.

ب . تحريُك الُمذاِب.
ج. ا�صتخداُم قطٍع �صغرٍة مَن املُذاِب.

د. ا�صتخداُم كميٍة قليلٍة مَن املُذاِب.

 5  اأخت��اُر اإلإجاب��َة ال�صحيح��َة. ما نوُع �ملخل��وِط �ملكّوِن مَن 

�مللِح و�ملاِء؟ 
اأ . مخلوٌط غيُر متجان�ٍص. 

ب . مخلوٌط متجان�ٌص. 
ج. �صبيكٌة. 

د. مادٌة َغروّيٌة.
. كيَف تتكون �ملخاليَط؟ وكيَف نف�ضُل  ال�صوؤاُل اإلأ�صا�صيُّ  6 

مكوناِتها؟ 

اإلأمثلُةماذا تعلْمُت؟الفكرُة الرئي�صُة

املخلوُط هَو .....

املحلوُل هَو .....

املخلوُط ميكُن ف�صُلُه 
......

 

ُة: ف�صُل املخاليِط الكتابُة التف�صريَّ
�أكت��ُب ِفْق��رًة �أ�ض��رُح فيه��ا كلَّ ُخْط��وٍة م��َن �خُلط��و�ِت �لت��ي �أق��رُح 
��ض��تخد�َمها لك��ْي �أف�ض��َل خملوًط��ا م��ْن ب��ر�دِة �حلدي��ِد و�لكربي��ِت 

وكر�ٍت زجاجيٍة.

اأبحث يف الفلزاِت
�أقر�أُ عِن �ل�ضبائِك �ألآتيِة: �لنحا�ِص �ألأ�ضفِر، �لربونِز، �لفوألِذ، و�أبنّيُ 

كيَف ��ضُتخِدَمْت هذِه �ملخاليُط يف �لفنِّ و�لِعمارِة.

  الُعُلوُم َوالِكَتاَبُةالُعُلوُم َوالِكَتاَبُة
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ا�صتق�صاٌء مبنيٌّ
كيَف ميكُن ف�سُل املخلوِط؟

اأكّوُن فر�سيًَّة 
ناِت املخلوِط َبعِضها عْن بعٍض؟ أكتُب  كيَف يمكُن استخداُم اخلواصِّ الفيزيائيِة لفصِل مكوِّ
جوايِب يف صــورِة فرضيٍة كاآليت: إذا مزْجنا امللَح، واحلىَص، والرمَل، وبرادَة احلديِد، وخرًزا 
بالستيكيًّا مًعا فعنَدها يمكُن استخداُم اخلواصِّ الفيزيائيِة اآلتيِة لفصِل األجزاِء يف املخلوِط: 
.............................. ُتســتخدُم يف فصِل امللِح، و ............................... 
تســتخدُم يف فصــِل الرمــِل، و ............................. تســتخدُم يف فصِل احلَىص، 
و............................ ُتســتخدُم يف فصِل برادِة احلديِد، و ........................ 

. تستخدُم يف فصِل اخلرِز البالستيكيِّ

اأخترُب فر�سيَّتي 
 1       آخُذ ملعقًة مْن كلٍّ مــَن امللِح والرمِل واحلَىَص 

وأضُعها   ، البالســتيكيِّ واخلرِز  احلديِد  وبرادِة 
مجيًعا يف كأٍس بالستيكّيٍة. وهكذا أكّوُن املخلوَط 
ُل  الذي أســتخدُمُه يف هــذِه التجِربِة، وأســجِّ
مالحظايِت بعَد كلِّ خطوٍة مَن اخلطواِت التاليِة. 
 2     أجّرُب. أضُع املنخَل فــوَق الصحِن الزجاجيِّ 

العميِق، وأسكُب املخلوَط فيِه. أهزُّ املنخَل حّتى 
يتوقََّف سقوُط أيِّ دقائَق منُْه يف الصحِن، وأنقُل 

املوادَّ التي بقَيْت يف املنخِل إىل الوعاِء اآلخِر.
 3     أقلُب الكيَس البالستيكيَّ مَن الداخِل إىل اخلارِج، 

وأضُع داخَلِه مغناطيًســا، ثمَّ أمــّرُر املغناطيَس 
فوَق الصحِن. أقلُب الكيَس البالســتيكيَّ مرًة 
أخــَرى لتجميِع املوادِّ التــي التقَطها املغناطيُس 

داخَلُه. 

1اخلطوة

2اخلطوة

3اخلطوة

ملعقٍة

موادَّ ألإعداِد املخلوِط

كاأ�ٍس بال�ستيكيٍة 

منخٍل

�سحٍن زجاجيٍّ عميٍق 

كي�ٍس بال�ستيكيٍّ 

مغناطي�ٍس

ورقِة تر�سيٍح

ِقْمٍع

اأحتاُج اإلى:
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�4      أضيــُف املاَء إىل ما تبّقى مَن املخلوِط حتى يصَل مســتواُه إىل ارتفاِع 
2سم فوَق املوادِّ املوجودِة يف الوعاِء. أستخدُم امللعقَة جلمِع املوادِّ التي 

طَفْت عىل سطِح املاِء، وأضُعها جانًبا. 
ُك املخلوَط. وأضُع ورقَة الرتشــيِح يف الِقْمِع وأسكُب املخلوَط  �5      أحرِّ

. فيه، وأستخدُم كأًسا زجاجيًة لتجميِع املاِء الراشِحِ
 . �6      أالحُظ. أترُك كأَس املاِء يف مكاٍن جافٍّ ودافٍئ مدَة يومنْْيِ

5اخلطوة

الطريق��ِة  خط��واِت  اأّتب��ُع  ��ُر:  اأتذكَّ
العلميِة يف تنفيِذ خطواتي.

أطرُح سؤااًل

أكّوُن فرضيًة

أخترُب فرضيتي

أستخلُص النتائَج

اأ�ستخل�ُص�النتائَج
�7     أستنتُج. ما العمليُة املسؤولُة عْن فصِل املاِء عِن امللِح؟ 

�8     أتواصُل. أشــارُك زمالئي يف مناقشــِة كيفّيِة فصِل مكّوناِت املخلوِط 
هُُلا إذا لزَم األمُر.  املختلفِة. أقارُن نتائجي مَع فرضيَّتي، وأراجُعها وأعدِّ

ا�صتق�صاٌء موّجٌه
ت�سميُم�طريقٍة�منا�سبٍة�لف�سِل�املخاليِط

اأكّوُن�فر�سيًة
كيَف يمكنُني تصميُم طريقٍة لفصِل خملوٍط مْن موادَّ خمتلفٍة؟ أصنُع خملوًطا 
مْن أوراِق الشاِي والســكِر وقطٍع مَن الرخاِم وقطٍع مَن الفّلنِْي، ثمَّ أكتُب 
إجابتِي عىَل النحِو التايِِل: "إذا كاَن لديَّ خملوٌط مَن أوراِق الشــاِي والسكِر 

وقطٍع مَن الرخاِم وقطٍع مَن الفلنِْي، فإّنني ............".
اأخترُب فر�سّيِتي

ــُم جتربًة الختبــاِر فرضّيتي. أكتــُب املــوادَّ واألدواِت التِي أحتاُج  أصمِّ
إليهــا واخلطواِت التِي ســأّتبُعها لتنفيــِذ جتربتِي. وأســّجُل املالحظاِت 

واالستنتاجاِت التِي أتوّصُل إليَها يف أثناِء تنفيِذ التجربِة.
اأ�ستخل�ُص�النتائَج

هْل متكنُت مْن فصِل املوادِّ املكونِة للمخلوِط باتباِع اخلطواِت التِي حّددهُُتا 
يف خّطتي أْم قمُت بتعديِل بعِض اخلطواِت لتنفيِذ ذلَك. وملاَذا؟

ا�صتق�صاٌء مفتوٌح
هــْل يمكنُنــي تعّلُم أشــياَء أكثَر عِن 
املخاليــِط. كيَف يؤّثــُر رجُّ املخلوِط 
وحتريُكُه يف املخاليِط املختلفِة. أصّمُم 
زمالُء  ليتمّكَن  خطواهُِتا  أكتُب  جتربًة، 
آخــروَن مَن اتبــاِع خطــوايِِت لتنفيِذ 

التجربِة.
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ٌر �ٌص م�سوَّ ملخَّ

الدْر�ُص األأَوُل: حتّدُد اخل�سائ�ُس 
وظائَفها  لالأج�ساِم  الفيزيائيُة 
وتفاُعلَها مَع األأج�ساِم األأخرى.

للموادِّ  ميكُن  ال��ث��ان��ي:  ال���در����ُص 
اأْن متتزَج مًعا لتكويِن خُملوٍط. 
املخلوِط  يف  م��ادٍة  كلُّ  وحتافُظ 

ها. على خ�سائ�سِ

ُم اأفكاري  اأنظِّ
اأُل�سُق املطوّياِتِ التي �سنْعُتها يف كلِّ در�ٍس عَلى ورقٍة كبريٍة. اأ�ستعنُي 

بهذِهِ املطوياِتِ عَلى مراجعِة ما تعّلْمُتُه يف هذا الف�سِل.

ُمراجعُة الف�سِل التا�سع

ماذا تعلْمُت؟الفكرُة الرئي�سُة
األأمثلُة

املخلوُط هَو .....

املحلوُل هَو .....

املخلوُط ميكُن 
ف�سُلُه ...... اخل�سائ�ُص 

الفيزيائيُة ...... 

ميكُن قيا�ُص املادِة 
ب� ..... 

كثافُة ج�سٍم ما 
 ......

اأُْكِمُل ُكالًّ مَن اجلمِل األآتيِة باملفرِدة املنا�سبِة:
اخَل�ساِئ�ص الفيزيائيَّة

الُكتلة
املخُلوُط
بيكُة  ال�سَّ

لُب اجل�سُم ال�سُّ
املحُلوَل
َر التبخُّ

 1  ...................................  خملوٌط مْن فِِلـــــزٍّ أْو أكثَر مع مـــواّد 

صلبـة أخَرى  .

 2  ................................... ماّدتــاِن خمتلفتاِن أْو أكثُر، ختتلطاِن مع 

ها األصليِِّة.  َبعِضها مع احتفاِظ كلِّ ماّدٍة بخواصِّ

ى ُل فيها الســائُل إىل غاٍز ُتســمَّ  3  العمليُة التي يتحوَّ

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

 4  صفاُت املادِة التي يمكُن مالحظُتها وقياُســها دوَن 

ى ................................... . تغيرٍَّي يف طبيعتِها ُتسمَّ

ُن مــْن مادٍة ُمذابٍة يف مادٍة   5  املخلوُط املتجانُس املكوَّ

ى ................................... .  أخَرى ُيسمَّ

 6  ................................... هَي مقداُر َما يف اجلسِم مْن مادٍة. 

 7  ................................... تكــوُن ُجَزيئاُتــُه مرتاّصًة ومتالصقًة 

وهُتتزُّ يف مكاهَِّنا.
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اأجيُب َعِن األأ�سئلِة األآتيِة:

 8  اأقارنُ.   ما طرائُق الفصِل التي يمكُن أْن أســتخدَمها 

لفصِل مكّونــاِت خملوِط ماٍء مالٍح مــَع رمٍل؟وما 
اخلصائُص الفيزيائيُة التي أخترُبها يف كلِّ طريقٍة؟

 9  الكتاب��ُة اخليالي��ةُ.  أختّيُل نفيس بطــاًل، وُحجْزُت يف 

قلعٍة مــَن اجلليِد. كيَف يمكنُنــي تغيرَُّي اخلصائِص 
َن مْن مغادرِة القلعِة؟ أكتُب  الفيزيائيِة للجليِد ألمتكَّ

قصًة أصُف فيها هرويِب مَن القلعِة. 

 10   اأقي���صُ.  أصــُف طريقتــنْيِ لقياِس حجــِم متواِزي 

مستطيالٍت مصنوٍع مَن احلديِد. 

ُت َحســاًء،  ْ  11   التفك��رُي الناق��دُ.  أفــرتُض أنَّنــي حرْضَّ

ناُته ُمَعلَّقًة فيه أكرَب فرتٍة ممكنٍة،  وأردُت أْن تبَقى مكوِّ
فامذا أفعُل؟ أوّضُح إجابتي. 

ا   12   اأف�سّ��رُ البيان��اتِ.  أيُّ املوادِّ اآلتيِة تطُفو عىَل املاِء، وأهْيُّ

يغرُق؟ 

كثافاُت بع�ِص املواِدّ املاألوفِة)جم/�سم3 (

الكثافُة املادُة

 0.0025 الريُش
1 ماٌء

7.8 فوالٌذ

.  املــاُء املالُح خملــوٌط. ويمكُن فصُل  �س��واٌب اأْم خط��اأٌ  13 

ناتِــِه بعِضهــا َعْن بعــٍض. هْل هــذِه العبارُة  مكوِّ
ُ إجابتِي. صحيحٌة أْم خاطئٌة؟ أفرسِّ

اأخت��اُر األإجاب��َة ال�سحيح��َة:  متّثــُل الصــورُة املجاورُة   14 
حملواًل مْن مادتنِي.

  اأيُّ العبارات األآتية ت�سُف املحلوَل؟

أ . ذوباُن غاٍز يف سائٍل. 
ب . ذوباُن سائٍل يف غاٍز .

جـ. ذوباُن صلٍب يف سائٍل.

د. ذوباُن سائٍل يف صلٍب.

 

15   ما خصائُص األنواِع املختِلفة مَن املادِة؟

لغُز احلجم
الهدُف:أعرُف هْل يتغرَّّيُ احلجُم عنَدما متتزُج ماّدتاِن مًعا. 

ماذا اأعمُل؟ 

إلعداِد رشاٍب باستخداِم مسحوِق عصرٍَّي، ما كميُة املاِء . 	
التي أحتاُج إليها؟ وما كميُة املسحوِق التي أضيُفها إىل 

املاِء؟ أتوقُع حجَم املحلوِل الكيلِّ للرشاِب. 

أقيُس كّمّيــَة كلٍّ مَن املاِء ومســحوِق العصرَِّي، كلٌّ . 	
عىَل ِحَدٍة. أضيُف املسحوَق إىل املاِء وأحّرُك املزيَج، 
قياســايِت  ُل  أســجِّ للرشاِب.   َّ الكيلِّ وأقيُس احلجَم 

ومالحظايِت يف جدوِل بياناٍت. 

اأحلُِّل نتائجي 

هْل حقَقِت التجِربُة توقُّعايت؟ أوّضُح ذلَك. 
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اأختاُر األإجابَة ال�سحيحَة: 

أدرُس الشكَل أدناُه.  1 

ما حجُم الحجِر المبيَِّن في الشكِل؟  

25 ملأ. 
40 مل ب. 
65 ملج. 
105 ملد. 

أيُّ الموادِّ اآلتيِة ُينصُح باســتخداِمها لتغليِف   2 
سلٍك نحاسيٍّ موصوٍل بالكهرباِء؟ 

المطاُطأ. 
الحديُد ب. 
 األلومنيوُمج. 
الذهُبد. 

أدرُس الجدوَل أدناُه.  3 
الكثافُة ج/سم3املادُة

0.24الفلنُي
1.51الفحُم احلجريُّ

0.92اجلليُد
0.80الصابوُن الصلُب

أيُّ الموادِّ ال يمكُن َأْن تطفَو فوَق سطِح الماِء؟

الفليُنأ. 
 الفحُمب. 
الجليُدج. 
 الصابوُن الصلُبد. 

ُن ِمْن حبيباٍت ِمَن  ما نوُع المخلوِط الذي يتكوَّ  4 
الرمِل والماِء؟

متجانٌسأ. 
معلٌقب. 
مستحلٌبج. 
غرويٌّد. 

أيُّ الخصائِص الفيزيائيِة التاليِة يمكُن االستفادُة   5 
منها الختياِر طريقٍة مناســبٍة لفصِل مكوناِت 
مخلــوِط الرمــِل الناعِم ونشــارِة الخشــِب 

بعِضهما َعْن بعٍض؟

الكثاقُةأ. 
الذوباُن في الماِءب. 
حجُم الحبيباِتج. 
المغناطيسيُةد. 
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اأجيُب عِن اآلأ�سئلِة اآلآتيِة:

ماذا يمكُن أن يحدَث عنَد االستمراِر في إضافِة   6 
الملِح إلــى كأٍس مَن الماِء مــَع التحريِك عنَد 

درجِة حرارِة الغرفِة؟

ستذوُب الكميُة كلُّهاأ. 
سيتغّيُر لوُن الماِءب. 
ســتذوُب كمّيٌة محدودٌة مــَن الملِح، ثمَّ 	. 

ُب الكمّيُة األخرى في قاِع الكأِس تترسَّ
ستترّسُب الكمّيُة كلُّهاد. 

تختلُف ذائبيُة الموادِّ الّصلبِة في المذيباِت، ويبّيُن   7 
الرسُم البيانيُّ اآلتي ذائبيَة كلٍّ مْن ملِح الطعاِم، 
والســكِر والخميرِة في 100 مل مَن الماِء عنَد 

درجِة حرارِة الغرفِة.
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ها أكثُر؟أ.  أيُّ الموادِّ أقلُّ ذائبيًة في الماِء، وأيُّ
ما الظرفاِن المســتخدماِن في هذا الرسِم ب. 

البيانيِّ اللذاِن جعال عمليــَة مقارنِة ذائبيِة 
الموادِّ صحيحًة؟

ناِت مخلوٍط مَن الملِح  كيَف يمكُن فصــُل مكوِّ  8 
والرمِل الناعِم األبيِض؟

المرجُعال�س�ؤاُلالمرجُعال�س�ؤاُل

113-12216
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الف�شُل العا�شُر
راُت والخ�شائ�ُص الكيميائيُة راُت والخ�شائ�ُص الكيميائيُةالتغيُّ التغيُّ

   كيَف تكوُن التفاعالُت 
الكيميائيُة جزًءا مْن حياِتنا 

اليوميِة؟

.............................. 
الدر�ُص األأوُل 

ُ املادُة كيميائيًّا؟ كيَف تتغرَّيَّ

الدر�ُص الثايِِن
ُد كيَف تتفاعُل املوادُّ  ما اخل�شائ�ُص التي حتدِّ

مًعا؟
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  مفرداُت الفكرِة العامِة

ُ الكيميائيُّ التغرَّيُّ
تغ��ّرٌ يف امل��ادِة ينت��ُج عْن��ُه م��ادٌة جديدٌة 
ع��ْن  تختل��ُف  الكيميائي��ُة  ه��ا  خ�صائ�صُ

خ�صائ�صِ املادِة األأ�صليِة.

A

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

BX AX B

++

   املعادلُة الكيميائيُة 
كيميائّي  ت��غ��ّرٍ  ع���ْن  للتعبِر  ط��ري��ق��ٌة 
واملوادِّ  املتفاعلِة  للموادِّ  رموٍز  با�صتعماِل 

الناجتِة. 

احلْم�ُص: 
ل��وَن ورق��ِة  حُُت��ّوُل  م��اّدٌة ذاُت طعم ألذٍع 

تّباِع ال�صم�ِص الزرقاِء اإلى حمراَء.

القاعدُة:
ُل لوَن ورقِة تّباِع  ، وحُتوِّ  مادٌة لها طعٌم مرٌّ

ال�صم�ِص األأحمِر اإلى األأزرِق.

التفاعُل الطارُد للحرارِة
تفاعٌل كيميائيٌّ ُيْطِلُق طاقًة حراريًة. 
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اأو  احلْم�ِص  وجوِد  مع  لوُنها   ُ يتغرَّ ٌة  م��ادَّ

القاعدِة. 
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ُة التغيراُت الكيميائيَُّةالتغيراُت الكيميائيَّ

األأوُل الدر�ُس 

ُ لوَن الِفِلزِّ وتركيَبُه. هَذا القارُب امل�صنوُع مْن  ٌ كيميائيٌّ يغرِّيِّ ال�صداأُ تغرِّيُّ
ٍة كاَن يِِف وقٍت َما ألمًعا واأمل�َس ومتيًنا، اإألَّ اأنَّه فقَد لوَنه، واأ�صبَح  ماّدٍة فلزيَّ

؟ ِ ا �صهَل الك�صِر. َما �صبُب هذا التغرِّيُّ ه�صًّ

رابط الدر�س الرقمي
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؟ ماَذا يحدُث لكتلِة الموادِّ المتفاعلِة عنَدما ي�شداأُ الِفِلزُّ
اأكوُن فر�شيًة

ُر  ا بع��َد التفاعِل. ُت��َرى هل تتغيَّ اأتوق��ُع م��اذا يح��دُث لكتل��ِة الم��وادِّ المتفاعلِة كيميائيًّ
كتلُته��ا؟ اأكتُب جواِبي في �ص��ورِة فر�صيٍة كاألآتي: "عنَدما يتفاعُل ال�صوُف الفوألِذيُّ 

)�ِصْلُك تنظيِف األأواني( مع الهواِء فاإنَّ كتلَة الموادِّ الناتجِة عِن التفاعِل......".

اأختبُر فر�شيتي
اأألح��ظُ.    اأُك��وُن ح��ذًرا. األب���ُص القف��ازاِت ف��ي كلِّ خطوٍة األم���ُص فيها ال�صوَف   1 
َرِة،  . اأَنُظُر ِمْن قرٍب اإلى ال�صوِف الفوألذيِّ با�ص��تعماِل العد�ص��ِة المكبِّ الفوألذيَّ

ُه.  واأ�صُف خ�صائ�صَ
 2  اأغمُر ال�صوَف الفوألذيَّ في كوٍب زجاجيٍّ يحتوي على خلٍّ مدَة دقيقتْيِن، ثمَّ 
.. اأغمُر ال�صوَف الفوألذيَّ ف��ي الماِء واأُخرُجُه، ثمَّ  اأُخِرُج��ُه واأع�ص��ُره مَن الخلِّ
ا داخَل الكي���ِص البال�ص��تيكيِّ ال�ص��فاِف، واأُخِرُج الهواَء مَن  اأع�صُره، واأُ�صُعه رطًبَ

الكي�ِص قبَل اإغالِقِه.
اأَقي���صُ.  اأ�ص��تخدُم المي��زاَن لقيا���ِص كتل��ِة الكي���ِص الممتل��ِئ، واأكتُب قائم��ًة بجميِع   3 

ُل كتلَتُه. محتوياِت الكي�ِص، واأ�صجِّ
ُدها معلِّمي.  بُ.  اأ�صُع الكي�َص المغلَق جانًبا مدًة مَن الزمِن يحدِّ اأُجرِّ  4 

َدها معلِمي اأقي�ُص كتلَة الكي�ِص الممتلِئ.   5   بعَد انق�صاِء المدِة الِتي حدَّ

اأ�شتخل�ُص النتائَج
��َرْت كتل��ُة الكي���ِص ومحتوياُت��ه؟ لم��اذا كاَن م��َن المه��مِّ  ��رُ البيان��اِتِ.  ه��ْل تغيَّ اأف�شِّ  6 

المحافظُة على الكي�ِص مغلًقا حتَّى بعَد اأخِذ قيا�صاِتي؟
رَة، واأنظُر اإلى ما بداخِلِه. هْل  اأ�شتنتجُ.  اأكوُن حذًرا. اأ�صتخدُم العد�صَة المكبِّ  7 

محتوياُت الكي�ِص لها الخ�صائ�ُص نف�ُصها الِتي ألحظُتها من قبُل؟
رُ البياناتِِ.  اأ�صتخل�ُص النتائَج باألعتماِد على تجربِتي هذِه، اآخًذا في الح�صباِن  اأف�شِّ  8 

ها قبَل التجربِة وبعَدها. ماَذا اأ�صتنتُج؟  كتلَة الموادِّ ِفي الكي�ِص وخ�صائ�صَ

2اخلطوة

اأحتاُج اإلى:

�شوٍف فوألذيٍّ )�شلِك  	
تنظيِف األأوايِن(

ٍة 	 عد�شٍة مكرِّبِّ
كاأ�ٍص زجاجيٍة 	
خلٍّ 	
ماٍء 	
كي�ٍص بال�شتيكيِّ قابٍل للغْلِق  	
ميزاٍن 	
كتٍل جراميٍة 	
ٍة 	 قفازاٍت يدويَّ
نظاراِت وقايٍة 	

اأكثَر اأ�شتك�شُف
ِعي، واأ�صارُك  ُب با�صتخداِم فلزٍّ اآخَر ألأختبَر توقُّ هْل تتغّيُر الكتلُة في تجاِرَب اأخرى ينتُج فيها مركباٌت جديدٌة؟ اأجرِّ

زمالِئي في ال�صفِّ في نتائِجي.

!

!
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ال�شوؤاُل األأ�شا�شيُّ
ُ املادُة كيميائيًّا؟ كيَف تتغرَّيَّ

املفرداُت
اُت الفيزيائيَُّة التغرَّيُّ

الذرات
الرابطُة الكيميائيَُّة

ُ الكيميائيُّ التغرَّيُّ
اقة الطَّ

املوادُّ املتفاعلُة
املوادُّ الناجتُة

املعادلُة الكيميائيُة
التفاعُل املا�صُّ للطاقِة

التفاعُل الطارُد للطاقِة

مهارُة القراءِة 
ال�شبُب والنتيجُة

         







اُت الِكيميائيَُّة؟ َما التغرَّيُّ
عرفُت أنَّ التغرياِت الفيزيائيَة الينتُج عنها موادُّ جديدٌة. فخْلُط السكِر 
. ومَع ذلَك  ُ بعَض اخلصائِص الفيزيائيَِّة لِكلتا املادتنْْيِ مَع املاِء مثاًًل يغريِّ
اُت الفيزيائيَُّة  ُن موادُّ جديــدٌة عنَد خلطِهام. فإذا كانِت التغــرُّ  ال تتكوَّ

ُن املوادُّ اجلديدُة إذن؟  ال ُتنتُج موادَّ جديدًة فكيَف تتكوَّ

ُن املوادُّ مْن ذراٍت مرتبطٍة مًعا. وعنَدما ترتبُط ذراٌت مَع ذراٍت أخرى  تتكوَّ
ُن الرابطُة الكيميائيَُّة. والرابطُة الكيميائيَُّة قوٌة جتعُل الذراِت ترتاَبُط  تتكوَّ
مًعــا. إنَّ تكويَن هذه الروابِط أْو تفكيَكَها يغــرُي اخلصائَص الكيميائيَة 
ُن مْن ذراِت  ِ الكيميائيِّ أنَّ مادَة الفحِم تتكوَّ للامدِة. ومَن األمثلِة عىََل التغريُّ
الكربوِن املرتابطِة، وعنَدما حيرتُق الفحُم فإنَّ جزيئاِت األكســجنِْي يف 
نًة جزيئاٍت جديدًة مْن ثايِِن أكسيِد  اهلواِء ترتاَبُط مَع ذّراِت الكربوِن ُمكوِّ
الكربوِن، الِذي خيتلُف يف خصائِصه عن كلٍّ مَن الكربوِن واألكسجنِْي.

ٌ ينتُج عنُه موادُّ جديدٌة، هلَا خصائُص كيميائيٌة  ُ الكيميائيُّ تغريُّ  إذن التغرُّ
ختتلُف عْن خصائِص املوادِّ األصليِة. يمكُن ماًلحظُة بعِض العاًلماِت 
ُ اللوِن، وتصاعُد  ، ومنها تغريُّ ِ الكيميائيِّ التِي قد تدلُّ عىَل حدوِث التغريُّ
الغازاِت، وانطاًلُق احلرارِة أِو الضوِء. ولكنَّ بعَض هذِه العاًلماِت قد 
ُ لوِن املاِء عنَد إضافِة  ، ومْن ذلَك تغريُّ ٍ كيميائيٍّ َتظهُر دوَن حدوِث تغريُّ
 ٍ ُ اللوِن يِف هــذِه احلالِة ال يدلُّ عىََل حدوِث تغريُّ ناِت الطعاِم. وتغريُّ ملوِّ
َن الطعاِم واملاِء خليــٌط، ويمكُن أْن ينفصَل أحُدمها  ؛ ألنَّ مَلوِّ كيميائيٍّ

ِر أو التقطرِي. عِن اآلخِر بالتَبخُّ

ُن  ع��ن��َدم��ا ي��ح��رُق ال��ف��ح��ُم ال��ن��ب��ات��يُّ تتكوَّ
ذّراِت  ب����َن  ج����دي����دٌة  ��ٌة  ك��ي��م��ائ��يَّ رواب�������ُط 
الكربوِن واألأك�شجِن، وَيْنِتُج جزيئاُت غاِز 

.)CO
2
ثايِن اأك�شيِد الكربوِن )

ُ الكيميائيُّ التغرَّيُّ
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ِة اِت الكيميائيَّ و�شُف التغرَّيُّ
ُن  اُت الكيميائيَُّة جزٌء من حياتِنَــا اليوميِة؛ فِهي متكِّ التغريُّ
ُد وسائَل املواصاًلِت  أجســاَمنَا مَن القياِم بوظاِئِفها، وتزوِّ
ُ لوَن أوراِق الشجِر. إنَّ َخْبَز  بالطاقِة الاًلزمِة لتحريِكَها، وتغريِّ
العجنِْي، وَقيْْلَ الَبْيِض، وهْضَم الطعاِم مجيُعها تغرّياٌت كيميائيٌة.

يســتعمُل العلامء ُمصطلــَح التفاُعِل الكيميائــيِّ للتعبرِي 
ُن التفاعــُل الكيميائيُّ مْن  . يتكــوَّ ِ الكيميائيِّ عِن التغــريُّ
ِ الكيميائيِّ  جزأْيــِن؛ موادَّ موجــودٍة قبَل حدوِث التغــريُّ
. ِ الكيميائيِّ هَي املوادُّ املتفاعلــُة، وموادَّ تنتُج عِن التغــريُّ
ى املوادَّ الناجتَة. يوَصُف التفاعُل الكيميائيُّ بصورٍة  تســمَّ
رمزيٍة باســتخداِم املعادلــِة الكيميائيِة؛ حيُث َتســتعمُل 
املعادلُة الكيميائيــُة احلروَف واألرقاَم للداللِة عىَل كّمّياِت 
ُ عنْهــا التفاعُل  املــوادِّ املتفاعلِة واملوادِّ الناجتــِة التي يعرِّبِّ
. وَيْفصُل الســهُم يف املعادلــِة الكيميائيِة بنَْي   الكيميائــيُّ
املوادِّ املتفاعلِة جهَة ذيِل الســهِم واملوادِّ الناجتِة جهَة رأِس 
الســهِم. والذّراُت نفُســها موجودٌة عىَل جانَبِي السهِم.

 ِ  م��ا بع���ُص الدألئِل التي ت�ش��رَُّي اإىل التغرَّيُّ
الكيميائِيّ يِف ال�شكِل؟

اإر�ش��اٌد: ما الدألئُل التي اأَراها بحيُث ت�ص��ُر 
اإلى تكوُِّن موادَّ جديدٍة؟

اأقراأُ ال�شورَة

 اأخترُِّب نف�شي
����ِة، م�������اَذا  ال�شبُب والنتيجُة. يِف املعادلِة الكيميائيَّ
َيظه���������ُر جهَة ذي����ِل ال�شه��������ِم وجه�����َة راأ�ِص ال�شهِم؟

يِف  املتفاعل��ُة  امل��وادُّ  كان��ِت  الناق��ُد. اإَذا  التفك��رَُّي 
ِ الكيميائ��يِّ حتت��ِوي علَ��ى ثالث��ِة عنا�ش��َر،  التغ��رَّيُّ

َع للموادِّ الناجتِة؟ فماذا ميكُن اأْن تتوقَّ

ارتبطــْت مَع ذراٍت أخرى بطرائــَق خمتلفٍة أِو انفصلْت 
َن موادَّ جديدًة ختتلُف عِن املــوادِّ املتفاعلِة. عنَها لتكــوِّ

ُن الروابُط بنَْي الذراِت بنسبٍة حمّددٍة، فعنَدما يرتبُط   تتكوَّ
H( فإنَّ ذريََتْ 

2
O( اهليدروجنُْي واألكسجنُْي ليكّونا املاَء

هيدروجنْي ترتبُط مَع ذّرِة أكسجنٍْي واحدٍة بنسبـــــــِة 
ذراِت  إىل   )C( الكربــوِن  ذراِت  نســبُة  مــا   .)1  :2(
CO(؟

2
األكسجنِْي )O( يف جزيء ثايِن أكسيِد الكربوِن )

التفاعُل الكيميائيُّ

هيدروجن 

ماء

�شوديوم  
هيدروك�شيد ال�شوديوم

ُن املوادُّ املتفاعلُة واملوادُّ الناجتــُة مَن ذراِت العنارِص  تتكــوَّ
نفِسها، ولكْن أعيَد ترتيُبها وطريقُة تراُبطِها. وهناَك أعداُد 
ذراٍت متســاويٌة لكلِّ عنــٍر عىَل جانَبِي الســهِم. وهَذا 
يعنِــي أنَّ املعادلَة الكيميائيَة موزونــٌة. وُيطِلُق العلامُء عىَل 
هَذا قانوَن حْفِظ الكتلــِة. وبناًء عىََل هذا القانوِن فإنَّ املادَة 
، وإنَّام  ال َتفنَى وال ُتْســَتْحَدُث خاًلَل التفاعــِل الكيميائيِّ
ُل مْن شــكٍل إىل آخَر؛ فجميُع الذّراِت املوجودِة قبَل  تتحوَّ
التفاعِل هَي نفُســها موجودٌة بعَد انتهاِء التفاعِل، ولكنَّها 

2Na + 2H
2
O → 2NaOH + H

2

→ 2جزيء ماٍء + 2 ذرة �شوديوم
جزيء هيدروجن + 2 جزيء هيدروك�شيِد ال�شوديوِم 
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ما التفاعالُت الكيميائيَُّة؟
هناَك ثاًلثُة أنواٍع رئيسٍة مَن التفاُعاًلِت الكيميائيِة. النوُع 
األوُل تفاُعُل االحتــاِد، وحيدُث عنَدما ترتبُط عنارُص مًعا 
لتكويــِن مرّكباٍت جديدٍة. وُيســتخدُم تفاُعُل االحتاِد يف 

الصناعِة يف إنتاِج املوادِّ الكيميائيِة عامًة.

، وهو عكُس تفاعِل  النوُع الثايِن تفاُعُل التحلُِّل الكيميائيِّ
باٌت  ُك مركَّ . ويف هــذِه احلالِة تتفــكَّ االحتــاِد الكيميائيِّ
دٌة إىل موادَّ أبسَط منها. وحتدُث تفاعاًلُت التحلُِّل يف  معقَّ
ا  أجســاِمنا يوميًّا. وعنَدما حتلُِّل اخلاًليا أجزاَء الطعاِم فإهَّنَّ

. تقوُم بتفاُعِل حتلٍُّل كيميائيٍّ

و النوُع الثالُث هَو تفاُعــُل اإلحاًلِل الذي حيدُث عنَدما 
تتبــاَدُل العنارُص أِو اجُلزيئاُت أماكنَهــا؛ حيُث حيلُّ أحُد 

ًنــا مركًبا جديًدا.  العنارِص أِو اجلزيئــاِت حملَّ آخَر مكوِّ
ومَن األمثلِة عىَل ذلَك تفاعُل مْحِض اهليدروكلوريِك مَع 
هيدروكسيِد الصوديوِم لتكويِن املاِء وكلوريِد الصوديوِم 
)ملِح الطعاِم(، وُتكتُب املعادلُة الكيميائيُة بالطريقِة اآلتيِة:

HCl + NaOH  →  NaCl+H
2
O

محض
اهليدروكلوريك هيدروكسيد +

الصوديوم كلوريد →  
الصوديوم ماء + 

�شرعُة التفاعالِت الكيميائيِة
ِة عوامَل؛ مْن   تعتمُد رسعُة التفاعِل الكيميائــيِّ عىَل عدَّ
ها درجُة احلرارِة، والرتكيــُز والضغُط. فزيادُة درجِة  أمهِّ

احلرارِة تسبُِّب زيادَة رسعِة حركِة اجلزيئاِت.

تفاعُل األحتاِد

��ٍب جديٍد.  ب��اِن ألإنتاِج مركَّ يتَّح��ُد عن�ش��راِن اأْو مركَّ
وهن��ا تّتح��ُد ذراُت احلديِد مَع جزيئاِت األأك�ش��جِن 

ألإنتاِج اأك�شيِد احلديِد اأِو ال�شداأِ.

A B AB

2Fe  +  O2 2FeO

+

  

تفاعُل التحلُِّل

H2CO3 CO2 H2O+

AB BA

+

  

يِف  اأب�ش��َط  اأك��َر  اأْو  مادَت��ْنِ  اإىل  ��ٌب  مركَّ يتحلَّ��ُل 
امل�ش��روباِت  يِف  الغ��ازاِت  فقاقي��ِع  بع���ُص  الركي��ِب. 
الغازي��ِة ه��َي موادُّ ناجتٌة ع��ْن تفاعالِت حتلٍُّل؛ مثل 

حتلُِّل حم�ِص الكربونيك هنا.

اأنواُع التفاُعالِت
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 �شرعُة التفاعِل الكيميائيِّ
هما يتفاَعُل في الماِء اأ�شرَع: قر�ٌص �شحيٌح فّواٌر   1  اأيُّ
مطحوٌن؟  قر�ٌص  اأْم  للحمو�شِة،  ُم�شادٍّ  دواٍء  مْن 
ْي دواٍء: قر�ٍص �شحيٍح  اأختبُر ذلَك با�شتعماِل قر�شَ
مت�شابهتْيِن  كاأ�شْيِن  في  واأ�شُعهما  مطحوٍن،  واآخَر 
و)مطحون(  )�شحيح(  ا�شمْيهما  واأكتُب  تماًما، 

على الكاأ�شيِن.

مَن  مت�شاويًة  كمياٍت  اأ�شبُّ    . المتغيراتِ اأ�شتعمُل   2 
الماِء لها درجُة الحرارِة نف�ُشها في كلَتا الكاأ�شْيِن. 
اأطحُن اأحَد األأقرا�ِص على ورقٍة. واأحر�ُص اأألَّ اأفقَد 

اأيَّ جزٍء مَن المكوناِت.

اأجرّبُ.  اأ�شي���ُف في الوق���ِت   3 
ا  م�ش��ادًّ ����ا  قر�شً نف�ِشه 
للحمو�شِة �شحيًحا اإلى 
الكاأ�ِص المكتوِب عليه����������ا 
وال�ق���ر�َصَ  )�ش��ح�ي����ح( 
اإلى  المطحوَن  األآخَر 
عليها  المكتوِب  الكاأ�ِص 

)مطحون(.

اأأُلحظُ.  في اأيِّ الكاأ�شْيِن بداأَ التفاعُل اأوأًل، وانتهى   4 
اأوأًل؟ اأيُّ الكاأ�شيِن كان التفاعُل فيها �شريًعا؟

َر هذا  اأ�شتنتجُ:  ما المتغّيُر الذي اختَبْرُته؟ وكيَف اأثَّ  5  
؟ المتغيُِّر في �شرعِة التفاُعِل الكيميائيِّ

 اأخترُِّب نف�شي
ال�ش��بُب والنتيجُة. َم��ا ال��ِذي ي�ش��بُِّب زي��ادَة �ش��رعِة 

التفاُعالِت الكيميائيَِّة؟

 Ag الف�ش��ِة  ِفِل��زُّ  َي�ْش��َودُّ  الناقُد. عنَدم��ا  التفك��رَُّي 
Ag. اعتماًدا على 

2
S النقيُّ يتكّوُن كرِّبيتيُد الف�شِة

ُح اإجابِتي. هذا الو�شف، ما نوُع هذا التفاُعِل؟ اأو�شّ

ونتيجًة هلذِه الزيادِة يف رسعِة احلركِة فإنَّ احتامَل تصاُدِم 
َن الروابَط الكيميائيَة  اِت املــوادِّ املتفاعلِة مًعا لُتكــوِّ ذرَّ
يصبُح أكــرَِّب، ويصبــُح لــَدى اجلزيئاِت طاقــٌة أكرُِّب 

تستعمُلها لكرِس أْو فكِّ الروابِط الكيميائّيِة املوجودِة. 

إنَّ زيــاَدَة الرتكيِز أي زيــادُة كّمّيِة املــوادِّ املتفاعلِة يف 
املحلــوِل تعني زيادَة احتــامِل اّتصــاِل اجلزيئاِت مًعا 

َل الروابَط الكيميائّيَة. لتشكِّ

كام أنَّ زيادَة الضغِط جُتــرُِّب أكرَِّب عدٍد مَن اجلزيئاِت عىَل 
ِع يف مســاحٍة صغريٍة، وتزيــُد مْن رسعِة اتصاِل  التجمُّ
اجلزيئاِت مًعا، باإلضافِة إىل أنَّ مقداَر مســاحِة سطِح 
املوادِّ املتفاعلــِة الصلبِة هَو عامٌل آخــُر يؤّثُر يف رسعِة 
؛ فكلَّام كانْت مساحُة السطوِح أكرَِّب  التفاُعِل الكيميائيِّ

حدَث التفاعُل أرسَع.

تفاعُل األإحالِل

A

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

BX AX B

++

  

يحلُّ عن�شٌر حملَّ عن�شٍر اآخَر يِف مرّكٍب، ويِف هذِه 
يِف  الهيدروجِن  حملَّ  اخلار�شُن  يحلُّ  احلالِة 
كلوريِدِ  لتكويِنِ  الهيدروكلوريك  حم�ِص  مركِب 

اخلار�شِن وغاِز الهيدروجِن.
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ُة للطاقِة والطاردُة لها  التفاُعالُت املا�شَّ

ُة للطاقِة؟  ما التفاُعالُت املا�شَّ
وما التفاُعالُت الطاردُة للطاقِة؟ 

ما دالئُل حــدوِث التفاُعِل الكيميائيِّ التي تظهر يف الصورِة 
املجاورِة؟ إنَّ املِشــَعَل الذي يظهُر يف الصورِة املجاورِة ُينْتُج 
. َينُتُج شعاُع املِشعِل  ضوًءا وكميًة مَن احلرارِة كافيًة لقْطِع الفلزِّ
عْن تفاُعِل غازْين مًعا. والغازاِن حمفوظاِن يف صهاريَج قريبٍة 
ٍة، وُيعطِي التفاُعــُل بينَهام الكثرَي مَن  ويتفاَعــاًلِن مًعا بشــدَّ
الطاقِة يف صورِة ضوٍء وحــرارٍة يف ُمدٍة زمنيٍَّة قصريٍة. وهذا 
ى التفاعاًلِت  النوُع مَن التفاُعاًلِت التي ُتْطِلُق الطاقَة يســمَّ
الطاردَة للطاقِة. وتســتمرُّ هذه التفاعاًلُت يف إطاًلِق الطاقِة 
مْن حلظِة بْدِئها حّتى تتوقََّف. وبعُض التفاُعاًلِت ُتطِلُق طاقًة 
بكّمّيــاٍت قليلٍة خاًلَل فرتٍة زمنيــٍة طويلٍة.وهناك تفاُعاًلٌت 
َة للطاقِة.  ى التفاعاًلِت املاصَّ حتتاُج إىل مصدِر طاقـــٍة،  ُتسمَّ
ُة للطاقِة تواُفَر مصدِر طاقٍة مستمرٍّ  وتتطلَُّب التفاُعاًلُت املاصَّ
ليستمرَّ التفاُعُل. وإذا توقََّف هذا املصدُر عْن تزويِد التفاُعِل 
بالطاقــِة فإنَّ التفاعَل يتوقَُّف فــوًرا. وعملّيُة البناِء الضوئيِّ 
ِة للحرارِة. وهي ال  يف النباتاِت مثاٌل عىََل التفاُعــاًلِت املاصَّ

. حتُدُث دوَن تزويِدها بطاقٍة مْن مصدٍر ضوئيٍّ

للطاقِة طاقًة حراريًة، مثَل حرارِة  الطاردُة  التفاعالُت  ▲  تطلُق 
هذا امل�شعِل الكهربائيِّ الذي ُي�شتخدُم يِف اللحاِم.

تفاعٌل  ال�شورِة  يِف  التفاُعلَْنِ  اأيُّ   
ما�صٌّ للطاقِة؟

���������ُر ف���ي التفاُع����ِل الذي  اإر�شاٌد: اأفكِّ
يحتاُج اإلى م�صدِر طاقٍة.

اأقراأُ ال�شورَة

 اأخترُِّب نف�شي
اإذا  يح��دَث  اأْن  ميك��ُن  والنتيجُة. م��اَذا  ال�ش��بُب 
متَّ ترِّبي��ُد احلي��ِز ال��ِذي يت��مُّ في��ِه تفاع��ٌل ما���صٌّ 
للطاقة ب�شكٍل ملحوٍظ اإذا كانِت الطاقُة الالزمُة 

للتفاُعِل حراريًة؟

درج��ِة  عن��َد  حمل��وألِن  الناقُد. ُخِل��َط  التفك��رَُّي 
، وبداأِت املحتوياُت  حرارِة الغرفِة يِف دْورٍق زجاجيٍّ
اع��اِت غ��اٍز، وارتفع��ْت حرارُته��ا. م��ا ن��وُع  ُن فقَّ تك��وِّ

هذا التفاُعِل الذي حدَث؟
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ٌر �ٌص م�صوَّ ملخَّ

ت�ش��تمُل  ��ُة  الكيميائيَّ اُت  التغ��رُّ
ِك  التغرّّياُت الكيميائّيُة على تفكُّ

روابَط كيميائيٍة وتكويِنها. 

األأن���واُع الث���الث�ُة للتفاع��الِت 
الكيم���يائي����ِّة ه�َي: تفاع����الُت 
اإلحتاِد، والتحلُِّل،  واإلإحالِل.

التفاعالُت الطاردُة للطاق���ِة 
ُتْطل���ُِق طاق���ًة. والتفاُع�����الُت 
ُة للطاقِة متت�صُّ طاقًة. املا�شَّ

ُم اأفكاري  اأنظِّ
نِة يف  اأعمُل مطوي��ًة كاملبيَّ
ال�شكِل، اأكمُل فيها اجلمَل 
ع��ِن  تعلَّْمُت��ُه  م��ا  ًن��ا  مبيِّ

ةِ. اتِ الكيميائيَّ التغرّيُّ

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
ى .. المفرداُت.  املوادُّ التي تنتُج عِن التغ�يُّ���ِر الكيميائيِّ ت�شمَّ

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

ال�ص��بُب والنتيجُة. عنَدم��ا احّّت��َدْت ماّدت��اِن 
مًع��ا ارتفعْت درج��ُة احلرارِة مبقداِر 5°���ص. 

ما الذي �شّبَب هذا األرتفاَع؟ 

 ِ التفكي��ُر الناقُد. مل��اذا ُيَعدُّ �ش��داأُ احلديِد مث��اأًل على التغرّيُّ
؟ الكيميائيِّ

ا ياأتي مثاٌل على تفاعالِت  اأختاُر اإلإجابَة ال�صحيحَة. اأيٌّ ممَّ
التحّلِل؟

تفاُعُل الحديِد واإلأك�صجيِن لتكويِن اأك�صيِد الحديِد.اأ.
تفاُع��ُل كلوري�����ِد الف�ص�������ِة والر�صا���ِص لتكوي��������ِن كلوري��ِد ب.

الر�صا�ِص والف�صِة.
ُن ثاني اأك�صيِد الكربوِن والماِء مْن حم�ِص الكربونيكج�. تكوُّ
ُد الماِء وتكويُن الجليِد.د. تجمُّ

ا  تغ��رّيُّ لي���َص  ياأت��ي  ��ا  ممَّ ال�صحيح��َة. اأيٌّ  اإلإجاب��َة  اأخت��اُر 
كيميائيًّا؟ 

احتراُق الخ�صِب.اأ.
ه��ا ب. �صِ ُل ل��وِن �ص��ريحِة التف��اِح اإل��ى الُبّن��ّي عن��َد تعرُّ تح��وُّ

للهواِء.
ت�صبُح رائحُة البي�ِص كريهًة عنَدما يف�صُد.ج�.
اختالُط ال�صكِر بالماِء.د.

ُ املادُة كيميائيًّا؟ . كيَف تتغرّيَّ ال�صوؤاُل اإلأ�صا�صيُّ

�َسَب اأجُد النِّ
اأجُد ن�شَب ذراِت جميِع العنا�شِر يف كلٍّ مَن املرّكباِت األآتية:

HF, KCl, MgCl
2
, CCl

4
, H

2
O

اُت الفيزيائّيُة والكيميائّيُة التغرُّ
ُ الطعاُم قبَل ا�شتخداِم طاقِتِه يف اأج�شاِمنا. اأكتُب تقريًرا حوَل  يتغرّيَّ
ِة التي حّتدُث مْن حلظِة تناُوِل حبِة  ِة والكيميائيَّ التغيُّ���راِت الفيزيائيَّ

الربتقاِل اإلى األ�شتفادِة مْنها يف اخلاليا.

  العلوُم وال�ضحُةالعلوُم وال�ضحُة  العلوُم والريا�ضياُتالعلوُم والريا�ضياُت

ُة اُت الكيميائيَّ التغرُّيُّ

اُت الكيميائيُة .... تت�ضّمُن التغرُّيُّ
األأنواُع الرئي�ضُة الثالثُة ...

التفاعُل املا�صُّ للحرارِة ...

 1

2

3

4

5

6
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مهارُة األ�شتق�شاِء: �شياغُة الفر�شياِت )تكويُن الفر�شياِت(
ُن مَن املوادِّ املتفاعلِة، واملوادِّ الناجتِة وهَي املوادُّ اجلديدُة التي نتجْت َعِن  تعلَّمُت أنَّ التفاُعاًلِت الكيميائيََّة تتكوَّ

ِ أِو التفاُعِل الكيميائيِّ هَو تغيرُي اللوِن. اِت الكيميائّيِة للموادِّ املتفاعلِة، وأنَّ دليَل حدوِث هذا التغريُّ التغريُّ

َيســتخدُم العلامُء املعلوماِت التي جيمعوهََّنا مَن القراءِة أِو املاًلحظِة؛ ملساعدهِِتم عىَل تكويِن فرضيٍة، 
ــِل إىل ختمنٍْي صحيٍح، لإلجابِة َعْن ســؤاٍل ما، ثم يقوموَن بتجربتِها، ووضِع تفســرٍي  أِو التوصُّ

للنتيجِة التي حصُلوا عليها لرؤيٍة ما إذا كانْت تدعُم أو تدحُض الفرضيَة التي وضُعوَها.

 اأتعلَُّم
ُ عــامَّ أراُه صحيًحا  عنَدمــا أقوُم بتكويــِن فرضيٍة، فأَنا أضُع مجلــًة قابلًة لاًلختباِر تعرِّبِّ

منطقيًّــا. ويمكنُني تكويُن الفرضيِة عــىَل النحِو اآليَت: "إذا ُغِمــَر الصوُف الصلُب 
َض للهواِء فإنه ُينتُج الصدَأ، ولذلَك فإنَّنــا إذا عامْلنَا أيَّ مادٍة أخَرى  يف اخللِّ وتعــرَّ
ا سُتنتُج الصدَأ أيًضا". ويمكُن  مصنوعٍة ِمَن احلديِد أِو الصلِب بالطريقِة نفِســها فإهَّنَّ

أليِّ شخٍص اختباُر هذِه الفرضيِة وجتربُتها.

ُب  اأجرِّ
، مشبُك ورٍق فوالذيٌّ عدد 2،  املوادُّ واألأدواُت  صحٌن عدد 2، مناشُف ورقيٌة، خلٌّ

ســلٌك نحايسٌّ غُر معزوٍل، ُعملتاِن نحاسيتاِن )إحدامها قديمٌة واألخرى جديدٌة(، 
ساعُة إيقاٍف.

. أضُع   1  أضُع الصحننْْيِ عىَل الطاولِة. أطِوي املناشَف الورقيَة عىَل شكِل مربَّعنْْيِ

مربًعا واحًدا عىَل كلِّ صحٍن.

 2  أسكُب كميًة من اخللِّ يف كلِّ صحٍن بام يكفي لتغطيِة املنشفِة الورقيِة املطويِة. 

 أكوُن حذًرا.

ُن فر�شيًة حوَل كيفيِة تفاُعِل كلٍّ مْن مشابِك الورِق اخلشبيَِّة، واألساًلِك   3  اأكوِّ

النموذِج يِف مدينِة جدَة  بناِء هذا  امل�شتخدُم يِف  الفوألُذ 
مطليٌّ مبوادَّ متنُع تفاعَل الهواِء الرطِب مَع الفوألِذ ◂

!
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ُل الفرضيََّة اخلاصَة يِِب يف  . أسجِّ النحاسيِة، وســبائِك العملِة مَع اخللِّ
ِ يف الصفحِة املقابلِة. اجلدوِل املبنْيَّ

 4  أضُع سباِئَك العملِة واألساًلَك النحاسيََّة فوَق املنشفِة الورقيَِّة يف أحِد 

الصحوِن، وأضُع مشــابَك الورِق فوَق املنشــفِة الورقّيِة يف الصحِن 
اآلخِر.

ُل املاًلحظاِت اخلاصَة يِِب بعَد مروِر دقيقتنِْي، يف اجلدوِل أدناُه.   5  أســجِّ

وأستمرُّ يف تسجيِل ماًلحظايَت كلَّ 10 دقائَق.

ُق يف اليــوِم التايِِل   6  أتــرُك الصحوَن حتــى صباِح اليوِم التــايِل. وأحتقَّ

ُل  مْن جانَبي ســبائِك العملِة، واألســاًلِك، ومشــابِك الورِق. أسجِّ
ماًلحظايَت.

 اأطبُق
 1 ماذا حدَث ملشابِك الورِق يف جتربتِي؟ وملاذا؟

 2 ماذا حدَث للعماًلِت النحاسيَِّة واألساًلِك النحاسيَِّة؟ وملاذا؟

اِت التي حدثْت لســطِح تلَك املوادِّ   3  هــل كاَن هناك فرٌق بنَْي التغــريُّ

ُح إجابتي. اِت عىَل قاعدهِِتا؟ أوضِّ والتغريُّ

لُت إليها يف هذِه التجربِة تدعُم الفرضيََّة؟  4 هِل النتائُج التي توصَّ

 5  ما الذي حيدُث لْو وضعُت عملًة نحاســيًَّة وسلًكا يف قاِع كوٍب صغرٍي 

؟ هل تتفاَعُل العملُة النحاســيَُّة القديمُة واجلديدُة مَع اخللِّ  مَن اخللِّ
بالطريقِة نفِسها؟ هْل إضافُة ملعقٍة صغريٍة مَن امللِح إىل اخللِّ تؤدِّي إىل 

؟ ترسيِع التفاُعل الكيميائيِّ

ُن فر�شي��ًة حوَل ما أعتقُد أنه ســيحدُث إذا قمــُت بإجراِء إحدى   6  اأك��وِّ

ُح ما إذا كانِت  ُل نتائجي، وأوضِّ التجارِب أعاًلُه. أخترُِّب فكريَت، وأسجِّ
النتائُج التي حصلُت عليها تدعُم الفرضيَة اخلاصَة يِِب أم ال. 

فرضيَّتي
سبائُك العملِةمشابُك الورِقالزمُن

2 )دقيقتان(
12 دقيقًة
22 دقيقًة
32 دقيقًة
24 ساعًة



ُة الخ�صائ�صالخ�صائ�ُص ُ الكيميائيَُّةالكيميائيَّ

الثاني الدر�ُص 

ُر األأحما�ُص والقواعُد يف املوادِّ؟ كيُف توؤثِّ
ُن منها املبَنى الظاهُر  هْل ميكُن لألأحما�ِص اأْن ت�صبَِّب تاآكَل املوادِّ التي يتكوَّ

يف ال�صورِة؟

رابط الدر�ص الرقمي

www.ien.edu.sa

أرسيت العزيزة:
أبدُأ اليوَم بدراســِة الدرِس الثاين وأتعلُم فيِه اخلصائَص 

الكيميائية.
ذُه مًعا.  وهذا نشاٌط يمكُن أن ُننفِّ
مع وافِر احلبِّ طفلِك/طفلَتِك.

الن�صاط:
َساعد طفَلَك/طفلَتَك يف مجِع جمموعٍة مَن املوادِّ التِي لَديِه 

يف املنِزِل وتصنيِفَها يف جدوٍل إىل ِفلّزاٍت والِفلّزاٍت.

ن�صاط اأ�صري
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القواعُد؟ وما  األأحما�ُص؟  ما 
ُع اأتوقَّ

ُل ع�صيُر الُكُرْنِب األأحمِر اإلى اللوِن الزهريِّ في األأحما�ِص، واإلى اللوِن األأخ�صِر  يتحوَّ
الم��زرقِّ ف��ي القواعِد. ويزداُد تَغيُُّر اللوِن م��َع ازدياِد قوِة الحم�ِص اأِو القاعدِة، بيَنما 
ُب الم��وادُّ المتعادلُة تغيُّ��ًرا في لوِن ع�صيِر الُكُرْنِب األأحم��ِر. اأيُّ الموادِّ اأتوّقُع  أل ت�ص��بِّ
عي في جدوٍل ي�ص��بُه  ��ٌة، اأْو متعادل��ٌة؟ اأكت��ُب جواِبي حوَل توقُّ ��ٌة، اأْو قاعديَّ ه��ا حم�صيَّ اأنَّ

الجدوَل اأدناُه.

عي  اأختبُر توقُّ
نٍة على الكوؤو�ِص البال�صتيكيِة، ثمَّ اأ�صكُب كميًة قليلًة  ُع. اأ�صُع مل�صًقا لكلِّ عيِّ  1  اأتوقَّ

مَن العينِة في الكاأ�ِص، واأكتُب توقعاتي في الجدوِل األآتي: 

العّينُة 
 ، ُع / حم�شيٌّ التوقُّ

، متعادٌل قاعديٌّ
ع�ش��رَِّي  م��َع  الل��وُن 

الكرنِب األأحمِر 
 ، النتيجُة/حم�ش��يٌّ

، متعادٌل قاعديٌّ
املاُء 

مياٌة غازيٌة
ع�شرَُّي الليموِن 

�شودا اخلبِز ذائبٌة يِف املاِء
خلٌّ اأبي�ُص 

�شابوٌن �شائٌل �شفاٌف
حليٌب خايل الد�شِم

اأقرا�ٌص م�شادٌة للحمو�شِة

اإلى  األأحمِر  الُكُرْنِب  نقاٍط من ع�صيِر  عدَة  اأكوُن حذًرا.اأ�صيُف   2  اأأُلحُظ.   
العّينِة األأوَلى، واأ�صّجُل اأيَّ تغيُّراٍت حدثْت للَّوِن. اأ�صيُف المزيَد مَن الع�صيِر عنَد 

 . الحاجِة، واأكّرُر هذه العمليَة لبقيِة الموادِّ

اأَ�شتخل�ُص النتائَج
 3  اأ�شّنُف. اأيُّ العّيناِت حم�صيٌة، واأيُّها قاعديٌة، واأيُّها متعادلٌة؟ اأ�صّجُل النتائَج. 

عاتي، واأبّيُن   4  اأف�ّشُر البياناِت. اأقارُن بيَن هذه البياناِت التي ح�صْلُت عليها مَع توقُّ

الفرَق بيَنهما. 

اأكثَر اأ�شتك�شُف
 هِل األأطعمُة اأِو الم�صروباُت العاديُة حم�صيٌة، اأْم قاعديٌة، اأْم متعادلٌة؟ اأختبُر توّقعاتي، واأ�صارُك زمالِئي بنتاِئجي.

كوؤو�ٍص بال�شتيكيٍة �شغرَّيٍة  	
نظيفٍة

ماٍء  	
مياٍه غازيٍة 	
اأقرا�ٍص م�شادٍة للحمو�شِة.  	
ع�شرَِّي ليموِن 	
�شودا اخلبِز ذائبٍة يِف املاِء  	
خلٍّ اأبي�َص  	
�شابوٍن �شائٍل �شفاٍف  	
حليٍب خايل الد�شِم 	
قّطارٍة 	
ع�شرَِّي الُكُرْنِب األأحمِر  	
نظاراٍت واقيٍة  	

2اخلطوة

اأحتاُج اإلى:
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ال�شوؤاُل األأ�شا�شيُّ
تتفاع��ُل  كي��َف  ُد  حت��ِدّ الت��ي  اخل�شائ���ُص  م��ا 

املوادُّ مًعا؟

املفرداُت
اخلا�شيَُّة الكيميائيَُّة

اجلدوِل الدوريِّ

املركباِت

احلم�ُص

القاعدُة

الكا�شُف

امللُح
التعادُل

مهارُة القراءِة 
األ�شتنتاُج









ما اخل�شائ�ُص املختلفُة للعنا�شِر؟
 للعنارِص الكثرُي مَن اخلصائِص الفيزيائيِة ومنها الكثافُة، واللوُن، واللمعاُن، 

والتوصيُل للحرارِة والكهرباِء، وللعنارِص أيًضا خصائُصها الكيميائيَُّة. 

تصـــُف اخلاصيَُّة الكيميائيَُّة طريقَة تفاعِل املاّدِة مَع موادَّ أخرى. وقد 
تمَّ ترتيُب العنارِص يف اجلدوِل الدوريِّ حســَب تزايِد العدِد الّذّريِّ مما 
أّدى إىل اختاًلِف اخلصائِص؛ فالعنارِص يف املنطقِة نفِســها مَن اجلدوِل 
الدوريِّ هلا خصائُص متشاهبٌة. أنظُر إىل اجلدوِل الدوريِّ يف مرجعياِت 

الطالِب وأالحُظ ترتيَب العنارِص.

الِفِلّزاُت 
، ومْن خصائِصها  تقُع الفلزاُت يف اجلانِب األيرِس مَن اجلدوِل الدوريِّ
ا المعٌة، وقابلٌة للثنِْي بسهولٍة وُتوّصُل احلرارَة والكهرباَء. ويصنُِّف  أهَّنَّ
العلامُء الِفِلّزاِت يف ثاًلِث فئاٍت: فِِلّزاٍت قلويٍة، وفِِلّزاٍت قلويٍة أرضيٍة، 

وفِِلّزاٍت انتقاليٍة. 

تقُع الِفِلّزاُت القلويُة يف العموِد األوِل من يساِر اجلدوِل الدوريِّ حتَت 
ُة، ومنها الصوديوُم  ا. والِفِلــّزاُت القلويَّ اهليدروجــنِْي الذي ال ُيَعدُّ فِِلزًّ
والليثيوُم والبوتاسيوُم عنارُص لّينٌة، وتكّوُن املركباِت بسهولٍة بتفاُعِلها 

مَع موادَّ أخرى، وال توجُد منفردًة يف الطبيعِة.

اِت القلويِة مبارشًة، توجُد الفلزاُت القلويُة األرضيُة  وعْن يمنِْي الفلــزَّ
وهذِه الفلزاُت خفيفٌة، ومنها الكالســيوُم واملاغنسيوُم، ومُها عنراِن 

أساسّياِن للعديِد مَن املخلوقاِت احليِة. 

ُل الِفِلّزاُت االنتقاليُة جمموعًة كبريًة مَن العنارِص تقُع يف وســِط  تشــكِّ
، ومنها عنارُص النحــاِس واحلديِد والذهِب والنيكِل  اجلدوِل الدوريِّ
والزنِك. ومعظُم الفلزاِت االنتقاليِة قاســيٌة، وهــي المعٌة، وتتفاَعُل 

ببطٍء مَع املوادِّ األخَرى.

��اأُ املناطي��ُد بغ��ازاٍت مث��ِل الهيلي��وِم. وقدمًيا  تعبَّ
كانْت تعّباأُ بغاِز الهيدروجِن ال�شديِد التفاُعِل.
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ُتْســَتعمُل الِفِلّزاُت االنتقاليُة لصنِع النقوِد واملجوهراِت 
واآلالِت والكثرِي مَن املوادِّ األخَرى.

اأ�سباُه الِفِلّزاِت والالفلّزاُت
توجُد أشباُه الفلّزاِت والاًلفلزاُت يف اجلانِب األيمِن مَن 

 . اجلدوِل الدوريِّ

تشــرتُك أشــباُه الفلّزاِتـ  ومنها الســليكوُن والبوروُن 
والزرنيــُخ ـ يف خصاِئصهــا مــَع كلٍّ مــَن الِفِلــّزاِت 
والاًلفلّزاِت. وأشــباُه الِفِلّزاِت ِشــْبُه موِصلٍة للكهرباِء؛ 
فهي ُتوصُل الكهرباَء عنَد درجــاِت احلرارِة العاليِة مثَل 
ا   الِفِلــّزاِت، ولكْن عنَد درجاِت احلــرارِة املنخفضِة جدًّ
ال توصــُل الكهربــاَء مثــَل الاًلفِِلّزاِت. وهلذا الســبِب 
ُيْستعمُل السليكوُن وأشباُه الِفِلّزاِت األخَرى يف اآلالِت، 

ورقائِق احلاسوِب، والدوائِر الكهربائيِة. 

 لاًلفِِلّزاُت ـ ومنها األكســجنُْي والكربوُن والنيرتوجنُْي ـ
 خصائُص عكــُس خصائِص الِفِلّزاِت. ويوجُد معظُمها 

عنَد درجِة حرارِة الغرفِة يف صورِة غازاٍت أْو موادَّ صلبٍة 
هّشٍة ســهلِة االنكســاِر. ومعظُم الاًلفِِلّزاِت ال توصُل 

احلرارَة والكهرباَء. 

عنارُص الاًلفلّزاِت املوجودُة يف العموِد األخري إىل اجلهِة 
ى الغــازاِت النبيلَة.  اليمنَى مَن اجلدوِل الدوريِّ تســمَّ
وهذِه الغــازاُت ال تتفاَعــُل مَع العنــارِص األخَرى يف 
الظروِف الطبيعيِة، وهلَا استعامالٌت كثريٌة؛ حيُث ُيْستعمُل 
األرجــون )Ar( يف املصابيــِح الكهربائيِة، وُيْســتعَمُل 
ِضه للكهرباِء إلنتاِج ألواٍن المعٍة.  النيون)Ne( عنَد تعرُّ
وُيْستعمُل الِزنون )Xe( يف املصابيِح األماميِة للسياراِت. 

وُيْستعَمُل اهليليوم )He( عادًة يف البالوناِت. 

ُيوجُد عن يساِر الغازاِت النبيلِة عموٌد حيتِوي عىََل عنارَص 
 )F( ى اهلالوجيناِت؛ ومنها الفلوُر تتبُع الاًلفلزاِت تســمَّ
والكلوُر )Cl(. والكلوُر مَن الاًلفِِلّزاِت النشيطِة؛ حيُث 
يرتبُط مَع الصوديــوِم )Na( ليكّوَن كلوريَد الصوديوِم 

)NaCl( أْو ملَح الطعاِم.

 اأخترُب نف�سي
اأ�شتنتج. اإذا كاَن الغاُز أل يتفاعُل مَع اأيِّ موادَّ اأخَرى 
ف��اإىل اأَيِّ ن��وٍع م��ن الالفل��زاِت ينتِم��ي ه��َذا الغ��اُز؟

��ُة غ��رََّي  التفك��رَُّي الناق��ُد. مل��اذا ُتَع��دُّ الِفِل��ّزاُت القلويَّ
اآمنٍة عنَد التعامِل مَعها؟

السليكون )Si( شبة فلزالنيوُن )Ne( الفلّز
الذهُب )Au( فلزٌّ انتقايِلٌّ
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ما األأحما�ُص؟ وما القواعُد؟
مَن الســهِل متييُز طعــِم الليموِن بســبِب طعِمه الاًلذِع. 
ى محَض  ويرجــُع ســبُب ذلَك إىل وجــوِد محٍض ُيســمَّ
الســرتيِك. وُيعدُّ الطعُم الاًلذُع أحَد خواصِّ األمحاِض. 
وهناَك خواصُّ أخــرى لألمحاِض، منهــا أنَّ األمحاَض 
نًة غاَز  موادُّ حارقٌة عنَد ملِسها، وتتفاَعُل مَع الفلزاِت مكوِّ
مِس الزرقاَء إىل محراَء. ُل ورقَة تّباِع الشَّ اهليدروجنِْي، وحُتوِّ

ُيعــدُّ الصابوُن وموادُّ التنظيِف واألمونيــا موادَّ قاعديًة. 
 ، . وملمُســها صابويِنٌّ ا ذاُت طعٍم مرٍّ ومتتاُز القواعُد بأهَّنَّ

ُل ورقَة تّباِع الشمِس احلمراَء إىل زرقاَء.  وهَي حتوِّ

كيَف يمكُن الكشــُف عِن األمحاِض والقواعِد؟ التذوُق 
ا.  مَن الطرِق التي حتّدُد ما إذا كاَن الطعاُم محضيًّا أم قاعديًّ
ا الختبــاِر موادَّ غرِي  ـه بالتأكيِد طريقٌة خطــريٌة جدًّ لكنَـّ

معروفٍة.

ِف  ى الكواشَف لتعرُّ لذا يستعمُل العلامُء موادَّ خاصًة تسمَّ
ُ لوهَُّنا عنَد  األمحاِض والقواعِد. والكواشــُف موادُّ يتغريَّ
وجوِد احلمِض أو القاعدِة. ومنها َتبَّاُع الشــمِس وعصرُي 
الكرنِب األمحِر. يكتســُب ورُق تباِع الشــمِس لوًنا أمحَر 
عند تفاُعِلِه مــَع حملوِل احلمِض، ولوًنا أزرَق عنَد تفاُعِلِه 

مَع حملوِل القاعدِة.

ًة؟  كيَف يمكُن معرفُة ما إذا كاَن املــادُة محضيًَّة أو قاعديَّ
ُيســَتعمُل هلذِه الغايِة مقياُس الرقــِم اهليدروجينيِّ الذي 
ِة املــادِة، مبتِدًئا مَن الصفِر  يقيُس مدى محوضِة أو قاعديَّ
حتى 14. ولــكلِّ درجٍة لوٌن مميٌَّز؛ فاملــوادُّ التي هلا رقٌم 
هيدروجينيٌّ أقــلُّ مْن 7 تكوُن أمحاًضــا، والتي هلا رقٌم 
هيدروجينيٌّ أكثُر مــْن 7 تكوُن قواعَد. أّما املحاليل التي 
ُرـ  فهَي  هلا رقٌم هيدروجينيٌّ يســاوي 7ـ  ومنها املاُء املقطَّ

متعادلٌة. 

 اأيُّ هذِه املوادِّ اأكُر خطورًة عنَد األ�شتعماِل؟
ُد اأيَن تقُع كلُّ مادٍة مَن املوادِّ على  اإر�شاٌد: اأحدِّ

. مقيا�ِص الرقِم الهيدروجينيِّ

اأقراأُ ال�شكَل

ájóYÉ≤dG IOÉjR

pájóYÉ≤dG oIO
ÉjR

l∫OÉ©àe

pá°V
ƒª◊

G oI
OÉjR

PH »æ«LhQó«¡dG ºbôdG ¢SÉ«≤e

2
4

6
7

9 11 13
ُف املجاري منظفاٌت منزليٌةمنظِّ

ال�صابوُن
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 هل ميكُن ا�شتعماُل �شل�شِة الطماطِم )الكات�شب( لتنظيِف النحا�ِص؟
 . اإر�شاٌد: �صل�صُة الطماطِم فيَها موادُّ حم�صيةٌّ

اأقراأُ ال�شكَل

ا�شتعماألُت األأحما�ِص والقواعِد
ٌة،  لكلٍّ مَن األمحاِض والقواعِد اســتعامالٌت عديدٌة مهمَّ
فُتْستعَمُل األمحاُض القويُة إلنتاِج الباًلستيِك واألنسجِة. 
وأكثــُر األمحاِض اســتعامالً محــُض الكرِّبيتيِك ومحُض 

النيرتيِك ومحُض اهليدروكلوريِك. 

ُة  ِمثَل هيدروكسيِد الصوديوِم  وُتْســتعَمُل القواعُد القويَّ
NaOH يف ِصناعِة املنظِّفاِت املنِزلِيَِّة ومنظِّفاِت املَجاري.

وتعمُل القواعُد عىَل تفكيِك املوادِّ وإذابتِها. والقواعُد موادُّ 
ا َزلَِقٌة، وُتزيُل الدهوَن والزيوَت. وحتتوي  جيدُة للتنظيِف؛ ألهَّنَّ
ا تستطيُع أْن حتّلَل  منّظفاُت جماري املياِه عىَل قواعَد قويٍة جدًّ
عَر أيًضا. جيُب استعامُل األمحاِض والقواعِد القوّيِة بحذٍر،  الشَّ
كام جيُب عىَل األشخاِص الذين يستعملون األمحاَض  والقواعَد 

. القوّيَة لبُس املاًلبِس الواقيِة لليدْيِن والعيننْْيِ

ويفرُز جســُم اإلنســاِن كاًلًّ مَن األمحــاِض والقواعِد، 
فحمــُض اهليدروكلوريــِك الذي ُيفــَرُز يف املعدِة حيّلُل 
الطعاَم يف أثناِء عمليِة اهلضِم. وحتتِوي املعدُة عىََل غشــاٍء 

خماطيٍّ يمنُع احلمَض القويَّ مْن إذابِة املعدِة نفِسها.

ويفرُز البنكرياُس عصارًة هاضمًة قاعديًة حلاميِة غشاِء األمعاِء 
الدقيقِة من محضيِة عصارِة املعدِة.

 التعادُل
 1   اأذّوُب في كاأ�ٍص �شفافٍة كميًة قليلًة مْن �شودا الخبِز 

ِر. في 50 مل مَن الماِء المقطَّ

اأ�شنّ��فُ.  اأ�شيُف ع�شيَر الكرنِب األأحمِر اإلى محلوِل   2 
ُل لوُن ع�شيِر  �شودا الخبِز قطرًة بعَد قطرٍة. يتحوَّ
الكرن��ِب األأحم��ِر اإلى اللوِن الزه��ريِّ في األأحما�ِص 

واإلى اللوِن األأخ�شِر الُمْزَرقِّ في 
القواع��ِد. م��ا ل�������وُن المحل������وِل؟ 
وه��ْل ل��وُن المحل�������������وِل حم�ش��يٌّ 

؟ اأم قاعديٌّ

اأأُلح��ظُ.   اأك��وُن ح��ذًرا. اأُ�شيُف الخ��لَّ ال�شافَي اإلى   3 
 . المحل��وِل قط��رًة بعَد قط��رٍة. الخلُّ محل��وٌل حم�شيٌّ
ما عدُد القطراِت التي يحتاُج اإليها المحلوُل ليكت�شَب 

اللوَن األأرجوانيَّ األأ�شليَّ لع�شيِر الكرنِب األأحمِر؟

 4  اأ�شتنتجُ.  ُتَرى، م�����������اذا ح������������دَث له�������������ذا المحلوِل؟ 
؟  م��اذا يمك��ُن اأن تك��وَن قيم��ُة الرق��ِم الهيدروجين��يِّ
اأ�شتعمُل ورق���������َة مقي�����������ا�ِص الرق�����������ِم الهيدروجينيِّ 

عاِتي. ألختباِر توقُّ

 اأخترُِّب نف�شي
��ا،  اأ�ش��تنتُج. اإذا كاَن طع��ُم ع�ش��رَِّي الفاكه��ِة حم�شيًّ
��ُع اأْن تك��وَن قيمُة الرق��ِم الهيدروجيني  فم��اذا اأتوقَّ

يِف الع�شرَِّي؟

تزي��ُد  الت��ي  الطع��اِم  اأن��واُع  م��ا  الناق��ُد.  التفك��رَُّي 
احلمو�شَة يِف املعدِة؟

تنظيُف النحا�ِص

!
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ما خ�شائ�ُص بع�ِص األأمالِح؟
يعــدُّ محــُض اهليدروكلوريــِك مــَن املــوادِّ اخلطرِة، 
وهيدروكســيُد الصوديوم مادٌة قاعديــٌة خطريٌة أيًضا، 
ولكْن عنــَد خلطِِهام مًعــا ينتُج ملُح الطعــاِم )كلوريُد 
ــٌب ناتٌج عــْن تفاعِل محٍض  الصوديــوم(. وامللُح مركَّ

وقاعدٍة. 

ى التفاعُل الذي يتمُّ عنَد خْلِط محٍض مَع قاعدٍة  ويســمَّ
التعادَل، وينتُج عنه ملٌح وماٌء.

متتاُز معظُم األماًلِح بارتفاِع درجِة انصهاِرها وصاًلبتِها، 
وبعُضها قابٌل للذوباِن بسهولٍة، وحماليُل األماًلِح موصلٌة 

. للتياِر الكهربائيِّ

هناَك أنواٌع عديدٌة مَن األماًلِح؛ فكرِّبيتاُت املاغنســيوم 
ا  MgSO )ِملُح أبســوم( ُتْســتعمُل يف االستحامِم؛ ألهَّنَّ

4

 BaSO
4
ُئ العضاًلِت، كام ُتْستعمُل كرِّبيتاُت الباريوم  هِتدِّ

للمســاعدِة عىَل تصويِر بعض أعضاء اجلسم باستخداِم 
األشّعِة السينّيِة، وُيْستعمُل بروميُد الفضِة AgBr يف إنتاِج 
أفاًلِم التصويِر الفوتوغرافيِة. وُيستعمُل امللُح للمساعدِة 

عىَل صهِر اجلليِد عىَل الطرِق وحفِظ األطعمِة.

 اأخترُِّب نف�شي
اأ�شتنتُج. ما اخل�شائ�ُص امل�شركُة بَن األأمالِح؟

الهيدروجين��يُّ  الرق��ُم  م��ا  ت��ُرى  الناق��ُد.  التفك��رَُّي 
؟ للمحلوِل امللحيِّ

بع�ُص ا�شتعماألِت امللِح

األن�شهاُر

الحفُظ

الت�شويُر
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ٌر �ٌص م�سوَّ ملخَّ

ال��دوريُّ  اجل��دوُل  ��ُف  ي�صنِّ
العنا�ص��َر اإل��ى: ِفِل��ّزاٍت قلوي��ٍة، 
وِفِل��ّزاٍت قلويٍة اأر�صي��ٍة، وِفِلّزاٍت 
ف�ِل�ِ��ّزاٍت،  واأ�ص������باِه  انت�ق��الي���ٍة، 

وأل ِفِلّزاٍت.

الل��وَن  الكوا�س��ُف  َت�ص��َتعمُل   
لتميي��ِز امل��وادِّ مث��َل األأحما���صِ 

والقواعِد.

يتفاع��ُل  املل��ُح عنَدم��ا  يتك��وُن   
احلم�ُص مَع القاعدِة.

ُم اأفكاري  اأنظِّ
ثالثّي��ًة،  مطوّي��ًة  اأعم��ُل 

واأكتُب اجلم��َل املبّيَنَة. وعلى الوجِه 
اخللفّي اأكمُل ه��ذه اجلمَل واأ�صيُف 

تفا�صيَل جديدًة. 

ُر واأحتدُث واأكتُب اأفكِّ
ُ لوُنها عن��َد وجوِد  ى املادُة التي يتغ��رَّ املف��رداُت. ُت�ص��مَّ  1 

احلم�ِص اأِو القاعدِة ...................................... .

اأ�ستنتُج. ملاذا ُتَعدُّ القواعُد منظفاٍت جيدًة؟  2 

 

ُح ملاذا أل توجُد الِفِلّزاُت القلوّيُة  التفكرُي الناقُد. اأو�صّ  3 

منفردًة يف الطبيعِة؟

اأخت��اُر اإلإجابَة ال�سحيح��َة. اأيُّ اخلي��اراِت األآتيِة   4 

�صحيٌح عنَدما يو�صُع احلم�ُص والقاعدُة مًعا؟
ُينتجاِن ملًحا وماًء ب.أل يتفاعالِناأ.

 ت�شبُح القاعدُة اأقوىد.ي�شبُح الحم�ُص اأقوىج�.

اأختاُر اإلإجابَة ال�سحيحَة. اأيَن تقُع املوادُّ املتعادلُة   5 

؟  ومنه��ا املاُء املقّطُر على مقيا���ِص الرقِم الهيدروجينيِّ

عنَد الرقِم:
2ب.�شفراأ.

14د.7ج�.

ُد كيَف  . ما اخل�صائ�ُص التي حُتدِّ ال�س��وؤاُل اإلأ�سا�س��يُّ  6 

تتفاَعُل املوادُّ مًعا؟

 

كتابٌة تو�سيحيٌة
َف حمتوي��اِت علبٍة حُتتِوي عَل��ى بّلوراِت  ��ُح كي��َف ميك��ُن اأن اأتعرَّ اأو�صّ

امللِح اأو بّلوراِت �صكٍر دوَن تذّوِق البلوراِت.

املطُر احلم�سيُّ
؟ كيَف ميكُن  . ما املطُر احلم�صيُّ اأكتُب تقريًرا حوَل املطِر احلم�صيِّ
��َر يف البحراِت، واألأ�ص��ماِك واألأ�ص��جاِر واملكّوناِت األأخرى يف  اأن يوؤثِّ

البيئِة؟ هل يوؤثُر املطُر احلم�صيُّ يف املباين؟

العلوُم وال�ضحُةالعلوُم وال�ضحُة  الُعُلوُمالُعُلوُم  َوالِكَتاَبُةَوالِكَتاَبُة

ُف اجلدوُل  ي�ضِنّ

الدوريُّ ...

ت�ضتطيُع األأحما�ُص 

والقواعُد ...

ُن األأمالُح  تتكوَّ

عنَدما  ...
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اأهاًل بكْم يِف �شياراِت خاليا الوقوِد اجلديدِة

ق���ْد ي�ص���تخدُم النا�ُص يف �ص�����نواٍت قليلٍة ق�ادمٍة �ص����ياراٍت ج�دي�دًة 

ها ت�ص��تخدُم  أل ت�ص��تخدُم اجلازول��َن م�ص��دًرا للطاق��ِة، ولكنَّ

خالي��ا وق��وٍد. وق��د تبدو ه��ذه ال�ص��ياراُت مث��َل ال�ص��ياراِت 

القدمي��ِة، لك��نَّ الفرَق يكوُن حُتَت غطاِء حمّرِك ال�ص��يارِة؛ 

فب��دَل اأْن جن��َد اآل��َة اح��راٍق داخل��يٍّ ت�ص��تخدُم اجلازول��َن 

�ص��نجُد خالي��ا وق��وٍد. ُتْنت��ُج خالي��ا الوق��وِد الكهرب��اَء ع��ْن 

طري��ِق تفاُع��ٍل كيميائيٍّ َي�ص��تخدُم غاَز الهيدروجِن واألأك�ص��جِن 

يف اله��واِء. وتعم��ُل الكهرب��اُء على ت�ص��غيِل املحّرِك. وأل يوج��ُد هنا حرٌق 

 . ألإحدى م�صتقاِت الوقوِد األأحفوريِّ

وهذا النوُع مَن ال�صياراِت له خّزاٌن خا�صٌّ مقاوٌم لل�صغِط، يحتِوي داخَله 

ُر الهيدروجُن اإلكرون��اٍت ألإنتاِج الكهرباِء،  . ويوفِّ عل��ى هيدروج��ن نقيٍّ

ثاٍت ليجعَل الهواَء غَر نظيٍف وغَر �صالٍح للتنف�ِص. وبعد  وأل ي�صدُر ملوِّ

نا املاَء  اأن ُتْنت��َج اخللي��ُة الكهرباَء َيتَّحُد الهيدروجُن مَع األأك�ص��جِن ليكوِّ

ال��ذي ُيْطَلُق على �ص��كِل بخاِر م��اٍء. وُتْطِلُق هذِه ال�ص��ياراُت بخاَر املاِء يف 

اجلِوّ يف اأثناِء حركِتها. 

��ُع اأن ُت�ص��َرى خزاناِت وقوِد الهيدروج��ن مْن حمطاِت تعبئٍة. وقد  ويتوقَّ

يك��وُن يف منازِلن��ا خزان��اٌت كب��رٌة حلف��ِظ الهيدروج��ن؛ ألإع��ادِة تعبئِة 

خزان��اِت ال�ص��يارِة. وبالتاأكيِد فاإّن وجوَد هذِه ال�ص��يارِة �ص��ُيحِدُث تغيًرا 

كبًرا يف حياتنا. 

 اأكتُب عْن
كتابة تو�شيحية 

اأق��راأُ عِن ال�ص��ياراِت الهجينِة التي ت�ص��تخدُم الكهرب��اَء واجلازولَن. 
اأ�ص��ُف كي��َف تعمُل، مبقارنِتها بال�ص��ياراِت التي ت�ص��تخدُم اجلازولَن 

فقْط؟

الكتابُة التو�شيحيُة
التو�شيُح اجلّيُد 

يصُف اليشَء مــْن حيُث مظهــُرُه واألصواُت التي  	
ُيصدُرها ورائحُتُه وطعُمُه وملمُسُه. 

يستخدُم كلامٍت داّلًة لتصَف اليشَء.  	
ُن تفاصيَل تساعُد القارَئ عىَل اختباِر اليشِء. 	 يتضمَّ
قــْد يســتخدُم املقارنــَة بنَْي أوُجــِه الشــبِه وأوُجِه  	

االختاًلِف. 

ماء

هيدروجن 
اأك�صجن

كهرباء

خالي��ا الوقوِد ت�ص��تهلُك الهيدروجَن واألأك�ص��جَن وتنتُج بخاَر 

املاِء والكهرباَء.

اأ�صطواناُت الهيدروجِن

ُع 58األإثراُء والتَّو�شُّ



ٌر �ٌص م�شوَّ ملخَّ

اُت  التغرُّ حُتدُث  األأوُل  ال��در���ُص 
الكيميائّيُة نتيجَة تفكيِك روابَط  

كيميائيٍة اأو تكويِنها.

الدر�ص الثاني ي�صاعُدنا اختالُف 
َّ���ِة على  اخل�صائ������صِ الكيميائي�

. ِة تفاُعِل املواِدّ ِع كيفيَّ توقُّ

ُم اأفكاري  اأنظِّ
اِتِ الِتي �صنْعُتها يف كلِّ در���صٍ عَل��ى ورقٍة كبرٍة مَقّواٍة،  اأُل�ص��ُق املطويَّ

اِتِ عَلى مراجعِة ما تعلَّْمُته يف هذا الف�صِل.  واأ�صتعُن بهذِه املطويَّ

مراجعُة الف�شِل العا�شِر
اأُْكِمُل ُكالًّ مَن اجلمل األآتيِة باملفرِدة املنا�شبِة:

القاِعدُة 
ِر الكيميائيِّ التغيُّ

الخ�شائ�ِص الكيميائيَِّة 
تفاُعالٍت طاِردًة للطاقِة

تفاُعُل األتِّحاِد
الموادَّ المتفاِعلَة

الكوا�ِشَف
البَناُء ال�شوئيُّ

ُن الصدأِ عىَل مسامِر حديٍد مثاٌل عىَل ................................... .  1  تكوُّ

 2   تعتمُد الطريقُة التي تتفاَعــُل هبا املاّدُة مَع مادٍة أخَرى 

عىَل ...................................  للامدِة.

ى املوادُّ التي ُتوجُد قبَل حدوِث التغرّيِ الكيميائيِّ    3   ُتسمَّ

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

 4   املادُة التي حتــّوُل لوَن ورقِة تّباِع الشــمِس مَن اللوِن 

األمحِر إىل اللوِن األزرِق هَي ................................... .

ُ لوهَُّنا عنَد وجوِد احلمِض أْو  ى املوادُّ التي يتغريَّ  5   ُتســمَّ

القاعدِة ................................... .

باٌت   6   حيــدُث ................................... عنَدما ترتبُط عنارُص أْو مركَّ

لتكويِن مرّكباٍت أكثَر تعقيًدا. 

ى التفاعاًلُت التي ُتطِلُق طاقًة ................................... . ُتسمَّ    7 

................................... مثاٌل عىَل تفاعٍل كيميائيٍّ ماصٍّ للطاقِة.     8 

التغرُّياُت الكيميائيُة

اُت الكيميائيُة .... تت�ضمُن التغرُّيُّ
األأنواُع الرئي�ضُة الثالثُة ...
التفاعُل املا�صُّ للحرارِة ...



ُف اجلدوُل  ي�ضنِّ

الدوريُّ ...

ت�ضتطيُع 
األأحما�ُص 

والقواعُد ...

تتكّوُن األأمالُح 

عنَدما  ...
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ا ي�أتي:  اأجيُب عْن كلٍّ ممَّ

 9  ال�س��بُب والنتيجُة. أفرتُض أنَّني مزْجُت ســائلنْْيِ مًعا 

َنْت مــادٌة ُصْلَبٌة بيضاُء يف الســائِل، فاََم الِذي  فتكوَّ
ْلَبِة؟ َن املاّدِة الصُّ سبََّب تكوُّ

 10  الكت�بُة التو�سيحيُة. أوّضُح كيَف ُتْستخدُم مادٌة محضيٌَّة، 

؟  ٌة ومادٌة متعادلٌة يف مطبٍخ منزيلٍّ ومادٌة قاعديَّ

 11  اأك��ّوُن فر�سيًة. عنَدما أْمزُج الصــودا واخللَّ يف وعاٍء 

حََيدُث تفاعٌل كيميائــيٌّ برسعٍة، حمدًثا عدَة فقاقيَع، 
وجيعــُل املاّدَة تفــوُر. ماذا حَيــُدُث إذا أعْدُت هذه 
بوصِفِه  الربتقــاِل  ثانيًة مســتعماًًل عصرَي  التجربَة 

؟  محًضا ضعيًفا بدَل اخللِّ

 12  التفك��ُر الن�ق��ُد. نحتــاُج إىل طاقــٍة إلشــعاِل فتيِل 

الشــمعِة، وبعدَها تنتُج الشمعُة طاقًة. هل احرتاق 
فتيِل الشمعة تفاُعٌل ماصٌّ أْم طارٌد للطاقِة؟

  13  اأف�سُر البي�ن�ِت. عنَد إضافِة كاشِف َتبَّاِع الشمِس السائِل 
ْوَرَقنْْيِ حتّوَل لونامها إىل األلواِن التي  إىل املــوادِّ يف الدَّ
تظهُر يف الصــورِة.أيُّ املادتنْْيِ محٌض؟ أفرُس إجابتِي.

ُر يف  .  الضغُط مَن العوامــِل التي تؤثِّ �س��واٌب اأْم خط���أٌ  14 

رسعــِة التفاُعــاًلِت الكيميائيِة. هْل هــذِه العبارُة 
ُ إجابتِي. صحيحٌة أْم خاطئٌة؟ أفرسِّ

اأخت���ُر اإلإج�ب��َة ال�سحيح��َة:  يقُع عنرُص التيتانيوم يف وســِط   15 

، وهَو عنرٌص ُصْلــٌب والمٌع، ويتفاعُل  اجلدوِل الدوريِّ
ببطٍء مَع املوادِّ األخَرى. كيَف ُيصنَُّف التيتانيوم؟

 . ج- فِلزٌّ قلويٌّ أريضٌّ     . أ - فِلزٌّ انتقايلٌّ
. د- شْبُه فِِلزٍّ   . ب - فِِلزٌّ قلويٌّ

 

كيَف تُكــوُن التفاُعــاًلُت الكيميائيَُّة جزًءا مْن   16 

حياتِنا اليوميِة؟

اأوجُد الرقَم الهيدروجينيَّ
الهدُف:أقــرُأ البيانــاِت املوجــودَة عىل عبــّواِت موادَّ 

ُتْستخدُم يف املطبِخ، وأحّدُد الرقَم اهليدروجينيَّ هلا. 

م�ذا اأعمُل؟ 
أختاُر جمموعًة من املنظِّفاِت التي ُتْســتخَدُم يف املطبِخ، . 	

وأحّدُد أرقاَمها اهليدروجينيََّة.
أحّدُد أيُّ املكوناِت حَُيْتمُل أن يكوَن مصدًرا لألمحاِض . 	

والقواعِد؟
 أســتعمُل اجلــدوَل اآليَت لتســجيِل مــا أجــُده مْن . 	

معلوماٍت.

اأحّلُل نت�ئجي 

قواعُداأحم��ٌض امل�دُة 

أكتُب فِْقرًة عن أمّهّيِة استعاَمِل كلِّ مادٍة.  
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منوذُج اختباٍر
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اأختاُر األإجابَة ال�شحيحَة: 

؟ ٌر كيميائيٌّ راِت اآلتيِة تغيُّ أيُّ التغيُّ  1 

ُر املاِءأ.  تبخُّ

تقطيُع اخلشِبب. 

َقيْْلُ البيِضج. 

ذوباُن السكِر يف املاِءد. 

أدرُس المعادلَة الكيميائيَة التاليَة:  2 
A BX AX B

++

  

حمض الهيدروكلوريك + خارصين        هيدروجين + كلوريد الخارصين 

أيُّ الموادِّ اآلتيِة مَن الموادِّ المتفاعلِة؟

اخلارصنُْي أ. 

اهليدروجنُْيب. 

كلوريُد اخلارصنِْيج. 

الكلوُرد. 

أدرسُ المعادلةَ الكيميائيةَ اآلتيةَ:   3 

ما ســبُب اختاًلِف خصائِص الموادِّ المتفاعلِة   
عْن خصائِص الموادِّ الناتجِة؟

زيادُة كتلِة املوادِّ الناجتِةأ. 

ُ ترتيِب ذراِت العنارِصب.  تغريُّ

ُ ترتيِب الذراِتج.  تغريُّ

ُ عدِد العنارِصد.   تغريُّ

ُيبيُِّن الشــكُل أدناُه تفاعــَل ذراِت الحديِد مَع   4 
ُجَزيئاِت األكســجيِن إلنتاِج أكســيِد الحديِد 

المعروِف باسِم صدأِ الحديِد.

ما نوُع التفاعِل الذي يظهُر في الشكِل؟

احتاٌدأ. 

ٌلب.  حتلُّ

إحاًلٌلج. 

مرّكٌبد. 

َط اآلتَي: أدرُس المخطَّ  5 

أيُّ الموادِّ اآلتيِة حمضيٌة؟

الصابوُنأ. 

املاُء ب. 

املنظفاُت املنزليُةج. 

الطامطُمد. 

HCl + NaOH  →  NaCl+H
2
O

محض
اهليدروكلوريك هيدروكسيد +

الصوديوم كلوريد →  
الصوديوم ماء + 

A B AB

2Fe  +  O2 2FeO

+
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ا يأتــي يدلُّ على حــدوِث تفاعٍل طارٍد  أيٌّ ممَّ   6 
للحرارِة بيَن موادَّ موضوعٍة في كأٍس زجاجيٍة؟

ُ لوِن املوادِّ يف الكأِسأ.  تغرُّيُّ

زيادُة درجِة حرارِة الكأِس	. 

انخفاُض درجِة حرارِة الكأِس	. 

تصاعُد الغازاِت والفقاعاِتد. 

اُت االنتقاليــةُ َعْن غيِرها ِمَن  فيَم تختلُف الفلزَّ   7 
الفلزاِت؟

تتفاَعُل بشدٍة أ. 

موصلٌة للتياِر الكهربائيِّ	. 

خفيفٌة	. 

تتفاَعُل ببطٍء د. 

اأجيُب عِن ال�ش�ؤاِل اآلآتي:

أيُّ الموادِّ الكيميائّيِة تســاعُد على هضِم الطعاِم   8 
في جسِم اإلنساِن؟ وما الذي يحِمي المعدَة ِمْن 

؟ هِذِه الموادِّ

املرجُعال�ش�ؤاُلاملرجُعال�ش�ؤاُل

1٤٢٢٤٣
٣٤٣٤٤٤
55٤6٤6
75٢855

رُب �أتدَّ

مَي وما اكت�شبُتُه من مهارات.

ا. �أنا طالٌب معدٌّ للحياِة، ومناف�ٌس عامليًّ

رُب �أتدَّ

َز   مـــن خـــالِل اآلإجـــابــــِة عـــــن اآلأ�شئلـــــة؛ حتـــى اأعــــــزِّ
ما تعلمُتُه من مفاهيَم وما اكت�شبُتُه من مهارات.

ا. �أنا طالٌب معدٌّ للحياِة، ومناف�ٌس عامليًّ



الوحدُة ال�ساد�سُة

الُقَوى والطاقُة 
يندفُع ال�ساروُخ ب�سرعِة حوايل 

40.000 كم يف ال�ساعِة حّتى يرتَك 
الغألَف اجلويَّ لألأر�ِض.
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الف�سُل احلادَي ع�سَر

ُك الُقَوى األأج�ساَم؟    كيَف ُتحرِّ

.............................. 
الدر�ُض األأوُل 

كيَف نقي�ُض احلركَة؟

الدر�ُض الثايِِن
ُر القوُة يف احلركِة؟ كيَف توؤثِّ

ا�ستعماُل الُقَوىا�ستعماُل الُقَوى
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  مفرداُت الفكرِة العامِة

املوقُع  
املكاُن الذي يوجُد فيِه اجل�سُم. 

اإلطاُر املرجعيُّ 
قيا�ِس  م��ْن  ُنني  متكِّ اأج�����س��اٍم  جم��م��وع��ُة 

احلركِة اأو حتديِد املوقِع بالن�سبِة اإليها.

املدينـة املنورة

حــائل

جــدة

الرياض

الدمــام

الشـمـال

الرسعُة  
زمٍن  يف  ج�سٌم  ُكها  يتحرَّ التي  امل�سافُة 

معنٍي.



















         





    








x

x

x

x

التَّ�َساُرُع
ُ يف �سرعِة اجل�سِم يف وحدِة الزمِن.  التغرُّيُّ

ُة   القوَّ
ٌر يف ج�سٍم ما. دفٌع اأو �سحٌب موؤثِّ

األحتكاُك  
قوٌة تن�ساأُ بنَي �سطَحْي ج�سمنِي متالم�سنِي 
اإلى  بالن�سبِة  اأحِدِهما  حركِة  اأث��ن��اِء  يف 

اآلآخر.
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الحركُةالحركُة

األأوُل الدر�ُس 

؟ ميكُن  هْل ُتظهــــُر هــــذِه ال�صـــــوُر حركـــــــَة الكــــــرِة باحلركِةِ البطيئِةِ
األإجابُة بنعم. ي�صاعُد ال�صوُء الوّما�ُس على ت�صجيِل حركِة األأج�صاِم 

ُك؟ يف فرتٍة زمنيٍَّة.كيَف اأقي�ُس �صرعَة كرِة امل�صرِب َوهَي تتحرَّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

66التَّهيئُة



ال�سرعَة؟ اأقي�ُض  كيَف 
ُن فر�سيًة اأكوِّ

هْل تعتمُد �س��رعُة الج�س��ِم على الم�س��افِة التي يقطُعها؟ اأكتُب جواِبي في �سورِة 
فر�سيٍة كاآلآتي: "اإَذا زادِت الم�سافُة التي تقَطُعها الكرُة، فاإنَّ ............".

اأختبُر فر�سيَِّتي
ُته فوَق   1  اأطوي الورقَة المقواَة كَما في ال�سكِل المجاوِر آلأ�سنَع منها �سطًحا مائاًل، واأثبِّ

. �سطٍح اآخَر م�ستٍو طويٍل واأمل�َسٍ

 2  اأ�سُع عالمًة عنَد بدايِة ال�سطِح المائِل لت�سيَر اإَلى نقطِة البدايِة، وعالمًة اأخَرى عَلى 
. ٌر م�ستقلٌّ َل نقطَة النهايِة، والم�سافُة بيَن النقطتيِن متغيِّ ُبعِد 1 متر مْنها لتمثِّ

تتدحرُج،  اأترُكها  ثم  المائِل،  ال�سطِح  اأعلى  الكرَة  اأ�سُع  اأَقي�ضُ.    3 
واأقي�ُس الزمَن الِذي ت�ستغرُقه للو�سوِل اإلى نقطِة النهايِة.

ُر الخطوَة الثالثَة اأكثَر مْن مرٍة مَع تغييِر نقطِة النهاية، ِفي   4  اأكرِّ
كلِّ مرٍة  لت�سبَح عَلى ُبعِد 2 متٍر، و3 اأمتاٍر.

اأ�ستخل�ُض النتائَج
عَلى  المقطوعَة  الم�سافَة  مرٍة  كلِّ  في  اأق�سُم  األأرقامَ.   اأ�ستخدُم   5 
متو�ّسُط  هَي  عليها  اأح�سُل  التي  والقيمُة  ِل.  الم�سَجّ الزمِن 

�سرعِة الكرِة الزجاجيِة.

مرٍة؟  كلِّ  في  نف�ِسها  القيمِة  على  ح�سْلُت  هْل  اأتوا�سَلُ.    6 
اأكتُب تقريًرا اأ�سُف فيِه حركَة الكرِة ال�سغيرِة.

اأكثَر اأ�ستك�سُف
 ماذا يحدُث ل�س��رعِة الكرِة اإذا �س��لَكْت م�ساًرا منحنًيا؟ هْل 
ت�سبُح �س��رعُتها اأكبَر مْن �س��رعِتها في م�س��اٍر م�س��تقيٍم، اأْم 

؟ اأكتُب فر�سيًة، واأ�سّمُم تجربًة آلختباِر ذلَك. اأقلَّ

بطاقِة ورٍق مقّوى 
�سريٍط أل�سٍق

م�سطرٍة مرتيٍة
كرٍة �سغريٍة
�ساعِة اإيقاٍف

3اخلطوة

1اخلطوة

اأحتاُج اإلى:
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ال�سوؤاُل األأ�سا�سيُّ
كيَف نقي�ُض احلركَة؟ 

املفرداُت
املوقُع

احلركُة

األإطاُر املرجعيُّ

ال�سرعُة

ال�سرعُة املتجهُة

الت�ساُرُع

مهارُة القراءِة 
الفكرُة الرئي�سُة والتفا�سيُل

 







ما احلركُة؟
؟  وأيَن أجلُس يِِف  أيَن أَنا؟ هْل أَنا يِِف ســاحِة املدرسِة أْو يِف غرفِة الصفِّ
: عْن يمنِي الباِب أْم عْن يســاِره؟ لإلجابِة عْن هذِه األسئلِة   غرفِة الصفِّ
ال ُبدَّ مْن معرفِة املقصوِد بامَلوقِع. املوقُع هَو املكاُن الِذي يوَجُد فيِه اجلسُم، 

ويمثُل حركَة اجلسِم. 

ويمكُن حتديُد موقِع اجلســِم باســتعامِل نقطٍة مرجعيٍة، أو جمموعٍة مَن 
ى شــبكَة اإلحداثياِت. وتصُف هذِه الشبكُة موقع  النقاِط املرجعيِة ُتسمَّ
ُ اجلسُم موِقَعُه  اجلســِم باســتعامِل نقاٍط عىََل حموٍر أو حماوَر. وعنَدما ُيغرِّيِّ
يمكُن رســُم سهٍم يبدُأ مَن املوقِع األوِل الذي انتقَل منُه اجلسُم، وينتِهي 
ٌ يِف موقِع اجلسِم بمروِر  عنَد املوقِع اجلديِد الذي وصَل إليِه. واحلركُة تغرِّيُّ
الزمِن. توَصُف احلركُة بتحديِد املسافِة واالجتاِه، وتقاُس مْن نقطِة البدايِة 
 . إىََل نقطِة النهايِة بأدواِت قياِس املسافِة، ومنها املسطرُة أِو الرشيُط املرتيُّ
ُد االجتاُه بكلامٍت، منها: شــامَل وجنوَب  ووحدُة القياِس هي املرُت. وحُُيَدَّ
وأمــاَم وخلَف وأعىََل وأســفَل. كاَم يمكُن اســتعامُل البوصلِة أو املنقلِة 

لتحديِدِه، ويقاُس االجتاُه بوحدِة الدرجِة.

ُ مو�سَعها اأكرَث؟  اأيُّ �سيارٍة �ستغريِّ
اإر�ساٌد: اأقاِرُن بنَي طوِل ال�سهمنِي.

اأقراأُ ال�سكَل 

ُ املوقِع علَى ال�سبكِة تغريُّ

�سرق

جنوب

غرب

�سمال

رُح والتَّف�سيُر 68ال�سَّ



األإطاُر املرجعيُّ 
أســتخدُم يِف حيايت اليوميــِة عباراٍت خمتلفــًة لوصِف 
موقِعي أْو مكاِن ســكنِي. أفرتُض أنَّ زمييل أخرَبين أنَّه 
يقُف عِن اليســاِر، فهْل يِِل أْن أعــرَف أيَن يقُف؟ ال بدَّ 
أْن أسأَله عْن يساِر ماَذا؟ يصبُح كلٌّ مَن احلركِة واملوقِع 
حمسوًســا وذا معنًى عنَدما يكوُن هنــاَك نقاٌط معلومٌة 
ى إطاًرا مرجعيًّا.  يسهُل حتديُد اجلسم بالنسبة إليها، تسمَّ
نُني مْن قياِس  واإلطاُر املرجعيُّ هَو جمموعُة أجساٍم متكِّ
احلركِة أو حتديِد املوقِع بالنســبِة إليها. إنَّ غرفَة الصفِّ 
 . واألجســاَم التِي فيَها مثاٌل جيٌد عــىََل اإلطاِر املرجعيِّ
َك مسافَة مرتيِن إىََل الشامِل مْن  فإَذا أخرَبين زمييِل أنَّه حترَّ

َمقعِده فإينِّ أستطيُع حتديَد موقِعه.

إنَّ معظَم األشياِء تصلُح غالًبا أْن تكوَن إطاًرا مرجعيًّا، 
و مْن ذلَك ملعُب كرِة القدِم وســاحُة املدرسِة والنظاُم 
. وقْد يكوُن اإلطاُر املرجعيُّ جمموعًة مَن النقاِط  ميسُّ الشَّ
نُنــي مْن وصِف احلركِة  متثُِّل مًعا شــبكَة إحداثياٍت متكِّ
واملوقِع بســهولٍة ودقٍة. ومثاُل ذلــَك توجُد يِف اخلرائِط 

شبكٌة مَن املربَّعاِت لتسهيِل حتديِد املواقِع عليها.

 هْل يكوُن اإلطاَر املرجعيُّ ثابًتا دائاًم؟

إَذا نظرُت إىََل أشــخاٍص يستقلُّوَن مِعي سيارًة متحركًة 
ُكوَن مِعي؛ ألنَّ  ــم يتحرَّ فســوَف أراُهم ثابتنَِي رغَم أهَّنَّ
ُك بالرسعِة نفِســها  اإلطاَر املرجعيَّ يِِف هذِه احلالِة يتحرَّ
ُك هَبا الســيارُة، لكنَّ األمَر خيتلُف إَذا  نظرُت  التِي تتحرَّ
إىََل الطريــِق يِف أثناِء حركِة الســيارِة؛ إذ أَرى األشــياَء 
ا يِِف احلقيقِة ثابتٌة. وكذلَك األمُر  ُك برسعٍة، رغَم أهَّنَّ تتحرَّ
بالنســبِة إيَِلَّ إَذا نظَر إيِلَّ شــخٌص َما خارَج السيارِة فإنَّه 

ُك هَبا السيارُة.  ُك بالرسعِة نفِسها التِي تتحرَّ يرايِن أحترَّ

 اأخترُب نف�سي
الفكرُة الرئي�ســــــُة والتفا�سيــــــُل. كيَف اأقي�ُض امل�سافَة 

الِتي قطَعها ج�سٌم متحرٌك؟

َك بالن�ســبِة  التفكــرُي الناقُد. كيــَف ميكــُن اأْن اأحتــرَّ
َك بالن�ســبِة اإىل اإطــاٍر  ، وأل اأحتــرَّ اإىَل اإطــاٍر مرجعــيٍّ

اآخَر؟

اإَذا كانــِت ال�ســيارُة املتحّركــُة هــَي األإطــاَر املرجعــيَّ ف�ســوَف 
ُك ب�سرعٍة. تبُدو األأ�سياُء خارَجها كاأنَّها تتحرَّ

اإَذا كان الطريــُق هــو األإطاَر املرجعيَّ فاإنَّ ال�ســيارَة هَي الِتي 
ُك ب�سرعٍة. تتحرَّ غرب
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؟  َما ال�سرعُةِ
أختيَُّل نفيس وقْد وقْفُت عىََل خطِّ البدايِة يف ســباِق 100 
مــٍر، وهديِف الوصــوُل إىل نقطــِة النهايــِة يف أقلِّ زمٍن 
ممكٍن، واألرسُع يف السباِق َمْن يقطُع مسافَة 100 مٍر يف 
أقلِّ زمٍن. األرسُع يِف الســباق تعنِــي َمْن لُه أعىََل رسعٍة. 
ِ يِف موقِع اجلســِم )املسافة( مقسوًما  الرسعُة مقداُر التغرُّيُّ
عىَل الزمن. وحلســاِب الرسعِة نقسُم املســافَة املقطوعَة 
عىَل الزمِن امُلســتغَرِق. ووحدُة قياِس الرسعِة هي وحدُة 
املســافِة لكلِّ وحدِة زمِن، مثل:  مر لكل ثانية )م/ث(،  

كيلومر لكل ساعة )كم/ س(.

اُء يف  َ مْن رسعتِــِه؛ فالعدَّ ٍك أْن يغرُّيَّ  يمكُن جلســٍم متحرِّ
املســافاِت الطويلِة ســباق 5000 مر مثاًل يبدُأ برسعٍة 
ُف مْن رسعتِه يف منتصِف السباِق، ويف هنايِة  كبرُّيٍة، ثمَّ خيفِّ

السباِق يزيُد رسعَته كثرًُّيا.

يف هذِه احلالِة نحســُب متوســَط رسعِة العــّداِء يف أثناِء 
السباِق كاماًل، وذلَك بقسمِة املسافِة الكليِة املقطوعِة عىَل 

الزمِن الكيلِّ الذي استغرَقُه يف قطِع املسافِة، دقيقٍة مثاًل.

يف ســباقاِت املسافاِت القصرُّيِة مثِل ســباِق مئِة مٍر يبلُغ 
اٍء حوايََل 10م/ث. ويف سباقاِت  متوسُط رسعِة أرسِع عدَّ
املســافاِت الطويلِة مثِل ســباِق 5000 مر يبلُغ متوسُط 

اٍء حوايََلْ 5.6 م/ث. رسعِة  أرسِع عدَّ

ح�ساب ال�سرعة
البيانات: امل�سافة 100م، الزمن 10 ث

ال�سرعة = امل�سافة ÷ الزمن
= 100 م ÷ 10 ث

= 10 م/ ث

اأق�س��ى �س��رعٍة لهذِه احليواناِت للم�س��افاِت 
الق�سريِة 

النحلُة 8م/ث

الدولفين
12م/ث

الزرافُة14م/ث

الح�سان21ُم/ث

ال�سلحفاُة 2م/ث

الن�سُر 33م/ث

 الفهُد30م/ث 
رُح والتَّف�سيُر 70ال�سَّ



�سرعُةالرك�ِض
فــي مجموعــاٍت، بحيــُث   1  �ســنعمُل مًعــا 
يقي�ــُض  طالــٌب  )عــّداٌء،  بيَننــا  يكــوُن 

الزمَن، طالٌب يقي�ُض الم�سافَة(.

يبداأُ  )انطلْق(  �سماِع  اأقي�ضُ.  عنَد   2 
نف�ِسها  اللحظِة  وفي  الرك�َض،  العّداُء 

الزمِن.  ِلقيا�ِض  األإيقاِف  �ساعِة  �سغُط  يبداأُ 
الم�سافَة  ونقي�ُض  ال�ساعة  نوقف  التوقِف  وعنَد 

المقطوعَة. نكّرُر العمليَة اأربَع اأو خم�َض مراٍت. 

 3  اأعيُد العمليَة مرًة اأُخرى م�سحوبًة بتبادِل األأدواِر 

بيَن الطألب.

على  الم�سافُة  تكوُن  بحيُث  بيانيًّا،  القراءاِت   4  اأمّثُل 
. ، والزمُن على المحوِر األأفقيِّ المحوِر العموديِّ

اأف�سّرُ البياناتِ.  هل يقطُع الج�سُم م�سافاٍت مت�ساويًة   5 
في فتراٍت زمنيٍة مت�ساويٍة؟ ولماَذا؟ 

 اأخترُب نف�ِسي
الفكرُة الرئي�سُة والتفا�سيُل. اإَذا كنُت قائًدا لطائرٍة، فهْل يكِفي اأْن اأعرَف مقداَر �سرعِةِ الطائرِة؟

التفكــرُي الناقــُد. اإذا افرت�ســَت اأنَّ الزمــَن الــذي ت�ســتغرُقُه الطائــرُة يف رحلِتهــا مَن الدمــام اإىل جدَة هو 
الزمــُن نف�ُســُه الــذي ت�ســتغرُقُه يف رحلــِة العــودِة ِمــْن جــدَة اإىل الدمــاِم. هــِل ال�ســرعُة املتجهــُة للطائــرِة 

مت�ساويٌة يف الرحلتنِي، اأف�سُر اإجابتي؟

ال�سرعُة املتجهُة
أختيَُّل نفــيس قائَد طائــرٍة، وأردُت إخباَر املســافريَن 
بمعلوماٍت عِن الرحلــِة. يلزُمني عدُة معلوماٍت، منها 
معرفُة رسعِة الطائرِة واملسافِة التِي سأطرُِّيها للوصوِل 
إىَل هديِِف؛ وذلَك ملعرفِة الزمِن الِذي تســتغرُقه رحلتِي، 
كاَم جيُب أْن أعرَف االجتاَه الِذي ســأطرُِّي فيِه، وإالَّ فلْن 
أصَل إىَل وجهتِي. الرسعُة املتجهُة تقيُس رسعَة اجلسِم 
واجتاَه حركتِِه. وألَّنني قائُد الطائرة فإينِّ جيُب أْن أعرَف 

الرسعَة املتجهَة للطائرِة يِف أثناِء رحلتِي.

املدينـة املنورة

حــائل

جــدة

الرياض

الدمــام

الشـمـال

 تبعُد مدينُة جدَة عِن الريا�ِض950كم. ما ال�ســرعُة املّتجهُة 
الألزمــُة للطائــرِة للو�ســوِل مــَن جــدَة اإىل الريا�ــِض خــألَل 

�ساعتنِي؟
ُد اآلجتاَه. اإر�ساٌد: اأق�سُم امل�سافَة عَلى الزمِن واأحدِّ

اأقراأُ ال�سكَل 

ال�سرعُة املتجهُة للطائرِة
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ما الت�سارُع؟
إَذا انطلَقْت سيارٌة مْن حالِة السكوِن، واستغرقْت 5 ثواٍن 
للوصوِل إىَل رسعــِة 100م/ث فإهَّنا تكوُن قْد بدأْت يِف 
التســاُرِع مَع مروِر الزمِن لتصَل إىََل رسعِة 100م/ث. 
ُيقَصُد بالتساُرِعِ التغرُِّي يِِف رسعِة اجلسِم أِو اجتاِه حركته أو 
كليهام يِف وحدِة الزمِن؛ أْي أنَّ السيارَة يِف الثانيِة الواحدِة 
اكتسَبْت رسعَة 20م/ث وأصبَحْت رسعُتها بعَد 5 ثواٍن 
100م/ث. عنَدما تبدُأ الســيارُة التوقَُّف تأخُذ رسعُتها 
 ، ٍ يِف التناُقِص التدرجييِّ لتصَل إىَل الســكوِن يِف زمٍن معنيَّ
فإذا احتاجِت السيارُة إىَل 5 ثواٍن لتقَف متاًما فعنَدئٍذ نقوُل 
إنَّ الســيارة تباطأْت رسعُتها يِف الثانيــِة الواحدِة بمعدِل 

20م/ث.

ح�ساُب الت�سارِع
ُ يف ال�سرعِة 100م/ث، الزمُن 5 ثواِن،  البيانات: التغريُّ

متـــــر: م، ثانية: ث 
الت�سارع =
=
=

التغري يف ال�سرعة
التغري يف الزمن

100م/ث
20م/ث2

5ث

 

تغيرُي األجتاِه
يعتقُد الكثرُِّي مَن الناِس أنَّ اجلســَم يكتســُب تســاُرًعا 
فقــْط يِف أثناِء زيادِة أو تناقِص مقداِر رسعِة اجلســِم. إال 
ُك برسعٍة ثابتٍة. فعىََل  أنَّ اجلســَم قْد يتســاَرُع وهَو يتحرَّ
 ُ ُك ســيارٌة برسعٍة ثابتٍة ثمَّ تغرِّيِّ ســبيِل املثاِل؛ عنَدما تتحرَّ
اجتاَه حركتِها عنَدمــا تصبُح الطريُق منحنيًة دوَن أْن تغرَِّي 
َ اجتاِه حركِة اجلســِم دوَن تغيرِِّي رسعتِه   رسعَتها فإنَّ تغرِّيُّ
ُ من رسعتِه املتجهِة، أْي ُيكسُبه تسارًعا. عنَدما يقوُد  يغرِّيِّ
م ُيكسبوهََّنا  ، فإهَّنِّ اجوَن دراجاهِِتم  يِِف مســاٍر دائريٍّ رَّ الدَّ
تســارًعا؛ فعنَدما تبدُأ احلركُة تزداُد الرسعُة مَن الصفِر، 
ُ يِِف مقداِر الرسعِة ُيكســُب الدراجَة تسارًعا.  وهَذا التغرِّيُّ
اُج اجّتاَه حركتِِه دوَن تغيرِِّي رسعتِِه فإنَّه  ُ الــدرَّ وعنَدما يغرِّيِّ

يتساَرُع بسبِب تغيرِِّي اجتاِه حركتِِه.

 اأخترُب نف�سي
مــَن  �ســيارٌة  والتفا�سيُل. تنطلــُق  الرئي�ســُة  الفكــرُة 
ال�ســكوِن، وتك�ســُب كلَّ ثانيــٍة واحدٍة �ســرعًة مقداُرها 

5 مرت/ ث. كْم تبلُغ �سرعُتها بعَد مروِر 4 ثواٍن؟

الناقُد. كيــَف ميكــُن تغيــرُي ت�ســارِع ج�ســٍم  التفكــرُي 
يتحرُك دوَن تغيرِي �سرعِتِه؟
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الت�سارُع

َ يف �سرعِة �سيارٍة   ميثُِّل الر�سُم البيايِنُّ التغريُّ
ت�سرُي بخٍط م�ستقيٍم. ما ت�ساُرُع ال�سيارِة يف 

الفرتِة بنَي الثانيِة 40 والثانيِة 120؟
ْت �سرعُة ال�سيارِة يف اأثناِء  اإر�ســاٌد: هْل تغرُّيَّ

الفرتِة امل�ساِر اإليها يف ال�سوؤاِل؟

اأقراأُ ال�سكَل 
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ٌر �ٌص م�صوَّ ملخَّ

احلرك��ُة تغ��رِّ موق��َع اجل�س��ِم 
مبروِر الزمِن.

الت��ي  امل�ساف��������ُة  ال�صرع������ُة 
يتحرُكها اجل�سُم يف زمٍن معنٍي.
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�س��رعِة  يف   ُ التغ��رُّ الت�ص��اُرُع 
اأْو  حركِت��ِه  اجّّت��اِه  اأو  اجل�س��ِم 

ِكَليِهما يف وحدِة الزمِن.

ُم �أفكاري  �أنظِّ
���صُ فيها  ًة اأخلِّ اأعم��ُل مطويَّ
م��ا تعّلْمُته ع��ِن املو�سوعاِت 

التاليِة. 

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
�لمفرد�ُت. حا�سُل ق�س��مِة التغيُِّر يف امل�سافِة على الزمِن 

ى .......................................  . ُي�سمَّ

اأْن  جل�س��ٍم  ميك��ُن  و�لتفا�صيُل. كي��َف  �لرئي�ص��ُة  �لفك��رُة 

يت�سارَع مَع بقاِء �سرعِته ثابتًة؟ 

�لتفكي��ُر �لناقُد. ت��دوُر األأر���صُ ح��وَل حموِره��ا مبع��دِل 
ُك ب�سرعٍة كبرٍة دوَن  1600كم/�ص. كيَف ميكُنَك التحرُّ

اأْن ت�سُعَر بذلَك؟

�أختاُر �إلإجابَة �ل�صحيحَة. وحدُة ال�سرعِة هَي:

 م/ثب. م�أ.
 كجم/�صم3د. كمج�.

ُد ال�سرعُة املّتجهُة؟ �أختاُر �إلإجابَة �ل�صحيحَة. ماذا حُُتدِّ

�ل�صرعَة و�لحجَمب.�ل�صرعَة و�لكتلَةَ�أ.

�ل�صرعَة و�إلتجاَهد.�لكتلَة و�إلتجاَهج�.

. كيَف نقي�ُص احلركَة؟   �ل�ص�ؤ�ُل �إلأ�صا�صيُّ

الوقوُف باأماٍن
يق��وُد طف��ٌل دراج��ًة ب�س��رعِة 5 م/ ث يف اأثن��اِء اقرتاِب��ه م��ْن �س��ارٍع 
مزدح��ٍم. م��ا مق��داُر التباط��وؤِ  ال��ذي يج��ب اأَْن يوؤِّث��َر ب��ِه الطف��ُل يف 

الدراجِة ليتوّقَف بعد ثانيتنِي؟

التحقيق يف احلوادث 
اإَذا وق��َع ح��ادٌث عَلى الطريِق فكي��َف ميكُنِني جمُع معلوماٍت عْن �س��رعِة 

بِت احلادَث، وت�ساُرِعها؛ ملعرفة كيَف وقَع احلادُث؟ ال�سيارِة الِتي �سبَّ

العلوُم والريا�ضياُتالعلوُم والريا�ضياُت

�حلركة هي

�ل�صرعُة هي

�لت�صارُع ه�

 1

2

3

4



5

6
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100
ميألديٍة

384
قبَل امليألِد

مواقُع األأر�ِس وال�شم�ِس
ُك، فال�سم���ُس والقم��ُر يتحّركاِن يف  اإَذا نظ��رُت اإَل��ى ال�س��ماِء ف�س��اأجُد اأَنّ الك��وَن يتحَرّ

، والنجوُم تتغرُّّيُ بح�س��ِب ف�سوِل ال�س��نِة. منُذ قدمِي الزماِن اعتقَد النا���ُس  من��ٍط مع��نّيٍ

اأَنّ اآلأر�َس هَي مركُز الكوِن، واأَنّ كَلّ �س��يٍء يدوُر حوَلها؛ فال�سم���ُس تبُدو كاأَنّها تتحّرُك 

َنا اليوَم نعرُف اأَنّ حركَة اآلأر�ِس هَي الِتي جتعُلها تبُدو كذلَك؛ فنحُن  يف ال�سماِء، ولكَنّ

ن��َرى اأَنّ ال�سم���َس تتح��ّرُك آلأَن اآلأر�َس هي اآلإطاُر املرجع��يُّ الذي نعتمُد عليه يف ذلَك. 

اإذْن كيَف اكت�سَف النا�ُس اأَنّ اآلأر�َس هَي الِتي تدوُر حوَل ال�سم�ِس؟

اأر�سطو- Aristotle  384 - 322 قبَل امليألِد  

اعتق��َد ه��َذا الفيل�س��وُف اآلإغريق��يُّ اأَنّ اآلأر���سَ ه��َي مرك��ُز الك��وِن. 

وترتب��ُط النج��وُم والكواك��ُب يف ه��َذا النموذِج بك��رٍة مفّرغ��ٍة اأْو درٍع 

تتحّرُك حوَل اآلأر�ِس.

بطليمو�ض- Ptolemy   100 - 178 م 

اّتب��َع عامُل الفلكِ؛ اآلإغريقيُّ بتوليمي النموذَج الِذي و�سَعه اأري�س��توتل 

وال��ِذي يقوُل اإَنّ اآلأر�َس مركُز الكوِن؛ فقْد قاَم بدرا�س��ٍة متاأّني��ٍة ملوا�سِع النجوِم والكواكِب، 

ُثمَّ ا�س��تخدَم علَم الهند�س��ِة لكْي يتوّقَع ب�س��كٍل دقيٍق طريقَة حركِة كلٍّ مَن ال�سم���ِس والقمِر 

والكواكِب يف ال�سماِء. 

كوبرنيكو�ض- Copernicus   1473 - 1543 م  

ى عامل الفلِك البولنديُّ وجهَة نظِر عامِل  حت��َدّ

الفل��ِك تبولومي فقِد افرت�َس اأَنّ ال�سم���َس هَي 

، واأَنّ اآلأر���سَ وباقَي  مرك��ُز النظ��اِم ال�سم�س��يِّ

الكواك��ِب تدوُر حوَلها. واأكَد ما ذه��َب اإليِه اأَنّ 

ُر �سبَب ظهوِر  حركَة اآلأر�ِس حوَل ال�سم�ِس تف�سِّ

َها تتحّرُك. ولكَنّ هذِه  النجوِم والكواك��ِب وكاأَنّ

الفكرَة مْل تلَق قبوآًل �سنواٍت عديدًة.
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اليوم

1473
1564

1879

 اأكتُب عْن
الفكرة الرئي�سة والتفا�سيل

1. أفّكُر يِف النصِّ الذي قرأُتُه. أرّكُز عىََل املوضوِع الرئيِس، أو الفكرِة الرئيسِة 
فيَها.

، وأعطي تفصياًل واحــًدا يدعُم الفكرَة  2. أكتُب الفكرَة الرئيســَة للنــصِّ
الرئيسَة.

الفكرُة الرئي�سُة والتفا�سيُل

أبحُث عــِن املوضوِع األســايسِّ الذَي يعاجلُه  	
؛ للعثوِر عىََل الفكرِة الرئيسِة. النصُّ

التفاصيُل جزٌء مهمٌّ من النصِّ و تدعُم الفكرَة  	
الرئيسَة.

جاليليو    1564 - 1642 م  

 �سّم��م ه��َذا العامِلُ الفيزيائ��يُّ وعامل الفلِك 

لكوك��ِب  التاب��َع  القم��َر  تل�س��كوًبا، واكت�س��َف 

امل�س��رتي، وحلقاِت كوكِب زحَل. وقْد دعمْت 

كوبرنيكو���س،  الع��امِلِ  نظري��َة  مالحظاُت��ُه 

مرك��ُز  ه��َي  ال�سم���َس  اأَنّ  فك��رُة  واأ�سبح��ْت 

النظاِم ال�سم�سيِّ اأكرَث قبوآًل مْن ِذي قبُل.

اأين�ستاين   1879 - 1955 م 

 يف ه��ذه الف��رتِة الِتي ولَد فيها هذا العامُل اآلأملاينُّ ، كاَن مَن ال�س��ائِع 

اآن��ذاَك اأَنّ اآلأر���سَ هَي الِتي تدوُر حوَل ال�سم���ِس. وقِد ا�س��تخدَم علَم 

الفيزي��اِء وعل��َم الريا�سياِت لتو�سيِح اأثِر اجلاذبيِة يف جعِل اآلأ�س��ياِء 

تتحّرُك. وقْد �ساعدْت نظرياُته علماَء الفيزياِء لالإجابِة عِن اآلأ�سئلِة 

الِتي تدوُر حوَل حركِة الكواكِب والنجوِم واملجراِت والكوِن كلِِّه.

اليوم

ومب�ساعدِة التقنيِة احلديثِة، ا�ستمّر علماُء فيزياِء 

الف�س��اِء - ومنُه��م مارجري��ت جيل��ر - يف تطويِر 

فهِمن��ا للك��وِن؛ فقد ب��داأت باإنت��اج  خريطة ثالثيِة 

اآلأبعاِد للكوِن.



الُقَوى والحركُةالُقَوى والحركُة
الثاني الدر�ُس 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ُر مقاومُة الهواِء يف �سقوِط األأج�ساِم؟ كيَف توؤثِّ
اأتوّقُع

عي  ؟ �أكتُب توقُّ كي��َف توؤث��ُر ق��وُة مقاومِة �لهو�ِء في �س��قوِط ثقٍل �إلى �ألأر���ضِ
عل��ى �لنحِو �ألآِتي: " مقاوم��ُة �له��و�ِء .....................................

. "....

.. اأنتبُه عن��َد ا�س��تخداِم المثق��ِب. واأح��ذُر م��ن �س��قوَط   األأم��ناألأم��ُن ُ وال�س��امةوال�س��امُةُ
. الثقِل على قدِمي اأْو على قدِم اأحِد زمألِئي في ال�سفِّ

عِي اأخترُب توقُّ
اخلطوات:

 1   اأثقُب قطعَة الورِق عنَد كلِّ زاويٍة با�ستخداِم المثقِب.

 2     اأ�سنُع مظلًة بربِط خيٍط عنَد كلِّ ثقٍب، ثَمّ اأربِطُ الطرَف اآلآخَر لكلٍّ 

منَها بخطاِف اأحِد الثقليِن.

اأ�سقِطُ الثقَل المربوَط بالمظلِة والثقَل اآلآخَر مَن اآلرتفاِع   . اأجّرُب     3 
اإلى  الثقالِن  و�سَل  هْل  مالحظاِتي.  واأ�سّجُل  نف�ِسها.  اللحظِة  في  نف�ِسه 

�سطِح اآلأر�ِس مًعا، اأْم �سبَق اأحُدهما اآلآخَر؟ اأ�سّجُل مالحظاتِي.

اأ�ستخل�ُض النتائَج

بَها؟  المعلِق  الثقِل  �سقوِط  �سرعِة  في  المظلِة  وجوُد  َر  اأثَّ هْل    . البياناِت  اأف�ّسُر   4 
ُر اإجابتي. اأف�سِّ

اأ�سقَط  الِذي  الثقِل  في  الموؤثرُة  القَوى  ما  الثقليِن،  �سقوِط  اأثناِء  في    . اأ�ستنتُج   5 
وحَده؟ وما القَوى الموؤثرُة في الثقِل المت�سِل بالمظلِة؟ هْل كاَن توّقعي �سحيًحا؟

اأكثَر اأ�ستك�سُف
هْل تختلُف �سرعُة �سقوِط الج�سِم َنحو اآلأر�ِس باختالِف م�ساحِة �سطِح الورقِة 

المثبِت فيها الج�سُم؟ 

اأربِع خيوٍط مت�ساويٍة يف   	
الطوِل

ثقلنِي �سغرييِن متماثلنِي  	
مزّوديِن بخطافنِي 

ورقِة طباعة 	
مثقِب اأوراٍق 	
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ال�سوؤاُل األأ�سا�سيُّ
كيَف توؤثُر القوُة يف احلركِة؟ 

املفرداُت
القوُة

األحتكاُك

القوى املتزنُة

القوى غرُي املتزنِة

القانوُن األأوُل لنيوتَن

قانوُن نيوتن الثَّايِن

قانون نيوتن الثالث

قوُة الفعِل

قوُة ردِّ الفعِل

مهارُة القراءِة  
امل�سكلُة واحللُّ

   











 ما الُقَوى؟
مــاَذا يعمُل الالعبوَن للفوِز بلعبِة شــدِّ احلبِل؟ يقــوُم كلُّ العٍب بدفِع 
األرِض بقدَمْيِه، وشدِّ احلبِل بيَدْيه بأقىََص َما يستطيُع. والفريُق الفائُز هَو 
الِذي يســحُب الفريَق اآلخَر بقوٍة أكرَب. السحُب والشدُّ والرفُع والدفُع 
ُر هَبا جسٌم  ُ عِن القوِة. فالقوُة هَي أيُّ عمليِة دفٍع أْو سحٍب يؤثِّ كلُّها تعربِّ
يِِف جســٍم آخَر. وَوحدُة قياِس القوِة هَي النيوتُن. وعنَد احلاجِة إىََل متثيِل 

القوِة بالرسِم نرسُم سهاًم  للتعبرِِّي عْن مقداِر القوِة واجتاِهَها. 

تنشــُأ العديُد مَن القَوى عنَد وجوِد تالُمٍس بنَي األجســاِم، ومْن ذلَك 
ُر هَبا الونُش ليسحَب ســيارًة معطلًة. وهناَك قًوى أخَرى  القوُة التِي يؤثِّ
ُر دوَن وجوِد تالُمٍس بنَي األجســاِم، ومْن ذلَك إبرُة البوصلِة؛ فهَي  تؤثِّ
تتأرَجُح حتَّى يشرَِّي طرَفاها إىَل اجتاَهي الشامِل واجلنوِب اجلغرافينِي بفعِل 
قوِة املغناطيسيِة األرضيِة. فعىََل الرغِم مْن عدِم وجوِد تالمٍس بنَي اإلبرِة 

ُر بقوِة املغناطيسيِة األرضيِة. َا تتأثَّ املغناطيسيِة واألرِض إالَّ أهَّنَّ

ا تشرتُك يِِف  درسُت ســابًقا أنواًعا خمتلفًة مَن القَوى بأسامٍء خمتلفٍة، إالَّ أهَّنَّ
أهَّنا قَوى دفٍع أو ســحٍب، ومْن ذلَك قوُة الطفــِو، وهَي قوُة دفٍع ألعىَل 
ناجتٌة عــِن االختالِف يِف الكثافاِت؛ إْذ تعمُل هــذِه القوُة عىََل رفِع املوادِّ 
القليلِة الكثافِة أعىََل املوادِّ العاليِة الكثافِة. ومْن هذِه القَوى أيًضا  جمموعُة 
القَوى التِي تؤثــُر يِِف الطائرِة؛ فمحركاُت الطائرِة تدفُعها إىَل األماِم، ويِِف 
ى  أثناِء اندفاِع الطائرِة إىَل األماِم يمرُّ اهلواُء حوَل األجنحِة مكوًنا قوًة ُتسمَّ

قوَة الدفِع ألعىَل.

قوُة ال�سحِب األأكرِب تفوُز يف لعبِة �سدِّ احلبِل. 
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 اأخترُب نف�سي
.  كيَف ميكــُن جعُل الطائــرِة ترتفُع  امل�ســكلُة واحلــلُّ

ب�سرعٍة اأكرَب يف الهواِء؟ 

التفكــرُي الناقــُد. كيَف توؤُثر قوٌة يف ج�ســٍم متحرٍك 
لتوقَفُه؟ 

وجيــُب أن تكوَن قوُة الرفِع أكرَب مــْن وزِن الطائرِة حتَّى 
ترتفَع الطائرُة يِف اهلواِء. ولتقليِل رسعِة الطائرِة، تنتصُب 
قطٌع فلزيٌة مســتويٌة وعريضة فتصطدُم باهلواِء ممَّا يسبُِّب 
ى هِذه القَوى قَوى املقاومِة،  إبطاَء حركِة الطائرِة. وتسمَّ

وهَي قَوى سحٍب تعيُق حركَة الطائرِة.

ُتســتعَمُل القوُة بطرٍق خمتلفٍة؛ حيُث يمكُن اســتعامهُلا يِف 
سحِق األجساِم أو سحبِها، أو َطْرِقها، َأو َثنِْيها. فيمكنُني 
مثاًل الضغــُط عىََل علبِة ألومنيوم وتغيرُِّي شــكِلها. وكلَّام 

زادْت قساوُة املادِة احتْجنَا إىَل قوٍة أكرَب لتغيرِِّي شكِلها. 

وغالًبا ما نســتعمُل القَوى لتحريِك األجساِم؛ إْذ يمكُن 
َك اجلسَم الســاكَن، أْو تزيَد مْن رسعتِه، أو  للقوِة أْن حترِّ

َ مَن اجتاِه حركتِِه، أو ُتبطَِئه، أْو توقَف حركَتُه.  تغرِّيِّ

ا مجيًعا  ُء امُلشرتُك يِف أشكاِل هذِه احلركِة؟ إهَّنَّ ْ واآلَن َما اليَّشَّ
ا  متعلِّقٌة بالتســارِع. إذا أثَّرِث القوُة يِف حركِة اجلسِم فإهَّنَّ

ُتكسُبُه تساُرًعا.

ا عىَل حركة األجسام،  ُر بعُض القَوى وقًتا قصرًِّيا جدًّ  تؤثِّ
ومنهــا املرُب حنَي يــرُب الكرَة. وعــىََل الرغِم من 
ِقرََصِ زمِن تأثرِِّيه إالَّ أنَّه ُيكِســُب الكرَة تســاُرًعا؛ فالكرُة 
تطرُِّي بعيًدا وبرسعٍة بعَد الربــِة. ومْن جهٍة أخَرى فإنَّ 
بعَض القَوى تؤّثُر بشكٍل مستمرٍّ زمنًا طوياًل، ومنها القوُة 
االِت، والقوُة  اجِة اهلوائيِة يِف البدَّ ُر هَبا سائُق الدرَّ التِي يؤثِّ

املؤثِّرُة يِف املِنطاِد الِذي يتصاَعُد ببْطٍء. ُر يف الكرة الطائرِة لوقٍت ق�سرٍي  ُة التي توؤثِّ  القوَّ
ميكن اأن يكوَن لها تاأثرًيا كبرًيا

قوُة دفٍع

لى
ألأع

فع 
ة د

قو
املقاومة )قوة �سحب(

بيِة
جلاذ

وُة ا
ق

القوى املوؤثرُة يف الطائرِة
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َما اجلاذبيُة؟ وَما األحتكاُك؟
ا   ُترى، َما الِذي جيعُل األجســاَم تسقُط  يِِف اجتاِه األرِض؟ إهَّنَّ
اجلاذبيُة؛ فاجلاذبيُة قوٌة جتذُب مجيَع األجســاِم بعَضها يِِف اجتاِه 
بعٍض؛ لذلَك إَذا قذْفنَا كرًة إىَل أعىََل فإنَّ قوَة اجلاذبيَِّة املتبادلِة 
بنَي الكرِة واألرِض تعمُل عىََل إسقاطِها نحَو األرِض، ولواَل 

اجلاذبيُة لغادَرِت الكرُة األرَض.

اعتقَد إسحُق نيوتَن ـ الذي ُسّميْت وحدُة قياِس القوِة باسمِه ـ 
أنَّ األجســاَم جيذُب بعُضها بعًضا، وهذِه اجلاذبيُة تعتمُد عىَل 
كلٍّ مْن كتلِة اجلسمنِي املتجاذبنِي واملسافِة بينهام. فكلَّام زادِت 
ا زيادُة املسافِة فُتقلُِّل قوَة اجلذِب  الكتلُة زادْت قوُة اجلذِب. أمَّ
بنَي األجســاِم. اجلاذبيُة هي القوُة التي جتذُب األجساَم كلَّها 
بعَضها إىَل بعٍض. وسواًء كانْت هذِه األجساُم صغرِّيًة أْم كبرِّيًة 
فــإنَّ بعَضها جيذُب بعًضا، إال أنَّ قوَة اجلذِب بنَي األجســاِم 
الصغرِّيِة تكــوُن ضعيفــًة؛ ولذلَك إذا وضعَت كريَتْ ســلٍة 
متجاورتنِي بحيُث ال تتجاَوُز املسافُة بينَهام بضعَة سنتمرتاٍت 
فإنَّ إحدامُُها لْن تتدحرَج يِف اجتــاِه األخرى بفعِل اجلاذبيِة،؛ 
ا األجســاُم الكبرِّيُة ـ ومنها األقامُر  ألنَّ كتلتْيهام صغرِّيتاِن. أمَّ
والكواكُب والنجوُم ـ فكتُلها اهلائلُة جتعُل جاذبيَّتـَها ذاَت أثٍر 
حمسوٍس. وعىََل ســبيِل املثاِل تبلُغ قوُة التجاذِب بنَي األرِض 

والقمِر 200 بليوِن بليوِن نيوتن.

تقلُّ قوُة اجلذِب بزيادِة امل�سافِةتزداُد قوُة اجلذِب مع زيادِة الكتلِة.

الهواء  مقاومة  تزيد  املظلة  فتح  عند 
لقوة اجلاذبية األأر�سية.

اجلاذبيُة

الرفُع
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األحتكاُك
َك املتزلُج  ِج ملساَء؟ ليتحرَّ ملاَذا تكوُن أرضياُت صاالِت التزلُّ
فاالحتكاُك  زلًقا؛   السطُح  يكوَن  أْن  جيُب  ورسعٍة  بسهولٍة 
تعيُق  قوٌة  واالحتكاُك  اخلشنِة.  السطوِح  عىََل  التزلَج  يعيُق 
جسمنِي  سطحْي  بنَي  القوُة  هذِه  تنشُأ  األجساِم،  حركَة 

متالمسنِي يِف أثناِء حركِة أحِدمُِها بالنسبِة إىَل اآلخِر. 

تعتمُد قوُة االحتكاِك عىََل ســطَحِي اجلســمنِي املتالمسنِي، 
والقوِة التِي يؤثُر هَبا كلٌّ مَن اجلسمنِي عىََل اآلخِر؛ فتحريُك 
جسٍم عىَل سطٍح أملَس أسهُل مْن حتريِكه عىَل سطٍح خشٍن، 

كام أنَّ قوَة االحتكاِك تزداُد بزيادِة وزِن اجلسِم املتحّرِك.
وعادًة ما ترتفُع حرارُة السطِح الذي حُيدُث عليه االحتكاُك،  
ولذلَك نشــعُر بدفِء اليديِن عنــَد فرِكهام؛ فاالحتكاُك بنَي 

الكفنِي يبطُئ حركَتهام وينتُج حرارًة. 

مقاومُة الهواِء
ُك جســٌم يِِف اهلواِء فإنَّ اهلواَء يصطدُم باجلســِم  عنَدما يتحرَّ
ويبطــُئ حركَتُه. وكلَّام زادْت رسعُة اجلســِم زادْت مقاومُة 
اهلواِء. والســوائُل أيًضا تنتُج قوَة إعاقٍة لألجساِم املتحركِة؛ 

فاملاُء يمكُن أْن يقاوَم حركَة القارِب وُيبطُئ رسعَته. 

واهلواء مَن األمثلــِة عىَل مقاومِة اهلواِء قوُة الســحِب التِي 
ُر يِف الطائرِة والتي َتنتُج عْن مقاومِة اهلواِء.وقوُة اإلعاقِة  تؤثِّ
لتأثــرِِّي اجلاذبيِة األرضيِة يِف أثناِء اســتعامِل املظلِة. أختيَُّل أينِّ 
أمحُل  َلوًحا َعريًضا َوأسرُِّي بِه يِف اجتاٍه معاكٍس الجتاِه الريِح؟ 
ُع أينِّ أشــعُر بالريِح تســحُبني إىََل اخللِف؛  بم أشــعُر؟ أتوقَّ
فالســطوُح العريضُة تزيُد مقاومَة اهلواِء. فلو أسقطُت قلَم 
رصاٍص وريشــًة مْن مكاٍن مرتفٍع نحــَو األرِض فإنَّ قلَم 
الرصاِص يســقُط نحــَو األرِض برسعٍة أكــرَب مْن رسعِة 
اُم سيتجهاِن  ا لو افرتْضنَا عدَم وجوِد اهلواِء فإهَّنَّ الريشــِة. أمَّ

نحَو األرِض بالرسعِة نفِسها.

ُر بقوِة األحتكاِك الكرَبى؟  اأيُّ املكعباِت يتاأثَّ
اإر�ســاٌد: اأنظُر اإل��ى قيا�س��اِت اآلأ�س��هِم احلمراِء 

لِة لقوِة اآلحتكاِك، واأقارُن بيَنها. املَُمثِّ

اأقراأُ ال�سكَل 

 اأخترُب نف�سي
.  كيَف ميكُن زيادُة قوِة األحتكاِك  امل�سكلُة واحللُّ

بنَي اإطاراِت ال�سيارِة وطريٍق مغطاٍة بالثلوِج؟

التفكــرُي الناقُد. مــاذا يحــدُث للعــامَلِ لو مْل يكْن 
هناَك احتكاٌك؟ 

انزألُق الكتِل 

اجلاذبيُة
اجلاذبيُة

األحتكاُك األحتكاُك 
األحتكاُك األحتكاُك 

اجلاذبيُة اجلاذبيُة

األحتكاُك األحتكاُك 

يزداُد األحتكاُك مَع زيادِة خ�سونِة ال�سطِح

ِك ِة للِج�سِم املتحرِّ يزداُد األحتكاُك مَع زيادِة القّوِة العموديَّ

األحتكاُك األحتكاُك 
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قوُة دفِع املحرِك

قوُة األحتكاِك

ما القانوُن األأوُل لنيوتَن يف احلركِة؟
إَذا رغبُت يِف تعليِق لوحٍة عىََل احلائِط فإنَّ قوَة اجلاذبيِة األرضيِة تعمُل عىََل سحِب 
اللوحِة إىَل أســفَل، ولكنِّي ال أريُد للوحِة أْن تســقَط.. فامَذا أفعُل؟ أربُط اللوحَة 
بخيــٍط، وأثبُِّت طرَفه اآلخَر عىَل احلائِط ، فيزّوُدهــا اخليُط بقوٍة تعمُل عىَل إبقاِئها 
معلقًة. إنَّ قوَة الشــدِّ يِِف اخليِط التِي تسحُب اللوحَة إىَل أعىََل تساِوي يِِف املقداِر قوَة 

اجلاذبيِة األرضيِة التِي تسحُب اللَّْوحَة إىََل أسفَل، لكنَّها ُتعاكُسها يِف االجتاِه. 

ى القَوى املتزنَة.  ا ُتســمَّ عنَدمــا تؤّثُر قًوى يِف جســٍم دوَن أن تغرَِّي مْن حركتِه فإهَّنَّ
وغالًبا َما تعمُل هذِه القَوى يِف اجتاهاٍت متعاكســٍة. والقَوى التي تؤثُر يِف جســٍم 
ٍك،  ســاكٍن دائاًم تكوُن قًوى متزنًة. ويمكُن للقَوى املتزَنِة أْن تؤثَر يِف ِجســٍم متحرِّ
ُر يِِف  ومْن ذلَك عنَدما تســرُِّي سيارٌة برسعٍة ثابتٍة يِف خطٍّ مستقيٍم. إنَّ هناَك قًوى تؤثِّ
ِك الســيارِة، وقوُة احتكاِك العجالِت، وإذا افرتْضنَا أنَّ  السيارِة، منَها قوُة دفِع حمرِّ
ام متَِّزنتاِن، وســتظلُّ السيارُة  تنِي مَُها الوحيدتاِن املؤثِّرتاِن فَيها فال بدَّ أهَّنَّ هاتنِي القوَّ

سائرًة برسعٍة ثابتٍة، ويِف خطٍّ مستقيٍم ما دامْت هاتاِن القوتاِن متزنَتنِي.

ماذا حُيــُدُث عنَدما يواجُه الســائُق منَعَطًفــا؟ يقوُم 
بتغيرِِّياجتاِه الســيارِة، أو تغيرِِّي رسعتِها. فمثاًل إَذا أراَد 
الســائُق زيادَة رسعِة الســيارِة فإنَّه يزيُد مْن قوِة دفِع 
ِك لتصبَح أكرَب مْن قوِة االحتكاِك، وعندئٍذ تصبُح  املحرِّ
القَوى املؤثِّرُة يِف اجلسِم قًوى غرَي متزنٍة، وتؤدِّي هذِه 
القوُة إىَل تغيرِِّي حركِة اجلسِم. لقد درَس إسحق نيوتن 
القَوى املتزنَة والقَوى غرَِّي املتزنِة، ويِِف ضوِء دراســاتِه 

َل إىََل قانونِه األوِل يِف احلركِة. توصَّ

يِف  ت�ستمرُّ  فاإنَها  متزنًة  احلافلِة  يف  املوؤثرُة  القَوى  كانِت  ►  اإَذا 
احلركِة ب�سرعٍة ثابتٍة وخطٍّ م�ستقيٍم.

َف عِن َحِقيَقٌة كُة لن تتوقَّ األجســاُم املتحرِّ
احلركِة يف خطٍّ مســتقيٍم ما مْل تؤثِّــرْ فيَها قوٌة غرُي 

ُ اجتاَهها. متزنٍة توِقُفها أْو تغريِّ

متزنٌة  امل�سباِح  فـي  املوؤّثرُة  القَوى 
ومتنُعُه َمن ال�سقوِط.

قوُة ال�سدِّ

اجلاذبيُة
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رُة في  الُقَوى غيُر المّتزنِة الموؤثِّ
البالوِن

اأربُطه  ُثَمّ  طويلة،  ع�سيٍر  ِة  ما�سّ في  خيًطا   1  اأُمّرُر 
ه بيَن مقعديِن متباعديِن. واأ�سدُّ

لمنِع  عنِقه  على  �ساغًطا  واأظلُّ  البالوَن،   2  اأنفُخ 
ِة.  خروِج الهواِء منه، واأثبُِّت البالوَن بالما�سّ

اأألحظُ.  اأترُك البالوَن، واأ�سّجُل ما اأُألحُظُه.  3 

البالوِن؟  في  متزنٍة  غيُر  قوٌة  رْت  اأَثّ هْل  اأ�ستنتجُ.    4 
اأُف�ّسُر ذلَك.

 5  كيَف تتغيَُّر حركُة البالوِن اإذا نفْخُتُه اأكثَر مْن ذي 
لُت  ُل ما تو�سّ عاتي واأختبُرها، واأ�سجِّ قبُل؟ اأكتُب توقُّ

اإليِه. 

 اأخترُب نف�سي
.  كيَف ميكُنني اأْن اأحافَظ علَى  امل�سكلُة واحللُّ
بالــوٍن يف الهــواِء يف مكاِنــه دوَن اأن يرتفــَع اأو 

ي�سقَط على األأر�ِض؟

حــزاِم  يعمــَل  كيــَف  الناقُد. ف�ســر  التفكــرُي 
األأماِن يف ال�سيارِة على منِع حدوِث األإ�ساباِت 

يف حوادِث األ�سطداِم؟

ُ القانوُن األوُل لنيوتَن أنُه إذا أثََّرْت يِف اجلســِم  ويبــنيِّ
قًوى متزنٌة فــإنَّ رسعَة اجلســِم تبَقى ثابتــًة مقداًرا 
واجتاًها، أْي أنَّ اجلســَم يِف هذِه احلالِة يكوُن متزًنا. أّما 
ِت احلالُة احلركيُة للجســِم فال بدَّ مْن وجوِد  إذا تغرِّيَّ
قوٍة غرِِّي متزنٍة أثَّرْت فيِه. هذِه اخلاصيُة يِف األجســاِم 
ى  التي جتعُلها تقاوُم أيَّ تغيرٍِّي يِف حالتِها احلركيِة ُتســمَّ
. وَوْفَق هذِه اخلاصيِة تكوُن األجســاُم  القصوَر الذايتَّ

غرَِّي قادرٍة عىَل تغيرِِّي حالتِها احلركيِة مْن تلقاِء نفِسها.

القانوُن األأوُل لنيوتَن
اجل�سُم ال�ساكُن يبقَى �ساكًنا، واجل�سُم املتحرُك يبَقى متحرًكا 
ْر فيِه قوٌة  بنف�ِض ال�سرعِة واألجتاِه يف خطٍّ م�ستقيٍم ما مل توؤثِّ

غرُي متزنٍة.

 -  Voyager - ومنها مركبُة فويجر  الف�ساِء  األأج�ساُم يف 
قْد ت�سافُر يف الف�ساِء وت�ستمرُّ يف �سفِرها يف خٍطّ م�ستقيم.
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ما القانوُن الثايِن لنيوتَن يف احلركِة؟
عرفُت من دراســتِي القانوُن األوُل لنيوتَن أنَّه ال بدَّ من 
ِ حالَة اجلســِم احلركيِة، ولْكن لْو ُطِلَب إيِلَّ دفُع  قوٍة لتغرِّيِّ
العربتنِي يِف الشــكِل أدناُه بالقوِة نفِســَها ، فأيُّ العربتنِي 

ستتحرُك بتسارٍع أكرَب؟

ُك العربُة األوىََل بتساُرٍع أكرَب إَذا أثَّْرُت يِف العربتنِي   ستتحرَّ
بالقوِة نفِسها؛ ألنَّ كتلَة العربِة األوىََل هَي األصغُر. ولكْن 
ماَذا لو ُطلَب إيِلَّ حتريُك العربتنِي بالتســارِع نفِسه، فهْل 

أدفُعهام بالقوِة نفِسها؟ ملاَذا؟

إذا أردُت حتريَك العربتنِي بالتساُرِع نفِسه فسوَف أحتاُج 
إىَل قوٍة أكرَب لتحريــِك العربِة الثانيــِة؛ ألنَّ كتلَتها أكرُب.    

هذا ما درَسُه نيوتن، ومنُه اشــتقَّ قانوَنه الثايَن. ويفيُد أنَّ 
تسارَع جسٍم َما يِف أثناِء حركتِه يزداُد مَع زيادِة القوِة التِي 
ُر فيِه، أْي أنَّ ســبَب التساُرِع هَو وجوُد قوٍة غرِِّي مّتزنٍة  تؤثِّ

تؤّثُر يِف اجلسِم. 

 اأخترُب نف�سي
.  كيــَف ميكــُن زيادُة ت�ســاُرِع �ســيارِة  امل�ســكلُة واحلــلُّ

�سباٍق؟

اإذا  لت�ســاُرِع ج�ســٍم  يحــُدث  الناقُد. مــاذا  التفكــرُي 
املتزنــِة  غــرُي  والقــوُة  كتلِتــِه  ِمــْن  كألًّ  �ساعْفنــا 

املوؤثــرِة  فيِه؟

القانون الثايِن لنيوتن

القانون الثايِن لنيوتن:
رْت قوٌة غرُي متزنٍة يف ج�سٍم فاإنَّها تك�سُبُه ت�سارًعا يف اجتاِهها،  اإَذا اأثَّ

ويزداُد بزيادِة القوِة غرِي املتزنِة. 
ق = ك × ت

إَذا أثَّْرُت يِف العربتنِي بالقوِة غرِِّي املّتزنِة نفِســها 
. فإنَّ العربَة التي كتلُتها أكرُب تتحرُك بتسارٍع أقلَّ العربة 1

العربة 2
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ما القانوُن الثالُث لنيوتَن يف احلركِة؟ 
ِج مَع صدٍيق يِل، فإذا دفعُت  أختيَُّل أينِّ أتزلُج بأحذيِة التزلُّ
زمييل إىَل األماِم فإينِّ أندفُع إىَل اخللِف. ُتَرى ملاذا اندفعُت 
َض  إىَل اخللِف عىَل الرغِم مــْن أنَّ صديِقي هَو الِذي تعرَّ
للدفِع؟ يمكنُنِي تفســرُِّي ذلَك اعتامًدا عىَل القانوِن الثالِث 
ُر جسٌم يِف جسٍم آخَر بقوٍة  لنيوتَن الذي يفيُد أنَّه عنَدما يؤثِّ
فإنَّ اجلســَم اآلخَر يؤثُر يِف األوِل بقوٍة هلَا املقداُر نفُسُه. 
ا  َر هَبا اجلسُم األوُل )قوُة الفعِل(. أمَّ ى القوُة التِي أثَّ وُتسمَّ

ى )قوَة ردِّ الفعِل(. َر هِبا اجلسُم الثَّايِن فُتسمَّ القوُة التِي أثَّ
القانوُن الثالُث لنيوتَن 

لكلِّ قّوِة فعٍل قّوُة ردُّ فعٍل م�ساويٍة لها يف املِقداِر ومعاك�سٍة 
لها يف األجتاِه.

فالقوُة التي سبَّبِت اندفاعي إىَل اخللِف هَي يِف احلقيقِة ردُّ 
فعٍل للقوِة التي دفعُت هبا صديقي إىَل األماِم.

يّتضُح مْن مشــاهداٍت كثرِّيٍة أنَّ القَوى يِف الطبيعِة تكوُن 
يِف صورِة أزواٍج مَن الُقوى املتســاويِة واملتضاّدِة )الفعِل 

وردِّ الفعِل(.

 ويمكــُن مالحظُة أَثــِر هَذا القانوِن عنــَد اجللوِس عىَل 
ُر  ، إْذ يؤّثُر الوزُن يِف الكريسِّ نحَو األسفِل، ويؤثِّ الكريسِّ
الكريسُّ بردِّ فعٍل يِف اجلســِم، فيشــعُر اإلنســاُن بوزنِِه. 
ويمكُن مالحظــُة أثِر هــذا القانوِن عنَد رؤيــِة ارتداِد  

األجساِم التي ترتطُِم باألرِض.

 اأخترُب نف�سي
.  َمــا الــِذي يجعــُل املركبــَة الف�سائيــَة  امل�ســكلُة واحلــلُّ

تت�ساَرُع بعَد انطألِقها؟

التفكــرُي الناقُد. ما ُقَوى الفعِل وُقَوى ردِّ الفعِل التي 
ُر فيَك واأنَت مَت�سي؟ توؤثِّ

القانوُن الثالُث لنيوتَن

راِن فيِهما. نَي األآَخَر، اأو ي�سحُبُه فاإنَّهما َي�سعراِن بقوتنِي مت�ساويتنِي ومتعاِك�ستنِي توؤثِّ عنَدما يدفُع اأحُد املتزجلِّ
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ٌر �ٌص م�صوَّ ملخَّ

�أو  دف��ٍع  ق��وَة  تك��وُن  ق��ْد  الق��وُة 
�سحٍب.

رُة يف �ألأج�س��ام �إّما  �لق��َوى �ملوؤثِّ
�أْن تك��وَن ق��ًوى متزن��ًة اأْو ق��ًوى 

غرَي مّتزنٍة.

ُم اأفكاري  اأنظِّ
ًة �أخل�ُص فيها  �أعمُل مطويَّ
ما تعلمُته عِن �ملو�سوعاِت 

�لتاليِة: 

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
ى قوَة  ......................  . �لقوُة �ملعاِك�سُة للحركِة ُت�سمَّ  1  املُفرداُتُ

رِة يف   2  امل�ص��كلة واحل��ل. كي��َف ميك��ُن تقليُل �ملمانع��ِة �ملوؤثِّ

طائرٍة؟ 

 oá∏µ°ûŸG
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�ِد �لف�ساِء حتَت   3  التفكرُي الناقدُ.  كيَف ُي�س��هُم تدريُب روَّ

�ملاِء يف �لعمِل يف �لف�ساِء؟   

 4   اأخت��اُر اإلإجاب��َة ال�صحيح��َة. �إَذ� ز�َد مق��د�ُر ق��وٍة غ��ِر 

مّتزنٍة توؤثُر يف ج�سٍم فاإَنّ �جل�سَم:

يت�صاَرُع اأقلَّب.يت�صاَرُع اأكثَراأ.
يبَقى �صاكًناد.يبَقى على �صرعٍة ثابتٍةج�.

 5   اأختاُر اإلإجابَة ال�صحيحَة. وحدُة قيا�ِص �لقوِة هي:

نيوتنب.م/ثاأ.

م/ث2د.الجراُمج�.

. كيَف توؤثُر �لقوُة يف �حلركِة؟   ال�صوؤاُل اإلأ�صا�صيُّ  6 

ُك �لطائ��رِة بقوٍة مقد�ُرها 1000نيوت��ن، ومقاومُة �لهو�ِء  ��َر حمرِّ يوؤثِّ
رِة ف�ي �لطائرِة ؟ 600نيوتن. ما مقد�ُر �لقوِة غِر �ملتزنِة �ملوؤثِّ

�أحت��دُث باخت�س��اٍر ع��ِن �لُق��وى �لت��ي توؤث��ُر يف ر�ئ��ِد ف�س��اٍء ينطل��ُق 
ب�ساروٍخ �إَلى �لف�ساِء.

العلوُم والريا�ضياُتالعلوُم والريا�ضياُت

القوُة 
القوى قد تكون متزنة اأو 

الفعل ورد الفعلغري متزنة

فع��ٍل  ردُّ  ق��ّوُة  فع��ٍل  ق��ّوِة  ل��كلِّ 
م�ساويٍة لها يف �مِلقد�ِر ومعاك�سٍة 

لها يف �ألجتاِه.
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مهـٌن علميـٌةمهـن علميـة
معلُِّم الفيزياِء

هْل رأيَت يوًما اللعبَة األفعوانيَة تدوُر دورًة كاملًة؟ وهْل 
فكرَت ِفي القَوى التِي تحافُظ عَلى اللعبِة ِفي مســاِرها؟ 
إنَّ هذِه الموضوعاِت محلُّ اهتماِم الفيزيائييَن. فإَذا كنَت 
أنَّك سوَف تســتمتُع بمشاركِة  تحبُّ الفيزياَء فاَل  َشــكَّ 
ِم الفيزياِء  األجياِل القادمة في اهتماِمــَك. وإنَّ مهنَة معلِّ
ُم الفيزياِء بتوظيِف معرفتِِه  ســتحقُق لَك ذلَك. يقوُم معلِّ
العلميِة إلدارِة النقاشــاِت وإجراِء األبحاِث العلميِة مَع 
طالبِِه. وتحتــاُج معظُم الدوِل إلــى حامِلي الدرجاِت 
العلميــِة المتقدمــِة ِفي الفيزيــاِء جنًبا إَلــى جنِب مَع 

ي قدراتَِك العلميَة ِفي العلوِم والرياضياِت، وأْن تلتحَق بعَد  العلــوِم األخَرى. ولكي تصبَح معلَم فيزياَء عليَك أْن تنمِّ
إنهاِء المرحلِة الثانويِة بإحَدى الكلياِت التِي تمنُح درجَة البكالوريوِس ِفي الفيزياِء.

َفنِّيُّ ِخراطِة وت�سكيِل المعادِن
يوجُد حوَلنا الكثيُر مــن اآلالِت، وِفي كلٍّ منَها أجزاٌء 
ِك  مٌة للتحرُّ ُك فتراٍت طويلًة. وهذِه األجزاُء مصمَّ تتحرَّ
بطــرٍق منتظمٍة تحَت تأثيِر قــًوى مختلفٍة، وبأقلِّ قدٍر 
مَن االحتكاِك، ســواء بعضها مَع بعــٍض أْو مَع غيِرها 
مَن األجــزاِء. فَمِن الــِذي قاَم بصنِعها وتشــكيِلها؟ 
إنَّ الشــخَص القادَر عَلى صناعِة هــِذه القطِع الفلزيِة 
وتشــكيِلها هَو فنيُّ خراطِة وتشــكيِل المعــادِن. هَذا 
الفنيُّ لديِه المهارُة الالزمُة للتعامِل مَع آالِت ومكائِن 
الخراطِة التِي تتيُح لُه أداَء أعماِل الصيانِة، ولديِه القدرُة 
عَلى تصنيِع القطــِع الميكانيكيِة بدقٍة، وهو قادٌر عَلى التعامِل مــَع اآلالِت الميكانيكيِة األخَرى ومنها آالُت الصقِل 
ا وبالحاســوِب. ولتكوَن قادًرا عَلى القياِم بهِذه األعماِل  والشــحِذ، وآالُت التثقيِب، وآالُت التشــغيِل المدارُة يدويًّ
، وتأّثرها باالحتكاِك. وااللتحاُق بأحِد المعاهِد  عليَك تنميُة قدراتَِك ومهاراتَِك ِفي قوانيِن الحركِة وخصائِص الموادِّ

. الفنيِة المتخصصِة في التدريِب المهنيِّ

ُع األإثراُء والتَّو�سُّ 87



ٌر ملّخ�ٌض م�سوَّ

ُل: ال�سرعُة: امل�سافُة  ْر�ُض األأَوَّ الدَّ
زمٍن  يف  ج�سٌم  يتحّرُكها  التي 

. ٍ معنيَّ

الــدر�ــُض الــثــانــي: ال��ق��وُة، عمليُة 
دفٍع اأو �سحٍب مْن ج�سٍم آلآخَر.

ُم اأفكاري  اأنظِّ
اأعمُل مطويًة ملراجعِة ما تعلَّْمُته يف هذا الف�سِل:

ُمراجعُة الف�سِل احلادَي ع�سَر 

اأكمُل كألًّ مَن اجلمِل األآتيِة باملفردِة املنا�سبِة:
قًوى مّتزنٌة

احلركُة
الت�ساُرُع
ال�سرعَة

القانوِن الثالِث لنيوتَن
القوُة

 1  ...................................   َهو زيادُة رسعِة اجلسِم يِف وحدِة الزمِن.

 2  لــكلِّ قّوِة فعٍل قّوُة ردُّ فعٍل مســاويٍة هلــا يِف املقداِر 

ومعاكســٍة هلا يِف االجتاِه. هذِه العبارُة تشرُِّي إىَل .............
. ......................

ال تتأَّثُر رسعُة جسٍم ما إذا أّثرْت فيِه ....................................  3 

ٌ يِف موقع جسٍم ما مع مروِر الزمِن.  4  ................................... تغرِّيُّ

ى  كها جسٌم يِف وحدِة الزمِن تسمَّ  5  املســافُة التي يتحرَّ

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

ى ....................................  6  عمليُة دفِع أو سحِب جسٍم تسمَّ

احلركة هَي

ال�سرعُة هَي

الت�سارع هَو

القوى قد تكون متزنة اأو القوُة 
غري متزنة

الفعل ورد الفعل
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اأجيُب عِن األأ�سئلِة األآتيِة:

 7  الفكــرُة الرئي�ســُة والتفا�سيــُل. تنشــُأ قوُة االحتكاِك بنَي 

ُك أحُدمَُها عكَس اجتاِه اآلخِر.  سطحْي جسمنِي يتحرَّ
ُر االحتكاُك يِِف حركِة األجساِم؟ أوضُح كيَف يؤثِّ

 8  اأ�ســتنتُج. أفــرتُض أينِّ أجلــُس مكاَن الشــخِص يِِف 

الصــورِة. أصُف كيــَف تبُدو يِِل األجســاُم خارَج 
الســيارِة؟ وكيَف تبُدو بالنســبِة إىََل شخٍص يقُف 

خارَج السيارِة وينظُر إليَها؟

اٌء مســافَة 400 مرٍت من   9  اأ�ســتعمُل األأرقــاَم. قطــَع عدَّ

مسافِة السباِق يِف 35 ثانيًة، و100 مرت يِف 15 ثانيًة، 
أحسُب متوسَط رسعِة العداِء يِف السباِق. 

 10  التفكرُي الناقُد. أفرتُض أنَّني أصّمُم ســيارَة ســباٍق، 

فام اخلصائُص التي ينبغي أْن أراعَيها عنَد تصميِمي 
لتسرَِّي السيارُة بأقىََص رسعٍة؟

ــُر. كيَف تسرُِّي الســيارُة برسعٍة ثابتٍة رغَم أنَّ قوَة   11  اأف�سِّ

ُر يِف السيارِة؟ املحرِك واالحتكاِك ومقاومِة اهلواِء تؤثِّ

 12  الكتابُة الو�سفيُة. أصُف آليَة تساُرِع سيارِة سباٍق.

.  عنَد دفــِع كرِة التنِس باملرِب بقوٍة  �ســواٌب اأْم خطــاأٌ  13 

ُر يِف املرِب بالقوِة نفِســها  معينــٍة فإنَّ الكــرَة تؤثِّ
يِف االجتــاِه املعاكِس. هْل هذِه العبــارُة صحيحٌة أْم 

ُ إجابتِي.  خاطئٌة؟ أفرسِّ

اأختــاُر األإجابــَة ال�سحيحــَة:  يِِف لعبــِة شــدِّ احلبِل. إذا ملْ   14 
يستطْع أيُّ الفريقنِي ســحَب الفريِق اآلخِر يِف اجتاِه 
ُر هَبا كلُّ فريٍق يِف  نقطِة النهايِة فإنَّ القوِى التِــي يؤثِّ

اآلخِر:

أ. تسبُِّب تباطَؤ حركِة الفريقنِي
ب. قًوى متزنٌة

ج. تسبُِّب تساُرَع الفريقنِي
د. قًوى غيُر متزنٍة 

 

كيَف حُتّرُك القَوى األجساَم؟  15 

القفُز العايل
الهدُف:يلجُأ العُب القفِز العــايِِل إىَل الضغِط بقوٍة عىََل 
لوِح القفِز بقدَمْيِه، فيساعُده ذلَك عىََل االرتفاِع إىَل أعىََل. 

أبنّيُ كيَف حُيدُث ذلَك. 

ماذا اأعمُل؟ 

ُر يِف الالعِب. ُد القَوى التِي تؤثِّ 1. أحدِّ

ُر يِِف الالعِب  واجتاَه  2.  أمثُِّل بالرسِم القَوى التِي تؤثِّ
كلِّ واحدٍة منَها.

ُ قواننَي احلركِة التِي خيضُع هلَا الالعُب يِف أثناِء  3.  أبنيِّ
القفِز.

ُح كيَف يــؤدِّي الالعُب قفزًة  4.  أكتُب فقــرًة توضِّ
ناجحًة. 

مراجعُة الف�سِل الحادَي ع�سَر 89



منوذُج اختباٍر
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اأختاُر األإجابَة ال�سحيحَة: 

أدرُس الخريطَة أدناُه.  1 

  


 



 















أيَن يقُع المستشَفى؟  

جنوَب غرِب قاعِة املدينِة.أ. 

جنوَب قاعِة املدينِة. ب. 

شامَل قاعِة املدينِة مبارشًة.ج. 

شامل رشق قاعِة املدينِة.د. 

أدرُس الشكَل اآلتَي؟   2 

  


 



 















ما الذي أستنتُجه مَن الشكِل أعالُه؟  

أنَّ تساُرَع السيارِة أكرُب مْن تسارِع الدراجِة.أ. 

اجِة أكرُب مْن تساُرِع السيارِة.ب.  أنَّ تساُرَع الدرَّ

أنَّ تساُرَعي السيارِة والدراجِة متساوياِن.ج. 

أنَّ رسعَتِي السيارِة والدراجِة متساويتاِن.د. 

يبيُِّن الرســُم البيانيُّ أدناُه سرعَة جسٍم خالَل   3 
12 ثانيًة.

  


 



 















متى كاَن تساُرُع الجسِم صفًرا؟  

ما بنَي حلظِة َبْدِء احلركِة والثانيِة الرابعِة.أ. 

ما بنَي الثانيِة الرابعِة والثانيِة السابعِة.ب. 

ما بني الثانيِة السابعِة والثانيِة التاسعِة.ج. 

ما بني الثانيِة التاسعِة والثانيِة العارشِة.د. 

ما الذي يمكُن أْن يحدَث إذا ســقطْت ريشــًة   4 
وكرًة مَن االرتفاِع نفِســِه وفي الوقِت نفِسِه؟ 

مفترًضا عدَم وجوِد الهواِء.

الريشُة ستصطدُم باألرِض أواًل.أ. 

الكرُة ستصطدُم باألرِض أواًل.ب. 

كالمُها سيصطدُم باألرِض يِف الوقِت نفِسِه.ج. 

كالمُها سيصطدُم باألرِض بالقوِة نفِسها.د. 
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أدرُس الشكَل اآلتي:  5 

ما القوُة التــي تعمُل على اتَّــزاِن وزِن الطائرِة   
للمحافظِة على الطائرِة على االرتفاِع نفِسِه؟

السحب.أ. 

اجلاذبيُة.	. 

الدفع ألعىل.	. 

.د.  القصوُر الذايتُّ

في الشــكِل أدناه يقوُم الطفُل بدفِع الصندوقيِن   6 
بالقوِة نفِسها.

ُك الصندوقاِن، مبيًنا العالقَة  ُح كيَف سيتحرَّ أوضِّ  
بيــَن القوِة وكتلِة كلِّ صندوٍق، وتأثيَر ذلَك في 

حركِة الصندوِق.

أدرُس الشكَل المجاوَر.   7 
إذا كاَن قائُد الســيارِة يقوُد سيارَتُه في الميداِن   
بالسرعِة نفِســها، فهْل تسارُع السيارِة ثابٌت أْم 

ُح إجابتي. متغيٌِّر؟ أوضِّ
أدرُس الشكَل المجاوَر،   8 
األســئلِة  عِن  وأجيُب 

التي تليِه: 
اجِة؟ وكيَف  •  ما تأثيُر الرياِح في ســرعِة الدرَّ  
ُر المعطُف الذي يلبُســُه راكُب الدراجِة  يؤثِّ

في سرعتِِه؟
•  مــا الذي ُيمكــُن أن يفعَلُه راكــُب الدراجِة   
للمحافظِة على سرعتِِه إذا زادْت سرعُة الرياِح؟

Study the picture below.

What effect does the wind have on

املرجُعال�ش�ؤاُلاملرجُعال�ش�ؤاُل
168272
372482
581-79684
772881



الف�شُل الثايَن ع�شَر
الكهَرباُء والِمغناطي�ُسالكهَرباُء والِمغناطي�ُس

  َما بع�ُض اأ�شكاِل الطاقِة؟ وما 
َم�شدُرها؟

.............................. 
الدر�ُض األأوُل 

ما الكهرباُء؟ وكيَف ن�شتخدُمها؟

الدر�ُض الثايِن
كيَف َتعمُل املغناطي�شاُت؟
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  مفرداُت الفكرِة العامِة

الكهرباُء
حركُة اإلإلكرتوناِت.

التياُر الكهربائيُّ
�صرياُن الكهرباِء يف مو�صٍل. 

ُة املقاومُة الكهربائيَّ
الكهربائيِّ  التياِر  مل��روِر  امل��ادِة  اَنعُة  مُُمَ

فيها. 
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املغناطي�ُض
ج�صٌم لُه القدرُة على �صحِب ج�صم اآخَر لُه 

خ�صائ�ُص مغناطي�صيٌة. 

املغناطي�ُض الكهربائيُّ
�ٌة تنتُج جماإًل مغناطي�صيًّا. دائرٌة كهربائيَّ

املولُِّد الكهربائيُّ
ِمَلفٍّ  ب��دوراِن  ا  كهربائيًّ تياًرا  ُتنتُج  اأداٌة 

فلزيٍّ بنَي قطَبْي مغناطي�ٍص. 
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األأوُل الدر�ُس 

الكهرباُءالكهرباُء

ي�ستطيُع مولُِّد )فان دي جراف( اأْن يولَِّد حزًما كبريًة مَن األإلكرتوناِت. 
كيَف ميكُن ال�سيطرُة على هذا الكمِّ مَن الطاقِة؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ُف �أتعرَّ
عوديُّ لكفاءِة �لطاقِة �جلهُة �ملعنيُة يف �ململكِة �لعربيِة  ُيعدُّ �ملركُز �ل�سُّ
كفاءِتها،  رفَع  يكفُل  مبا  �لطاقِة،  و��ستهالِك  �إنتاِج  برت�سيِد  عوديِة  �ل�سُّ

وتوحيُد �جلهوِد يف هذ� �ملجاِل.
:  لالطالِع   جهوِد �ملركِز وحمالِتِه ، ُيرجى زيارِة �ملوقِع �إلإلكرتوينِّ
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اإ�شاءِة كلِّ  ُم في  الكهربائيِة يتحكَّ الَمفاتيِح  اأيُّ 
؟  كهربائيٍّ م�شباٍح 

ُع اأتوقَّ
ي�ص��يُء الم�صب��اُح الكهربائ��يُّ َم��ا ل��ْم يك��ْن هن��اَك انقط��اٌع ف��ي م�ص��اِر التي��اِر 
الكهربائ��يِّ بي��َن قطَب��ي )طرَف��ي ( البطاريِة. �ص��وَف اأفح�ُص م�ص��اراِت تياراٍت 
��ُع اأيُّ الم�صابي��ِح  ��ٍة مختلف��ٍة با�ص��تخداِم مفاتي��َح كهربائي��ٍة، ث��َمّ اأتوقَّ كهربائيَّ

. ِة ت�صيُء اإذا فتحُت اأو اأغلقُت الِمفتاَح الكهربائَيّ الكهربائيَّ

ِعي اأختبُر توقُّ

الخطوات:

ِح، مَع اإلإبقاِء عَلى جميِع المفاتيِح  ِط المو�صَّ ُب دائرًة كهربائيًة َوْفَق المخَطّ  1  اأُركِّ
ِة مفتوحًة.  الكهربائيَّ

ُع اأيُّ الم�صابيِح ي�صُل م�صاَر التياِر  عُ.  اأفح�ُص المفتاَح اإلأوَل. اأتوقَّ اأتوقَّ  2 
ِة اإلى القطِب اإلآَخِر عنَد اإغالِق  الكهربائ��يِّ م��ْن اأحِد قطَبي البطاريَّ
المفتاِح؟ اأيُّ الم�صابيِح �صي�صيُء عنَدما يكوُن المفتاُح  اإلأول الكهربائيُّ 
عاِتي. ُل توقُّ مغلًقا مع بقاِء المفتاحيِن الثاني والثالِث مفتوحيِن؟ اأ�صجِّ

بُ.  اأُغلُق الدائرَة الكهربائيَة با�صتخداِم المفتاِح الكهربائيِّ اإلأوِل،  اأجرِّ  3 
ُل مالحظاِتي، ثم اأفتُح المفتاَح. واأ�صجِّ

 4  اأكّرُر الُخطوتيِن 2 و 3 مَع المفتاحيِن الثاني والثالِث.  

اأ�شتخل�ُض النتائَج
كاَن  عاتي  توقُّ اأيُّ  ْنُتها.  دَوّ الِتي  �ُص مالحظاِتي  اأتفَحّ البياناتِ.   رُ  اأف�شِّ  5 

�صحيًحا، واأيُّها كاَن خاطًئا وما م�صدُر الخطاأِ؟ 

اأكثَر اأ�شتك�شُف
 اأيُّ المفاتي��ِح يج��ُب اأْن يك��وَن مغلًق��ا للح�صوِل عَلى اأق��َوى اإ�صاءٍة ممكنٍة مْن 
م�صب��اٍح واح��ٍد؟ م��اَذا يح��دُث ل��و اأغلق��ُت اأكثَر م��ْن مفت��اِح. اأ�صّم��ُم تجِربًة 
��ُذ التجِربَة،  إلختب���اِر اأّي المفاتي��ِح المغلقِة ُيعِطي اإ�ص��اءًة اأقَوى َما يمكُن. اأنفِّ

ُل نتائِجي.  واأ�صجِّ

ثالثِة مفاتيَح. 	
ثالثِة م�شابيَح كهربائيٍة  	

1.5 فولت مَع قواِعِدها. 
ثالِث بطارياٍت 1.5 فولت  	

مَع قواِعِدها.
اأ�شالٍك معزولٍة بنهاياٍت  	

مك�شوفٍة.

1اخلطوة

املفتاُح الثاين

املفتاُح الثالُث

املفتاُح األأوُل

3اخلطوة

اأحتاُج اإلى:
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ما الكهرباُء ال�شاكنُة؟
قْد َيشــعُر بعُض الناِس بصدمــٍة كهربائيٍة عنَدما يلِمــُس ِمْقبَض باٍب 
. ملــاذا؟ لقِد انتقَلْت رشارٌة كهربائيٌة إىل أجســاِمهم!  يف يوٍم بارٍد جافٍّ
والربُق الذي أشــاهُدُه يف أثناِء العواصِف هــَو رشارٌة كهربائيٌة ضخمٌة 
شــبيهٌة بالرشارِة التِي تنتقــُل أحياًنا عنَد ملِس ِمقَبــِض الباِب. واملثاالِن 
يرتبطاِن بالكهرباِء. والكهرباُء هَي حركُة اإللكرتوناِت. فكيف تتحرُك 

ُد الكهرباَء؟  اإللكرتوناُت، وتولِّ

درسُت ســابًقا أنَّ الذرَة فيها بروتوناٌت وإلكرتوناٌت، وأنَّ للربوتوناِت 
ِشْحنًة موِجبًة )+(، ولإللكرتوناِت شــحنًة سالبًة )-(. ومَن املعلوِم أنَّ 
اجلســيامِت املتامثلَة الشــحناِت تتناَفُر. ويف بعِض األحياِن عنَدما ُيدّلُك 
جسامِن مًعا تنتقُل إلكرتوناٌت مْن أحِد اجلسمنِي إىل اآلخِر، وهذا ما ُيسبُِّب 
الكهرباَء الساكنَة، وهَي تراُكُم جسيامٍت مشحونٍة عىل سطوِح األجساِم.  

إنَّ قوَة اجلْذِب بنَي اإللكرتوناِت والربوتوناِت كبريٌة. إذا ُقرَب جســامِن 
دوَن أن يتالَمسا فإنَّ الكهرباَء الساكنَة تسبُِّب انتقاَل اإللكرتوناِت مْن أحِد 
اِه الربوتوناِت القريبِة عىل سطِح اجلسِم اآلخِر،  اجلسمنِي خالَل اهلواِء يف اجِّتِّ
وَينتُج عْن ذلَك رشارٌة كهربائيٌة، ويصبُح اجلســامَن متعادَلنْيِ كهربائيًّا. 

 هِل احلذاُء م�شحوٌن؟ ملاذا؟
اإر�شاٌد: اأح�صُب عدَد الربوتوناِت واإلإلكرتوناِت.

اأقراأُ ال�شكَل 

األإلكرتوناُت املرتاكمُة علَى احلذاِء 
التي  ال�شجادِة  يف  ثانيًة  ُغ  �شتفرَّ

كاَنْت م�شدَر هذِه األإلكرتوناِت. 

الكهرباُء ال�شاكنُة 

ال�شوؤاُل األأ�شا�شيُّ
ما الكهرباُء؟ وكيَف ن�شتخدُمها؟   

املفرداُت
الكهرباُء 

الكهَرباُء ال�شاكنُة 
اأِْري�ُض  التَّ

التيَّاُر الكهربائيُّ 
الدائرُة الكهربائيُة 
املقاَومُة الكهربائيُة 

داِئرُة التوايِِل 
 داِئرُة التَواِزي 

مهارُة القراءِة 
التتاُبُع 

o∫hC’G

‹ÉàdG 

oÒNC’G
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ويكوُن اجلسُم متعاداًل كهربائيًّا إذا كاَن لُه العدُد نفُسه مَن 
الربوتوناِت واإللكرتوناِت.

ام  ــْحنِة أحُدمُُها إىل اآلخِر فإهَّنَّ َب جسامِن خمتلَفا الشِّ إذا ُقرِّ
يلتصقاِن مًعا؛ بسبِب التجاذِب بنَي الشحناِتِ الكهربائيِة، 
مثَل ما حيُدُث عنَدما حتتكُّ املالبُس مًعا داخَل آلِة جِّتفيِف 

املالبِس. 

وقد جِّتذُب األجساُم املشحونُة أجســاًما متعادلًة! كيَف 
حيدُث ذلَك؟ عنَد تقريِب جســٍم مشــحوٍن مْن جســٍم 
متعادٍل فإنَّــه جيذُب نحَوه نوًعا واحًدا مَن الشــحناِت، 
ويدفُع النوَع اآلخَر إىل الطرِف البعيِد عنه. وهبذِه الطريقِة 
يســلُك الطرُف البعيُد سلوَك جســٍم مشحوٍن، وجيذُب 
أجساًما أخَرى مشــحونًة. عنَدما تكوُن الشحناُت التي 
تسبُب الكهرباَء الساكنَة عىَل ســطِح فلزٍّ فإنَّ الشحناِت 

 . ُع عىَل سطِح الفلزِّ املتامثلَة يدفُع بعُضها بعًضا، وتتوزَّ

وعنَدَما تكوُن الكهرباُء الســاكنُة عــىَل املوادِّ العازلِة 
ُع الكهرباِء الساكنِة  ٍة. ويسبُِّب جِّتمُّ يَّ ال تستطيُع احلركَة بُحرِّ
عىَل أجساِم األجهزِة واملعداِت املختلفِة مشكالٍت خطريًة. 

ويمكُن معاجلُة ذلَك عْن طريِق السامِح بانتقاِل الشحناِت 
إىل جسٍم متعادٍل كبرٍي. والكرُة األرضيُة ُموصٌل متعادٌل 
كبرٌي. ويســتفاُد مْن هذِه اخلاصيَِّة يف محايِة األجســاِم مْن 
تأثرِي الكهرباِء الساكنِة ـ ومنها الربُق ـ عْن طريِق تأريِض 
يٍّ متصٍل باألرِض. ومْن ذلَك أيًضا  األجساِم بسلٍك فلزِّ
باألرِض.  الكهربائيِة  األجهزِة  وَوْصُل  الصواعِق،  مانعُة 
والتَّْأريُض منُع تراُكِم الشــحناِت الزائدِة عىَل األجســاِم 
املوصلــِة، عْن طريِق َوصِلها بجســٍم موصٍل كبرٍي، وهَو 
ُر  األرُض. وبذلــَك فإنَّ اجلســَم املتَِّصَل بــاألرِض يمرِّ

ِشحناتِه الزائدَة إىَل األرِض.

 اأخترُب نف�شي
التتاُبُع. م��اَذا يح��ُدُث لبال��وٍن اكت�ش��َب اإلكرتون��اٍت 

اإ�شافيًة عنَد تقريِبِه اإىل جداٍر؟

الِن  التفكرُي الناقُد. ماَذا يحُدُث اإَذا تالَم�َض ُمَو�شِّ
لُهما �ِشحناٌت خمتلفٌة؟

اإلكرتون

بروتون

املفتاح
هذا البالوُن األأ�شفُر عليه اأربعُة اإلكرتوناٍت 

اإ�شافيٍة.

اإىل  األأحمُر  املتعادُل  البالوُن  ينجذُب 
البالوِن األأ�شفِر. 

بعيٌد  األأزرُق  املتعادُل  البالوُن 
ا فال ينجذُب.  جدًّ
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كيَف َت�سِري الكهرباُء؟ 
نســتخدُم األجهــزَة الكهربائيََّة يف كلِّ جمــاالِت حياتِنا 
اليوميِة، وغالًبا ما نفرُس عمَل األجهزِة الكهربائيِة بسبِب 
ٍل  ياُن الكهرباِء يف ُموصِّ ى رََسَ َياِن الكهرباء فيَها. وُيسمَّ رََسَ
. يمرُّ التيَّاُر الكهربائيُّ يِف مساٍر مغلٍق مَن  التيَّاَر الكهربائيَّ
ُن املساُر غالًبا  ى الدائرَة الكهربائيَة. ويتكوَّ املوصالِت يسمَّ
مْن أسالٍك فلّزّيٍة تصُل بنَي أجزاِء الدائرِة املختلفِة. وجيُب 
أْن يتوافَر يف الدائرِة جــزٌء أْو أداٌة لتحريِك اإللكرتوناِت 
ى  يف اجتــاٍه واحٍد عىََل طوِل املســاِر. وهِذه األداُة تســمَّ
مصدَر اجلهِد. والبّطارياُت مثاٌل جيٌِّد عىََل مصدِر اجلهِد. 

؛ وهَو  وتشــتمُل الدائرُة الكهربائيُة عىََل مفتــاٍح كهربائيٍّ
أداٌة تقوُم بغلــِق الدائرِة الكهربائيــِة أْو فتِحها. وعنَدما 
ُيْغِلُق املفتاُح الكهربائــيُّ الدائرَة الكهربائيَة فإنَّ اختالَف 

الشحناِت بني طريَفِ البطاريِة يســّبُب دْفَع اإللكرتوناِت 
ُض  فيها، ممَّا يســبُِّب حركَتهــا، ويِف الوقِت نفِســه تتعرَّ
الربوتوناُت لقوٍة يف االجتــاِه املعاكِس، ولكنَّها ال تنتقُل؛ 

ا مقيَّدُة احلركِة يِف أنويِة الذراِت.  ألهَّنَّ

وال تنتقُل الكهرباُء بالطريقِة نفِسها يف كلِّ جزٍء مْن أجزاِء 
الدائرِة الكهربائيَِّة؛ فهناَك أجــزاٌء مَن الدائرِة الكهربائيِة 
ى املقاومَة الكهربائيَة.  تقاوُم مروَر اإللكرتوناِت فيَها ُتسمَّ

ى ُأوم )Ω(، وتفقُد  تقاُس املقاَومُة الكهربائيُة بَوحدٍة ُتسمَّ
اإللكرتوناُت بعَض طاقتِها عنَدمــا مترُّ يف هَذا اجلزِء مَن 
ُل هــذِه الطاقُة إىل حرارٍة  الدائــرِة الكهربائيَِّة، وقْد تتحوَّ
أْو إشعاٍع، كاََم يِف املصباِح الَكهربائيِّ الِذي يمثُِّل مقاوَمًة 

كهربائيًَّة.

امل�سباُح اليدويُّ دائرٌة كهربائيٌة م�سدُر اجلهِد 
ه��َي  الكهربائي��ُة  واملقاوم��ُة  البطاري��ُة،  فيه��ا 

. . وفيها مفتاٌح كهربائيٌّ امل�سباُح الكهربائيُّ

املقاومة الكهربائية

ُك اإلإلكرتوناُت بعيًدا يف الدائرِة الكهربائيِة.  قْد إل تتحرَّ

مفتاٌح كهربائيٌّ

م�سدُر اجلهِد
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قيا�ُض التياِر الكهربائيِّ
با�ش��تعماِل  ي��ٍد،  لم�شب��اٍح  كهربائي��ًة  دائ��رًة   1  اأُرّك��ُب 
كهربائ��يٍّ  وم�شب��اٍح  كهربائ��يٍّ  ومفت��اٍح  بطاري��ٍة 

واأ�شالٍك كهربائيٍة. 

با�ش��تخداِم  الكهربائي��َة  الدائ��رَة  اأغل��ُق    . اأألح��ظُ  2 
، واأ�شّجُل نتائِجي. المفتاِح الكهربائيِّ

 3  اأف�ش��ُل الدائ��رَة الكهربائي��َة، واأو�ش��ُل به��ا بطاري��ًة 

ُد اأنَّ القْطَب الموِجَب للبطاريِة الثانيِة  اأخَرى. اأتاأكَّ
يالم�ُض القطَب ال�شالَب لالأولى. 

 4  اأغلُق الدائرَة الكهربائيَة. هْل �شدُة اإ�شاءِة الم�شباِح 
الكهربائيِّ كَما هَي ِفي ال�شابِق؟ لماَذا؟

اأ�ش��تنتجُ.  كيَف اأ�ش��تدلُّ علَى �ش��رياِن كهرباَء   5 
اأكبر في دائرٍة كهربائيٍة؟ 

 اأخترُب نف�شي
��������ُر �شك������ُل الطاق�������ِة يف امل�شباِح  التتاُبُع. كيَف يتغيَّ

؟ اليدويِّ

التفك��رُي الناقُد. كي��َف ت�ش��ِبُه املقاَوم��ُة الكهربائيُة 
األحتكاَك؟

ينتقــُل التيَّاُر الكهربائــيُّ يف الدائــرِة الكهربائيِة برسعٍة 
تقرتُب مْن رَسعِة الضوِء، ومــَع ذلَك فإنَّ اإللكرتوناِت 
تنتقُل مّلمرتاٍت قليلًة يف الثانيِة. ملاذا؟ حتتاُج اإللكرتوناُت 
َك مسافًة كافيًة لتدفَع إلكرتوناٍت أخَرى. ويقوُم  أْن تتحرَّ
كلُّ إلكــرتوٍن بدفِع إلكرتوٍن آخــَر. واإللكرتوُن اآلخُر 

يدفُع إلكرتوًنا آخَر ... وهكَذا، وتستمرُّ العمليُة.

يقــاُس التيَّاُر الكهربائيُّ الــِذي يمرُّ يِف دائــرٍة كهربائيٍَّة 
ى األْمبرِي. وجيُب احلذُر عنَد استعامِل التيَّاِر  بَوْحدٍة ُتَســمَّ
مقداُره  تيــاًرا  فإنَّ  كاَن صغــرًيا؛  وإْن   ، الكهربائــيِّ
ا. أمبري قْد يســبُِّب صعقًة كهربائيــًة ضارًة جدًّ  0.05

وتقاُس الطاقُة الكهربائيُة بوحدِة اجلوِل. 

َت�شِري الكهرباُء يف األأ�شالِك كما َي�شِري املاُء يف األأنابيِب
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َما اأنواُع الدوائِر الكهربائيِة؟
متثُِّل الصوُر واملخططاُت يف الشــكِل أدناُه نوعنِي خمتلفنِي مَن الدوائِر الكهربائيِة. أحاوُل حتديَد 

كلِّ جزٍء مَن الدائرِة الكهربائيِة عىَل الصورِة، وما يقابُله عىَل املخطِط. 

ى دائرًة كهربائيًة موصولًة عىل التوايِِل. ويِف  وإَذا ُوِجَد مســاٌر مغَلٌق واحٌد يِف دائرٍة كهربائيٍة ُتسمَّ
هذِه احلالِة َيرِسي التياُر الكهربائــيُّ يف مجيِع املقاوماِت املتصلِة يف الدائرِة الواحدِة تلَو األخَرى. 
وكلَّام أضيَفــْت مقاَوماٌت جديدٌة فإنَّ الطاقَة التي تصُل إىل كلِّ مقاومــٍة تنقُص وتزداُد املقاومُة 

الكليُة يف الدائرِة. 

وبعُض أنواِع حباِل الزينِة متثُِّل هَذا النوَع مَن الدوائِر الكهربائيِة، فإَذا تعطََّل أْو أزيَل أحُد امَلصابيِح 
الكهربائيِة فيِه ملْ تضْئ سائُر املصابيِح. ولو ُوِصَلِت األجهزُة الكهربائيُة يف املنزِل عىَل هَذا املنواِل 

فإنَّ إيقاَف تشغيِل إحداها يسّبُب مشكلًة؛ حيُث يؤّدي إىل عدِم تشغيِل األجهزِة األخَرى. 

ــُل الدوائُر الكهربائيُة يف املنزِل عــىل التوازي؛ حيُث يوجُد فيَها أكثُر مْن مَســاٍر ُموَصٍل  وتوصَّ
بالكهرباِء. وبســبب أكثَر مْن مســاٍر فإنَّ املقاومَة الكلّيَة للدائرِة تكوُن صغريًة؛ والتياُر املارُّ فيَها 

يكوُن أكرَب. 

َي�شِري التيَّاُر الكهربائيُّ يف الدائرِة املو�شولِة علَى التوايِِل يف م�َشاٍر واِحٍد.

خمّططاُت الدوائِر الكهربائيِة 
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 اأخترُب نف�شي
التتابُع. م��اذا يح��دُث ل�ش��طوِع امل�شابي��ِح الكهربائي��ِة يف دائ��رٍة كهربائيٍة 

مت�شلٍة علَى التوايِِل  يِف كلِّ مرٍة ُت�شيُف فيَها م�شباًحا للدائرِة؟

التفك��رُي الناقُد. كي��َف تق��ارُن ب��َن التي��اِر الكهربائيِّ يف دائ��رٍة كهربائيٍة 
مو�شولٍة علَى التوايِِل واأخَرى مو�شولٍة علَى التواِزي؟ 

هذا ال�شلُك املهرتُئ ي�شّكُل خطورًة، 
التما�ِض  دائرِة  تكويِنَ  ي�شّبُب  وقْد 

ٍر(. )دائرِة َق�شْ

 تــرِسي الكهرباُء يف الدائرِة املوصولِة عىل التوازي يف مجيِع املســاراِت يف 
. ماَذا  الوقِت نفِسه، وكلَّام قلَِّت املقاومُة يف املســاِر ازداَد التياُر الكهربائيُّ
حيدُث إذا ُفِصَل التياُر الكهربائيُّ يف أحِد املساراِت؟ يتوقَُّف رَسياُن التياِر 

يف هذا املساِر، ويستمرُّ رََسياُنُه يف املساراِت األخَرى.  

قْد حيدُث تالُمٌس بنَي املوصالت يِف الدائرِة الكهربائيِة دوَن رَسياِن التياِر 
، وتلِف األجهزِة  يف املقاومــِة، مما يؤديِّ إىل مروِر تياٍر كبرٍي يف نقطِة التَّاَمسِّ
الكهربائيــِة املنزليِة، أْو تســبُِّب حدوَث حريٍق. واألســالُك املهرتئُة مَن 

األسباِب الشائعِة يف حدوِث ذلَك.

�شلٌك ُمو�شٌل

مقاَومٌة 

ِمفتاٌح

ٌة اريَّ بطَّ

املفتاح

َي�شِري التياُر الكهربائيُّ يف الدائرِة املو�شولِة علَى التواِزي يف اأكرَث مْن م�شار. 

اأكث�������ُر �شطوًع�������ا  اأيُّ امل�شابيِح الكهربائيِة   
عنَدما ُتْغلَُق الدائرُة الكهربائيُة؟

اإر�شاٌد: اأيُّ امل�صاراِت لَها اأقلُّ مقاومٍة؟ 

اأقراأُ ال�شكَل 
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كيَف َت�ستخدُم �لكهرباَء بطريقٍة �آمنٍة؟
يلجُأ بعُض الناِس إىل  توصيــِل أجهزٍة كهربائيٍة منزليٍة يف وْصلٍة كهربائيٍة 
واحدٍة. ويف كلِّ مرٍة ُيوَصُل جهاٌز كهربائيٌّ فيها يضاُف مساٌر آخُر إىل دائرِة 
، الذي يرفُع حرارَة األسالِك  التوازي. وُيسّبُب هَذا زيادَة التياِر الكهربائيِّ

إىل درجٍة قد يبدُأ عنَدها االشتعاُل. 

ــُب فيها ُمنَْصِهراٌت  وحلاميِة املنازِل مَن التيــاراِت الكهربائيِة الكبريِة ُيركَّ
أْو قواطــُع كهربائيــٌة. وامُلنَْصِهُر ســلٌك ينقطُع إذا مرَّ فيِه تيَّــاٌر كهربائيٌّ 
كبرٌي. والقواطُع مفاتيُح كهربائيٌة تفصُل التيــاَر الكهربائيَّ إذا كاَن كبرًيا. 

ويستعمُل يف املنازِل قواطُع كهربائيٌة منفصلٌة لدوائَر خمتلفٍة. 

وُتوَصُل األجهزُة اإللكرتونيُة احلّساســُة - ومنها احلواسيُب - بمنظِّامٍت 
 . ِ الفجائيِّ يف التياِر الكهربائيِّ ؛ لتمنَع حدوَث التغريُّ للتياِر الكهربائيِّ

ُد مقبُس الكهرباِء بأداٍة تعمُل عىل فصِل التياِر  ويف احلاّممــاِت واملطابِخ يزوَّ
، أو رسياِن الكهرباِء  الكهربائيِّ عِن املقبِس يف حاِل حدوِث متاسٍّ كهربائيٍّ

يف املاِء. 

ا، فإذا  واألســالُك الكهربائيُة التي ُتوِصُل الكهرباَء إىل املنــزِل خطرٌة جدًّ
َعِلَقــْت لعبٌة أو طائرٌة ورقيٌة عليَها  فمَن اخلطِر حماولُة الوصوِل إليها، فقْد 

يؤدِّي ملُس سلٍك كهربائيٍّ متدلٍّ مْن عموٍد كهربائيٍّ إىل املوِت. 

 �أخترُب نف�سي
�لتتابُع: كيالالَف ميكالالُن �أْن تالالوؤدِّي �لتو�سيالالاُت 

�لكهربائيُة �إىل �إ�سعاِل حريٍق؟

�لتفكالالُر �لناقُد. فيالالَم ي�سالالبُه �ملُْن�َسِهالالُر �ملفتاَح 
، وفيَم يختلُف عنُه؟ �لكهربائيَّ

▼ أل تقرتْب مطلًقا مْن �أ�ساٍك كهربائيٍة �ساقطٍة على �ألأر�ِض. 

�لدو�ئالالِر  حمايالالِة  علالالى  �لقو�طالالُع  تعمالالُل 
�لكهربائيِة مَن �لتيار�ِت �لكبرِة.

ُت�ستخدُم �ملقاب�ُض �ملُوؤرَّ�سُة يف �ملنازل 
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ٌر �ٌص م�صوَّ ملخَّ

الكهرب��اُء ال�ص��اكنُة ه��َي تراك��ُم 
�شحناٍت كهربائيٍة.

التي��اُر الكهربائ��يُّ ه��َو �َش��َرياُن 
الكهرباِء يف ُمو�شِل.

دوائ��َر  يف  الكهرب��اُء  َت�ص��ِري 
كهربائي��ٍة مو�شولٍة على التوايل 

اأْو على التواِزي.

ُم اأفكاري  اأنظِّ
اأعم��ُل مطويًة اأُخّل���صُ فيها 

ما تعَلّْمُته عْن كلِّ عنواٍن فيها.

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
ُر مو�ش��ٌل ال�ش��حناِت الكهربائي��َة  املفرداُت. عنَدم��ا مي��رِّ  1 
ى هَذا   الزائدَة على �ش��طِحه اإلى ُمو�شٍل اآخَر كبرٍي ُي�ش��َمّ

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

ُن  التتابُع. ماذا يحدُث ألأج�ش��اٍم عنَدما تدلُك مًعا، وتكوِّ  2 
�شرارًة كهربائيًة؟ 

o∫hC’G

‹ÉàdG 

oÒNC’G

التفك��ُر الناقُد. ه��ْل ت�ش��ُل األإلكرتوناُت م��َن البطاريِة   3 
اإلى امل�شباِح الكهربائيِّ قبَل اأْن ي�شيَء؟

اأخت��اُر اإلإجابَة ال�صحيحَة. اإ�شافُة م�شابيَح اأخرى اإلى   4 

دائرٍة مو�شولٍة على التوايل: 

 ي�صّبُب نق�َص التياِر   ب.ي�صّبُب زيادَة التياِر    اأ.
 يعك�ُص اتجاَه التياِر د. إل يتغّيُر التياُرج�.

اأخت��اُر اإلإجاب��َة ال�صحيحَة. ما ال��ذي يحِمي املنازَل مَن   5 

التياِر الكهربائيِّ الكبرِي؟ 

 المقاوماُت ب.المقاب�ُصاأ.
م�صادُر الكهرباِءد. القواطُع الكهربائيُة ج�.

. ما الكهرباُء؟ وكيَف ن�شتخدُمها؟ ال�صوؤاُل اإلأ�صا�صيُّ  6 

ا�صتخداُم الرْبِقِ يف اإلإ�صاءِة 
يف ال�شاعق��ِة الكهربائي��ِة ال�شغ��ريِة يوجُد ح��وايل 500 مليون جول 
م��ن الطاق��ِة. َي�ش��تخدُم امل�شب��اُح الكهربائيُّ 100 ج��ول/ ثانية، كْم 

�شاعًة ي�شيُء امل�شباُح بهذِه الكميِة للّطاقِة؟ 

اكت�صاُف الكهرباِء  
ق��اَم )بنيامني فرانكلني( بالعديِد مَن التج��ارِب الكهربائيِة. اأبحُث 

ها. �شُ عْن هذِه التجاِرِب واأخلِّ

العلوُم والريا�ضياُتالعلوُم والريا�ضياُت

الكهرباُء ال�صاكنُة 
هَي ...

التياُر الكهربائيُّ 
هَو ...

َت�صري الكهرباُء 
ا يف ... اإِمّ
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كيَف حُت�شُب الطاقُة الكهربائيُة امل�شتهلَكُة؟
ُل الطاقِة التي ت�صتهلُكها اإلأجهزُة الكهربائيُة  تقا�ُص القدرُة اأْو معدَّ
ى )الواط(. ويعاِدُل الواُط الواحُد جول لكلِّ ثانيٍة.  بَوحداٍت ُت�صمَّ
ا، لذا فاإن �صركاِت الكهرباِء تقي�ُص  وهو وحدُة قيا���صٍ �صغريٌة جدًّ
ى كيلوواط/  َل ا�ص��تهالِك الطاق��ِة الكهربائي��ِة بوحدٍة  ُت�ص��مَّ مع��دَّ

�صاعة، وتعادُل 1000 واط/ �صاعة.

َل الطاقِة امل�صتهلكِة  واأ�صتطيُع اأْن اأجَد معدَّ
�ص��رِب  طري��ِق  ع��ْن  بالكيلوواط/�ص��اعة 
ع��دِد  يف  )ال��واط(  الكهربائي��ِة  الق��درِة 

، ثمَّ اأق�صُم  ال�ص��اعاِت التي ا�صُتخِدَم فيها اجلهاُز الكهربائيُّ
الناجَت على 1000.

ُ اجلدوُل اأدناُه القدرَة الكهربائيَة )بالواط( لبع�ِص اإلأجهزِة  ويبنيِّ
ُل عدَد ال�ص��اعاِت التي  الكهربائيِة. اأختاُر خم�ص��َة اأجهزٍة، واأ�ص��جِّ
ي�ص��تغُلها اجلهاُز يف منزيِل مدَة اأ�صبوٍع واحٍد. وميكُنني ا�صتعماُل 
املعلوم��اِت يف ال�صفح��ِة املقابلِة لتقديِر عدِد الكيلوواط/ �ص��اعة 

التي ميكُن اأْن ت�صتهِلَكها اإلأجهزُة يف ال�صنِة.

قدرُة اجلهاِز امل�شتخَدِم
القدرة )الواط( الجهاُز

3000 ن�صافُة مالب�َص

1800 غ�ّصالُة �صحوٍن

1200 مكواٌة

1080 ميكروويف

900 محم�صُة خبٍز

480 غ�صالُة مالب�ٍص

270 حا�صوٌب

120 تلفاٌز
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 اأجُد احللَّ 
ما عدُد ساعاِت تشغيِل كلِّ جهاٍز يف األسبوِع؟. 	

ما مقداُر الطاقِة التي استهَلَكها كلُّ جهاٍز بَوْحدِة كيلوواط/ ساعة يف األسبوِع؟ . 	

ما معّدُل الطاقِة التي اســتهَلَكها كلُّ جهاٍز بالكيلوواط/ ســاعة يف الســنِة؟ أمّثُل النتائَج بيانيًّا باستخداِم . 	
األعمدِة البيانيِة. 

ح�شاُب الطاقِة الكهربائيِة امل�شتهلَكِة كيلوواط/ �شاعة يف ال�شنِة
أنا أعرُف أنَّ 1 كيلوواط/ ساعة يساوي 1000 واط/ ساعة. أجُد مقداَر الواط الذي يستهلُكه اجلهاُز،  	

َلُه إىل كيلوواط/  ثمَّ أرضُبُه يف عدِد الســاعاِت التي يعمُل فيها اجلهاُز، ثمَّ أقسُم الناتَج عىل 1000 ألحوِّ
ساعة. 

أفرتُض أنَّ جهاَز التلفاِز يعمُل 12.5 ساعًة يف األسبوِع. 
120 واط × 12.5 ساعة = 1500 واط/ ساعة 

1500 واط/ ساعة ÷ 1000 = 1.5 كيلوواط/ ساعة 
أقّدُر عدَد الكيلوواط/ ساعة التي يستهلُكها اجلهاُز يف السنِة، وذلَك برضهِبا يف عدِد أسابيِع السنِة.  	

1.5 كيلوواط/ ساعة × 52 أسبوًعا يف السنة = 78  كيلوواط/ سنة 

ا ُل الطاقِة الم�شتهلكِة �شنويًّ معدَّ ُل الطاقِة الم�شتهلكِة اأ�شبوعيًّا معدَّ عدُد �شاعاِت الت�شغيِل اأ�شبوعيًّا الجهاُز

ُع األإثراُء والتَّو�شُّ 105



ُة ُةالِمغناطي�سيَّ الِمغناطي�سيَّ

الثاني الدر�ُس 

يعتمُد هَذا القطاُر يف �سرِيه علَى املغناطي�سيَِّة، حيُث ت�سُل �سرعُتُه اإىل 
400ميل/�ساعة اأو اأكرث من 600 كم/�ساعة. دوَن اأن يالم�َس ق�سباَن 

ال�ّسّكِة التي ي�سرُي علَْيها. َما املغناطي�سيَة؟ وكيَف ي�ستفاُد منَها؟ 

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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المغناطي�ِض؟  توؤّثُر قَوى  كيَف 
ُع  اأتوقَّ

يمك��ُن للمغناطي���ِص اأْن ي�ص��حَب اأْو يدف��َع غيَره مَن المغناطي�ص��ات. ف��ي اأيِّ اأجزاِء 
ِعي. الق�صيِب المغناطي�صيِّ تترّكُز اأكبُر قوٍة؟ اأكتُب توقُّ

ِعي اأختبُر توقُّ

الخطوات:
الكي�َص   واأ�صُع  واأغلُقُه جيًدا،  اأ�صُع برادَة حديٍد في كي�ٍص بال�صتيكيٍّ    . اأألحظُ  1 
اأر�صُم  منتظًما؟  �صكاًل  الحديِد  برادُة  ُل  ت�صكِّ هْل   . مغناطي�صيٍّ ق�صيٍب  فوَق 

اأإلحُظُه. كَما  ال�صكَل 

في  كَما  المتريِة،  الم�صطرِة  با�صتخداِم  مغناطي�صيًّا  ق�صيًبا  اأعّلُق  اأجرّبُ .   2 
ُل  اأ�صجِّ ُك.  اآخَر. واأراقُب كيَف يتحرَّ ا  اإليِه ق�صيًبا مغناطي�صيًّ ال�صورِة، واأقّرُب 

مالحظاِتي. واأكّرُر ذلَك لكلِّ جهٍة مَن المغناطي�ِص. 

البو�صلَة عنَد  واأ�صُع  الطاولِة،  المتريَة م�صتويًة عَلى  الم�صطرَة   3  اأ�صُع 
ُه الم�صطرَة اإلى اتجاِه �صرَق غرَب. اأبداأُ  التدريِج �صْفٍر للم�صطرِة. اأوجِّ
الم�صطرِة  �صم عَلى  التدريِج 100  المغناطي�ِص مْن عنِد  في تحريِك 
اإبرُة  عنَدها  بداأَْت  التي  الم�صافَة  ُل  اأ�صجِّ البو�صلِة.  نحَو  المتريِة 

ُر ذلَك للطرِف اإلآخِر مَن الِمغناطي�ِص. ِك، واأكرِّ البو�صلِة في التحرُّ

اأ�شتخل�ُض النتائَج
عاِتي،  توقُّ َيْدَعُم  اأيُّها  مالحظاِتي.  جميَع  �ُص  اأتفحَّ البياناتِ.   اأف�شّرُ   4 
�صحيحًة؟  توقعاِتي  كاَنْت  هل  ذلَك.  ُح  اأو�صّ مَعها؟  يّتفُق  إل  واأيُّها 

لماَذا؟

اأكثَر اأ�شتك�شُف
ْيِن عَلى م�صتًوى واحٍد، وفي خطٍّ  اأفتر�ُص اأنَّني و�صْعُت ق�صيبْيِن ِمغناطي�صَيّ
م�ص��تقيٍم؛ بحيُث يالم���ُص القطُب ال�ص��ماليُّ لمغناطي�ٍص القطَب الجنوبيَّ 

كب��ُر قوٍة له��ذا المغناطي���ِص المزدوِج؟  ُز اأ ي��َن تتركَّ لالآخ��ِر. ُت��رى اأ
ِعي، واأكتُب تقريًرا عْن مدى دّقِتِه. اأ�صّمُم تجِربًة إلختباِر توقُّ

كي�ٍض بال�شتيكيٍّ �شفاٍف
برادِة حديٍد

ق�شيباِن مغناطي�شيَّاِن
خيٍط 

م�شطرٍة مرتيٍة
كتٍب 

بو�شلٍة

3اخلطوة

2اخلطوة

اأحتاُج اإلى:
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ال�شوؤاُل األأ�شا�شيُّ
كيَف َتعمُل املغناطي�شاُت؟ 

املفرداُت
املِغناطي�ُض 

املجاُل املغناطي�شيُّ 

املِغناطي�ُض الكهربائيُّ 

ُك الكهربائيُّ املحرِّ

املولُِّد الكهربائيُّ 

الرفُع املغناطي�شيُّ 

مهارُة القراءِة 
املقارنُة

      o±ÓàN’G   o¬oHÉ°ûàdG   o±ÓàN’G 







ما املِغناطي�شيَُّة؟
يعتمــُد الكشــافُة والبحــارُة وغرُيهم عىل 
نا  البوصلــِة يف حتديِد اجِّتاهاهِِتــم، فكيَف تدلُّ
البوصلُة عىل االجِّتاِه؟ تشرُي إبرُة البوصلِة إىل 

امِل. اجِّتاِه الشَّ

 كيــَف تتَِّجُه إبرُة البوصلِة نحَو الشــامِل؟ إنَّ 
اإلبرَة يف البوصلِة عبارٌة عْن مغناطيٍس. واملغناطيُس جسٌم له القدرُة عىل 
جذِب جســٍم آخَر لُه خصائُص مغناطيسيٌة. ويؤثُر املغناطيُس يف فِِلّزاٍت 

معيَّنٍة، منها احلديُد والنيكُل. 

. واألقطاُب املتشــاهبُة  ، وآخُر جنويبٌّ للمغناطيِس قطباِن: قطٌب شــاميلٌّ
للمغناطيســاِت تتنافُر، بيناَم األقطاُب املختلفُة تتجاَذُب. ويمكُن تشبيُه 
حناِت الكهربائيِة. وإذا ُقطَِع مغناطيٌس إىل نصفنْيِ  ذلَك  باَم حيُدُث مَع الشِّ

 . فإنَّ كلَّ نصٍف سيكوُن مغناطيًسا بقطبنْيِ

أعرُف أنَّ لألرِض قطًبا شــامليًّا وآخَر جنوبيًّا. هِل األرُض مغناطيٌس؟ 
نعْم. إنَّ إبرَة املِغناطيِس تشــرُي إىل القطِب الشاميلِّ املغناطييسِّ لألرِض. 
وخيتلُف موقُع القطِب الشاميلِّ املغناطييسِّ قلياًل عْن موقِع قطبِها الشاميلِّ 

. اجلغرايفِّ

N

N

N

N

NN

N

NN

N

S

S

S

SSS

S

SS

S

SSSS

N

N

N

N

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

SN

S

N

S

N

S

اأقطُع مغناطي�ًش����������ا اإىل ج����زاأْيِن، 
ْن��ُت مغناطي�ش��ِن  فاأج��ُد اأنن��ي كوَّ
جديديِن، كلٌّ منُهما لُه قطباِن. 

املغناطي�ِض  �شل�����������وَك  الذراُت  ت�شلُك 
مغناطي�ًشا  بو�شِفه��������ا  ذرٍة  كلُّ  وتعمُل 
�شغرًيا. وينت��������ُج ع��������ْن ترتيِب ه���������ذِه 

املغناطي�شاِت ال�شغريِة مغناطي�شيٌة.
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اُت ســلوَك املغناطيــِس، وهي تســتمدُّ  تســلُك الــذرَّ
خصائَصهــا املغناطيســيَة مْن خصائــِص اإللكرتوناِت 
وحركتِها. إالَّ أنَّ اخلصائَص املغناطيسيَة ال تظهُر يف معظِم 
اِت  ؛ ألنَّ األقطاَب الشامليَة واألقطاَب اجلنوبيَة للذرَّ املوادِّ
تتَِّجُه يف اجِّتاهاٍت عشــوائيٍة. وُتلِغي قَوى هذِه األقطاِب 
ْت أقطاٌب كثريٌة مَن الذراِت  ا إذا اصطفَّ بعُضها بعًضا. أمَّ
ُن مغناطيٌس دائٌم. وتعطِي  يف اجِّتاِه واحٍد، فعندئٍذ يتكــوَّ
قَوى األقطاِب املتجّمعِة يف اجِّتاٍه واحٍد قوًة للمغناطيِس. 
ومن ذلك القضيُب املغناطييسُّ الذي اســتخدْمُتُه سابًِقا. 
َتظهُر اخلصائــُص الفيزيائيُة يف بعِض الفلــزاِت، ومنَها 
احلديُد والنيكُل والكوبْلــُت وفِِلّزاٌت أخَرى قليلٌة؛ فهي 
تنجذُب نحَو املغناطيِس. وتستطيُع ذّراهُِتا االصطفاَف يف 
اجِّتاٍه واحٍد، مثُلها يف ذلَك مثُل املغناطيســاِت، ثمَّ تسلُك 

هذِه املوادُّ سلوَك مغناطيٍس ضعيٍف.

وعنَدمــا ننثُر قطًعــا صغريًة مْن هــذِه الِفِلــّزاِت - مثل 
ا تشــّكُل خطوًطا.  برادِة احلديِد- فــوَق مغناطيٍس فإهَّنَّ
وهذِه اخلطوُط متثُل اجِّتاهاِت القَوى املغناطيســيِة حوَل 
اَم كانْت  . وكلَّ ُ عِن املجــاِل املغناطييسِّ املغناطيِس، وتعربِّ
هــذه اخلطوُط بعُضها قريــٌب مْن بعٍض كاَنــِت القَوى 
ًة يف ذلَك املكاِن. والقَوى املغناطيســيُة  املغناطيســيُة قويَّ
. لألرِض شبيهٌة بالقَوى املغناطيسيِة للقضيِب املغناطييسِّ

كلَّما كانْت خطوُط املجاِل املغناطي�شيِّ بع�شها قريٌب مْن بع�ٍض 
كانِت القَوى املغناطي�شيُة اأكرَب.

لق�شيٍب  املغناطي�شيَّ  املجاَل  لالأر�ِض  املغناطي�شيُّ  املجاُل  ي�شبُه 
. مغناطي�شيٍّ

 اأخترُب نف�شي
الق�شي��َب  األأر�شي��ُة  الك��رُة  ُت�ش��ِبُه  في��َم  اأق��ارُن. 

، وفيَم تختلُف عنُه؟ املغناطي�شيَّ

التفكرُي الناقُد. كيَف ميكُنَك حتويُل قطعِة حديٍد 
اإىل مغناطي�ٍض دائٍم؟ 

تكويُن املغناطي�شاِت 
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ما املغناطي�شاُت الكهربائيُة؟ 
َما الــيُء املشــرتُك بنَي جــرِس البــاِب وجهــاِز التلفاِز 
 . ؟ كلُّهــا حتتوي عىل مغناطيٍس كهربائيٍّ واملحرِك الكهربائيِّ
ُن جماالً مغناطيسيًّا.  واملغناطيُس الكهربائيُّ دائرٌة كهربائيٌة تكوِّ
ُد جماالٍت مغناطيسيًة. وعنَدما  كَة تولِّ إنَّ اإللكرتوناِت املتحرِّ
يتوقَّــُف رََسيــاُن التيــاِر الكهربائيِّ يتالَشــى هــَذا املجاُل 

 . املغناطييسُّ

يٌّ مستقيٌم  يمرُّ فيِه  وأبسُط املغناطيساِت الكهربائيِة سلٌك فلزِّ
تياٌر كهربائيٌّ يولُد حوَله جمااًل مغناطيسيًّا. وعنَد لفِّ السلِك 
 . الفلّزيِّ عىَل شــكِل حْلقٍة  تــزداُد قوُة املجــاِل املغناطييسِّ
ا، وجِّتتمُع املغناطيسيُة  َن ِمَلفًّ ويمكُن لِعدٍد مَن احلْلقاِت أْن تكوِّ
نُة مْن كلِّ حْلقٍة مًعا لتجعَل املَِلفَّ مغناطيًســا كهربائيًّا  املتكوِّ
ا، وُيشــبُِه شــكُل املجاِل املِغناطييسِّ للملفِّ شكَل جماِل  قويًّ

. القضيِب املغناطييسِّ

وإذا ُوضَع قضيُب حديٍد داخَل ذلَك امللفِّ فإنَّ قضيَب احلديِد 
. كاَم  يصبُح مغناطيًســا. وهذا يزيُد مْن قوِة املجاِل املغناطييسِّ
يمكــُن زيادُة قوِة املجاِل املغناطييسِّ عــْن طريِق زيادِة  التياِر 

، أْو عْن طريِق زيادِة عدِد اللفاِت. الكهربائيِّ املارِّ يِف امللفِّ

تعتمُد بعُض األجهــزِة الكهربائيِة عىَل املغناطيِس الكهربائيِّ 
يف عمِلها، ومْن ذلــَك جرُس الباِب؛ حيــُث يوجُد قضيُب 
، وعنَدما أقــوُم بالضغِط عىَل  حديــٍد داخَل ملــفٍّ كهربائيٍّ
مفتاِح اجلــرِس الكهربائيِّ فإنَّني أغلُق الدائــرِة الكهربائيِة، 
فينجذُب قضيُب احلديِد املسؤوُل عْن إحداِث الصوِت نحَو 
. ويف الوقت نفِســه فإنَّ حركَة قضيِب احلديِد إىل  مركِز امللفِّ
أعىَل تفصُل الدائــرَة الكهربائيَة، مما يســبُِّب فقَد املغناطيِس 
الكهربائيِّ خاصيَة اجلذِب، فيعــوُد قضيُب احلديِد إىَل مكانِه 

ليعمَل عىَل توصيِل الدائرِة الكهربائيِة مرًة أخَرى.. وهكَذا.

تنتُج األإلكرتوناُت املتحركُة جماأًل مغناطي�شيًّا

حْلقٍة  �شورِة  يف  م�شاٍر  يف  َي�شري  ا  كهربائيًّ تياًرا  اإنَّ 
 . �شيكوُن له قطٌب �شمايِلٌّ مغناطي�شيٌّ واآخُر جنوبيٌّ

املغناطي�شيَّ  املجاَل  ي�شِبُه  مللفٍّ  املغناطي�شُيّ  املجاُل 
. لق�شيٍب مغناطي�شيٍّ

جماٍل  اأقوى  لُه  كهربائيٍّ  مغناطي�ٍض  اأيُّ   
؟ مغناطي�شيٍّ

؟  اإر�شاٌد: اأنظُر اإلى خطوِط املجاِل املغناطي�صيِّ

اأقراأُ ال�شكَل 

املجاُل املغناطي�شيُّ  
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ى  ويف سامعاِت الصوِت يوجُد ملفُّ مغناطيٍس كهربائيٍّ يسمَّ
. يوضُع امللفُّ الصويتُّ يف جماٍل مغناطييسٍّ دائٍم.  امللفَّ الصويتَّ
 ، ُ التياِر املــارِّ يِف امللفِّ إىَل تغيرِي جمالِه املغناطييسِّ ويؤدِّي تغريُّ
ُك امللفَّ إياًبا  وهَذا جيعُل قوَة املجاِل املغناطييسِّ الدائــِم حترِّ
 . وذهاًبا. ويرتبُط امللفُّ الصويتُّ بمخروٍط مَن الورِق أو الِفِلزِّ
ويســّبُب اهتزاُزه حتريَك املخروِط ذهاًبا وإياًبا حُمِْدًثا أمواًجا 

صوتيًة يف اهلواِء. 

ُك ذراٌع ترتبُط مــَع العديِد  ؛ تتحــرَّ ِك الكهربائيِّ ويِف املحــرِّ
مــَن امللّفاِت املوضوعِة بنَي مغناطيســنْيِ دائمــنْيِ بالطريقِة 
ُك هبــا امللفُّ الصــويتُّ واملخروُط يف الســامعِة.  التــي يتحرَّ
وعنَد توصيِل التيَّاِر الكهربائيِّ تعمــُل القَوى املوجودُة بنَي 
اِت عمَل مغناطيساِت كهربائيٍة  املغناطيســاِت الدائمِة وامللفَّ
تسبُِّب دوراَن امللّفاِت. وُتســتخَدُم املحركاُت الكهربائيُة يف 

العديِد مَن األدواِت، ومنها املراوُح الكهربائيُة والسياراُت.

ْنُع مغناطي�ٍض كهربائيٍّ �شُ
 1  األ��فُّ �ش��لًكا مع��زوأًل ح��وَل قل��ِم ر�شا���ضٍ 25 لف��ًة، ثمَّ 

اأنزُع القلَم. 

ُه  ، ثمَّ اأوجِّ اأألحظُ.  اأ�شُع بو�شلًة تحَت الملفِّ  2 
المل��فَّ بحي��ُث ي�شب��ُح متعام��ًدا مَع 

اإب��رِة البو�شل��ِة، اأو�ش��ُل طرفي 
ال�ش��لِك بقطَب��ْي بطاريٍة. اأدّوُن 

مالحظاتي.

 3  اأثبُِّت طرَفي ال�شلِك بالبطاريِة، واأجّرُب اأْن يجذَب 

الملفُّ اأكبَر قْدٍر ممكٍن مْن م�شابِك الورِق ال�شغيرِة 
الِفِلّزيِة. ما اأكبُر �شل�شلٍة مَن الم�شابِك ُجِذَبْت. 

2 و 3 بَع��د و�ش��ِع م�ش��ماٍر داخ��َل   4  اأك��ّرُر الُخْطوتْي��ن ِ
، ثمَّ اأكّرُر الن�شاَط با�شتخداِم ملفٍّ اأطوَل. الملفِّ

ْنُع ِمغناطي�ٍض كهربائيٍّ   5  اأف�ّضُر البياناِت: كيَف يمكُنني �شُ
قويٍّ بالموادِّ التي ا�شتخدمُتها؟

 اأخترُب نف�شي
اأقارُن. ما اأوجُه ال�شبِه واأوجُه األختالِف بَن املغناطي�ِض 

الكهربائيِّ واملغناطي�ِض الدائِم؟

التفكرُي الناقُد. كيَف ميكُن اأْن ت�شنَع جر�َض باٍب ِمْن 
ق�شيٍب حديديٍّ وملفِّ اأ�شالٍك؟

يهتزُّ امللفُّ ال�شوتيُّ املجاوُر ملغناطي�ٍض دائٍم ألإْحداِث �شوٍت يف ال�شماعِة

مغناطي�ٌض دائٌم

ِملَفٌّ �شوتيٌّ 

خمروٌط مَن الورِق 

ع��ن���َدم��ا ت���ش���رُب املط�رقُة 
الدائ��رُة  تفت��ُح  الناق�����و�َض 
ع��ِن  املغناطي���ُض  ��ُف  ويتوقَّ

العمِل.

املغناطي���ُض  يج��ذُب 
الكهربائ��يُّ املطرق��َة 

فت�شرُب الناقو�َض.

ال��ن���اب����ُض  ي�ش���ح����ُب 
ع��ن  بعي��ًدا  املطرق��َة 
فُت���غلُق  املغ��ن���اطي�ِض، 
��ُف عِن  الدائ��رَة ويتوقَّ

العمِل.

عنَد �شغِط املفتاِح ت�غ��ل���ُق 
ال�دائ�رُة الكهربائيُة.

املغناطي���ِض  عم��ُل  يب��داأُ 
الكهربائ��يِّ عن��َد اإغالِق 

الدائرِة.
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جماٍل  يف  مو�شوٌع  ِفِلّزي  ملفٌّ  لُه  الب�شيُط  الكهربائيُّ  املولُِّد 
 . ، وعنَدما يدوُر امللفُّ يتولَُّد تياٌر كهربائيٌّ مغناطي�شيٍّ

كيَف ميكُن للمغناِطي�شاِت اأْن تولَِّد الكهرباَء؟
كيَف يــيُء مصباُح الدّراجِة دوَن بطاريــٍة؟ إنُه يعتمُد عىَل 
وجوِد موّلٍد كهربائيٍّ يستخدُم طاقَة احلركِة يف العجلِة لتوليِد 
الكهرباِء.  واملولِّــُد الكهربائيُّ أداٌة ُتنْتُِج تيــاًرا كهربائيًّا مْن 

خالِل دوراِن ملفٍّ فلزيٍّ بنَي قطَبْي مغناطيٍس. 

، وعنَد  يٍّ ِد يف الشــكِل املجاوِر بملــفٍّ فلزِّ يّتصُل ذراُع املولِّ
، وتدفُع  حتريِك الــذراِع  يدوُر امللفُّ يف املجــاِل املغناطييسِّ
ُد تياٌر  ، ويتولَّ قَوى املجــاِل املغناطيــيسِّ إلكرتوناِت امللــفِّ

كهربائيٌّ َيرِسي يف األسالِك املتصلِة باحللقِة.

ويِف املولِّداِت الضخمِة املســتخدمِة يف حمطاِت توليِد الطاقِة 
اٌت عديدٌة تدوُر جماورًة ملغناطيســاٍت   الكهربائيــِة توجُد ملفَّ

عديدٍة لتوليِد تياٍر كبرٍي. 

الِت، وتقوُم  ى املحــوِّ تّتصُل هــذه املولداُت بأدواٍت ُتســمَّ
املحوالُت بخفِض التياِر الكبرِي إىل تياٍر ضعيٍف ليستخدَم يف 

املنزِل.

 اأخترُب نف�شي
اأقارُن. ما اأوجُه ال�شبِه واأوجُه األختالِف بَن املولِّداِت 

كاِت الكهربائيِة؟  الكهربائيِة واملحرِّ

التفك��رُي الناقُد. م��اذا ميكُن اأْن يحدَث ملولٍِّد كهربائيٍّ 
؟ اإذا داَر املغناطي�ُض الدائُم بدأًل مَن امللفِّ

ى املحوألِت َت�شتعمُل املغناطي�شيَة خلف�ِض التياِر  هناَك اأدواٌت ُت�شمَّ
الكهربائيِّ اإىل قدٍر منا�شٍب لُي�شتخدَم يف املنازِل.

يت�شُل املولُد الكهربائيُّ بعجلِة الدراجِة   
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 ما م�شدُر طاقِة الكهرباِء؟
املاُء؟  يدخ������ُل  اأيَن  ِمْن  �ُص  اإر�شاٌد: اأتفحَّ

وِمْن اأيَن يخرُج؟ 

اأقراأُ ال�شكَل 

عنَدم��ا ي��دوُر املل��فُّ بالق��رِب ِم��ْن مغناطي���ٍض 
تتولَُّد كهرباُء بفْرِق جهٍد عاٍل.

والبخ��اِر  ال�ش��اقِط،  امل��اِء  ع��ْن  ال�ش��غُل  ينت��ُج 
املت�شاعِد، والرياِح، ومِدّ املحيطاِت وَجْزِرها. 

َيدف��ُع امل��اُء ال�ش��اقُط م��راوَح 
التُّوربِن ليدوَر املِْحَوُر. 

خروُج املاِء

دخول املاء

املحط��اِت  يف  �شخم��ٌة  ��داٌت  مولِّ
ُد مدينًة بقدٍر  الكهرومائيِة ُتزِوّ

كاٍف مَن الكهرباِء.

ُيبذُل �شغٌل على 
املِْحَوِر ليدوَر

التُّوربُن 

حموٌر 

املولُِّد الكهربائيُّ

3.2.4 زيادة م�صاهمة م�صادر الطاقة املتجددة يف 

مزيج الطاقة.

مت اإطالق الربنامج الوطني للطاقة املتجددة والذي 

يعترب مبادرة ا�صرتاتيجية تنطوي حتت مظلة روؤية 

2030 وبرنامج التّحول الوطني، ويهدف الربنامج 

املتجددة  الطاقة  حل�صة  امل�صتدامة  الزيادة  اإلى 

للو�صول  اململكة  يف  الطاقة  م�صادر  اإجمايل  من 

اإلى45.3 جيجا واط يف عام 2020 اأي ما يعادل 

4 %من اإجمايل اإنتاج اململكة للطاقة و 5.9 جيجا 

%من  يعادل 10  ما  ،اأي  العام 2023  بحلول  واط 

اإجمايل اإنتاج اململكة من الطاقة، ومن املتوقع اأن 

يبلغ حجم اإل�صتثمارات يف م�صاريع الربنامج حوايل 

59 مليار ريال �صعودي.
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ي�ش��افَر  اأْن  املغناطي�ش��يِّ  الرف��ِع  قط��اُر  ي�ش��تطيُع 
ب�شرعِة 400 كم/ �شاعة.

ُر املغناطي�شاُت الكهربائيُة يف  توفِّ
كلٍّ مَن القطاِر وامل�شاِر قَوى رْفٍع 

ودْفٍع. 

مغناطي�شاُت القطاِر 

مغناطي�شاُت امل�شاِر 

؟ ْفُع املغناطي�شيُّ ما الرَّ
تعرُض بعُض برامِج التلفاِز لقطاٍت أللعاٍب فيَها شخٌص 
يرفُع شخًصا آخَر يف اهلواِء دوَن أْن يلمَسُه. إنَّ هَذا مْن أعامِل 
. يمكُن للمغناطيساِت أْن تقوَم بمثِل هذا  اخلداِع البرصيِّ
العمِل. فعنَدما يوضُع قطباِن متشاهباِن ملغناطيسنْيِ أحُدمُها 
مقابَل اآلخِر حيدُث بينَهام قَوى تناُفٍر. ويمكُن االســتفادُة 
مْن قوِة التنافِر هذِه يف رفِع األجســاِم. والرفُع املغناطييسُّ 
يعني رْفَع جسٍم باستخداِم قًوى مغناطيسيٍة دوَن مالمستِه. 

وقْد قاَم العلامُء واملهندســوَن بتصميِم أنواٍع مَن القطاراِت 
  . تعتمُد عىَل الرْفِع املغناطييسِّ للحركِة عىَل مساٍر مغناطييسٍّ
وُتثبَُّت مغناطيساٌت أســفَل القطاِر، ويف املساِر الِذي يسرُي  
عليه، ومْن خالِل جْعِل األقطاِب املتقابلِة يف كلٍّ مَن القطاِر 
واملساِر متشــاهبًة وعىَل اســتواٍء واحٍد تبدُأ املغناطيساُت 

الكهربائيــُة يف رْفِع القطاِر مســافَة ملمــرتاٍت قليلٍة فوَق 
املســاِر. ويتحّرُك القطاُر إىل األماِم بفعِل حتويِل األقطاِب 

املغناطيسيِة جيئًة وذهاًبا. 

وقطاُر الرْفِع املغناطييسِّ ال يتالمُس مَع املساِر، وهذا يعني 
أنَّه ال يوجُد احتكاٌك بنَي املساِر والقطاِر، ما عدا االحتكاَك 
مَع اهلواِء. وألن كّمّيَة الطاقِة املفقودِة بفعِل االحتكاِك قليلٌة 
فإنَّ هذا النوَع مَن القطاراِت ُيعدُّ وسيلًة فاعلًة ورَسيعًة يف 

السفِر بنَي املدِن.

 اأخترُب نف�شي
اأقارُن. ما اأوجُه ال�شبِه واأوجُه األختالِف بَن الرْفِع 

ْفِو؟  املغناطي�شيِّ والطَّ

الناقُد. كي��َف ميك��ُن ألأقط��اِب مغناطي���ٍض  التفك��رُي 
كهربائيٍّ اأْن ترتتََّب لرتفَع ق�شيًبا مغناطي�شيًّا؟
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ٌر �ٌص م�صوَّ ملخَّ

للمغناطي�ص��اِت �أقطاٌب �شماليٌة 
ها يف  ُر بع�شُ و�أخَرى جن�بي��ٌة ي�ؤثِّ

بع�ٍض. 

�لكهربائي��ُة  �لتي��ار�ُت  ُن  تك���ِّ
مغناطي�صاٍت كهربائيًة.  

 ، املولُِّد الكهربائيُّ الب�صيُط لُه ملفُّ ِفِلّزيٌّ مو�صوٌع يف جماٍل مغناطي�صيٍّ
 . وعنَدما يدوُر امللُفّ يتولَُّد تياٌر كهربائيٌّ

يوّلُد دور�ُن ملفٍّ مْن �ألأ�ش��اِك 
يف جماٍل مغناطي�شيٍّ �لكهرباَء. 

ُم اأفكاري  اأنظِّ
�أعمُل مط�يًة �أخّل�ُض فيها ما تعلَّْمُته عِن �لعناويِن،  منها: 

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
�لتناف��ِر  ق���ى  �ألأج�ش��اِم �عتم��اًد� عل��ى  املفرداُت. رف��ُع  	 1	

ى ............................  �ملغناطي�شيِّ ُت�شمَّ
اأقارُن. م��ا �أوج��ُه �ل�ش��بِه و�أوج��ُه �ألخت��اِف ب��َن جر���ِض  	 2	

�لباِب و�ل�شّماعِة �ل�ش�تيِة؟
      o±ÓàN’G   o¬oHÉ°ûàdG   o±ÓàN’G 

��َر ت�ش��خُن ق�شيٍب  التفك��ُر	الناقُد. كي��َف ميك��ُن �أْن ي�ؤثِّ 	 3	
ِتِه؟  مغناطي�شيٍّ يف مغناطي�شيَّ

ا ياأت��ي أل يعمُل على  اأخت��اُر	اإلإجاب��َة	ال�صحيح��َة. �أيٌّ ممَّ 	 4	
؟ زيادِة ق�ِة �ملغناطي�ِض �لكهربائيِّ

زيادُة عدِد الحلقاِت.اأ.
ُع ق�صيِب حديٍد في المركِز.ب. و�صْ
 زيادُة المقاَومةِ.ج�.
.د. زيادُة التياِر الكهربائيِّ

اأخت��اُر	اإلإجاب��َة	ال�صحيحَة. يحدُث حت�ٌُّل يف �لطاقِة يف  	 5	
ِك �لكهربائيِّ ِمْن:  �ملحرِّ

حراريٍة اإلى ميكانيكيٍة. ب.اإ�صعاعيٍة اإلى كهربائيٍة.اأ.
كهربائيٍة اإلى حركيٍة. د. نوويٍة اإلى كهربائيٍة. ج�.

. كيَف َتعمُل �ملغناطي�شاُت؟  ال�صوؤاُل	اإلأ�صا�صيُّ 	 6	

القَوى	املغناطي�صيُة		
م��َن  يلتق��َط 114 كج��م  �أْن  ي�ش��تطيُع مل��فٌّ كهربائ��يٌّ مغناطي�ش��يٌّ 
�حلديِد، وي�ش��تطيُع ق�شيٌب مغناطي�ش��يٌّ ق�يٌّ �أْن يلتقَط 33 كجم مَن 

تْيِهما؟ �حلديِد. ما �لن�شبُة بَن ُق�َّ

حتديُد	اإلأماكِن
ميار�ُض �لعديُد مَن �لنا�ِض ريا�شَة حتديِد �مل��قع باأ�شرِع وقٍت ممكٍن. 
ًحا فيِه كيَف ُتُ�شتخَدُم  �أبحُث عْن هذِه �لريا�شِة، و�أكتُب تقريًر� م��شِّ

�ملغناطي�شيُة يف هذِه �لريا�شِة؟ 

العلومالعلوُم ُ والريا�ضياتوالريا�ضياُتُ

للمغناطيساِت 
أقطاٌب شماليٌة 

وجنوبيٌة ....

ُيولُِّد املغناطيُس 
الكهربائيُّ ....

دوراُن ملفٍّ مْن 
األسالِك يف جماٍل 

مغناطيسيٍّ ....
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 ا�شتق�شاٌء مبنيٌّ
؟  كيَف َتزيُد قوُة املغناطي�ِض الكهربائيِّ

ُن فر�شيًة اأكوِّ
؛   يعمــُل املغناطيُس الكهربائيُّ باســتخداِم التياِر الكهربائيِّ
 ، . ويتمُّ ذلَك بلفِّ سلٍك حوَل جسٍم فلّزيٍّ ملغنطِة جسٍم فلّزيٍّ
؛ حيُث يسّبُب التياُر املارُّ يِف  ُثمَّ يوصُل بمصدِر طاقٍة كهربائيٍّ

 . السلِك مغنطَة اجلسِم الفلّزيِّ

وتوجــُد املغناطيســاُت الكهربائيــُة يِف ســاّمعاِت األجهزِة 
الكهربائيــِة وأجراِس املنازِل، والكثرِي مــَن األدواِت املنزليِة 

األخَرى. 

كيــَف يمكنُني جعُل مغناطيٍس كهربائــيٍّ أقَوى؟ هْل تؤدِّي 
الزيادُة يف الطاقــِة الكهربائيِة إىَل زيادِة املغناطيســيِة؟ أكتُب 
اإلجابَة عىل شــكِل فرضّيٍة عىَل النحــِو اآليِت: "إَذا زاَد عدُد 
، فإنَّ قــوَة املغناطيِس  البطارياِت يف املغناطيــِس الكهربائيِّ

الكهربائيِّ سوَف ..................... ". 

اأخترُب فر�شيتي
اخلطوات:

اأقي���ُض أســتخدُم أداَة قطِع األســالِك وجِّتريِدها؛ لقطِع   1 

ُد حوايَلْ 2 سم مَن  30 ســم مْن ســلٍك معزوٍل، وأجرِّ
البالستيِك مْن طريَفِ السلِك.  أكوُن حذًرا. 

ألفُّ الســلَك بدقٍة وإحكاٍم حوَل مسامٍر كبرٍي، وأرسُم   2 

هذِه اخلطوَة عىل قطعٍة مَن الورِق.

اأج��ّرُب. أصُل طريَفِ الســلِك بحامِل بطاريٍة فيه بطاريٌة.    3 

ألتقُط املســامَر، وأتأكُد مْن عدِم فصِل البطاريِة. أقّرُب 

4اخلطوة

3اخلطوة

اأداٍة لقطِع اإلأ�صالِك 
الكهربائيِة

�صريِط قيا�ٍص متريٍّ

اأ�صالٍك كهربائيٍة 
معزولٍة

حامَلي بطاريٍة

بطاريتيِن

م�صابِك حديٍد

م�صمار

اأحتاُج اإلى:

1اخلطوة

2اخلطوة

!
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التِي ســأّتبُعها، وأســّجُل  إليها، واخلطواِت  أحتاُج 
َة يب. النتائَج واملالحظاِت اخلاصَّ

اأ�شتخل�ُض النتائَج
 هِل النتائُج التي حصلُت عليَها تدعُم فرضّيتي؟ أوضُح 
إجابتي. كيَف حصلــُت عىَل أفضــِل النتائِج؟ أعرُض 

املغناطيَس الكهربائيَّ اخلاصَّ يب عىل زمالئي.

ا�ستق�ساٌء مفتوٌح
ما الــِذي يمكــُن أن أتعّلَمُه أكثــَر عِن املغناطيســاِت 
الكهربائيــِة؟ مــا الِذي يمكــُن َأْن حيدَث مثــاًل عنَدما 
ُتستخَدُم موادُّ أخَرى بدَل املسامِر؟ أصّمُم جِّتربًة لإلجابِة 
عِن الســؤاِل. أكتُب التجربَة بحيُث يمكُن أليِّ جمموعٍة 

أخَرى َتكراُر ذلَك باتباِع التعليامِت اخلاّصِة يب.

املسامَر مْن بعِض مشابِك الورِق املتفّرقِة. أالحُظ عدَد 
قطِع مشــابِك الورِق التي سيحمُلها املسامُر. أسّجُل 
هَذا العدَد عىَل الورِق. أفصُل األسالَك مَن البطاريِة. 

ا�ش��تخداُم �ملتغرّيرّيّر�ِت أستخدُم حامَل بطاريٍة ثانيٍة لربِط    4 

بطاريتنِي عىَل التوايل، ثمَّ أكّرُر اخلطوَة 3.

اأ�شتخل�ُض النتائَج
��ُر البيان��اِت كيَف أّثَرْت إضافُة بطاريٍة ثانيٍة يف قوِة  اأف�شِّ   5 

؟ كيَف أعرُف ذلَك؟ املغناطيِس الكهربائيِّ

تكوي��ُن فر�شي��ٍة َما الطرُق األخَرى التِي يمكُن هبا جعُل   6 

املغناطيــِس الكهربائيِّ أقَوى مــْن دوِن تغيرِي عدِد 
البطارياِت؟

ا�ستق�ساٌء موّجٌه
اُت األأخَرى الِتي ميكُن تغيرُيها  ما املتغريِّ

جلعِل املغناطي�ِض الكهربائيِّ اأقَوى؟
ُن فر�شيًة اأكوِّ

؟ هْل تزيُد  كيَف يمكنُني زيادُة قوِة املغناطيِس الكهربائيِّ
إضافُة املزيِد مْن لّفاِت األسالِك مْن قّوِة املغناطيِس؟ أكتُب 
إجابتي عىَل شــكِل فرضيٍة عىَل النحِو التايِل: " إَذا أضيَف 
عدٌد أكرُب مْن لفاِت األســالِك إىَل مغناطيٍس كهربائيٍّ فإنَّ 

قوَة املغناطيِس..... ".

اأخترُب فر�شيَِّتي
اٍت مَن  ُر إضافــُة لفَّ أصّمــُم جِّتربًة لتحديــِد كيَف تؤثِّ
. أكتُب املوادَّ التِي  األســالِك يِف املغناطيِس الكهربائيِّ

الطريق��ِة  خط��واِت  اأتَّب��ُع  ��ُر:  اأتذكَّ
العلميِة يف تنفيِذ خطواتي.

أطرُح سؤااًل

أكّوُن فرضيًة

أخترُب فرضيَّتي

أستخلُص النتائَج
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ٌر ملّخ�ٌض م�شوَّ

�صكٌل  الكهرباُء  ُل:  األأَوَّ ْر���ُض  ال��َدّ
اأْن  وميكُن  الطاقِة،  اأ�صكاِل  مْن 

َت�صرَي يف دائرٍة كهربائيٍة.

للمغناطي�صاِت  الثاني:  ال��در���ُض 
اأقطاٌب �صماليٌة واأخَرى جنوبيٌة 
مغناطي�صاٍت  يف  ب��ق��ًوى  ت��وؤّث��ُر 

وموادَّ مغناطي�صيٍة اأخَرى. 

ُم اأفكاري  اأنظِّ
اٍة.  األ�ص��ُق املطوّي��اِت الت��ي عمْلُتها يف كلِّ در���صٍ على ورقٍة كب��ريٍة مقوَّ

اأ�صتعنُي بهذِه املطوياِت عَلى مراجعِة ما تعّلْمُتُه يف هذا الف�صِل. 

ُمراجعُة الف�شِل الثايَن ع�شَر 

اأكمُل كالًّ مَن اجُلمِل األآتيِة مبا ينا�شبها من القائمة:
املغناطي�َض الكهربائيَّ

املولُِّد الكهربائيُّ
الدائرَة الكهربائيَة

التََّوازي
الكهرباِء ال�شاكنِة

التََّوايِل

ى ...................................  1  املساُر املغلُق للتياِر الكهربائيِّ ُيسمَّ

ى الدائرُة الكهربائيُة التي هلا جماٌل مغناطيسـيٌّ   2     ُتسمَّ

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

 3  توصُل األجهزُة الكهربائيُة يف املنزِل بدوائَر كهربائيٍة 

موصولٍة عىل ...................................

 4  إذا أزيَل مصباٌح كهربائٌي تنطفُئ سائُر املصابيِح يف 

دائرٍة كهربائيٍة موصولٍة عىل  ...................................

 5  اجلسُم املشحوُن حيتِوي عىل ...................................

 6  ُيستعمُل ................................... يف السدوِد إلنتاِج الكهرباِء.
َتسِري 

الكهرباُء إّما 

يف ...

الكهرباُء 

الساكنُة 

هَي ...

التياُر 
الكهربائيُّ 

هَو ...

املغناطيسيُةالكهرباُء

للمغناطيساِت 

أقطاٌب شماليٌة 

وجنوبيٌة

يولُِّد املغناطيُس 

الكهربائيُّ ....

دوراُن ملفٍّ مْن 

األسالِك يف جماٍل 

مغناطيسيٍّ ...
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اأجيُب َعِن األأ�شئلِة األآتيِة:

ِد   7  اأقارنُ.   ما أوجُه التشابِه وأوجُه االختالِف بنَي املولِّ

؟ ِك الكهربائيِّ الكهربائيِّ واملحرِّ

 8  التتابعُ.  كيَف يعمُل املنصهُر؟ 

 9   اأك��وُّن فر�شي��ةً.  أفرتُض أنَّ مصباًحا كهربائيًّا يِف منزيِل 

قْد تعطََّل، ولكنَّ ســائَر املصابيِح الكهربائيِة بقَيْت 
ُن فرضيًة لتوضيِح ما حدَث، وأصّمُم  مضاءًة. أكــوِّ

جِّتِربًة الختباِر فرضيَّتي. 

 10   التفك��رُي الناق��دُ.  َما مزاَيا ومســاوُئ استخداِم الّرفِع 

؟  املغناطييسِّ يف وسائِل النقِل العامِّ

 11   الكتاب��ُة التو�شيحي��ةُ.  َأكتــُب فِْقرًة أوّضُح فيها كيَف 

؟ يعمُل اجلرُس الكهربائيُّ

.  توصُل األجهزُة الكهربائيُة يف املنازِل  �ش��واٌب اأْم خطاأٌ  12 

عىل التوايل. هْل هذِه العبــارُة صحيحٌة أْم خاطئٌة؟ 
ُ إجابتِي. أفرسِّ

اأختاُر األإجابَة ال�شحيحَة: أيُّ العباراِت اآلتيِة صحيحٌة؟  13 

أ . الكهرباُء هَي حركُة بروتوناٍت.

ب . تتحرُك اإللكرتوناُت مســافًة كبريًة يف الســلِك 
. الكهربائيِّ

ُد الشحناِت عىل األجساِم. ج. اإللكرتوناُت تولِّ

د. املحّرُك الكهربائيُّ يوّلُد تياًرا كهربائيًّا.

 14  عنَد مرِوِر التياِر الكهربائيِّ في شريِط المصباِح فإنَّ 

ُل إلى: الطاقَة الكهربائيَة تتحوَّ

أ. طاقٍة ضوئيٍة وحراريٍة.

ب.كهرباَء ساخنٍة.

ج. طاقٍة صوتيٍة وحراريٍة.

د. طاقٍة شمسيٍة.

 

 15 ما بعُض أشكاِل الطاقِة؟ وما َمصدُرها؟ 

اأ�شنُع بو�شلًة
أصنــُع بوصلــًة، وأســتخدُمها لتحديِد اجِّتاِه الشــامِل 

املغناطييسِّ لألرِض.

ماَذا اأعمُل؟

أدلُك إبرًة بمغناطيٍس عدَة مراٍت يِف اجِّتاٍه واحٍد.  .1

2.  أثبُت اإلبرَة عــىَل رشحيِة فّلنٍي، ثمَّ أضُع الرشحيَة 
لتطفَو  يِف كأِس ماٍء.

3.  أقــّرُب القطَب اجلنــويّب للمغناطيِس نحَو أحِد 
طريّف اإلبرِة املمغنطِة، وأسّجُل مالحظايِت.

اأحّلُل نتائِجي

أكتُب فقرًة أصُف فيَها أيُّ طــريَفّ اإلبرِة املمغنطِة   
َه نحَو الشامِل املغناطييسِّ لألرِض، وكيَف أثبُت  اجِّتَّ

ذلَك؟
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منوذُج اختباٍر
اأختاُر األإجابَة ال�شحيحَة: 

متى يكوُن الجسُم مشحوًنا كهربائيًّا؟  1 

إذا كاَن عــدَدا اإللكرتونــاِت والربوتوناِت يف أ. 

ذراتِِه متساوينِي.

إذا كاَن عــدَدا النيوترونــاِت والربوتوناِت يف ب. 

ذراتِِه متساوينِي.

إذا كاَن عــدُد الربوتونــاِت أكــرَب مــن عدِد ج. 

النيوتروناِت.

إذا كاَن عدَدا الربوتونــاِت واإللكرتوناِت غرَي د. 

متساوينِي.

فـــي  المبينَة  الكهربائيَة  الدائــرَة  أحمُد  َم  صمَّ  2 
الشكِل اآلتي.

ما الــذي يحتاُج إليــه أحمُد إلكمــاِل الدائرِة   
الكهربائيِة وإضاءِة المصباِح؟

مصباٌح كهربائيٌّ آخُر.أ. 

.ب.  قضيٌب زجاجيٌّ

سلُك نحاٍس.ج. 

بطاريٌة.د. 

كيَف يتمُّ منُع تراُكِم الشحناِت الكهربائيِة على   3 
األجهزِة الكهربائيِة في المنزِل؟ 

.أ.  بوصِلها باألرِض بسلٍك فلزيٍّ

.ب.  بوصِلها بالتياِر الكهربائيٍّ

.ج.  بوصِلها باألرِض برشيٍط مطاطيٍّ

بوضِعها فوَق مادٍة عازلٍة.د. 

ُنثرْت برادُة الحديِد حــوَل مغناطيٍس، كما في   4 
الشكِل أدناُه.

أيُّ المواقِع األربعِة المبينِة في الشكِل لها قدرٌة   
لمغناطيٍس  الجنوبيِّ  القطِب  أكبُر على جذِب 

آخَر؟ 

1أ. 

2 ب. 

3ج. 

4د. 
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قاَم خالٌد بلفِّ ســلٍك نحاســيٍّ معزوٍل حوَل   5 
مســماِر حديٍد، ووصَل طرَفْيِه ببطاريٍة لعمِل 

مغناطيٍس كهربائيٍّ كما في الشكِل.

كيــَف يمكُن زيــادُة قوِة جــذِب المغناطيِس    
؟ الكهربائيِّ

بوضِع عوٍد مَن اخلشِب بدَل املسامِر.	. 

بزيادِة عدِد لّفاِت السلِك.ب. 

باستخداِم سلٍك غرِي معزوٍل حوَل املسامِر.	. 

باستخداِم بطاريٍة واحدٍة.د. 

	درُس الشكَل اآلتَي.   6 

في ضوِء ما درسُتُه َعِن الكهرباِء الساكنِة، لماذا    
يلتصُق البالوُن بالحائــِط؟ وكيَف يمكُنني َ	ْن 

	جعَل البالوَن الثانَي يلتصُق بالحائِط 	يًضا؟

	درُس الشكَل اآلتَي.  7 

كيَف يمكُن تجميُع األدواِت المبّينِة في الشكِل    
لصنِع دائرٍة كهربائيٍة؟

فيَم يختلــُف الموّلُد الكهربائــيُّ َعِن المحرِك   8 
، وفيَم يتشابهاِن؟  الكهربائيِّ

املرجُعال�س�ؤاُلاملرجُعال�س�ؤاُل

1٩٦2٩8
3٩7410٩
5110٦٩7
7٩88112-111

رُب �أتدَّ

ا. �أنا طالٌب معدٌّ للحياِة، ومناف�ٌس عامليًّ

رُب �أتدَّ

َز   مـــن خـــالِل األإجـــابــــِة عـــــن األأ�سئلـــــة؛ حتـــى اأعــــــزِّ
ما تعلمُتُه من مفاهيَم وما اكت�سبُتُه من مهارات.

ا. �أنا طالٌب معدٌّ للحياِة، ومناف�ٌس عامليًّ
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وحداُت الِقيا�ِس

)SI( بع�ُسوحداِتالنظاِمالعاملِيِّ

درجُةاحلرارِة
ِد املاِء )صفر ْ(س تقريًبا، ودرجُة  درجُة جََتمُّ

غليانِه 100ْ ْس تقريًبا.

الطوُلوامل�سافُة
1000مرت)م( =1 كيلومرت)كم(.

100سنتمرت)سم( = 1 مرت)م(.
10ملمرت)مم( = 1 سنتمرت)سم(. 

احلجُم
1000مللرت )مل( = 1 لرت.

1 سنتمرت مكعب)سم3 ( = 1مللرت )مل(.

الكتلُة
1000جــــرام )جم( = 1 كيلــــوجرام 

)كجم(.

الوزُن
1 كيلوجرام )كجم( = 9.8 نيوتن.
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 اأْخُذ الِقيا�ساِت

درجُةاحلرارِة

تقاُس درجُة احلرارِة باستعامِل ِمقياِس احلَرارِة )الرتمومرت(. 
عىل  حََيتِوي  رفيٍع  ُزجاجيٍّ  أنبوٍب  من  مصنوعٌة  أداٌة  وهو 

سائٍل ُملوٍن باللوِن األمحِر غالًبا.

إىل  فريتفُع  ُد،  َيتمدَّ األنبوِب  داخَل  الساِئُل  َيسخُن  عنَدما 
أعىل، وعنَدما يربُد ينكمُش، فينخفُض إىل أسفَل.

ٌج  ُمدرَّ إنه  أدناُه؛  احلَرارِة  مقياِس  صورِة  إىل  أنظُر   1

. بالتدريِج املئوِي السيليزيِّ

2 ما درجُة احلرارِة الظاهرُة يف املقياِس؟

الوقُت

َيستغرُقُه  الذي  الوقِت  ملعرفِة  اإليقاِف  ساعُة  تستعمُل 
حدوُث عمٍل ما.

َتقيُس ساعُة اإليقاِف كاًّلًّ مَن الساعاِت والدقائِق والثوايِِن 
وأجزاِء الثانيِة.

الطوُل

ُكلَّ  أنَّ  أالِحُظ  فسوَف  أدناه  املسطرِة  إىل  نظرُت  إذا   1

أن  أستطيُع  هل  ملمرتاٍت.  َعرشِة  إىل  ٌم  ُمقسَّ سنتمرٍت 
ُأمخَن طوَل ِمشبِك الورِق؟

2 طوُل ِمشبِك الورِق حوايل 4سنتمرتات و9 ملمرتات. 

بِإمكايِِن كتابُة الرقِم عىل الشكِل )4.9 سم(.

أحاوُل تقديَر أطواِل بعِض األشياء املوجودِة يف ُغرفِة 
. أقارُن تقديرايِِت بالطوِل احلقيقيِّ بعَد القياِم الصفِّ

بِقياِسها باملسطرِة.
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 قيا�ُس الكتلِة، والوزِن، واحلجِم
 

الكتلُة

الكتلُة هي كميُة املاّدِة يف اجلسِم. يمكنُني قياُس الكتلِة 
ما  جسٍم  كتلِة  وملعرفِة  الكفتنِي،  ذي  امليزاِن  باستعامِل 

فإيِن أقارُنُه بكتلِة جسٍم آَخَر َمعروِف الكتلِة.

َتا  ِكفَّ تكوُن  بحيُث  االتزاِن  وْضِع  امليزاَن يف  أجعُل   1

امليزاِن عىل ُمستًوى واحٍد.

2 أَضُع اجلسَم امُلراَد معرفُة كتلتِِه عىل الكفِة الُيرَسى، 

ا انخَفَضْت. وَسأالِحُظ أهَّنَّ

3 أِضيُف ُكتاًًّل صغريًة معروفًة يف الِكفِة الُيمنَى حتى 

كتلَة  ُتساوي  الصغريُة  الكتُل  تاِن.  الِكفَّ َتتعادَل 
اجلسِم يف الكفِة الُيرَسى متاًما.

الَوْزُن

1  لقياِس الوْزِن نستعمُل امليزاَن النابيضَّ 

(. الوزُن مقداُر قوِة جْذِب  كيَّ نرُبُ )الزُّ
األرِض للجسِم، ويقاُس وزُن اجلسِم 

بَوحدِة النيوتن.

امليزاِن،  يف  اجلسَم  أعلُِّق  ُمعنٍي  جسٍم  وْزِن  لقياِس   2

ُ عىل تدريِج  وآُخُذ القراءَة التي يتوقَُّف عنَدها املؤرِّشِّ
امليزان،ِ فتكوُن هي وزَن ذلَك اجلسِم.

احَلجُم

ٍ باستعامِل الكأِس  1 أستطيُع قياَس حجِم سائٍل ُمعنيَّ

ِجِة. امُلدرَّ

2 كذلك ُيمكنُني قياُس حجِم جسٍم غرِي ُمنتظِم الشكِل 

كافيًة  كميًة  أضُع  التاليِة:  بالطريقِة  مثاًًّل  كاحلجِر 
ُل ارتفاَع املاِء فيِه. جٍة، وأسجِّ مَن املاِء يف كأٍس مدرَّ

االرتفاَع  ُل  وأسجِّ الكأٍس،  يف  بِرفٍق  احلجَر  أَضُع   3

الفرَق  ُمساوًيا  احلجِر  حجُم  فيكوُن  للامِء،  اجلديَد 
بنَي القراءتني األوىل والثانيِة. 
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باألأعمدِة التمثيُلالبياينُّ

هنا ُتســتعمُل األعمدُة لتمثيِل البيانــاِت. ومثاٌل عىل 
ذلــَك، إذا ُقْمُت بتجربٍة هتــدفُ إىل معرفِة عاًّلقِة عدِد 
اِت حوَل ِمســامٍر بالقوِة املغناطيسيِة الكهربائيِة يف  اللفَّ
مغناطيٍس كهربائيٍّ فإنَّ الشــكَل امُلجاوَر يبنُي أنَّ  قوَة 

اِت.   املِغناطيسيِة الَكهربائيَِّة تزداُد بزيادِة عدِد اللفَّ

التمثيُل بالدواِئِر

ُيوضُح التمثيُل بالدوائِر كيفيــَة َتوزيع جََمموعٍة كاملٍة 
من الَبياناِت إىل َأجزاٍء. يوّضُح التمثيُل توزيَع عنارِص 
. أالحُظ أنَّ جََمموَع النسِب املئويِة جيُب  الغاًّلِف اجلويِّ

أن ُيساوي 100 % .  

يُّ التمثيُل اخَلطِّ

يف هــذا النوِع مَن الرســوِم البيانيِة يتــمُّ ربُط جََمموعٍة 

 . من البيانــاِت املمثلِة بنقاٍط عىل الرســِم البيايِنِّ بخطٍّ

وُيستعمُل هذا النوُع غالًبا لتمثيِل التغرياِت التي حتدُث 

ُ الشكُل التغرَي يف رسعِة سيارٍة تسرُي  بمروِر الزمِن. يبنيِّ

يف خطٍّ مستقيٍم مع الزمِن.

ذبِة
نج

ِقامل
لور

ِكا
ساب

م�
دُد

ع

ِة  ا�ستعماُل الر�سوِم البيانَيّ
عنَدما أجِري جَتربًة علميًة فإيِنِّ أمجُع املعلوماِت أِو البياناِت. ومْن طرِق االســتفادِة مْن هذِه البياناِت أْن أنظَِّمها عىل 
شكِل رسوم بيانيٍة. وهناَك أنواٌع متعّددٌة وخمتلفٌة من الرسوِم البيانيِة. وُيمكنُني اختياُر نوِع الرسِم البيايِنِّ الذي ُينظُِّم 

َبيانايِِت يف أفضِل ُصورٍة، ويسهُل َعيلَّ وعىل اآلَخريَن َفْهُم البياناِت املمّثلِة فيِه.
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ا�ستعماُل اجلداوِل واخَلرائِط
اجلداوُل

 ُتساِعُدَك اجلَداوُل عىل تنظيِم البياناِت خاًّلل التجارِب. 
ُن معظُم اجلــداوِل من صفوٍف وَأعمدٍة تشــرُي  تتكــوَّ
عناوينُها إىل نوِع البياناِت. يبنُي اجلدوُل اآليِت َتسجياًًّل 

. لكثافِة بعِض املوادِّ

ال�سائعِة كثافُةبع�ِساملوادِّ
الكثافة جم/ �سم3املادُة

0.000175 الهيليوُم 

0.0013 الهواُء 

0.0025 الري�ُس 

0.92 اجلليُد 

1املاُء

اخَلرائُط

ُح تفاصيَل مســاحٍة ما. تســاعُد  اخلريطُة رســٌم يوضِّ
ِف امَلواقــِع، فَخرائــُط الطُّرِق مثاًًّل  اخلَرائــُط عىل تعرُّ
ُح كيفيَة االنتقاِل من مكاٍن إىل آخَر، وهناك أنواٌع  ُتوضِّ
ُح معاملَ ســطِح األرِض، كامُلرَتفعاِت  من اخلَرائِط توضِّ
واألَوديــِة وغرِيهــا. ومن َميــزاِت اخلريطــِة اجليدِة 
احتواُؤها عىل ِمقياِس رســٍم مناسٍب، وعىل رمٍز يشرُي 
إىل اجَتاِه الشــامِل، وهنــاَك خرائُط حتتــوي عىل رموِز 

االجَتاهاِت األُخَرى أيًضا .

 َخراِئُط املَفاهيِم

يوضــُح هذا النوُع مَن اخلرائِط كيفيــَة ارتباِط األفكاِر 
واملفاهيــِم بعِضها ببعٍض. ُتســاِعُدك خرائُط املفاهيِم 
ُح  عىل تنظيِم املعلوماِت املرتبطِة مَع موضوٍع ما. وُتوضِّ
اخلريطــُة اآلتيــُة كيفيَة ارتبــاِط أفكاٍر خمتلفــٍة حوَل 

خوِر.  الصُّ

ناريٌة

متورقٌةغرُيمتورقٍة�سطحيٌة

متحولٌة

ر�سوبيٌة

حتَت�سطحيٍة

جرييٌةرمليٌةطينيٌة

ال�سخوُر
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اأ

نُني مْن قياِس احلركِة أْو حتديِد املوقِع بالنسبِة إليها. : جمموعُة أجساٍم متكِّ اإلإطاُر املرجعيُّ

اإلحتكاُك: قوٌة تعيُق حركَة األجساِم وتنشُأ بني جسمنِي متالمسنِي يف أثناِء احلركِة. 

ت

اأِْري�ُض: وْصُل جسٍم باألرِض بسلٍك ُموِصٍل ملنِْع تراُكِم الكهرباِء الساكنِة عليِه. التَّ

الت�سارُع: معدُل التغرّّيِ يف رسعِة جسٍم متحرٍك واجتاِهِه خالَل فرتٍة زمنيٍة معينٍة.

ْلبِة،  الت�ساِمي: عمليٌة تتحّوُل فيها مادٌة معيَّنٌة مْن حالِة الصالبِة إىل احلالِة الغازيِة، أْو مْن حالتِها الغازيِة إىل احلالِة الصُّ
دوَن املروِر باحلالِة السائلِة.

التعاُدُل: عمليٌة حتدُث عنَدما ُيمزُج محٌض وقاعدٌة هلام نفُس القوِة وتركيُز األيوناِت، فينتَج عْن تفاعِلهام ملٌح وماٌء.

ُ يف احلجِم أو الشكِل أو احلالِة، دوَن تكّوِن مادٍة جديدٍة. : التغرّيُّ ُ الفيزيائيُّ التغرُّيُّ

ٌ حيدُث للامدِة ينتُج عنُه موادُّ جديدٌة هلا خصائُص ختتلُف عِن املوادِّ األصليِة. : تغرّيُّ ُ الكيميائيُّ التغرُّيُّ

التفاُعُل الطارُد للطاقِة: تفاعٌل كيميائيٌّ ُينتُج طاقًة.

تفاُعٌل ما�ضٌّ للطاقِة: تفاعٌل كيميائيٌّ يمتصُّ الطاقَة.

ِر والتَّكاثِف.  التَّقطرُُّي: عمليٌة ُتفصُل فيها مكوناِت خملوٍط بالتَّبخُّ

: حركُة اإللكرتوناِت يف دائرٍة كهربائيٍة. التياُر الكهربائيُّ

ج

: لوحٌة تبنّيُ العنارَص مرتبًة بحسَب التزاُيِد يف أعداِدها الذريِة. اجلدوُل الدوريُّ
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ح

احلجُم: احليُِّز الَِّذي يشغُلُه اجلسُم.

مِن.  ٌ يف موقِع اجلسِم بمروِر الزَّ احلركُة: تغرُّيُّ

احلْم�ُض: ماّدٌة ذاُت طعٍم الذٍع حُُتّوُل لوَن ورقِة تّباِع الشمِس الزرقاِء إىل محراَء.

خ

رُّّيِ تركيبِها ونوِعها. ُة: خاصيٌَّة يمكُن مالحظُتها عىل املادِة دوَن تغُّ ُة الفيزيائيَّ اخلا�صيَّ

ُةُ الكيميائيُة: الكيفيَُّة التي تتفاعُل هبا مادٌة معينٌة مَع موادَّ أخَرى. اخلا�صيَّ

د

دائرُة التوازي: دائرٌة كهربائيٌة يمكُن للتياِر الكهربائيِّ أْن َيرسَي فيها خالَل عدِة مساراٍت.

دائرُة التوايل: دائرٌة كهربائيٌة يمرُّ التياُر الكهربائيُّ خالهََلا يف مساٍر واحٍد حمدٍد.

. دائرٌة كهربائيٌة: مساٌر مغلٌق مَن املوصالِت الكهربائيِة يمرُّ فيِه التياُر الكهربائيُّ

درجُة االن�صهاِر: درجُة احلرارِة التي تتحّوُل عنَدها املادُة مَن احلالِة الصلبِة إىل احلالِة السائلِة.

ُل عنَدها املادُة مَن احلالِة السائلِة إىل احلالِة الصلبِة. ِد: درجُة احلرارِة التي تتحوَّ درجُة التجمُّ

درجُة الغلياِن: درجُة احلرارِة التي تتحّوُل عنَدها املادُة مَن احلالِة السائلِة إىل احلالِة الغازيِة.

ذ

ُة: الكّمّيُة الُقصَوى مْن مادٍة معينٍة يمكُن أْن تذوَب يف مادٍة أخَرى. الذائبيَّ

الذّرُة: أصغُر جزٍء يف العنرِص له اخلواصُّ الكيميائيُة نفُسها للعنرِص.
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ر

الرابطُة الكيميائيُة: قوٌة تربُط الذراِت مًعا.

ردُّ الفعِل: القوُة التِي يؤّثُر هبا اجلسُم عنَد وقوعِه حتَت تأثرِي قوِة جسٍم آخَر.

: رفُع جسٍم باستخداِم قًوى مغناطيسيٍة. الرفُع املغناطي�سيُّ

�س

ال�سائُل: مادٌة تشغُل حّيًزا حمدًدا، ولكْن ليَس هلا شكٌل حمّدٌد.

ٌن مْن فِِلزٍّ أْو أكثَر ممزوٍج مَع موادَّ ُصلبٍة أخرى. ال�سبيكُة: خملوٌط مكوَّ

. ال�سرعُة: مقداُر التغرّيِ يف موضِع اجلسِم مقسوًما عىل الزمِن الالزِم حلدوِث ذلَك التغرّيِ

ٍك واجتاِهِه. ِجهُة: وصٌف لرسعِة حركِة جسٍم متحرِّ ال�سرعُة املتَّ

�س

ال�سحُن بالتاأثرِي: تشّكُل شحنٍة عىل جزٍء مْن جسٍم متعادٍل عنَد وضِع جسٍم مشحوٍن قريٍب منُه.

ط

الطاقُة: القدرُة عىل القياِم بُشْغٍل.

غ

الغاُز: مادٌة ليَس هلا شكٌل حمّدٌد، وال َتْشَغُل حيًزا حمدًدا.
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ق

ُل لوَن ورقِة تّباِع الشمِس األمحِر إىل األزرِق. ، وحتوِّ القاعدُة: مادٌة هلا طعٌم مرٌّ

ُك يف خطٍّ مستقيٍم  القانوُن األأوُل لنيوتن يف احلركِة: يميُل اجلســُم الســاكُن إىل البقاِء ساكنًا، ويميُل اجلسُم املتحرِّ
ُ حالتهام. ْر فيهام قوٌة تغرِّيِّ برسعٍة ثابتٍة إىل البقاِء متحرًكا يف اخلطِّ نفِسه والرسعِة نفِسها، ما ملْ تؤثِّ

لِة  ٍك عىل كتلِة هذا اجلسِم ومقداِر القوِة املحصِّ القانوُن الثاين لنيوتن يف احلركِة: يعتمُد مقداُر تساُرِع جسٍم متحرِّ
املؤثِّرِة فيِه.

القانوُن الثالُث لنيوتن يف احلركِة: لكلِّ قّوِة فعٍل قّوُة ردُّ فعٍل مساويٍة هلا يف املقداِر ومعاكسٍة هلا يف االجتاِه.

َل مْن شكٍل إىل آخَر، ولكْن ال يمكُن أْن ُتْسَتْحدَث أو َتفنَى- إال بإذِن  قانوُن حفِظ الطاقِة: يمكُن للطاقِة أن تتحوَّ
اهللِ تعاىَل.

قانوُن حفِظ الكتلِة: قانوٌن فيزيائيٌّ ينصُّ عىل أنَّه ال يمكُن للامدِة أْن تفنَى أْو ُتْسَتْحدَث خالَل التفاُعالِت الكيميائيِة- 
إال بإذِن اهللِ تعاىَل.

َ حركَته. ُر يف اجلسِم دوَن أْن ُتغرِّيِّ تي ُتؤثِّ الُقوى املتَّزنُة : هي الُقوى الَّ

ُر يف اجلسِم وُتؤدِّي إىل َتغيرِِّي يف حركتِه. الُقوى غرُي املتَّزنِة: ُقوى ُتؤثِّ

ٍ يف حركِة واحٍد منُهام أو كلْيِهام. القوُة: دفٌع أْو سحٌب يبذُله جسٌم جتاَه جسٍم آخَر مسبًِّبا حدوَث تغرِّيُّ

ُر هبا اجلسُم األوُل.  عىل اجلسم الثاين يف القانون  الثالث لنيوتن . تي ُيؤثِّ ُة الَّ ُة الفعِل: هي القوَّ قوَّ

ُر هبا اجلســُم  الثاين عىل اجلسم األول وتكون مساوية لقوة اجلسم االول يف املقدار  تي ُيؤثِّ ُة الَّ ُة رد الفعِل: هي القوَّ قوَّ
ومعاكسة له  يف االجتاه .

ك

ُ لوهُُنا مَع وجوِد احلوامِض أْو القواعِد. الكا�شُف: مادٌة يتغرِّيَّ

. ٌ الكتلُة: كميُة املادِة التي حيتوي عليها جسٌم معنَّيَّ
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الكثافُة: مقداٌر لكتلِة املادِة املوجودِة يف حجٍم معنٍي.

ُق اإللكرتوناِت، وهَي الدقائُق التي حتمُل شحنًة سالبًة. الكهرباُء: تدفُّ

ُن شحنٍة كهربائيٍة وتراُكُمها سالبًة أْو موجبًة، عىل السطِح اخلارجيِّ ملادٍة أْو جسٍم ما. الكهرباُء ال�ساكنُة: تكوُّ

م

املوقُع :املكاُن الَّذي ُيوجُد به اجلسُم ويمثُِّل حركَة اجلسِم. 

ًدا. ٌد، وتشغُل حّيًزا حمدَّ ْلبُة: مادُة هلا شكٌل حمدَّ املادُة ال�سُّ

َق التياِر الكهربائيِّ عرَبها. املادُة العازلُة: مادٌة ال توصُل احلرارَة بطريقٍة جّيدٍة، أْو هَي مادٌة ُتقاوُم تدفُّ

. املادُة املتفاعلُة: مادٌة تكوُن موجودًة يف بدايِة التفاُعِل الكيميائيِّ

. املادُة الناجتُة: مادٌة جديدٌة تنتُج عِن التفاُعِل الكيميائيِّ

: منطقٌة غرُي مرئيٍة، يمكُن الكشُف فيها عْن وجوِد قوِة جْذٍب أْو قوِة تناُفٍر مغناطيسيٍة. املجاُل املغناطي�سيُّ

ُل الطَّاقَة الكهربائيََّة إىل طاقِة حركٍة دورانيٍَّة إلنجاِز ُشغٍل َما. : حيوِّ ُك الكهربائيُّ املحرِّ

املحلوُل: خليٌط مْن مادٍة ذائبٍة يف مادٍة أخَرى.

ا مْن مادٍة معينٍة خالَل مادٍة أخرى، فتعيُق  : مزيٌج متجانٌس ومســتقرٌّ تنترُش فيه دقائُق صغــريٌة جدًّ املخلوُط الَغرويُّ
ُب. مروَر الضوِء عرَب املزيِج، وال تستقرُّ هذه الدقائُق أو ترتسَّ

ها األصليَِّة. ٍة بخواصِّ تاِن خُُمتلفتاِن أْو أكثَر، خََتتلطاِن مع بعِضها مع احتفاِظ ُكلِّ مادَّ املخلوُط:  مادَّ

نًة حملوالً. املذاُب: مادٌة تذوُب يف مادٍة أخرى مكوِّ

املُِذيُب: مادٌة تعمُل عىل إذابِة مادٍة أخرى أْو أكثَر مكونًة حملوالً. 

ُن نتيجًة للتفاعِل الكيميائيِّ بنَي عنرصْيِن أْو أكثَر. ُب: مادٌة جديدٌة تتكوَّ املركَّ
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املعادل��ُة الكيميائي��ُة: طريقٌة للتعبرِي عْن تفاُعٍل كيميائيٍّ باســتخداِم رموِز املوادِّ املتفاعلــِة واملوادِّ الناجتِة وكّمّياهِِتا 
خالَل التغرّيِ الذي أحَدَثُه هذا التفاُعُل.

ُب. املَُعلَُّق: خليٌط مْن دقائَق صغريٍة تنفصُل مَع الوقِت وترتسَّ

املغناطي�ُس: جسٌم له القدرُة عىل جذِب جسٍم آخَر لُه خصائُص مغناطيسيٌة.

: دائرٌة كهربائيٌة تنتُج جماالً مغناطيسيًّا. املغناطي�ُس الكهربائيُّ

ُة: قدرُة جسٍم عىل سحِب أو دفِع جسٍم آخَر لُه خصائُص مغناطيسيٌة.  املغناطي�سيَّ

املقاومُة الكهربائية: مادٌة جيُد التياُر الكهربائيُّ صعوبًة يف املروِر مْن خالهِِلا.

ٌب كيميائيٌّ يتكّوُن نتيجًة للتفاعِل بنَي مََحٍض وقاعدٍة. امللُح: مركَّ

املو�سالت: فلَزاُت تسمح بانتقال الكهرباء واحلرارة فيها بسهولة.

ا، أو باستخداِم توربنٍي أْو  ُد هِِبا بواسطِة دوراِن حموٍر يدويًّ املولُِّد: جهاٌز ُيستخَدُم لتحويِل الطاقِة امليكانيِكية، التي يزوَّ
حمّرٍك، إىل طاقٍة كهربائيٍة.

و

الوزُن: مقياٌس ملقداِر قوِة اجلذِب املؤثِّرِة يف جسٍم ما.
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