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حماوالت الوصول ملكونات املادة

ٚعع ايفًٝغٛف ايْٛٝاْ ٞرميكضٜطٛؼ تضٛص ملهْٛات املار ٠بأْٗا تته َٔ ٕٛدغُٝات صػري ٠دزا ال ميهٔ تهغريٖا
اعتكز ايفًٝغٛف ايْٛٝاْ ٞأصعط ٛايش ٟعاش بعز رميكضٜطٛؼ بإٔ املار ٠ال تته َٔ ٕٛدغُٝات ٚظٌ ٖشا االعتكار عا٥زا ستْٗ ٢ا ١ٜايكضٕ ايتاعع
عؾض
مل تغتٓز ايٓعضٜتإ أل ٟري ٌٝجتضٜيب
تٛصٌ ايعامل االجنليزي رايت ٕٛإىل ْعض ١ٜجتضٜب ١ٝملهْٛات املار ٠تغُ ٢ايٓعض ١ٜايشص١ٜ
الهظسية الرزية

نٌ َار ٠تته َٔ ٕٛدغُٝات رقٝك ١تغُ ٢ايشصات
تته ٕٛايشص َٔ ٠دغُٝات تغُ ٢ادتغُٝات ر ٕٚايشص١ٜ

ادتغُٝات ر ٕٚايشص:١ٜ
ايٓٛا : ٠تكع يف َضنظ ايشصٚ ٠تته َٔ ٕٛبضٚتْٛات ْٛٝٚتضْٚات
ايربٚت : ٕٛدغ ِٝر ٕٚسص ٟذنٌُ ؽشٓ ١نٗضبَٛ ١ٝدب١
ايٓٛٝتض : ٕٚدغ ِٝر ٕٚسص ٟيٝػ ي٘ ؽشٓ١

بشيو ته ٕٛايٓٛاَٛ ٠دب ١ايؾشٓ١
اإليهرت : ٕٚدغ ِٝر ٕٚسص ٟذنٌُ ؽشٓ ١نٗضب ١ٝعايبٜٚ ١زٚص َع غري ٙس ٍٛايٓٛا٠
منوذج نيلز بوز لبهية الرزة :

تزٚص اإليهرتْٚات يف َزاصات ثابت ١س ٍٛايٓٛا٠
َغتٜٛات ايطاق : ١املغاصات اييت تتشضى فٗٝا اإليهرتْٚات س ٍٛايٓٛا٠
ايٓٛا ٠صػري ٠دزا ٚيهٔ حتت ٟٛعًَ ٢ععِ نتً ١ايشص ٠ألٕ نتً ١ايربٚت ٕٛأنرب َ 6381ض َٔ ٠نتً ١اإليهرتٕٚ
ذنٌُ ايربٚتٚ ٕٛاإليهرت ٕٚؽشَٓ ١تغا ١ٜٚيف ايك ١ُٝيهٔ شتتًف ١يف ايٓٛع
ايتذاسب بني ايؾشٓات املتغار ٠عبب صٝ٥ػ يف متاعو ايشص٠
ايشص ٠حتت ٟٛعً ٢أعزار َتغا َٔ ١ٜٚايربٚتْٛات ٚاإليهرتْٚات يشيو ايشصَ ٠تعاري ١نٗضبٝا ،يف ساالت خاصٜ ١ظٜز عزر اإليهرتْٚات عٔ
عزر ايربٚتْٛات فتضبح ايشص ٠عايب ١ايؾشٓ ١أٜ ٚكٌ عزر اإليهرتْٚات عٔ عزر ايربٚتْٛات فتضبح ايشصَٛ ٠دب ١ايؾشٓ١

أسنض ْط ايٓعض ١ٜايشص.١ٜ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------َا ٖ ٞادتغُٝات ر ٕٚايشص١ٜ؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mohamedswork.yolasite.com

اصعِ زتغُاّ يًشصَٛ ٠عشاّ عً ٘ٝاعِ نٌ َٔ َهْٛاتٗا ٚؽشٓت٘.
اإليهرت ٕٚـ عايب ايؾشٓ١

اإلداب١
راخٌ ايٓٛا٠

ايربٚت ٕٛـ َٛدب ايؾشٓ١
ايٓٛٝتض ٕٚـ َتعارٍ ايؾشٓ١
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انعىاصز

ايعٓضضَ :ارَ ٠هْٛ َٔ ١ْٛع ٚاسز َٔ ايشصات
َجاٍ ايشٖب – عٓز اعتدالظ أ ٟسصٜ َ٘ٓ ٠بك ٢سٖبا ٚتبك ٢ايشص ٠سٖب
الرزة  :أصغس وحدة مو العهصس هلا مجيع خواص العهصس

عزر ايربٚتْٛات املٛدٛر ٠يف ْٛا ٠ايعٓضض تغُ ٢ايعزر ايشصٟ
يهٌ عٓضض عزر شتتًف َٔ ايربٚتْٛات راخٌ ْٛات٘ يشيو يهٌ سص ٠عزر سص ٟشتتًف
يًٗٝزصٚدني  6بضٚت ٕٛيف ْٛات٘ يشيو ٜه ٕٛعزر ٙايشص6 ٟ
يًضٛر 66 ّٜٛبضٚت ٕٛيف ْٛات٘ يشيو ٜه ٕٛعزر ٙايشص66 ٟ
َععِ ايعٓاصض صًب يف اذتاي ١ايٓك – ١ٝاذتزٜز  ,األي , َّٛٝٓٛايضصاظ  ,ايهايغٚ , ّٛٝغريٖا
عٓضضإ فكط يف اذتاي ١ايغا – ١ً٥ايظ٥بل  ٚايربّٚ
بعض ايعٓاصض غاط – ١ٜاهل , ًّٛٝٝاألنغذني
َععِ ايعٓاصض ال تٛدز َٓفضر ٠يف ايطبٝعٚ ١يهٔ تهَ ٕٛتشزَ ٠ع عٓاصض أخضَ ٣هَ ١ْٛا ٜغُ ٢بادتظ٤ٟ
اجلزيء  :وحدة مكونة مو ذزتني أو أكثس

األنغذني ايشْ ٟتٓفغ٘ ٖ ٛدظ٦ٜات أنغذني نٌ َٓٗا َه َٔ ٕٛسصتني أنغذني
ٚنشيو ثاْ ٞأنغٝز ايهضبَ ٕٛه َٔ ٕٛسصتني أنغذني ٚطص ٠نضبٕٛ
الفلزات و الالفلزات

عٓز تضٓٝف ايعٓاصض عغب خٛاصٗا تكغِ إىل
ايفًظات  ٚايالفًظات

خٛاظ ايفًظات







األي َّٛٝٓٛصًب ـ الَع ـ قابٌ يًطضم "
ميهٔ حت ًٜ٘ٛإىل صفا٥ح " ـ َٛصٌ
دٝز يًشضاصٚ ٠ايهٗضبا٤

صًب ١عٓز رصد ١سضاص ٠ايػضف – ١عزا ايظ٥بل " عا" ٌ٥
سات ملعإ ؽزٜز
قابً ١يًطضم – ميهٔ حتًٜٗٛا إىل صقا٥ل – َجٌ األيَّْٛٝٛٛ
قابً ١يًغشب – ميهٔ حتًٜٗٛا ألعالى – َجٌ ايٓشاؼ
َٛصً ١دٝز ٠يًهٗضبا٤
َٛصً ١دٝز ٠يًشضاص٠
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عً ٢ايعهػ ته ٕٛايالفًظات َجٌ ايهضبٚ ٕٛايفغفٛص ٚايهربٜت
 يٝغت سات ملعإ
 يٝغت قابً ١يًطضم – ال ميهٔ حتًٜٗٛا إىل صقا٥ل –
 يٝغت قابً ١يًغشب – ال ميهٔ حتًٜٗٛا ألعالى –
 يٝغت َٛصً ١يًهٗضبا٤
ايهربٜت باٖت ايً " ٕٛال ًُٜع " ـ غري
 يٝغت َٛصً ١يًشضاص٠
قابٌ يًطضم أ ٚايغشب ـ ال ٜٛصٌ
اذتضاصٚ ٠ال ايهٗضبا٤
الشبائك :

ايٓشاؼ صًب ـ الَع ـ قابٌ يًغشب "
ميهٔ حت ًٜ٘ٛإىل أعالى " ـ َٛصٌ
دٝز يًشضاصٚ ٠ايهٗضبا٤

ايهضب ٕٛباٖت ايً " ٕٛال ًُٜع " ـ غري
قابٌ يًطضم أ ٚايغشب ـ ال ٜٛصٌ
اذتضاصٚ ٠ال ايهٗضبا٤

شتًٛط َٔ زتُٛع َٔ ١ايفًظات يتشغني خٛاصٗا َجٌ
ايربْٚظ  :عبٝه َٔ ١ايٓشاؼ ٚايكضزٜض
ايفٛالس  :عبٝه َٔ ١اذتزٜز ٚايهضبٕٛ
ايٓشاؼ األصفض  :عبٝه َٔ ١ايٓشاؼ  ٚارتاصصني

ايربْٚظ
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اجلدول الدوزي

ايعٓاصض تؾرتى َع بعغٗا يبعض يف نجري َٔ ارتضا٥ط
فُجال
اذتزٜز ٚايٓشاؼ ٚاألملَٛ " ّْٛٝٛار صًب" ١
ايرب ٚ ّٚايظ٥بل " عٛا" ٌ٥
اهلٝزصٚدني ٚاألنغذني ٚايٓٝرتٚدني " غاطات "
َٔ ٖٓا  َٔٚايعزٜز َٔ ارتٛاظ األخض ٣املؾرتن ١بني املٛار املدتًف ١فهض ايعًُا ٤يف تضتٝب ايعٓاصض يف زتُٛعات سغب خٛاصٗا
َٔ احملاٚالت املؾٗٛص ٠ستاٚي ١ايعامل رميرتَٓ ٟزيٝف ايش ٟصتب ايعٓاصض عغب نتًتٗا ايشص " ١ٜزتُٛع أعزار ايربٚتْٛات  ٚايٓٝرتْٚات يف ْٛا ٠ايعٓضض
" ٚالسغ إٔ خٛاصٗا تٓتعِ يف أمناط َتهضص٠
ٚدز ايعًُا ٤السكا إٔ تضتٝب ايعٓاصض عغب أعزارٖا ايشص ١ٜأفغٌ َٔ سٝح تزصز ارتٛاظ
يف اجلدول الدوزي












ترتتب ايعٓاصض تبعا ألعزارٖا ايشص١ٜ
ايعٓاصض املتؾابٗ ١يف ارتٛاظ تكع يف ايعُٛر ْفغ٘
ايعُٛر ايٛاسز ٜغُ ٢زتُٛع١
ايعٓاصض املٛدٛر ٠يف ايٝغاص ٚايٛعط عزا اهلٝزصٚدني ٖ ٞفًظات
مجٝع ايعٓاصض اييت تكع يف ايُٝني ٖ ٞالفًظات
ايعٓاصض اييت تكع يف املٓتضف ٖ ٞأؽبا ٙايفًظات
املضبع يف ادتز ٍٚذنت ٟٛعً٢
 )1ايعزر ايشص ٟيًعٓضض
 )2صَظ ٙايهُٝٝاٞ٥
 )3اعِ ايعٓضض
يف ايبزا ١ٜناْت ٖٓاى عٓاصض مل تهتؾف بعز فرتى ايعًُاَ ٤هاْٗا خايٝا ست ٢مت انتؾافٗا َؤخضا
الطايت تُهتؾف عٓاصض دزٜز ٠يهٔ َععُٗا ُٜضٓع يف املدترب
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يف ايػايب تضتبط سصات عٓاصض شتتًفَ ١ع بعغٗا ايبعض َهْٛ ١ْٛاتر دزٜز ٠فُجال
 ترتابط سصتإ َٔ اهلٝزصٚدني ( َ ) Hع سص ٠أُنغذني (ٜٚ ) Oهْٛإ َضنب دزٜز ٖ ٛاملاH2O ٤
 ترتابط سص َٔ ٠ايهًٛص ( َ ) Clع سص َٔ ٠ايضٛرَ ) Na ( ّٜٛهْٛإ َضنب دزٜز ٖ ٛنًٛصٜز ايضٛر ّٜٛـ ًَح ايطعاّ ـ NaCl
السعٓا نتاب ١صَٛط دزٜز ٠يًُضنبات ايٓاجت H2O ٖٞٚ ١و ٚ NaClتغُ ٢ايضَٛط يف ٖش ٙاذتاي ١بايضٝػ ١ايهُٝٝا١ٝ٥
تبني ايضٝػ ١ايهُٝٝا ١ٝ٥ايعٓاصض اييت ٜتهَٗٓ ٕٛا املضنب َع عزر سصات نٌ عٓضض
ٜ H2Oته َٔ ٕٛسصتإ َٔ اهلٝزصٚدني ( َ ) Hع سص ٠أُنغذني () O
ادتًٛنٛط أ ٚايغهض ايعارٚ ٟصٝػت٘ ايهُٝٝاٜٛ C6H12O6 ٖٞ ١ٝ٥دز ب٘
 6 سصات نضبٕٛ
 12 سصٖٝ ٠زصٚدني
 6 سصات أُنغذني
عٓزَا تضتبط سص ٠بأخض ٣ختتًف خٛاظ املضنب ايٓاتر عٔ خٛاظ ايشصات املرتابط ١فُجال املا( ٤ايغاٜ )ٌ٥تهْ ٕٛتٝذ ١تضابط سصات األنغذني
(ايػاط) ٚاهلٝزصٚدني ( ايػاط)
عٓزَا ٜتفاعٌ َضنبإ َعاّ ٜٓتر َضنبات دزٜز ٠هلا خٛاظ دزٜز ٠فُجالّ عٓزَا ٜتشز محض اهلٝزصٚنًٛصٜو َع ٖٝزصٚنغٝز ايضٛرّٜٛ
ٜتِ ايتفاعٌ نُا ًٜٞ
نًٛصٜز ايضٛر  NaCl ّٜٛاملاH2O ٤

ٖٝزصٚنغٝز ايضٛرNaOH ّٜٛ
محض اهلٝزصٚنًٛصٜو  HCl
نًٛص

ٖٝزصٚدني

ٖٝزصٚدني

أُنغذني

صٛرّٜٛ

نًٛص

صٛرّٜٛ

أُنغذني

ٖٝزصٚدني

َا األعاؼ ايش ٟعً ٘ٝمت تضتٝب ايعٓاصض يف ادتز ٍٚايزٚصٟ؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عضف املضنب.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------َاسا تبني ايضٝػ ١ايهُٝٝا١ٝ٥؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ًَح ايطعاّ ( نًٛصٜز ايضٛر ، ) ّٜٛصٝػت٘ ايهُٝٝا ، NaCl ١ٝ٥أسنض أْٛاع ايشصات امله ١ْٛي٘ ٚأعزارٖا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------املا ٤صَظ ٙايهُٝٝا ، H2O ٞ٥أسنض أْٛاع ايشصات امله ١ْٛي٘ ٚأعزارٖا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mohamedswork.yolasite.com
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األمحاض وانقىاعذ
احلنض :






َضنب ٜتفاعٌ بغٗٛيَ ١ع َٛار أخضٚ ٣ذن ٍٛيٚ ٕٛصق ١تباع ايؾُػ ايظصقا ٤إىل ايً ٕٛاألمحض
حملاي ٌٝاألمحاض طعِ ساَض
األمحاض ايك ١ٜٛتتًف أْغذ ١ادتغِ اييت تالَغٗا
َععِ ايفٛان٘ حتت ٟٛعً ٢أمحاض ععٝف " ١ايربتكاٍ ٚايً ُٕٛٝذنتٜٛإ عً ٢محض ايغرتٜو "
تتفاعٌ األمحاض بغٗٛيَ ١ع ايكٛاعز

القاعدة:

َضنب ٜتفاعٌ بغٗٛيَ ١ع َٛار أخضٚ ٣ذن ٍٛيٚ ٕٛصق ١تباع ايؾُػ اذتُضا ٤إىل ايً ٕٛاألطصم
 ايكٛاعز سات طعِ َض
 ايضابٚ ٕٛأرٚات ايتٓعٝف املٓظي ١ٝحتت ٟٛعً ٢قٛاعز
 ايكٛاعز ايك ١ٜٛتتًف أْغذ ١ادتغِ اييت تالَغٗا
الكواشف:

َٛار نُٝٝا ١ٝ٥تغتدزّ يف حتزٜز ْٛع املضنب فُٝا نإ محغٝا أ ٚقاعزٜا
رنتًف ي ٕٛايهاؽف عٓز ٚعع٘ يف احملاي ٌٝاذتاَغ ١ٝعٔ ي ْ٘ٛيف احملاي ٌٝايكاعزَ ١ٜجٌ ٚصم تباع ايؾُػ
ايهاؽف ايعاّ ٜعط ٞأيٛاْا شتتًف ١يٝزٍ عًَ ٢ز ٣ق ٠ٛاذتُض أ ٚايكاعز٠
تُكاؼ ق ٠ٛاذتُض أ ٚايكاعز ٠باعتدزاّ ايضقِ اهلٝزصٚدٝين
ٜتزصز ايضقِ اهلٝزصٚدٝين َٔ  0ست61 ٢

حمض قوي

محاليل حمضية

محلول متعادل

محاليل قاعدية
www.mohamedswork.yolasite.com

قاعدة قوية
عٓز تفاعٌ محض َع قاعزٜ ٠عارٍ نٌ َُٓٗا اآلخض ٜٓٚتر َارَ ٠تعاري ١تغُ ٢املًح باإلعاف ١إىل املا٤
ٜتفاعٌ محض اهلٝزصٚنًٛصٜو َع قاعزٖٝ ٠زصٚنغٝز ايضٛرٜٓٚ ّٜٛتر ًَح نًٛصٜز ايضٛر ّٜٛاملتعارٍ " ًَح ايطعاّ " ٚاملا٤
محض اهلٝزصٚنًٛصٜو ٖٝ +زصٚنغٝز ايضٛر ← ّٜٛنًٛصٜز ايضٛرَ + ّٜٛا٤
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اعتدزاَات ايكٛاعز
صٓع ايضابٚ ٕٛأرٚات ايتٓعٝف
صٓع األمسٓت
صٓع ايٛصم
تهضٜض ايٓفط

ٜغتدزّ االثٓإ غايبا يف صٓع اذتضٜض ايضٓاعٞ
ٚيف حتُٝض أفالّ ايتضٜٛض – سٝح تغتدزّ ايكاعز ٠يًتعٗري ثِ ُٜغاف اذتُض ملعاري ١ايكاعزٚ ٠إٜكاف ايتعٗري –

اخلىاص انفيزيائيت نهمادة:

قطع ١ارتؾب  ٚصقاق ١األيٜ َّْٛٝٛٛؾرتن ٕٛيف أُْٗا نٌ َُٓٗا ي٘ نتًٚ ١ي٘ سذِ – يشيو ميهٓٓا ايك ٍٛإٔ نالُٖا ٜتهَ َٔ ٕٛار٠
ايضٛت يٝػ ي٘ نتًٚ ١ال ٜؾػٌ سٝظ َٔ ايفضاغ يشيو ال ٜعترب َار٠
اخلاصية الفيزيائية:

ٖ ٞارتاص ١ٝاييت ميهٔ َالسعتٗا أ ٚقاٜغٗا بز ٕٚتػٝري ادتغِ أ ٚاملٛار اييت صٓع َٓٗا
نٌ َار ٠هلا خٛاصٗا اييت متٝظٖا عٔ باق ٞاملٛار ست ٢ي ٛتؾابٗت َعٗا يف بعض ارتضا٥ط
ايًٚ ٕٛايضا٥شٚ ١رصد ١االْضٗاص ٚايػًٝإ واالجنذاب يًُػٓاطٝػ خٛاظ ال تتػري َُٗا تػري سذِ املار ٠أَ ٚهإ تٛادزٖا

ادلهمس  :نٝف ١ٝاإلسغاؼ بغطح املار٠

قابهيت انطزق  :قابً ١ٝاملار ٠ألٕ تً ٣ٛأ ٚتطضم يتضبح صفا٥ح صقٝك ١أ ٚيتتدش ؽهال آخض بز ٕٚإٔ تتفتت
قابهيت انسحب  :قابً ١ٝاملار ٠إٔ تغشب عً ٢ؽهٌ أعالى بز ٕٚإٔ تٓكطع
ادلادة انقابهت نهسحب  ٖٞ :املار ٠اييت هلا خاص ١ٝقابً ١ٝايغشب

ادلادة انقابهت نهكسز ٖٞ :املار ٠اييت يٝػ هلا خاص ١ٝقابً ١ٝايطضم
َٔ ارتٛاظ ايفٝظٜا ١ٝ٥اييت ٜغٌٗ قٝاعٗا – ايهتًٚ ١اذتذِ – ٚيهٔ نٌ َُٓٗا تتػري عغب نُ ١ٝاملار٠
ميهٔ اعتدزاّ ايهتًٚ ١اذتذِ ذتغاب خاص ١ٝفٝظٜا ٖٞٚ ١َُٗ ١ٝ٥ايهجاف١
سٝح إٔ ايهجاف ١تعضف بأْٗا َ :كزاص ايهتً ١بٛسز ٠سذِ املار٠
ي ٛتػري اذتذِ فإٕ ايهتً ١أٜغا تتػري ٚته ٕٛايٓغب١

ايهتً١
اذتذِ

ثابت ١ال تتػري

نجاف ١األدغاّ ايضًبٚ ١ايغا ١ً٥ثابت ١يهٔ املٛار ايػاط ١ٜتتػري نجافتٗا بتػري رصد ١اذتضاص٠
حتزر نجاف ١املار ٠ايٓك ١ٝخاص ١ٝأخض ٖٞ ٣خاص ١ٝقابً ١ٝايطفٛ
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قابهيت انطفى :قابً ١ٝايطف ٛعً ٢عطح عا ٌ٥أ ٚايضعٛر يف غاط
ته ٕٛاملار ٠قابً ١يًطف ٛإسا ناْت نجافتٗا أقٌ َٔ نجاف ١ايغا ٌ٥أ ٚايػاط املٛعٛع ١ف٘ٝ
التغريات الفيزيائية:
ايتػري اذتارخ يف املار ٠ر ٕٚإٔ تتػري ٖ ١ٜٛاملار٠
أَجً: ١تـكطٝع ايٛصم – سضخ ايرتب١
ايضَاٍ تته ٕٛيف األعاؼ َٔ سصات ايغًٝهٚ ٕٛاألنغذني عٛا ٤ناْت نتٌ نبري ٠أ ٚسبٝبات أ ٚستَ ٢غشٛم ،إسا أسغضْا صدض٠
صًَ ١ٝنبريٚ ٠فتتٓاٖا يضدٛص صػري ٠ثِ فتتٓاٖا ذتبٝبات ثِ عشكٓاٖا فإٕ نٌ َا عبل ٜته ٕٛيف األعاؼ َٔ سصات ايغًٝهٚ ٕٛاألنغذني
ٚتهَ ٕٛضتب ١عًْ ٢فػ ايضٛص ٠عٛا ٤ناْت نتٌ نبري ٠أ ٚسبٝبات أ ٚستَ ٢غشٛم
حتزر ارتضا٥ط ايتػريات اييت ميهٔ إٔ حتضٌ يًُار٠
 فُجال األي َّْٛٝٛٛميهٔ يف٘ ٚثٓٚ ١ٝتػٝري ؽهً٘ بغٗٛي ١ر ٕٚإٔ ٜتفتت ٖٚش ٙايتػٝريات حتزخ ألٕ األي َّٛٝٓٛي٘ خاص ١ٝقابً ١ٝايطضم
 ايٓشاؼ ي٘ خاص ١ٝايغشب يشيو تضٓع َٓ٘ األعالى
 ايشٖب ي٘ خاص ١ٝقابً ١ٝايطضم  ٚايغشب يشيو تضٓع َٓ٘ اذتًٞ
 نجاف ١اهل ًّٛٝٝأقٌ َٔ نجاف ١اهلٛا ٤يشيو ٜضتفع ايباي ٕٛاملً ٤ٞباهلً ّٛٝإىل أعً٢
صٓع إْا َٔ ٤ايطني ٜعترب تػري فٝظٜا ٞ٥ألٕ ؽهٌ ايطني تػري يهٔ تضنٝب٘ مل ٜتػري
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استخدامات األمحاض والقواعد
اعتدزاَات األمحاض
ٖ غِ ايطعاّ سٝح ُٜفضط َٔ املعز٠
ُٜ غاف محض يغرتٜو إىل املؾضٚبات ايػاطٚ ١ٜاذتً٣ٛ
 صٓع األدبإ
 صٓع َظٜالت األمل َجٌ األعربٜٔ
 صٓع األمسزٚ ٠املتفذضات
 صٓع األيٛإ

منطقة دبي التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم

أوراق العمل

علوم

منطقة دبي التعليمية

سادس

ايتػريات ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ارتٛاظ ايهُٝٝا١ٝ٥
ٖٓاى بعض ايتػريات ايفٝظٜا ١ٝ٥اييت ال ميهٔ عهغٗا فُجالّ عٓزَا ْهغض بٝغ ١ال تتػري املٛار املٛدٛر ٠راخٌ ايبٝغَٚ ١ع ٖشا ال ميهٔ
إصداعٗا
باملجٌ ٖٓاى تػريات ال ميهٔ عهغٗا ٚيهٔ ألعباب أخض ٖٞٚ ٣إٔ املار ٠أعاعاّ تتػري ـ يف َجٌ ٖش ٙاذتايَ ١ع تػري املار ٠ال ميهٔ
تغُ ١ٝايتػري تػرياّ فٝظٜاٝ٥ا ٚيهٔ ُٜغُ ٢تػري نُٝٝاٞ٥
َٔ ٖٓا ميهٔ ايتعضف عً ٢ايتػري ايهُٝٝا ٞ٥سٝح أْ٘ ذنزخ َع تػري املارٚ ٠إٕ ناْت ايشصات ْفغٗا َٛدٛرٚ ٠يهٓٗا ترتتب تضتٝبا
دزٜزاّ
َكاصْ ١بني ايتػري ايفٝظٜاٚ ٞ٥ايتػري ايهُٝٝاٞ٥
ارتاص ١ٝايفٝظٜا١ٝ٥
ال ٜتػري تضنٝب املار٠
تػري ايرتنٝب
نغض ايبٝغ١
أَجً١
عهػ ايتػريات

ارتاص ١ٝايهُٝٝا١ٝ٥
ٜتػري تضنٝب املار٠
طٗ ٞايبٝغ١

يف ايػايب ميهٔ عهػ َععِ ايتػريات بغٗٛي– ١
ميهٔ صٗض ادتًٝز يتش ًٜ٘ٛملاٚ ٤تبدري ٙيػاط

يف ايػايب ال ميهٔ عهػ ايتػريات ايهُٝٝا ١ٝ٥بغٗٛي ١فُٔ
ايضعب إعار ٠املٛار ايٓاجت ١عٔ سضم ايٛصم

ايتػريات ايهُٝٝا ١ٝ٥ختتًف َٔ سٝح ايطاق ١سٝح

 )1بعض ايتػريات تتطًب طاق ١ذتزٚثٗا َجٌ طٗ ٞايبٝغ ١تتطًب سضاص ٠يٝتِ ايتػٝري يشيو ُٜغُ ٢تػرياّ َاصاّ يًشضاص٠
 )2بعض ايتػريات تطًل طاق ١عٓز سزٚثٗا َجٌ سضم ايفشِ أ ٚايٛصم سٝح تٓطًل سضاصٚ ٠ع ٤ٛعٓز ايتػٝري يشيو ٜغُ ٢تػرياّ طاصراّ يًشضاص٠
ايتػريات ايفٝظٜا ١ٝ٥أٜغا يف بعض األسٝإ متتط طاقَ ١جٌ االْضٗاص أ ٚتطضر طاق ١عٓز سزٚثٗا َجٌ ايتذُز ٚيًتفضٜل بني ايتػري ايفٝظٜاٚ ٞ٥ايتػري
ايهُٝٝا ٞ٥يف ٖش ٙاذتايَ ٖٛ ١السع ٌٖ ١تهْٛت َار ٠دزٜز .٠يف ساٍ تهْٛت َار ٠دزٜزٜ ٠ه ٕٛايتػري نُٝٝاٝ٥اّ
َٔ األري ١عً ٢تػري املٛار عٓز سزٚخ تػري نُٝٝا ٖٛ ٞ٥تػري خٛاظ املٛار األٚي،١ٝ
 فُجالّ املاٜ ٤ته َٔ ٕٛاحتار عٓضضُٖ ٜٔا األنغذني ٚاهلٝزصٚدني
 األنغذني يف األعاؼ ٜغاعز عً ٢االؽتعاٍ
 اهلٝزصٚدني ٜؾتعٌ بفضقع ١ؽزٜز٠
 يهٔ عٓزَا ٜتشزإ ٜهْٛإ املا ٤ايشٜ ٟغتدزّ إلطفا ٤اذتضا٥ل
مؤشسات حدوث التغري الكينيائي ـ األدلة على حدوث التغري الكينيائي ـ:
 )3تػري ايضا٥ش١
 )2إْتاز سضاص٠
 )1تػري ايًٕٛ

تتشهِ خٛاظ املار ٠يف ايتػريات اييت َٔ املُهٔ إٔ ختغع هلا

 )4سزٚخ فٛصإ

 )5إصزاص صٛت أ ٚع٤ٛ
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ٖٓ اى بعض املٛار هلا خاص ١ٝقابً ١ٝايتفاعٌ َع َٛار أخض ٣فايتػري ايهُٝٝا ٞ٥ذنزخ عٓزَا تتفاعٌ ٖش ٙاملٛار
ٖٓ اى بعض املٛار هلا خاص ١ٝقابً ١ٝاالسرتام يشيو ايتػري ايهُٝٝا ٞ٥ذنزخ عٓزَا حترتم ٖش ٙاملٛار ـ َجٌ " ايٛصم ٚايفشِ "
سني حترتم املار ٠فٗشا ري ٌٝعً ٢احتار سصاتٗا َع سصات األنغذني
َجاٍ  :املٝجإ ) ( CH4سني ذنرتم تتشز سصات٘ َع سصات األنغذني )  ( O2ـ املٝجإ قابٌ يًتفاعٌ َع األنغذني ـ بعز ايتفاعٌ ٜتهْٛ ٕٛعإ
دزٜزإ َٔ املٛار ُٖا املا ٚ ( H2O ) ٤ثاْ ٞأُنغٝز ايهضب( CO2 ) ٕٛ
قابً ١ٝايتفاعٌ  :قابً ١ٝخغٛع املار ٠يتػري نُٝٝاٞ٥
االعتكضاص  :عزّ قابً ١ٝاملار ٠يًتفاعٌ بغٗٛي ١ـ ال ختغع املار ٠يتػريات نُٝٝا ١ٝ٥بغٗٛي ١ـ
قابً ١ٝايتفاعٌ

املٛقع يف ادتز ٍٚايزٚصٟ
قابً ١ٝايتفاعٌ

ايفًظات
ٜغاص ادتز ٍٚايزٚصٟ
ْؾٝط ١دزّا  ،تٓفذض إسا تعضعت يبداص املاٚ ٤األنغذني

)(7

CH4 + O2  H2O + CO2

ايػاطات ايٓب١ًٝ
ايعُٛر األمئ األخري َٔ ادتز ٍٚايزٚصٟ
خاًَ ١ـ َغتكض ٠ـ ال ختغع بغٗٛي ١يتػري نُٝٝاٞ٥
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 )1االحرتاق :يف تفاعالت االسرتام تتشز املار ٠املتفاعًَ ١ع األنغذني ُٜٓ،تر ٖشا ايتفاعٌ سضاص ٠يشيو ُٜغُ ٢تفاعٌ طاصر يًشضاص.٠
 )2االحنالل :سٝح تتفهو املار ٠إىل َٛار أبغط.

◦

 ثاْ ٞأُنغٝز ايٓٝرتٚدني (  ) NO2سني ُٜغدٔ إىل رصد ١سضاص ٠أعًٜٓ 140 C َٔ ٢شٌ إىل غاطُٖ ٜٔا أُنغٝز ايٓٝرتٚدني
ٚاألُنغذني ( ٚ . ) O2إسا بُضر ٖشإ ايػاطإ فإُْٗا ٜتشزإ َهْٛني غاط ثاْ ٞأُنغٝز ايٓٝرتٚدني
 املا ٤أٜغا ٜٓشٌ إىل غاطُٖ ٜٔا األُنغذني ٚاهلٝزصٚدني عٔ طضٜل عًُ ١ٝتُغُ ٢ايتشً ٌٝايهٗضباٞ٥

( ) NO

NO2  NO + O2
H2O  H2 + O2

الوقاية مو التغريات الكينيائية

األؽٝا ٤املُٗ ١راُ٥ا تُشفغ يف أَانٔ ال تضٌ إيٗٝا املٛار ايهُٝٝا ١ٝ٥اييت تُػري َٓٗاٚ ،ثٝك ١االعتكالٍ َجال ميهٔ إٔ تتفاعٌ َع
األنغذني يشيو جندها ستفٛظ ١يف غاط َجٌ اهل ( ًّٛٝٝال ٜتفاعٌ َعٗا ٚذنُٗٝا َٔ األنغذني )
طضم أُخض ٣يًٛقا َٔ ١ٜايتػريات ايهُٝٝا١ٝ٥
ايتػري ايهُٝٝاٞ٥
املار٠
تُضٓع األٚصام َٔ أمحاض ميهٔ إٔ تتفاعٌ تزصدنّ ٝا َع
ايهتب
اهلٛا ٤ادت ٟٛمما ٜغبب تآنًٗا
ايتفاعالت ايغ ١ٝ٥ٛتغبب تآنًٗا
َكتٓٝات املتاسف
ايفًظات املغتدزَ ١يف ايضٓاع١
ٚايبٓا٤

تتآنٌ ٚتضزأ

ايطعاّ

ٜفغز بغبب بعض َهْٛات اهلٛا ٤أ ٚادتضاثِٝ

احملضنات

تآنٌ أدظا ٤احملضنات
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طضٜك ١ايٛقا َٔ ١ٜايتػريات ايهُٝٝا١ٝ٥
اعتدزاّ ٚصم َعاجل بكٛاعز
اعتدزاّ أعٛا ٤خافت١
 ايتػط ١ٝبطبك َٔ ١ارتاصصني سٝح ٜتفاعٌ أنجض
َٔ ايفٛالس فُٓٝع ايفٛالس َٔ ايتآنٌ
 ايتػط ١ٝبطبك َٔ ١ايهض ٖٛٚ ّٚغري َتفاعٌ
فٝشُ ٞايفٛالس َٔ اهلٛا ٤ايشٜ ٟغبب ايضزأ
تربٜز ايطعاّ ٜبط ٧ايتػريات ايهُٝٝا ١ٝ٥يف ايطعاّ
ٚميٓع من ٛادتضاثِٝ
إعافَٛ ١ار َغار ٠يألنغز٠
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ٖ ٞاملكزص ٠عً ٢إسزاخ تػٝريات يف َار ٠أ ٚحتضٜهٗا
أْٛاع ايطاق١
 )6طاقة احلسكة  ٖٞ :ايطاق ١اييت تهتغبٗا املارْ ٠تٝذ ١سضنتٗا
يهٌ َارَ ٠تشضن ١طاق ١سضن - ١عٓزَا أفًتٓا نض ٠املغضب انتغبت طاق ١سضنٚ – ١نإ عٓٗا طاق ١سضن ١عٓزَا اصتزت عٔ
األصض َض ٠أخض – ٣عٓزَا تضٌ ايهض ٠ألقض ٢اصتفاع فإْٗا تتٛقف يًشع ١قبٌ إٔ تعٛر يألصض َض ٠أخض ٣عٓز ٖش ٙايٓكط ١ته ٕٛطاق١
سضن ١ايهض ٠تغا ٟٚصفض
 )2طاقة الوضع  ٖٞ :ايطاق ١اييت ٜهتغبٗا ادتغِ بغبب َٛعع٘ أ ٚايعضٚف اييت ٜٛدز فٗٝا
عٓزَا ٚصًت ايهض ٠إىل أعًْ ٢كط ١بعز اصتزارٖا عٔ األصض نإ هلا أنرب طاقٚ ١عع – َع ٖبٛط ايهض ٠ناْت طاق ١اذتضن ١تظرار
ٚطاق ١ايٛعع تكٌ ٚتتش ٍٛإىل طاق ١سضن – ١إسا أَغهت ايهض ٠قبٌ إٔ تغكط حتتفغ بطاق ١ايٛعع إىل إٔ ترتنٗا تٗبط َض ٠أخض٣
َع سضن ١ايهض ٠صعٛرا ٖٚبٛطا تتش ٍٛطاق ١اذتضن ١إىل طاقٚ ١عع ٚايعهػ – بٗشا ْعًِ إٔ ايطاق ١تتش َٔ ٍٛؽهٌ إىل آخض
قاوىن حفظ انطاقت  :ايطاق ١ال تفٓٚ ٢ال تغتشزخ
َٔ املُهٔ إٔ تتش ٍٛايطاق ١عزَ ٠ضات َتتاي ١ٝإىل صٛص شتتًف١
تتٛقف ايهض ٠يف ايٓٗا ١ٜألٕ َكزاصا َٔ طاق ١اذتضنٜ ١تش ٍٛإىل طاق ١صٛتَ ١ٝع نٌ اصطزاّ َٚكزاصا آخض ٜتش ٍٛإىل طاق ١سضاصَ ١ٜع
استهانٗا باهلٛا ٤صعٛرا ٖٚبٛطا ست ٢تتش ٍٛنٌ ايطاق ١إىل ٖاتني ايضٛصتني فتتٛقف ايهض٠

أشكال طاقة احلسكة

 )6انطاقت ادليكاويكيت  :طاق ١سضن ١األدغاّ املتشضن١
املٝا ٙادتاص – ١ٜايطا٥ضات – املضٚس – ١نٌ ؽٜ ٤ٞتشضى ي٘ طاقَٝ ١هاْٝه١ٝ
 )2انطاقت احلزاريت  :طاق ١سضن ١ادتظ٦ٜات يف املار٠
 )8انطاقت انكهزبائيت  :ايطاق ١ايٓاجتْ ١تٝذ ١سضن ١اإليهرتْٚات
 )1انطاقت انضىئيت
 )5انطاقت انصىتيت

أشكال طاقة الوضع

 )6طاقت انىضع ادلزوويت  :ايطاق ١املدظْ ١يف دغِ تطبل عً ٘ٝق ٠ٛخاصد ١ٝتػري َٔ ؽهً٘ ايطبٝعٜٚ ٞغتطٝع ٖشا ادتغِ اعتعار٠
ؽهً٘ ايطبٝعٞ
َجاٍ :ايطاق ١املدظْ ١يف طْربى َغػٛط – ؽضٜط َطاطَ ٞؾزٚر – عضا َٓشٓ١ٝ
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 )2طاقت انىضع انتثاقهيت  :ايطاق ١اييت ميتًهٗا دغِ يف َٛقع َضتفع
َجاٍ  :املا ٤املدظٚ ٕٚصا ٤ايغز – أ ٟدغِ قابٌ ألٕ ٜغكط
عٓزَا أفًتٓا نض ٠املغضب نإ هلا طاقٚ ١عع تجاقً ١ٝدعًتٗا تٗبط يألصض ٚعٓزَا اصطزَت باألصض نإ هلا طاقٚ ١عع َض١ْٝٚ
دعًتٗا تضتز ألعً٢
أعاؼ ايطاق ١املٛدٛر ٠عً ٢األصض
ايؾُػ ٖ ٞأعاؼ ايطاق ١املٛدٛر ٠عً ٢األصض سٝح متز األصض بايطاق ١اذتضاصٚ ١ٜايغ ١ٝ٥ٛاييت رنظْٗا ايٓبات يف صٛص ٠طاق ١نُٝٝا١ٝ٥
يف ايػشاٜٚ ٤تٓاٚي٘ اذتٛٝإ ٚاإلْغإ فتشٛي٘ ايعغالت إىل طاق ١سضاصٚ ١ٜسضن١ٝ
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تٓتر ايطاق ١ايهٗضبا َٔ ١ٝ٥سضن ١اإليهرتْٚات.
تعًُٓا إٔ ايشص ٠تتهْٛ َٔ ٕٛا ٠بزاخًٗا بضٚتْٛات َٛدبْٛٝٚ ١تضْٚات َعاريٚ ١تزٚص سٛهلا إيهرتْٚات عايب.١
يف بعض األسٝإ ايربٚتْٛات املٛدٛر ٠ظغِ جتشب إيهرتْٚات َٛدٛر ٠ظغِ آخض فتٓتظعٗا َٓ٘ ،بشيو تته ٕٛعً ٢األدغاّ ْٛعني َٔ ايؾشٓات
 )1ؽشَٓٛ ١دب ١عً ٢ادتغِ ايش ٟفكز إيهرتْٚات.
 )2ؽشٓ ١عايب ١عً ٢ادتغِ ايش ٟانتغب إيهرتْٚات.
ميهٔ سزٚخ ٖشا ببغاط ١عٓزَا ذنتو سشا٥و بغذار َٔ ٠ايضٛف َ ،ع االستهاى تٓتكٌ إيهرتْٚات َٔ سشا٥و إىل ايغذار ، ٠بفكز سشا٥و
إليهرتْٚات تُضبح ؽشٓت٘ َٛدبٚ ، ١بانتغاب ايغذار ٠إليهرتْٚات تُضبح ؽشٓتٗا عايب .١بانتغاب سشا٥و يؾشَٓٛ ١دبٜ ١هتغب
دغُو ؽشَٓٛ ١دبٜٚ ١ه ٕٛقارصاّ عً ٢دشب اإليهرتْٚات يشيو عٓزَا متغو مبكبض ايباب تٓتكٌ اإليهرتْٚات بغضع َٔ ١املكبض يٝزى
فتؾعض بضزَ ١نٗضبا.١ٝ٥
القوة الكهسبائية

تعًُٔ إٔ األدغاّ َٔ املُهٔ إٔ تهتغب ؽشَٓٛ ١دب ١أ ٚعايب ،١يشيو فإٕ أ ٟدغُني َؾشْٛني عٓزَا ٜكرتب أسزُٖا َٔ اآلخض ٜؤثض عً٘ٝ
ـ إَا إٔ دنشب٘ أٜ ٚتٓافض َع٘ ـ َٚا ٜغبب ٖشا ايتذاسب ٚايتٓافض َٖ ٛا ْغُ ٘ٝبايك ٠ٛايهٗضبا.١ٝ٥
ايعٛاٌَ اييت تؤثض يف ايك ٠ٛايهٗضبا١ٝ٥
 )6املغاف ١بني األدغاّ املؾش : ١ْٛنًُا قًت املغاف ١نًُا طارت ايك.٠ٛ
 )2نُ ١ٝايؾشٓ ١املٛدٛر ٠عً ٢األدغاّ  :نًُا طارت نُ ١ٝايؾشٓ ١عً ٢األدغاّ نًُا طارت ايك ٠ٛايهٗضبا.١ٝ٥
اسنض طضٜكتني تظٜز بُٗا ايك ٠ٛايهٗضبا ١ٝ٥بني دغُني َؾشْٛني.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

َا ْٛع ايطاق ١املٛدٛر ٠يف ادتغِ املؾشٕٛ؟ َٚاسا تُغُ٢؟
طاقٚ ١عع ٚامسٗا ايهٗضبا ٤ايغانٓ.١
ملاسا مسٝت ايطاق ١املٛدٛر ٠يف ادتغِ املؾش ٕٛبايهٗضبا ٤ايغانٓ١؟
ألٕ ايؾشٓ ١ايهٗضبا ١ٝ٥احملُٛي ١عً ٢ادتغِ املؾش ٕٛته ٕٛثابت ١ال تتشضى.
ٌٖ َٔ املُهٔ أ تتش ٍٛطاق ١ايٛعع ايهٗضبا ١ٝ٥ـ ايهٗضبا ٤ايغانٓ ١إىل طاق ١سضن١؟ نٝف؟
ْعِ َٔ املُهٔ إٔ تتش ٍٛايهٗضبا ٤ايغانٓ ١إىل نٗضباَ ٤تشضنٚ ١ذنزخ ٖشا بجالخ طضم
 )6عٓزَا ٜكرتب دغُإ َؾشْٛإ بؾشٓات شتتًفٜ ١تذاسبإ ـ ٜتشضنإ بايكضب َٔ بعغُٗا ايبعض ـ
 )2عٓزَا ٜكرتب دغُإ َؾشْٛإ بؾشٓات َتؾابٜٗ ١تٓافضإ ـ ٜتشضنإ بعٝزاّ عٔ بعغُٗا.
 )8إسا تالَػ ادتغُإ تٓتكٌ اإليهرتْٚات َٔ ادتغِ س ٚايؾشٓ ١ايغايب ١إىل ادتغِ س ٚايؾشٓ ١املٛدب.١
َاسا ُٜغُ ٢تزفل اإليهرتْٚات َٔ ادتغِ املؾش ٕٛبؾشٓ ١عايب ١إىل ادتغِ املؾش ٕٛبؾشَٓٛ ١دب١؟ َٚاسا ذنزخ بعز اْتكاٍ ايؾشٓات؟
ُٜغُ ٢تزفل اإليهرتْٚات َٔ ادتغِ املؾش ٕٛبؾشٓ ١عايب ١إىل ادتغِ املؾش ٕٛبؾشَٓٛ ١دب ١بايتٝاص ايهٗضباٚ .ٞ٥سني تٓتكٌ ايؾشٓات
تُضبح ؽشٓ ١ادتغُإ َعزٚ ١َٚتٓعزّ ايك ٠ٛايهٗضبا ١ٝ٥بُٗٓٝا.
اسنض َجا ّال عً ٢انتغاب دغِ يهٗضبا ٤عانٓ ١ثِ تتش ٍٛيهٗضباَ ٤تشضن.١
االستهاى بني قطضات املا ٤يف ايغشب ٜغبب اْتكاٍ يإليهرتْٚات َٔ َهإ آلخض  ،تتذُع اإليهرتْٚات يف ادتظ ٤ايغفً َٔ ٞايغشاب،
ٚتتذُع ايؾشٓ ١املٛدب ١عً ٢ادتظ ٤ايعً َٔ ٟٛايغشاب ،بشيو تتؾهٌ طاقٚ ١عع ـ ايهٗضبا ٤ايغانٓ ١ـ
عٓزَا تكرتب ايغشب َٔ بعغٗا أ ٚتظٜز ايؾشٓات عًٗٝا تٓتكٌ اإليهرتْٚات بغضع ١عرب اهلٛا ٤ـ ايهٗضبا ٤املتشضن ١ـ
اْتكاٍ اإليهرتْٚات بٗش ٙايضٛصَ ٖٛ ٠ا ْضا ٙيف ايربم.

انتيار انكهزبائي

إسا ناْت ايهٗضبا ٤ايغانٓ ١ال تتشضى فإْ٘ عً ٢ايعهػ َٔ سيو يًشض ٍٛعً ٢اإلعا ٠٤يف ايػضف ١البز َٔ تٛادز تٝاص نٗضبا ٞ٥أٟ
البز َٔ تٛادز ؽشٓات َتشضن ١بؾهٌ َتٛاصٌ
يًشض ٍٛعًَ ٢جٌ ٖشا ايٓٛع َٔ ايتٝاص ميهٔ اعتدزاّ ايبطاصٚ ١ٜاملٛيز ايهٗضباٚ ٞ٥ست ٢ميهٔ اعتدزاّ َضزص ايتٝاص املٛدٛر باذتا٥ط
(ايكابػ)
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تُضٓف املٛار سغب اْتكاٍ ايؾشٓ ١خالهلا إىل
َٛصالت
ايتعضٜف َار ٠ميهٔ يًؾشٓات ايتٓكٌ خالهلا بغٗٛي١
ٚدٛر ايهجري َٔ اإليهرتْٚات اذتض٠
ايغبب
نٌ ايفًظات ( ايٓشاؼ ،األي) َّٛٝٓٛ
َجاٍ

عٛاطٍ
َار ٠ال ميهٔ يًؾشٓات ايتٓكٌ خالهلا بغٗٛي١
عزّ سض ١ٜاإليهرتْٚات سٝح تهَ ٕٛضتبط ١بؾزَ ٠ع ايٓٛا٠
نٌ ايالفًظات َع ايبالعتٝو ٚاملطاط ٚارتؾب ٚغريٖا

الدوائس الكهسبائية:

ارتً ١ٝايهٗضٚنُٝٝا١ٝ٥

تغتدزّ األعالى َٔ َٛار َٛصً ١يه ٞتهَ ٕٛغاصاّ تغري ف ٘ٝايؾشٓات ايهٗضبا١ٝ٥

انذائزة انكهزبيتَ :غاص ميهٔ يًؾشٓات ايهٗضبا ( ١ٝ٥اإليهرتْٚات) إٔ تتزفل عربٙ
ميهٔ حت ٌٜٛايطاق ١ايهٗضبا ١ٝ٥إىل صٛص أخض ٣باعتدزاّ املكاَٚات سٝح ميهٔ إْتاز سضاص ٠أ ٚع ٤ٛأ ٚصٛت أ ٚسضن َٔ ١ايطاق١
ايهٗضبا١ٝ٥

ادلقاوماث َٛ :ار ال متٓع َضٚص ايؾشٓات ايهٗضبا ١ٝ٥خالهلا يهٓٗا تكَ ّٛضٚصٖا
ٜكا ّٚايغًو املٛدٛر باملضباح ايهٗضباَ ٞ٥ضٚص ايتٝاص ايهٗضبا ٞ٥يشيو تضتفع سضاصت٘ ٜٚتٖٛر بؾهٌ ناف ست ٢تضزص ع٤ٛ
ٖٓاى طضٜكتني يتٛص ٌٝايزٚا٥ض ايهٗضبا١ٝ٥

تٓكغِ ايزٚا٥ض ايهٗضبا ١ٝ٥سغب طضٜك ١تٛص ٌٝاألمحاٍ إىل
رٚا٥ض َٛصً ١عً ٢ايتٛايٞ
را٥ض ٠ته ٕٛمجٝع أدظاٗ٥ا َٛصً ١ايٛاسز بعز اآلخض يتؾهٌ
ايتعضٜف
سًكٚ ١اسز ٠سٝح ٜٛدز َغاص ٚاسز يًتٝاص
ال ٜضًح يالعتدزاّ املٓظي ٞألْ٘ إسا تعطٌ دٗاط ئ تعٌُ األدٗظ٠
االعتدزاّ املٓظيٞ
ايباق١ٝ

رٚا٥ض َٛصً ١عً ٢ايتٛاطٟ
را٥ض ٠ته ٕٛأدظاٗ٥ا َٛطع ١عً ٢فضٚع عٝح ته ٕٛسًكات َٓفضر٠
ٜغتدزّ يًتٛصٝالت املٓظي١ٝ

املدطط ايعاّ
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ادلغاوط وانكهزباء
 ميهٔ اذتض ٍٛعً ٢قَ ٣ٛػٓطٝغ ١ٝبٛاعط ١ايك ٣ٛايهٗضبا :١ٝ٥ايتٝاص ايهٗضبآُٜ ٞ٥تر زتاالّ َػٓطٝغٝاّ سٛي٘.
ٚ نشيو ايعهػ أ ٟميهٔ اذتض ٍٛعً ٢ق ٣ٛنٗضبا ١ٝ٥بٛاعط ١قَ ٣ٛػٓطٝغ : ١ٝرٚصإ ًَف بني قطيب َػٓطٝػ ُٜٓتر تٝاص نٗضبا.ٞ٥
تطبٝكات عً ٢ايعالق ١بني ايهٗضباٚ ٤املػٓطٝغ:١ٝ
 ميهٔ إْتاز َػٓطٝػ عٔ طضٜل َضٚص ايتٝاص ايهٗضبا ٞ٥يف عًو ًَفٛف عً ٢ؽهٌ ًَف
 ميهٔ إْتاز َػٓطٝػ أق ٣ٛإسا نإ ٖشا ايغًو ًَفٛف عً ٢قغٝب َٔ اذتزٜز ٚيف ٖش ٙاذتايُٜ ١غُ ٢املػٓطٝػ ايهٗضبا.ٞ٥
ٜ ه ٕٛاملػٓطٝػ ايهٗضبا ٞ٥فعاالّ عٓز َضٚص ايتٝاص ايهٗضباٜٚ ٞ٥تٛقف عٔ ايعٌُ عٓز اْكطاع ايتٝاص.
ُٜ غتدزّ املػٓطٝػ ايهٗضبا ٞ٥يف صٓع ايعزٜز َٔ األرٚات ايهٗضباَ ١ٝ٥جٌ
 )6املضٚس ١ايهٗضبا : ١ٝ٥عٓز َضٚص ايتٝاص يف املًف ٜته ٕٛزتاالّ َػٓطٝغٝاّ ٖٚشا املًف َٛعٛع بني أقطاب َػٓطٝػ ٚبغبب ايتذاسب
ٚايتٓافض بني األقطاب ٜزٚص املًف َغببا رٚصإ املضٚس.١
َٛ )2اقع جتُٝع ارتضر : ٠عٓزَا ميض ايتٝاص ايهٗضبا ٞ٥يف املػٓطٝػ ايهٗضبا ٞ٥ارتاظ بايضافع ١اييت حتٌُ ارتضرٜ ٠عٌُ املػٓطٝػ
ٚتٓذشب ارتضر ٠إىل ايضافعٚ ، ١يرتى اذتزٜز يٗٝبط عً ٢األصض َض ٠أخض ٣أ ٚيف عٝاصات ايٓكٌ ٜتِ فضٌ ايتٝاص ايهٗضبا ٞ٥عٔ
املػٓطٝػ ايهٗضبا ٞ٥فٝتٛقف عٔ ايعٌُ ٚتٓعزّ املػٓطٝغ ١ٝفٗٝبط اذتزٜز.
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يف ارتً ١ٝادتاف ( ١ايبطاص ) ١ٜتٓتر ايؾشٓات املتشضن ( ١اإليهرتْٚات ) بٛعع قطعتني فًظٜتني يف ستً ٍٛنُٝٝا.ٞ٥
يف املٛيز ايهٗضبا ٞ٥تٓتر ايؾشٓات املتشضن ( ١اإليهرتْٚات ) ْتٝذ ١رٚصإ ًَفات عًه ١ٝبني قطيب َػٓطٝػ.
بعزَا تته ٕٛايؾشٓات عً ٢طضيف األعالى يف املضارص املدتًف ١يًتٝاص ميهٔ تٛص ٌٝاألطضاف بعغٗا ببعض بٛاعط ١أعالى ست ٢تٓتكٌ ايؾشٓات (
اإليهرتْٚات ) بٗشا االْتكاٍ ٜٓتر ايتٝاص ايهٗضباٞ٥

ُمحَمَّدّ أَحِمَ ّد عَبِدُالْبَا ِريِ
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ايغٜٓ ٤ٛبعح َٔ َضارص َجٌ ايؾُػ ثِ ٜٓتؾض يف خطٛط َغتك ١ُٝإىل إٔ ٜضطزّ باألدغاّ ٚباصطزاّ ايغ ٤ٛباألدغاّ ْتُهٔ َٔ صؤٜتٗا
ايغ ٤ٛؽهٌ َٔ أؽهاٍ ايطاق ١تٓتؾض عرب ايفضاغ ٚعرب أْٛاع شتتًف َٔ ١املارَ ٠جٌ اهلٛاٚ ٤ايظداز
اصتزار بعض أيٛإ ايغ ٤ٛعٔ األدغاّ ٜغُ ٢االنعكاس
عٓز عكٛط أؽع ١ايغ ٤ٛعً ٢دغِ ،ميتط ٖشا ادتغِ بعض أيٛإ ايغٜٚ ٤ٛعهػ ايبعض اآلخض ،األيٛإ اييت تٓعهػ عٔ ادتغِ ٖ ٞاأليٛإ اييت ْضاٖا
ٚ صق ١ايؾذض خغضا ٤ألْٗا متتط أيٛإ ايغٚ ٤ٛتعهػ ايً ٕٛاألخغض
 املضآ ٠تعهػ نٌ األيٛإ
 األدغاّ املعتُ ١ال متضص أ َٔ ٟاأليٛإ يشيو ٜعٗض ايعٌ
 ايظداز ايؾفاف ُُٜضص نٌ األيٛإ يشيو ٜبز ٚؽفافاّ ٚال ٜته ٕٛي٘ ظٌ
عٓزَا ٜٛعع ايكًِ يف نٛب ب٘ َاٜ ،٤بز ٚايكًِ ٚنأْ٘ َهغٛص ،فغض ٖش ٙايعاٖض.٠
تٓتؾض ايطاق ١ايغ ١ٝ٥ٛيف املٛار املدتًف ١بغضعات شتتًف ،١فُجالّ تتشضى ايطاق ١ايغ ١ٝ٥ٛيف ايفضاغ
بغضع 300 000 ١نًَٛٝرت يهٌ ثاْٚ ١ٝيهٔ عٓزَا ميض ايغ ٤ٛمبار ٠أخضَ ٣جٌ ايظداز تتػري
عضعتٜ٘ ،ؤر ٟتػري ايغضع ١إىل احنضاف األؽع ١ايغ.١ٝ٥ٛ
ُٜغُ ٢احنضاف أؽع ١ايغ ٤ٛاالنكسار
ٖٚشا َا ذنزخ َع ايكًِ ،األؽع ١ايكارَ َٔ ١ايكًِ تأت ٞبغضعتني شتتًفتني " األؽع ١ايكارَ َٔ ١ادتظ ٤املٛدٛر باهلٛا ٤ـ األؽع ١ايكارَ١
َٔ ادتظ ٤املٛدٛر باملا "٤فٝعٗض ايكًِ ٚنأْ٘ َهغٛص
ايعزعات
العدسة:قطعَ َٔ ١ار ٠ؽفاف ١تهغض أؽع ١ايغ ٤ٛاييت تعرب َٔ خالهلا
أوىاع انعذساث

انعذست احملذبت

انشكم

ٜهٚ ٕٛعطٗا أنجض مسان َٔ ١أطضافٗا

انتأثري عهى األشعت
انصىرة

االستخذاماث

انعذست ادلقعزة

سني تعرب األؽع ١تٓهغض يتتكاصب
تبز ٚأبعز يهٔ أنرب َٔ ايٛاقع




عزع ١ايٝز املهرب٠
عالز األؽداظ بعٝز ٟايٓعض
أدٗظ ٠عضض األفالّ أ ٚايؾفافٝات

ته ٕٛاألطضاف أنجض مسان َٔ ١ايٛعط
تٓهغض يتتباعز
تبز ٚأقضب ٚيهٔ أصػض َٔ ايٛاقع



آالت ايتضٜٛض
عالز األؽداظ قضٜيب ايٓعض
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األؽداظ بعٝز ٟايٓعض ال ٜض ٕٚاألؽٝا ٤ايكضٜب ١يشيو تغتدزّ يعالدِٗ ْعاصات حتت ٟٛعً ٢عزعات ستزب ١سٝح جتعٌ ايضٛص ٠تبز ٚأبعز ٚأنرب.
األؽداظ قضٜيب ايٓعض ال ٜض ٕٚاألؽٝا ٤ايبعٝز ٠يشيو تغتدزّ يعالدِٗ ْعاصات حتت ٟٛعً ٢عزعات َكعض ٠سٝح جتعٌ ايضٛص ٠تبز ٚأقضب ٚأصػض.
أدٗظ ٠ايعضض
ختضز األؽعَ َٔ ١ضزص ايغٚ ٤ٛمتض عرب ايفٚ ًِٝبعز ٙايعزع ١احملزب ١فتٓهغض األؽعٚ ١تتذُع يف ْكطٚ ١اسز ٠ثِ تهٌُ طضٜكٗا
ٚيهٔ نٌ ؽعاع يف عهػ االجتا ٙارتاصز َٓ٘ أعاعاّ ،يشيو البز َٔ ٚعع ايف ًِٝبضٛصَ ٠عهٛع ١يف ادتٗاط
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َجٌ املٛدات اييت تٓتكٌ عً ٢عطح املا ،٤تٓتكٌ املٛدات ايغ . ١ٝ٥ٛال ٜتشضى املا ٤أثٓا ٤سضن ١األَٛاز ٚيهٔ ايطاق ١تٓتكٌ َٔ َهإ
آلخض ٚباملجٌ َع املٛدات ايغ١ٝ٥ٛ

تٓتكٌ ايطاق ١ايغ ١ٝ٥ٛيف ؽهٌ َٛدات تُغُ ٢املٛدات ايهٗضَٚػٓطٝغ.١ٝ
تته ٕٛاملٛدات ايهٗضَٚػٓطٝغ ١ٝعٓزَا تٗتظ إيهرتْٚات راخٌ سصٚ ٠تضزص طاق.١

َٔ األَجً ١املُٗ ١عً ٢املٛدات ايهٗضَٚػٓطٝغَٛ " ١ٝدات ايغ ٤ٛاملض ٞ٥ـ َٛدات ايضارٜٛ
ـ َٛدات املاٜهضٜٚٚف ـ املٛدات حتت اذتُضا ٤ـ املٛدات ايفٛم بٓفغذ ١ٝـ األؽع ١ايغ""١ٝٓٝ

ايكضْ١ٝ

ختتهف ادلىجاث انكهزومغىطيسيت عه مىجاث ادلاء يف أن
 )1املٛدات ايهٗضَٚػٓطٝغ ١ٝال حتتاز ملار ٠ن ٞتتشضى خالهلا
 )2املٛدات ايهٗضَٚػٓطٝغ ١ٝأعضع بهجري
ٜته ٕٛايغ ٤ٛاملض َٔ ٞ٥زتُٛع َٔ ١املٛدات تتزصز َٔ ايً ٕٛاألمحض إىل ايً ٕٛايبٓفغذ ٖٞٚ ٞاييت ْضاٖا يف قٛؼ املطض
ايؾبه١ٝ

ايعزع١

ايكظس١ٝ

نٝف ٜته ٕٛقٛؼ املطض؟
عٓزَا ٜعرب ع ٤ٛايؾُػ (ٜته ٕٛايغ ٤ٛاملض َٔ ٞ٥زتُٛع َٔ ١املٛدات تتزصز َٔ ايً ٕٛاألمحض إىل ايًٕٛ
ايبٓفغذ )ٞقطض ٠املا ٤فإْ٘ ٚبٓفػ فهض ٠االْهغاص متض املٛدات بغضعات شتتًف ١فٓٝفضٌ نٌ يٕٛ
َٓهغضا بظا ١ٜٚخاص ١ختتًف عٔ ايظٚاٜا ارتاص ١ببك ١ٝاأليٛإ يشيو ٜٓفضٌ ايغ ٤ٛإىل زتُٛع َٔ ١األيٛإ
املوجات الصوتية

)1
)2
)3
)4
)5
)6

نٝف ٜٓؾأ ايضٛت؟
ٜٓؾأ ايضٛت ْتٝذ ١اٖتظاط األدغاّ نٛتض ايعٛر
ٌٖ املٛدات ايضٛتَ ١ٝجٌ املٛدات ايهٗضَٚػٓطٝغ١ٝ؟
ال ،املٛدات ايضٛتَ ١ٝجٌ َٛدات املا ٤يف أْٗا حتتاز إىل ٚعط َار ٟتٓتكٌ خالي٘ ٚيشيو ختتًف عٔ املٛدات ايهٗضَٚػٓطٝغ.١ٝ
ٌٖ تٓتكٌ املٛدات ايضٛت ١ٝيف اهلٛا ٤فكط؟
تٓتكٌ املٛدات ايضٛت ١ٝيف نٌ األٚعاط ،سٝح تٓتكٌ يف اهلٛاٚ ٤املاٚ ٤ست ٢األدغاّ ايضًب.١
َا خاصٝتا ايضٛت؟
َا ٖ ٛايرترر؟
رصد ١ايضٛت ٚؽز ٠ايضٛت.
عزر االٖتظاطات اييت حتزخ يًذغِ ايشٜ ٟضزص ايضٛت يف ايجاْ.١ٝ
ذنزر ايرترر صف ١َُٗ ١دزاّ يًضٛتَ ،ا ٖٞ؟ َٚا ٖ ٞراليتٗا؟
رصد ١ايضٛتٚ ،تزٍ عً ٢اصتفاع تضرر ايضٛت أ ٚاخنفاع٘.
قاصٕ بني ايضٛت اذتار ٚايضٛت ايػًٝغ.
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َكاصْ ١بني ايضٛت اذتار ٚايضٛت ايػًٝغ
ايضٛت اذتار
عايٝاّ
ايرترر
صٛت املضأ٠
َجاٍ
األٚتاص ايغفً ١ٝيف ايعٛر

ايعضب ايغُعٞ

ايضٛت ايػًٝغ
َٓدفغاّ
صٛت ايضدٌ
األٚتاص ايعً ١ٜٛيف ايعٛر

ايكٛقع١

املطضقٚ ١ايغٓزإ ٚايضناب

طبً ١األسٕ

قٓا ٠األسٕ

َ )7ا ٖ ٞؽز ٠ايضٛت؟
قٝاؼ ملكزاص ايطاق ١ايضٛت ١ٝاييت تعرب عُٛرٜاّ ٚسز ٠املغاس ١يف نٌ ثاْ.١ٝ
 )8اسنض َجا ّال عً ٢ؽز ٠ايضٛت.
ط٥ري األعز أؽز َٔ َٛا ٤اهلضٚ ،٠ايضضاخ أؽز َٔ اهلُػ.
 ٌٖ )9تٓتؾض املٛدات ايضٛت ١ٝيف ايفغا ٤ارتاصدٞ؟ اسنض ايغبب.
ال تٓتؾض املٛدات ايضٛت ١ٝيف ايفغا ٤ارتاصد ٞألٕ ايضٛت ذنتاز ملار ٠يهٜٓ ٞتكٌ أَا يف ايفغا ٤ارتاصد ٞفال تٛدز َار.٠
 )11نٝف تضٌ األصٛات اييت ْغُعٗا إيٓٝا؟
تٓتكٌ األصٛات اييت ْغُعٗا ْتٝذ ١اٖتظاط دظ٦ٜات اهلٛا.٤
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علوم

كيف يستخذو اإلوسان انطاقت؟

تعضفٓا َٔ قبٌ نٝف تتش ٍٛايطاق ١ايغ ١ٝ٥ٛإىل طاق ١نُٝٝاٚ ،١ٝ٥ذنزخ ٖشا يف ايٓباتات خالٍ عًُ ١ٝايبٓا ٤ايغُٜ .ٞ٥ٛدظٕ ايٓبات
ايطاق ١ايهُٝٝا ١ٝ٥بني دظ٦ٜات٘ سٝح ٜغتدزَٗا يٚ ،ُٛٓٝعٓزَا ٜغتدزّ اإلْغإ ايٓبات ُٜفهو ٖش ٙادتظ٦ٜات َغتدضداّ َٓٗا ايطاق.١
عٓز اسرتام ارتؾب أ ٚايفشِ اذتذض ٟأ ٚايػاط ايطبٝع ٞأ ٚايٓفط تتفهو ادتظ٦ٜات َٓتذ ١طاق .١ايفشِ ٚايػاط ايطبٝعٚ ٞايٓفط أْٛاع َٔ
الوقود األحفوزي  ٖٛٚايٛقٛر ايش ٟته َٔ ٕٛبكاٜا ايهآ٥ات اذت.١ٝ
مجٝع ايهآ٥ات اذت ١ٝتُدظٕ فٗٝا ايطاق ١ايؾُغ ١ٝيف صٛص ٠طاق ١نُٝٝاُ،١ٝ٥ختظٕ ايطاق ١ايهُٝٝا ١ٝ٥يف ايهآ٥ات اذت ١ٝيف ايضٚابط
ايهُٝٝاٖٚ ١ٝ٥ش ٙايضٚابط ٖ ٞاييت تضبط سصات ايهضبَ ٕٛع بعغٗا ٚتضبطٗا أٜغاّ بأْٛاع أخض َٔ ٣ايشصات َجٌ اهلٝزصٚدنيٚ .بعز َٛت ايهآ٥ات
اذتٚ ١ٝرفٓٗا يف باطٔ األصض تبك ٢ايطاق ١املدظْ ١يف ايضٚابط ايهُٝٝا ١ٝ٥ستْ ٢غتدضز ايٛقٛر األسفٛصٚ ٟحنضق٘ فتتشضص ايطاق ١املدظْ ١يف
ايضٚابط ،بٗشا ُْش ٍٛايطاق ١ايهُٝٝا ١ٝ٥إىل طاق ١سضاص.١ٜ
ُٜغتدضز ايفشِ اذتذضَٓ َٔ ٟادِ تُشفض يف ايكؾض ٠األصعٚ ،١ٝنشيو ُٜغتدضز ايٓفط َٔ آباص.
استخدام الوقود األحفوزي

ْغتدزّ ايطاق ١عضم ايٛقٛر األسفٛصٟ
 يف ايبًزإ ايباصرُٜ ٠غتدزّ ايٓفط أ ٚايػاط ايطبٝع ٞيتغدني املاٚ ٤تزف ١٦املٓاطٍ ٚاملزاصؼ ٚاملهاتب.
 يف املٓاطٍ ُٜغتدزّ غاط ايربٚبإ يف ايطٜٗٚ ٞضٌ يًُٓاطٍ عرب أْابٝب ممز ٠حتت األصض أ ٚاعطٛاْات خاص.١
 ستضنات ايغٝاصات ٚايؾاسٓات ٚاذتافالت ٚايطا٥ضات ٚايغفٔ ست ٢احملضنات املٛدٛر ٠يف ستطات تٛيٝز ايهٗضبا ٤تغتدزّ
ادتاطٚيني أ ٚايزٜظٍ ُٖٚا َٔ َؾتكات ايٓفط.
ٜ زخٌ ايٓفط يف صٓاعات أخضَ ٣جٌ ايضٓاعات ايبالعتٝهٚ ١ٝاألمسزٚ ٠بعض األرٚ ١ٜٚاألسشٚ ١ٜاملالبػ.
مصادز الطاقة البديلة
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ملاسا ٜبشح ايعًُا ٤عٔ َضارص دزٜز ٠يًطاق١؟
نُ ١ٝايٓفط املٛدٛر حتت األصض قً ١ًٝدزاّ ٚيه ٞتته ٕٛنُٝات دزٜز َٔ ٠ايٓفط ًٜظّ َالٜني ايغٓني ٚال ٜٓفو ايٓاؼ ٜغتدزَٕٛ
ايٓفط يشيو ٜعترب ٙايعًُا َٔ ٤املٛاصر ايػري َتذزر ٠يًطاق.١
َا األعباب اييت جتعٌ ايعًُاٜ ٤بشج ٕٛعٔ َضارص دزٜز ٠يًطاق١؟
 )1اذتاد ١يًٛقٛر األسفٛص ٟتظرار العتدزاَ٘ يف ايعزٜز َٔ اجملاالت.
 )2اسرتام ايٛقٛر األسفٛصٜ ٟغبب ته ٕٛغاط ثاْ ٞأُنغٝز ايهضب ٕٛايشٜ ٟعتكز ايعًُا ٤أْ٘ أسز أعباب االستباؼ اذتضاص.ٟ
يشيو تكَ ّٛؤعغات عزٜز ٠بزصاعات َهجف ١يتطٜٛض َضارص بز ١ًٜيًطاقَ ١جٌ طاق ١ايضٜاح ٚايطاق ١ايؾُغ.١ٝ
نٝف ميهٔ إٔ خنفض اعتٗالى ايٛقٛر األسفٛصٟ؟
ميهٔ سيو بإعار ٠تزٜٚض األؽٝا ٤ايبالعتٝهٚ ١ٝطٜٛت احملضنات.

َضارص أخض ٣يًطاق١
ايطاق ١ايهٗضَٚا١ٝ٥

ايهتً ١اذت١ٜٛٝ

ايطاق ١ايٓ١ٜٚٛ

طاق ١ايضٜاح
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ايطاق ١ايؾُغ١ٝ

االْزَاز ايٟٓٚٛ

اهلٝزصٚدني
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 )11قاصٕ بني اْتؾاص َٛدات ايضٛت يف املٛار املدتًف.١
تٓتؾض املٛار عرب اهلٛا ٤بغضعَ 341 ١رت يف ايجاْٚ ١ٝيهٓٗا تٓتؾض أعضع يف ايغٛاٚ ٌ٥تٓتؾض أعضع يف املٛار ايضًبٚ ،١ايزي ٌٝعًٖ ٢شا إٔ
اذتٝتإ تضزص أصٛاتاّ تٓتؾض َ٦ات ايهًَٛٝرتات حتت املا.٤
َ )12ا ٖ ٞاملٛار املٛصً ١يًضٛت ٚاملٛار ايعاطي ١يًضٛت؟
املٛار املٛصً ١يًضٛت ٖ ٞاملٛار اييت تٓكٌ املٛدات ايضٛت.١ٝ
املٛار ايعاطي ١يًضٛت ٖ ٞاملٛار اييت ال تٓكٌ املٛدات ايضٛتَ ١ٝجٌ ايفًني ايضٓاعٚ ٞاألقُؾ.١
 )13نٝف ٜغتدزّ ايزيفني ايضٛت يري ٣األؽٝا٤؟
نُا ٜغتدزّ اإلْغإ اْعهاؼ املٛدات ايغ ١ٝ٥ٛيري ٣األؽٝاٜ ٤غتدزّ ايزيفني اْعهاؼ املٛدات ايضٛت ١ٝيري ٣األؽٝا ٤بٓفػ ايطضٜك١
اييت ٜغتدزّ بٗا اإلْغإ دٗاط ايغْٛاص.

أوراق العمل

ايطاق ١ايهٗضَٚا١ٝ٥

ايهتً ١اذت١ٜٛٝ

َُشََُّزّ أَسَُِ ّز عَبِزُايِبَاصِِٟ

ايتعضٜف

ايطاق ١ايهٗضبا ١ٝ٥اييت تٓتر
بٛعاط ١املٝا ٙايغاقط١

َار ٠عغ ١ٜٛتهٕٛ
س ١ٝأ ٚناْت س١ٝ
َٔ فرت ٠قضٜبَ ، ١جٌ
ارتؾب

ايطضٜك١

تُغتدزّ املٝا ٙايغاقط ١يتزٜٚض
عٓفات تتضٌ مبٛيز نٗضباٞ٥

ميهٔ سضقٗا َباؽض٠
أ ٚحتًٜٗٛا إىل ٚقٛر
عاٌ٥

ٚصف
ايطاق١

طاق ١املٝا ٙاملتغاقط ٖٞ ١طاق١
ٚعع بغبب اصتفاع املٝا ٙيشيو
تُبٓ ٢ايغزٚر عً ٢األْٗاص يهٞ
ٜظرار اصتفاع املٝا ٙفتظرار طاقت٘
سني ٜغكط

ْٛع
ايطاق١

َتذزر ٠سٝح إٔ املٝا ٙاييت
تتشضى يف األْٗاص ٚتٓتٗ ٞيف
ايبشاص  ٚاحملٝطات ثِ تبدضٖا
ايؾُػ ٚتٓظٍ عً ١٦ٖٝ ٢أَطاص
َه ١ْٛأْٗاص َض ٠أخض ٣ثِ
ْغتدزّ َٝا ٙايٓٗض املتغاقط١
إلْتاز ايهٗضبا٤

ميهٔ حتٌٜٛ
ايهتً ١اذت ١ٜٛٝإىل
ٚقٛر عاَ ٌ٥جٌ
ايهش ٍٛاملغتدضز
َٔ ارتؾب أ ٚايشص٠
ُُٜظز َع ادتاطٚيني
َٓتذاّ ٚقٛراّ ُٜغُ٢
ادتاطٍٚ

َتذزر ٠سٝح إٔ
األؽذاص تَُٜٓٝٛ ٛاّ

املُٝظات

َتذزر ٠ـ صخٝض١

َتذزر٠

ايعٛٝب

ال تٛدز أْٗاص يف َععِ ايزٍٚ

ايطاق ١ايٓ١ٜٚٛ

طاق ١ايضٜاح

ايطاق ١ايؾُغ١ٝ

تٓتر َٔ اْؾطاص ْٛا ٠سص ٠إىل
أدظا٤

ايطاق ١ايٓاجت ١عٔ سضن١
ايضٜاح

طاق ١ع ٤ٛايؾُػ

سني تٓزَر ْٛاتا سصتني إلْتاز
ْٛا ٠أنرب

اْؾطاص ْٛا ٠ايشصُٜٓ ٠تر نُ١ٝ
نبري َٔ ٠ايطاق ١اذتضاص١ٜ
تُغتدزّ يػً ٞاملاٚ ٤تزٜٚض
عٓفات َتضً ١مبٛيزات
نٗضبا١ٝ٥

تُغتدزّ طٛاسني اهلٛا ٤يغذ
املٝا َٔ ٙاآلباص يًظصاعَ ،١ا
ميهٔ تٛصًٗٝا مبٛيزات
نٗضبا ١ٝ٥إلْتاز ايهٗضبا٤

تُغتدزّ ايًٛاقط ايؾُغ١ٝ
يتغدني املٝا ٙيًتزف١٦
باعتدزاّ ايطاق ١ايؾُغ ١ٝأٚ
يػً ٞاملاٚ ٤اعتدزاّ ايبداص
يتزٜٚض َٛيزات نٗضبا١ٝ٥

َ ٖٛٚا ذنزخ يف قًب ايؾُػ

طاق ١سضن١
ٚيًشض ٍٛعً ٢أنرب قزص َٔ
ايطاق ١تُغتدزّ طٛاسني ٖٛا٤
عُالق ١سات ؽفضات ط١ًٜٛ

ميهٔ يًطاق ١ايؾُغ ١ٝإٔ
تتش ٍٛيهٗضباَ ٤باؽض ٠عٔ
طضٜل ارتالٜا ايؾُغ١ٝ
املغتدزَ ١يف األقُاص
ايضٓاع ١ٝأ ٚست ٢اآلالت
اذتاعب١

طاقٚ ١عع نُٝٝا١ٝ٥

االْزَاز ايٟٓٚٛ

اهلٝزصٚدني
ُُٜهٔ سضق٘ َجٌ ايٛقٛر األسفٛصٟ
ميهٔ اعتدضاز اهلٝزصٚدني َٔ أٟ
َضزص َا ٞ٥نُٝا ٙايبشاص ٚاحملٝطات
باعتدزاّ ايتشً ٌٝايهٗضبا ٞ٥ثِ
سضق٘

َتذزر٠

نُ ١ٝصػري َٔ ٠ايٛقٛر ُْٓتر
نُ ١ٝنبري َٔ ٠ايطاق١
ايٓفاٜات ايًَٓٛ ١ٜٚٛث ١يًب١٦ٝ

َتذزر ٠ـ غري ًَٛث ١يًب١٦ٝ
باٖع ١ايجُٔ ـ ايضٜاح يٝغت
َغتُض٠

باٖع ١ايجُٔ ـ قز ال ٜهٕٛ
ادتَُ ٛؾُغاّ راُ٥اّ

ال ذنزخ إال يف رصدات سضاص٠
عاي ١ٝدزاّ

مت عُز اهلل ٚتٛفٝك٘ ـ
)(15

اعتدزاّ ايطاق ١ايهٗضبا ١ٝ٥يفضٌ
اهلٝزصٚدني َهًف دزاّ

ستُز امحز عبزايباص ٟـ
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َضارص أخض ٣يًطاق١

علوم

سادس

