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قًاس احلسكة
ست ٢ي ٛمل ت٬سظ ،ؾإٕ نٌ َا سٛيو نا٭زض ٚايكُس ٚايػُظ ،بٌ داخٌ دطُو نكًبو َجٚ ً٬دَو ٚغري ذيو ٜتشسى.
والحظة احلسكة

عٓدَا تطري بطٝازتو بطسع 100km/h ١ؾإْو ت٬سظ إٔ ضٝازتو تتشسى بايٓطب ١يٮزض ٚا٭غذاز ايجابت ١يهٔ عٓد َسٚز ضٝاز٠
ظٛازى تتشسى بٓؿظ ضسعتو  100km/hؾإْو تس ٣إٔ ٖر ٙايطٝاز ٫ ٠تتشسى ٫ .سظت سسن ١اؾطِ ٭ْو قازْت٘ ظطِ آخس ٜبد ٚضانٓاً
ٖرا اؾطِ ُٜطُْ ٢كط ١إضٓاد ،ميهٔ أٜكًا َعسؾ ١اػا ٙاؿسن ١بائضب ١يٓكط ١اإلضٓاد.
ْكط ١اإلضٓاد :اؾطِ ايرٜ ٟبد ٚضانًٓا ْٚكٝظ بايٓطب ١ي٘ ضسعٚ ١اػا ٙسسن ١دطِ آخس.
يٝظ َٔ ايكسٚز ٟإٔ تهْ ٕٛكط ١اإلضٓاد دطًُا ثابتًا ؾُٔ املُهٔ إٔ ته ٕٛدطًُا َتشسنًا ،ؾُج ٬يف ضٝازتو اييت تطري بطسع١
 100km/hأ ٟضٝاز ٠أخس ٣تطري بطسع 120km/h ١إىل دٛازى ته ٕٛأْت ْكط ١إضٓاد بايٓطب ١هلا نريو أ ٟغدـ ٜتشسى عً ٢ا٭زض
ٜهْ ٕٛكط ١إضٓاد بايٓطب ١يو.
اعتىاد الطسعة عمى املطافة والصوَ

ميهٔ سطاب ايطسع ١بكطُ ١املطاؾ ١اييت ٜكطعٗا اؾطِ عً ٢ايصَٔ اير ٟاضتػسق٘ اؾطِ يكطع تًو املطاؾ . ١ؾُج ً٬ي ٛأْو تسنب
دزادٚ ١تحزنت َطاؾَ 100 ١رت خ 20 ٍ٬ثاْ ، ١ٝته ٕٛضسعتو  100m/20sأ ٟته ، 5m/s ٕٛايٛسد ٠ايدٚي ١ٝيكٝاع ايطسعٖٞ ١
)ٚ (m/sيهٔ أ ٟقَُ ١ُٝكاض ١بٛسدات َطاؾ (km – m – Cm – mm – inch)١عًٚ ٢سدات شَٔ) (h – s minuteتُعرب عٔ ايطسع، ١
ؾُجٚ (Cm/minute) ٚ (inch/s) ٚ (km/h) ً٬غريٖا.
حطاب الطسعة املتىضطة

عٓدَا تتشسى بطٝازتو ؾإْو  ٫تطري طٛاٍ ايطسٜل بٓؿظ ايطسعٚ ١يهٔ تتؿاٚت ايطسعات اييت تطري بٗا ،يريو ْطتددّ يؿظ ١ايطسع١
املتٛضط ١يًتعبري عٔ ايطسع ١اييت اعتُدت عًٗٝا خ ٍ٬زسًتو ناًَٚ ،١ميهٔ سطابٗا بكطُ ١املطاؾ ١ايهً ١ٝعً ٢ايصَٔ ايو ي.ٞ
إجياد الطسعة عمى زضي بًاٌٌ

ميهٔ زضِ خط بٝاْٜٛ ٞقح سسنتو بطٝازتو ٜٚه ٕٛنُا ٜظٗس يف ايػهٌ 1
َٔ ايػهٌ  1جند إٔ ايطٝاز ٠ؼسنت َطاؾ“ ٖٞٚ 360km ١املطاؾ ١ايهً "١ٝيف شَٔ قدز4 ٙضاعات " ٖٛٚايصَٔ ايهً،"ٞ
ايطسع ١املتٛضط= ١

املطاؾ ١ايهً١ٝ

𝒎𝒌𝟎𝟔𝟑
ايطسع ١املتٛضط= ١
𝒉𝟒

ايصَٔ ايهًٞ

= 𝒉 𝒎𝒌𝟎𝟗

ٚميهٔ زضِ ايطسع ١املتٛضط ١غط بٝاَْ ٞطتك ِٝنُا ٜظٗس يف ايػهٌ  ، 2أَا ايػهٌ  3ؾٝذُع بني اـطني ايبٝاْٝني.
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ايػهٌ 1

ايػهٌ 3

ايػهٌ 2

َجاٍ:
ٜ )1عد ٚشٜاد َطاؾ 72m ١باػاَ ٙتذس خَ، 36s ٍ٬ا ايطسع ١املتٛضط ١يصٜاد؟
ايطسع ١املتٛضط= ١

املطاؾ ١ايهً١ٝ

ايطسع ١املتٛضط= ١

ايصَٔ ايهًٞ

𝒎𝟐𝟕
𝒔𝟔𝟑

=

𝒎𝟐
𝒔

 )2إذا قطعت َطاؾ 7.5km ١خ 1.5h ٍ٬ؾُا ضسعتو املتٛضط١؟
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 )3تطري طا٥س َٔ ٠دد ٠إىل دب ٞقاطعَ ١طاؾ 1700km ١خَ ، 2.5h ٍ٬ا ايطسع ١املتٛضط ١يًطا٥س٠؟
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الطسعة املتحّة

ؽ ٌٝعؿؿٛزإ ٜتشسنإ يف ايٛقت ْؿط٘ َٔ عً ٢ايػذس ٠بطسع 10km/h ١ملد5 ٠دقا٥ل ثِ  12km/hملد8 ٠دقا٥ل ،ثِ  5km/hملد٠
10دقا٥ل ،يهٔ قع يف ا٫عتباز أُْٗا ئ ٜٓتٗٝإ يف ْؿظ املهإ َعاً  .ضبب ٖرا إٔ ايعؿؿٛزإ اؽرا اػاٖات كتًؿ ١خ ٍ٬زسًتُٗٝا ٚإٕ
ناْت هلُا ْؿظ ايطسعات خ ٍ٬ايسسًتنيٖٚ .را َا ْطُ ٘ٝبايطسع ١املتذٗ.١
ايطسع ١املتذٗ :١ضسع ١دطِ يف اػاَ ٙعني.
٫بد َٔ ذنس ا٫ػا ٙايرٜ ٟطًه٘ اؾطِ عٓد اؿدٜح عٔ ايطسع ١املتذٗ ١أ ٟأْٓا ْ ٫طتطٝع إٔ ْك ٍٛإٔ طايباً ٜتشسى بطسعَ ١تذٗ١
َكدازٖا َ 100رت يف ايدقٝك (100m/min) ١سٝح أْٓا ٫بد إٔ ْرنس ا٫ػا ٙايرٜ ٟطًه٘ ايطايب أ ٟإٔ ايطسع ١املتذٗ ١يًطايب َ 100رت
يف ايدقٝك ١يف اػا ٙايػُاٍ.
عَ :ا ايفسم بني ايطسعٚ ١ايطسع ١املتذٗ. ١؟
تعرب ايطسع ١عٔ املطاف ١اييت ٜكطعٗا دطِ خالٍ شَٔ َعني

أَا ايطسع ١املتذٗ ١فتعرب عٔ املطاف ١اييت ٜكطعٗا دطِ يف شَٔ َعني َع االجتا ٙايرٜ ٟتشسى ف ٘ٝادتطِ

تػري الطسعة املتحّة

ع َ :ت ٢ته ٕٛايطسع ١املتذٗ ١ثابت١؟ َٚت ٢تتػري ايطسع ١املتذٗ١؟
ز:

إذا ناْت ايطسع١
ثابت١
ثابت١
َتػري٠
َتػري٠

ٚا٫ػاٙ
ثابت
َتػري
ثابت
َتػري

ته ٕٛايطسع ١املتذٗ١
ثابت١
َتػري٠
َتػري٠
َتػري٠

حمصمة الطسعة املتحّة

عٓدَا تطري اؿاؾً ١املدزض ١ٝبطسعَ 15( 15m/s ١رت يهٌ ثاْ )١ٝؾإْو بداخًٗا تتشسى بٓؿظ ايطسع ١إذا نٓت دايطاً أٚ ٚاقؿًا يف
َهاْو ،يهٔ إذا ؼسنت َٔ َهاْو إىل ا٭َاّ أ ٚاـًـ ؾإٕ ضسعتو اإلمجاي ١ٝتتػري  ،ايطسع ١اإلمجاي ١ٝاؿاي ١ٝتُطُ ٢قؿً ١ايطسع١
املتذٗ.١
يٓؿرتض أْو تتشسى يٮَاّ بطسع 1m/s ١ته ٕٛقؿً ١ايطسع ١املتذٗ ١اؿاي15m/s+1m/s =16m/s ١ٝ
يٓؿرتض أْو تتشسى يًدًـ بطسع 1m/s ١ته ٕٛقؿً ١ايطسع ١املتذٗ ١اؿاي15m/s - 1m/s =14m/s ١ٝ
العحمة
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عٓدَا تتػري ضسع ١دطِ "بايصٜاد ٠أ ٚبايٓكؿإ" أ ٚاػاٖ٘ أ ٚا٫ثٓإ َعاً خ ٍ٬شَٔ
َعني ٜعين ٖرا إٔ اؾطِ ي٘ عذً.١
ذندخ ايتػري يف ايعذً ١بطسٜكتني:
عذً ١ايتطازع :عٓدَا تصٜد ق ١ُٝايطسع ١املتذٗ.١
عذً ١ايتباطؤ  :عٓدَا تكٌ ق ١ُٝايطسع ١املتذٗ.١
ٖٓاى ْٛع آخس َٔ تػري ايعذً ١ذندخ عٓدَا ٜػري دطِ اػاٖ٘ َع قاؾظت٘ عً٢
ضسعت٘ ٚتُطُ ٢اؿسن ١يف ٖر ٙاؿاي ١اذتسن ١املعذً.١
ؾُج ً٬ضٝاز ٠تتشسى َٔ ايؿؿس يتؿٌ إىل  100km/hخ 20 ٍ٬ثاْٖ ،١ٝر ٙايطٝاز٠
تصٜد نٌ ثاْ ١ٝضسعتٗا مبعدٍ  ، 5km/hأ ٟإٔ ايطٝاز ٠بعد ايجاْ ١ٝا٭ٚىل تهٕٛ
ضسعتٗا ٚ 5km/hبعد ايجاْ ١ٝايجاْ ١ٝته ٕٛضسعتٗا ٚ 10km/hبعد ايجاْ ١ٝايجايج ١تتش ٍٛضسعتٗا إىل ٖٚ ، 15km/hهرا ست ٢تؿٌ
يًطسع ١ايٓٗاُٜٚ ،١ٝ٥طُٖ ٢را عذً ١ايتطازع.
أَا سني ذندخ ايعهظ ٚؼا ٍٚايطٝاز ٠ايتٛقـ أ ٟايٓص َٔ ٍٚضسع 100km/h ١ست ٢تؿٌ يًؿؿس ؾٝطُٖ ٢را عذً ١ايتباط.٪
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حطاب العحمة املتىضطة

يٝظ َٔ ايكسٚز ٟإٔ تصٜد ايطسع ١بٓؿظ ايك ١ُٝخ ٍ٬ايصَٔ  ،يريو تتػري ايعذً ١خ ٍ٬ايسسً ١اييت
ٜك ّٛبٗا اؾطِٚ ،ؿطاب ايعذً ١املتٛضطْ ١طتددّ ايكاْ ٕٛايتاي:ٞ

ايعذً ١املتٛضط=١
ايعذً ١املتٛضط=١

تُكاع ايعذً ١املتٛضط ١بٛسدات ايصَٔ ايصَٔ املطاؾ١
َجاٍ :اسطب ايعذً ١املتٛضط ١يًطٝاز ٠اييت تتشسى َٔ ايؿؿس إىل  100km/hخ 20 ٍ٬ثاْ.١ٝ
اإلداب:١

𝒉𝟏𝟎𝟎𝒌𝒎/

ايعذً ١املتٛضط= ١

𝒔𝟎𝟐

ضسع١
شَٔ
َطاؾ١
شَٔ

شَٔ

ايعذً ١املتٛضط=١
ايصَٔ/ايصَٔ /املطاؾ١

= 5km/h/s

العحمة يف زضي بًاٌٌ

ايسضِ ايبٝاْ ٞاملكا بٌ ٜٛقح َعدٍ تػري ايطسع ١املتذٗ ١بايٓطب١
يًصَٔ "ايعذً ١املتذٗ " ١ؿسن ١قطاز ايتعسدات ٖبٛطًا ٚؾعٛداً يف
َد.ٙ٬َ ١ٜٓ
عٓد ٖبٛط ايكطاز َٔ َهإ َستؿع تصداد ايعذً ١تدزدنٝاً ست٢
تؿٌ ٭قؿ ٢ق ١ُٝعٓدٖا ٜبدأ ايكطاز يف ايؿعٛد ٭عًٚ ٢تكٌ ايعذً١
تدزدنٝاً ست ٢تؿٌ ٭قٌ ق ١ُٝثِ ٜتهسز ذيو ثاَْ ١ٝع ٖبٛط ايكطاز
ٚؾعٛد.ٙ
احلسكة الدائسية

ا٫ػاٜ ٙتػري
حنٔ ْتشسى َع ا٭زض خ ٍ٬دٚزاْٗا سْ ٍٛؿطٗاٖ ،ر ٙاؿسن ١بٓؿظ ايطسع ١يهٔ
يريو تُعد ٖر ٙاؿسنْٛ َٔ ١ع اؿسن ١املعذًٚ ،١ايعذً ١اييت ؼدخ خ ٍ٬ايدٚزإ َع ثبات ايطسع١
تُطُ ٢ايعذً ١املسنص.١ٜ
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وا القىة؟
تبك ٢ايطاٚي ١اييت ػًظ أَاَٗا ثابتَ ١ا مل ؼسنٗا أ ٚذنسنٗا أسد شَ٤٬ى ،ضبب سسن ١ايطاٚي ١أْو أثست عًٗٝا بكٖ ٠ٛر ٙايك ٠ٛإَا
إٔ ته ٕٛبايدؾع أ ٚايػد.
يٝظ بايكسٚز ٠إٔ ٜتشسى اؾطِ اير ٟتطبل عً ٘ٝق ،٠ٛؾُج ً٬عٓدَا تكػط عً ٢ايهسض ٞاير ٟػًظ عً ٘ٝؾإْو تطبل ق ٠ٛملٔ يف املكابٌ
تطبل ا٭زق ١ٝقَ ٠ٛكاد ٠متٓع ايهسض َٔ ٞاؿسن ١٭ضؿٌ ،يريو ٜبك ٢ثابتاً.
يٝظ بايكسٚز ٠إٔ ْتتبع بٓذاح اؾطِ ايرٜ ٟطبل ايكٚ ٠ٛاؾطِ اير ٟتُطبل عً ٘ٝايك ،٠ٛؾُج ً٬عٓدَا ًٜتؿل املػٓطٝظ بكطع ١سدٜد ؾٓشٔ
ْ ٫س ٣أَُٗٓ ٟا ُٜطبل ق ٠ٛعً ٢اٯخس.
حتديد حمصمة القىى

عٓدَا تكٚ ّٛشًَٝو بتشسٜو ايطاٚي ١سٝح تدؾع َٔ ْاسٜٚ ١ٝػد شًَٝو َٔ ايٓاس ١ٝاملكابً ١تتشسى
ايطاٚي ١يف اػا ٙشًَٝو ٭ْو ٚشًَٝو تطبكإ ق ٠ٛيف ْؿظ ا٫ػا ،ٙيهٔ عٓدَا تدؾع ايطاٚيْ َٔ ١اس١ٝ
ٜٚدؾع شًَٝو َٔ ايٓاس ١ٝاملكابً٫ ١بد يف ٖر ٙاؿاي ١إٔ ْتٛقـ يًشظات ملعسؾ ١إىل أ ٟاػا ٙضتتشسى ايطاٚي،١
ٚملعسؾٖ ١را ٫بد إٔ ْعسف أَٓ ٟهُا ٜطبل ق ٠ٛأنرب عً ٢ايطاٚي َٔ ١اٯخس ٚ ،بايطبع ضتطتذٝب سسن١
ايطاٚي ١يًك ٠ٛا٭نرب ٖٚ .را َا ذندخ أٜكاً يف يعب ١غد اؿبٌ.
ملعسؾ ١اػا ٙاؿسن٫ ١بد إٔ ْعسف ايك ١ُٝاإلمجاي ١ٝايٓٗا ١ٝ٥يًك ٠ٛاملطبك ١عً ٢اؾطِٖٚ ،را َا ُٜعسف
مبشصً ١ايك.٣ٛ
تُكاع ايك ٠ٛبٛسد ٖٞ ٠ايٓٛٝتٔ ُٜٚسَص هلا بايسَص ).(N
َجاٍ:
 )1عٓدَا تدؾع ايطاٚي ١بكٜٚ (10N) ٠ٛػدٖا شًَٝو بك (12N) ٠ٛته ٕٛقؿً ١ايك ٠ٛاملُطبك ١عً ٢ايطاٚي(10N+12N=22N) ١
 )2يف يعب ١غد اؿبٌ عٓدَا ُٜطبل أسد ايطسؾني بل ٜٚ (8N) ٠ٚطبل اٯخس عً ٢اؿبٌ ق (10N) ٠ٛيف ا٫ػا ٙاملكابٌ ته ٕٛقؿً١
ايك(10N-8N=2N) ٠ٛ
قىى وتىاشٌة وقىى غري وتىاشٌة

َٔ املجايني ايطابكني ميهٔ اضتٓتاز اػا ٙسسن ١اؾطِ مبعسؾ ١ق ١ُٝقؿً ١ايك ٠ٛاملُطبك ١عًٚ ٘ٝذيو بطبب تأثري ايك ٣ٛغري املتٛاشْ. ١
نريو ميهٔ اضتٓتاز إٔ اؾطِ اير ٟتٓطبل عً ٘ٝقٛتإ َتطاٜٚتني يف املكداز َٚتكادتني يف ا٫ػا ٙضٝبك ٢ثابتًا ٚئ ٜتشسى ٚذيو بطبب
تأثري ايك ٣ٛاملتٛاشْ.١
قؿً ١ايك٣ٛ
اؿسن١
َجاٍ

ايك ٣ٛاملتٛاشْ١

ؾؿس
ٜ ٫تشسى اؾطِ ايطانٔ  ٫ٚتتػري
سسن ١اؾطِ املتشسى  ٫ٚاػاٖ٘
طا٥س ثابت يف اؾٛ

ايك ٣ٛغري املتٛاشْ١

أ ٟق ١ُٝغري ايؿؿس
ذندخ تػري يف ٚقع اؾطِ إٕ نإ
َتشسنًا أ ٚضانًٓا أ ٚست ٢اػا ٙسسنت٘
ايًعب بهس ٠ايكدّ
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ميهٔ ؾطِ َتشسى ْتٝذ ١ق ٠ٛت٪ثس عً ٘ٝإٔ ٜبكَ ٢تشسنًا ست ٢بعد شٚاٍ ايك ٠ٛامل٪ثس ٠عً ٘ٝنهس ٠ايكدّ اييت تبكَ ٢تشسن ١يؿرت٠
ست ٢بعد زنًٗا.
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قىة االحتلاك
َٔ املجاٍ ايطابل ميهٔ إٔ ْطتٓتر إٔ ق ٣ٛغري َتٛاشْ ١أثست عً ٢ايهس ٠ؾتطببت يف إبطا ٤سسنتٗا ست ٢أٚقؿتٗا .
ق ٠ٛاالستهاى :ق ٠ٛتعانظ سسن ١ضطح بايٓطب ١يططح دطِ آخس عً ٢متاع َع٘.
وصدز قىة االحتلاك
ذندخ ا٫ستهاى بطبب خػ ١ْٛا٭ضطح ،ست ٢ا٭ضطح اييت تساٖا ًَطا ٤ؾإْٗا يف اؿكٝك ١تهٕٛ
ْٚت٤ٛات فٗس .١ٜايتُاع ٚايتدخٌ بني ايٓت٤ٛات ٚايتذاٜٚـ يف ا٭دطاّ املتشسنٜ ١طبب ا٫ستهاى.

خػٓ ١س ٞخ ؼت ٟٛعً ٢ػاٜٚـ

تعتمد قوة االحتكاك بني األسطح عمى

خػ ١ْٛايططشني

ق ٠ٛدفع ايططشني أسدُٖا حن ٛاآلخس

عٓدَا تصداد ق ٠ٛدفع ايططشني أسدُٖا بايٓطب ١يآلخس تصبح
ايٓت٤ٛات ٚايتذاٜٚف بني ايططشني أنجس تكازبًا فتصٜد ق٠ٛ
االستهاى بني ايططشني،
األدطاّ ارتفٝف ١حتتو أقٌ َٔ األدطاّ ايجك ،١ًٝألْٗا أٟ
ارتفٝف ١تطبل ق ٠ٛحن ٛاألضفٌ أقٌ َٔ األدطاّ ايجك. ١ًٝ

خت ٌٝسسن ١نسَ ٠طاط ١ٝعً ٢األزض ٚعً ٢ادتًٝد ،تالسظ إٔ ايهس٠
تتٛقف أضسع عً ٢األزض ٚذيو ألٕ ق ٠ٛاالستهاى َع ضطح األزض
أنرب،
ٚحيدخ ٖرا ألٕ ايٓت٤ٛات ٚايتذاٜٚف اجملٗس ١ٜيف األدطاّ ارتػٓ١
أنرب َٓٗا يف األدطاّ املًطا.٤

أٌىاع االحتلاك

االستهاى ايطهْٞٛ

االستهاى اذتسنٞ
االستهاى بني ايططٛح املتشسن١
ٜٓٚكطِ يٓٛعني
االستهاى اذتسن ٞاالْصالقٞ

االستهاى اذتسن ٞايتدسسدٞ

نًُ ١ضه ْٞٛتعين إٔ ادتطِ اير ٟتُطبل عً ٘ٝايكٜ ٠ٛبك ٢ضانًٓا ،أ ٟإٔ ايك ٠ٛال
تطبب حتسٜو ادتطِ ٚته ٕٛق ٠ٛاالستهاى ايطهَ ْٞٛطا ١ٜٚيًك ٠ٛاملطبك ١أ ٟإٔ
احملصً ١ايٓٗا ١ٝ٥يًك ٠ٛته ٕٛصفس.
عٓد شٜادَ ٠كداز ايك ٠ٛاملطبك ١بك ١ُٝتطُح بتػٝري حمصً ١ايك ٠ٛيتصٜد عٔ صفس
ٜبدأ ادتطِ بايتشسى ٚخيتف ٞاالستهاى ايطه ْٞٛيٝشٌ حمً٘ االستهاى اذتسن. ٞ

www.mohamedswork.yolasite.com

ايؿسم بني ا٫ستهاى اؿسن ٞاْ٫ص٫قٚ ٞايتدسسدٞ
ق ٠ٛا٫ستهاى
سسن ١اؾطِ
ايؿا٥د٠

ا٫ستهاى اؿسن ٞاْ٫ص٫قٞ
أنرب
أؾعب

َهابح ايطٝاز ٠ـ ايهتاب ١با٭قّ٬
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ا٫ستهاى اؿسن ٞايتدسسدٞ
أقٌ
أضٌٗ
أ ٟغٜ ٤ٞتشسى عً ٢دٚايٝب َجٌ ايطٝازات
ٚايكطازات
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فىائد االحتلاك ووضازه

َضاز االستهاى

ايفٛا٥د

 استهاى اإلطازات باألزض َٖ ٛا ٜطبب سسنت ايطٝازٚ ٠يٛ
أْ٘ ال ٜٛدد استهاى الْصيكت اإلطازات َٚا حتسنت ايطٝاز.٠
 ا٫ستهاى َع املهابح ٜٛقـ ايطٝاز.٠
 ايهتاب ١بٛاضط ١ا٭ق.ّ٬

 االستهاى بني أدصا ٤احملسى ٜطبب ازتفاع دزد ١سسازتٗا
ٚتآنً٘ ا.
 تًف املالبظ.
 تعس ١ٜايرتب ١بطبب االستهاى َع اهلٛاَٚ ٤ا ٤املطس.

بطبب سادتٓا ي٬ستهاى ْكطس يصٜاد ٠ق ٠ٛا٫ستهاى أسٝاْاً ٚبطبب ا٭قساز اييت ٜطببٗا ا٫ستهاى ْكطس يتكً ٌٝق ٣ٛا٫ستهاى .
تػًري قىى االحتلاك

ٚضا ٌ٥شٜاد ٠ق ٠ٛاالستهاى

ٚضا ٌ٥خفض ق ٠ٛاالستهاى
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ايتػشِٝ

تػٝري االْصالم يتدسسز

تٓع ِٝاألضطح

دعٌ األضطح خػٓ١

شٜاد ٠ايك ٠ٛايدافع ١ايططش١ٝ

َٛ ٖٞٚاد تٛقع
عً ٢ايططٛح
يتدؿٝـ ق٣ٛ
ا٫ستهاى بٗٓٝا.
قد ته ٕٛؾًب١
أ ٚضا ١ً٥أٚ
غاش.١ٜ

ٚقع نسٜات
َعدْ ١ٝؾػري ٠بني
ايدٚايٝب ٚاحملاٚز
ٜػري ق٣ٛ
ا٫ستهاى َٔ ق٣ٛ
ا٫ستهاى
اؿسن ٞاْ٫ص٫قٞ
إىل ق ٣ٛا٫ستهاى
اؿسن ٞايتدسسزٟ

إذا أزدت اْ٫ص٫م
عً ٢ضطح
نًعب ١ايتصسًل
َج ً٬ؾ٬بد إٔ
ٜه ٕٛضطشٗا
ْاعِ ميهٔ
تٓع ِٝا٭ضطح
بٛاضطٚ ١زم
ايصداز.

زؽ ايسٌَ عً ٢اؾًٝد
ميٓع ايطٝازات َٔ
اْ٫ص٫م.
نريو عٓدَا ٜستدٟ
٫عبٛا نس ٠املكسب
قؿاشات خاؾ ١يصٜاد٠
ا٫ستهاى بني
ا٭ٜدٚ ٟاملكسب ست٢
ٜٓ ٫صيل املكسب.

ايكػط ٜصٜد َٔ ق٠ٛ
ا٫ستهاى سٝح أْ٘
ٜصٜد َٔ ايك ٠ٛايداؾع١
بني ا٭ضطح.
َجٌ سـ قطع ١خػب
أ ٚغطٌ ا٭ٚاْٞ
املتطد.١

))6

ُمحَمَّدّ أَحِمَ ّد عَبِدُالْبَا ِريِ

وزارة الرتبية والتعليم

أوراق العمل

علوم

منطقة دبي التعليمية

ثامن

مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي ح

اجلاذبًة
ادتاذب: ١ٝق ٠ٛػاذب بني ا٭دطاّ تٓتر عٔ نتًتٗا.
َ ٖٞٚجٌ أ ٟق٪َ ٠ٛثس ٠عً ٢أ ٟدطِ سٝح َٔ املُهٔ إٔ تػري ع ز عت٘ املتذٗ ١بتػٝري ق١ُٝ
ضسعت٘ أ ٚاػا ٙسسنت٘.
تأثريات اجلاذبًة يف املادة

نٌ املٛاد تتذاذب حن ٛبعكٗا بك ِٝكتًؿ ،١ؽتًـ ٖر ٙايك ِٝعطب نتً ١املاد ،٠ؾُج ً٬يٛ
قازْا بني اهلس ٚايؿ ٌٝبايٓطب ١ؾاذب ١ٝا٭زض هلُا جند إٔ داذب ١ٝا٭زض يًؿ ٌٝأنرب بهجري َٔ
داذبٝتٗا يٌٖس بطبب نرب نتً ١ايؿَ ٌٝكازْ ١بهتً ١سب ١اي٘ز .
قٝاضًا عًٖ ٢را ميهٔ اضتٓتاز إٔ ٖٓاى ق ٣ٛػاذب بني ايؿ ٚ ٌٝاهلس اييت إىل دٛازٚ ٙنريو ٖٓاى ق ٣ٛػاذب بٓٝو ٚبني نتابو ٚقًُو
ٚطاٚيتو ٚنٌ ا٭دطاّ اييت َٔ سٛيو ،يهٔ ق ٠ٛاؾاذب ١ٝبني ٖر ٙا٭دطاّ ايكً ١ًٝايهتً ١غري ٚاقش ١بطبب قً ١ق ١ُٝنتًتٗا .
وقداز قىة جاذبًة األزض

نتً ١ا٭زض نبري ٠ددًا َكازْ ١ظُٝع ا٭دطاّ املٛدٛد ٠ؾٛقٗا يريو تٓذرب نٌ ا٭دطاّ املٛدٛد ٠عً٢
ا٭زض ػاَ ٙسنص ا٭زض ٖٚرا َا ٜطبب ضكٛط مجٝع ا٭دطاّ يف اػا ٙا٭زض.
ًٌىتَ ودزاضة اجلاذبًة

ملاذا تكع ا٭دطاّ داًُ٥ا حن ٛا٭زض؟
َا اير ٟدنعٌ ايهٛانب ؼاؾظ عٌَ ٣طازٖا  ٫ٚتٓذسف يف ايؿكا ٤أ ٚتطكط عً ٢نٛانب أخس٣؟
داًُ٥ا نإ ايعًُا ٤ذنٛي ٕٛاإلداب ١عًٖ ٢ر ٙا٭ض.١ً٦
عًُٓا َٔ قبٌ إٔ أ ٟدطِ يهٜ ٞتشسى ٫بد إٔ ت٪ثس عً ٘ٝق ٣ٛغري َتٛاشْٖٚ ١را َا قاي٘ ْٛٝتٔ سٝح ٚقع هلر ٜٔايط٪ايني إدابٚ ١اسد ٠أ٫
 ٖٞٚق ٠ٛاؾاذبٚ .١ٝقع ْٛٝتٔ قاْ ٕٛرنتؿس أؾهاز ٙعٔ اؾاذبٚ ١ٝأمسا ٙقاْ ٕٛاؾاذب ١ٝايعاّ ٚ ،نًُ ١عاّ ٖ ٞدي ٌٝعً ٢إٔ ٖرا ايكإْٛ
ُٜطبل عً ٢مجٝع ا٭دطاّ يف ايه.ٕٛ
قاٌىُ اجلاذبًة العاً

قاْ ٕٛادتاذب ١ٝايعاّ  :مجٝع ا٭دطاّ يف ايه ٕٛدنرب نٌ َٓٗا اٯخس َٔ خ ٍ٬ق ٠ٛاؾاذب، ١ٝ
ٜعتُد َكداز تًو ايك ٠ٛعً ٢نتٌ ا٭دطاّ ٚاملطاؾات بٗٓٝا.
تعتمد اجلاذبية بني األجشام عمى

ايهتً١

املطاف١
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 َٔ ايٛاضح ٚدٛد ق ٠ٛداذب ١ٝبٓٝو ٚبني األزض ٖٚرا بطبب
نتً ١األزض ،يهٔ باملكازْ ١فإٕ نتً ١ايػُظ تطا ٟٚتكسٜبًا
َ 300 000س َٔ ٠نتً ١األزضٚ ،يهٔ ال ْٓذرب حنٖٛا.
 ال ْٓذرب حن ٛايػُظ بطبب بُعد املطاف ١بٓٓٝا ٚبني ايػُظ
ٚاييت تبًؼ  ًَٕٛٝ 150نَ ًٛٝرت.
 ي ٛمتهٔ غدص َٔ ايٛقٛف عً ٢ضطح ايػُظ فإْ٘ ئ ٜطتطٝع
حتسٜو أ ٟدص َٔ ٤دطُ٘ بطبب ق ٠ٛداذب ١ٝايػُظ .

 نُا ذنسْا يف املكازْ ١بني ايفٚ ٌٝاهلس فإٕ داذب ١ٝاألزض
يًف ٌٝأنرب َٓٗا يًكط بطبب نرب نتً ١ايف ٌٝعٔ ايكط.
 نريو ٖٓاى ق ٣ٛجتاذب بني ايفٚ ٌٝاهلس يهٔ بايطبع أقٌ
بهجري عٔ ق ٠ٛادتاذبَ ١ٝع األزض.
 نتً ١ايكُس أقٌ َٔ نتً ١األزض يريو ته ٕٛق ٠ٛداذب١ٝ
ايكُس أقٌ َٔ ق ٠ٛداذب ١ٝاألزض ٖٚرا َا ٜطبب قفص زٚاد
ايفضا ٤عً ٢ايكُس ملطافات ط ١ًٜٛبطٗٛي١
نًُا شادت ايهتً ١تصٜد ق ٠ٛادتاذب.١ٝ

نًُا شادت املطاف ١تكٌ ق ٠ٛادتاذب.١ٝ

ٚإٕ ناْت املطاؾات بني ايػُظ ٚايهٛانب نبري ٠إ ٫إٔ نتٌ تًو ا٭دطاّ ته ٕٛنبري ٠ددًا يريو ق ٠ٛداذب ١ٝايػُظ ته ٕٛنبري٠
بايٓطب ١يًهٛانب ٖٚرا َا ُٜبك ٞايهٛانب يف َدازاتٗا س ٍٛايػُظ.
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الىشُ قًاس لقىة اجلاذبًة
ايٛشٕ :قٝاع يك ٠ٛاؾاذب ١ٝاملطبك ١عً ٢دطِ.
ميهٔ اضتدداّ يؿظ ١ايٛشٕ يكٝاع ق ٠ٛداذب ١ٝا٭زض ؾطِ َٛدٛد عًٗٝا ،نريو ميهٔ اضتدداَٗا يكٝاع ق ٠ٛاؾاذب ١ٝاملطبك ١عً٢
دطِ َٛدٛد عً ٢ايكُس أ ٚأ ٟنٛنب آخس.
الفسق بني الىشُ واللتمة

ايؿسم بني ايهتًٚ ١ايٛشٕ
ايتعسٜـ
ايتػري َع املهإ
عٓد اْ٫تكاٍ ملهإ ذٚ
داذب ١ٝعاي ١ٝناملػرت٣
عٓد اْ٫تكاٍ ملهإ ذٚ
داذب ١ٝأقٌ نايكُس
ايٛسدات

ايهتً١
َكٝاع يهُ ١ٝاملاد ٠يف اؾطِ
نُ ١ٝاملاد ٠ثابتَُٗ ١ا تػري املهإ
تبك ٢ايهتً ١ثابت ١٭ٕ نُ ١ٝاملاد ٠ثابت٫ ١
تتػري
تبك ٢ايهتً ١ثابت ١٭ٕ نُ ١ٝاملاد ٠ثابت٫ ١
تتػري
ايهًٛٝدساّ) (kgـ اؾساّ) (gـ املًًٞ
دساّ)(mg

ايٛشٕ
َكٝاع يك ١ُٝق ٠ٛاؾاذب ١ٝاملطبك ١عً ٢دطِ
تتػري اؾاذب ١ٝبتػري املهإ
ٜصٜد ايٛشٕ بطبب شٜاد ٠ق ٠ٛاؾاذب١ٝ
ٜكٌ ايٛشٕ بطبب ْكـ ق ٠ٛاؾاذب١ٝ
ٜكاع نأْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايك ٣ٛبٛاضط١
ايٓٛٝتٔ)(N

وحدات اللتمة والىشُ

تُطتددّ ٚسدات عد ٠يكٝاع ايهتًٚ ١ايٛشٕ ٚميهٔ ايسبط بٗٓٝا عٔ طسٜل ايكإْٛ
1kg = 10N
عٓدَا تطتددّ َٝصإ اؿُاّ ؾإْو ؾعًٝاً تكٝظ ٚشْو ٚيٝظ نتًتو ٚيهٔ َعظِ َٛاش ٜٔاؿُاّ َسقُ ١بٛسد ٠ايهًٛٝدساّ ٚيٝظ
ايٓٛٝتٔ ٚبايطبع ته ٕٛايٛسدات َكدز ٠أ ٟإٔ
بدْ (10N) َٔ ً٫كع )(1kg
ٚبدْ (20N) َٔ ً٫كع )(2kg
ٚبدْ (30N) َٔ ً٫كع )(3kg
ٖٚهراٖٚ ،را ؾكط عً ٢ا٭زض ٭ْ٘ عً ٢ايكُس َج ً٬تبك ٢ايهتً ١ثابتٚ ١يهٔ ٜكٌ ايٛشٕ مبكداز 1//6
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اجلاذبًة واحلسكة
إذا أيكٝت نسَ ٠كسب ٚنس ٠شداد َٔ ١ٝأعً ٢بٓا ،٤تعتكد أُٜٗا ضتؿٌ ا٭زض أً٫ٚ؟
ضتعتكد نُا اعتكد أزضط ٛإٔ ا٭نجس نتً ١ضتؿٌ ا٭زض أٚ ،ً٫ٚيهٔ ملعسؾ ١اإلداب ١ايؿشٝش ١عًٖ ٢را ايط٪اٍ ببطاط ١عًٝو إٔ تأخر
دطُني كتًؿني ٚتًكُٗٝا َٔ َهإ َستؿع ٚت٬سظ أُٜٗا ضتطكط أٚ ،ً٫ٚيهٔ ٖرا َا مل ٜؿعً٘ أزضط ٛ٭ْ٘ مل ٜهٔ عاملاً بٌ نإ
ؾًٝطٛؾاً.
اجلاذبًة والألجطاً الطاقطة

َا ٜؿعً٘ ايعًُا ٖٛ ٤ايتذسٜب يًشؿ ٍٛعً ٢اإلداباتٖٚ ،را َا ؾعً٘ ايعامل اإلٜطاي ٞغاي ًٛٝٝعٓدَا أخر نستَ ٞدؾع كتًؿيت ايهتً١
ٚأضكطُٗا َٔ أعً ٢بسز بٝصا املا٫ٚ ،ٌ٥سظ َا مل ٜهٔ َُتٛقع قبٌ ٖرا أ ٖٛٚ ٫إٔ اؾطُني ٚإٕ اختًؿت نتًتُٗٝا إ ٫أُْٗا ٜؿ ٕ٬ا٭زض يف
ْؿظ ايٛقت.
اجلاذبًة والعحمة

تصداد ضسع ١ا٭دطاّ ايطاقط ١عً ٢ا٭زض باملعدٍ ْؿط٘ َُٗا تػريت نتً ١اؾطِ ٚتصاٜد ايطسع ٖٛ ١ايعذًٖٚ ،١را َعٓا ٙإٔ ايعذً١
ايٓاػ ١عٔ اؾاذب ١ٝا٭زق ١ٝثابت ١ؾُٝع ا٭دطاّ.
تتطازع مجٝع ا٭دطاّ عٓد ضكٛطٗا باػا ٙا٭زض بطسع ١قدزٖا ايعًُا ٤بـ  9.8أَتاز يهٌ ثاْ ١ٝأ ٟإٔ نٌ ثاْ ١ٝتصٜد ايطسع ١مبكداز
 ،9.8m/sبٗرا ته ٕٛق ١ُٝعذً ١اؾاذبٚ 9.8m/s/s ١ٝأسٝاْاً ميهٔ نتابتٗا 9.8 m/s2
ُٜسَص يًطسع ١بايسَص ν
 عٓدَا ٜطكط دطِ باػا ٙا٭زض ٜبدأ ضسعت٘ بـ 0 m/s
ُٜسَص يًتػري يف ايطسع ١بايسَص ν
 عٓد ايجاْ ١ٝا٭ٚىل تصٜد ايطسع ١مبكداز  9.8m/sأ ٟتؿبح 9.8m/s + 0 m/s = 9.8m/s
ُٜسَص يًعذً ١بايسَص g
 عٓد ايجاْ ١ٝايجاْ ١ٝتصٜد ايطسع ١مبكداز  9.8m/sأ ٟتؿبح 9.8m/s + 9.8m/s = 19.6m/s
t
ُٜسَص يًصَٔ بايسَص
 عٓد ايجاْ ١ٝا٭ٚىل تصٜد ايطسع ١مبكداز  9.8m/sأ ٟتؿبح 9.8m/s + 19.6m/s = 29.4m/s
ايطسع١
ν = 0 m/s
ν = 9.8 m/s
ν = 19.6 m/s
ν = 29.4 m/s

اػا ٙاؿسن١

اؿسن١
بدا ١ٜاؿسن١
عٓد ايجاْ ١ٝا٭ٚىل
عٓد ايجاْ ١ٝايجاْ١ٝ
عٓد ايجاْ ١ٝايجايج١

املطاؾ ١املكطٛع١
0m
4.9 m
4.9 m + 9.8 m = 14.7 m
14.7 m + 9.8 m = 24.5 m

ضسعة األجطاً الطاقطة

قبٌ اؾطداّ اؾطِ ايطاقط َباغس ٠با٭زض ٜه ٕٛقد ٚؾٌ ٭قؿ ٢ضسعٚ ١ايتػري يف ايطسعٜ (ν) ١ه ٖٛ ٕٛايؿسم بني ايطسع ١اييت بدأ
 = νايطسع ١املتذٗ ١ايٓٗا ١ٝ٥ــ ايطسع ١املتذٗ ١ا٫بتدا١ٝ٥
بٗا اؾطِ ٚايطسع ١اييت ٚؾٌ إيٗٝا قبٌ إٔ ٜؿطدّ با٭زض.
ميهٔ سطاب ايعذً َٔ ١ايع٬ق١
ايعذً ١املتٛضط= ١

ايطسع ١املتذٗ ١ايٓٗا ١ٝ٥ــ ايطسع ١املتذٗ ١ا٫بتدا١ٝ٥
ايصَٔ املطتػسم يتػٝري ايطسع ١املتذٗ١

بايٓطب ١يًذاذب ١ٝا٭زق ١ٝؾإْٗا
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يريو ميهٔ سطاب ايتػري يف ايطسع (ν) ١باضتدداّ ايع٬ق١

تطاٟٚ

ν = g  t

𝑠𝑚 /
𝑠

g = 9.8

َجاٍ:

قطع َٔ ١ايٓكٛد تُسنت تطكط َٔ أعً ٢ب٦سَ ،ا ضسع ١قطع ١ايٓكٛد بعد ثاْٝتني َٔ ايطكٛط؟

اإلداب١

ايطسع ١ا٫بتدا0 m/s = ١ٝ٥
ايطسع ١ايٓٗا? = ١ٝ٥

ْطتددّ ايع٬ق١

𝑠𝑚 /

g =9.8
ايعذً١
𝑠
ايصَٔ t = 2s

ايطسع ١بعد ثاْٝتني
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ν = g  t
𝑠𝑚 /

ν-0 = 9.8
 2s
𝑠
ν = 19.6 m/s
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َجاٍ:
تؿطدّ قطع ١ايٓكٛد ايطابك ١بايكاع بعد 4.5s

اإلداب١

،نِ ته ٕٛضسع ١قطع ١ايٓكٛد عٓدَا تؿطدّ بكاع ايب٦س؟

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

َجاٍ:

تُسنت نس ٠شداد ١ٝتطكط َٔ عً ٢ضطح بٓا ٤عاي ، ٞتؿطدّ ايهس ٠ايصداد ١ٝبا٭زض بطسع١
ضكٛط ايهس ٠ايصداد١ٝ؟
ْطتددّ ايع٬ق١
اإلداب١
ايطسع ١ا٫بتدا0 m/s = ١ٝ٥
ايطسع ١ايٓٗا98 m/s = ١ٝ٥

𝒔𝟗𝟖 𝒎/
𝒎

𝑠𝑚 /

g = 9.8
ايعذً١
𝑠
ايصَٔ ? = t

َ 98m/sا ايصَٔ اير ٟاضتػسق٘
ν = g  t
𝝂

=

𝒔 𝟖𝟗.

ايصَٔ

𝒔

𝒈
𝒎
𝒔𝟗𝟖 −𝟎 𝒎/
𝒔

𝒔𝒎/
𝟖𝟗.
𝒔

=t
=t

t = 10 s

َجاٍ:

تطكط متس َٔ ٠خنًٚ ١تؿطدّ با٭زض بطسعَ 14.7 m/s ١ا ايصَٔ اير ٟاضتػسقت٘ ايتُس ٠يتبًؼ ا٭زض؟

اإلداب١

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

َجاٍ:

نسَ ٠كسب قُسبت بػهٌ زأض ٞإىل أعً ،٢اضتػسم ضكٛطٗا َٔ أعًْ ٢كط ١بًػتٗا إىل ٜد اي٬عب
اي٬عب؟

َ 1.4 sا ضسع ١ايهس ٠عٓدَا ميطو بٗا

اإلداب١

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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وقاووة اهلىاء لألجطاً الطاقطة
إذا نإ يدٜو ٚزقتني َتُاثًتني يو ٕ إسداُٖا قُػطت عً ٢غهٌ نسٚ ٠ا٭خس ٣تُسنت نُا ٖ ،ٞإذا تسنت ايٛزقتني يف ْؿظ ايًشظ١
تطكطإ عً ٢ا٭زض َٔ َهإ َستؿع أَُٗٓ ٟا ضتًُظ ا٭زض أً٫ٚ؟
مما تعًُت ضابكاً تعسف إٔ ايٛزقتني ٫بد إٔ تًُطا ا٭زض يف ْؿظ ايًشظ ١٭ٕ ايعذً ١املطبك ١عً ٢نًتاُٖا ٚاسد ٖٞٚ ٠عذً ١ا ؾاذب١ٝ
)، (9.8 m/s/sيهٔ َا ذندخ بايؿعٌ ٖ ٛغري ذيو ٭ٕ ايٛزق ١املكػٛط ١ضتطكط أ ً٫ٚثِ تتبعٗا ا٭خس ٣بعد ؾرت.٠
ٚايط٪اٍ َا اير ٟأخس ايٛزق ١املططش ١عٔ ا٭خس ٣املظػٛط١؟
٫بد إٔ ٖٓاى ق ٠ٛأخس ٣غري ق ٠ٛاؾاذب ١ٝتكادٖا يف ا٫ػاَ ٖٞ ٙا عطًت ايٛزقٚ ١قًًت ٖر ٙايك ٠ٛقؿً ١ايك ٣ٛامل٪ثس ٠مما قًٌ ضسع١
ضكٛط ايٛزق ١عً ٢ا٭زض ٖٚر ٙايكَ ٖٞ ٠ٛكا ١َٚاهلٛا.٤
ٜعتُد َكداز َكا ١َٚاهلٛا ٤عً:٢
 ضسع ١اؾطِ
 سذِ اؾطِ
 غهٌ اؾطِ
بايطبع ي ٛعُدَت َكا ١َٚاهلٛا ٤يتطازع
أ ٟدطِ ٜطكط عً ٢ا٭زض بٓؿظ ايك١ُٝ
ٚ ، (9.8m/s/s) ٖٞٚيهٔ قَ ٠ٛكا١َٚ
اهلٛا ٤قًًت َٔ ٖر ٙايك.١ُٝ

َكا ١َٚاهلٛا ٤تدؾع اؾطِ
٭عً ٖٞٚ ،٢ق ٠ٛيف اػاٙ
عهظ اػا ٙق ٠ٛاؾاذب.١ٝ

ق ٠ٛاؾاذب ١ٝا٭زق ١ٝتطشب
اؾطِ ٭ضؿٌ َٔ ،املؿرتض إٔ
ٜتطازع مبعدٍ )ٖٞٚ (9.8m/s/s
عذً ١اؾاذب ١ٝا٭زق.١ٝ

بطبب ٚدٛد قٛتني َتكادتني يف ا٫ػاٙ
ته ٕٛقؿً ١ايكْ ٣ٛاػ ١عٔ طسح
ق ١ُٝقَ ٠ٛكا ١َٚاهلٛا ٤املتذٗ ١٭عً٢
َٔ ق ٠ٛاؾاذب ١ٝاملتذٗ ١٭ضؿٌ

اٌعداً العحمة عٍد الطسعة احلدًيًة

عٓد ضكٛط دطِ باػا ٙا٭زض تصداد ضسعت٘ تدزدنٝاً بطبب ٚدٛد عذً ١اؾاذبٚ ١ٝيهٔ ٖٓاى ق ٠ٛأخسَ ٣كاد ٠يف ا٫ػا ٙتكا ّٚسسن١
اؾطِ إىل أضؿٌ أ ٖٞٚ ٫ا٫ستهاى باهلٛاٚ ٤اييت تصداد بدٚزٖا َع شٜاد ٠ضسع ١اؾطِ.
ٖٓاى قٛتإ ،ق ٠ٛتطشب اؾطِ ٭ضؿٌ  ٖٞٚق ٠ٛاؾاذبٚ ١ٝق ٠ٛتدؾع اؾطِ ٭عً ٖٞٚ ٢ق ٠ٛا٫ستهاى باهلٛا ،٤ق ٠ٛاؾاذب ١ٝثابت ١ـ ٚإٕ
ناْت ضسع ١ا ؾطِ تصداد ـ ٚق ٠ٛا٫ستهاى تصداد بصٜاد ٠ضسع ١اؾطِ إٍ إٔ تؿٌ يدزد ١تتطا ٣ٚؾٗٝا ق ٠ٛا٫ستهاى املتذٗ ١٭عًَ ٢ع
ق ٠ٛاؾاذب ١ٝاملتذٗ ١٭ضؿٌ ـ ٚته ٕٛقؿً ١ايك ٣ٛامل٪ثس ٠عً ٢اؾطِ املتشسى بطسع ١عٓد ٖرا اؿد تطا ٟٚؾؿس ـ عٓد ٖرا اؿد تجبت ضسع ٠
اؾطِ ٚتطتُس ثابت ١إىل إٔ ٜؿٌ اؾطِ إىل ا٭زض ،تُطُٖ ٢ر ٙايطسع ١بايطسع ١اؿد.١ٜ
حدوث الطقىط احلس يف غًاب وقاووة اهلىاء
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ٜه ٕٛاؾطِ يف ضكٛط سس عٓدَا رنكع ؾكط يًذاذب ١ٝا٭زقٚ ١ٝتٓعدّ َكا ١َٚاهلٛا ،٤بايطبع  ٫ذندخ ٖرا إ ٫يف غٝاب اهلٛاٜ ٫ٚ ٤ػٝب
اهلٛا ٤إ ٫يف ايؿساؽ أ ٚايؿكا .٤يريو  ٫ميهٔ ٚؾـ املظً ٕٛٝبأِْٗ يف ضكٛط سس بطبب ٚدٛد َكا ١َٚاهلٛا.٤
األجطاً يف ودازاتّا يف حالة ضقىط حس

عٓدَا ْٓظس يسا٥د ايؿكاٜ ٖٛٚ ٤تشسى داخٌ َسنبت٘ ْٚساٜ ٙطبح داخًٗا ْتد ٌٝؾٛزاً إٔ ايطبب يف سدٚخ ٖر ٙايظاٖس ٖٛ ٠اْعداّ ايٛشٕ،
ٖٚرا غري ٚاقع ٞ٭ٕ ايٛشٕ ٜعتُد عً ٢اؾاذبٚ ١ٝإْو ٚإٕ نٓت بعٝداً عٔ ا٭دطاّ يف ايؿكا ٤إ ٫إٔ يو نتً ١ؽكع ؾاذب ١ٝا٭دطاّ احملٝط١
بو يريو ٜه ٕٛيو ٚشٕ ٚإٕ ناْت قُٝت٘ قً.١ًٝ
يؿِٗ سسن ١ا٭دطاّ يف َدازاتٗا دنب تكط ِٝاؿسن ١إىل ْٛعني
ٜ تشسى اؾطِ يٮَاّ بطسع ١ثابت ١بطبب ايدؾع ايٓاتر عٔ احملسنات نُا يف َهٛى ايؿكاٚ ،٤تهٖ ٕٛر ٖٞ ٙاؿسن ١ا٭ٚىل.
 بٛدٛد املهٛى يف ايؿساؽ ٚبطبب داذب ١ٝا٭زض يف اْعداّ اهلٛاٜ ٤ه ٕٛاملهٛى يف ضكٛط سس،بريو ٜهَ ٕٛتذٗاً ٭ضؿٌٚ ،تهٕٛ
ٖر ٖٞ ٙاؿسن ١ايجاْ.١ٝ
ٜٓتر عٔ اؼاد ٖاتني اؿسنتني سسن ١يف َداز س ٍٛاؾطِ ايرٜ ٟتشسى ؾٛق٘ املنٛىٚ ،بايٓطب ١يسٚاد ايؿكا ٤املٛدٛد ٜٔبايداخٌ ؾإِْٗ
ٜتأثس ٕٚبٓؿظ اؿسن ١اييت ٜتشسنٗا املهٛى ٜٚه ْٕٛٛيف ْؿظ املداز يريو ٜ ٫ؿطدَٛا بطكـ املهٛى ٜ ٫ٚطكطٛا عً ٢أزقٝت٘.
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القىة املسكصية والدوزاُ يف وداز

ا٭دطاّ ايه ١ْٝٛاييت تدٚز يف َدازات َجٌ ا٭زض س ٍٛايػُظ ٚايكُس س ٍٛا٭زضٖ ،ر ٙا٭دطاّ عسنتٗا ايدا٥س ١ٜتػري اػا ٙسسنتٗا
باضتُساز ـ يٝظ بايطبع يٮَاّ ٚاـًـ  ٫ٚايُٝني ٚايٝطاز ٚيٓأخر ايكُس نُجاٍ ؾٜٗ ٛطري باػا ٙغسب ا٭زض بايٓطب ١يػدـ َا ٚعٓدَا ٜـ ٍ
غسب ا٭زض ٜتذ٘ يػسقٗا بايٓطب ١يٓؿظ ايػدـ ـ
يه ٞتطتُس ا٭دطاّ ايو  ١ْٝٚثابت ١يف َدازاتٗا ٫بد إٔ ت٪ثس عًٗٝا ق ٠ٛيتبكٗٝا يف املداز يه ٫ ٞؽسز عٔ املطاز ٚتبتعد عٔ اؾطِ ايرٟ
تدٚز سٛيٖ٘ ،ر ٙايك ٠ٛتُطُ ٢ق ٠ٛاؾرب املسنص.١ٜ
ايك ٠ٛاملسنص ٖٞ :١ٜايك ٠ٛاييت ػعٌ ا٭دطاّ تتشسى يف َطازات دا٥س.١ٜ

قوانني نيوتو لمحركة
عٓدَا تسنٌ ايو ز ٠بك ٠ٛتتشسى ايهس ٠ملطاؾ ١ثِ تتٛقـ . ،عًُت ضابكاً إٔ ايهس ٠تٛقؿت بطبب استهانٗا َع ا٭زض ،يف ٖر ٙاؿاي١
يكد أثست عً ٢ايهس ٠ق ٠ٛؾطببت ؼسٜهٗا ٚي ٛمل ت٪ثس عً ٢ايهس ٠بٗر ٙايك ٠ٛملا ؼسنت سٝح ته ٕٛقؿً ١ايك ٣ٛؾؿس ٚأثست عً٢
ايهس ٠ق ٠ٛأخس ٣ؾأٚقؿتٗا ،ؽ ٌٝإٔ ٖرا ذندخ بد ٕٚاستهاى أ ٟإٔ قؿً ١ايك ٣ٛامل٪ثس ٠عً ٢ايهس ٠املتشسن ١ؾؿسَ ،اذا ضٝشدخ يًهس٠؟
بايطبع ضتبكَ ٢تشسن ١بٓؿظ ايطسع.١
َٔ ٖٓا ميهٔ إٔ ْطتٓر إٔ اؾطِ ايطانٔ ٜبك ٢ضانٓاً ٚاؾطِ املتشسى ٜبكَ ٢تشسناً بطسع ١ثابت ٚ ١عً ٢خط َطتكَ ِٝامل ت٪ثس
عً ٘ٝق ٠ٛتػري سايتٖ٘ٚ ،را ٖ ٛقاْْٚٞ ٕٛتٔ األ.ٍٚ
االحتلاك وقاٌىُ ًٌىتَ األوه لمحسكة

عٓدَا تسؾع قدَو عٔ دٚاض ١ايبرت ٫ ،ٍٚتطري ايطٝاز ٠بٓؿظ ضسعتٗا إىل َاْٗ ٫ا ١ٜنُا قاٍ قاْْٛٝ ٕٛتٔ ا٭ ٍٚيهٓٗا
ْتٛقع ضبب ٖرا ايتباط ٖٛ ٪ا٫ستهاى َع ا٭زضٖٚ ،را َا ذندخ عٓدَا ؼسى طاٚيتو ٚتتٛقـ ضسٜعاً بطبب ا٫ستهاى
ا٫ستهاى تتػري سسن ١ا٭دطاّ.

تتباطأٚ ،نُا
 .ؾبطبب ق٠ٛ

القصىز الراتٌ وقاٌىُ ًٌىتَ األوه

عٓدَا تٓتكٌ يف ساؾً ،١ملاذا ٜٓدؾع دطُو إىل ا٭َاّ عٓدَا تتٛقـ اؿاؾً ١ؾذأ٠؟
ٚذندخ أٜكاً عٓدَا تبدأ ايطٝاز  ٠باؿسنٜٓ ١دؾع اؾطِ يًدًـٖ ،را َا ُٜطُ ٢ايكؿٛز ايراتَ ٖٛٚ ،ٞا ٜؿطس َ ٌٝاؾطِ ايطانٔ يبكا٘٥
ضانٓاً ٚاؾطِ املتشسى مي ٌٝيبكاَ ٘٥تشسناً بايطسعْ ١ؿطٗا ٚيف ا٫ػاْ ٙؿط٘ .
إذا ؾهسْا يف ايكؿٛز ايرات ٞجندَ ٙستبطاً بايكاْ ٕٛا٭ ٍٚيٓٛٝتٔ ٜٚػسح ن ٬ايػكني ـ ايطه ٚ ٕٛاؿسنٚ ، ١تأثري ايك ٣ٛعًُٗٝا ـ يريو
ُٜطُ ٢قاْْٛٝ ٕٛتٔ ا٭ ٍٚقاْ ٕٛايكؿٛز ايرات.ٞ
ملاذا  ٫تتٛقـ ايطٝاز ٠ؾٛزاً مبذسد ايكػط عً ٢املهابح؟
بطبب ايكؿٛز ايرات.ٞ
اللتمة والقصىز الراتٌ
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عٓدَا ْكازٕ بني نس ٠تٓظ ايطاٚيٚ ١نس ٠ايبٛيٓٝر ،أُٜٗا أضٌٗ يف اؿسن١؟
عٓدَا ته ٕٛايهستإ يف ساي ١ايطهْٚ ٕٛسٜد إٔ حنسنُٗا ٫بد إٔ ْ٪ثس عً ٢نٌ َُٓٗا بك ،٠ٛؼتاز نس ٠ايبٛيٓٝر ق ٠ٛأنرب
يتشسٜهٗا ٚذيو بطبب نتًتٗآٖ َٔ،ا ْطتٓتر إٔ اؾطِ ا٭قٌ يف ايهتًٜ ١طٌٗ ؼسٜه٘ ،أَا اؾطِ ا٭نرب يف ايهتًٜ ١ؿعب
ؼسٜه٘ ،يريو ايهتً ١تُعترب َكٝاضاً يًكؿٛز ايرات.ٞ
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قانوى احلركة الثاني لهيوتو
تعتُد عذً ١اؾطِ عًَ ٢كداز نتً ١اؾطِ َٚكداز ايك ٠ٛاملطبك ١عً.٘ٝ
يؿِٗ ايكاْ ٕٛايجاْ ٞيٓٛٝتٔ ميهٔ تكط ُ٘ٝؾصأٜٔ
 )1إذا قازْا بني ايكًِ ٚايطاٚي ،١أُٜٗا أضٌٗ يًتشسى َٔ ايطهٕٛ؟ أُٜٗا أضٌٗ عٓد قاٚي ١شٜاد ٠ايطسع١؟ أُٜٗا أضٌٗ عٓد قاٚي١
تكً ٌٝايطسع١؟ أُٜٗا أضٌٗ عٓد قاٚي ١تػٝري اػا ٙاؿسن١؟ أُٜٗا أضٌٗ عٓد قاٚي ١ايتٛقـ؟ بايطبع ضته ٕٛاإلداب " ١ايكًِ "
َٚا ٖ ٛايطبب يف اختٝاز ايكًِ؟
بطبب إٔ نتًت٘ اقٌ.
عًُٓا َٔ قبٌ إٔ شٜاد ٠ايطسع ١أ ٚتكًًٗٝا أ ٚتػٝري ا٫ػا ٙخ ٍ٬ايصَٔ َا ٖ ٛإ ٫ايعذً ١بأْٛاعٗا ،يريو عٓد اضتدداّ ْؿظ ايك٠ٛ
ٜه ٕٛتػٝري عذً ١اؾطِ ا٭قٌ نتً ١أضٌٗ َٔ تػٝري عذً ١اؾطِ ا٭نرب نتً. ١
 )2يٓؿرتض إٔ ضٝاز ٠قد تعطًتٚ ،سا ٍٚغدـ ؼسٜهٗا مبؿسد ٙثِ أت ٢مبذُٛع ١أغدافٜ َِٗٓ َٔ ،طٌٗ عً ٘ٝؼسٜهٗا َٔ
ايطه ٕٛاٍغدـ مبؿسد ٙأّ اجملُٛع١؟ َٔ َِٓٗ ٜطٌٗ عً ٘ٝشٜاد ٠ضسعتٗا ايؼ خـ مبؿسد ٙأّ اجملُٛع ١؟ َٔ َِٓٗ ٜطٌٗ عً٘ٝ
تكً ٌٝضسعتٗا ايػدـ مبؿسد ٙأّ اجملُٛع١؟ ٫بد إٔ ْٓ ٫ط ٢إٔ ايطٝازَُ ٠عطًٚ ١دنب دؾعٖا يتشسٜهٗا.
بايطبع ضته ٕٛاإلداب ١إٔ اجملُٛع ١ضتدؾع ايطٝاز ٠بطٗٛيٚ ١ذيو ٭ٕ ايك ٠ٛاملطتددَ ١يف ساي ١اجملُٛع ١أنرب َٔ ايك ٠ٛاملطتددَ١
يف ساي ١ايؿسد ،يريو عٓد اضتدداّ ْؿظ ايهتً ١تتػري عذً ١اؾطِ بطٗٛيَ ١ع شٜاد ٠ايك ٠ٛاملطتددَ. ١
التعبري السياضٌ لمقاٌىُ الجاٌٌ لًٍىتَ

ٜ عرب ايعًُا ٤عٔ ايعذً ١بايسَص ) ٚ ، ( aتُكاع بٛسدات m/s2
ٚيًك ٠ٛبايسَص ) ٚ ، (Fتُكاع بٛسدات  Nايٓٛٝتٔ أkg.m/s2 ٚ
ٚيًهتً ١بايسَص ) ٚ ، ( mتُكاع بٛسدات kg , g
 يريو ٜه ٕٛايتعبري ايسٜاق ٞيًكاْ ٕٛايجاْ ٞيٓٛٝتٔ

1N = 1kg.m/s2

)ٚٚ (0.102kgشْٗا )ٚ ، (1Nناْت نتً ١ايبطٝد١

َجاٍ  :تطكط تؿاسٚ ١بطٝد ١باػا ٙا٭زض ،ؾإذا ناْت نتً ١ايتؿاس١
)ٚٚ (10.2kgشْٗا )ٚ . (100Nقازٕ بني ايعذً ١يف اؿايتني.
ايبطٝد١
ايتؿاس١
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m = 0.102 kg
F = 1N = 1 kg.m/s2
𝐹
1kg .m/s2
= =𝑎
= 9.8 m/s2
𝑔𝑘 0.102

m = 10.2 kg
F = 100N = 100 kg.m/s2
𝐹
100kg .m/s2
= =𝑎
= 9.8 m/s2
𝑔𝑘 10.2

𝑚

𝑚

املكازْٜ :١ظٗس َٔ ايٓتٝذتني إٔ اؾطُني ٜتشسنإ بٓؿظ ق ١ُٝايعذً ٖٞٚ ١تطا ٟٚق ١ُٝعذً ١اؾاذب. ١ٝ
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قانوى احلركة الثالث لهيوتو
نًُا طبل دطِ ق ٠ٛعً ٢دطِ ثإٜ ،طبل اؾطِ ايجاْْ ٞؿظ َكداز ايك ٠ٛعً ٢اؾطِ ا٭ ٍٚيهٔ يف اػاٜ ٙعانظ ايك ٠ٛا٭ٚىل.
يف اػا ٙاؾاذب١ٝ
عٓدَا ػًظ عً ٢نسض ٞؾإْو تطبل ق ٠ٛعً ٢ايهسض ٖٞٚ ٞقٚ ٠ٛشْو
ا٭زقٚ ١ٝيف ْؿظ ايٛقت ٜطبل ايهسض ٞق ٠ٛعً ٢دطُو تطا ٟٚيف َكدازٖا َكداز ٚشْو يهٔ
اػاٖٗا ٜعانظ اػاٚ ٙشْو أ ٟيف عهظ اػا ٙاؾاذب ١ٝا٭زق. ١ٝ
عٓدَا ٜطبل ن ٬اؾطُني ايك ٠ٛعً ٢اٯخس بٓؿظ املكداز ته ٕٛاحملؿً ١ؾؿس ٜ ٫ٚتشسى أٟ
َٔ اؾطُني ( ايهسض ٞأ ٚايػدـ اؾايظ)
إذا نا ْت ق ٠ٛزد ايؿعٌ َطبك ١عً ٢دطِ آخس ؾإْ٘ ٜتشسى َجٌ سسن ١ايطباح سٝح ت٪ثس ٜد
ايطباح بك ٠ٛعً ٢املا ٤يهٔ ق ٠ٛزد ايؿعٌ َطبك ١عٌ دطِ ايطباح ٚيٝظ عًٜ ٢د ٙيريو ٜتشسى
ايطباح.
مجٝع ايك ٣ٛتعٌُ أشٚاداً ،ق ٠ٛؾعٌ ٚق ٠ٛزد ؾعٌ

مجٝع ايك ٣ٛتعٌُ أشٚاداً ،ق ٠ٛؾعٌ ٚق ٠ٛزد ؾعٌ

ق ٠ٛايؿعٌ
ق ٠ٛزد ايؿعٌ
اؾطِ املتشسى
تٛقٝح
اؿسن١

ٜطبل املكسب ق ٠ٛعً ٢ايهس٠
تطبل ايهس ٠ق ٠ٛزد ؾعٌ عً ٢املكسب
ايهس٠
بطبب اضتُساز املكسب يف ْؿظ ا٫ػاٙ
تتشسى ايهس ٠بعٝداً ٜٚبك ٢املكسب

تدؾع قسنات ايؿازٚخ ايػاشات بك ٠ٛحن ٛا٭زض
تطبل قدَ ٞا٭زْب ق ٠ٛعً ٢ا٭زض
تدؾع ا٭زض ايؿازٚخ حن ٛا٭عً٢
تطبل ا٭زض ق ٠ٛزد ؾعٌ عً ٢دطِ ا٭زْب
ايؿازٚخ
ا٭زْب
نتً ١ا٭زض أنرب نجرياً َٔ نتً ١ايؿازٚخ
نتً ١ا٭زض أنرب نجرياً َٔ نتً١
ؾ ٬تتأثس بكٛت٘
ا٭زْب ؾ ٬تتأثس بكٛت٘

ق ٣ٛايتذاذب بني ا٭دطاّ َجاٍ ٚاقح عً ٢ق ٣ٛايؿعٌ ٚزد ايؿعٌ ،يريو عٓدَا ٜطكط أ ٟدطِ باػا ٙا٭زض ؾإٕ ق ٠ٛداذب ١ٝا٭زض تهٕٛ
ٖ ٞق ٠ٛايؿعٌ ٚته ٕٛق ٠ٛداذب ١ٝاؾطِ يٮزض ٖ ٞق ٠ٛزد ايؿعٌ .
ملاذا ٜطٌٗ ز ١ٜ٩ق ٠ٛاؾاذب ١ٝعً ٢اؾطِ سٝح ٜطكط عً ٢ا٭زض ،يهٔ ْ ٫س ٣ق ٠ٛزد ايؿعٌ عً ٢ا٭زض سٝح  ٫تٓذرب يًذطِ؟
َٔ ايكاْ ٕٛايجاْ ٞيٓٛٝتٔ تعتُد عذً ١اؾطِ عً ٢نتًت٘ ٚايك ٠ٛامل٪ثس ٠عً ،٘ٝيريو عٓد َكازْ ١نتً ١اؾطِ َع نتً ١ا٭زض جند إٔ
عذً ١اؾطِ تهٚ ٕٛاقش ١بطبب نتًت٘ ايؿػري ٠أَا عذً ١ا٭زض ٬ْ ٫سظٗا بطبب نِرب نتً ١ا٭زض .
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اإللكرتونات والرتابط الكيميائي

مقدمة من خارج املنهاج للتذكزة
الذرة  :أؾػس دطٜ ِٝته َ٘ٓ ٕٛايعٓؿس ٚذناؾظ عً ٢خؿا٥ـ ٖرا ايعٓؿس

َهْٛات ايرز٠

تته ٕٛايرز:َٔ ٠
)1

ايٓٛآَ :٠طك ١ذات نجاؾ ١عاي ١ٝتتٛادد يف َسنص ايرزٚ ٠ؼت ٟٛعً ٢ايربٚتْٛات ايٓٛٝتسْٚات
)a

ايربٚتْٛات  :دطُٝات ؼٌُ غشٓ ١نٗسباَٛ ١ٝ٥دبَٛٚ ١دٛد ٠داخٌ ْٛا ٠ايرز٠

)b

ايٓٛٝتسْٚات  :دطُٝات  ٫ؼٌُ غشٓ ١نٗسباَٛٚ ١ٝ٥دٛد ٠داخٌ ْٛا ٠ايرز٠

تػهٌ نتً ١ايٓٛٝتسْٚات ٚايربٚتْٛات ايهتٌ ا٭ثكٌ يف ايرزٚ ٠تطا ٟٚنتً ١نٌ َُٓٗا ٚ " 1 amuسد ٠نتً ١ذز" ١ٜ
ٚسد ٠ايهتٌ ايرزٚ : ١ٜسد ٠يًهتً ١تطتددّ يف ٚؾـ نتً ١ايرز ٠أ ٚاؾص٤ٟ
)2

االيهرتْٚات  :دطُٝات ؼٌُ غشٓ ١ضايبٚ ١تٛدد خازز ايٓٛا٠

املٓطك ١اييت تتٛادد ؾٗٝا ا٫يهرتْٚات س ٍٛايٓٛا ٠تطُ ٢ايطشاب ١االيهرت١ْٝٚ

نتً ١اإليهرت ٕٚؾػري ٠ددا باملكازَْ ١ع نتً ١ايربٚتْٛات  ٚايٓٛٝتسْٚات سٝح تبًؼ نتٌ ٠ايربٚت ٕٛسٛايَ 1800 ٞس ٠قعـ نتً ١اإليهرتٕٚ
يًربٚتْٛات ٚا٫يهرتْٚات غشٓات َتعانطٜٚ ١ه ٕٛعدد ايربٚتْٛات يف أ ٟذزَ ٠طاٜٚا يعدد ا٫يهرتْٚات يريو ته ٕٛايرزَ ٠تعادي ١نٗسبٝا
ٖٓاى سا٫ت خاؾ ١ته ٕٛؾٗٝا غشٓ ١ايرز ٠غري َتعادي١
 )1إذا ؾكدت ايرز ٠إيهرتٜ :ٕٚكٌ عدد ايػح ْات ايطايب ١عٔ ايػشٓات املٛدب ١ؾته ٕٛايرز ٠أْٜٛا َٛدبا
 )2إذا انتطبت ايرز ٠إيهرتٜ :ٕٚصداد عدد ايػشٓات ايطايب ١عٔ ايػشٓات املٛدب ١ؾته ٕٛايرز ٠أْٜٛا ضايبا

اخت٬ف ذزات ايعٓاؾس:
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نٌ ايعٓاؾس املٛدٛد ٠يف ايطبٝع ١تته َٔ ٕٛذزات ؽتًـ ذزات ايعٓاؾس عٔ بعكٗا ايبعض يف عدد ايربٚتْٛات  ٚايٓٛٝتسْٚات ٚا٫يهرتْٚات
تته ٕٛأبطط ايرزات  ٖٞٚذز ٠اهلٝدزٚدني َٔ بسٚتٚ ٕٛاسد داخٌ ايٓٛاٚ ٠إيهرتٚ ٕٚاسد يف ايطشاب ١ا٫يهرت ١ْٝٚخازز ايٓٛا٠
َٔ ايٛاقح إٔ نٌ ذز ٠ؽتًـ عٔ ا٭خس ٣يف عدد ايربٚتْٛات ٚا٫يهرتْٚات يريو ميهٔ ايتُٝٝص بني ٖر  ٙايرزات عٔ طسٜل عدد ايربٚتْٛات املٛدٛد ٠يف
أْٜٛتٗا
يعدد ايربٚتْٛات املٛدٛد ٠يف ْٛا ٠ايرز ٠تطُ ١ٝقدد ٖٞ ٠ايعدد ايرزٟ
 ايعدد ايرز : ٟعدد ايربٚتْٛات املٛدٛد ٠يف ْٛا ٠ذز ٠ايعٓؿس
ٜٛدد يف ْٛا ٠ذز ٠اهلٝدزٚدني بسٚتٚ ٕٛاسد يريو ؾإٕ ايعدد ايرز ٟيًٗٝدزٚدني ٖ1 ٛ
ٜٛدد يف ْٛا ٠ذز ٠ا٭نطذني  8بسٚتْٛات يريو ؾإٕ ايعدد ايرز ٟيٮنطذني ٖ8 ٛ
ٜٛدد يف ْٛا ٠ذز ٠ايرٖب  79بسٚتْٛا يريو ؾإٕ ايعدد ايرز ٟيًرٖب ٖ79 ٛ
ميهٔ َ٬سظٚ ١دٛد ايربٚتْٛات يف ايٓٛا ٠باإلقاؾ ١يًٓٝرتْٚات ٜٚه ٕٛساؾٌ مجع أعداد ايربٚتْٛات  ٚايٓٛٝتسْٚات َطاٜٚا ملا ٜطُ ٢ا يعدد ايهتًٞ
 ايعدد ايهتً : ٞساؾٌ مجع أعداد ايربٚتْٛات  ٚايٓٛٝتسْٚات يف ْٛا ٠ايرز٠
 ٫تدخٌ اإليهرتْٚات يف سطاب ايعدد ايهتً ٞ٭ٕ نتًتٗا ق ١ًٝ٦ددا ٚميهٔ إُٖاهلا
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اإللكرتونات والرتابط الكيميائي
َٔ دزاضتٓا ايطابك ١عًُٓا إٔ نٌ َا سٛيٓا َا ٖ ٛإَ ٫سنبات نُٝٝاْ ١ٝ٥اػ ١عٔ اؼاد بني فُٛع َٔ ١ايعٓاؾس ٜؿٌ عددٖا إىل
 115عٓؿس تتشد َعاً يف تػه٬ٝت كتًؿ ١بأعداد كتًؿ ١يته ٕٛنٌ ٖر ٙاملٛاد.

تتشد ذزات ا٭نطذني ٚايهسبٚ ٕٛاهلٝدزٚدني يف عد ٠أمناط يتهٕٛ
اضِ املسنب
ؾٝػت٘ ايهُٝٝا١ٝ٥
خٛاؾ٘

اؾًٛنٛش
C6H12O6
ٖاّ يًذطِ يًشؿ ٍٛعً ٢ايطاق١

محض ايطرتٜو ( اـٌ )
CH3COOH
ٜطتددّ يتشكري ايطعاّ

ايهش ٍٛاإلٜجًٞٝ
C2H5OH
ٜػتعٌ بطٗٛي١

ايرتابط ايهُٝٝا : ٞ٥اتؿاٍ بني ايرزات يتهَٛ ٜٔٛاد ددٜد ٠ؽتًـ يف خؿا٥ؿٗا عٔ خؿا٥ـ ايعٓاؾس امله ١ْٛهلا.
ايسابط ١ايهُٝٝا : ١ٝ٥ايتذاذب اؿادخ بني ايرزات املتؿًَ ١عاًٚ ،تته ٕٛباملػازن ١بني ايرزات يف اإليهرتْٚات أ ٚبتبادهلا سٝح تؿكد ذزات
إيهرتْٚات ٚتهتطبٗا ذزات أخس.٣
ايط٪اٍ املِٖ اٯٕ ،أ ٟاإليهرتْٚات تطتددَٗا ايرز ٠يًرتابط َع ذز ٠أخس٣؟
يؿِٗ ٖرا ا٭َس ٫بد أَ َٔ ً٫ٚعسؾ ١نٝـ ترتتب اإليهرتْٚات داخٌ ايرز َٔ . ٠ايتٛقٝح يف ايؿؿش ١ايطابكْ ١تبني إٔ ايعدد ايرزٜ ٟعرب عٔ
عدد ايربٚتْٛات املٛدٛد ٠بايٓٛاٚ ٠ايرٜ ٟتطاَ ٣ٚع عدد اإليهرتْٚات املٛز ٚد ٠خازز ايٓٛاٜ ،٠تِ تٛشٜع اإليهرتْٚات خازز ايٓٛا ٠عطب فُٛع١
َٔ املباد ٨خ٬ؾتٗا إٔ ٖٓاى َطتٜٛات خازز ايٓٛا ٠متتً ٧باإليهرتْٚاتٜٚ ،تِ تٛشٜع اإليهرتْٚات بٗا عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
 املطت ٣ٛا٭ : ٍٚميتً ٧بإيهرتْٚني.
 املطت ٣ٛايجاْ : ٞميتً ٧بـ  8إيهرتْٚات.
 املطت ٣ٛايجايح  :ميتً ٧بـ  8إيهرتْٚات.
يٝطت نٌ اإليهرتْٚات تطاِٖ يف ايرتابط ايهُٝٝا ،ٞ٥يف ايػايب اإليهرتْٚات املٛدٛد ٠باملطت ٣ٛاـازد ٖٞ ٞاييت تدخٌ يف ايرتابط
ايهُٝٝاٚ ٞ٥تُطُ ٢إيهرتْٚات ايتهاؾ.٪
إيهرتْٚات ايتهاؾ :٪إيهرتْٚات تكع يف ايطبك ١اـازد ١ٝيًرزٚ ٠تطاِٖ يف تسابطٗا برزات أخسٚ ،٣بريو ؼدد خؿا٥ؿٗا ايهُٝٝا.١ٝ٥

عدد إيهرتْٚات ايتهاؾ٪
ايعدد ايرزٟ
عدد اإليهرتْٚات
عدد اإليهرتْٚات باملطت ٣ٛا٭ٍٚ
عدد اإليهرتْٚات باملطت ٣ٛايجاْٞ
عدد اإليهرتْٚات باملطت ٣ٛايجايح
عدد إيهرتْٚات ايتهاؾ٪

ايهًٛز

ا٭نطذني

ايؿٛدّٜٛ

17
17
2
8
7
7

8
8
2
6
ــــ
6

11
11
2
8
1
1
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ميهٔ اضتدداّ اؾد ٍٚايدٚز ٟيتشدٜد عدد إيهرتْٚات ايتهاؾ ٪بايرزَ َٔٚ ،٠تابع ١اؾد ٍٚايدٚز ٟميهٔ َ٬سظ ١إٔ عٓاؾس
اجملُٛع ١ايٛاسد ٠تتػاب٘ يف اـٛاف سٝح إٔ هلا ْؿظ ايعدد َٔ إيهرتْٚات ايتهاؾ. ٪
عدد إيهرتْٚات ايتهاؾ٪
يف ذزات عٓاؾس اجملُٛعتني
 ٖٛ 2 ٚ 1زقِ اجملُٛع١

عدد إيهرتْٚات ايتهاؾ ٪يف ذزات عٓاؾس
اجملُٛعات َٔ  13إىل  ٖٛ 18أقٌ بعػسَٔ ٠
زقِ اجملُٛع١
18
2
He
10
Ne
18
Ar
36
Kr
54
Xe
86
Rn
118
Uuo

17

16

15

14

13

9
F
17
Cl
35
Br
53
I
85
At
117
Uus

8
O
16
S
34
Se
52
Te
84
Po
116
Uuh

7
N
15
P
33
As
51
Sb
83
Bi
115
Uup

6
C
14
Si
32
Ge
50
Sn
82
Pb
114
Uuq

71
Lu
103
Lr

70
Yb
102
No

69
Tm
101
Md

68
Er
100
Fm

المجمىعة
2

 ٫تٛدد م اعد ٠تٛقح أعداد إيهرتْٚات
ايتهاؾ ٪يرزات عٓاؾس اجملُٛعات َٔ  3إىل 12

5
B
13
Al
31
Ga
49
In
81
Tl
113
Uut

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

30
Zn
48
Cd
80
Hg
112
Uub

29
Cu
47
Ag
79
Au
111
Rg

28
Ni
46
Pd
78
Pt
110
Ds

27
Co
45
Rh
77
Ir
109
Mt

26
Fe
44
Ru
76
Os
108
Hs

25
Mn
43
Tc
75
Re
107
Bh

24
Cr
42
Mo
74
W
106
Sg

23
V
41
Nb
73
Ta
105
Db

22
Ti
40
Zr
72
Hf
104
Rf

21
Sc
39
Y
57
La
89
Ac

67
Ho
99
Es

66
Dy
98
Cf

65
Tb
97
Bk

64
Gd
96
Cm

63
Eu
95
Am

62
Sm
94
Pu

61
Pm
93
Np

60
Nd
92
U

59
Pr
91
Pa

58
Ce
90
Th

4
Be
12
Mg
20
Ca
38
Sr
56
Ba
88
Ra

1
1
H
3
Li
11
Na
19
K
37
Rb
55
Cs
87
Fr

الدوزة
1
2
3
4
5
6
7

النثينيدات
أكتينيدات

تلىيَ السوابط

ميهٔ يبعض ايرزات ؾكد اإليهرتْٚات ٚميهٔ يًبعض اٯخس انتطاب اإليهرتْٚات ٚميهٔ يًبعض اٯخس املػازن ١باإليهرتْٚات َع
ذزات أخسٖٚ ،٣هرا تته ٕٛايسٚابط بني ايرزات.
ؼا ٍٚنٌ ذز ٠ايٛؾ ٍٛإىل َطت ٣ٛطاق ١خازدَ ٞهتٌُ باإليهرتْٚات ؾُجً٬
 ذز ٠ايهربٜت ؼت ٟٛعً 16 ٢إيهرتٚ ٕٚميهٔ تٛشٜعٗا نُا بايػهٌ.
 ذنت ٟٛاملداز ا٭خري عً 6 ٢إيهرتْٚات أ ٟإٔ ذز ٠ايهربٜت يدٜٗا  6إيهرتْٚات تهاؾ.٪
ٜ هؿ ٞذز ٠ايهربٜت إيهرتْٚني ستٜ ٢هتٌُ َدازٖا ا٭خري بـ  8إيهرتْٚات.
 ميهٔ يرز ٠ايهربٜت انتطاب إيهرتْٚني َٔ ذزات أخس ٣أ ٚاملػازن ١بإيهرتْٚني َع ذزات أخس.٣
www.mohamedswork.yolasite.com

 ذز ٠املػٓٝط ّٛٝؼت ٟٛعً 12 ٢إيهرتٚ ٕٚميهٔ تٛشٜعٗا نُا بايػهٌ.
 ذنت ٟٛاملداز ا٭خري عً ٢إيهرتْٚني أ ٟإٔ ذز ٠املػٓٝط ّٛٝيدٜٗا إيهرتْٚني تهاؾ.٪
 ميهٔ يرز ٠املػٓٝط ّٛٝؾكد إيهرتْٚني يرزات أخس ٣يًٛؾ ٍٛإىل َداز خازدَ ٞهتٌُ بـ  8إيهرتْٚات.
 ذز ٠ايبٛتاض ّٛٝؼت ٟٛعً 3 ٢إيهرتٕٚات ٚميهٔ تٛشٜعٗا نُا بايػهٌ.
 ذنت ٟٛاملداز ا٭خري عً ٢إيهرتٚ ٕٚاسد أ ٟإٔ ذز ٠ايبٛتاض ّٛٝيدٜٗا إيهرت ٕٚتهاؾٚ ٪اسد.
 ميهٔ يرز ٠ايبٛتاض ّٛٝؾكد اإليهرت ٕٚيرزات أخس ٣يًٛؾ ٍٛإىل َداز خازدَ ٞهتٌُ بـ 2
إيهرتْٚات.

َٔ ٖٓا ْ٬سظ إٔ بعض ايرزات ٜهتٌُ َدازٖا ا٭خري بإيهرتٚ ٜٕٔٚا٭غًب ١ٝميتًَ ٧دازٖا ا٭خري بجُإ إيهرتْٚات.
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الروابط األيونية
ايسابط ١األ : ١ْٜٝٛزابط ١نُٝٝا ١ٝ٥تته ٕٛعٓدَا تٓتكٌ إيهرتْٚات َٔ ذز ٠إىل أخس.٣
َٔ ا٭َجً ١ايػا٥ع ١عً ٢املسنبات اييت تهْٛت ْتٝذ ١زابط ١أًَ ،١ْٜٝٛح ايطعاّ  ٚنسبْٛات ايهايط ّٛٝامله ٕٛايسٝ٥ظ ٭ؾداف اؿٛٝاْات.

منطقة دبي التعليمية
مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي ح
َٔ غسٚط ته ٕٛأ ٟزابط ١نُٝٝا ٖٛ ١ٝ٥انتُاٍ
املداز ا٭خري باإليهرتْٚات يف نٌ ايرزات املػازن.١

اجلطًىات املصحىٌة

ميهٔ إليهرتْٚات املداز اـازد ٞيف ايرز ٠املتعادي ١إٔ تٓتكٌ يرز ٠أخس ،٣بٗرا رنتٌ ايتعادٍ ؾايرز ٠اييت اْتكٌ َٓٗا اإليهرت ٕٚتؿبح غشٓتٗا َٛدب ١أَا اييت اْتكٌ إيٗٝا اإليهرت ٕٚتؿبح غشٓتٗا
ضايب ٫ ،١ميهٔ يرز ٠إٔ تؿكد إيهرتْٚات إ ٫إٕ نإ ٖٓاى ذزات أخس ٣تهتطب ٖر ٙاإليهرتْٚاتٚ ،ايعهظ.
األ :ٕٜٛدطُٝات َػش ١ْٛتته ٕٛعٓدَا تهتطب ذز ٠إيهرتْٚاً أ ٚأنجس.
تلىُ أيىٌات وىجبة
اييت تؿكد
خ ٍ٬ايتػريات ايهُٝٝا ١ٝ٥ػرب بعض ايرزات إيهرتْٚات َٔ ذزات أخس ،٣ايرزات
إيهرتْٚات تؿبح اْٜٛات غشٓتٗا َٛدب ١بطبب ْكـ عدد اإليهرتْٚات ايطايب ١يف ايرز ٠عٔ ايربٚتْٛات
املٛدب.١

تلىُ أيىٌات ضالبة
عٓدَا تؿكد بعض ايرزات إيهرتْٚات َٔ َدازٖا اـازدٜ ٞؿبح عدد اإليهرتْٚات أقٌ َٔ عدد
ايربٚتْٛات ٚتؿبح ايرز ٠ضايب ١ايػشٓ.١

الرزات الفمصية وفقداُ اإلللرتوٌات
ملعظِ ايؿًصات عدد قدٚد َٔ إيهرتْٚات ايتهاؾ " ٪ايؿٛد ّٜٛيد ٜ٘إيهرت ٕٚتهاؾٚ ٪اسد ٚا٭ملّٓٛٝ
ث٬ث ١إيهرتْٚات تهاؾ "٪يريو ٜطٌٗ عًَ ٢جٌ ٖر ٙايرزات ؾكدإ ٖرا ايعدد احملدٚد َٔ إيهرتْٚات
ايتهاؾ ٪يٝؿبح آخس َداز َهتٌُ باإليهرتْٚات.

الرزات الالفمصية واكتطاب اإلللرتوٌات
ملعظِ ذزات اي٬ؾًصات َداز أخري غب٘ َهتٌُ باإليهرتْٚات ،يريو مت٫ ٌٝنتطاب إيهرتْٚات مبا
ٜهؿٗٝا يٝؿبح املداز ا٭خري ممتً ٧باإليهرتْٚاتٜٚ ،ته ٕٛأ ٕٜٛضايبُٜٚ ،كاف املكطع " ٜد " ٫ضِ ايعٓؿس
دي ٌٝعً ٢أْ٘ أؾبح أ ٕٜٛضايب.

مُحَمَّ ّد أَحِمَ ّد َعبِدُا ْلبَارِيِ
www.mohamedswork.yolasite.com

ذز ٠ايؿٛد ّٜٛؾكدت إيهرتٚ ٕٚاسد ٚؼٛيت ٭ ٕٜٛايؿٛد ّٜٛاملٛدب ٚميهٔ نتابت٘ Na+
ذز ٠ا٭ملٓ ّٛٝؾكدت ث٬خ إيهرتْٚات ٚؼٛيت ٭ ٕٜٛا٭ملٓ ّٛٝاملٛدب ٚميهٔ نتابت٘ AL3+
الطاقة الالشوة لفقداُ اإلللرتوٌات
ًٜصّ ؾكدإ اإليهرتْٚات طاق ،١ؼؿٌ ايرزات عًٖ ٢ر ٙايطاق َٔ ١ذزات اي٬ؾًصات اييت تطًل ايطاق١
عٓد انتطابٗا إيهرتْٚات.
ايطاق ١اي٬شَ ١يٓصع إيهرتْٚات َٔ ؾًصات اجملُٛعتني ا٭ٚىل ٚايجاْ ١ٝؾػري ٠دداً يريو تتؿاعٌ ٖرٙ
ايعٓاؾس بطٗٛي ١غدٜد.٠

ذز ٠ا٭نطذني يدٜٗا  6إيهرتْٚات يف املداز ا٭خري ٜٚهؿٗٝا إيهرتْٚني يتؿبح أ ٕٜٛا٭نطٝد O2-
ذز ٠ايهًٛز يدٜٗا  7إيهرتْٚات يف املداز ا٭خري ٜٚهؿٗٝا إيهرتٚ ٕٚاسد يتؿبح أ ٕٜٛايهًٛزٜد Cl-
الطاقة املٍطمقة عٍد اكتطاب إللرتوٌات
تٓطًل طاق ١عٓدَا تهتطب َعظِ اي٬ؾًصات إيهرتْٚات ٚنًُا نإ انتطاب اإليهرتْٚات أضٗا
ناْت نُ ١ٝايطاق ١املٓطًك ١أنرب.
ايطاق ١املٓطًك ١عٓد َا تهتطب ذزات اجملُٛع 17 ١إيهرتْٚاً ته ٕٛنبري ٠دداً بطبب ضٗٛي١
انتطاب اإليهرت ٕٚيريو تتؿاعٌ ٖر ٙايعٓاؾس بطٗٛي.١

تته ٕٛزابط ١أ ١ْٜٝٛبني ايؿًصات ٚاي٬ؾًصات بطٗٛي ١٭ٕ ايطاق ١املٓطًك َٔ ١انتطاب اي٬ؾًص إليهرتْٚات أنرب َٔ ايطاق ١اي٬شَ٫ ١نتضاب ايؿًص إليهرتْٚات.
))0
)(18

ُمحَمَّدّ أَحِمَ ّد عَبِدُالْبَا ِريِ

وزارة الرتبية والتعليم

أوراق العمل

علوم

ثامن

منطقة دبي التعليمية

مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي ح

املسكبات األيىًٌة

عدد اإليهرتْٚات املتبادي ١بني ايرزات خ ٍ٬ته ٜٔٛايسابط ١ا٭ٜ ١ْٜٝٛه ٕٛثابت ،أ ٟإٔ عدد اإليهرتْٚات
اييت ٜؿكدٖا ايؿًص ٜطا ٟٚعدد اإليهرتْٚات اييت ٜهتطبٗا اي٬ؾًصٜٚ ،تطاَ ٣ٚكداز ايػشٓات املٛدبٚ ١ايطايب ١يف
املسنب يريو ٜه ٕٛاملسنب ايٓٗاَ ٞ٥تعادٍ.
ترتتب ا٭ْٜٛات املٛدبٚ ١ايطايب ١يف تستٝب ث٬ث ٞا٭بعاد َٓتظِ ٜطُ ٢ايػبه ١ايبًٛز.١ٜ
ايتذاذب ايك ٟٛبني ا٭ْٜٛات ميٓح املسنبات ا٭ ١ْٜٝٛبعض اـؿا٥ـ َجٌ قابً ١ٝايتؿتت  ٚازتؿاع دزديت
اْ٫ؿٗاز ٚايػًٝإ.

الروابط التشايمية والفمزية
ذنسْا َٔ قبٌ إٔ ايسابط ١ا٭ ١ْٜٝٛتسبط بني أْٜٛات ايؿًصات اييت تؿكد إيهرتْٚات ٚأْٜٛات اي٬ؾًصات اييت تهتطب إيهرتْٚاتٚ ،يهٔ
عٓدَا تستبط ذزتني ٫ؾًصٜتني  ٫تؿكد إسداُٖا اإليهرتْٚات يؿاحل ا٭خسٚ ٣يهٔ ٖٓاى طسٜك ١أخسٜ ٣تِ بٗا ايرتابط ٚ.باملجٌ عٓدَا ترتابط
ذزات ؾًص ٫ ١ٜذندخ تبادٍ إيهرتْ ٚات سٝح  ٫تٛدد ذزات ميهٓٗا اضتكباٍ اإليهرتْٚاتٖٓ َٔ ،ا ميهٔ تؿٓٝـ ْٛعني آخس َٔ ٜٔايرتابط
ايهُٝٝاُٖٚ ٞ٥ا:
السوابط التطاِىًة

عٓدَا ترتابط ذزتإ ٫ؾًصٜتإ  ٫تٓتكٌ إيهرتْٚات ملٌ ٤املطتٜٛات اـازدٚ ١ٝعٛقاً عٔ ذيو تتػازى ايرزات يف إيهرتْٚات املداز اـازد.ٞ
عٓدَا ترتابط ذزتإ أ ٚعد ٠ذزات ٜٓتز ٚسدَ ٠ه ١ْٛيًُسنب  ٖٞٚاؾص،٤ٟ
 ؾُج ً٬عٓدَا ترتابط ذزتٖٝ ٞدزٚدني بسابط ١تطآُٖٜ ١ٝتر دص ٤ٟاهلٝدزٚدني،
 اهلٝدزٚدني يف اجملُٛعٚ 1 ١يدٜٗا إيهرت ٕٚتهاؾٚ ٪سٝد
ًٜ صّ ذز ٠اهلٝدزٚدني إيهرتٚ ٕٚاسد ستٜ ٢هتٌُ َدازٖا ا٭خري بإيهرتْٚني.
 تػازى نٌ ذز ٠باإليهرت ٕٚاملٛدٛد باملداز اـازد،ٞ
ٚ بايٓظس يهٌ ذز ٠جند إٔ املداز ا٭خري ممتً ٧بإيهرتْٚني.







ٚباملجٌ ٜٓتر دص ٤ٟاملا َٔ ٤تسابط تطاُٖ ٞبني ذزتٖٝ ٞدزٚدني ٚذز ٠أنطذني،
ذز ٠ا٭نطر  ٜٔتتٛادد يف اجملُٛع 16١إ ٟأْٗا يدٜٗا  6إيهرتْٚات تهاؾ.٪
ًٜصّ ذز ٠ا٭نطذني إيهرتْٚني ستٜ ٢هتٌُ املداز اـازد.ٞ
ذز ٠اهلٝدزٚدني يف اجملُٛعٚ 1 ١يدٜٗا إيهرت ٕٚتهاؾٚ ٪سٝد
ًٜصّ ذز ٠اهلٝدزٚدني إيهرتٚ ٕٚاسد ستٜ ٢هتٌُ َدازٖا ا٭خري بإيهرتْٚني.
تػازى ذز ٠ا٭نطذني بإيهرتْٚني ٚ ،اسد َع نٌ ذزٖٝ ٠دزٚدني.

ٜطتددّ ايعًُا ٤ايرتَٝص ايٓكط ٟيتُج ٌٝايسابط ١ايتطاُٖ،١ٝ
ٚايرتَٝص ايٓكط ٖٛ ٞمنٛذز ٜٛقح إيهرتْٚات ايتهاؾ ٪ؾكط ٚبريو ٜطاعد عً ٢اضتٓتاز ايرتابط بني ايرزات املدتًؿ. ١

ايهسٜبت َٔ ٕٛعٓاؾس اجملُٛع18 ١
ذنت ٟٛاملداز ا٭خري يرز ٠ايهسٜبت ٕٛعً8 ٢
إيهرتْٚات
 ٫ؼتاز ذز ٠ايهسٜبت ٕٛإليهرتْٚات إقاؾ١ٝ

ايهسب َٔ ٕٛعٓاؾس اجملُٛع14 ١
ذنت ٟٛاملداز ا٭خري يًهسب ٕٛعً4 ٢
إيهرتْٚات
تػازى ذز ٠ايهسب ٕٛبـ 4ملٌ ٤املطت ٣ٛا٭خري
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اهلٝدزٚدني َٔ عٓاؾس اجملُٛع1 ١
ذنت ٟٛاملداز ا٭خري يًٗٝدزٚدني عً 1 ٢إيهرتٕٚ
تػازى نٌ ذزٖٝ ٠دزٚدني بإيهرت ٕٚملٌ٤
املطت ٣ٛا٭خري
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أؾػس َا ميهٔ اؿؿ ٍٛعً ٘ٝعٓد تؿتٝت املسنب ٖ ٛادتص ٤ٟؾُج ً٬املا ٤نُسنب عٓد تؿتٝت٘ حنؿٌ عً ٢دص ٤ٟاملا ٤اير ٟذنٌُ نٌ
خٛاف املاٜٚ ٤ته َٔ ٕٛذز ٠أنطذني ٚذزتٖٝ ٞدزٚدني  .يهٔ إٕ مت تؿتٝت اؾص ٤ٟإىل ٚسدات٘ ا٭ؾػس  ٖٞٚذزات ا٭نطذني ٚاهلٝدزٚدني
ٚخٛاؾٗا ؽتًـ متاَاً عٔ خٛاف دص ٤ٟاملا.٤
أْٛاع اؾص٦ٜات
دص٦ٜات َسنب١
دص٦ٜات بطٝط١
تته َٔ ٕٛأنجس َٔ ذزَ ٠رتابط١
تته َٔ ٕٛذزتني َرتابطتني
ايتهٜٔٛ
دص ٤ٟايطهسٚش املٛدٛد باؿًٜ ٣ٛته َٔ ٕٛذزات أنطذني
دص ٤ٟا٭نطذني ايرْ ٟتٓؿط٘ ٜتهَٔ ٕٛ
َجاٍ
ٖٝٚدزٚدني ٚنسبٕٛ
ذزت ٞأنطذني

ادتص٦ٜات ثٓا ١ٝ٥ايرز :٠اؾص٦ٜات امله َٔ ١ْٛذزتني
ايعٓاصس ثٓا ١ٝ٥ايرز : ٠ايعٓاؾس املٛدٛد ٠يف ايطبٝع ١يف ؾٛز ٠دص٦ٜات ثٓا ١ٝ٥ايرز.٠
َٔ خؿا٥ـ املسنبات املتهْ ١ْٛتٝذ ١تسابط تطاُٖ ٞنايطهس ٚاـػب ٚاملاٚ ٤ا٭نطذني ،هلا دزد ١اْؿٗاز
ٚقابً ١يًتؿتت.

ٚغًٝإ َٓدؿكتإ،

الروابط الفمزية
ٖ ٞزابط ١تٓتر بني ذزات ايؿًص ايٛاسد ،ايؿًصات تؿكد إيهرتْٚات َٔ َدازٖا اـازد ٞيًٛؾ ٍٛإىل َداز خازد ٞممتً ،٧بؿكدإ ٖرٙ
اإليهرتْٚات تتشٖ ٍٛر ٙايرزات إىل أْٜٛات َٛدبٚ ١تتداخٌ َدازاتٗا اـازدٚ ١ٝتطبح اإليهرتْٚات اؿس ٠س ٍٛا٭ْٜٛاتٚ ،عٔ طسٜل ايتذاذب
بني ا٭ْٜٛات املٛدبٚ ١اإليهرتْٚات ايطايبٖٚ ،١هرا أٜكاً ذندخ ايتعادٍ.
ايسابط ١ايفًص : ١ٜزابط ١تتهْ ٕٛتٝذ ١ايتذاذب بني ا٭ْٜٛات املٛدب ١يرزات ايؿًص
ٚاإليهرتْٚات اييت ؾكدتٗا ذزات ايؿًص يتتش ٍٛإىل أْٜٛات.
خصائص الفمصات

ايرتابط ايؿًص ٟبني ذزات ايؿًص ميٓش٘ نٌ ؾؿات٘ َٗٓٚا قابً ١ٝايطسم ٚقابً ١ٝايطشب
ٚتٛؾ ٌٝايهٗسباٚ ٤تٛؾ ٌٝاؿساز.٠
تىصًن التًاز اللّسبٌ

سسن ١اإليهرتْٚات عس ١ٜس ٍٛا٭ْٜٛات ٜطُح هلا باْ٫تكاٍ خ ٍ٬ايؿًص ٚاْتكاٍ
اإليهرتْٚات خ ٍ٬دطِ َا ٖ ٛإ ٫تٛؾ ٌٝايهٗسبا.٤
تػًري شلن الفمص
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سسن ١اإليهرتْٚات عس ١ٜس ٍٛا٭ْٜٛات ٜطُح بتػٝري أَانٔ ايرزات ٚبتػٝري أَانٔ
ايرزات ٜتػري غهٌ ايؿًص ؾُٝهٔ ؼ ًٜ٘ٛإىل ضًو ـ ٖٚرا ٖ ٛبايتشدٜد قابً ١ٝايطشب ـ َجً٬
نايٓشاع أ ٚإىل ؾؿا٥ح زقٝك ١ـ ٖٚرا ٖ ٛبايتشدٜد قابً ١ٝايطسم ـ نا٭ملٓ.،ّٛٝ
المٌ وَ دوُ تلطري

عٓدَا تً ٣ٛقطع ١ؾًص ١ٜؾإٕ ا٭ْٜٛات يف اؾٗ ١ايداخً ١ٝيً ٞتتكازب  ٖٞٚاْٜٛات َٛدب١
ٚبدٜٝٗاً ؾإٕ ايتٓاؾس بٗٓٝا قد ٪ٜد ٟيهطس ايؿًص يهٔ بٛدٛد اإليهرتْٚات اؿس ٠س ٍٛا٭ْٜٛات
املٛدبٜ ١سبط بٗٓٝا ،يريو تبك ٢ا٭ْٜٛات َتُاضه ١زغِ تكازبٗا ٜٓ ٫ٚهظز ايؿًص .
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التفاعالت الكيميائية
ؼدخ ايتؿاع٬ت ايهُٝٝا ١ٝ٥عاد ٠خ ٍ٬سٝاتٓا ايٚ ١َٝٛٝبطبب تهساز سدٚثٗا ايتًكا٬ْ ٫ ٞ٥سظٗا ٚايدي ٌٝعً ٢سدٚخ ٖر ٙايتؿاع٬ت
ٖ ٛسدٚخ تػريات تطسأ عً ٢بعض املٛاد َٓٗا تػري أيٛإ ا٭غذاز يف اـسٜـ سٝح ٜتؿهو ايهًٛزٚؾ ٌٝذ ٚايً ٕٛا٭خكس إىل َسنبات أخس٣
ٜٚتػري ي ٕٛايٛزق ١إىل ي ٕٛآخس ٜ ٫ ،تػري ايً ٕٛؾكط خ ٍ٬ايتؿاع٬ت ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥يهٔ تتػري اـؿا٥ـ ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ايؿٝصٜا ١ٝ٥يًُاد٠
املتؿاعً.١
اٍتفاعٌ ايهُٝٝا : ٞ٥عًُ ١ٝتتػري خ٬هلا ّ اد ٠أ ٚأنجس يتتهَ ٕٛاد ٠أ ٚعدَٛ ٠اد ددٜد. ٠
وؤشسات حدوث تػريات كًىًائًة

 ٖٞٚا٭دي ١عً ٢سدٚخ تؿاعٌ نُٝٝاَٗٓٚ ،ٞ٥ا:
 ته ٕٛغاشات ٚؽسز يف ؾٛز ٠ؾكاقٝع.
 ته ٕٛزاضب َ ٖٞٚاد ٠ؾًب ١تته ٕٛيف قً.ٍٛ
 تػري ايطاق،١
 سسم املٛاد  ٖٛٚتؿاعًٗا َع ا٭نطذني ٜٓتر طاق ١قٚ ١ٝ٥ٛطاق ١سساز،١ٜ
ٖٓٚ اى تؿاع٬ت ًٜصَٗا اَتؿاف طاق ١يه ٞتتِ.
 تػري ايً.ٕٛ
ٖٓ اى بعض ايتؿاع٬ت تتكُٔ سدٚخ أنجس َٔ تػٝري ٚنٌ َٓٗا َا ٖ ٛإ٪َ ٫غس عً ٢سدٚخ ايتؿاعٌ.
تػري اخلصائص
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بعض ايتػريات ايؿٝصٜا ١ٝ٥تػٌُ بعض ايظٛاٖس اييت ميهٔ ايٓظس إيٗٝا عً ٢أْٗا َ٪غسات عً ٢سدٚخ تؾاعٌ نُٝٝاَ ٞ٥جٌ اْط٬م غاش
خ ٍ٬ايػًٝإٚ ،يٓتأند َٔ سدٚخ تؿاعٌ نُٝٝا٫ ٞ٥بد َٔ اإلداب ١عً ٢ايط٪اٍ ٌٖ ،تهْٛت َٛاد ددٜد٠؟
بايؿعٌ ي ٛتهْٛت َٛاد ددٜد ٠تهْ ٕٛاػ ١عٔ تؿاعٌ نُٝٝاٚ ،ٞ٥يٓأخر َج ً٬تؿاعٌ ايطهس َع محض ايهربٜتٝوٖٓ،اى عد٠
َ٪غسات عً ٢سدٚخ ايتؿاعٌ َٓٗا تػري ايً ،ٕٛإؾداز سساز ،٠اْط٬م غاش ،ته ٕٛؾكاقٝعٚ ،املِٗ ٖ ٛتهَٛ ٕٛاد ددٜد ٠ؽتًـ خؿا٥ؿٗا متاَاً
عٔ خؿا٥ـ املادتني ا٭ضاضٝتني املطتددَتني.
ايسٚابط :متاضو اؾص٦ٜات
نُا ذنسْا َٔ قبٌ إٔ ايسابط ١ايهُٝٝا ٖٞ ١ٝ٥ق ٣ٛػعٌ ايرزات َتُاضه ١داخٌ اؾص٦ٜاتٚ ،يه ٞذندخ تؿاعٌ نُٝٝا٫ ٞ٥بد َٔ
نطس تًو ايسٚابط يته ٜٔٛزٚابط ددٜد ٠يف َسنبات ددٜد ٠نًٝاً
نٝـ تتؿهو ايسٚابط بني ايرزات؟
اؾص٦ٜات َتشسن ١عً ٢ايدٚاّ ٚعٓد ٚقع أنجس َٔ ْٛع َٔ اؾص٦ٜات يف َهإ ٚاسد تتؿادّ ؾُٝا بٗٓٝا ؾإذا تؿادَت اؾص٦ٜات بطاق١
ناؾ ١ٝتتؿهو ايسٚابط بٗٓٝا.
نٝـ تته ٕٛزٚابط ددٜد٠؟
عٓدَا تتؿهو ايسٚابط ايكدمي ١تعٝد ايرزات تستٝب ْؿطٗا يف دص٦ٜات ددٜد.٠
َجاٍ :تؿاعٌ دص ٤ٟاهلٝدزٚدني َع دص ٤ٟايهًٛز يٝته ٕٛدص٦ٜني َٔ نًٛزٜد اهلٝدزٚدني.
 دص ٤ٟايهًٛز دص ٤ٟثٓا ٞ٥ايرزٜ ٠ته َٔ ٕٛذزتني نًٛز  ٖٛٚغاش ضاّ ي ْ٘ٛأؾؿس ككس.
 دص ٤ٟايٜ٘دزٚدني دص ٤ٟثٓا ٞ٥ايرزٜ ٠ته َٔ ٕٛذزتني ٖٝدزٚدني  ٖٛٚغاش عد ِٜايًٚ ٕٛقابٌ ي٬غتعاٍ.
 عٓدَا ٜتِ ايتؿاعٌ تتؿهو ايسٚابط بني ذزات اهلٝدزٚدني ٚنريو تتؿهو ايسٚابط بني ذزات ايهًٛز.
 تته ٕٛزٚابط ددٜد ٠بني نٌ ذزٖٝ ٠دزٚدني ٚذز ٠نًٛز ٚتتهَ ٕٛاد ٠ددٜد ٖٞ ٠نًٛزٜد اهلٝدزٚدني.
 نًٛزٜد اهلٝدزٚدني غاش  ٫ي ٕٛي٘ ٚغري قابٌ ي٬غتعاٍ ٚؽتًـ خؿا٥ؿ٘ عٔ خؿا٥ـ املٛاد امله ١ْٛي٘.
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َٔ خازز املٓٗاز

ع :عٓد تفاعٌ ايهًٛز َع اهلٝدزٚدني تتصادّ ادتص٦ٜات يته ٕٛنًٛزٜد اهلٝدزٚدني  ،ملاذا ال ٜته ٕٛاهلٝدزٚدني ٚايهًٛز َس ٠أخس ٣سٝح إٔ
دص٦ٜات نًٛزٜد اهلٝدزٚدني تتصادّ ٖ ٞاألخس ٣؟
َٔ غسٚط تفهو ايسٚابط ٚإْتاز زٚابط ددٜد ٖٛ ٠تصادّ ايسٚابط بطاق ١ناف ١ٝيتهطري ايسٚابط فايتصادّ بني دص٦ٜات اهلٝدزٚدني ٚدص٦ٜات ايهًٛز ٜتِ بطاق ١ناف١ٝ
يهطس ايسٚابط بٗٓٝا ٚته ٜٔٛزٚابط بني ذز ٠نًٛز ٚذزٖٝ ٠دزٚدني أَا ايتصادّ بني دص٦ٜات نًٛزٜد اهلٝدزٚدني فٝتِ بطاق ١غري ناف ١ٝيهطس ايسٚابط بني اهلٝدزٚدني
ٚايهًٛز

الصيغ واملعادالت الكيميائية
تته ٕٛاملسنبات َٔ ايعٓاؾس نُا تته ٕٛايهًُات َٔ اؿسٚفٚ ،تػهٌ املسنبات َعاً نٌ َا َٖٛ ٛدٛد سٛيٓا نُا تػهٌ
ايو ملات ايهتب اييت متٮ أزؾؿٓا .
نُا تديٓا ايهًُ ١عًَ ٢كُْٗٛا َٔ اؿسٚف ٚعددٖا ،تديٓا ايؿٝػ ١ايهُٝٝا ١ٝ٥عً ٢ايعٓاؾس املٛدٛد ٠بٗا ٚأعدادٖا.

H2O

O2

دص ٤ٟاملاٜ ٤تهَٔ ٕٛ
 Hذزات اهلٝدزٚدني.
ٜ H2دٍ زقِ  2عًٚ ٢دٛد ذزتني ٖٝدزٚدني.
 Oذزات ا٭نطذني.

دص ٤ٟا٭نطذني ٜتهَٔ ٕٛ
 Oذزات ا٭نطذني.
ٜ O2دٍ زقِ  2عًٚ ٢دٛد ذزتني أنطذني.

ٜته ٕٛدص ٤ٟاهلٝدزٚدني َٔ ذزتني
ٖٝدزٚدني ٚذز ٠أنطذني.

ٜته ٕٛدص ٤ٟا٭نطذني َٔ ذزتني
أنطذني.

C6H12O6
دص ٤ٟاؾًٛنٛش ٜتهَٔ ٕٛ
 6 – C6ذزات نـــسب.ٕٛ
 12 – H12ذزٖٝ ٠دزٚدني.
 6 – O6ذزات أنطذني.
ٜته ٕٛدص ٤ٟاؾًٛنٛش َٔ  6ذزات نسبٕٛ
 6ٚذزات ٖٝدزٚدني  6ٚذزات أنطذني.

كتابة صًؼ املسكبات التطاِىًة

تته ٕٛاملسنبات ايتطاُٖ٫ َٔ ١ٝؾًصٚ ٜٔتطتددّ ايباد٥ات ٚاي٬سكات يتُج ٌٝعدد ايعٓاؾس امله ١ْٛيًُسنب.

ايباد٥ات ٚاي٬سكات
ايعدد

ايباد١٥
أٍٚ

2

ثاْٞ

ثٓاٞ٥

3

ثايح

ث٬ثٞ

4

زباعٞ

زابع

1

اي٬سك١
أسادٟ

ثاْ ٞأنطٝد ايهسبٕٛ

أنطٝد ايٓٝرتٚدني ايجٓاٞ٥

 ايباد ١٥ثاْ ٞتدٍ عًٚ ٢دٛد ذزتني
أنطذني.
 عدّ ٚدٛد ٫سك ١دي ٌٝعًٚ ٢دٛد ذز٠
نسبٚ ٕٛاسد٠

 عدّ ٚدٛد باد ١٥تدٍ عًٚ ٢دٛد ذز ٠أنطذني
ٚاسد.٠
 اي٬سك ١ايجٓا ٞ٥دي ٌٝعًٚ ٢دٛد ذزتني ْٝرتٚدني.

CO2

N2O

كتابة صًؼ املسكبات األيىًٌة
www.mohamedswork.yolasite.com

تته ٕٛاملسنبات ا٭ َٔ ١ْٜٝٛاؼاد عٓؿس ؾًصَ ٟع عٓؿس ٫ؾًص،ٟ

نتاب ا٫ضِ:
٠
عٓد

ُٜ هتب اضِ اي٬ؾًص أ.ً٫ٚ
ُٜٚ كاف املكطع ٜد ي٬ؾًص.
 ثِ ُٜهتب اضِ ايؿًص.

عٓد نتاب ١ايؿٝػ:١

٫ بد إٔ ْتأند إٔ ايػشٓ١
اإلمجاي ١ٝتطا ٟٚؾؿس.
 باضتدداّ ا٭زقاّ ايطؿًْ ١ٝتأند
إٔ ايػشٓ ١اإلمجاي ١ٝتطا ٟٚؾؿس.

نًٛزٜد ايؿٛدّٜٛ
 أ ٕٜٛايؿٛد ّٜٛذ ٚغشَٓٛ ١دب+1 ١
Na+1
 أ ٕٜٛايهًٛزٜد ذ ٚغشٓ ١ضايب-1 ١
Cl-1
 ايػشٓ ١اإلمجاي0 = -1 +1 = ١ٝ

NaCl
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ؾًٛزٜد ايهايطّٛٝ
 أ ٕٜٛايهايط ّٛٝذ ٚغشَٓٛ ١دب١
Ca+2
-1
 أ ٕٜٛايؿًٛزٜد ذ ٚغشٓ ١ضايبF -1 ١
ٚيٛدٛد أْٜٛني ؾًٛزٜد ته ٕٛايػشٓ ١ايطايب١
اإلمجاي-2 ١ٝ
 ايػشٓ ١اإلمجاي0 = -2 +2 = ١ٝ

+2
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املعادالت الكيميائية
بد َٔ ً٫اضتدداّ ايًػات املدتًؿ ١يًتعبري عُا ذندخ يف ايتؿاع٬ت ايهُٝٝاٜ ١ٝ٥طتددّ ايعًُا ٤ايسَٛش ايهُٝٝا ١ٝ٥يًعٓاؾس ٚايؿٝؼ
ايهُٝٝا ١ٝ٥يًُسنبات يتٛقٝح َا ذندخ َٔ تػري خ ٍ٬ايتؿاعٌ ايهُٝٝاٖٚ ٞ٥ر ٖٞ ٙاملعاد٫ت ايهُٝٝا.١ٝ٥
املعادي ١ايهُٝٝا :١ٝ٥زَٛش ٚؾٝؼ نُٝٝا ١ٝ٥يٛؾـ تؿاعٌ نُٝٝا ٞ٥باختؿاز،
ؾُج ً٬تؿاعٌ ا٭نطذني َع ايهسب ٕٛإلْتاز ثاْ ٞأنطٝد ايهسب ٕٛميهٔ نتابَ ١عاديت٘ ايهُٝٝا ١ٝ٥بٗر ٙايؿٛز:٠

C + O2  CO2

املتفاعالت  :املٛاد ا٭ؾً ١ٝايداخً ١يف ايتؿاعٌ.

ايٓٛاتـر

املتؿاعـ٬ت

ايٓٛاتــــر  :املٛاد ايٓاػ َٔ ١ايتؿاعٌ ايهُٝٝا.ٞ٥
٫بد إٔ تُهتب ايؿٝػ ١ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ايسَٛش ايهُٝٝا ١ٝ٥بػهٌ ؾشٝح ست ٢تؿـ املعاديَ ١ا سدخ بايؿعٌ خ ٍ٬ايتؿاعٌ ايهُٝٝا.ٞ٥
ُٜ هتب اؿسف ا٭ ٍٚيف زَص ايعٓؿس عسٚف نبريٚ ٠اؿسف ايجاْ ٞإٕ ُٚدد ُٜهتب غط ؾػري،
ايػشٓ ١اإلمجاي ١ٝؾؿس ٚإٔ تبدأ
 عٓد نتاب ١ؾٝػَ ١سنب أ٫ ْٜٞٛبد َٔ ا٭خر يف ا٫عتباز عدد ا٭ْٜٛات ست ٢تهٕٛ
ايؿٝػ َٔ ١ايٝطاز بسَص ايؿًص ٜتبع٘ زَص اي٬ؾًص.
 دنب َ٬سظ ١ا٭مسا ٤ايؿشٝش ١يًعٓاؾس ٚاملسنبات ؾُج.ً٬

Co

CO

CO2

زَص عٓؿس ايهٛبًت ُٜٚهتب اؿسف ا٭ٍٚ
عسٚف نبريٚ ٠ايجاْ ٞعسٚف ؾػري٠

ؾٝػ ١دص ٤ٟأ ٍٚأنطٝد ايهسبٖٛٚ ٕٛ
غاش ضاّ ب ٬ي ٫ٚ ٕٛزا٥ش١

ؾٝػ ١دص ٤ٟثاْ ٞأنطٝد ايهسبٖٛٚ ٕٛ
غاش ب ٬ي ٫ٚ ٕٛزا٥ش١

عدد الرزات يف وسكب

عٓد سطاب عدد ايرزات يف املسنب دنب ؾو ا٭قٛاع ؿطاب ايعدد ايؿشٝح يًرزات املٛدٛد ٠داخٌ ا٭قٛاع
 : Mg(OH)2ذزَ ٠ػٓٝطٚ ّٛٝذزتني أنطذني ٚذزتني ٖٝدزٚدني .
 : Al2(SO4)3ذزت ٞأملٓٚ ّٛٝث٬خ ذزات نربٜت ٚاثٓا عؼز ذز ٠أنطذني.
وشُ املعادالت اللًىًائًة

www.mohamedswork.yolasite.com

ٚدد ايعًُا ٤إٔ فُٛع نتٌ املٛاد ايٓاػ َٔ ١ايتؿاعٌ تهَ ٕٛطا ١ٜٚجملُٛع نتٌ املٛاد ايداخً ١يف ايتؿاعٌ.
قاْ ٕٛسؿظ ايهتً :١ايهتً ٫ ١تؿٓ ٫ٚ ٢تطتشدخ خ ٍ٬تػريات نُٝٝا ١ٝ٥أ ٚؾٝصٜا ١ٝ٥عاد.١ٜ
ٖٚرا ٜعين إٔ عدد ايرزات ايداخً ١يف ايتؿاعٌ تطا ٟٚعدد ايرزات ايٓاػ َٔ ١ايتؿاعٌ.
َجاٍ :تؿاعٌ ا٭نطذني َع اهلٝدزٚدني إلْتاز املا٤
 )1التفاعل
+
O2

H2O
O=2
H=2
O=1
عدد الرزات
 )2مىازنة عدد ذزات األكسجين
+
O2

2H2O
O=2
H=4
O=2
عدد الرزات
 )3مىازنة عدد ذزات الهيدزوجين
+
O2

2H2O
O=2
H=4
O=2
عدد الرزات

H2
H=2
H2
H=2
2H2
H=4

بٓؿظ ايطسٜك ١أنٌُ ٚشٕ املعاد٫ت ايتاي:١ٝ

Na + ------Cl2  ------NaCl
------Zn + ------HCl  ------ZnCl2 + ------H2
------H2O + ------Energy  ------H2 + ------O2
------CO2 + ------H2O + Energy  ------C6H12O6 + ------O2
------HNO3 + ------Mg(OH)2  ------Mg(NO3)2 + ------H2O
------
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أنواع التفاعالت الكيميائية

ايتعسٜـ

َجاٍ

تؿاع٬ت ا٫ؼاد
تتؿاعٌ َادتني أ ٚأنجس يتهٜٔٛ
َسنب ددٜد
ٜتؿاعٌ ايؿٛدَ ّٜٛع ايهًٛز
يتهًَ ٜٔٛح ايطعاّ (نًٛزٜد
ايؿٛد)ّٜٛ

2Na + Cl2  2NaCl

تؿاع٬ت ا٫حنٍ٬
تتؿهو َادٚ ٠اسد ٠يتهَ ٜٔٛادتني
أ ٚأنجس.
ٜتؿهو محض ايهسبْٝٛو املطتددّ
يف ؾٓع املٝا ٙايػاش ١ٜإلْتاز املاٚ ٤ثاْٞ
أنطٝد ايهسبٕٛ

H2CO3  H2O + CO2

ا٫ضتبداٍ ا٭سادٟ
ُٜطتبدٍ عٓؿس َٔ َسنب بعٓؿس آخس
ذنٌ اـازؾني قٌ اهلٝدزٚدني يف
نًٛزٜد اهلٝدزٚدني يته ٜٔٛنًٛزٜد
اـازؾني ٚاهلٝدزٚدني

Zn +2HCl  ZnCl2 + H2

ٌصاطًة العٍصس:
خ ٍ٬تؿاع٬ت ا٫ضتبداٍ ا٭ساد ٟذنٌ ايعٓؿس ا٭ْػط قٌ ايعٓؿس ا٭قٌ ْػاطاً.
ايٓشاع أنجس ْػاط َٔ ١ٝايؿك ١يريو ذنٌ ايٓشاع قٌ أ ٕٜٛايؿك ٫ٚ ١ذندخ ايعهظ.
عٓاؾس اجملُٛع 1 ١يف اؾد ٍٚايدٚز ٖٞ ٟايؿًصات ا٭نجس ْػاطا.
ايكً َٔ ٌٝاي٬ؾًصات تػرتى يف تؿاع٬ت اضتبداٍ أساد ٟيهٔ ٫ؾًصات اجملُٛع 17 ١ميهٔ إٔ تػرتى.

ا٫ضتبداٍ ايجٓاٞ٥
تتبادٍ أْٜٛات املسنبات َٛاقعٗا َه ١ْٛغاش
أ ٚزاضب ؾًب أَ ٚسنب دصٞ٦ٜ
ٜتؿاعٌ نًٛزٜد ايؿٛدَ ّٜٛع ؾًٛزٜد ايؿك١
يته ٜٔٛؾًٛزٜد ايؿٛدٚ ّٜٛنًٛزٜد ايؿك١
(زاضب)

↓NaCl + AgF  NaF + AgCl

Cu + 2AgNO3  2Ag + Cu(No3)2
 ٫ذندخ تؿاعٌ 2Ag + Cu(No3)2 

التفاعالت والطاقة

مُحَمَّ ّد أَحِمَ ّد َعبِدُا ْلبَارِيِ
www.mohamedswork.yolasite.com

ؼتاز املتؿاع٬ت يًطاق ١يتهطري ايسٚابط ايهُٝٝا ١ٝ٥يف املتؿاع٬تٚ ،عٓد ته ٜٔٛايسٚابط ايهُٝٝا ١ٝ٥بني ايٓٛاتر تٓطًل طاق ،١ايؿسم بني ايطاقتني َٖ ٛا ميٓح ايتؿاعٌ امساً َٔ سٝح ايطاق.١
تؿاع٬ت َاؾ ١يًشساز٠
تؿاع٬ت طازد ٠يًشساز٠
ايتؿاعٌ ايرٜ ٟتطًب طاق١
ايتؿاعٌ ايهُٝٝا ٞ٥اير ٟتٓطًل َٓ٘ طاق١
ايتعسٜـ
تؿاعٌ ايتشًٌ ايهٗسب ٞيًُاٚ ، ٤تؿاعٌ ايبٓا ٤ايكٞ٥ٛ
ميهٔ يًطاق ١ايٓاػ ١إٔ ته ٕٛيف ؾٛز٠
ق٤ٛ
أ ٚنٗسبا٤
َجاٍ
أ ٚسساز٠

  2H2 + O2طاقة 2H2O +
  C6H12O6 + O2طاقة CO2 + H2O +

طاقة 2Na + Cl2  2NaCl +
قاٌىُ حفظ الطاقة

ايطاق ١اييت تٓطًل َٔ ايتؿاع٬ت ته ٕٛكص ١ْٚيف ايسٚابط بني ذزات املتؿاع٬ت ٚاييت تدخٌ يف ايتؿاعٌ تُدصٕ يف ايسٚابط يف ايٓٛاترٖٚ ،را ٜجبت قاْ ٕٛسؿظ ايطاق.١
قاْ ٕٛسفظ ايطاق :١ايطاق ٫ ١ميهٔ اضتشداثٗا  ٫ٚإؾٓاٖ٩ا ٚيهٔ ميهٔ ؼًٜٗٛا َٔ ؾٛز ٠٭خس.٣
))0
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طبيعة املوجات
َا ٖ ٞاملٛد١؟
املٛد ٖٞ :١نٌ اقطساب ٜٓتكٌ عرب َاد ٠أ ٚعرب ايؿساؽ.
اذنس بعض ا٭َجً ١عً ٢املٛدات اييت تكابًٗا َٜٝٛاً.
َٛدات املا ٤يف ايبشس ،املٛدات ايكَٛ ،١ٝ٥ٛدات املٝهسٜٚٚـ يف ؾسٕ املٝهسٜٚٚـَٛ ،دات ايسادٜٛ
ايكادَ ١يًُرٜاعَٛ ،دات ايؿٛت ايؿادز َٔ ٠املرٜاع  َٔٚاهلاتـ  َٔٚايٓاع املتهًُني.
الطاقة واملىجة

يف سٛض ايطباس ١يف ضاس ١بٝتو ٚزق ١غذس تطؿ ٛعً ٢ضطح املا ،٤نٝـ تطتطٝع ؼسٜو ٖر ٙايٛزق١؟
ٌٖ تعتكد إٔ بإَهاْو ؼسٜو ايٛزق ١باضتدداّ سذس؟
ْ٬سظ أْٓا ي ٛأيكٓٝا سذس يف املا ٤ؾإٕ اؿذس ضٛف ذنسى املا ٤ؾعٛداً ٖٚبٛطاًٚ ،تٓتكٌ املٛد ١عرب املا ٤قسنٚ ١زق ١ايػذس ؾعٛداً ٖٚبٛطاً َع
املٛد ١يهٔ ايٛزق ٫ ١تتشسى َٔ َٛقعٗاٖٚ .را نريو بايٓطب ١يًُا ٤ؾإٕ املاٜ ٤تشسى ؾعٛداً ٖٚبٛطاً ٜ ٫ٚتشسى َٔ َهاْ٘.
تٓتكٌ ايطاق ١بعٝداً عٔ ْكط ١ازتطاّ اؿذس باملاٚ ٤تٓتكٌ ٖر ٙايطاق ١عرب املا ٤يهٔ املاْ ٤ؿط٘ ٜٓ ٫تكٌ.
املىجات والصػن

تبرٍ املٛدات غػ ٖٞٚ ً٬ؼسى املاٚ ٤ا٭دطاّ ايطاؾ ١ٝؾٛق٘ ؾعٛداً ٖٚبٛطاً ؾٓذد إٔ
املسانب ٚايطؿٔ تٓتكٌ إيٗٝا ايطاقٚ ١تٗتص ؾعٛداً ٖٚبٛطاً.
اْتكاٍ ايطاق١

نٝـ تٓتكٌ ايطاق ١عرب
املٛد١؟
ايتٛقٝح
َجاٍ
ايٛضط
ايتطُ١ٝ

ْكٌ ايطاق ١عرب ٚضط
تٓتكٌ ايطاق ١عرب اٖتصاش ا٭دطاّ ٖٚر ٙا٭دطاّ
ته ٕٛاملاد ٠اييت تٓتكٌ خ٬هلا املٛدٖٚ ١ر ٙاملاد ٠هلا
ث٬خ استُا٫ت إَا ؾًب ١أ ٚضا ١ً٥أ ٚغاشٚ ،١ٜاملاد٠
اييت تٓتكٌ املٛد ١خ٬هلا تطُ ٢ايٛضط.
تٓتكٌ املٛد ١سٝح تٓتكٌ اٖ٫تصاشات َٔ اؾطُٝات
املٗتص ٠إىل اؾطُٝات اييت إىل دٛازٖا ٖٚهرا تٓتكٌ
ايطاق ١عرب ٚضط َعني
املٛدات ايؿٛت ١ٝسٝح تتشسى عرب ايػاش أ ٚايطا ٌ٥أٚ
املٛاد ايؿًبٚ ١نريو َٛدات ايبشس اييت ٫بد َٔ
ٚدٛد املا ٤ست ٢تٓتكٌ
َٔ املٛدات اييت ؼتاز إىل ٚضط َاد ٟيتتشسى ؾ٘ٝ
ٚ ،سٝح إٔ ايٛضط املاد ٟغسط اْتكاٍ املٛد ١يريو ٫
تتشسى َجٌ ٖر ٙاملٛدات يف ايؿساؽ.
املٛدات املٝهاْٝه١ٝ

عَ :ا ايدي ٌٝعً ٢إٔ املٛدات تٓكٌ ايطاق.١؟
تتشسى األدطاّ املٛدٛد ٠عً ٢ضطح املا ٤صعٛداً ٖٚبٛطاً
َع سسن ١املٛدٖ ١را دي ٌٝعً ٢اْتكاٍ ايطاق ١إيٗٝا.

ْكٌ ايطاق ١بٚ ٬ضط
 ٫ؼتاز ٭دطاّ تٗتص يٓكٌ ايطاقٚ ١تطتطٝع ٖرٙ
املٛدات ْكٌ ايطاق ١عرب ايؿساؽٖٚ.را َا دنعًٓا ْس٣
ق ٤ٛايٓذ ّٛايرٜ ٟتشسى عرب ايؿساؽ ملطاؾات ط١ًٜٛ
قبٌ إٔ ٜؿٌ إيٓٝا.
َع قدزتٗا عً ٢اْ٫تكاٍ يف ايؿساؽ تطتطٝع أٜكاً
اْ٫تكاٍ عرب ا٭ٚضاط املاد.١ٜ
ايك ٤ٛاملسَٛٚ ،ٞ٥دات املٝهسٜٚٚـ ٚاملٛدات
اي٬ضًه َٔ ١ٝقطات اإلذاعٚ ١ا٭غع ١ايط١ٝٓٝ
اييت ٜطتددَٗا ا٭طبا.٤
ايٛضط املاد ٟيٝظ غسطاً ْ٫تكاٍ ايطاق ،١يريو
ايطاقٖ َٔ ١را ايٓٛع تطتطٝع اْ٫تكاٍ يف ايؿساؽ.
املٛدات ايهٗسَٚػٓاطٝط٠ٞ

املىجات الصىتًة

تٓتكٌ املٛدات ايؿٛت ١ٝيف اهلٛا ٤عً ٢غهٌ تكاغطات ٚؽًد٬ت يريو ٜعترب
ايؿٛت َٔ املٛدات ايطٛي.١ٝ
 سني ٜٓكس غػا ٤ايطبًٜٚ ١تشسى يًدازز ُٜشدخ تكاغطاً يف اهلٛا.٤
ٚ سني ٜستد يًداخٌ ُٜشدخ ؽًد ً٬يف اهلٛا.٤
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إٔـــــــــــٚاع املــــــــــــــٚدات

ايتعسٜـ
طسٜك١
اؿسن١
َجاٍ

املٛدات املطتعسق١
املٛدات اييت تٗتص ؾٗٝا دطُٝات ايٛضط يف اػاَ ٙتعاَد
َع اػا ٙسسن ١املٛد.١
ْتٝذ ١اٖ٫تصاش تته ٕٛقُِ ٚقٝعإ،
 ايكُ :١أعًْ ٢كط ١يف املٛد ١املطتعسق.١
 ايكاع  :أدْْ ٢كط ١يف املٛد ١املطتعسق.١
 املٛد ١املتشسن ١عً ٢سبٌ.
 املٛدات ايهٗسَٚػٓاطٝطٚ ، ٠ٞإٕ ناْت  ٫تٓتر
عٔ اٖتصاش دطُٝات إ ٫أْٗا تٓتر َٔ اٖتصاشات
ته ٕٛعُٛد ١ٜعً ٢اػا ٙاؿسن.١

املٛدات ايطٛي١ٝ
املٛدات اييت تٓتر َٔ اٖتصاش دطُٝات ايٛضط يف اػاَٛ ٙاش
٫ػا ٙسسن ١املٛد.١
ْتٝذ ١قػط شْربى تته ٕٛاْكػاطات ٚؽًد٬ت،
 اْ٫كػاط  :املٓطك ١اييت تتكازب ؾٗٝا اؿًكات.
 ايتدًدـٌ  :املٓطك ١اييت تتباعد ؾٗٝا اؿًكات.
 املٛد ١املتهْ ١ْٛتٝذ ١قػط شْربى.

خصائص املىجات
ميهٓو ؼسٜو سبٌ إلْتاز َٛدات بطسم كتًؿ ، ١اؾرتض أْو سسنت اؿبٌ ببط ٚ ٤ؽ ٌٝغهٌ املٛدات املته .١ْٛاؾرتض أْو سسنت
اؿبٌ بطسعٚ ١ؽ ٌٝغهٌ املٛدات  .نريو ؽ ٌٝغهٌ املٛدات املته ١ْٛإذا سسنت اؿبٌ ؾعٛداً ٖٚبٛطاً َطاؾ ١قؿريٚ ٠غهٌ املٛدات
إذا ناْت اؿسن ١ؾعٛداً ٖٚبٛطاً َطاؾ ١ط.١ًٜٛ
الطعة

عٓدَا ته ٕٛعً ٢ايػاط ٧تس ٣إٔ املٛدات تته ٕٛعً ٢ضطح املا ٤بازتؿاعات كتًؿ ١ؾبشطب
ازتؿاع املٛد ١ته ٕٛضعتٗا.
ايطع :١أقؿَ ٢طاؾ ١تكطعٗا دطُٝات ايٛضط َبتعد ٠عٔ َٛقعٗا ا٭ؾًَٛ ( ٞقع ضهْٗٛا ).
نًُا ناْت املٛد ١أعً ٢ناْت ايطع ١أنربٚ ،يه ٞته ٕٛاملٛد ١أعً٫ ٢بد إٔ ْبرٍ غػً٬
أنرب ٭ٕ ؼسٜو اؾطُٝات َطا ؾ ١أنرب ذنتاز يطاق ١أعًٖٚ ،٢را ٜدٍ عً ٢إٔ املٛدات ذات ايطع١
ا٭عً ٢ؼٌُ طاق ١أنرب.
www.mohamedswork.yolasite.com

الطىه املىجٌ 

تتابع املٛدات ايٛاسد ٠تً ٛا٭خسٚ ٣ؽتًـ املطاؾ ١بني َٛدٚ ١أخس ٣باخت٬ف املٛدٚ ،١يٛؾـ
تتابع اٖ٫تصاشات يف املٛد ١ايٛاسدْ ٠طتددّ تعبري ٜطُ ٢ايط ٍٛاملٛدٜٚ ،ٞعرب عٔ املطاؾ ١بني
قُتني َتتايٝتني أ ٚقاعني َتتايني أ ٚاْكػاطني َتتايٝني أ ٚؽًدًني َتتايٝني.
ايط ٍٛاملٛد :ٞاملطاؾ ١بني أْ ٟكط َٔ ١املٛدٚ ١ايٓكط ١املُاثً ١هلا يف املٛد ١اييت تًٗٝا.
الرتدد f

عٓدَا ؼسى اؿبٌ بطسع ١نبري ٠٭عًٚ ٢أضؿٌ تٓتر َٛدات نجري ٠يف شَٔ قًٚ ٌٝعً٢
ايعهظ إذا سسنت اؿبٌ ٭عًٚ ٢٭ضؿٌ ببط ٤تٓتر َٛدات قً ١ًٝيف شَٔ طٚ ٌٜٛميهٔ ٚؾـ
عدد ايرتددات اييت ؼدخ خ ٍ٬ايصَٔ عٔ طسٜل ايرتدد.
ايرتدد :عدد املٛدات اييت ؼدخ خ ٍ٬ايصَٔ.
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ميهٔ ايتعبري عٔ ايرتدد باضتدداّ ٚسد ٠اهلريتص )ٚ (Hzتطا ٟٚذبرب ١يهٌ ثاْٖٚ ،٠ ٞرا ٜعين إٔ  1Hzتطا ٟٚذبرب ١يهٌ ثاْٚ ،١ٝ
 2Hzتعين إٔ يدٜٓا َٛد ١تسددٖا  2ذبرب ١يف نٌ ثاْ ٖٛ 50Hz ٚ ،١ٝتسدد َٛد ١تتشسى بـ 50ذبرب ١نٌ ثاْ.١ٝ
ضسعة املىجة 

تعًُٓا َٔ قبٌ إٔ ضسع ١دطِ ٖ ٞاملطاؾ ١اييت ٜكطعٗا خ ٍ٬ايصَٔ،
ايطسع ١املتٛضط= ١

املطاؾ ١ايهً١ٝ
ايصَٔ ايهًٞ

ٖٚهرا ميهٓا سطاب ضسع ١املٛدٚ ١ته ٕٛعطاب املطاف ٠اييت تكطعٗا
املٛد ١خ ٍ٬ايصَٔ يريو ميهٔ سطابٗا عٔ طسٜل ايع٬ق١
ضسع ١املٛد = ١ايط ٍٛاملٛد × ٞايرتدد
=×f
َا َكداز ضسعَٛ ١د ١طٛهلا املٛدٚ 5m ٞتسددٖا 4Hz؟

=×f
 = 5m × 4Hz=20m/s
َا َكداز ضسعَٛ ١د ١طٛهلا املٛدٚ 5m ٞتسددٖا 4Hz؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

َٛد ١تتشسى بطسعٚ 18m/s ١تسددٖا َ 5Hzا ايط ٍٛاملٛد ٞهلر ٙاملٛد١؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

العالقة بني الرتدد والطىل املىجي

َٔ املعادي ١ايطابك ١ميهٔ َعسؾ ١ايع٬ق ١بني ايرتدد ٚايط ٍٛاملٛدٚ ،ٞميهٔ اضتدداّ َجاٍ بطٝط،
إذا ناْت َٛد ١ضْٛاز تتشسى ؼت املا ٤بطسع 1440m/s ١حناَ ٍٚعسؾ ١طٛهلا املٛد ٞعٔ طسٜل ايرتدد
ايطسع١

ايرتدد

1440m/s

36kHz

0.04m

1440m/s

72kHz

0.02m

1440m/s

18kHz

0.08m

امل٬سظ١

ايط ٍٛاملٛدٞ



𝑓

=

ْ٬سظ أْ٘ إذا تكاعـ ايرتدد قٌ ايط ٍٛاملٛد ٞإىل ايٓؿـ ٚإذا قٌ ايرتدد يًٓؿـ تكاعـ ايطٍٛ
املٛدٖٚ ٞر ٖٞ ٙايع٬ق ١ايعهط ١ٝأ ٟإٔ ايع٬ق ١بني ايرتدد ٚايط ٍٛاملٛد ٖٞ ٞع٬ق ١عهط.١ٝ
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مت حبمد اهلل وتوفيقه
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