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 خصائص الكائنات احلية
 

 ………………….……………………………………………ايكطط  –َا ايها٥ٓات اؿ١ٝ اييت تضاٖا ٚتتعاٌَ َعٗا َٜٛٝا؟ األمساى 

 ………………ٚ...……………ٚ……………………    ٚملاسا ٖٞ نا٥ٓات س١ٝ؟ ؟ تتٓفػ 

 -………… –………… –………… –تأنٌ  –َا األؽٝا٤ املؾرتن١ بني اإلْغإ ٚايغُه١ ٚايفٌٝ ٚايٓش١ً ٚ ايٓد١ً؟ تتٓفػ 

 ٌٖ ٜعين ٖشا أِْٗ ٜتهْٕٛٛ َٔ ْفػ ايٛسز٠ ايبٓا١ٝ٥؟  ْعِ بايطبع, اتفكٓا إٔ نٌ ٖؤال٤ نا٥ٓات س١ٝ 

 َا ٖٞ ٖشٙ ايٛسز٠؟

 اـ١ًٝ  

 اـالٜا يف نٌ ٖشٙ األدٓاؼ؟    تتؾاب٘ يف أؽٝا٤ ٚؽتًف يف أؽٝا٤ ٌٖ تتؾاب٘

 ٌٖ ٜتغا٣ٚ عزر اـالٜا يف نٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ؟

 ……………………ٚنا٥ٓات تتهٕٛ َٔ ًَٝاصات اـالٜا ٚتغ٢ُ   ………………………ٖٓاى نا٥ٓات تتهٕٛ َٔ خ١ًٝ ٚاسز٠ ٚتغ٢ُ, ال 

 فيٓتشزخ عٔ تضنٝب اـ١ًٝ يٓض٣ أٚد٘ ايتؾاب٘ ٚاالختال

 ايٛسز٠ ايقػض٣ اييت تغتطٝع تٓفٝش مجٝع ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ:  اـ١ًٝ

 (   ………………………ٚ   ………………………َجٌ ) ؼتٟٛ ع٢ً نٌ املٛار اينضٚص١ٜ يًشٝا٠ 

 اييت ذنتادٗا اؾغَِععِ اـالٜا أفػض َٔ إٔ تض٣ بايعني اجملضر٠ َٚع ٖشا فإٕ ايها٥ٓات ٚسٝز٠ اـ١ًٝ ٚعزٜز٠ اـالٜا تكّٛ بهاٌَ ايٛظا٥ف اؿ١ٜٛٝ 

 ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝيف ايها٥ٓات عزٜز٠ اـالٜا تٓكغِ اـالٜا تبعا يٛظٝفتٗا  أَا يف ٚسٝز٠ اـ١ًٝ تكّٛ اـ١ًٝ بهٌ 

 إذا فكل الكائنات احلية تتكون من خاليا
 

 نٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ هلا ايكزص٠ ع٢ً ايتأثض بأٟ تػٝري ٜطضأ ع٢ً ب٦ٝتٗا

 قز ٜهٕٛ املؤثض فٛت أٚ م٤ٛ أٚ َٛار نُٝٝا١ٝ٥ -فعٌ أٚ تػٝري يف ايها٥ٔ اؿٞ أٚ يف دظ٤ َٓ٘   ٜغبب صر٠ ؽ٤ٞأٟ :  املؤثض

 َُٗا سزخ سٍٛ ايها٥ٔ اؿٞ َٔ تػريات البز إٔ ٜبك٢ َتظْا راخًٝا ست٢ تغتُض ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ

 احملافع١ ع٢ً ساٍ راخ١ًٝ ثابت١ يف ب١٦ٝ َتػري٠:  االتظإ ايزاخًٞ

 سٍٛ اؾغِ مما ٜػري االتظإ ايزاخًٞ يًذغِ ٜتذ٘ اؾغِ باعتذابت٘ يًتػريات اـاصد١ٝ بتعزٌٜ أٚماع٘ مبا ٜتٓاعب َع ايتػري اـاصدٞعٓز تػري ايعضٚف 

   ………………………فُجال عٓز اصتفاع رصد١ اؿضاص٠ ٜغتذٝب اؾغِ يًُؤثض اـاصدٞ بإٔ ٜتهٕٛ 

 يف قاٚي١ يضفع رصد١ اؿضاص٠  ………………………ص اـاصدٞ بإٔ عٓز اخنفاض رصد١ اؿضاص٠ ٜغتذٝب اؾغِ يًُؤخ           

 رصد١ اؿضاص٠يٝغت نٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ تغتذٝب يًتػريات بٓفػ ايكزص٠ يشيو تتذ٘ َجال يًشٖاب يًعٌ عٓز اصتفاع رصد١ اؿضاص٠ ٚتتذ٘ يًؾُػ عٓز اخنفاض 

 إذا فكل الكائنات احلية تتأثس بالتغريات اخلازجية وتشتجيب هلا
 

 ٜغتُض بكا٤ ايٓٛع يف ايها٥ٓات اؿ١ٝ؟نٝف 

 بايتهاثضيهٞ ٜغتُض ايٓٛع ع٢ً اآلبا٤ إٔ ٜرتنٛا أبٓا٤ ٜضثٛا ففاتِٗ  ٖشا َا ٜغ٢ُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلية تتكاثسلرلك كل الكائنات 
 

 ………………………………………بايتهاثض ٜٓتر أبٓا ٤ هلِ ْفػ ففات األبا٤ اْتكًت ٖشٙ ايقفات عٔ طضٜل 

 ٜٚٓتكٌ َٔ األبا٤ يألبٓا٤ يٝٓكٌ هلِ ْفػ ايقفات ايٛصاث١ٝ تضنٝب اـالٜا ٚٚظا٥فٗايف (  DNA) ٜتشهِ 

………………………………………………………………………………: ايٛصاث١    

 ٜٚأنٌ ُٜٚٓٛ ٜٚٓتر ايػشا٤ٜتشضى ايها٥ٔ اؿٞ 

 نٌ ٖشٙ تغ٢ُ عًُٝات س١ٜٛٝ ٚيهٞ تتِ ٖشٙ ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ البز إٔ ٜغتدزّ ايها٥ٔ اؿٞ بعنا َٔ طاقت٘

 األْؾط١ اييت ؼزخ راخٌ اـ١ًٝ َٔ إْتاز ايػشا٤ أٚ تفهٝه٘ أٚ ْكً٘ ٚغريٖا ٖٞ عًُٝات نُٝٝا١ٝ٥ تغ٢ُ األٜض

 ايتهاثض

 ايتهاثض اؾٓغٞ ايتهاثض ايالدٓغٞ

 

 ………………………………………ٚذنزخ فٝ٘
 

 ………………………………………ٚذنزخ فٝ٘
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 ٜغ٢ُ ٖشا ايتشٍٛ ايُٓٛ    -   عا ثِ طفال ثِ غالَا ثِ ؽابا ثِ ؽٝدا ثِ عذٛطا ثِ نٗالثِ ٚيٝزا ثِ صمٞ اٜبزأ دٓنياإلْغإ 

 ……………………يف ايها٥ٓات ٚسٝز٠ اـالٜا ُٜٓٛ ايها٥ٔ بإٔ 

 …………………… ٚ ……………………ٚ ايها٥ٔ بإٔ ّيف ايها٥ٓات عزٜز٠ اـالٜا ٜٔ

 لرلك كل الكائنات احلية تنمو
 

 تنوع اخلاليا
 َه١ْٛ َٔ اـالٜانٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ 

 َؤخضا انتؾفت فزف١ يشيو فٗٞ َععِ اـالٜا فػري٠ دزا ٚال تض٣ بايعني اجملضر٠ 

 ايٛسز٠ ايبٓا١ٝ٥ اييت تغتطٝع تأر١ٜ ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ:  ٚاـ١ًٝ

 DNAاـ١ًٝ تهٕٛ قاط١ بػؾا٤ ٜنِ ايغٝتٛبالطّ ٚمحض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٛفٌ ايعًُا٤ إىل ْعض١ٜ اـ١ًٝ اييت تكٍٛ بٓٛرٖا

 نٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ َه١ْٛ َٔ خ١ًٝ ٚاسز٠ أٚ أنجض (1

 اـ١ًٝ ٖٞ ايٛسز٠ األعاع١ٝ يف نٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ (2

 نٌ اـالٜا تٓؾأ َٔ خالٜا أخض٣ (3
 

 سذِ اـ١ًٝ

 اـالٜا فػري٠ دزا ٚال تض٣ إال بٛاعط١ اجملٗض َععِ

 ……………………………………………………………ففاص ايبٝض خ١ًٝ نبري٠ ألْ٘ 

 البز إٔ ٜتٓاعب اؿذِ َع َغاس١ ايغطح.  يًد١ًٝ سذِ قزر َٚغاس١ عطح قزر٠

 تتػش٣ اـ١ًٝ عٔ طضٜل عطشٗا اـاصدٞ ٚؽضز ايفنالت نشيو عٔ طضٜك٘

 َغاس١ عطشٗا غري ناف١ٝ الَتقال ايػشا٤ ٚ إخضاز ايفنالتنًُا نربت اـ١ًٝ أفبشت 

                          ايغطح ٚاؿذِ ؼغب باملعاري١ ايتاي١ٝ ايٓغب١ بني َغاس١

املغاس١ ايغطش١ٝ

اؿذِ

=   ْغب١ َغاس١ ايغطح إىل اؿذِ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 عًُا٤ هلِ ايفنٌ يف انتؾاف اـ١ًٝ

 

 ثٝٛرٚص ؽٛإ صٚرٚيف فريؽٛ يٝفٓٗٛى َاثٝاؼ ؽالٜزٕ

فٓع فٗضا خافا ْٚعض يكطض٠ َا٤ فٛدز 

فٝٗا ايعزٜز َٔ ايها٥ٓات ٚسٝز٠ اـ١ًٝ 

 (ايطال٥عٝات )

عٓزَا ْعض إىل ايزّ ٚدز إٔ نضات ايزّ 

اؿُضا٤ يز٣ اإلْغإ نض١ٜٚ ٚيز٣ األمساى 

 ٚايطٝٛص بٝنا١ٜٚ

أٍٚ َٔ صأ٣ ايبهتريٜا نإ يٝفٓٗٛى 

ٜٚهتؾف إٔ اـُري٠ نا٥ٔ سٞ ٚسٝز 

 اـ١ًٝ

تٛفٌ إىل إٔ 

نٌ أدظا٤ 

ايٓباتات 

تتهٕٛ َٔ 

 خالٜا

تٛفٌ إىل إٔ 

نٌ أدظا٤ 

اؿٝٛاْات 

تتهٕٛ َٔ 

 خالٜا

تٛفٌ إىل إٔ 

اـالٜا تٓؾأ 

خالٜا  ّٕ

 أخض٣

 

 ٖٛى  صٚبضت

فٓع فٗضا ْٚعض َٔ خالي٘ إىل ؽضذن١ َٔ 

ايفًني ايطبٝعٞ فٛدزٖا تتهٕٛ َٔ فُٛع١ 

 ٚمساٖا اـالٜأَ اؿذضات 

اعتدزاّ ٖٛى يًدالٜا ايٓبات١ٝ ٚخالٜا 

ايفطضٜات عٌٗ عًٝ٘ صؤٜتٗا بٛمٛح ألْٗا 

 ؼتٟٛ ع٢ً دزصإ خاصد١ٝ

ٚدعً٘ أٜنا ٜعتكز إٔ اـالٜا تٛدز يف ٖشٙ 

 دز يف اؿٝٛاْاتايها٥ٓات فكط ٚال تٛ

 
3

1
=

24

8
=  ْغب١ َغاس١ ايغطح إىل اؿذِ

 2cmاسغب ْغب١ املغاس١ ايغطش١ٝ يًشذِ ملهعب طٍٛ مًع٘  :َجاٍ

 :اإلداب١

 َغاس١ اؾاْبعزر اؾٛاْب  =حنغب َغاس١ ايغطح :  1اـط٠ٛ 

 ( 2cm  2cm ) 6= َغاس١ ايغطح                                   

cm 24 =َغاس١ ايغطح          
2

 

 طٍٛ اينًع طٍٛ اينًع  طٍٛ اينًع  =حنغب اؿذِ :  2اـط٠ٛ 

  2cm 2cm 2cm= اؿذِ              

8cm = اؿذِ             
3

 

حنغب :  3اـط٠ٛ 

املغاس١ ايغطش١ٝ

اؿذِ

=  ْغب١ َغاس١ ايغطح إىل اؿذِ

.…………… =  ْغب١ َغاس١ ايغطح إىل اؿذِ

 3cmاسغب ْغب١ املغاس١ ايغطش١ٝ يًشذِ ملهعب طٍٛ مًع٘  :َجاٍ

 :اإلداب١ 

 .…………………….……… =حنغب َغاس١ ايغطح :  1اـط٠ٛ 

 .…..…=   ..…………………=َغاس١ ايغطح                                   

 .…………………….……… =حنغب اؿذِ :  2اـط٠ٛ 

 ..…= .…………………….………= اؿذِ             

حنغب :  3اـط٠ٛ 
.……………

.……………
=  ْغب١ َغاس١ ايغطح إىل اؿذِ
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 اخلالياأجزاء 
 ؽتًف اـالٜا يف ايعزٜز َٔ األؽٝا٤ ٚتتؾاب٘ يف أؽٝا٤ أخض٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أْٛاع اـالٜا

 فٓفٓا اـالٜا إىل ْٛعني

 …………………….……أسزُٖا ؼتٟٛ ع٢ً أ١ْٜٛ ٚتغ٢ُ 

 …………………….……ٚتغ٢ُ  أ١ْٜٛٚاألخض٣ ال ؼتٟٛ ع٢ً 

 الكائنات احلية بدائية النواة

  ٚاسز٠ ال ؼتٟٛ ع٢ً ْٛا٠نا٥ٓات س١ٝ تتهٕٛ َٔ خ١ًٝ 

 يهٓٗا ال ؼتٟٛ ع٢ً ْٛا٠ ٚال عنٝات قاط١ بأغؾ١ٝ DNAايبهتريٜا نا٥ٔ سٞ بزا٥ٞ ايٓٛا٠ سٝح ؼتٟٛ ع٢ً 

 تتهٕٛ ايضاٜبٛعَٛات َٔ بضٚتني َٚٛار أخض٣.  ٜبٛعَٛاتاؼتٟٛ ع٢ً عنٝات فػري٠ دزا تغ٢ُ ايض

 َٔ ايزاخٌ بػؾا٤ خًٟٛ َضٕ ٜغُشإ يًػشا٤ ٚايفنالت بايعبٛص َٔ خالهلُا َبطَٔععِ ايبهتريٜا َػًف١ ظزاص ؽبهٞ 

اؾٗاط اهلنُٞ ٚتغاِٖ تعٝؿ بعض أْٛاعٗا يف ايرتب١ ٚاملا٤ ٚايبعض اآلخض راخٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ أٚ ع٢ً أدغاَٗا َجٌ اييت تعٝؿ ع٢ً اؾًز أٚ األعٓإ أٚ راخٌ 

 يف ع١ًُٝ اهلنِ

 مٖٞ أفػض اـالٜا ع٢ً اإلطال

 

 اخلاليا حقيقية النواة

 يٝال َٔ اـالٜا بزا١ٝ٥ ايٓٛا٠ ٚيهٔ أٜنا ال ُتض٣ بايعني اجملضر٠مأنرب 

 DNAؼتٟٛ ايٓٛا٠ ع٢ً ٚ  ؼتٟٛ اـالٜا اؿكٝك١ٝ ايٓٛا٠ ع٢ً عنٝات قاط١ بأغؾ١ٝ َٓٗا ايٓٛا٠

 تؤرٟ ايعنٝات املٛدٛر٠ باـ١ًٝ نٌ ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ ايالط١َ يًد١ًٝ

 ايها٥ٓات اؿ١ٝ عزا ايبهتريٜا ٖٞ نا٥ٓات سكٝك١ٝ ايٓٛا٠نٌ 

 اـالٜا املٛدٛر٠ بايها٥ٓات اؿ١ٝ عزٜز٠ اـالٜا ٖٞ خالٜا سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ َجٌ اإلْغإ

 ٚسٝز٠ اـ١ًٝ سكٝك١ٝ ايٓٛا٠َععِ ايطال٥عٝات َجٌ األَٝبا ٖٞ نا٥ٓات س١ٝ 

 رٜز٠ اـالٜا سكٝك١ٝ ايٓٛا٠عَع إٔ ٖٓاى طال٥عٝات أخض٣ َجٌ ايطشايب ٖٞ نا٥ٓات س١ٝ 

 ٚسٝز٠ اـ١ًٝ سكٝك١ٝ ايٓٛا٠َع إٔ فطضٜات أخض٣ ناـُري٠ ٖٞ نا٥ٓات س١ٝ  عزٜز٠ اـالٜا سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ايفطضٜات نعٝؿ ايػضاب ٖٞ نا٥ٓات س١ٝ 

 

 اخلاليا حقيقية النواة
 بايضغِ إٔ اـالٜا فػري٠ دزا إال أْٗا َعكز٠ ايرتنٝب

 إٔ جند ايرتنٝب بني اـالٜا ايٓبات١ٝ ٚاـالٜا اؿٝٛا١ْٝعٓز رصاع١ ايفضم يف 

 اـالٜا اؿٝٛا١ْٝ اـالٜا ايٓبات١ٝ 

 غؾا٤ َٔ ايربٚتٝٓات ٚايزٖٕٛ ٚايزٖٕٛ املفغفض٠ (ْٛع َٔ ايهضبٖٛٝزصات) دزاص َٔ ايغًًٝٛط ايػالف اـاصدٞ

 ال تٛدز تٛدز ايبالعتٝزت اـنضا٤

  

 

 

 

 

 

 

 ال تٛدز تٛدز ايفذٛات

 ايعنٝات

 

تضانٝب فػري٠ َٛدٛر٠ يف 

 ايغٝتٛبالطّ ٚتؤرٟ ٚظا٥ف قزر٠

 َععُٗا قاط بأغؾ١ٝ

يغٝتٛبالطّ بعنٗا ٜغبح يف ا

عض١ٜ ٚايباقٞ َرتابط بعنٝات 

 أخض٣

 تتؾاب٘ نٌ اـالٜا يف ٚدٛر

 

 املار٠ ايٛصاث١ٝ

 

 غؾا٤ اـ١ًٝ ٚايغٝتٛبالطّ

 

 ٜػطٞ اـ١ًٝ ٚذنُٝٗا

ٜتشهِ يف املٛار اييت تزخٌ 

 اـ١ًٝ ٚاييت ؽضز َٓٗا

اؾظ٤ ايزاخًٞ يف اـ١ًٝ 

 ٜغ٢ُ ايغٝتٛبالطّ

 

 DNAٖٚٞ محض 

 يف فرت٠ َٔ سٝاتٗا DNAنٌ خ١ًٝ متتًو محض 

 نٌ املعًَٛات اييت ؼتادٗا اـالٜا ٜٚٓتكٌ َٔ اآلبا٤ يألبٓا٤ DNAذنٌُ 

 َٛدٛر راخٌ ايٓٛا٠ نُا يف خالٜا اإلْغإ DNAيف بعض اـالٜا ٜهٕٛ 

 ال ؼتٟٛ ع٢ً ْٛا٠ انا٥ٓات ُأخضٟ نايبهتريٟ

ٚيهٔ  DNAخالٜا ايزّ اؿُضا٤ اييت ٜٓتذٗا خناع ايععاّ ؼتٟٛ ع٢ً ْٛا٠ ٚ 

 DNAعٓزَا تتذ٘ حنٛ فض٣ ايزّ تفكز ايٓٛا٠ ٚ 

…………. 

 

…………. 

 
…………. 
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 مكونات اخللية

 دزاص اـ١ًٝ

  ٚ ٖٛ ْٛع َٔ ايهضبٖٛٝزصات ……………………َٛدٛر باـ١ًٝ ايٓبات١ٝ ٚخالٜا ايطشايب ٜٚتهٕٛ َٔ 

 ………………ايفطضٜات أٜنا هلا دزاص خ١ًٝ ٜٚتهٕٛ َٔ ْٛع آخض َٔ ايهضبٖٛٝزصات ٖٛ 

 ٖٚٞ ايها٥ٓات بزا١ٝ٥ ايٓٛا٠ أٜنا ؼتٟٛ ع٢ً دزاص خ١ًٝ ايبهتريٜا
 

 اـ١ًٝغؾا٤ 

 َٛدٛر بهٌ اـالٜا

 يف اـالٜا اييت هلا دزاص خ١ًٝ ٜهٕٛ ايػؾا٤ َٛدٛر أعفٌ اؾزاص  أَا يف اـالٜا اييت ال ؼتٟٛ ع٢ً دزاص ٜهٕٛ َػًفا يًًد١ًٝ

 ايزٖٕٛ املفغفض٠ ٖٕٛ ٚرايربٚتٝٓات ٚاٍ ٜتهٕٛ َٔ

 ….…………………………………: ايزٖٕٛ 

 ايزٖٕٛ املفغفض٠ اييت تتهٕٛ َٔ صأؼ قب يًُا٤ ٚسٌٜ ناصٙ يًُا٤ايزٖٕٛ امله١ْٛ يػؾا٤ اـ١ًٝ تتهٕٛ َٔ 

 تتذ٘ حنٛ بعنٗا ايبعض ٚاألسٜاٍتتذ٘ ايضؤٚؼ احملب١ يًُا٤ حنٛ اـاصز ٚحنٛ ايغٝتٛبالطّ 

 تتشهِ ايربٚتٝٓات ٚايزٖٕٛ يف املٛار اييت تزخٌ اـ١ًٝ ٚاملٛار اييت ؽضز َٓٗا
 

 ٖٝهٌ اـ١ًٝ

 ….……………………………………………………………: فا٥زتٗا.  ايغٝتٛبالطّؽبه١ َٔ ايربٚتٝٓات يف 
  

 ايٓٛا٠

 نٌ اـالٜا سكٝك١ اي٠ٛٓ ؼتٟٛ ع٢ً ايٓٛا٠

  ٜٚتنُٔ املعًَٛات ايالط١َ إلْتاز ايربٚتٝٓات DNAْٛا٠ ع٢ً ٍؼتٟٛ ا

 تتشهِ ايربٚتٝٓات يف ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت ؼزخ راخٌ اـ١ًٝ

 إىل ايغٝتٛبالطّ سٝح ٜتِ إْتاز ايربٚتٝٓات…………………………صعا٥ٌ عرب  DNAٜضعٌ  

 ……………ٖٚٞ املٛقع ايشٟ ٜبزأ فٝ٘ إْتاز ………دا ٚ بعض األ١ْٜٛ ؼتٟٛ ع٢ً َٓاطل قامت١ تغ٢ُ ٜٚهٕٛ غؾا٤ ايٓٛا٠ َظر
 

 ايضاٜبٛعَٛات

 أفػض ايعنٝات سذُا ٚيهٔ أنجضٖا عزرا. ايعهػ َٔ َععِ ايعنٝات تهٕٛ غري َػطا٠ بػؾا٤ ٣عٌ.  ٖٚٞ ايعنٝات اييت تٓتر ايربٚتٝٓات

 بٗٝهٌ اـ١ًٝ أٚبعنٗا ٜغبح عض١ٜ يف ايغٝتٛبالطّ ٚايبعض اآلخض َتقٌ باألغؾ١ٝ 

 ٖٚٓاى عؾضٕٚ ْٛعا َٔ األمحاض األ١َٝٓٝ ٖٞ املضنبات ايعن١ٜٛ اييت تغتدزَٗا ايضاٜبٛعَٛات يف إْتاز ايربٚتٝٓات…………………………

 ال تغتطٝع اـالٜا ايعٝؿ بزٕٚ بضٚتٝٓات يشيو نٌ اـالٜا اؿ١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً صاٜبٛعَٛات 

 

 ايؾبه١ ايبالط١َٝ ايزاخ١ًٝ

  َط١ٜٛ ُتٓتر فٝٗا ايربٚتٝٓات ٚايزٖٕٛ َٚٛار أخض٣ أغؾ١ْٝعاّ َهٕٛ َٔ 

  ايبالط١َٝ أٚ ع٢ً عطشٗاعزر نبري َٔ ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت ؼزخ راخٌ اـ١ًٝ ؼزخ راخٌ ايؾبه١ 

 ٚممضات تٓتكٌ خالهلا املٛار عرب اـ١ًٝ أْابٝبؼتٟٛ ع٢ً 

 تٓكغِ إىل ْٛعإ

 تكع غايبا بايكضب َٔ ايٓٛا٠ تٓتر ٖشٙ ايضاٜبٛعَٛات ايهجري َٔ بضٚتٝٓات اـ١ًٝ: ؽبه١ بالط١َٝ راخ١ًٝ خؾ١ٓ َػطا٠ بايضاٜبٛعَٛات   (1

 ٚظٝفتٗا إْتاز ايزٖٕٛ ٚتفهٝو املٛار ايغا١َ اييت َٔ املُهٔ إٔ تنض باـ١ًٝ: اٜبٛعَٛات ؽبه١ بالط١َٝ راخ١ًٝ ْاع١ُ يٝػ عًٝٗا ص (2
 

 املٝتٛنْٛزصٜا
 ٖٞ أَانٔ إْتاز ايطاق١ يف اـ١ًٝ سٝح ٜتِ ؼطِٝ ايغهض 

 ….…………………………………ؽظٜٔ ايطاق١ يف ايػؾا٤ ايزاخًٞ يف فٛص٠ ٜتِ  بػؾا٤ٜٔقاط١ 

 يف تأر١ٜ ٚظا٥فٗا  ATPبعز سيو تغتدزّ اـ١ًٝ  

 يف َٛاقع َتعزر٠ َٔ اـ١ًٝ يهٔ ايه١ُٝ األنرب يف ايػؾا٤ ايزاخًٞ يًُٝتٛنْٛزصٜا ATP  ٜٓتر

 يف املٝتٛنْٛزصٜا ايتٓفػ اـًٟٛع١ًُٝ إْتاز ايطاق١ تتِ عٔ طضٜل 

 

 ايبالعتٝزات اـنضا٤

 ٜٚتِ سيو فُٝا ٜغ٢ُ بايبالعتٝزات اـنضا٤ إْتاز غشا٥ٗا بٓفغٗااـالٜا ايٓبات١ٝ ٚايطشايب ع٢ً ايعهػ َٔ اـالٜا اؿٝٛا١ْٝ تغتطٝع 

 ……………….…………………………………  :ايبالعتٝزات اـنضا٤

 ايع١ًُٝ اييت تغتدزّ فٝٗا ايٓباتات ٚايطشايب م٤ٛ ايؾُػ ٚاملا٤ ٚثاْٞ أنغٝز ايهضبٕٛ إلْتاز ايغهض ٚاألنغذني ٚٙ :ايبٓا٤ اين٥ٛٞ

 ……………٣ فبػ١ خنضا٤ تغ٢ُ ايبالعتٝزات خنضا٤ ألْٗا ؼتٟٛ عٌ

 ATPٜكع ايهًٛصٚفٌٝ راخٌ ايػؾا٤ ايزاخًٞ يًد١ًٝ ٚميتك طاق١ ايؾُػ إلْتاز ايغهض ايشٟ تغتدزَ٘ املٝتٛنْٛزصٜا إلْتاز  
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 دٗاط دٛيٛدٞ

 مسٞ ْغب١ إىل ايعامل ايشٟ انتؾف٘ ٖٚٛ ناًَٝٝٛ دٛيٛدٞ ٖٚٛ ايعنٞ ايشٟ رنظٕ ايربٚتٝٓات ٜٚٛطعٗا يف اـ١ًٝ

 (ٜٚعترب عاٌَ تٛفٌٝ ايطًبات يف اـ١ًٝ سٝح إٔ أٟ ع١ًُٝ ْكٌ تتِ راخٌ اـ١ًٝ تتِ عٔ طضٜك٘ )  ٜؾب٘ ايؾبه١ ايبالط١َٝ ايزاخ١ًٝ 

 تهٕٛ ايؾبه١ ايبالط١َٝ ايزاخ١ًٝ ايزٖٕٛ ٚايربٚتٝٓات ثِ تضعًٗا إىل دٗاط دٛيٛدٞ ايشٟ ٜكّٛ بتعزًٜٗا ألرا٤ ٚظا٥ف كتًف١ يف اـ١ًٝ

اخٌ ملٓتر ايٓٗا٥ٞ يف دٗاط دٛيٛدٞ ٜتدقض دظ٤ َٔ غالف دٗاط دٛيٛدٞ َؾهال سٜٛق١ً فػري٠ سٍٛ املٓتر ايٓٗا٥ٞ تٓكٌ ٖشٙ اؿٛف١ً قتٜٛاتٗا ربعز تهٜٛٔ ا

 اـ١ًٝ ٚإىل خالٜا أخض٣

 

 سذضات اـ١ًٝ

  دنب ْكًٗا يف اـ١ًٝ أٚ إىل خاصدٗا ػٜٛف أٚ نٝػ ذنتٟٛ ع٢ً َٛار َع١ٓٝ راخٌ اـ١ًٝ سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ ٖٚٞ املٛار اييت: ٖٚٞ اؿٛفالت 

 تٓكٌ ايربٚتٝٓات َٔ ايؾبه١ ايبالط١َٝ ايزاخ١ًٝ إىل دٗاط دٛيٛدٞ ٚتٓكٌ املٛار َٔ دٗاط دٛيٛدٞ إىل أدظا٤ اـ١ًٝ

 تتهٕٛ سٛفالت أخض٣ عٓزَا ذنٝط دظ٤ َٔ اـ١ًٝ ظغِ َا خاصز اـ١ًٝ

 

 اهلنِ اـًٟٛ

 سٝح ؼتٟٛ ع٢ً إْظميات ٖام١ُ ٖٞ ايعنٝات املغؤي١ عٔ ع١ًُٝ اهلنِ يف اـ١ًٝ ايًٝغٛعَٛات

  ٜفهو ايًٝغٛعّٛ ايعنٝات ايتايف١ أٚ املٝت١ املٛدٛر٠ يف اـ١ًٝ ٚرنًك َٓٗا يف فٛص٠ فنالت

 تٛدز بؾهٌ ص٥ٝغٞ يف اـالٜا اؿٝٛا١ْٝٚ  تتٓٛع أؽهاٍ ايًٝغٛعَٛات ٚأسذاَٗا

 اـ١ًٝ تبتًع٘ ٚغًف٘ يف سٛف١ً ثِ تكرتب ايًٝغٛعَٛات َٔ اؿٛف١ً ٚتفضغ إْظمياتٗا اهلام١ُ فٝٗا هلنِ اؾغِ ايػضٜبعٓزَا ٜكرتب دغِ غضٜب َٔ 

 

 ايفذٛات

 تكّٛ بعٌُ ايًٝغٛعَٛات سٝح تٛدز بٗا إْظميات ٖام١ُٚ  َٛدٛر٠ يف األعاؼ يف اـالٜا ايٓبات١ٝ ٚايفطضٜاتٚ  تعترب َٔ اؿٛفالت

 ايفذٛات املضنظ١ٜ

 بايطبع ٜشبٌ ايٓبات عٓزَا تفكز فذٛات خالٜاٙ املا٤            -يزعِ ايٓبات متت٤ٌ ايفذٛات املضنظ١ٜ باملا٤           -ؽظٕ اـ١ًٝ ايٓبات١ٝ املا٤ ٚعٛا٥ٌ أخض٣سٝح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 أنٌُ خضٜط١ املفاِٖٝ ايتاي١ٝ باعتدزاّ املفاِٖٝ اآلت١ٝ :َجاٍ

 –ايؾبه١ ايبالط١َٝ ايزاخ١ًٝ  –ايغٝتٛبالطّ  –ايٓٛا٠  –دٗاط دٛيٛدٞ  –غؾا٤ اـ١ًٝ  –اإلْغإ   -ٖٝهٌ اـ١ًٝ  –رايبوشومات  –الليصوشومات   -ايها٥ٔ سٞ 

 . اخللية  -ىوية    -DNA –ؽبه١ بالط١َٝ راخ١ًٝ خؾ١ٓ  -ٚسٝز اـ١ًٝ  –املٝتٛنْٛزصٜا 

 ُٜػًف اـ١ًٝ َٔ اـاصز

 َجٌ

 عزٜز اـالٜا

 ايبهتريٜا

ؽبه١ بالط١َٝ راخ١ًٝ 

 ْاع١ُ

 تٓكغِ إىل
ٜٛدز ع٢ً 

 عطشٗا 

 ٖٚٞ َقٓع ايربٚتٝٓات

 ٜٛدز بزاخًٗا

 ايقبػ١ ايٛصاث١ٝ

 ذنتٟٛ ع٢ً عنٝات َجٌ

 تتهٕٛ َٔ

 ايبٓا١ٝ٥ٚسزت٘ 
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 احلية تنظيم الكائنات

 سنضْا َٔ قبٌ إٔ دغِ ايها٥ٔ اؿٞ ٜهرب بغبب ايظٜار٠ يف عزر اـالٜا

 اـالٜا يف ايها٥ٓات اؿ١ٝ هلا ْفػ اؿذِ يهٔ بايطبع ؽتًف يف ايعزر

 خالٜا ايفٌٝ بايطبع أنجض عزرا َٔ خالٜا اإلْغإ

 

   مميسات الرتكيب يف اخلاليا يف الكائً احلي عديد اخلاليا

 احلجه األكرب (1

 بايطبع عٝهٕٛ ايها٥ٔ اؿٞ عزٜز اـالٜا أنرب سذُا ٖٚشا عٝعطٝ٘ ممٝظات ايك٠ٛ عٔ َععِ ايها٥ٓات االفػض

 العنر األطول (2

 أٟ إفاب١ تقٝب ايها٥ٔ اؿٞ ٚسٝز اـ١ًٝ عتكتً٘ يهٔ عزٜز اـالٜا ست٢ يٛ قتًت فُٛع١ فٗٓاى ًَٝاصات غريٖا

 التخصص (3

ا يًتٓفػ ٚأخض٣ يًٗنِ ٚأخض٣ يًشضن١ ع٢ً ايعهػ َٔ ايها٥ٔ اؿٞ ٚسٝز اـ١ًٝ سٝح تكّٛ اـ١ًٝ بهٌ ٖٚشا ٜعطٞ يًها٥ٔ نفا٠٤ أنرب فٗٓاى خالٟ

 ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ

 

  اخلاليا تعنل معا

 فُٛع١ َٔ اـالٜا اييت تعٌُ َعا يتؤرٟ ٚظٝف١ خاف١ : اليصيج

 املٛار تٛدز سٍٛ ايٓغٝر تؾرتى يف َهْٛات٘ال ٜٓتٗٞ ايٓغٝر عٓز فُٛع١ اـالٜا امله١ْٛ ي٘ فكط يهٔ ٖٓاى فُٛع١ َٔ 

 ٜتهٕٛ ْغٝر عن١ً ايكًب َٔ خالٜا قًب١ٝ نجري٠ ٖٚشا ٚاسز َٔ أْغذ١ ايكًب

 أىواع األىصجة يف احليواىات

 ايٓغٝر ايعقيب (1

 ايٓغٝر ايعنًٞ (2

  ايٓغٝر ايناّ (3

 ايٓغٝر ايطال٥ٞ (4

 وثالثة أىصجة يف اليباتات هي

 سٝح ٜٓكٌ املا٤ ٚاملٛار ايػشا١ٝ٥: ايٓغٝر ايٓاقٌ  (1

 ٜػطٞ ايٓبات ٚذنُٝ٘: ايٓغٝر ايٛعا٥ٞ  (2

  تتِ فٝ٘ ع١ًُٝ ايبٓا٤ اين٥ٛٞ: ايٓغٝر األعاعٞ  (3
 

 األىصجة تعنل معا

 يٓأخش َجاال ع٢ً عنٛ تعٌُ أْغذت٘ َعا إلمتاّ ايعٌُ ع٢ً أنٌُ ٚد٘

 فُٛع١ َٔ األْغذ١ اييت تكّٛ بٛظٝف١ قزر٠ يف اؾغِ :العضو

 َهٕٛ يف َععُ٘ َٔ ْغٝر عنًٞ إال أْ٘ ٜنِ ْغٝر عقيب ٚأْغذ١ يألٚع١ٝ ايز١َٜٛ ٚنٌ ٖشٙ األْغذ١ فتُع١ ػعٌ ايكًب َند١ ق١ٜٛ :ايكًب 

 َٓٗا أْغذ١تنِ عز٠ : املعز٠ 

 ذنضى ايطعاّ –ْغٝر عنًٞ 

 نُٝٝا١ٝ٥ يًٗنِأْغذ١ إلْتاز َٛار 

 ْغٝر ماّ يضبط أدظا٤ املعز٠

 ْغٝر عقيب يٓكٌ ايضعا٥ٌ ايعقب١ٝ َٔ املعز٠ يًزَاغ ٚايعهػ

 تعٌُ َعا أْغذ١عنٛ يف ايٓباتات بٗا : ايٛصق١ 

 أْغذ١ متتك اين٤ٛ يًبٓا٤ اين٥ٛٞ

 

 تعنل معا األعضاء

 فُٛع١ َٔ األعنا٤ تعٌُ َعا يتؤرٟ ٚظا٥ف اؾغِ  :اجلهاز 

 ٚظٝف١ قزر٠يهٌ دٗاط 

 اؾٗاط اهلنُٞ ٜتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ األعنا٤ َٓٗا األَعا٤ ٚاملعز٠  ٚٚظٝف١ اؾٗاط اهلنُٞ تفهٝو ايػشا٤

ىل اؾٗاط اهلنُٞ ٚظٝف١ اؾٗاط ايزٚصٟ ايشٟ ٜتهٕٛ َٔ ايكًب ٚاألٚع١ٝ امل١ٜٛ ٖٞ تٛفٌٝ ايػشا٤ َٔ اؾٗاط اهلنُٞ يباقٞ أعنا٤ اؾغِ ٚتٛفٌٝ اأُلنغذني إ

 نغذني ٜزخٌ عٔ طضٜل اؾٗاط ايتٓفغٞٚاأُل

 َٔ ٖشا ْالسغ إٔ أدٗظ٠ اؾغِ َضتبط١ َع بعنٗا ايبعض

 ىصيج عضلة القلب

 نسيج عضلي

 
 نسيج طالئي

 
 نسيج عصبي

 
 نسيج ضام
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 الكائيات احلية

 فضر سٞ ٜغتطٝع ايكٝاّ بايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ مبفضرٙ

 تٓكغِ ايها٥ٓات اؿ١ٝ إىل

 سٝح تعتُز نٌ خ١ًٝ ع٢ً ْفغٗا يًكٝاّ بهٌ ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ:  كائيات حية وحيدة اخللية

 سٝح تعتُز اـالٜا ع٢ً بعنٗا ايبعض يًكٝاّ بايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ:  ىات حية عديدة اخلالياكائ

 

 الرتكيب والوظيفة

 ٜضتبط تضنٝب ايعنٛ يف ايها٥ٔ اؿٞ بايٛظٝف١ اييت ٜؤرٜٗا

 فُجاًل اؿٜٛقالت ٚاألٚع١ٝ ايز١َٜٛ يف ايض٥تني

 :ايٛظٝف١ 

 اؿٜٛقالت املٛدٛر٠ يف ايض٥تني يتٛفً٘ يهٌ أْغذ١ اؾغِ تٓكٌ األٚع١ٝ ايز١َٜٛ اأُلنغذني ايشٟ تغتكبً٘ َٔ

 تٓكٌ األٚع١ٝ ايز١َٜٛ ثاْٞ ُأنغٝز ايهضبٕٛ ايٓاتر َٔ تٓفػ اـ١ًٝ بعز اعتدزاّ اأُلنغذني تٓكً٘ يًشٜٛقالت املٛدٛر٠ يف ايض٥تني

 :ايرتنٝب 

 تنِ ايض٥تني َالٜني اؿٜٛقالت ٚتًتف األٚع١ٝ ايز١َٜٛ سٍٛ ٖشٙ اؿٜٛقالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ايها٥ٔ اؿٞ

 

 ٜتهٕٛ َٔ

 

 تتهٕٛ َٔ

 

 تتهٕٛ َٔ

 

 تتهٕٛ َٔ

 

ٖٚٞ ايٛسز٠ ايض٥ٝغ١ٝ 

 يبٓا٤ ايها٥ٔ اؿٞ

 

أصبع 

أْٛاع يف 

 اؿٝٛإ

ثالث١ 

أْٛاع يف 

 ايٓباتات

 

 أنٌُ خضٜط١ املفاِٖٝ ايتاي١ٝ َعتُزا ع٢ً املعًَٛات املشنٛص٠ عابكا: ؼ 
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 ما هو املعدن

 ٚعًُٓا إٔ ايهٕٛ ٜتهٕٛ َٔ نا٥ٓات س١ٝ َٚٛار غري س١ٝ  تهًُٓا عٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٚهْٛاتٗا ٚتضنٝبٗا

 َٔ املٛار غري اؿ١ٝ املٛدٛر٠ ٚاحملٝط١ بٓا َٔ نٌ داْب ٖٞ املعارٕ

 املعارٕ يٝغت ناألسذاص ايهضمي١

 ٚتتهٕٛ ايقدٛص َٔ املعارٕ ٚيٝػ ايعهػتتؾاب٘ َع ايقدٛص  

 دغِ فًب غري عنٟٛ ٜتهٕٛ طبٝعٝا ٚي٘ تضنٝب بًٛصٟ قزر :املعزٕ 

 إسا أعطٝتو َار٠ َا ٚأصرت إٔ تتعضف َا١ٖٝ ٖشٙ املار٠ ٌٖ ٖٞ َعزٕ أّ ال دنب عًٝو إٔ تغأٍ أصبع أع١ً٦ ٖٚٞ

 اإلداب١ إسا نإ َعزْا ايغؤاٍ

 املعزٕ غري عنٟٛ أٟ أْ٘ ال ٜتُٕٛ َٔ َٛار س١ٝ غري س١ٝ؟ٌٖ ٖٛ َار٠ 

 ال ميهٔ يًُعارٕ إٔ تهٕٛ عا١ً٥ أٚ غاط١ٜ ٌٖ ٖٛ فًب؟

 ايبًٛصات اييت ٜقٓعٗا اإلْغإ ال تعترب َعارٕ ٕٚ يف ايطبٝع١؟ىٌٖ ٜت

 ٌٖ ي٘ تضنٝب بًٛصٟ ؟

املعارٕ بًٛصات سات تضنٝب راخًٞ َتهضص ٖٚشا ايرتنٝب غايبا َا ٜعطٞ 

 يهٌ املعارٕ ايرتنٝب ايهُٝٝا٥ٞ ْفغ٘. ايبًٛص٠ ؽهًٗا 

 

 ٚيإلداب١ البز إٔ ْتعضف ع٢ً َا ٜرتنب َٓ٘ املعزٕ -ٌٖ ي٘ تضنٝب بًٛصٟ ؟  –ايغؤاٍ ايشٟ ذنتاز يؾضح طٌٜٛ ٚرصاع١ ٚؼًٌٝ ٖٛ 

 َٓٗا بايٛعا٥ٌ ايهُٝٝا١ٝ٥ ١ٜ ال ميهٔ ػظ٥تٗا إىل َٛار أبغطَٛار ْل   :ايعٓافض 

 عٓقض تكضٜبا تتهٕٛ املعارٕ َٔ أسزٖا ع٢ً األقٌ أٚ فُٛع١ َٓٗا فتُع١ 92ايكؾض٠ األصم١ٝ ٜٛدز يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعارٕ ترتتب يف تضتٝب ٖٓزعٞ َٓتعِ يف منط َتهضص  ٜغ٢ُ ايبًٛصات

 دغِ فًب تٓتعِ فٝ٘ ايشصات أٚ األْٜٛات أٚ اؾظ٦ٜات يف منط قزر :ايبًٛص٠ 

 ع٢ً أْٛاع ايشصات أٚ اؾظ٦ٜات أٚ األْٜٛات امله١ْٛ هلاٜعتُز ؽهٌ ايبًٛص٠ ع٢ً تضتٝب ايشصات أٚ اؾظ٦ٜات أٚ االْٜٛات امله١ْٛ هلا ٜٚعتُز ايرتتٝب 

 ٜهٕٛ ي٘ تضنٝب بًٛصٟ خال خاملُٝظ سٞإٔ نٌ َعزٕ ي٘ ؽهً٘  جنديشيو 

 املعارٕفُٛعتإ َٔ يزٜٓا 

 املعارٕ غري ايغًٝٝهات١ٝ املعارٕ ايغًٝٝهات١ٝ 

املعارٕ اييت ؼتٟٛ يف تضنٝبٗا ع٢ً األنغذني  ايتعضٜف

 باإلماف١ إىل فًظ أٚ أنجضٚايغًٝٝهٕٛ 

املعارٕ اييت ال ؼتٟٛ يف تضنٝبٗا ع٢ً األنغذني 

 ٚايغًٝٝهٕٛ

 %10 %90 ْغب١ ايٛدٛر

أَج١ً ع٢ً ايفًظات 

 ايزاخ١ً يف ايرتنٝب

 ايهضبٕٛ ٚايفًٛص ٚاأُلنغذني ٚايهربٜت ٚاؿزٜز ٚاملػٓٝغّٝٛ ٚايبٛتاعّٝٛ ّاأليَْٛٛٝٛ

 اؾايٝٓا -ايفًٛصٜت  –ايهايغٝت  املٝها -ايفًزعباص  –ايهٛاصتظ  أَج١ً ع٢ً ايبًٛصات

 

 املعزٕ

 ٜتهٕٛ َٔ

 سصات ٜتهٕٛ َٔ

 َضنب عٓقض ٚاسز

 ٜتهٕٛ َٔ

 ايعٓافضفُٛع١ َٔ 

َار٠ َه١ْٛ َٔ  سصات  ٜتهٕٛ َٔ

عٓقضٜٔ أٚ أنجض َضتبط١ 

 نُٝٝا٥ٝا

 تعضٜف٘
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 اخلصائص الفيزيائية ودوزها يف حتديد هوية املعدن

 ميهٓو إٔ تتعضف ع٢ً َععِ األؽٝا٤ ست٢ ٚأْت َػُض ايعٝٓني

 فُجاًل ميهٓو ايتعضف ع٢ً املٛط َٔ صا٥شت٘ ٚطعُ٘

 

 باملجٌ 

 ايًٕٛ

 َٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ يًُعزٕ أيٛإ كتًف١ فُجاًل

 ايهٛاصتظ ٜهٕٛ ؽفافًا يف سايت٘ ايعار١ٜ 

ُٜغ٢ُ ايشٖب   ألٕ يْٛ٘ سٖيب ٜؾب٘ يٕٛ ايشٖب متاًَا املظٜفايبريٜت 

 بغبب ايًٕٛ غريتقز ٟ

 ٚدٛر بعض ايؾٛا٥ب يٕٛ ايهٛاصتظ ٜٚتػري ايًٕٛ عغب أْٛاع َٚكارٜض ايؾٛا٥ب 

 إسا تعضض ايبريٜت يًٗٛا٤ ٚاملا٤ فرت٠ ط١ًٜٛ ٜتشٍٛ يْٛ٘ يًبين أٚ األعٛر 

 يشيو ال ٜقًح ايًٕٛ ٚسزٙ يتشزٜز ١ٜٖٛ املعزٕ

 

 ٖٚٛ املعٗض ايشٟ ٜبزٜ٘ املعزٕ عٓز عكٛط اين٤ٛ عًٝ٘:   ايًُعإ

 يًُعإ ثالث١ أْٛاع

 إسا نإ املعزٕ بضاقا :فًظٟملعإ  (1

 إسا نإ املعزٕ باٖتًا: ملعإ الفًظٟ  (2

 إسا نإ املعزٕ باٖتًا :فًظٟملعإ ؽب٘  (3
 

 يٕٛ َغشٛم املعزٕ:  املدزـ

  (قطع١ خظف١ٝ غري َقكٛي١ ) ايًٛح املغتدزّ : يٛح املدزـ 

 ٜرتنٗا باؿو ع٢ً يٛح املدزـٚاملدزـ عباص٠ عٔ طبك١ صقٝك١ َٔ َغشٛم املعزٕ 

 يٝػ باينضٚص٠ إٔ ٜهٕٛ يًُدزـ ْفػ يٕٛ املعزٕ

 ال ٜتأثض يٕٛ املدزـ باهلٛا٤ ٚاملا٤ يشيو ميهٔ اعتدزاَ٘ يًهؾف عٔ ١ٜٖٛ املعزٕ ع٢ً عهػ يٕٛ املعزٕ األفًٞ

 

 ايتؾكل ٚاملهغض

 ٌَٝ بعض املعارٕ إىل االْفقاّ ع٢ً طٍٛ أعطح َٓبغط١ ًَغا٤ عٓز طضق٘ طضقًا خفٝفا :ايتؾكل

 نٌ َعزٕ ي٘ طضٜكت٘ اـاف١ عٓز ايتؾكل

 ٜٚعتُز أعًٛب ايتؾكل ع٢ً تضتٝب ايشصات راخٌ املعزٕ

 تهغض املعارٕ بطضٜك١ غري َٓتع١ُ:  املهغض

 يًُعارٕ خقا٥ك متهٓو َٔ ؼزٜز ٖٜٛتٗا

 املعارٕ غري ايغًٝٝهات١ٝ

 ُتقٓف إىل

 ايهضبْٛات املعارٕ ايعٓقض١ٜ ايهربٜتٝزات ايهربٜتات األناعٝز اهلايٝزات

ايفًٛص أٚ ايهًٛص سني تتشز  سصات 

أٚ ايربّٚ أٚ ايٝٛر َع عٓافض َجٌ 

ايقٛرّٜٛ أٚ ايبٛتاعّٝٛ أٚ 

 ايهايغّٝٛ َجٌ ايفًٛصٜت

عٓزَا تتشز عٓافض 

أٚ اؿزٜز  ّناأليَْٛٛٝٛ

نُٝٝا٥ٝا َع األنغذني 

 َجٌ ايٝاقٛت

ٜزخٌ ايهربٜت 

ٚاأُلنغذني يف 

تضنٝبٗا َجٌ 

 اؾبػ

سٝح ٜتشز عٓقض 

فًظٟ أٚ أنجض َع 

ايهربٜت َجٌ 

 اؾايٝٓا

تتهٕٛ َٔ 

عٓقض ٚاسز فكط 

َجٌ ايشٖب 

 ٚايفن١ ٚايٓشاؼ

سٝح ٜتشز ايفًظات 

َع اأُلنغذني 

ٚايهضبٕٛ َجٌ 

 ايهايغٝت

ٌتغتدزّ يف 

 رفٓاع١ َٛا

 ايتٓعٝف

ُتغتدزّ يف فٓاع١ 

ايطا٥ضات ٚايزٖاْات 

 ٚأرٚات فكٌ املعارٕ

ُتغتدزّ يف فٓاع١ 

َٛار ايتذٌُٝ ٚ َعادني 

 األعٓإ ٚايزٖاْات

ُتغتدزّ يف فٓع 

ايبطاصٜات ٚ األر١ٜٚ 

 ٚ اإليهرتْٚٝات

تغتدزّ يف 

فٓاع١ األدٗظ٠ 

 ايهٗضبا١ٝ٥

ُتغتدزّ يف فٓاع١ 

األمسٓت ٚ  األيعاب 

 ايٓاص١ٜ
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 ايقالر٠

 َكا١َٚ املعزٕ يًدزـ

 سٝح أْ٘ نًُا طار ايضقِ املؾري ملكٝاؼ َٖٛٛ طارت فالر٠ املعزٕ  10إىل  1يتشزٜز فالر٠ املعزٕ ٜغتدزّ ايعًُا٤ َكٝاؼ َٖٛٛ يًقالر٠ ٚتؾري إيٝ٘ األصقاّ َٔ 

 عٓزَا حنتاز يًتفضٜل بني َعزْني أُٜٗا أنجض فالر٠ خنزـ أسزُٖا باآلخض ْٚالسغ إٔ املعزٕ األقٌ فالر٠ ٖٛ ايشٟ ٜٓدزـ

 

 ايهجاف١

 ْغب١ نت١ً دغِ َا إىل سذُ٘

 ٚتكاؼ يف ايعار٠ باؾضاَات يهٌ عٓتُٝرت َهعب

 دِ 1دِ يًغٓتُٝرت املهعب أٟ إٔ نت١ً عٓتُٝرت َهعب َٔ املا٤ ٖٞ  1نجاف١ املا٤ تهٕٛ 

ُٜغ٢ُ بايهجاف١ ايٓٛع١ٝ  ْغتدزّ نجاف١ املا٤ نُضدع ْكٝػ ع١ًٝ نجاف١ باقٞ املٛار فُٝا 

 ٚع١ٝ ع٢ً أْٗا ْغب١ نجاف١ اؾغِ إىل نجاف١ املا٤ٚتعضف ايهجاف١ ائ

19g/cmأٟ إٔ نجاف١ ايشٖب ٖٞ  19ايهجاف١ ايٓٛع١ٝ يًشٖب ٖٞ 
3

دضاّ أٟ أْٗا أنجض َٔ  19َهعب َٔ ايشٖب ٖٞ  عٓتُٝرتأٟ إٔ ن١ُٝ املار٠ املٛدٛر٠ يف  

 معف 19املا٤ ب 

 

 بعض اـقا٥ك األخض٣ املُٝظ٠ يبعض املعارٕ

 ٜتٖٛر ايهايغٝت ؼت األؽع١ فٛم ايبٓفغذ١ٝ:  ايتفًٛص

 ذنزخ فٛصإ ع٢ً عطح َعزٕ ايهايغٝت عٓز ٚمع قطضات َٔ محض كفف عًٝ٘:  ايتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ

 عٓز ٚمع ؽضذن١ بقض١ٜ ؽفاف١ َٔ ايهايغٝت فٛم فٛص٠ تقبح ايقٛص٠ َظرٚد١:  خقا٥ك بقض١ٜ

 طبٝعٝإ دنشبإ اؿزٜزَعزْا اجملٓٝتٝت ٚايربٚتٝت َػٓطٝغإ :  املػٓطٝغ١ٝ

  ملعزٕ اهلايٝت َشام َاحل:  املشام

 َٛيًض-ايضارّٜٛ ٚايٝٛصاّْٝٛ هلُا خٛال إؽعاع١ٝ ميهٔ ايهؾف عٓٗا باعتدزاّ عزار دٝذض:  ايٓؾاط اإلؽعاعٞ

 

 دوزة الصخس

 اأُلنغذني –يهضبٕٛ رصعٓا َٔ قبٌ ايزٚصات يف ايطبٝع١ ٚعضفٓا إٔ أغًب َهْٛات ايطبٝع١ تتذزر عٔ طضٜل ايزٚصات فٗٓاى رٚص٠ املا٤ ٚرٚص٠ ايٓٝرتٚدني ٚرٚص٠ ا

 يهٔ ٌٖ تبك٢ ايقدٛص ع٢ً ساهلا أّ تتذزر يف إسز٣ ٖشٙ ايزٚصات

 عن١ٜٛ ٜتهٕٛ طبٝعٝاخًٝط فًب َٔ َعزٕ ٚاسز أٚ أنجض ٚأسٝاْا َٔ َٛار  :ايقدض

  ايع١ًُٝ املغتُض٠ اييت ٜتهٕٛ بٗا فدض دزٜز َٔ َٛار فدض قزِٜ :رٚص٠ ايقدض 

 

 أ١ُٖٝ ايقدٛص

 ايقدض قزميا يف فٓع األرٚات اـاف١ باإلْغإ ٚاملغاعز٠ ي٘ ع٢ً أرا٤ أعُاي٘ اي١َٝٛٝاعتدزّ 

 ناملطاصم ٚاؿضاب ٚايغهانني ٚغريٖا ٚسيو باعتدزاّ فدٛص َجٌ ايقٛإ ٚاألٚبغٝزإ 

 اعتدزّ ايقدض ع٢ً َض ايعقٛص نُار٠ يًبٓا٤ ٚاعتدزّ اإلْغإ فدٛص َٔ اؾضاْٝت

 ٚاؿذض اؾريٟ ٚايضخاّ ٚاؿذض ايضًَٞ ٚاألصرٚاط 

 تغتدزّ ايقدٛص سزٜجا نُٛار يًبٓا٤ أٜنا

 رٚص٠ ايقدض

 ( ايقدٛص ايضعٛب١ٝ ٚايٓاص١ٜ ٚاملتشٛي١) ٜتػري ايقدض بني ثالث١ أْٛاع ص٥ٝغ١ٝ ٖٞ 

 ايعٛاٌَ املغبب١ هلشٙ ايزٚص٠ ٖٞ

 ايظَٔ (1

 اؿضاص٠ (2

 اينػط (3

 ايتذ١ٜٛ (4

 ع١ًُٝ ْكٌ ايرتب١ ٚايضٚاعب َٔ َهإ آلخض بٛاعط١ ايضٜاح ٚاملا٤ ٚاؾاسب١ٝ: ايتعض١ٜ  (5

 ايع١ًُٝ اييت تغتكض بٗا املٛار: ايرتعٝب  (6

 َٛقع ايقدض ذنزر ايعٛاٌَ املؤثض٠ عًٝ٘ فايقدٛص املٛدٛر٠ ع٢ً عطح األصض تتأثض بايتعض١ٜ ٚايتذ١ٜٛ

 ايقدٛص اييت تكع يف باطٔ األصض تتأثض باينػط ٚرصد١ اؿضاص٠
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 تقٓٝف ايقدٛص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب١ٝ عغب طضٜك١ تهْٛٗا َٚهاْٗاُتقٓف ايقدٛص ايضعٛ

 ُتقٓف ايقدٛص عَُٛا عغب خافٝتني أعاعٝتني ُٖا ايرتنٝب ٚايٓغٝر

 ايرتنٝب ايهُٝٝا٥ٞ يًقدض أٟ َا ذنٜٛ٘ َٔ َعارٕ أٚ َٛار ُأخض٣ٖٚٛ ببغاط١  :ايرتنٝب 

فًزعباص عٝهٕٛ كتًف متاَا عٔ  %50نٛاصتظ ٚ  %50ؽب١ٗٝ بايهٛاصتظ أَا املعزٕ املهٕٛ َٔ  خقا٥قَ٘ٔ ايهٛاصتظ عتهٕٛ  َٙععِاملعزٕ املهٕٛ يف 

 ايهٛاصتظ

  :ايٓغٝر 

 ـٜتشزر ْغٝر ايقدض ب

 سذِ اؿبٝبات امله١ْٛ يًقدض (1

 ؽهًٗا (2

 تضتٝبٗا (3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؿذض ايضًَٞ ايباطيت 

 فدض صعٛبٞ فدض ْاصٟ ايٓٛع

 

 

 

 نٝف ْفضم بُٝٓٗا باعتدزاّ ايٓغٝر ؟

ْغٝر رقٝل اؿبٝبات ٜتهٕٛ عٓزَا تتزفل اؿُِ 

 األصض ٚتربر بغضع١ايربنا١ْٝ ع٢ً عطح 

ْغٝر َتٛعط اؿبٝبات ٜتهٕٛ عٓزَا ُتزفٔ ٚتتالسِ 

 أٚ يف قاع ايبشاص  ايؾٛاط٧سبٝبات ايضٌَ اييت ترتعب ع٢ً 

 

 

 

 تقٓف ايقدٛص عغب طضٜك١ تهْٛٗا  إىل

…………

….. 

 

……………

.. 
…………

….. 

 
 ُتقٓف سغب َهإ تهْٛٗا إىل

فدٛص  تتهٕٛ سني تربر 

 األصضايقٗاص٠ ع٢ً عطح 

فدٛص  تتهٕٛ سني تربر ايقٗاص٠ 

 عُٝكا ؼت عطح األصض

 فدٛص  صعٛب١ٝ فدٛص َتشٛي١ فدٛص  ْاص١ٜ

عٓز فعٛر 

يغطح  ٠ايقٗاص

األصض تربر 

بغضع١ ٚتتقًب 

ٚتهٕٛ سبٝبات 

 فػري٠ اؿذِ

إسا ناْت يف 

باطٔ األصض تربر 

ببط٤ فتهٕٛ 

اؿبٝبات نبري 

 اؿذِ

 (ْغٝر خؾٔ) 
 خؾٔ اؿبٝبات ترقٝل اؿبٝبا

باالعتُار 

ع٢ً اينػط 

 ٚرصد١ اؿضاص٠

 خؾٔ اؿبٝبات ترقٝل اؿبٝبا

 تَتٛعط اؿبٝبا
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 الصخوز النازية

 ٚتتقًب( ايقدض ايغاخٔ )مسٝت بٗا االعِ ألْٗا تتهٕٛ عٓزَا تربر ايقٗاص٠ :  عبب ايتغ١ُٝ

 ْٛع ايقدض ايٓاصٟ ٜعتُز ع٢ً

 ايقٗاص٠تضنٝب  (1

 ايظَٔ ايشٟ اعتػضقت٘ ايقٗاص٠ يتربر ٚتتقًب (2
 

 ْؾأ٠ ايقدٛص ايٓاص١ٜ

 أعباب تهٕٛ ايقٗاص٠

 رٕ امله١ْٛ يًقدٛصٜغبب اْقٗاص املعا:  اصتفاع رصد١ اؿضاص٠ (1

 -يهٌ َعزٕ رصد١ اْقٗاص خاف١ يشيو تٓقٗض بعض املعارٕ ٜٚبك٢ ايبعض اآلخض 

 األصض يشابت نٌ ايقدٛص املٛدٛر٠ باطٔيٛال اصتفاع اينػط يف :  اخنفاض اينػط (2

ُٜتاح ألٟ ن١ُٝ َٔ ايقدٛص ايقعٛر ألع٢ً    اينػط عًٝ٘ ٜٓكك ٜٚغٌٗ اْقٗاصٖا إٔ جنديشيو عٓزَا 

تتزاخٌ املٛار املٛدٛر٠ يف األصض نجريا يشيو قز تتشز َٛار َع َٛار أخض٣ َٓتذ١ تضانٝب دزٜز٠ هلا رصدات اْقٗاص أقٌ تٓقٗض :  تػري ايرتنٝب (3

 مبذضر تهْٛٗا

  يف رصد١ اؿضاص٠ اييت ٜتذُز عٓزٖا نٌ َُٓٗا فاالختالٜتذُز ايقدض َجًُا ٜتذُز ايجًر َع 

0ٜتذُز ايجًر عٓز رصد١ 
°
C    بُٝٓا تتذُز ايقٗاص٠ عٓز رصد١………..

°
C     ٚرصد١……………

°
C  

 فتقبح بعض املعارٕ فًب١ قبٌ غريٖاَجًُا تٓقٗض املعارٕ عٓز رصدات سضاص٠ كتًف١ تتذُز عٓز رصدات سضاص٠ كتًف١ 

 

 تضنٝب ايقدٛص ايٓاص١ٜ ْٚغٝذٗا

إىل ايرتنٝبتٓكغِ ايقدٛص ايٓاص١ٜ َٔ سٝح   

 فدٛص ْاص١ٜ َاف١ٝ فدٛص ْاص١ٜ فًغ١ٝ 

   ايًٕٛ

   ايهجاف١

   املهٕٛ ايعٓافض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إىل ايٓغٝرتٓكغِ ايقدٛص ايٓاص١ٜ َٔ سٝح 

 

---------------------------- ---------------------------- 

 

سٝح رصدات اؿضاص٠  -عٓزَا تربر ايقٗاص٠ يف باطٔ األصض 

ُٜتاح يًبًٛصات املعز١ْٝ َظٜز َٔ  -املضتفع١  تربر ببط٤ يشيو 

 ايٛقت يتهرب ٜٚظرار سذُٗا ٚتظٜز خؾْٛتٗا

 

 –سٝح رصدات اؿضاص٠ املٓدفن١  –عٓزَا تربر ايقٗاص٠ ع٢ً عطح األصض 

تربر بغضع١ ٜكٌ ايٛقت املتاح يًبًٛصات يتهرب فٝهٕٛ ايقدض ايٓاتر 

 أٚ ال ذنتٟٛ ع٢ً بًٛصات إسا نإ ايتربٜز عضٜع –رقٝل اؿبٝبات 
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 الصخوز السسوبية

 

 
 تفتت ايقدٛص َع بكا٥ٗا يف َهاْٗا:  ايتذ١ٜٛ

 ٖشٙ ايضَاٍ َٔ املُهٔ إٔ ترتال . بايتذ١ٜٛ تتفتت ايقدٛص ٚتتشٍٛ إىل ايضَاٍ اييت ْضاٖا تكضٜبا نٌ ّٜٛ

 ُتغ٢ُ اؿذض ايضًَٞ ٚاؿذض ايضًَٞ ْٛع َٔ أْٛاع ايقدٛص ايضعٛب١ٝفٛم بعنٗا ٚتتالسِ َه١ْٛ فدٛص 

 

 ْؾأ٠ ايقدٛص ايضعٛب١ٝ

 نًٗا أعباب تؤرٟ يتفتت ايقدٛص .……………… ٚ ..……………… ٚ .……… ٚ ………… ٚ .………ٖٚٞ   أعباب ايتذ١ٜٛ

 ايفتات ايقدضٟ ايٓاتر َٔ ايتذ١ٜٛ:  ايضٚاعب

  َهإايضٚاعب َٔ َهإ إىل تٓكٌ عٛاٌَ ايتعض١ٜ 

 سٝح ترتتب األسزخ فاألسزخ ٚتػطٞ ايطبك١ األسزخ ايطبك١ ايكزمي١ طبكاتترتعب ايضٚاعب يف 

 ..…………………عٓزَا ٜتدًٌ املا٤ يف ايفضاغات بني ايفتات تشٚب بعض املعارٕ ٚاألَالح َجٌ ايهايغٝت ٚايهٛاصتظ ٚعٓزَا ٜتبدض املا٤ تؾهٌ ٖشٙ املٛار 

 ٚب١ٝايقدضٟ يٝقبح فدٛص صؼ ايفتاتتًشِ 

  ع٢ً تهٕٛ ايقدضٜضٜهٕٛ يعاًَٞ اينػط ٚرصد١ اؿضاص٠ تأخ يشيو ال  ع٢ً عطح األصض أٚ بايكضب َٔ عطح األصضٜتهٕٛ ايقدض ايضعٛبٞ 

 َٔ املُهٔ إٔ متتز طبك١ أفك١ٝ ٚاسز٠ ع٢ً َز٣ نًَٝٛرتاتسٝح  .   ايطبكات أِٖ َا ٜعٗض يف ايقدٛص ايضعٛب١ٝ ٖٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 َٛقع ايقدض ذنزر ايعٛاٌَ املؤثض٠ عًٝ٘:   تذكر

 ٚايتذ١ٜٛفايقدٛص املٛدٛر٠ ع٢ً عطح األصض تتأثض بايتعض١ٜ  -

 ايقدٛص اييت تكع يف باطٔ األصض تتأثض باينػط ٚرصد١ اؿضاص٠ -

 تضنٝب ايقدٛص ايضعٛب١ٝ

……………….. 
……………….. 

……………….. 

ًَح ايطعاّ أٚ نًٛصٜز ايقٛرّٜٛ َجاٍ ع٢ً ايقدٛص 

 ايفتات١ٝ ايهُٝٝا١ٝ٥

تتهٕٛ َٔ قطع ايفتات 

ايقدضٟ عٓزَا تتالسِ 

بٛاعط١ َعارٕ 

 نايهايغٝت ٚايهٛاصتظ

ٜهٕٛ ايٓغٝر إَا رقٝل 

 اؿبٝبات أٚ َتٛعط أٚ خؾٔ

 تتهٕٛ ْتٝذ١ تبًٛص األَالح ايشا٥ب١ يف املٝاٙ -

تٓغاب َٝاٙ األَطاص يف َغاصٖا إىل ايبشض فتشٜب  -

املا٤ تاصنا األَالح يف طضٜكٗا ست٢ إسا تبدض 

األَالح فترتنظ ست٢ تقٌ ملضس١ً ممهٔ إٔ 

تتبًٛص فٝٗا األَالح ايشا٥ب١ َه١ْٛ تضعبات يف 

 فٛص٠ فدٛص صعٛب١ٝ

 تتهٕٛ َٔ بكاٜا ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايبشض١ٜ املتش١ًً -

ايقدٛص اؾري١ٜ تهْٛت ْتٝذ١ ؼًٌ ٖٝانٌ  -

 نا٥ٓات عض١ٜ تغ٢ُ املضدإ

 نضبْٛات ايهايغّٖٝٛٝانٌ املضدإ تتهٕٛ َٔ  -

ترتانِ ٖٝانٌ املضدإ يف قاع ايبشض ٚتتالسِ  -

 مبضٚص ايٛقت َه١ْٛ اؿذض اؾريٟ ايعنٟٛ

ٕ َهْٛات ايقدٛص ّ جندهاأفزاف ايضخٜٛات أٜنا 

 ايضعٛب١ٝ اؾري١ٜ 

ايفشِ أٜنا ٜعترب َٔ ايقدٛص ايضعٛب١ٝ ايعن١ٜٛ 

ألْ٘ ٜتهٕٛ ْتٝذ١ تأثري رصد١ سضاص٠ باطٔ األصض 

 ٚاينػط ع٢ً بكاٜا ايٓباتات املزف١ْٛ
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 الصخوز املتحولة

 تقبح فدٛص َتشٛي١؟َا ايشٟ ٜتػري يف ايقدٛص ست٢ :ؼ 

 .َٔ املُهٔ إٔ ٜتػري ايرتنٝب أٚ ايٓغٝر أٚ ست٢ ايب١ٝٓ: ز 

 َا املؤثضات اييت تغبب ؼٍٛ ايقدٛص ؟: ؼ 

 .َعا  إٕاالخاؿضاص٠ أٚ اينػط أٚ : ز 

 َتشٛي١ ؟َا األْٛاع اييت َٔ املُهٔ إٔ ُتقبح فدٛص : ؼ 

 .ايقدٛص ايٓاص١ٜ ٚايضعٛب١ٝ ٚست٢ املتشٛي١ : ز 

 

 أفٌ ايقدٛص املتشٛي١

 َع٢ٓ ٖشا أْ٘ عٓز تػري ايعضٚف احملٝط١ بايقدٛص تتػري طبٝع١ ايقدض

1000املُهٔ إٔ ذنزخ ايتشٍٛ عٓز رصدات أع٢ً َٔ  ّٕٚ C    ٚ1000°C°50بني رصديت ؼزخ َععِ عًُٝات ايتشٍٛ 
°
C 

1000نقدض َتشٍٛ عٓز رصدات قز تقٌ أع٢ً َٔ  ٜبك٢يهٔ ايقدض املتشٍٛ 
°
C  ألٕ ايعُل ٚاينػط ايًشإ تتهٕٛ عٓزٖا ايقدٛص املتشٛي١

 نًَٝٛرت تكضٜبا 2ٜغُشإ هلا إٔ تغدٔ هلشٙ ايزصد١ رٕٚ اْقٗاص سٝح ؼزخ َععِ ساالت ايتشٍٛ عٓز عُل 

 

 

 طضم ايتشٍٛ

 ايتشٍٛ بايتُاؼ (1

 ٚذنزخ ايتشٍٛ بغبب ايتغدني ايٓاتر بغبب ايقٗاص٠ األصضؼت عطح  بايكضب َٔ فدٛص ْاص١ٜذنزخ ايتشٍٛ بايتُاؼ 

 سٝح تتشٍٛ بعض املعارٕ إىل َعارٕ أخض٣

 ذنزخ ايتشٍٛ األنرب بايكضب َٔ ايقٗاص٠ ٜٚكٌ ايتأثري نًُا بعز ايقدض املتشٍٛ عٔ ايقٗاص٠

 خني َٔ فٗاص٠ قضٜب١ ٚع٢ً َغاسات فػري٠تعضض ايقدض يًتػ:  تعضٜف٘يشيو ميهٔ 

 ايتشٍٛ اإلقًُٝٞ (2

 ذنزخ ٖشا ايتشٍٛ بفعٌ اينػط ؼت تهٜٛٓات فدض١ٜ أخض٣ أٚ بغبب تقارّ ففا٥ح مد١ُ َٔ ايكؾض٠ األصم١ٝ

 تتؾٛٙ ايقدٛص ٚتتشٍٛ نُٝٝا٥ٝا بغبب اؿضاص٠ املضتفع١ ٚاينػط

 ات ايقدض١ٜ ايكاص١ٜتكع ايقدٛص املعضم١ يًتشٍٛ اإلقًُٝٞ ؼت َععِ ايتهٜٛٔ

 ْتٝذ١ اصتفاع رصد١ اؿضاص٠ ٚاينػطايتشٍٛ ايشٟ ذنزخ :  تعضٜف٘ٚميهٔ 

 ٚخقٛفا عٓزَا تتقارّ ففا٥ح مد١ُ َٔ ايكؾض٠ األصم١ٝ 

 

  ايفضم بني ايتشٍٛ بايتُاؼ ٚايتشٍٛ اإلقًُٝٞ

 يزصد١ اؿضاص٠ ظٛاص ايقٗاص٠ ايتشٍٛ بايتُاؼ ذنزخ ؿذِ بغٝط َٔ ايقدٛص ٖٞ فكط املعضم١

 أَا ايتشٍٛ اإلقًُٝٞ فٝشزخ ؿذّٛ نبري٠ دزا تقٌ آلالف ايهًَٝٛرتات املهعب١ يف عُل ايكؾض٠ األصم١ٝ
 

 تضانٝب ايقدٛص املتشٛي١

 يف ايقدٛص املتشٛي١ جندهاٖٚٞ األؽهاٍ املُٝظ٠ يًقدض ٖٚٞ يف ايقدض ايضعٛبٞ ٚ ايٓاصٟ ٚأٜنا 

ُٜكاؼ سذُ٘ بايهًَٝٛرتات )  طٝاتيهٔ ع٢ً ؽهٌ  ُٜض٣ بايعني اجملضر٠ َٚٓٗا َا   (َٓٗا َا ٖٛ فػري دًزا ال 

 تٓؾأ ٖشٙ ايطٝات ْتٝذ١ تؾٛٙ ذنزخ يًقدٛص املتشٛي١

 ٖشٙ ايك٠ٛ تنػط ايقدض أٚ ػعً٘ ٜتُزر         تػري يف ؽهٌ ايقدض بغبب ق٣ٛ أثضت عًٝ٘: ٖٛ  ٚايتؾٛٙ

 
 أنٌُ املكاص١ْ ايتاي١ٝ: ؼ 

 ايتشٍٛ اإلقًُٝٞ ٍٚ بايتُاؼايتح 

   ايغبب

   ايتعضٜف

   سذِ ايقدٛص ايٓاتر

 

  

 ايقدٛص تتهٕٛ َٔ املعارٕ:   تذكر

تٓقٗض ايقدٛص بني رصد١ :  تذكر

700
°
C     1250ٚرصد١

°
C 
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 باطن األزض
 

 ايرتنٝب ايفٝظٜا٥ٞ يألصض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظسية تكتونية الصفائح

 ٜتطًب ؼضى ايقفا٥ح ايتهت١ْٝٛ َكزاصا نبريا َٔ ايطاق١

 :ْعض١ٜ تهت١ْٝٛ ايقفا٥ح 

 ايػالف ايقدضٟ ايقًب ْٛعإ قاصٟ ٚقٝطٞ ٜٓكغِ إىل ففا٥ح تهت١ْٝٛ تطفٛ فٛم ايػالف ايقدضٟ ايطضٟ        

 

 ايكاصات اجنراففضم١ٝ فٝذٓض سٍٛ 

 َٛاقعٗا اؿاي١ٝ  إىل واجنرفتايكاصات ناْت يف ايبزا١ٜ تؾهٌ نت١ً ٚاسز٠ َٔ ايٝابغ١ اْكغُت فُٝا بعز 

  "ٌيبعض ايكاصات  تفغض املالسع١ تطابل ايغٛاس" 

  األطًغٞفغضت أٜنا ٚدٛر سفضٜات يبعض ايٓباتات ٚاؿٝٛاْات يف قاصات ع٢ً داْيب 

 ٚنشيو أْٛاع َتُاث١ً َٔ ايقدٛص 

 ٚأري٘ ع٢ً ظضٚف َٓاخ١ٝ َتؾاب١ٗ 

 

 أعباب سضن١ ايقفا٥ح ايتهت١ْٝٛ

 (فعٛر ايقدض ايغاخٔ ألع٢ً ٖٚبٛط ايقدض ايباصر ألعفٌ " ع١ًُٝ اؿٌُ اؿضاصٟ) " ايتٛطٜع غري املتغاٟٚ يًشضاص٠ (1

 (ٜػٛل ايػالف ايقدضٟ احملٝطٞ حنٛ األعفٌ )  األصم١ٝ اؾاسب١ٝ (2

  (ٜػٛل ايػالف ايقدضٟ احملٝطٞ حنٛ األعفٌ تاصنا ايػالف ايقدضٟ ايطضٟ )  اختالف ايهجاف١ (3

 

  

 تٓكغِ األصض إىل مخػ طبكات فٝظٜا١ٝ٥

 

  ٜٚتهٕٛ َٔ

 

 ايًب ايزاخًٞ ايًب اـاصدٞ   ايػالف األصمٞ املتٛعط

 

 ايػالف ايقدضٟ ايقًب

 (ايطبك١ اـاصد١ٝ يألصض ) 

 

  ايػالف ايقدضٟ ايطضٟ

اؾظ٤ ايغفًٞ ايقًب َٔ ايٛؽاح 

ٚميتز " سضن١ املٛار فٝ٘ أبطأ"

َٔ أعفٌ ايػالف ايقدضٟ ايطضٟ 

  ْظٚال إىل يب األصض

ايطبك١ ايغا١ً٥ َٔ يب 

  األصض ٚتكع ؼت ايٛؽاح

املضنظ ايقًب ٚايهجٝف 

يف ايهٛنب ٚميز َٔ 

أعفٌ ايًب اـاصدٞ 

  ست٢ َضنظ األصض

 
ايكؾض٠ 

  األصم١ٝ

طبك١ يز١ْ أع٢ً 

ايٛؽاح تطفٛ عًٝٗا 

ايقفا٥ح ايتهت١ْٝٛ 

ٜٚتهٕٛ َٔ فدٛص 

فًب١ ٚيزْ٘ تٓغاب 

اؾظ٤ األع٢ً   ببط٤

ايقًب َٔ ايٛؽاح  

ٚ ٜٓكغِ إىل أدظا٤ 

تغ٢ُ ايقفا٥ح 

  ايتهت١ْٝٛ

 

  : ايتهت١ْٝٛايقفا٥ح 

 ايطضٟ َٟٔ ايػالف ايقدض ٟقطع ايػالف ايقدضٟ ايقًب اييت تتشضى فٛم اؾظ٤ ايعًٛ

 قز تؾتٌُ ع٢ً ْٛعني َٔ ايكؾض٠ األصم١ٝ 

 قؾض٠ قاص١ٜ (1

 قؾض٠ قٝط١ٝ (2
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 سزٚر ايقفا٥ح ايتهت١ْٝٛ
 ايتُاؼ بني ايقفا٥ح ايتهت١ْٖٝٛٞ أَانٔ 

  إىل( بايٓغب١ يألخض٣  ايٛاسز٠سغب نٝف١ٝ ؼضى ايقفا٥ح ) تٓكغِ اؿزٚر 

 :اؿزٚر املتقار١َ  (1
 خط ايتُاؼ عٓزَا تتقارّ ففٝشتإ تهتْٛٝتإ َٚا ذنزخ عٓز

 ايتقارّ ٜعتُز ع٢ً ْٛع ايكؾض٠ امله١ْٛ  يًقفٝشتني املتقارَتني بشيو تٓكغِ إىل  

 قاص١ٜ   -سزٚر قاص١ٜ -أ 

 قٝط١ٝ –سزٚر قاص١ٜ  -ب 

 قٝط١ٝ –سزٚر قٝط١ٝ  -ز 

 ٟايتقارّ ايكاصٟ ايكاص  
  مما ٜزفع ايكؾض٠ ايكاص١ٜ ألع٢ً  مسهًا عٓزَا تتقارّ ففٝشتإ قاصٜتإ تتشزبإ ٚتظرارإ

 ٞايتقارّ ايكاصٟ احملٝط  
 عٓزَا تتقارّ ففٝشتإ قاص١ٜ ٚقٝط١ٝ تػٛل ايكؾض٠ ايكاص١ٜ سات ايهجاف١ األع٢ً يف ايػالف ايقدضٟ ايطضٟ سٝح تٓقٗض ٜٚعار تزٜٚضٖا فزر

  بٓطام االْزعاؼفُٝا ٜغ٢ُ 

 ٞايتقارّ احملٝطٞ احملٝط  
  عٓزَا تتقارّ ففٝشتإ قٝطٝتإ تٓظيل إسزاُٖا ٚتػٛل ؼت األخض٣

 : اؿزٚر املتباعز٠  (2
 سٝٛر ٚعط احملٝطات: َجاٍ ( ٜتهٕٛ قاع عضٟ دزٜز راؿزٚعٓز ٖشٙ )اؿزٚر بني ففٝشتإ تهتْٛٝتإ تتباعزإ 

 ايتباعز  
  يتُأل ايفضاغ بُٝٓٗا ٚتربر ايقٗاص٠ عٓز سٝز ٚعط احملٝط يتهٕٛ قاع عضٟ دزٜز عٓزَا تتقارّ ففٝشتإ تهتْٛٝتإ تقعز ايقٗاص٠

 

  :( املغتعضم١ ) ٠اؿزٚر ايٓاقٌ (3
 َجاٍ ايبشض املٝت بني ايقفٝش١ ايعضب١ٝ ٚايقفٝش١ األفضٜك١ٝ -ٜا ٚتتذاٚط إسزاٖا األخض٣  ماؿزٚر بني ففٝشتإ تهتْٛٝتإ تٓظيكإ أف

 االْظالم بايتذاٚط  
  تٗتظإ مما ٜغبب ايظالطٍ  َتذاٚصتإ ففٝشتإ تٓظيلأطضاف ايقفا٥ح ايتهت١ْٝٛ يٝغت ًَغا٤ يشيو عٓزَا 

 

 

 سزٚر ايقفا٥ح ايتهت١ْٝٛ تٓكغِ إىل  

 

 

-------------------------------

-- 

 

 

-------------------------- 

 

 

-------------------------- 

 

-------------------------- 

 

-------------------------- 

 

-------------------------- 

 

 ٜٚٓكغِ إىل

 :ٜٚٓتر عٓ٘ 

-------------------------

-------- 

 

 :ٜٚٓتر عٓ٘ 

-------------------------

-------- 
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 :إعادة تشكيل القشسة األزضية 
  اإلدٗار ايشٟ ٜؤثض ع٢ً املار٠ قز ٜؤرٟ أسٝاْا يجٓٝٗا ٚأسٝاْا يهغضٖا 

 : اإلدٗار

 َكزاص اينػط املؤثض ع٢ً ٚسز٠ املغاس١ َٔ املار٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
  

تتأثض ايقدٛص باإلدٗار ايٛاقع عًٝٗا 

ٚؽتًف ايٓتا٥ر باختالف ْٛع اإلدٗار 

 :فٓذز

 
 

-------------------------------

-- 

 

 

-------------------------- 

 

 

-------------------------- 

 ؽهٌ ايقدض بغبب اإلدٗارايتػري يف 

سني تٓجين طبكات ايقدٛص بفعٌ  - 

 اإلدٗار يف ايكؾض٠ األصم١ٝ

ٜعتكز ايعًُا٤ إٔ نٌ طبكات   -

ايقدٛص ايضعٛب١ٝ ناْت يف 

األعاؼ َغتك١ُٝ ٚسزخ االيتٛا٤ 

 السكا

  ٙنغض يف طبكات ايقدٛص تٓظيل ع٢ً اَتزار

 ايهتًتإ ايقدضٜتإ ايٓاؽ٦تإ عٓ٘

  ميٌٝ ع٢ً اؾزاص ايغفًٞجنداؾزاص املعًل ٙ 

 

 :ايقزع 

--------------------------------------------

- 

 :ايهتٌ ايقزع١ٝ

-------------------------------------------- 

 

 

 :  ايهغض

عٓزَا تتعضض ملكاص َٔ اإلدٗار 

 ٜتذاٚط سز َضْٚتٗا

 
 :  ايجين

 َٔ اإلدٗار صعٓزَا تتعضض ملكزا

ٚذنزخ 

 بطضٜكتني 

إسا ناْت ايهت١ً ايقزع١ٝ 

 باألعفٌ ٜهٕٛ اؾزاص عفًًٝا

 

إسا ناْت ايهت١ً ايقزع١ٝ 

  باألع٢ً ٜهٕٛ اؾزاص َعًكًا

 

 ذنزخ ايتؾٛٙ يعز٠ أعباب

 

 ايؾز

----------------------------

----------------------------

----------------------------

---------------------------- 

  سٝٛر ٚعط احملٝطات

ؼزخ عٓزَا تتباعز 

 ففٝشتإ تهتْٛٝتإ

 االْنػاط

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------------- 

  ٕنإٔ تتقارّ ففٝشتا

 تهتْٛٝتإ

  ٌعٓز ايتقارّ قز تتهٕٛ عالع

 دب١ًٝ نبري٠ 

 َجٌ عالعٌ دباٍ طٛصٚؼ ٚ طادضٚؼ
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 اهلزات األزضية

 أٜٔ ؼزخ ايظالطٍ؟ 

 فضع َٔ عًّٛ األصض كقك يزصاع١ ايظالطٍ : عًِ ايظالطٍ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ : ايقفا٥ح ايتهت١ْٝٛ

 ؼزخ َععِ اهلظات األصم١ٝ ع٢ً أطضاف ايقفا٥ح ايتهت١ْٝٛ 

 تتشضى ايقفا٥ح ايتهت١ْٝٛ باػاٖات ٚعضعات كتًف١ 

  ٕيشيو ؼزخ ايقزٚع تٓظيلأٚ  تتباعزايقفا٥ح أٚ تتقارّ ميهٔ أ 

 ؼزخ ايظالطٍ ع٢ً طٍٛ ايقزٚع 

 :أعباب سزٚخ ايظالطٍ 

  ع٢ً طٍٛ ايتقزعات  اإلدٗارٜظرار " االْظالم  –ايتباعز  –ايتقارّ " ْتٝذ١ سضن١ ايقفا٥ح ايتهت١ْٝٛ 

  ٌسز َٔ سزٚر ايقفا٥ح ذنزخ ْٛع قزر َٔ اؿضن١عٓز ن 

   يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع سضن١ ايقفا٥ح ْٛع َكابٌ َٔ ايقزٚع 

 ٍقز تتغبب ايقزٚع أسٝاْا يف سزٚخ ايظالط 

 َٓاطل اهلظات األصم١ٝ 

 ؼزخ اهلظات األصم١ٝ قضب عطح األصض أٚ ع٢ً أعُام بعٝز٠ يف باطٔ األصض 

 ٍؼزخ َععِ اهلظات يف َٓاطل ايظالط 

  ٍرر نبٝري َٔ ايقزٚعٖٞ األَانٔ اييت ٜكع فٝٗا ع: َٓاطل ايظالط 

  ٚفزع ايبشض املٝت يف املؾضم ايعضبٞ نايٝفٛصْٝاَجاٍ فزع َٓطك١ أْزصٜاؼ يف 

 ؼزخ أسٝاْا اهلظات األصم١ٝ ع٢ً فزٚع ْاؽ١٦ يف ٚعط ايقفٝش١ ايتهت١ْٝٛ 

 

 ؟نٝف تٓتكٌ املٛدات ايظيظاي١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قٝاؼ ق٠ٛ اهلظات األصم١ٝ

  ؼزٜز َٛاقع اهلظات األصم١ٝ 

 ٜعتُز ايعًُا٤ ع٢ً أدٗظ٠ صفز تغتؾعض ايظالطٍ تغ٢ُ ايغٝظَٛدضاف 

  دٗاط ٜٛمع ع٢ً عطح األصض أٚ بايكضب َٔ عطح األصض يتغذٌٝ املٛدات ايظيظاي١ٝ:  ايغٝظَٛدضاف 

  ايظيظاي١ٝ إىل ايغٝظَٛدضاف رنط اؾٗاط عذال طيظايٝاسني تقٌ املٛدات 

  ٞاألصم١ٝ اهلظ٠األثض ايشٟ ٜتبع :  (ايغٝظَٛدضاّ ) ايغذٌ ايظيظاي 

 يف ٜغتدزّ ايغٝظَٛدضاّ

 ؿغاب َت٢ بزأت اهلظات األصم١ٝ ٚسيو (1

 مبكاص١ْ عز٠ عذالت طيظاي١ٝ 

  يف أٚقات ٚفٍٛ املٛدات األٚي١ٝ  االختالفمبالسع١(p )  ٚاملٛدات ايجا١ْٜٛ (s ) 

 يًظيظاٍ ايغطشٞيتشزٜز املضنظ  (2

 األصم١ٖٝٚٛ ايٓكط١ اييت  تكع ع٢ً عطح األصض فٛم ْكط١ اْطالم اهلظ٠ 

 ٍايٓكط١ اييت تكع يف باطٔ األصض ٚتبزأ َٓٗا اهلظ٠ األصم١ٝ: بؤص٠ ايظيظا 

 

 

 سضن١ ايقفا٥ح ٚأْٛاع ايقزٚع

 ْٛع ايقزٚع ايض٥ٝغ١ٝ سضن١ ايقفا٥ح

 ------------------------- (َغتعضم١ ) ْاق١ً 

 ------------------------- َتقار١َ

 ------------------------- َتباعز٠

 

نغض يف طبكات ايقدٛص تٓظيل  :ايتقزع  :  تذكر

 ع٢ً اَتزارٙ ايهتًتإ ايقدضٜتإ ايٓاؽ٦تإ عٓ٘

 تٓتكٌ املٛدات ايظيظاي١ٝ

-------------------------: 

 املٛدات ايظيظاي١ٝ اييت تٓتكٌ ع٢ً عطح االصض 

 

------------------------- : 

 املٛدات ايظيظاي١ٝ اييت تٓتكٌ عرب باطٔ األصض 

 َٛدات ثا١ْٜٛ

 

 َٛدات أٚي١ٝ

 

 املضنظ ايغطشٞ يًظيظاٍ

 بؤص٠ ايظيظاٍ

 يف طبك١ األصض اييت تعربٖا املٛد١تعتُز عضع١ املٛد١ ايظيظاي١ٝ ع٢ً ْٛع املٛار 

 أٜٔ ٜٛمع دٗاط ايغٝظَٛدضاف عٓز قٝاؼ املٛدات ايظيظاي١ٝ؟

 ٜٛمع ع٢ً عطح األصض أٚ بايكضب َٔ عطح األصض
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 قٝاؼ ؽز٠ اهلظ٠ األصم١ٝ

  ايظيظاٍ( ق٠ٛ ) ميهٔ  اعتدزاّ ايغذالت ايظيظاي١ٝ يتشزٜز أٜنا ؽز٠ 

  يكٝاؼ ق٠ٛ ايظيظاٍ َكٝاؼ صرنرتٜغتدزّ ايعًُا٤ 

  أمعاف 10سضن١ األصض املكٝغ١ مبكزاص  تظرارق٠ٛ اهلظ٠ مبكزاص ٚسز٠  اطرارتنًُا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوزان الربكاني
  أٍٚ قٓب١ً سص١ٜ َض٠ مما عببت٘ 10000ق٠ٛ ايجٛصإ ايربناْٞ ؼزخ رَاصا أنرب بـ  

  ع٢ً ؼٌٜٛ دبٌ إىل عشاب١ َٔ ايضَار ٚايقدٛص يف خالٍ ثٛإ ق١ًًٝ قارص٠يًربانني ق٠ٛ تزَري١ٜ 

 يًربانني فا٥ز٠ عع١ُٝ ف٘ ػزر ايرتب١ َٓتذ١ ايرتب١ اـقب١ 

  اؿُِ ايربنا١ْٝ: 
 اييت تٓزفع إٍ عطح األصض عٓز ايجٛصإ ايربناْٞ( ايقدٛص املٓقٗض٠ ) ايقٗاص٠  

 ايربانني : 

 فذٛات يف عطح األصض تٓزفع َٓٗا ايقٗاص٠ ٚايػاطات ايربنا١ْٝ
 

 َاسا ٜٛدز راخٌ ايربنإ؟
 " َِ ٜتهٕٛ ايربنإ؟" 

 : سذض٠ ايقٗاص٠ (1

 عُل األصض ٜػشٟ ايربنإ املٓقٗض يفدغِ َٔ ايقدض  

 : ايكقب١ ايربنا١ْٝ (2

 تؾككات يف ايكؾض٠ األصم١ٝ تعرب خالهلا ايقٗاص٠ َٔ سذض٠ ايقٗاص٠ ٚفٛال يًغطح 
 

 َِ ترتنب ايقٗاص٠؟

  يف َز٣ تفذض ايجٛصإ ايربناْٞ صٜؤختضنٝب ايقٗاص٠ 

  َٔ ٜؤثض يف ساٍ ايجٛصإ ايربناْٞ  َتفذض أّ غري َتفذض املا٤ ٚايػاطات ٚايغًٝٝهاقت٣ٛ ايقٗاص٠ 

 َاسا ٜتفذض َٔ ايربنإ؟

 تتفذض ايقٗاص٠ َٔ ايربنإ يف فٛص٠

 فٗاص٠ عا١ً٥ تتفل َٔ ايربنإ ٚتٓزفع َٔ ايجٛصإ ايربناْٞ غري املتزفل : محِ بضنا١ْٝ (1
 

 تتهٕٛ سني تٓفذض ايقٗاص٠ يف اهلٛا٤ ٚتتقًب ٚتٓزفع َٔ ايجٛصإ ايربناْٞ املتزفل:  َٛار بضنا١ْٝ فتات١ٝ (2

 نُا تتهٕٛ سني تتشطِ ايقدٛص املٛدٛر٠ بفعٌ ثٛصاْات بضنا١ْٝ ق١ٜٛ:                         

 َعًك١ يف اهلٛا٤ يغٓٛات ٜرتاٚح سذُٗا بني دالَٝز عذِ ايبٝٛت ٚ دغُٝات رقٝك١ ميهٔ إٔ تبك٢ 
 

 ٞايتزفل ايربناْٞ ايفتات : 

 تفٛم األْٛاع األخض٣ اخ١ٓ ٜٚتقف غطٛص٠ ٜتٛيز عٓزَا ٜكشف ايربنإ نُٝات ٖا١ً٥ َٔ ايضَار ٚايػباص ٚايػاطات ايػ  

700)ٚبزصد١ سضاص٠ عاي١ٝ تقٌ إىل (   Km /h 200)ع٢ً  تظٜزتتزفل ايقٗاص٠ بغضع١ فا٥ك١           -
°
C)  

 تأثريات تكزٜض١ٜ يظالطٍ سات ق٠ٛ كتًف١ 

 ايتأثريات ايتكزٜض١ٜ ايك٠ٛ

 ميهٔ صفزٖا بايغٝظَٛدضاف فكط 2.0

 ميهٔ ايؾعٛص بٗا عٓز املضنظ ايغطشٞ يًظيظاٍ 3.0

 ٠املٓطلٜؾعض بٗا َععِ ايٓاؼ يف  4.0

 أمضاصا عٓز املضنظ ايغطشٞ يًظيظاٍ تغبب 5.0

 تغبب أمضاصا ع٢ً ْطام ٚاعع 6.0

 تغبب أمضاصا دغ١ُٝ ع٢ً ْطام ٚاعع 7.0

  ايعالق١ بني ايًظٚد١ ٚايتزفل

 ايتزفل ايًظٚد١

 تهٕٛ ؽب٘ َتقًب١ اؿُِ ايربنا١ْٝ سات ايًظٚد١ ايعاي١ٝ

 عٝٛي١أنجض  اؿُِ ايربنا١ْٝ سات ايًظٚد١ املٓدفن١

  تذكر

 َكٝاؼ َٖٛٛ ٜغتدزّ يكٝاؼ ايقالر٠

 :ايربانني ق٣ٛ ته١ٜٝٓٛ

 ػزر ايرتب١ 

  أنرب اؾباٍ يف ايعاملتهٕٛ بعض 
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 :تأثريات ايجٛصاْات ايربنا١ْٝ 

 ايجٛصاْات ايربنا١ْٝ ٚايتػريات املٓاخ١ٝ: 

 خالٍ ايجٛصاْات ايربنا١ْٝ ايٛاعع١ ايٓطام ُتكشف نُٝات ٖا١ً٥ َٔ ايضَار ايربناْٞ (1

 ٚايػاطات إىل راخٌ ايػالف اؾٟٛ

 بإَهإ ايضَار ايربناْٞ ٚايػاطات سذب م٤ٛ ايؾُػ َا ٜهفٞ ـفض رصدات (2

 .اؿضاص٠ يف أحنا٤ األصض 

 

 

 

 قٛاعز ايغال١َ

 البز إٔ ٜهٕٛ املدترب َهإ ؿٌ املؾهالت ٚيٝػ َهاْا إلسزاخ املؾهالت

 يشيو تٛدز فُٛع١ َٔ ايكٛاعز ٚمعٗا ايعًُا٤ ؿُا١ٜ َغتدزَٞ املدتربات َٚٓٗا

 

 

  

يبػ ايٓعاصات ايٛاق١ٝ 

 ؿُا١ٜ ايعٕٝٛ

 

يبػ َضٍٜٛ املدترب 

 ؿُا١ٜ املالبػ

 

يبػ ايكفاطات ؿُا١ٜ 

 األٜزٟ

 

ايٛقا١ٜ َٔ ايٓباتات 

 ٚاؿٝٛاْات

 

األَإ َٔ املٛار 

 ايهُٝٝا١ٝ٥

 

َٛار قاب١ً يالؽتعاٍ أٚ 

 ًَتٗب١

 

عٓز إفاب١ ايعٕٝٛ عًٝو 

بايتٛد٘ فٛصا ملػغ١ً 

 ايعٕٝٛ

 

عٓز ؽِ صا٥ش١ أٟ َار٠ دنب عزّ 

ٚيهٔ بتٛدٝ٘ ايبداص مشٗا َباؽض٠ 

 ْاس١ٝ األْف

 

 

نٔ سشصا عٓز اعتدزاّ األرٚات 

 اؿار٠ ٚاألرٚات ايظداد١ٝ

 

نٔ سشصا عٓز اعتدزاّ املعزات 

 ايهٗضبا١ٝ٥

 

نٔ سشصا عٓز ايتعاٌَ َع ايٓباتات 

 ٚاؿٝٛاْات راخٌ املدترب
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 نٝف ٜعٌُ ايعًُا٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٓف ٖشٙ األع١ً٦ تبعا يفضع ايعًّٛ ايشٟ َٔ املُهٔ إٔ دنٝب عًٝٗا

 فضع ايعًّٛ ايغؤاٍ فضع ايعًّٛ ايغؤاٍ فضع ايعًّٛ ايغؤاٍ

 ----------- َا أعباب أَٛاز ايتغْٛاَٞ؟ َٚا أاألمضاص ايٓاػ١ عٓٗا؟ ----------- ملاسا تػري اؿضبا٤ يْٛٗا؟ .ى     ايفٌ      َا ايهٛانب اييت َٔ املُهٔ إٔ ٜظٚصٖا اإلْغإ؟

 ----------- نٝف متهٔ ايعًُا٤ َٔ اعتٓغاخ بعض ايها٥ٓات اؿ١ٝ؟ ----------- ٜتشز ايهًٛص َع ايقٛرّٜٛ؟ َٚا ٖٛ ايٓاتر؟ نٝف ----------- نٝف تٓتكٌ األَضاض بني ايها٥ٓات اؿ١ٝ؟

 ----------- نٝف تعٌُ ايبٛف١ً؟ ----------- ملاسا ٜؾب٘ األبٓا٤ أبا٤ِٖ؟ ----------- ملاسا ؼزخ ايفقٍٛ األصبع١؟

 ----------- نٝف ٜتٛقع ايعًُا٤ أسٛاٍ ايطكػ يألٜاّ املكب١ً؟ ----------- ملاسا ٜشٚب ايغهض يف املا٤ ايغاخٔ أعضع َٔ املا٤ ايباصر؟ ----------- اإلْغإ فٝ٘؟َا ٖٛ االستباؼ اؿضاصٟ؟ َٚا رٚص 

 ----------- يف اؿفاظ ع٢ً ايتٛاطٕ ايب٦ٝٞرٚص ايها٥ٓات اؿ١ٝ  ----------- نٝف تهٕٛ ايٓفط؟ ٚملاسا ٜٓنب؟ ----------- نٝف رنٌ اإلْغإ بايتٛاطٕ ايب٦ٝٞ؟

 ----------- نٝف تغتطٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايعٝؿ يف األعُام؟ ----------- نٝف ؼزخ األعافري املزَض٠؟ ----------- ملاسا تتغبب اـُري٠ يف اْتفاخ عذ١ٓٝ اـبظ؟

 ----------- نٝف تتفاعٌ َٛار كتًف١ ؼت ظضٚف كتًف١؟ ----------- ذنزخ املز ٚاؾظص؟نٝف  ----------- نٝف تفضم بني اؾٛاٖض األف١ًٝ ٚاؾٛاٖض املظٜف١؟

 ----------- نٝف ذنُٞ دغِ اإلْغإ ْفغ٘ َٔ األَضاض؟ ----------- ملاسا تتػري أٚد٘ ايكُض؟ ----------- ملاسا ٜتُزر عًو فًظٟ عٓزَا ٜغدٔ؟

 ----------- ملاسا تغتُض دباٍ اهلُٝاالٜا يف االصتفاع؟ ----------- نٝف تغبب بعض ايها٥ٓات ايزقٝك١ األَضاض؟ ----------- ملاسا تظرار َغاس١ احملٝط األطًغٞ؟

 ----------- ملاسا رنتًف طٍٛ ايًٌٝ ٚايٓٗاص خالٍ فرتات ايغ١ٓ؟ ----------- ملاسا تهجض ايضَاٍ يف ايقشضا٤؟ ----------- نٝف ٜؤثض ايتًٛخ يف ايػالف اؾٟٛ؟

 َٔ ايفضٚع األعاع١ٝ يف ايعًّٛ

 

 عًّٛ األصض

 

 ايعًّٛ اإلسٝا١ٝ٥

 

 ايعًّٛ ايفٝظٜا١ٝ٥

 

 ايعًّٛ اييت ؽتك بزصاع١ ايها٥ٓات اؿ١ٝ

 عًِ ايٛصاث١

 

عًِ رنتك 

بزصاع١ اْتكاٍ 

ايقفات ايٛصاث١ٝ 

َٔ اآلبا٤ إىل 

 األبٓا٤

 عًِ األَضاض

 

 ايب١٦ٝعًِ 

 

 ايعًّٛ اييت ؽتك بزصاع١ نٌ َا ٖٛ َارٟ يف ايهٛانب

 اؾٝٛيٛدٝا

 

 احملٝطات

 

 األصفار اؾ١ٜٛ

 

 ايعًّٛ اييت ؽتك بزصاع١ املار٠ ٚايطاق١ ٚايعالق١ بُٝٓٗا

 عًِ ايهُٝٝا٤

 

 عًِ ايفٝظٜا٤

 

رنتك بزصاع١ 

ايعالق١ بني 

ايها٥ٓات اؿ١ٝ 

َع بعنٗا َٚع 

 ب٦ٝتٗا

رنتك بزصاع١ 

 األصض ايقًب١

 

ٜزصؼ نٌ َا ي٘ 

عالق١ باحملٝطات 

 ٚايبشاص

رنتك بزصاع١ 

ايػالف اؾٟٛ 

 بهاًَ٘

 

رنتك بزصاع١ 

نٌ َا ٖٛ خاصز 

ْطام نٛنب 

 األصض

رنتك بزصاع١ 

نٌ أؽهاٍ 

املار٠ ٚنٝف 

 تتفاعٌ َعا

 

رنتك بزصاع١ 

ايطاق١ ٚتأثريٖا 

 يف املار٠

 

 ايفًو

 األصفار اؾ١ٜٛ

رنتك بزصاع١  

ايعٛاٌَ 

ٚايها٥ٓات اؿ١ٝ 

اييت تغبب 

 األَضاض

 :عامل ايعًّٛ 

  َا ٖٞ ايعًّٛ ؟ نٝف متاصؼ ايعًّٛ؟

األع١ً٦ سٍٛ عٓزَا تالسغ ؽ٦ٝا غضٜبا ٜٚجري فنٛيو ٚتنطض يطضح 

 .ٖشٙ املالسعات يفُٗٗا إسا أْت متاصؼ ايعًِ
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 املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ

 عًغ١ً َٔ اـطٛات  اييت تتبع يإلداب١ ع٢ً عؤاٍ: تعضٜفٗا 

 يف ٖشٙ اـطٛات ايغت زٚتٓزص

 طضح ايغؤاٍ (1
 ٜٚأتٞ اعتُارا ع٢ً املالسع١ اييت السعتٗا

  ٚمع ايفضم١ٝ (2
 ٖٚٞ إدابات قت١ًُ يًغؤاٍ ايشٟ عأيت٘

 ايفضم١ٝاختباص  (3
 بتٓفٝش ػضب١ أٚ ظُع بٝاْات

 ؼًٌٝ ايٓتا٥ر (4

 االعتٓتاز (5
 ايتٛفٌ إىل ْتٝذ١ َٔ خالٍ ؼًٌٝ ْتا٥ر االختباصات ايكا١ُ٥ ع٢ً ايفضمٝات املتاس١

 ايتٛافٌ َع عًُا٤ آخضٜٔ (6
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايعزع١ ايع١ٝٓٝ

 ايكقب١

 اينابط ايقػري

 اينابط ايهبري

 ايكطع١ األْف١ٝ

 عزع١ ؽ١ٝ٦ٝ

 
 عزع١ ؽ١ٝ٦ٝ

 
 عزع١ ؽ١ٝ٦ٝ

 اؿذاب

 
 َهجف م٥ٛٞ

 
 َقزص م٥ٛٞ

 ساٌَ

 املٓنز٠

 ايكاعز٠

 أدٗظ٠ املالسع١

 

 ايٓافشاجملٗض اإليهرتْٚٞ 

 

 اجملٗض اين٥ٛٞ املضنب

 

 اجملٗض اإليهرتْٚٞ

 
 ٜرتنب يف األعاؼ َٔ ثالخ أدظا٤ ص٥ٝغ١ٝ ٖٞ

 ٚتغتدزّ يًتهبري:  ايكقب١ ٚايعزعات (1

 ٚتٛمع عًٝٗا ايع١ٓٝ املطًٛب تهبريٖا:  املٓنز٠ (2

 يرتنٝظ اين٤ٛ ع٢ً ايع١ٓٝ:  املهجف اين٥ٛٞ (3

 اجملٗض اإليهرتْٚٞ املاعح

 

 املاعحاجملٗض اإليهرتْٚٞ  ايٓافشاجملٗض اإليهرتْٚٞ  

 ايتهبري

َض٠ َٔ  000 200ست٢  

 اؿذِ األفًٞ

 x  000 200أٟ 

َض٠ َٔ  000 100ست٢  

 اؿذِ األفًٞ

 x  000 100أٟ 

نٝف١ٝ 

 إْتاز ايقٛص٠

 ايع١ٓٝ خالٍمتض اإليهرتْٚات 

اإليهرتْٚات ع٢ً  تٓعهػ

 عطح ايع١ٓٝ

ايقٛص٠ 

 ايٓاػ١

 ثالث١ٝ األبعار َغطش١

 

 اعتدزاّ ايُٓاسز

  نايشص٠ ٚاـ١ًٝتغتدزّ يتُجٌٝ األؽٝا٤ ايقػري٠ دزا 

 ٚاألؽٝا٤ ايهبري٠ دزا نايؾُػ أٚ األصض 

  ٚاألؽٝا٤ اييت َٔ ايقعب تٛادزٖا باملدترب نايطا٥ضات

 ٚايقٛاصٜذ ٚأعنا٤ ايها٥ٓات اؿ١ٝ

 ملاسا ال ْغتطٝع صؤ١ٜ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ع٢ً قٝز اؿٝا٠ ؼت اجملٗض اإليهرتْٚٞ؟

 .ألٕ ع١ًُٝ إعزار ايع١ٓٝ تكتٌ ايها٥ٔ اؿٞ

 بايٓذاح ٚايتفٛمَع خايك متٓٝاتٞ 

 قُز امحز عبزايباصٟ

 " 2ح " َزصع١ اإلرصٜغٞ يًتعًِٝ األعاعٞ 
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