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 باطن األرض

 
 

 الرتكيب الفيزيائي لألرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرية تكتونية الصفائح

 يتطلب حترك الصفائح التكتونية مقدارا كبريا من الطاقة

 :نظرية تكتونية الصفائح 

 الغالف الصخري الصلب نوعان قاري وحميطي ينقسم إىل صفائح تكتونية تطفو فوق الغالف الصخري الطري        

 

 القارات اجنراففرضية فيجنر حول 

 إىل مواقعها احلالية  واجنرفتالقارات كانت يف البداية تشكل كتلة واحدة من اليابسة انقسمت فيما بعد 

  "لبعض القارات  تفسر املالحظة تطابق السواحل" 

 فسرت أيضا وجود حفريات لبعض النباتات واحليوانات يف قارات على جانيب األطلسي 

 وكذلك أنواع متماثلة من الصخور 

 وأدله على ظروف مناخية متشابهة 

 

 أسباب حركة الصفائح التكتونية

 (وهبوط الصخر البارد ألسفل  صعود الصخر الساخن ألعلى" عملية احلمل احلراري) " التوزيع غري املتساوي للحرارة (1

 (يغوص الغالف الصخري احمليطي حنو األسفل )  اجلاذبية األرضية (2

  (يغوص الغالف الصخري احمليطي حنو األسفل تاركا الغالف الصخري الطري )  اختالف الكثافة (3

 

 

 

  ويتكون من

 

 اللب الداخلي اللب اخلارجي   الغالف األرضي املتوسط

 

 الغالف الصخري الصلب

 (الطبقة اخلارجية لألرض ) 

 

  الغالف الصخري الطري

اجلزء السفلي الصلب من الوشاح 

وميتد " حركة املواد فيه أبطأ"

من أسفل الغالف الصخري الطري 

  نزوال إىل لب األرض

الطبقة السائلة من لب 

  األرض وتقع حتت الوشاح

والكثيف  املركز الصلب

يف الكوكب وميد من 

أسفل اللب اخلارجي 

  حتى مركز األرض

 
القشرة 

  األرضية

طبقة لدنة أعلى 

الوشاح تطفو عليها 

الصفائح التكتونية 

ويتكون من صخور 

صلبة ولدنه تنساب 

اجلزء األعلى   ببطء

الصلب من الوشاح  

و ينقسم إىل أجزاء 

تسمى الصفائح 

  التكتونية

 

  : الصفائح التكتونية

 الطري يمن الغالف الصخر يالصخري الصلب اليت تتحرك فوق اجلزء العلوقطع الغالف 

 قد تشتمل على نوعني من القشرة األرضية 

 قشرة قارية (1

 قشرة حميطية (2

 تنقسم األرض إىل مخس طبقات فيزيائية
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 حدود الصفائح التكتونية
 هي أماكن التماس بني الصفائح التكتونية

  إىل( كيفية حترك الصفائح الواحدة بالنسبة لألخرى حسب ) تنقسم احلدود 

 :احلدود املتصادمة  (1
 خط التماس عندما تتصادم صفيحتان تكتونيتان وما حيدث عند

 التصادم يعتمد على نوع القشرة املكونة  للصفيحتني املتصادمتني بذلك تنقسم إىل  

 قارية  -حدود قارية  -أ 

 حميطية –حدود قارية  -ب 

 حميطية –حدود حميطية  -ج 

 التصادم القاري القاري  
  مما يدفع القشرة القارية ألعلى  مسكًا عندما تتصادم صفيحتان قاريتان تتحدبان وتزدادان

 التصادم القاري احمليطي  
عندما تتصادم صفيحتان قارية وحميطية تغوص القشرة القارية ذات الكثافة األعلى يف الغالف الصخري الطري حيث تنصهر ويعاد 

  بنطاق االندساستدويرها جمدد فيما يسمى 

 التصادم احمليطي احمليطي  
  عندما تتصادم صفيحتان حميطيتان تنزلق إحداهما وتغوص حتت األخرى

 : احلدود املتباعدة  (2
 حيود وسط احمليطات: مثال ( يتكون قاع حبري جديد دعند هذه احلدو)احلدود بني صفيحتان تكتونيتان تتباعدان 

 التباعد  
  لتمأل الفراغ بينهما وتربد الصهارة عند حيد وسط احمليط لتكون قاع حبري جديد عندما تتصادم صفيحتان تكتونيتان تصعد الصهارة

 

  :( املستعرضة ) ةلناقلاحلدود ا (3
 مثال البحر امليت بني الصفيحة العربية والصفيحة األفريقية -احلدود بني صفيحتان تكتونيتان تنزلقان أفقيا وتتجاوز إحداها األخرى  

 االنزالق بالتجاوز  
  الزالزلأطراف الصفائح التكتونية ليست ملساء لذلك عندما تنزلق صفيحتان متجاورتان  تهتزان مما يسبب 

 

 

 حدود الصفائح التكتونية تنقسم إىل  

 

 

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

-- 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 وينقسم إىل

 :وينتج عنه 

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

-------- 

 

 :وينتج عنه 

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

-------- 
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 :إعادة تشكيل القشرة األرضية 

  اإلجهاد الذي يؤثر على املادة قد يؤدي أحيانا لثنيها وأحيانا لكسرها 

 : اإلجهاد

 مقدار الضغط املؤثر على وحدة املساحة من املادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
  

تتأثر الصخور باإلجهاد الواقع عليها 

وختتلف النتائج باختالف نوع اإلجهاد 

 :فنجد

 
 

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

-- 

 

 

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

 

 

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

 شكل الصخر بسبب اإلجهادالتغري يف 

حني تنثين طبقات الصخور بفعل  - 

 اإلجهاد يف القشرة األرضية

يعتقد العلماء أن كل طبقات   -

الصخور الرسوبية كانت يف 

األساس مستقيمة وحدث االلتواء 

 الحقا

  كسر يف طبقات الصخور تنزلق على امتداده

 الكتلتان الصخريتان الناشئتان عنه

  ه مييل على اجلدار السفليجنداجلدار املعلق 

 

 :الصدع 

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

- 

 :الكتل الصدعية

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

 

 

 :  الكسر

عندما تتعرض ملقار من اإلجهاد 

 يتجاوز حد مرونتها

 
 :  الثين

 من اإلجهاد رعندما تتعرض ملقدا

وحيدث 

 بطريقتني 

إذا كانت الكتلة الصدعية 

 باألسفل يكون اجلدار سفليًا

 

إذا كانت الكتلة الصدعية 

  باألعلى يكون اجلدار معلقًا

 

 حيدث التشوه لعدة أسباب

 

 الشد

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

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

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

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

  حيود وسط احمليطات

حتدث عندما تتباعد 

 صفيحتان تكتونيتان

 االنضغاط

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

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

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

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

  كأن تتصادم صفيحتان

 تكتونيتان

  عند التصادم قد تتكون سالسل

 جبلية كبرية 

 مثل سالسل جبال طوروس و زاجروس
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 اهلزات األرضية

 أين حتدث الزالزل؟
 فرع من علوم األرض خمصص لدراسة الزالزل : علم الزالزل

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ : الصفائح التكتونية

 حتدث معظم اهلزات األرضية على أطراف الصفائح التكتونية 

 تتحرك الصفائح التكتونية باجتاهات وسرعات خمتلفة 

  لذلك حتدث الصدوع تنزلقأو  تتباعدالصفائح أو تتصادم ميكن أن 

 حتدث الزالزل على طول الصدوع 

 :أسباب حدوث الزالزل 

  يزداد اإلجهاد على طول التصدعات " االنزالق  –التباعد  –التصادم " نتيجة حركة الصفائح التكتونية 

 عند كل حد من حدود الصفائح حيدث نوع حمدد من احلركة 

   لكل نوع من أنواع حركة الصفائح نوع مقابل من الصدوع 

 قد تتسبب الصدوع أحيانا يف حدوث الزالزل 

 مناطق اهلزات األرضية 

  األرضية قرب سطح األرض أو على أعماق بعيدة يف باطن األرضحتدث اهلزات 

 حتدث معظم اهلزات يف مناطق الزالزل 

  هي األماكن اليت يقع فيها عدد كبيري من الصدوع: مناطق الزالزل 

 مثال صدع منطقة أندرياس يف كاليفورنيا وصدع البحر امليت يف املشرق العربي 

  أحيانا اهلزات األرضية على صدوع ناشئة يف وسط الصفيحة التكتونيةحتدث 

 ؟كيف تنتقل املوجات الزلزالية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 حركة الصفائح وأنواع الصدوع

 الرئيسيةنوع الصدوع  حركة الصفائح

 ------------------------- (مستعرضة ) ناقلة 

 ------------------------- متصادمة

 ------------------------- متباعدة

 

كسر يف طبقات الصخور تنزلق  :التصدع  :  تذكر

 على امتداده الكتلتان الصخريتان الناشئتان عنه

 تنتقل املوجات الزلزالية

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

 املوجات الزلزالية اليت تنتقل على سطح االرض 

 

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

 املوجات الزلزالية اليت تنتقل عرب باطن األرض 

 موجات ثانوية

 

 موجات أولية

 

 املركز السطحي للزلزال

 بؤرة الزلزال

 تعتمد سرعة املوجة الزلزالية على نوع املواد يف طبقة األرض اليت تعربها املوجة
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 قياس قوة اهلزات األرضية

  حتديد مواقع اهلزات األرضية 

  على أجهزة رصد تستشعر الزالزل تسمى السيزموجرافيعتمد العلماء 

  جهاز يوضع على سطح األرض أو بالقرب من سطح األرض لتسجيل :  السيزموجراف

 املوجات الزلزالية

 حني تصل املوجات الزلزالية إىل السيزموجراف خيط اجلهاز سجال زلزاليا 

  رضيةاألثر الذي يتبع اهلزة األ:  (السيزموجرام ) السجل الزلزالي 

 يف يستخدم السيزموجرام

 حلساب متى بدأت اهلزات األرضية وذلك (1

 مبقارنة عدة سجالت زلزالية 

  مبالحظة االختالف يف أوقات وصول املوجات األولية(p  ) واملوجات الثانوية (s ) 

 لتحديد املركز السطحي للزلزال (2

 األرضيةوهو النقطة اليت  تقع على سطح األرض فوق نقطة انطالق اهلزة 

 النقطة اليت تقع يف باطن األرض وتبدأ منها اهلزة األرضية: بؤرة الزلزال 

 

 

 قياس شدة اهلزة األرضية

  الزلزال( قوة ) السجالت الزلزالية لتحديد أيضا شدة ميكن  استخدام 

  لقياس قوة الزلزال مقياس رخيرتيستخدم العلماء 

  أضعاف 11كلما ازدادت قوة اهلزة مبقدار وحدة تزداد حركة األرض املقيسة مبقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تأثريات تقديرية لزالزل ذات قوة خمتلفة 

 التأثريات التقديرية القوة

 بالسيزموجراف فقطميكن رصدها  2.0

 ميكن الشعور بها عند املركز السطحي للزلزال 3.0

 ةيشعر بها معظم الناس يف املنطق 4.0

 تسبب أضرارا عند املركز السطحي للزلزال 5.0

 تسبب أضرارا على نطاق واسع 6.0

 تسبب أضرارا جسيمة على نطاق واسع 7.0

 أين يوضع جهاز السيزموجراف عند قياس املوجات الزلزالية؟

 يوضع على سطح األرض أو بالقرب من سطح األرض

  تذكر

 مقياس موهو يستخدم لقياس الصالدة
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 الثوران الربكاني

  أول قنبلة ذرية مرة مما سببته 11111الربكاني حتدث دمارا أكرب بـ قوة الثوران  

 للرباكني قوة تدمريية قادرة على حتويل جبل إىل سحابة من الرماد والصخور يف خالل ثوان قليلة 

 للرباكني فائدة عظيمة فه جتدد الرتبة منتجة الرتبة اخلصبة 

  احلمم الربكانية: 
 اليت تندفع إل سطح األرض عند الثوران الربكاني( الصخور املنصهرة ) الصهارة  

  الرباكني: 

 فجوات يف سطح األرض تندفع منها الصهارة والغازات الربكانية
 

 ماذا يوجد داخل الربكان؟
 " مم يتكون الربكان؟" 

 : حجرة الصهارة (1

 عمق األرض يغذي الربكان جسم من الصخر املنصهر يف 

 : القصبة الربكانية (2

 تشققات يف القشرة األرضية تعرب خالهلا الصهارة من حجرة الصهارة وصوال للسطح 
 

 مم ترتكب الصهارة؟

 يف مدى تفجر الثوران الربكاني رتركيب الصهارة يؤث 

  يؤثر يف حال الثوران الربكاني  متفجر أم غري متفجر والسيليكا املاء والغازاتحمتوى الصهارة من 

 ماذا يتفجر من الربكان؟

 تتفجر الصهارة من الربكان يف صورة

 صهارة سائلة تتفق من الربكان وتندفع من الثوران الربكاني غري املتدفق : محم بركانية (1
 

 تتكون حني تنفجر الصهارة يف اهلواء وتتصلب وتندفع من الثوران الربكاني املتدفق:  مواد بركانية فتاتية (2

 كما تتكون حني تتحطم الصخور املوجودة بفعل ثورانات بركانية قوية:                         

 يرتاوح حجمها بني جالميد حبجم البيوت و جسيمات دقيقة ميكن أن تبقى معلقة يف اهلواء لسنوات 
 

 التدفق الربكاني الفتاتي : 

 ار والغازات الساخنة ويتصف خبطورة  تفوق األنواع األخرىيتولد عندما يقذف الربكان كميات هائلة من الرماد والغب  

700)وبدرجة حرارة عالية تصل إىل (   Km /h 200)تتدفق الصهارة بسرعة فائقة تزيد على           -
°
C)  

 :تأثريات الثورانات الربكانية 

 الثورانات الربكانية والتغريات املناخية: 

 النطاق ُتقذف كميات هائلة من الرماد الربكانيخالل الثورانات الربكانية الواسعة  (1

 والغازات إىل داخل الغالف اجلوي

 بإمكان الرماد الربكاني والغازات حجب ضوء الشمس ما يكفي خلفض درجات (2

 .احلرارة يف أحناء األرض 

 

 

  العالقة بني اللزوجة والتدفق

 التدفق اللزوجة

 تكون شبه متصلبة الربكانية ذات اللزوجة العاليةاحلمم 

 أكثر سيولة احلمم الربكانية ذات اللزوجة املنخفضة

 :الرباكني قوى تكوينية

 جتدد الرتبة 

 تكون بعض أكرب اجلبال يف العامل 
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 خصائص املادة

 ما املادة ؟ 

 .كل شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ

 يشغله اجلسم ؟مقدار احليز الذي : احلجم

  .ولكي يشغل جسم حيز ما يشغله جسم آخر البد أن يطرده أواًل. من غري املمكن أن يشغل جسمني احليز نفسه يف نفس الوقت

 قياس حجم السوائل 

cm) والسنتيمرت املكعب (  mL) و املليلرت (  L) يقاس حجم السائل بوحدات اللرت 
3

 . ) 

 .السوائل  يستخدم املخبار املدرج لقياس حجوم

 .عند وضع السائل باملخبار املدرج نالحظ تكور سطح السائل

 .التكور املتكون يف سطح السائل عند وضعه يف أي وعاء :  السطح اهلاليل

 .عند حتديد حجم السائل املوجود بأي إناء نقيس من قاع السطح اهلاللي

 :حجوم األجسام الصلبة ذات األشكال املنتظمة 

 "مكعب " لذلك يستخدم مع احلجم تعبري “ الطول ـ العرض ـ االرتفاع " ثالثة أبعاد كل جسم صلب له 

m" املرت املكعب ) تستخدم الوحدات 
3

cm" و السنتيمرت املكعب "  
3

  ) " 

 للتعبري عن األبعاد الثالثة للجسم وهي الطول والعرض واالرتفاع  3يستخدم الرقم 

 االرتفاع xالعرض  xالطول = احلجم 

 :حجوم األجسام الصلبة ذات األشكال غري املنتظمة 

 ميكن قياس حجم جسم صلب غري منتظم الشكل باستخدام خاصية إزاحة حجم من املاء

 لقياس حجم برغي

 نضع كمية من املاء يف خمبار مدرج  (1

 حندد حجم املاء املوجود باملخبار (2

 نضع اجلسم املراد قياس حجمه يف املاء (3

 املزاحنالحظ حجم املاء  (4

 الزيادة يف احلجم هي تكون هي حجم اجلسم (5

 ويعرب عن احلجم يف هذه احلالة بالسنتيمرت املكعب (6
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 املادة والكتلة
  كل ما ميكن اإلحساس به مكون من مادة

 حبة الفول والفيل مكونان من املادة مع االختالف الكبري يف الكتلة

 كمية أكرب من املادةاالختالف يف الكتلة ناتج بسبب احتواء الفيل على 

 على أنها مقدار ما حيتويه اجلسم من مادة لذلك ميكن تعريف الكتلة

 الفرق بني الكتلة والوزن

 ولكن جيهله الكثريون –الكتلة والوزن  –هناك اختالف كبري بني املسميان 

  قياس لقوة جذب األرض للجسم:  يعرف الوزن على أنه

  مقارنة بني الكتلة والوزن

 الوزن الكتلة 

 مقدار جاذبية األرض للجسم املادة يف اجلسم ةمقدار كمي التعريف

 تتغري حبسب بعد اجلسم عن األرض ثابتة يف أي مكان الثبات

 جهاز القياس

 

 امليزان

 

 امليزان الزنربكي

 

 

 (N ) النيوتن  (mg ) أو املللي جرام (   g)أو اجلرام ( kg ) الكيلو جرام  الوحدات

 :قياس الكتلة والوزن

 ..................................................................................عند إلقاء حجر وقطعة أسفنج هلما نفس احلجم أيهما تعتقد ستسقط أواًل؟ 

أن وزن احلجر أكرب من وزن  نالحظ لذلك, نستنج من هذا أن قوة اجلاذبية املؤثرة على احلجر أكرب من القوة املؤثرة على األسفنج 

 األسفنج

 ( " N ) النيوتن " يعرب عن الوزن بوحدات القوة 

 0.1kgأي  100gيساوي وزن جسم على األرض كتلته  النيوتن الواحد 

 : لذلك ميكن حساب وزن أي جسم مبعرفة كتلته من العالقة 

 (كيلو جرام / نيوتن )  x 11( الكيلو جرام ) الكتلة ( = النيوتن ) الوزن 

 :القصور الذاتي

هل سألت نفسك من قبل ما الذي جيعلك , إذا كنت يف سيارة تتحرك بسرعة ثم تقلل من سرعتها فجأة جتد نفسك تتحرك لألمام 

 تتحرك لألمام؟ إنه القصور الذاتي

 .على أنه ميل األجسام إىل مقاومة أي تغري يف حركتها  يعرف القصور الذاتي

مل تؤثر عليه قوى خارجية وينطبق هذا على  بسبب القصور الذاتي أي جسم يتحرك يبقى متحركا يف نفس االجتاه وبنفس السرعة ما

 .سكون أي جسم ساكن

 الكتلة  قياس للقصور الذاتي

بة األوىل ذلك ألن ختيل أنك حتاول حتريك عربة بها حبة بطاطا واحدة وأخرى مليئة بالبطاطا أيهما ستكون أسهل ؟ بالطبع العر

 كتلة القطعة الواحدة تكون قلية مقارنة بكتلة محولة العربة الثانية فيكون قصورها الذاتي باملثل أقل

 

 

 

  100kgاحسب وزن جسم بالنيوتن كتلته 

  ( كيلو جرام/ نيوتن )  X11 ( الكيلو جرام)الكتلة = ( النيوتن)الوزن

  100kg  X  10 N/kg    =1000 N= ( النيوتن)الوزن

 

  500gاحسب وزن جسم بالنيوتن كتلته 

  ( كيلو جرام/ نيوتن )  X11 ( الكيلو جرام)الكتلة  =( النيوتن)الوزن

 g  X 1kg/1000g 500 = (الكيلو جرام)الكتلة 

 kg 0.5=   (الكيلو جرام)الكتلة 

  0.5kg  X  10 N/kg    =5 N= ( النيوتن)الوزن
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 الفيزيائيةاخلصائص 
الصلبة والسائلة " علمنا من قبل أن اخلصائص الفيزيائية تتعلق بأمور ملموسة مثل اللون والطعم والرائحة والكتلة واحلجم واحلالة 

 "والغازية 

اخلصائص اليت ميكن قياسها أو مالحظتها دون أن حيدث تغيري بهوية : تعريف اخلصائص الفيزيائية وهي من هذا نستخلص 

 .فمثاًل التفاحة تبقى كما هي دون تغري بعد معرفة أن لونها أمحر. املادة 

 .ولكن هل ميكننا البدء من حيث انتهينا ؟ بالطبع نعم أي أنه ميكن حتديد هوية املادة مبعرفة خواصها الفيزيائية

حة املوز تكون هذه إذا أعطاك أحدهم قطعة فاكهة وأنت مغمض العينني وأردت أن تتعرف عليها وقمت بشمها فوجدت رائ *

 الفاكهة هي ؟

 باملثل هناك خواص كثرية تساعد يف حتديد هوية املادة ومن ثم استخداماتها مثل

 أمثلة على اخلصائص الفيزيائية

اخلاصية 

 الفيزيائية

 املثال واالستخدام التعريف

قابلية نقل الطاقة احلرارية من مكان  التوصيل احلراري

 آلخر

 الفلني ألنه عازل جيد للحرارةتصنع األكواب من 

 البخار ماء يف احلالة الغازية من حيث الصالبة والسيولة والغازية احلالة

 بطرق األلومنيوم حنصل على رقائق األلومنيوم قابلية اجلسم ألن يطرق ليصبح رقائق قابلية الطرق

 على أسالك النحاس بسحب النحاس حنصل قابلية سحب اجلسم ليصبح خيوط أو أسالك قابلية السحب

 يذوب السكر يف املاء قابلية ذوبان املادة يف مادة أخرى قابلية الذوبان

يستخدم الرصاص كثقل يف صنارة الصيد ألنه أكثر كثافة من  كتلة وحدة احلجوم الكثافة

 املاء

                           

 

 

 

 

             

  وترك السوائل ترتتب حبرية نالحظ  –لكل سائل لونه اخلاص وكثافته اخلاصة  –عند وضع جمموعة من السوائل امللونة

 .تكون طبقات من السوائل حيث السائل ذو الكثافة األعلى يستقر يف األسفل والسائل ذو الكثافة األقل يبقى يف األعلى

 كثافة املواد الصلبة

 ما الفرق بني كيلوجرام من القطن وكيلوجرام من الطماطم؟ 

  من كيلوجرام من القطن وذلك ألن كثافة الطماطم أكرب من كثافة القطنالفرق أن كيلوجرام من الطماطم يشغل حيزا أقل 

 من هنا ميكن أن نستنتج أي املواد سيطفو فوق سطح املاء وأيها سيغوص يف املاء 

 املواد ذات الكثافة األعلى من املاء ستغوص يف املاء أما املواد ذات الكثافة األقل من املاء ستطفو فوق سطح املاء. 

  

" املادة يف حيز معنيكمية "حاصل قسمة كتلة املادة على حجمها : الكثافة

 حجم كرتي اجلولف والطاولة متساويني لكن كتلة كرة اجلولف أكرب

 لذلك نستنتج أن كثافة كرة اجلولف أكرب من كرة الطاولة
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 :ثافةحساب الك

 

    نستخدم العالقة      Vيرمز للحجم بالرمز  mيرمز للكتلة بالرمز  Dيرمز للكثافة بالرمز 
 

 
 

Kg/m ُتشتق وحدات الكثافة بقسمة وحدات الكتلة على وحدات احلجم مثل
3
  ,     Kg/L   ,    g/mL   ,   g/cm

3
    

g/cmلقياس حجوم األجسام الصلبة لذا تستخدم الوحدات      تستخدم وحدات 
3

Kg/mو      
3

 

لذا ميكن أن نستخدم الكثافة لتحديد هوية " كبصمة األصابع " لكل مادة الكثافة اخلاصة بها واليت ختتلف عن كثافة أي مادة أخرى 

 املادة 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 :التغري الفيزيائي 
 شكل املادة دون تغري يف خواصها الكيميائيةهو تغري يف 

مل " أي تركيبه " املاء يف كلتا احلالتني يبقى كما هو ماء وإن تغري شكله لكن حالته الكيميائية  –املاء عندما يتحول إىل ثلج أو العكس 

 يتغري

 :أمثلة على تغريات فيزيائية 

 إذابة كمية من السكر (4 ب سكرسحق مكع (3 تبخري املاء (2 صهر الثلج ليتحول إىل ماء (1

      

 ؟      10 و حجمه   g 25ما كثافة جسم كتلته 

m=25 g              V=  10         

g/cm
3

 2.5    =        

 

5m و حجمه   50kgما كثافة جسم كتلته 
3
 ؟ 

m = ---------            V =  ---------        D = ?  

D = ---------------------------------------------- 

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

علمًا بأن كثافة   g 105من الفضة كتلتها  احسب حجم قطعة

10.50g/cmالفضة 
3

 

m = 105 g            V = ?           D = 10.50 g/cm
3
 

V = m/D 

V = 105/10.50 = 10 cm
3
 

 

علمًا بأن كثافة   454gاحسب حجم كرة من الرصاص كتلتها 

11.35g/cmالرصاص 
3
  

m = ------             V = ?           D = ---------------  

V = ---------------------------------------------------- 

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

- 
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 اخلصائص الكيميائية

 ماذا تالحظ على قطعة من اخلشب إذا قمنا بسحقها؟ 

 ماذا تالحظ على قطعة من اخلشب إذا قمنا حبرقها؟ 

 اخلصائص الكيميائية باملثل تعترب دليل على هوية املادة كاخلصائص الفيزيائية متامًا

هوية املادة متاما وينتج مادتني جديدتني هما الرماد والدخان لذا ميكن عند حرق قطعة من اخلشب تتغري 

كن اعتبار عدم القابلية لالحرتاق اعتبار االحرتاق كخاصية كيميائية تدل على اخلشب باملثل مي

 كخاصية كيمائية تدل على الرماد

 قابلية التفاعل تعترب خاصية كيميائية

 طويلة يصدأ بفعل اأُلكسجني وخبار املاء وهذه تعترب خاصية كيميائية للحديداحلديد عندما يرتك يف اهلواء فرتة 

 أما يف حالة طالءه بالنيكل فإنه ال يصدأ وتعترب خاصية عدم الصدأ خاصية كيميائية للنيكل 

 

  مقارنة بني اخلصائص الفيزيائية واخلصائص الكيميائية

 اخلاصية الكيميائية اخلاصية الفيزيائية 

 تتغري هوية املادة ال تتغري هوية املادة املادةتغري 

 أمثلة

 صدأ مسمار حيث يتفاعل مع األكسجني لي مسمار

 يشتعل بسهولة الكحول األبيض سائل صاف عند درجة احلرارة العادية

 واملواد اجلديدة ةالتغريات الكيميائي

 هو التغري الذي حيدث للمادة أو لعدة مواد حيث تتغري إىل مواد جديدة :التغري الكيميائي

 :اخلصائص الكيميائية تصف التغري الكيميائي 

سهلة املالحظة ولكن التغري الكيميائي احلادث يف الصدأ كبري ومعقد حيث حتدث عدة تفاعالت  خاصية كيميائيةمثال الصدأ هو 

 إىل هيدروكسيد احلديد الثنائي كيميائياد احلدي يتحولكيميائية خالل الصدأ حتى 

 :مؤشرات التفاعالت الكيميائية 

 :ما حيدث نتيجة التفاعل الكيميائي 

 إصدار صوت أو ضوء (5 حدوث فوران (4 تغري الرائحة (3 إنتاج حرارة (2 تغري اللون (1

 وميكن تطبيق هذا بسهولة على أمثلة كثرية ومتكررة يف حيلتنا اليومية كخبز كعكة 

 فنالحظ تغري اللون والرائحة وحدوث فوران وهذا كله دليل على حدوث التفاعل الكيميائي بني مكونات الكعكة

 ولكن هل ميكن إرجاع املكونات إىل صورتها األوىل

ادة املكونات إىل صورتها األوىل ولكن يف تفاعالت أخرى ميكن عكس التفاعل للحصول يف أغلب التفاعالت الكيميائية يصعب إع

 على املتفاعالت من النواتج من املمكن احلصول على اهليدروجني واألكسجني من املاء والعكس عن طريق تفاعل كهربي
 

  مقارنة بني التغري الفيزيائي والتغري الكيميائي

 الكيميائية اخلاصية اخلاصية الفيزيائية 

تغري 

 الرتكيب

 يتغري تركيب املادة ال يتغري تركيب املادة

 أمثلة

سواء كان  املاء مكون من ذرتي هيدروجني وزرة أكسجني

 يف احلالة السائلة أو الصلبة أو الغازية

اهليدروجني  بالتحليل الكهربي يتفكك املاء إىل غازي

 واألكسجني

عكس 

 التغريات

 – معظم التغريات بسهولةيف الغالب ميكن عكس 

وإعادة  ميكن صهر اجلليد لتحويله ملاء وتبخريه لغاز

 العملية السابقة عكسيا

الكيميائية بسهولة  يف الغالب ال ميكن عكس التغريات

 املواد الناجتة عن تفجر األلعاب النارية فمن الصعب إعادة

 إىل حالتها األوىل
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 حاالت املادة

 للمادة وتشمل احلالة الصلبة والسائلة والغازية ةالفيزيائيهي األشكال  : حاالت املادة

 تتكون املادة من جسيمات غاية يف الصغر لدرجة ال تسمح برؤيتها إال باستخدام جماهر قوية تسمى هذه اجلسيمات الذرات أو اجلزيئات

 أو الغازية هذه اجلسيمات دائمة احلركة وهذه احلركة حتدد حالة املادة من حيث الصالبة أو السيولة

 تعتمد حالة املادة على 

 قوى التجاذب بني اجلسيمات (2 سرعة حركة جسيماتها (1

 

   مقارنة بني حاالت املادة الثالث

 اجلسيمات الغازية اجلسيمات السائلة اجلسيمات الصلبة 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

حركة 

 اجلسيمات

 حرة احلركة تنزلق فوق بعضها البعض بطيئة جدا

 ضعيفة جدا متوسطة قوية جدا التجاذبقوى 

 اجلسيمات متباعدة جدا اجلسيمات متقاربة اجلسيمات مرتابطة بإحكام الرتابط

 الشكل

 و

 احلجم

هذا الرتابط يعطي لألجسام 

الصلبة الشكل الثابت واحلجم 

 احملدد

التجاذب املنخفض واحلرية احملدودة 

للحركة تعطي السائل احلجم 

 احملدد

التجاذب وحرية احلركة تعطي انعدام 

الغاز الشكل العشوائي واحلجم غري 

 احملدد

 

 احلالة اليت يكون للمادة فيها حجم حمدد وشكل حمدد :احلالة الصلبة

 تكون قوى التجاذب بني اجلزيئات كبرية جدا لذلك ال تتحرك اجلزيئات بسرعة ولكنها تهتز يف مواقعها

 

   أنواع األجسام الصلبة

 األجسام الصلبة الالبلورية الصلبة البلوريةاألجسام  

 عشوائية منتظمة الرتتيب الرتتيب ثالثي األبعاد

 أمثلة

 احلديد واملاس واجلليد املطاط والزجاج
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 حالة املادة اليت هلا حجم حمدد لكن ليس هلا شكل حمدد : احلالة السائلة

 احلجم ثابتا حيث تتخذ شكل اإلناء املوضوعة فيه لكن يبقى

 تتحرك اجلزيئات بسرعة كافية للتغلب على بعض قوى التجاذب بينها لذلك تنزلق اجلسيمات

 على بعضها ويتخذ السائل شكل اإلناء الذي يوضع فيه 

 خصائص السوائل 

 القوة اليت تؤثر يف سطح السائل وتعمل على إنقاص مساحة السطح ألقل درجة: التوتر السطحي (1

 السطحي من سائل آلخر     للجازولني توتر سطحي ضعيف فيشكل قطرات منبسطةخيتلف التوتر 

 مقاومة السائل أو الغاز ألن ينساب :  اللزوجة (2

 تعتمد اللزوجة على قوة التجاذب بني جزيئات السائل     العسل ينساب أبطا من املاء

 حالة املادة اليت ليس هلا شكل أو حجم حمددين : احلالة الغازية

 الغاز شكل الغناء املوضوع فيهيتخذ 

 تتحرك اجلزيئات بسرعة كافية للتغلب على قوى التجاذب بينها لذلك تتحرك حبرية فتأخذ حجم وشكل اإلناء املوضوع فيه الغاز

 سلوك الغازات
 احلرارةلتحديد كمية الغاز اليت ميكن استخدامها مللئ بالون جيب معرفة درجة احلرارة ألن حجم الغاز يعتمد على درجة 

 يف درجات احلرارة املرتفعة يزداد نشاط اجلزيئات فتتحرك بسرعة أكرب فيتمدد الغاز ويزداد حجمه 

 الغاز فيقل حجمه شيف درجات احلرارة املنخفضة يقلل نشاط اجلزيئات فتتحرك أبطأ وينكم 

 قياس مدى سخونة اجلسم أو برودته : درجة احلرارة 

 تؤدي إىل تغيري سرعة اجلسيماتو مبا أن سخونة اجلسم وبرودته 

   بالقول أنها مقياس لسرعة اجلسيمات داخل اجلسم درجة احلرارةإذا ميكن التعبري عن 

 مقدار احليز الذي يشغله جسم ما : احلجم

 إذا حجم الغاز يعتمد على اإلناء املوجود فيه  مبا أن جزيئات الغاز تتحرك يف كل االجتاهات 

 الضغط

  الغاز حبريةتتحرك جزيئات 

 تصادمها مع اجلدران يؤثر يف شكل اإلناء إذا كان اإلناء مرنًا - تتصادم مع بعضها ومع جدران اإلناء املوجودة فيه 

 مقدار القوة اليت يؤثر بها الغاز على وحدة املساحة من اإلناء تسمى ضغط الغاز 

 مقدار القوة املؤثرة على وحدة املساحة :  يعرف الضغط على أنه
 

  مقارنة بني كرة السلة وكرة الشاطئ

 كرة الشاطئ كرة السلة 

 متساوي متساوي احلجم

 جسيمات غاز جسيمات غاز حتتوي على

 قليل جدا كبري جدا عدد اجلسيمات

عدد التصادمات مع السطح 

 الداخلي

 قليل جدا كبري جدا

مقدار القوة املؤثرة على وحدة 

 املساحة

 صغرية جدا كبرية جدا

 صغري كبري الغازضغط 
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 قوانني الغازات
لماء وجدنا أن هناك مؤثرات على الغاز يتغري أحدها بتغري الباقني وهم حجم الغاز وضغطه ودرجة حرارته وعند دراسة هذه املتغريات استنتج الع

 قوانني ثالثة هي

 قوانني الغازات

 قانون شارل قانون بويل 

 حجم الغاز يتناسب طرديا مع درجة حرارته عند ثبوت الضغط ضغطه عند ثبات درجة احلرارةحجم الغاز يتناسب مع عكسيا  التعريف

 

 

 

 تغريات احلالة

 تغري مادة من شكل فيزيائي إىل شكل فيزيائي آخر :  تغري احلالة

 هي كلها تغريات فيزيائية حيث ال تتغري هوية املادة

 جلزيئات املواد الغازية طاقة أعلى -  جلزيئات املواد السائلة طاقة أعلى   -  جلزيئات املواد الصلبة طاقة حمدودة

 ببساطة لتحويل مادة من حالة غلى أخرى ينبغي تغيري الطاقة لتتناسب مع احلالة اجلديدة

 

 غاز سائل صلب

 صهر ثلج

0 C
º 

 

 إضافة طاقة

 تبخري ماء

100 C
º
 

 
 إضافة طاقة

 خبار

  

 جتميد 

0 C
º
 

 
 إنقاص الطاقة

 تكثيف

100 Cº 

 
 إنقاص الطاقة

 

 تغري املادة من احلالة الصلبة للحالة السائلة :االنصهار 

 فتزداد سرعة حركة –عند إضافة طاقة إليها تزداد درجة حرارتها  –للجسيمات طاقة معينة  -يلزم إضافة طاقة 

 وعند الوصول حلد معني من الطاقة تتحول املادة الصلبة إىل مادة سائلة –فتزداد املسافات البينية  –اجلسيمات 

  هي درجة احلرارة اليت تتحول عندها املادة من احلالة الصلبة للحالة السائلة :درجة االنصهار

 لكل مادة درجة انصهار خاصة بها ختتلف عن باقي املواد لذا تعترب درجة االنصهار خاصة فيزيائية

C 0عند درجة   ينصهر الثلج
o    

C 30  و للجاليوم درجة انصهار 
o  

C 800  أما درجة انصهار ملح الطعام هي
o

 

 االنصهار يعترب تغري ماص للحرارةيلزم إضافة طاقة إلمتام عملية االنصهار لذلك 

 تغري حالة املادة من احلالة السائلة للحالة الصلبة :التجمد 

 تتحول عندها املادة من احلالة السائلة للحالة الصلبةهي درجة احلرارة اليت  :درجة التجمد 

C 0يتجمد املاء عند درجة     
o   

 "لنفس املادة " لذلك نالحظ أن التجمد واالنصهار حيدث عند نفس الدرجة 
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 التجمد تغري طارد للحرارةلذلك يعترب  –عندها تبدأ حركة اجلسيمات يف النقصان  –عند التجمد تفقد اجلسيمات طاقة 

 تغري املادة من احلالة السائلة للحالة الغازية :التبخر 

  عندما نرتك بعض قطرات املاء على أي سطح نالحظ اختفاء املاء بعد فرتة

 وهذا ما حيدث ما حيدث هو أن التبخر حيدث على سطح السائل عندما تكون درجة حرارته أقل من درجة الغليان

 حيث ميتص بعض احلرارة من اجلسم فنشعر بالربودة –من على سطح اجلسم " العرق " مع العرق حيث يتبخر املاء  

 تغري السائل إىل خبار عندما يتساوى ضغط خبار السائل مع الضغط اجلوي :الغليان 

 حيدث التبخر يف حالة الغليان من على سطح السائل ومن داخل السائل

 بعض اجلسيمات على سطح السائل كافية لتفلت من التجاذب بينها وبني اجلزيئات اجملاورة يف التبخر تكون سرعة

 يف الغليان نضيف طاقة لكل جزيئات السائل فتكتسب طاقة كافية لتفلت من بعضها البض يف كل مناطق السائل

 فيحدث التبخر من كل مكان 

 تأثري الضغط على درجة الغليان

100Cاملاء سائل يغلي عند درجة 
o
 .وذلك عند الضغط اجلوي العادي أي عند مستوى سطح البحر  

 يغلي أي سائل عندما يتساوى ضغطه البخاري مع الضغط اجلوي

 الضغط اجلوي ينتج عن وزن اهلواء املوجود من عند تلك النقطة حتى سطح الغالف اجلوي اخلارجي

نقوم بتبخري املاء عند هذا املكان املرتفع  اواء أي يقل الضغط اجلوي عندمإذا ارتفعنا عن سطح البحر أي صعدنا فوق جبل مثال يقل وزن اهل

100Cنالحظ أنه يغلي عند درجة أقل من 
o

وذلك ألن الضغط البخاري ستصل قيمته إىل قيمة  الضغط اجلوي أسرع ألن الضغط اجلوي   

95Cمرت يغلي املاء عند درجة   1600 عأصبح أقل ، على االرتفا
o
  . 

 تغري املادة من احلالة الغازية للحالة السائلة :التكاثف 

وحيدث هذا بفقدان هذه اجلسيمات ملقدار من  ينبغي جتميع جسيمات الغاز مع بعضها للتقارب وتقل املسافات البينية للتحول إىل سائل

 الطاقة

 التكاثف تغري طارد للحرارةفيكون 

 للحالة الغازية دون املرور باحلالة السائلةهو تغري املادة مباشرة من احلالة الصلبة  :التسامي 

  إىل احلالة الغازية مباشرة" اجلليد اجلاف " و يتحول من احلالة الصلبة  املثال األكثر وضوحا هو ثاني أكسيد الكربون

 إىل احلالة الغازية مباشرة" اجلليد اجلاف " مسي اجلليد اجلاف بهذا االسم ألنه يتحول من احلالة الصلبة 

 ج اجلسيمات إىل طاقة لتتغلب على التجاذب الواقع بينه يف احلالة الصلبة حتى تتحول للحالة الغازيةحتتا

 التسامي تغري ماص للحرارةلذلك  

 تتحول كل املادة للحالة املنشودة عند تغري احلالة تبقى درجة احلرارة ثابتة ما مل

0Cفمثال تبقى درجة حرارة اجلليد 
o
100Cإىل أن يتحول كل اجلليد إىل ماء وتزيد درجة احلرارة تدرجييا حتى نصل لدرجة   

o
وهي درجة   

 الغليان وتبقى درجة احلرارة عند هذا احلد حتى متام التبخري

    تغريات احلالة

 مثال التغري احلراري االجتاه تغري احلالة

 ماءينصهر الثلج إىل  ماص للحرارة سائل ←صلب   االنصهار

 يتبخر املاء متحوال إىل خبار ماص للحرارة غاز  ←سائل    التبخر

100C يتبخر املاء متحوال إىل خبار عند درجة  ماص للحرارة غاز  ←سائل    الغليان
o

 

 يتكاثف البخار متحوال ملاء سائل طارد للحرارة سائل ←غاز  التكاثف

 اجلاف إىل غازيتسامى اجلليد  ماص للحرارة غاز  ←صلب   التسامي

0C يتجمد املاء السائل متحوال إىل جليد عند درجة  طارد للحرارة صلب ←سائل   التجمد
o
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