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  النظام البيئي: هو مجموعة املكونات الحية وغير الحية التي توجد مًعا يف موقع
 معين ويكون بينهما تفاعل متبادل يؤدي إلى بقاء هذا النظام

 
 ئية املائية )البحيرة(األنظمة البي -1
 الغابة -2
 الحقل -3

 :ترتبط الكائنات الحية يف النظام البيئي بعالقات غذائية مثل 
 االفتراس -1
 التنافس -2
 التعايش -3
 التقايض -4

  املجتمع الحيوي: هو مجموعات من الكائنات الحية التي تعيش يف نظام بيئي
 مرتبط بينها عالقات غذائية

 
: 

 طحالب، أعشاب صغيرة، أسماك، طيور مائية وغيرهاحيوي يف بحيرة، يضم: مجتمع  -1
مجتمع حيوي يف غابة، يضم: أشجار، قطط برية، طيور، وتعّد هذه األنظمة البيئية ذات  -2

 تنوع كبير لوفرة املاء والغذاء
 

 دور املحلِّالت يف املجتمع الحيوي: 
مع الحيوي، فعند موت الكائنات الحية تعتبر املحلالت كالبكتيريا والفطريات جزء من املجت

 تعمل هذه املحلِّالت ىلع تحليل بقايا الكائنات الحية إلى مكوناتها األصلية
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تنبأ بما سيحصل للمجتمع الحيوي يف واحة األزرق إذا استمر الضخ الجائر  (:1س)
 ملياهها

ياه هناك وتهاجر بعض الكائنات الحية سينعدم النظام البيئي املوجود فيها، حيث ستجّف امل ج:
 املوجودة هناك ويموت بعضها اآلخر

 
 توقع ما يمكن أن يحدث للمجتمعات الحيوية يف بيئة معينة إذا لم يكن هناك محلالت (:2س)

 قد تحصل أمور عّدة منها: ج:
 بقاء الكائنات الحية امليتة ىلع سطح األرض مما قد يسبب انتشار األمراض .1
 التربة وتقل املنتجاتتقل خصوبة  .2

 
 هل يمكن تصنيف املحلالت ضمن املستهلكات أم املنتجات؟ برِّر إجابتك (:3س)

 من املستهلكات ألنها ال تصنع غذاءها بنفسها )عضوية التغذية( ج:
 

حدِّد املجتمعات الحيوية يف خليج العقبة وأعماق خليج العقبة، وناقش زمالءك يف  (:4س)
 ائنات الحية التي تعيش فيهاالعالقات الغذائية للك

 …املجتمعات الحيوية: الطحالب، نباتات مائية، عوالق بحرية، أسماك، مرجان  ج:
 العالقات الغذائية: افتراس )األسماك الكبيرة والصغيرة(   تطفل )كائنات دقيقة(   
 تعايش )أحياء بحرية تعيش يف الشعاب املرجانية(   تقايض )بين الطحالب واملرجان(   
 

 لسلسلة الغذائية: مخطط سهمي يبيِّن انتقال ا
الطاقة من نبات منتج للغذاء إلى مستهلك أول 

 حتى نهاية السلسلة… إلى مستهلك ثاني

:  
 تنتج النباتات غذاءها بنفسها بعملية البناء الضوئي

 رس األسد الغزاليتغذى الغزال ىلع النبات، ويفت
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 : 
 الشكل املجاور يمثل سلسلة غذائية

 
 
 

 تتغذى الدودة ىلع ورقة الشجر
 يتغذى العصفور ىلع الدودة

 األفعى تفترس العصفور
 النسر يفترس األفعى

 
  الشبكة الغذائية: هي مجموعة من السالسل الغذائية املتداخلة واملحتملة بين

 البيئيجميع الكائنات الحية يف النظام 
 

 :تبًعا ملستويات الغذاء، ُتقسم الشبكة إلى 
 : هي نباتات خضراء تنتج الغذاء باستهالك طاقة الشمساملنتجات .1
 : كائنات تعتمد ىلع حيوانات أو نباتات أخرى يف غذائهااملستهلكات .2

 

 :تقسم املستهلكات إلى 
 املستهلكات األولى: الحيوانات التي تأكل النباتات .1
 ة: حيوانات مفترسة تأكل حيوانات أخرىاملستهلكات الثاني .2
كائنات تحلل بقايا الكائنات الحية إلى مكوناتها األصلية مثل: البكتيريا  املحلالت: .3

 والفطريات

( ثم أجب عن األسئلة التي 7_1ادرس الشبكة الغذائية يف الشكل ) س:
 تليها:

إحدى السالسل  استخرج من الشبكة الغذائية حيواًنا يكون يف -أ
 مستهلًكا أول ويف أخرى مستهلًكا ثانًيا

 العصفور: يأكل نبات ⇽مستهلك أول ج:
  العصفور: يأكل جراد ⇽مستهلك ثاني   

 ما تأثير صيد الغزال ىلع كل من الشجيرات والنمر؟ فسر إجابتك -ب
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 تنمو األشجار بشكل أكبر وتزداد أعدادها )يقل استهالكها( ج:
 كائنات أخرى غير الغزالالنمر يتغذى ىلع    

 

  يستخدم الهرم الغذائي لبيان انخفاض أعداد
الكائنات الحية عند االنتقال من املنتجات إلى 

املستهلكات األولى ثم الثانية والثالثة حتى أىلع 
 الهرم

  )تحتل املنتجات قاعدة الهرم )هي األكثر عدًدا
 رم تقل األعدادوبالصعود لألىلع يف اله

 تنتقل الطاقة يف الهرم من األسفل لألىلع 
  استهالك الكائنات الجزء األكبر من الطاقة التي  بسببتقل الطاقة بالصعود بالهرم لألىلع

 تحصل عليها من غذائها يف عملية التنفس الخلوي
 
 
 
 
 

 ا؟ل هرًما بيئيًّا متزًنأي األشكال اآلتية يمثِّ (:1س)
 ( يمثل هرًما بيئيًّا متزًنا2الشكل ) ج:

 
 أخطر تغير ىلع الهرم البيئي هو ذلك الذي يحدث يف قاعدته. ناقش العبارة (:2س)

 ألن املنتجات تعتبر مصدر الطاقة يف الشبكات والسالسل الغذائية ج:
 

 م األعداد؟شجرة كبيرة تشكِّل مصدر غذاء لعدد كبير من الديدان، هل يتناقض هذا مع هر (:3س)
ال يتناقض كون الشجرة مصدر لعدد كبير من الديدان، ألن هذه الشجرة تمتلك كمية كبيرة من  ج:

 الطاقة تكفي للديدان
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 :تالم بيئي، ثم أجب عن ال( الذي يبين هرم الطاقة يف نظا9_1تأمل الشكل ) س:
م احسب نسبة الطاقة املنتقلة من مستوى آلخر يف هر -أ

  الطاقة

النسبة =  ج:
111

1111  ×111%  =11%  

 فسِّر ملاذا يضطر املستهلك األخير إلى التغذي ىلع كميات كبيرة من الغذاء -ب
ألن مقدار الطاقة املختزنة يقل بالتدريج كلما ارتفعنا ألىلع الهرم، لذلك يحتاج لكميات  ج:

 كبيرة من الغذاء ليحصل منه ىلع الطاقة الالزمة
 

 ( الذي يمثل هرم أعداد، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:11_1تأمل الشكل ) (:1س)
 فسر التناقض يف أعداد الكائنات الحية من أسفل الهرم إلى قمته -أ

 بسبب نقصان الطاقة )الغذاء( املنتقلة من مستوى آلخر ج:
 
 

 لو ُطلب منك إضافة املحلالت لهذا الهرم باستخدام األسهم،  -ب
الكائنات الحية التي ستتجه األسهم منها للمحلالت؟ وضح  ما

 إجابتك
ستتجه األسهم من جميع الكائنات الحية، ألن  ج:

املحلالت تستهلك جميع أنواع الكائنات الحية بعد 
موتها، وبهذا ُتعيد للبيئة مكوناتها الطبيعية الالزمة 

 الستمرار الحياة
 

ًءا من شبكة غذائية معبر عنها ( الذي يمثل جز11_1الحظ الشكل ) (:2س)
 بالرموز، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

 استخرج من الشكل منتًجا، ومستهلًكا أول ومستهلًكا ثانًيا -أ
 منتج )ع(، مستهلك أول )س(، مستهلك ثاني )ل( ج:

 الكائن )ص( ج: ما رمز الكائن الذي له ثالثة مصادر للغذاء؟ -ب
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 لكائنين )ص( و )ز(؟ برِّر إجابتكما تأثير موت الكائن )ل( ىلع كل من ا -ج
الكائن )ص( لن يتأثر ألن له مصادر غذاء أخرى، الكائن )ز( سيتأثر )يموت( ألن  ج:

 مصدر غذائه الوحيد هو )ل(
( نظاًما بيئيًّا مائيًّا، ادرس الشكل 12_1يمثل الشكل ) (:3س)

 ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
 حية وغير الحيةحلِّل النظام البيئي إلى مكوناته ال -أ

املكونات الحية: )األسماك، قشريات، رخويات،  ج:
 أعشاب، طحالب، عوالق بحرية(

املكونات غير الحية: )املاء، نسبة األكسجين، كمية 
 الضوء، درجة الحرارة، الصخور، درجة امللوحة(

 صنِّف الكائنات الحية إلى منتجات ومستهلكات -ب
 ة، أعشاب بحرية(منتجات: )عوالق نباتية، طحالب كبير ج:

 مستهلكات: )أسماك مختلفة، قشريات، رخويات، عوالق حيوانية(     
 ارسم هرم األعداد -ج
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 تمتاز بمناخ بارد طول السنة وتشمل:
 القطبية املتجمدة -3التندرا    -2التيجا    -1

 
  :شمال أوروبا وكندا وسيبيرياموقعها 
 :سم تقريًبا01طويل، وفصول دفٍء قليلة، ومعدل أمطار ال يزيد عن  تمتاز بشتاء قارس مناخها 
 :تسود فيها املخروطيات: كالصنوبر والسرو، وهي نباتات دائمة الخضرة تمتلك أوراًقا  نباتاتها

 الثلوج عليها باملاء، وشكلها مخروطي يقلل من تراكم تحتفظإبرية 
  :السنجاب، الذئب، البوم والغزالحيواناتها 

 
  :جانب الدائرة القطبية وتتركز يف القطب الشمالي للكرة األرضيةموقعها 
 :سم سنويًّا20ُتسمى "الصحارى الباردة" يقل معدل األمطار عن  مناخها 
 :مطار( فيها، وبسبب طبقات الجليد ال ال تنمو فيها األشجار؛ لعدم توفر املاء )األ نباتاتها

يف الصيف: تنمو النباتات الزهرية التي تنتهي حياتها سريًعا؛ . تتمكن الجذور من اختراقها
 بسبب البرد الشديد وتجمد التربة

  :فراش والبعوض: تتغذى ىلع الحزازيات واألشناتالحيواناتها 
 الطيور املهاجرة: التي تتغذى ىلع الحشرات   

 
  :تحيط بالقطبين الشمالي والجنوبيموقعها 
 :دائمة التجمد والبرودة مناخها 
 :نباتات مائية وطحالب نباتاتها 
  :البطريق، الدب القطبي، األسماك وسرطان املاءحيواناتها 

 بعد أن تموت؟  املناطق الباردةماذا يحدث ألجسام الكائنات الحية يف  (: 1س)
 تتحلل لتعيد املكونات الرئيسية للبيئة ج:

 اجمع أكبر عدد ممكن من األمثلة ىلع تكيف الحيوانات يف املناطق الباردة (:2س)
 لون الجسم، كثافة الفراء، نسبة الدهون، البيات الشتوي ج:

 وقتهم يف مناطق التندرا الناس كيف يقضي(: 3س)
يشربون مشروبات ساخنة، ويشترون كميات كافية من األغذية دافئة و يلبس السكان مالبس ج:

 واألطعمة والوقود
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 :أهمية الغابات 
 تشكل مصدًرا مهمًّا إلنتاج األكسجين -1
 استهالك غاز ثاني أكسيد الكربون -2
 مؤثرة يف املناخ، تزيد الرطوبة للجو، تخفض سرعة الرياح -3
 :مشكالت منطقة الغابات 
 الفوضى يف التخطيط العمراني -4الحرائق   -3التحطيب الجائر      -2جائر     الرعي ال -1

 

  :األمازونموقعها 
 :حرارتها مرتفعة، أمطار غزيرة ىلع مدار السنة مناخها 
 :أشجار متشابكة الرتفاعات عالية بحًثا عن الضوء نباتاتها 

جين يف املناطق املنخفضة )عالية الرطوبة( وقليلة السرخسيات والحزازيات تنتج األكس
 اإلضاءة
 )رئة العالم(تدعى 

 
 :طقس معتدل، بارد شتاًء وحار نسبي صيًفا مناخها 
 :أشجار متساقطة األوراق، نباتات دائمة الخضرة، أوراقها عليها مادة شمعية لتحّمل  نباتاتها

 البرد
 :مختلفة تتكيف مع اختالف درجات الحرارةحيوانات  حيواناتها 

 

 ىلع ماذا تتنافس األشجار يف الغابات االستوائية؟ (: 1س)
 تتنافس األشجار يف الغابات االستوائية ىلع الضوء ج:

 

الغابات

الغابات املعتدلةالغابات االستوائية
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 أي الغابات تتحلل فيها الكائنات الحية التي تموت أسرع؟ فسِّر (:2س)
 ملناسبة )رطوبة وحرارة(االستوائية؛ لتوفر الظروف ا ج:

 

 ؟ اكتب تقريًرا عن دور اإلنسان يف تدمير غابات األمازون وأثر ذلك يف التنوع الحيوي س: 
تدمير البيئات واملواطن واملساكن الطبيعية )تخريب البيئة(، وتصبح غير قادرة ىلع احتواء  ج:

ملخلوقات ويقلل التنوع الحيوي للمنطقة، والتدمير مخلوقات حّية مما يسبب نزوح أعداد كبيرة من ا
 البشري هو املسبب الرئيسي لذلك.

 

 تربية املواشي؛ لغنى هذه املناطق باألعشاب والحشائش :أهميتها 
  :تمتد ىلع خط االستواء إلى املنطقة املعتدلةموقعها 
 :( سم سنويًّا91-01ين )أمطار موسمية، يتراوح معدلها ب مناخها 

 
  :القمح، الذرة، : مثلنموها قصيرة، ال تحتاج كميات كبيرة من املاء،  نباتات عشبية مدةنباتاتها

 والصويا، وأزهار برية
 الجواميس، السناجب وبعض الزواحفالغزالن :حيواناتها ، 

 

 
 الحرارة طوال السنة: ارتفاع درجة مناخها 
 :أعشاب وبعض الشجيرات نباتاتها 
 :الفيلة، الحمير الوحشية والزراف والنمور واألسود حيواناتها 

املناطق العشبية

السافانا
املنطقة املعتدلة

(البراري)
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تعّد تربة املناطق العشبية خصبة، اربط بين ذلك وقدرة النباتات العشبية (: 1س)
 ؟ ىلع تكرار دورة حياتها أكثر من مرة يف السنة

عشاب دورة حياتها قصيرة )عدة أشهر( فذذا توفر لها تربة خصبة وكمية مناسبة من أغلب األ ج:
 الدفء واملاء، ستنمو من جديد، وهذه الظروف متوفرة يف املناطق العشبية

 بناء ىلع معرفتك بأنواع الكائنات الحية يف املناطق العشبية: (:2س)
 راري أم السافانا؟هل تعتقد أن عالقة التنافس ىلع النباتات أقوى يف الب -أ

 التنافس ىلع النباتات أقوى يف البراري؛ ألن آكلة النباتات فيها أكثر )املستهلكات األولى( ج:
 هل تعتقد أن عالقة التنافس بين الحيوانات املفترسة أقوى يف البراري أم السافانا؟ فسِّر -ب

ت فيها أقل وآكالت التنافس بين الحيوانات ىلع الغذاء أقوى يف السافانا؛ ألن املنتجا ج:
 النباتات  أقل

 

 :تتباين درجات الحرارة فيها لياًل ونهاًرا، كميات األمطار قليلة جدًّا، وتتبخر سريًعا،  مناخها
 واألمطار الغزيرة تمتصها التربة الرملية

 :جذورها أفقيًّا؛ لتمتص أكبر تنمو فيها نباتات تتحمل درجات الحرارة العالية، تمتد  نباتاتها
 كمية من املاء قبل تبخره، ونباتاتها ذات أشواك؛ لتقليل فقدان املاء

با )الجوجوبا(: تحوي زيت يستخدم يف مستحضرات التجميل، تتميز أوراقها هوالهو أشجارها:
 أنها رفيعة وعليها طبقة شمعية تمنع تبخر املاء منها "تكّيفها يف الصحراء"

 :الجمل، الغزال مثلعيش فيها حيوانات تتحمل الحرارة العالية والعطش الشديد، ت حيواناتها :
 والزواحف

 

 ؟ ما أوجه الشبه واالختالف بين التندرا والصحراء: (1)س
 : درجة الحرارة ونوع الكائنات الحيةالشبه: قلة األمطار والتنوع الحيوي، االختالف ج:

 نوع الحيوي يف الصحراء؟ فسِّر قلة الت(: 2س)
 بسبب قلة األمطار وارتفاع درجة الحرارة ج:
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  من مساحة األرض:  %70تشكل املياه 
 البحار  -0البحيرات    -4  البَرك  -3    الجداول -2األنهار   -1

 املستنقعات -7املحيطات   -6         
  يف املنطقة القريبة من سطح املاء؛ لتوفر الضوء، ولهذا يف هذه املناطق تكثر املنتجات

 تكثر املستهلكات األولى عند السطح وتقل كلما تعمقنا لألسفل؛ لنقصان الضوء
 

  :يكثر فيها املرجان والرخويات والقشريات والطحالب البحرية، وأنواع منطقة الحيد املرجاني
 يشكل لها الحيد البحري املأوى والغذاء مختلفة من األسماك الذي

 

  توقع سبًبا أو أكثر لكل مما يأتيس: 
 تكثر الكائنات الحية يف املنطقة التي يصلها الضوء من مياه البحار واملحيطات -أ

 لوفرة املنتجات ج:
 عدد الكائنات الحية يف أعماق البحار واملحيطات أقل -ب
 ال يوجد منتجات، فيقل الغذاءلعدم وصول الضوء، ف ج:
 تمتلك األسماك يف أعماق البحار واملحيطات أفواًها كبيرة وأسناًنا حادة -ج
 ألنها من املفترسات آكلة اللحوم ج:

 حدِّد املنطقة البيئية لكل من النباتات اآلتية: (:1س)
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سنوي يف منطقة الغابات يبين الجدول اآلتي نسبة هطول األمطار ال (:2س)
 االستوائية لخمس سنوات متتالية، احسب معدل الهطول خالل هذه السنوات

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

 سم251 سم261 سم231 سم241 سم251
 0معدل الهطول = مجموع الهطول خالل الخمس سنوات/ج: 

                     =
251+241+231+261+251

5 =
1231

 سم246  =5

 قارن بين منطقة الغابات واملناطق العشبية من حيث خصوبة التربة (:3س)
 خصوبة التربة فيها أقلالغابات:  ج:

 خصوبة التربة فيها أكثر املناطق العشبية: 
 

 :أكمل الخريطة املفاهيمية اآلتية (:0س)
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 اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي (:1س)
 املجتمع الحيوي هو مجموعة: (1)

 الكائنات الحية والعوامل غير الحية املوجودة يف البيئة -أ
 العوامل غير الحية املوجودة يف البيئة -ب
 الكائنات الحية يف نظام بيئي ما -ج
 العوامل البيئية املحيطة بالكائنات الحية -د

 :يقع يف قمة هرم األعداد يف نظام بيئي مائيأي الكائنات الحية اآلتية  (2)
 أسماك القرش -بأسماك السردين        -أ
 الطحالب -دسرطان البحر            -ج

عند ترك قطعة خبز يف مكان رطب ينمو عليها عفن، ما نوع العالقة الغذائية بين الخبز  (3)
 :والعفن

 ايشتع -د         ترمم  -ج             تطفل  -ب       تقايض   -أ
 ( هرًما يف منطقة بيئية من مناطق العالم، ما اسم هذه املنطقة؟22_1يبين الشكل ) (4)

 السافانا -د   الصحراء      -جالتيجا               -بالتندرا          -أ
 :أي الخصائص اآلتية تميز منطقة التندرا (0)

 انتشار الصنوبريات -أ
 قصر مدة النمو لنباتاتها -ب
 ارتفاع معدل هطول األمطار -ج
 وجود أربعة فصول -د

 
 تمتاز أوراق بعض النباتات الصغيرة يف الغابات بكبر حجمها. ما أهمية ذلك؟ (6)

 لتوفير الظل للنبات -أ
 للتخلص من املاء الزائد -ب
 للسماح للحشرات بالنمو ىلع سطحها -ج
 لتجميع أكبر قدر من الضوء لعملية البناء الضوئي -د
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ر البوم والهمستر )نوع من القوارض(؟ ما العالقة الغذائية التي تربط بين طائ (:2س)
الحظ موقع العيون عند كل من البوم والهمستر. ما أهمية موقع العيون يف هذه 

 العالقة؟
العالقة بين البوم والهمستر عالقة افتراس، موقع العيون عند البوم والهمستر أهميته يف هذه  ج:

أما عيون الهمستر فعلى جوانب الوجه العالقة: البوم يف األمام مقدمة الوجه ليحدد الفريسة، 
 ليكشف منطقة أكبر ويشاهد املفترس ليهرب منه

 
دمرت النيران إحدى الغابات، وبعد سنة بدأت األعشاب بالنمو، فتغذت عليها األرانب وزادت  (:3س)

 أعدادها، بعد مدة من الزمن عادت الثعالب و الصقور للغابة
 األعشاب وتكاثرهالتوفر ج:  ملاذا زادت أعداد األرانب؟ -أ

 تقلج:  ماذا سيحدث ألعداد األرانب بعد عودة الثعالب والصقور؟ -ب
 تقل ج: ماذا سيحدث لألعشاب لو لم تعد الثعالب والصقور؟ -ج
  إذا دخلت مجموعة من السناجب إلى الغابة، فما تأثير ذلك ىلع األرانب؟ -د

 سيقل افتراسها من قبل الصقور والثعالب ج:
 انتقال الطاقة يف هذه الغابةارسم هرم أعداد يبين 
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 فسر العبارات اآلتية: (:4س)
 م يف البحار واملحيطات211ال توجد طحالب تحت عمق  -أ

 لعدم وصول الضوء الالزم لعمية البناء الضوئي ج:
 املناخ هو العامل األكثر تأثيًرا يف طبيعة الكائنات الحية يف املناطق البيئية يف العالم -ب

لحرارة وكمية األمطار هي العامالت املحددان لطبيعة الكائنات الحية التي ألنه درجة ا ج:
 تعيش يف املنطقة البيئية وقدرتها ىلع التكيف مع املناخ

 تنتج الطحالب كمية كبيرة من األكسجين للغالف الجوي -ج
لقدرتها ىلع القيام بعملية البناء الضوئي وألنها توجد بكميات كبيرة يف األنظمة  ج:

 األرضية الكرة ¾ة املائية والتي تمثل البيئي
 يحصل املستهلك األول ىلع طاقة أكثر من املستهلك الثاني -د

 ألنه حصل عليها من املنتجات مباشرة، واملنتجات تخزن كمية كبيرة من الطاقة ج:
 أكمل املخطط اآلتي باملفاهيم الدالة عليها العبارات اآلتية: (:0س)
 منطقة بيئية ج:   صائص متشابهةعدد من األنظمة البيئية لها خ -أ

    مجموعة من العوامل الحية وغير الحية بينها عالقات متبادلة، وتوجد يف مكان ما -ب
 نظام بيئي ج:

 مجتمع حيوي ج:   جماعات الكائنات الحية يف النظام البيئي -ج
( معدل الهطول السنوي يف مناطق بيئية مختلفة من العالم، أي 24_1يبين الشكل ) (:6س)

ملناطق لها أىلع معدل هطول؟ وأيها أقل معدل هطول؟ توقع كيف يمكن أن يكون الغطاء ا
 النباتي يف كل منطقة

معدل هطول  أي املناطق لها أىلع -
 سنويًّا؟ 

 االستوائية ج: -
 أي املناطق لها أقل معدل هطول؟  -
 الصحراء والتندرا ج: -
 الغطاء النباتي يف كل منطقة: -

فيها تنوع كبير املناطق كثيرة األمطار:  ج:
 يف النبات، أشجار ونباتات قصيرة وأشنات وحزازيات

 املناطق قليلة األمطار: نباتات دورة حياتها قصيرة، قادرة ىلع التكيف مع قلة املاء   
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 علل ما يأتي:(: 1س)
د شعور املزارعون بالقلق ىلع محاصيل القمح والذرة نظًرا لتعرض صقر الشبوط أو الجرا -1

 لالنقراض
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 

 م1993تعرض واحة األزرق للجفاف عام  -2
------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 
 تعد الغابات من األنظمة ذات املجتمع الحيوي -3

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

 س الغذائي لجميع الحيوانات البحرية يف البحار واملحيطاتتعد الطحالب األسا -4
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 

 عرِّف ما يلي:(: 2س)
 ------------------------------------------------------------ السلسلة الغذائية -1
 ------------------------------------------------------------- الشبكة الغذائية -2
 --------------------------------------------------------------- النظام البيئي -3

 
 أكمل الجدول اآلتي:(: 3س)

 افاناالس املناطق العشبية )البراري( وجه املقارنة
   درجات الحرارة
   النباتات فيها

   الحيوانات التي تعيش فيها
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 تحديد مكان جسم بالنسبة لنقطة مرجعية )نحدده بالبعد واالتجاه(: املوقع 
 يرين البعد والزمن يساوي النقطة املرجعية: هي نقطة نختارها ويكون عندها كل من املتغ

 صفًرا )نقطة األصل(
 الحركة: هي تغير موقع جسم مقارنة بأجسام ثابتة 

 :لتوضيح النقطة املرجعية وموقع الجسم

 
 -َنِصف املواقع:

 باسم: شمال املشتل
 سيف: شمال حديقة الطيور جنوب املشتل

 أحمد: جنوب حديقة الطيور
 

 
كة التي ينتقل فيها الجسم من موقعه ملوقع آخر "يتغير فيها موقع : الحرالحركة االنتقالية -1

 الجسم مع الزمن باتجاه ثابت"
 أفقية: حركية سيارة بخط مستقيم -أ

 رأسية: إسقاط الكرة من ارتفاع-ب
 : حركة جسم يف مسار دائري، مثل: سيارة ىلع الدوارالحركة الدائرية -2
 مثل: األرجوحة : حركة الجسم حول موضع سكونه،الحركة االهتزازية -3
 : حركة الجسم حول محور ثابت، مثل: دوران األرض حول نفسهاالحركة الدورانية -4
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ما املسافة التي قطعها باسم بعد (: 1س)
 ( ثوان من بداية حركته؟3)

 م15ج: 

م( من 21متى كان باسم ىلع بعد )(: 2س)
 نقطة البداية؟

 ثواني 4بعد  ج:
قف باسم النتظار كم ثانية تو(: 3س)

 صديقه؟ كيف عرفت؟
 ثواني 5= 5 -11 ج:

 
: يقطع الجسم فيها مسافات متساوية بأزمنة متساوية الحركة املنتظمة -1

 اغ( )حركة الضوء يف الفر
: يقطع فيها الجسم مسافات غير متساوية بأزمنة الحركة غير املنتظمة -2

 (حركة سيارة بطريق مزدحممتساوية )
 

 حدِّد نوع الحركة يف الحاالت اآلتية:(: 1س)
 دائريةج:   طواف الحجاج حول الكعبة -أ

 دورانية ج:  حركة الدوالب يف مدن األلعاب -ب
 اهتزازية ج:   حركة جناحي الطائر -ج

 
 ( اآلتي إلى أنواعها0_2صنف الحركات يف الشكل )(: 2س)
 اهتزازيةج:      الغيتار  -
 انتقاليةج:    الدراجة الهوائية والقطار  -
 دورانيةج:  عقارب الساعة واملروحة والسهم الدوار  -
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عجلون داخل إحدى الغابات بعيًدا عن الشارع ذهبت يف رحلة إلى محافظة : س
جود األشجار فقط، الرئيسي وال تحمل بوصلة، وتريد تحديد االتجاه باالعتماد ىلع و

 كيف يمكنك ذلك؟
يكون عدد فروع األشجار أقل ناحية الشمال ويظهر ذلك عادًة يف أىلع الشجرة، وتنمو األعشاب ج: 

 بشكل أكبر باتجاه الجنوب، وتنضج الثمار أسرع وبوقت مبكر أكثر يف االتجاه الجنوبي
 

 يم يقطعه الجسم أثناء حركته من نقطة البداية إلى نقطة اإلزاحة: هي أقصر مسار مستق
 نهاية الحركة

 تعتبر اإلزاحة )كمية متجهة( ُيعبر عنها باملقدار واالتجاه 
  ،تقاس بوحدات الطول: متر، كيلومتر… 
  ،ُترسم الكمية املتجهة بسهم بدايته عند نقطة بداية الحركة 

 ورأسه عند نهاية الحركة
 

 
 ـالنقطة أ إلى النقطة ب، وتوقف عند النقطة ججسم تحرك من 

  املسافة: ُتعرف بأنها طول املسار الكلي الذي يسلكه الجسم عندما يتحرك بين نقطتين
 وتقاس بوحدات الطول أيًضا

 )تعتبر كمية )قياسية 
 

 
 ب(⇽يف املثال السابق لقياس املسافة، نحسب املسافة بين النقطة )أ

 جـ( )كاملة(⇽ثم من )ب
 

( بدأ جسم ما الحركة من نقطة 8_2يف الشكل )(: 1س)
 البداية )أ(

وسلك الطريق املتعرج إلى )ب(، احسب املسافة  
 واإلزاحة لهذا الجسم؟
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 بداية نالحظ الرسم من النقطة )أ( إلى )ب( لحساب:ج: 
 املسافة: نجمع طول الطريق املتعرج كامل )مرسوم باللون األزرق(، وتساوي: -أ

 م11=  3+ 4+ 5+ 4 +2
 اإلزاحة: املسار املستقيم من )أ( إلى )ب( مباشرة دون التعرج، وتساوي: -ب

 م )مرسوم باللون األحمر باتجاه اليمين( 11= 3+  5+ 2

كم، 6دورية شرطة تطارد عصابة مهربين يف منطقة ىلع شكل مستطيل )أ ب ج د( )أب= (: 1س)

كل من املسافة واإلزاحة التي تفصل بين الدورية والعصابة يف الحاالت كم(، جد مقدار 3ب ج= 
 اآلتية مع تحديد اتجاه اإلزاحة:

 إذا تحركت الدورية من )أ( إلى )د( إلى )ج( ثم إلى )ب( -أ
 املسافة= مجموع املسافة كاملة = )أد( + )دج(+ )ج ب(ج: 

 كم12=  3+  6+  3=            

 ساركم باتجاه الي6إلى ب =  اإلزاحة= املسافة من أ   
 إذا تحركت الدورية من )ب( إلى )ج( -ب

 كم نحو الشمال 3كم           اإلزاحة= 3املسافة=  ج:
 إذا تحركت الدورية من )أ( إلى )د( إلى )ج( إلى )ب( ثم إلى )أ( -ج

 املسافة= مجموع املسافات املقطوعة= )أد(+ )دج( + )ج ب(+ )ب أ( ج:
 م 11 = 6+  3+  6+  3=                                         

 (اإلزاحة= صفر )ألن الجسم انطلق وعاد لنفس النقطة فذزاحته صفر   
 ( وأجب عن األسئلة التي تليه:9_2ادرس الشكل )(: 2س)
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إذا تحرك أحمد من املطعم باتجاه مختبر الفيزياء، ثّم أكمل طريقه نحو  -أ
 وإزاحتهاملكتبة، احسب املسافة التي قطعها، 

 كم 3=  2+ 1= املسافةج: 
 كم4=  1+ 3ثم إلى املكتبة=    

املطعم احسب املسافة التي  لوم باتجاه مختبر الفيزياء ثم إلىإذا تحرك أحمد من كلية الع -ب
   قطعها وإزاحته

 كم 2املسافة من كلية العلوم إلى مختبر الفيزياء =  ج:
 كم5=  1+ 2+  2ثم إلى املطعم =     

 من نقطة البداية إلى نقطة النهاية اإلزاحة=
 كم يساًرا1=  نقطة النهاية )املطعم( ⇽= البداية )كلية العلوم( 

 

( دورات، وكانت 3(م، إذا دارت السيارة فيه )211سيارة سباق تسير يف مسار دائري طوله ) (:1س)
 نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية، احسب:

 قطعتها السيارةاملسافة التي  -أ
 م211املسافة= مجموع املسافة املقطوعة لثالث دورات بحيث الدورة=  ج:

 م611= 211× 3 =           
  اإلزاحة التي قطعتها السيارة -ب

 اإلزاحة = صفر؛ ألن نقطة النهاية هي نفسها نقطة البداية ج:
 ه؟متى تكون املسافة التي يقطعها الجسم تساوي اإلزاحة الحاصلة ل (:2س)
 ب ⇽عندما يتحرك هذا الجسم بخط مستقيم من أ ج: 

 ( ادرس الشكل ثم أجب عن األسئلة:11_2العب يركض يف مضمار سباق ممثل بالشكل ) (:3س)
احسب املسافة التي يقطعها الالعب من خط  -أ

  البداية إلى خط النهاية
املسافة= مجموع أطوال املسافة  ج:

 املقطوعة
 م211=  111+01=          
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 ارسم سهًما ىلع الشكل يمثل إزاحة الالعب -ب
  ⇽ ج:
 

 
 
 

ركبت مريم دراجتها وذهب بها يف نزهة،  (:4س)
وخالل هذه النزهة ُثقبت عجلة دراجتها، أصلحت الثقب، وأكملت النزهة مباشرة، يبين الرسم البياني 

 ( تقدم مريم يف هذه النزهة11_2يف الشكل )
الح ما الزمن الذي استغرقته مريم إلص -أ

  الثقب؟
 دقيقة 31= 41-01 ج:

( 21ما املسافة التي قطعتها خالل ) -ب
 دقيقة األولى من حركتها

 كم2.5املسافة=  ج:
عمارة طولها  (12_2يمثل الشكل ) (:0س)

(م، طلب أحد سكانها املصعد وهو يف الطابق األخير، علًما بأّن املصعد كان يقف ىلع بعد 12)

تي قطعها املصعد إذا نزل إلى الطابق (م من األرض، احسب املسافة ال3)
  األرضي ثم إذا صعد إلى الطابق األخير، ثم احسب إزاحة املصعد

 م15=  12+ 3املسافة = ج: 

 م0= 3-12 اإلزاحة= من نقطة البداية لنقطة النهاية=   
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( قصة األرنب والسلحفاة املعروفة، ادرس الشكل وأجب عن 13_2يمثل الشكل ) (:6س)
 سئلةاأل

ارسم بيانيًّا العالقة بين املسافة  -أ
 والزمن لكل من األرنب والسلحفاة

 ⇦ ج:
أّي منهما كانت حركته منتظمة  -ب

 ج:     ىلع طول السياق
 السلحفاة

متى توقف األرنب عن الركض؟  -ج
 وىلع أي بعد من نقطة بداية السباق؟

 كم من البداية1.1دقيقة ىلع بعد  61توقف عن الزمن   ج:
 س املستفادة من القصة؟ما الدرو -د

 عدم التكاسل والتقاعس عن العمل، املثابرة املستمرة كما فعلت السلحفاة ج:
( نقاط زيت سقطت من 14_2يمثل الشكل ) (:7س)

الطرقات، يف أي سيارة يف أثناء سيرها ىلع 
أجزاء الرحلة كانت السيارة تتحرك حركة 

 منتظمة؟ ملاذا؟
 متساويةبين نقاط الزيت التي سقطت  الجزء من ب إلى ج، فاملسافاتج: 
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 السرعة: هي تغير املسافة بالنسبة إلى الزمن 
 وحدتها: م/ث

قانونها: السرعة = 
املسافة (م)

الزمن (ث)
 وقد تكون     

 :السرعة الثابتة -1
 

 
 فترات زمنية متساوية تقطع السيارة مسافات متساوية يف

 
 
 
 

 السرعة املتغيرة: -2
 

 
 تقطع السيارة مسافات غير متساوية بفترات زمنية ثابتة

 
 من الرسم يمكن حساب السرعة بحساب امليل:

Δصامليل = 

Δس 
  = 

−ص1 2ص
−س1 2س

مقدار التغير يف اإلحداثيين الصاديين = 
مقدار التغير يف اإلحداثيين السينيين

  

 

Δاملسافةامليل= 
Δالزمن 

 السرعة ⇦  
 
 
 
 
 
 

 سرعة ثابتة
 سرعة متغيرة
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( الذي يمثل عدادّي سرعة يف سيارتين مختلفتين تسيران 18_2تأمل الشكل )س: 
 بسرعة ثابتة ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

 (؟km/hماذا يمثل الرمز ) -أ
 هي وحدة سرعة السيارة كم/ساعة ج:

 ما مقدار سرعة كل سيارة؟ -ب
 كم/ساعة61( = 1م )السيارة رق ج:
 كم/ساعة111( = 2السيارة رقم )    

 ما املسافة التي تقطعها كل سيارة يف ساعة واحدة؟ -ج

املسافة (: السرعة = 1السيارة رقم ) ج:
الزمن 

املسافة =  61   ⇦ 
  =< بالضرب التبادلي 1

 كم61املسافة =   

املسافة (: السرعة = 2السيارة رقم )  
الزمن 

املسافة =  111   ⇦ 
 =< بالضرب التبادلي 1

 كم  111املسافة =            
 ساعات؟ 3ما املسافة التي تقطعها كل سيارة يف  -د

املسافة (: السرعة = 1السيارة رقم ) ج:
الزمن 

املسافة =  61   ⇦ 
  =< بالضرب التبادلي 3

 كم111= 3×61املسافة =         

املسافة (: السرعة = 2السيارة رقم )  
الزمن 

املسافة =  111   ⇦ 
 =< بالضرب التبادلي 3

 كم  311= 3×111املسافة =          
 

يمثل الجدول اآلتي املسافة التي يقطعها عّداء بالنسبة للزمن، باالعتماد ىلع البيانات (: 1س)
 الواردة فيه أجب عن األسئلة التي تليه:

 5 4 3 2 0 1 الزمن )ث(
 25 06 9 4 0 1 املسافة )م(
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 ⇦ مثِّل بيانيًّا املسافة التي يقطعها العّداء مع الزمن -ه
 ما نوع السرعة التي يتحرك بها العّداء؟ -و

 سرعة متغيرة ج:
 
 
 
 
 
 
 
( التغير يف املسافة التي 19_2يمثل الرسم البياني يف الشكل )(: 2س) 

( ثوان يف 6خالل أول ) يقطعها سائق دراجة هوائية بالنسبة للزمن
جد  أثناء رحلته من بيته إلى مكان عمله، باالعتماد ىلع الرسم البياني

 ما يأتي:
  سرعة سائق الدراجة الهوائية -أ

Δاملسافةالسرعة = امليل =  ج:
Δالزمن 

  =
11−15

 م/ث5=  2−3 

 ( ثوان من حركته6املسافة التي قطعها سائق الدراجة الهوائية خالل ) -ب
   م31=  6×  5 الزمن =× سافة= السرعة امل ج:

(م فما الزمن الذي 1511إذا علمت أن املسافة بين بيت سائق الدراجة ومكان عمله هي ) -ج
 ؟بالدقائقيحتاج إليه لقطع هذه املسافة 

=  5  ⇦بالتعويض  ج:
1511
الزمن 

بالضرب التبادلي: الزمن =  ⇦ 
1511

 ثانية311=  5 

الزمن =  ⇦( 61نقسم ىلع نحوِّل إلى دقائق )    
311
   دقائق 5=  61 

 
 
 
 
 

0

10

20

30

0 1 2 3 4 5 6

ة 
ساف

امل
(م)

(ث)الزمن 
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 التسارع: هو التغير يف سرعة الجسم بالنسبة إلى الزمن 
 2وحدته: م/ث

التغير يف السرعةقانون التسارع =
التغير يف الزمن

     

 ت  =             ⇦      
1ع ع2−

1ز ز2−
  

 
 ثابتة: الحركة بسرعة -1

  الزمن( –منحنى )السرعة                                    ⇦التسارع= صفر      

 امليل =
−ص1 2ص
−س1 2س

التغير يف السرعة = 
التغير يف الزمن

Δع=  

Δز 
 

      =
1ع ع2−

1ز ز2−
  =

15−15
        2= صفر م/ث 1−3 

 الحركة بتسارع موجب: -2
  لزمنتزداد سرعة الجسم بمرور ا

 امليل =
1ع ع2−

1ز ز2−
 التسارع  = 

     =
2−6
 1−3  =

4
     2م/ث 2=  2 

 :الحركة بتسارع سالب -3
  تقل سرعة الجسم مع مرور الزمن

 امليل =
1ع ع2−

1ز ز2−
  التسارع  = 

       =
 6−1
1 −3  =

6−

 2م/ث 2-=  3 
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يف الطابق الرابع، فسقط الكتاب من يده ىلع يقرأ سيف كتاًبا يف شرفة منزله س: 
بجعل شرفة املنزل  ( ثم أجب عن األسئلة اآلتية:20_2األرض، الحظ الشكل )

  نقطة املرجع
 ما املسافة واإلزاحة التي قطعها الكتاب حتى وصل األرض؟ -أ

 م11املسافة=  ج:
 ؟ما سرعة الكتاب التي بدأ بها سقوطه -ب

 ر )كان سيف ممسًكا بكتابه(السرعة= صف  ⇦بدأ من السكون  ج:
 هل السرعة يف أثناء سقوط الكتاب ثابتة أم متغيرة؟ وضح إجابتك -ج

، واستمر السقوط 2م/ث0.1-سقط الكتاب تحت تأثير الجاذبية األرضية بتسارع الجاذبية = ج: 
 ، أي سقوط الجسم تحت تسارع سالب وثابتوتغيرتحتى وصل األرض أي تقل السرعة 

 

م/ث، الشكل 33كم/س، تقريبا 121يعد الفهد من أسرع حيوانات العالم تصل سرعته إلى (: 1س)
 يمثل منحنة سرعة الفهد

 (ث12-1احسب تسارع الفهد يف الفترة ) -أ

Δعالتسارع=  ج:  

Δز 
=امليل =   

1−31
 2م/ث 2.5=  1−12

  (ث16-12احسب تسارع الفهد يف الفترة ) -ب

Δعالتسارع=  ج:

Δز 
=امليل =   

31−31
 2= صفر م/ث 12−16

 (ث، ماذا تستنتج من ذلك؟21 -16احسب تسارع الفهد يف الفترة ) -ج

Δعالتسارع= ج: 

Δز 
=امليل =   

31−1
 2م/ث2.5- =  16−21
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 ، 2(م/ث0-أعّد رجل سير تقريًرا عن حادث سير وجد أن تسارع السيارة كان )(: 2س)
ث، والسرعة املسموح بها ىلع الطريق هي 4هو الزمن الالزم إليقاف السيارة 

 كم/س، 01
احسب سرعة السيارة عند بدء الضغط ىلع الكوابح، هل تجاوز السائق السرعة املسموح بها ىلع 

 الطريق؟ 

السرعةالتسارع = ج: 
الزمن 

ع=   0        ⇦       
       م/ث21ع=         ⇦    4 

 م/ث 25= 3611÷1111×01ع=        ⇦ كم/س( إلى م/ث01تحويل السرعة ) 
 السرعة املسموح بهام/ث، إذا هو تجاوز 25م/ث < السرعة املسموحة 21سرعة السائق 

 

( دقائق كي يصل إلى األرض، علًما 1.3ما ُبعد الشمس عن األرض إذا كان يلزم ضوء الشمس ) (:1س)

 كم/ث؟ 311111بأّن سرعة الضوء تساوي 

املسافة سرعة = ال ج:
الزمن 

 ث 401=  61×1.3   ⇦نحوِّلها لثواني   ⇦دقائق  1.3الزمن=          

املسافة = 311.111
     كم 140.411.111املسافة=   ⇦ 401

(م/ث وعندما شاهد سائقها إشارة املرور حمراء ضغط ىلع 21تتحرك سيارة بسرعة ) (:2س)

، فما 2(م/ث5ت أن معدل التناقص يف سرعة السيارة كان )الكوابح حتى توقفت السيارة، فذذا علم
 الزمن الالزم كي تتوقف السيارة؟

السرعةالتسارع = ج: 
الزمن 

 ⇦  -5 =
21−1
الزمن 

الزمن =   ⇦  
21−

 5−
      ث4=  
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( الذي يمثل التغير يف سرعة جسم مع الزمن، ثم أجب عن 27_2تأمل الشكل ) (:3س)
 ة:األسئلة اآلتي

 ما سرعة الجسم لحظة بدء الحركة؟ -أ
 م/ث61السرعة =  ⇦عند بدء الحركة  ج:

 صف حركة الجسم يف الثواني العشر األولى -ب
 سرعة الجسم ثابتة خالل الثواني العشر األولى ج:

 (ث11-1) احسب تسارع الجسم يف الثواني العشر األولى -ج

السرعةالتسارع =  ج:
الزمن 

  =
61−61
   2ث= صفر م/ 1−11 

 (ث41-11) احسب تسارع الجسم يف الثواني الثالثين األخيرة -د

السرعةالتسارع =  ج:
الزمن 

  =
61−1

 2م/ث 2-=  11−41 

( العالقة بين السرعة والزمن لحركة 28_2ُيمثل الشكل ) (:4س)
مصعد بيانيًّا بدًءا من الطابق األرضي ملبنى ما وحتى يصل 

ام البيانات يف الرسم أجب املصعد إلى قمة املبنى. باستخد
 عن األسئلة اآلتية:

ما أقصى سرعة اكتسبها املصعد؟ وما الزمن الذي  -أ
  استغرقه املصعد لبلوغها؟

 ث4، الزمن املستغرق= م/ث1أقصى سرعة=  ج:
 د(؟ –ج( ومن )ج  -ب( ومن )ب –ما مقدار التسارع الذي اكتسبه املصعد خالل حركته من )أ  -ب

  ج:

السرعةالتسارع =  ⇦ب( -)أ
الزمن 

  =
1−1
       2م/ث 2=  1−4 

السرعةالتسارع =  ⇦ج( -)ب
الزمن 

  =
1−1
 2= صفر م/ث 4−0 

السرعةالتسارع =  ⇦د( -)ج
الزمن 

  =
1−1

0−11  =
1−

 2م/ث 3 
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ة 
ساف

امل
(م)

(ث)الزمن 

ة 
رسع

ال
/م)

(ث

(ث)الزمن 

 

سقط جسم من ارتفاع معين وارتطم بسطح املاء يف البحيرة والجدول اآلتي  (:1س)
 املسافة التي تقطعها يف كل ثانية يف أثناء سقوطها حتى تالمس سطح املاء يبين

 السرعة أثناء السقوط )م/ث( املسافة املقطوعة )م( الزمن )ث(
 صفر صفر صفر
0 5 01 
2 21 21 
3 45 31 

 املسافة، وما شكل الخط الناتج؟ –ارسم العالقة بين الزمن   -أ
منحنى قطع املسافة تزداد بشكل غير منتظم ) ج:

 مكافئ(
 
 

الزمن، وما شكل الخط  –ارسم العالقة بين السرعة  -ب
 الناتج؟

 عالقة خطية متزايدة بانتظام ج:
 

 احسب التسارع -ج
 الزمن( –التسارع = ميل العالقة )السرعة  ج:

 ت  =
1ع ع2−

1ز ز2−
 ث  3ث، 1عند الزمن  ⇦ 

⇦  
11−31

        2م/ث 11=  1−3
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ة 
رسع

ال
/م)

(ث

(ث)الزمن 

ة 
رسع

ال
/م)

(ث

(ث)الزمن 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: (:1س)
 يمثل الشكل املجاور العالقة بين السرعة  (1)

 والزمن لقطار، فذن ميل الخط يمثل:
 السرعة -املسافة      ج -التسارع    ب -أ

 ثواني من حركته  4تسارع القطار خالل أول  (2)
 يساوي: 2بوحدة م/ث

 (2.5) -(      ج1.5) -(    ب1) -أ

  ⇦ لالح
1−6
  2م/ث 1.5=  1−4

 الشكل اآلتي يمثل العالقة بين السرعة والزمن لقطار  (3)
 ة تحت املنحنى تمثل:حيتحرك بتسارع ثابت، املسا

 الزمن -السرعة    د -املسافة      ج -التسارع    ب -أ
 

تسقط كرة تنس من الطابق العلوي لألسفل، إذا أهملنا مقاومة الهواء يمكننا وصف  (4)
 ع بأنه: التسار

 يساوي صفًرا -يزداد    د -ثابت      ج -يقل   ب -أ
 

 سيارة يسقط من محركها قطرات من الزيت بمعدل قطرة/ ثانية كما يف الشكل:  (0)
تسارعها ثابت       -تسارعها يقل   ب -أ

 سرعتها ثابتة -سرعتها تزداد    د -ج
 

سافة التي قطعتها خالل كرة سقطت من قمة جبل تغيرت سرعتها كما يف الشكل، امل (6)
 ثواني من حركته باألمتار تساوي: 1أول 

 48 -د    24 -ج      8 -ب    6 -أ
 
 
 

(م)املسافة 
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 أقصر مسافة بين نقطة بداية الحركة ونقطة نهايتها  (7)
 )أو التغير يف موقع الجسم( هي:

 التسارع -اإلزاحة    د -املسافة      ج -السرعة   ب -أ
 

 ما الفرق بين كل من: (:2س)
 املسافة واإلزاحة -أ

 املسافة كمية قياسية، اإلزاحة كمية متجهة ج:
 السرعة والتسارع -ب

 السرعة: التغير يف املسافة بالنسبة للزمن، التسارع: التغير يف السرعة بالنسبة للزمن ج:
( 32_2الرسوم البيانية يف الشكل ) (:2س)

تمثل حركة أربع كرات )أ، ب، ج، د( باستخدام 
كل بيِّن ما إذا كانت حركة البيانات يف الش

كل كرة حركة بتسارع ثابت أو إذا كانت الكرة 
 ساكنة أو تتحرك

)أ( سرعة الكرة ثابتة، )ب( الكرة ساكنة، ج: 
 )ج( التسارع للكرة ثابت، )د( سرعة الكرة ثابتة

 الزمن( –منحنى )السرعة    الزمن( –منحنى )املسافة   
 

 :ري ملسافات قصيرةجلحركة العب  والسرعة الزمنالعالقة بين  يمثل الشكل (:3س)
مالحظاتك حول سرعة الالعب خالل الفترات، وهل كانت ما  -أ

  السرعة ثابتة أم متغيرة؟
 (ث: سرعة متزايدة غير ثابتة5-1) ج: 

 (ث: سرعة متزايدة غير ثابتة5-15) 

 (ث: سرعة غير ثابتة15-21) 

 (ث: سرعة ثابتة25-31) 
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 ؟ ؟ وما مقدارهأىلع ما يمكن الالعب كان تسارع فترةيف أّي  -ب
   (ث21-15يف الفترة الزمنية )ج: 

  ت=
21−41
  2م/ث 4=  15−21

ثل حركة نملة ىلع طريق الشكل املجاور يم (:4س)
  مستقيم

( ثوان 3ما املسافة التي قطعتها النملة بعد ) -أ
 ؟ من بداية حركتها

 سم31ج: 

 (سم من نقطة11متى كانت النملة ىلع بعد ) -ب
 ؟ البداية

 ثانية 1ج: 

 (ثواني6-3أصبحت الرسمة ثابتة )خط مستقيم( من ) ج:؟ توقفت النملة عن الحركة متى -ج

 ثواني 3 ج:؟ كم ثانية توقفت -د

 سم/ث0.5تتحرك بسرعة ثابتة مقدارها  ج:( ثوان؟ 6ما الذي حدث لحركة النملة بعد ) -ه

السرعة=    
1−31
  ث(3-1م/ث )الفترة 11=  1−3

السرعة=    
31−31

 ث(6-3م/ث )الفترة صفر =  3−6

السرعة=   
31−45

 ث(1-6م/ث )الفترة 0.5=  6−1

 
 
 
 



 

37 1283106870
 

 يف الشكل املجاور العالقة بين السرعة والزمن لحركة جسم بيانيًّا (:0س)
  أقصى سرعة اكتسبها الجسم؟ وما الزمن الذي استغرقه للوصول إليهاما  -أ

 ثواني 3م/ث، الزمن=  11سرعة= الج: 
 ما تسارع الجسم خالل الفترات-ب

  امليل = التسارع = ج: ب(-)أ
1−11
 2م/ث 3.3=  1−3

  امليل = التسارع = ج: ج(-)ب
11−11

 2= صفر م/ث 3−0

  امليل = التسارع = ج: د(-)ج
11−1
 2م/ث 5-=  0−0

طة البداية دورات، وكانت نق 3(سم، إذا دار حوله 311يركض رياضي حول ملعب طوله ) (:6س)
 نفس نقطة النهاية، احسب:

 املسافة التي يقطعها -أ
 م011= 3×311 ج:

 اإلزاحة -ب
 صفر، نقطة البداية نفس نقطة النهاية ج:
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 جميع ذرات العناصر الواحد تكون متشابهة يف الشكل والحجم 
 مكونات الذرة:  

 كغ20-11×1.60وشحنته موجبة)+( وكتلته=  pالبروتون:  -1

 كغ20-11×1.60( وكتلته= ±وشحنته متعادلة ) nالنيوترون:  -2

 كغ31-11×0.11 ( وكتلته=-وشحنته ) eاإللكترون:  -3
 :تعريفات 
  :وتوجد داخل نواة الذرة جدًا متعادلة كهربائيًّاهي جسيمات صغيرة النيوترونات 
 ( :البروتوناتpجسيمات ص )غيرة جدًّا وتحمل شحنة موجبة موجودة داخل النواة 
 ( :اإللكتروناتe جسيمات صغيرة جدًّا توجد يف الفراغ املوجود حول النواة تتوزع يف أغلفة )

 وهذا الفراغ يشكل معظم حجم الذرة
 لذا شحنة الذرة = صفر )متعادلة(     pشحنة =  eشحنة  مالحظة:

 عدد البروتوناتعدد اإللكترونات =                
 

 ، فماذا تتوقع أن تكون شحنة الذرة:eو  pيف الذرة املتعادلة يتساوى عدد س: 
 إذا فقدت إحدى إلكتروناتها -

إذا فقدت إلكتروًنا ستقل الشحنة السالبة وتصبح الشحنة املوجبة أكبر، تصبح شحنة  ج:
 الذرة موجبة

 ة أخرىإذا اكتسبت إلكتروًنا واحًدا من ذر -

يزداد عدد اإللكترونات واحًدا يصبح أكبر من عدد البروتونات، أي تزداد الشحنة السالبة  ج:
 1-( وتصبح شحنة الذرة = 1بمقدار )
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 أكمل الجدول اآلتي ثم أجب عن االسئلة التي تليه:(: 1س)
 

 ةكتلته النسبي مكان وجوده الشحنة رمز املكون مكونات الذرة
 0 يف النواة + P بروتون

 0 يف النواة ± N نيوترون
 1 حول النواة - e إلكترون

من كتلة  1141

 البروتون
 اإللكترونات ج:أي مكونات الذرة أصغرها كتلة؟  -أ

 يف النواة ألنها تحوي البروتونات والنيوتروناتج: أين تتركز كتلة الذرة؟ ملاذا؟ -ب
لوحين مشحونين بشحنتين كهربائيتين مختلفتين، كما يف الشكل ُمرِّرت مكونات الذرة بين (: 2س)

 ( ماذا يحدث لهذه املكونات؟ وملاذا؟3_3)
ينحرف اإللكترون ناحية اللوح املوجب ألنه سالب الشحنة، وينحرف ج: 

البروتون ناحية اللوح السالب ألنها موجبة الشحنة، وال يتغير مسار 
 النيوترونات ألنها متعادلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تركيب الذرة

مدارات

اإللكترونات

سالبة الشحنة-1
كتلتها مهملة-2

تدور حول النواة يف أغلفة-3

نواة
الشحنةموجبة -1

تتركز فيها كتلة الذرة-2

نيوترونات
متعادلة الشحنة

بروتونات
موجبة الشحنة
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  العدد الذري: هو عدد البروتونات يف الذرة وهو يميز العنصر عن غيره من

 "هوية العنصر" العناصر
 العدد الكتلي: هو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات يف نواة الذرة 

 
 -يف الذرة املتعادلة:

 عدد اإللكترونات = العدد الذري عدد البروتونات =
 العدد الكتلي= عدد البروتونات + عدد النيوترونات

    

𝑁𝑎11 ⇦رمز العنصر 
23  

                                   

 ( رسًما تخطيطيًّا لذرات بعض العناصر، ادرس األشكال وأكمل الجدول 4_3يمثل الشكل )س: 
 
 
 
 
 
 
 

 Sالكبريت   Naالصوديوم  Cالكربون  Bالبورون  وجه املقارنة

 06 00 6 5 عدد اإللكترونات
 06 00 6 5 عدد البروتونات

 06=06-32 02=00-23 6=6-02 6=5-00 عدد النيوترونات
 32 23 02 00 مجموع البروتونات والنيوترونات

 
 
 
 

 العدد الكتلي⇦
 العدد الذري⇦
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( الذي 6_3يسّميان نظائر الكربون، ادرس الشكل )يوجد نوعان من ذرات الكربون س: 
 يمثل ذرات نظائر الكربون ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

 صغ بكلماتك الخاصة تعريًفا مناسًبا للنظائر -
النظائر: هي ذرات العنصر نفسه، تتشابه يف العدد الذري وتختلف يف العدد الكتلي أو  ج:

 النيوترونات تتشابه يف عدد البروتونات وتختلف يف عدد
𝐶6يستخدم نظير الكربون  -

يف تقدير أعمار الصخور، كما تستخدم النظائر بشكل عام يف  14
 مجاالت الطب والبحث العلمي، ابحث يف مجاالت استخدام النظائر 

مجاالت استخدام النظائر يف الطب: نظير الكوبالت لعالج األورام السرطانية، نظير اليود  ج:
غدة، وتستخدم النظائر يف التعقيم والتصوير والكشف عن تسرب املياه لتشخيص أمراض ال

 والزراعة

، فعبِّر عن ذرة 06وعدده الكتلي يساوي  26يساوي  Feإذا علمت أن العدد الذري للحديد : (1)س
 الحديد بالرموز موضًحا العدد الذري والكتلي له

𝐹𝑒26                                                        ج:
56 

 ( ثم أجب عن األسئلة التي تليه3_2ادرس الجدول )(: 2س)

𝑳𝒊𝟑
𝟕  𝑭𝟗

𝟏𝟗
 𝑴𝒈𝟏𝟐

𝟐𝟒  𝑷𝟏𝟓
𝟑𝟏

 

 إلكتروًنا؟ 12أي العناصر يمتلك  -أ

 Mgعنصر املغنيسيوم  ج:
 ما عدد النيوترونات يف نواة ذرة عنصر الفسفور؟-ب

 ( + عدد النيوترونات10(= عدد البروتونات )31العدد الكتلي ) Pر الفسفو ج:
 16=  10 -31عدد النيوترونات =    

 ما العدد الكتلي لعنصر الفلور؟ -ج

 19العدد الكتلي =  Fالفلور  ج:
 ما العدد الذري لعنصر الليثيوم؟ -د

 3العدد الذري =  Liالليثيوم ج: 
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  يتسع كل غالف حول نواة العنصر لعدد معين من اإللكترونات، يمكن تحديده

 ن: رقم الغالف        2ن2بالعالقة  
 -7eسعة الغالف األول= 

 كحد أقصى                             -8eسعة الغالف الثاني= 
 -08eسعة الغالف الثالث= 

 -67eسعة الغالف الرابع= 

 

 إلكترونات، إذا كان ذلك الغالف هو الغالف األخير  8نات يف أي غالف ال يزيد ىلع عدد اإللكترو
 للذرة

 

 عنصر البوتاسيوم 
19K=2) 8 ) 8 ) 1    

 
       
      
 

عندما تفقد ذرة إلكتروًنا يتكون أيون موجب وعندما تكتسب الذرة إلكتروًنا يتكون أيون سالب، س: 
 التوزيع اإللكتروني لكل مما يأتي: اكتب

11Na = 2) 8 ) 1   
11Na+ = 2) 8   

17Cl=2) 8 ) 7  
17Cl=2) 8 ) 8  

 
 
 
 

لم يتم وضعهما يف الغالف الثالث وهو يتسع لتسع 
-e  8ألنه الغالف األخير وال يجب وضع أكثر من-e فيه 

 إلكترونات 11فتصبح  e- فقدت

 إلكترونات 18فتصبح  e- اكتسبت
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( أغلفة، يحتوي 3املتعادلة ) Mgإذا علمت أنه يوجد يف ذرة املغنيسيوم : (1)س
ت يف ذرة املغنيسيوم؟ وما عدده الغالف الثالث )األخير( فيها ىلع إلكترونين، فما عدد اإللكترونا

 الذري؟
 ، واذكر عدد اإللكترونات يف الغالف األخيراكتب التوزيع اإللكتروني لكل من الذرات اآلتية: (2)س

 
1H = 1  

2He= 2 
8O=2) 6  

10Ne=2) 8  
13Al = 2 ) 8 ) 3  

18Ar= 2 ) 8 ) 8 

30Br=2) 8 ) 18 ) 7 
 

 
 العالم )مندليف( جدواًل يشمل العناصر ورتبها وفق كتلها الذرية ووضع العناصر  وضع

 املتشابهة تحت بعضها، وترك فراغات لعناصر لم تكن مكتشفة
  ثم قام العالم )موزلي( بتنظيم العناصر يف جدول دوري اعتماًدا ىلع تزايد أعدادها الذرية

بًعا الزدياد األعداد الذرية بداًل من الكتل والتشابه يف صفاتها، تم ترتيبهم بخطوط أفقية ت
 الذرية وهكذا غالًفا تلو اآلخر

 يتسع إللكترونين وعليه نجد يف الخط األول عنصري  الغالف األولHe  وH فقط 
  عناصر  1إلكترونات ويحوي الخط الثاني  1وهو يتسع لـ  للغالف الثانيثم انتقل 
  :مجموعةط العمودي: ، والخدورةويسمى الخط األفقي يف الجدول 

 
 
 
 
 

 1األخير =  يف الغالف e-عدد 

 8يف الغالف األخير =  e-عدد 
 

 2يف الغالف األخير =  e-عدد 
 6يف الغالف األخير =  e-عدد  
 

 3يف الغالف األخير =  e-عدد 
 8يف الغالف األخير =  e-عدد  
 7يف الغالف األخير =  e-عدد  
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 الجدول الدوري الحديث للعناصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 دورات 0عدد الدورات فيه: 

 مجموعات 1عدد املجموعات فيه: 

 األزرق: فلزاتعناصر اللون 
 عناصر اللون البرتقالي: أشباه فلزات

 فلزات عناصر اللون األخضر: ال
 عناصر اللون األحمر:  عناصر انتقالية )فلزات(

 



 

45 1283106870
 

 رقم الدورة = عدد األغلفة التي تشغلها اإللكترونات يف التوزيع اإللكتروني لذرة العنصر
 رقم املجموعة = عدد اإللكترونات املوجودة يف الغالف األخير

 

تسمى عناصر املجموعة الثامنة يف الجدول الدوري الغازات النبيلة أو الخاملة، ولبعض س: 
عناصر أسماء خاصة بها مثل عناصر املجموعات األولى والثانية والسابعة. فما أسماء مجموعات ال

 هذه املجموعات؟ وما سبب تسمية كل منها بهذا االسم؟
 ج:

 املجموعة األولى: القلويات
 املجموعة الثانية: القلويات الترابية

 املجموعة السابعة: الهالوجينات
 املجموعة الثامنة: الغازات النبيلة

 

 حدد رقم دورة كل عنصر من العناصر اآلتية يف الجدول الدوري ومجموعته:: (1)س
 ج:

14Si= 2 ) 8 ) 4 
18Ar=2) 8 ) 8 

8O=2) 6  
13Al = 2 ) 8 ) 3  

 

إذا علمت أن الرموز االفتراضية يف الجدول الدوري اآلتي تمثل عناصر يف هذا الجدول فأجب : (2)س
 تي:عما يأ

 
ما رموز العناصر  التي توجد يف مجموعة واحدة  -أ

 وما رقم هذه املجموعة؟
 A – Cيف املجموعة األولى يوجد العنصران ج: 

 ما رمز العنصر الذي يقع يف الدورة الرابعة؟ -ب

 Cالعنصر  ج:

 الدورة الثانية، املجموعة السادسة
 

 عدد األغلفة: الدورة الثالثة، املجموعة الرابعة
 املجموعة الثامنة الدورة الثالثة، 
 

 الدورة الثالثة، املجموعة الثالثة
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 ما رمز العنصر الذي ينتمي ملجموعة الغازات النبيلة؟  -ج

 Fالعنصر  ج:
 ؟Dراضي ما رقم مجموعة العنصر االفت -د

 املجموعة الخامسة ج:
 ما رموز العناصر التي تقع يف دورة واحدة؟ وما رقم هذه الدورة؟ -ه

 A - D - Fيف الدورة الثانية العناصر  ج:

 B - Eيف الدورة الثالثة العناصر 

 

  ر املجموعة إلكترونات يف املدار األخير للذرة مثل عناص 1استقرار الذرة: يعني وجود
فهي تميل للتفاعل يف الظروف العادية باستثناء عنصر الهيليوم يوجد إلكترونات  -الثامنة

 فقط بمداره األخير
 العناصر النبيلة )الخاملة(: هي عناصر املجموعة الثامنة، تركيبها مستقر 

 

 أجب عما يأتي: اعتمادًا ىلع التوزيع اإللكتروني للصوديوم والكلور،س: 
11Na = 2 ) 8 ) 1 
17Cl = 2 ) 8 ) 7 

 
 1 ج:ما عدد إلكترونات الغالف األخير يف ذرة الصوديوم؟  -أ

 كيف يمكن أن تصل ذرة الصوديوم لتوزيع إلكتروني شبيه للتوزيع اإللكتروني للغاز النبيل؟
 إلكترونات 1عندما تفقد إلكتروًنا واحًدا يصبح بمدارها األخير  ج:

 0 ج:إلكترونات الغالف األخير يف ذرة الكلور؟  ما عدد -ب
 لتركيب شبيه بالغاز النبيل؟ كيف تصل 

 إلكترونات وتستقر الذرة 1تكسب إلكتروًنا واحًدا فيصبح باملدار األخير ج:   
 ماذا يحدث لو ارتبطت ذرة الكلور بذرة الصوديوم؟ -ج

 ركًبا مستقًراج: تفقد ذرة الصوديوم إلكتروًنا تكتسبه ذرة الكلور فينتج م
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 تفقد ذرة الصوديوم إلكتروًنا ينتقل للغالف األخير لذرة الكلور
 

  عندما تفقد ذرة الصوديوم إلكتروًنا تصبح أيوًنا موجًبا+Na  ألن عدد البروتونات أصبح أكبر من
 عدد اإللكترونات

 تكسب ذرة الكلور إلكتروًنا تصبح أيونًا سالًبا   عندما-Cl ات أصبح أكثر من عدد اإللكترون ألن
 عدد البروتونات

 
  حالة االستقرار: حالة يصل إليها العنصر بحيث يصبح التوزيع اإللكتروني شبيه بالتوزيع

اإللكتروني للغاز النبيل، أي تصل الذرات لهذه الحالة عن طريق فقد اإللكترونات أو 
 كسبها أو عن طريق املشاركة بحيث يصبح الغالف األخير مكتماًل

 

 أكمل الجدول اآلتي:: (1)س

رمز 
 رصالعن

العدد 
 الذري

التوزيع 
اإللكتروني 

 للذرة
 رمز األيون

التوزيع 
اإللكتروني 

 لأليون

رمز أقرب 
عنصر 
 نبيل

العدد 
الذري 

للعنصر 
 النبيل

التوزيع 
اإللكتروني 

للعنصر 
 النبيل

Al 13 2 ) 8 ) 3 +3Al 2 ) 8 Ne 10 2 ) 8 
N 7 2 ) 5 3-N 2 ) 8 Ne 10 2 ) 8 
Li 3 2 ) 1 +1Li 2 He 2 2 
F 9 2 ) 7 1-F 2 ) 8 Ne 10 2 ) 8 
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 اكتب التوزيع اإللكتروني لكل من األيونات اآلتية:: (2)س

 

12Mg+2 = 2 ) 8  
8O-2 = 2 ) 8 

 لحالة االستقرار F9والفلور  Al 13وضح بالرسم كيف يصل كل من األملنيوم : (2)س

 

13Al = 2 ) 8 ) 3  
9F = 2 ) 7 

 
 

 فسر  ما يلي: (:2)س
 ىلع الرغم من صغر حجم النواة إال أنها تشكل معظم كتلة الذرة -أ

 ألنها تحوي البروتونات والنيوترونات ج:
     ال يوجد مركبات للعناصر النبيلة يف الطبيعة-ب

 باإللكتروناتج: ألنها مستقرة وغالفها األخير مكتمل 
 
 

 إلكترونات 3سيفقد 
 سيكسب إلكتروًنا 
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 :31إلكترونات يف الغالف الثالث وعددها الكتلي يساوي  5ذرة متعادلة تحوي (: 3س)

  15=  5+1+2 ج: ما عدد اإللكترونات يف هذه الذرة؟ -أ
 15 ج: ما عدد البروتونات يف هذه الذرة؟-ب

 16= 15 -31 ج: ما عدد النيوترونات يف هذه الذرة؟ -ج
 15ج:  ما العدد الذري لهذه الذرة؟ -د

 
 يع اإللكتروني لذرات العناصر اآلتية ثم حدد موقعها يف الجدول الدوري:اكتب التوز(: 4س)

  ج:
7N= 2 ) 5  

15P = 2 ) 8 ) 5 

20Ca= 2 ) 8 ) 8 ) 2  

4Be = 2 ) 2 

 

 وأجب عّما يليها من أسئلة: F9Li, 3O, 8Mg, 12B, 5Cl, 17S, 16ادرس العناصر (: 0س)
 Mg, Cl, S ج:    ؟3ته يساوي أي من هذه العناصر عدد األغلفة الرئيسية لذر -أ

 Li ج:     ؟1أي من هذه العناصر عدد إلكترونات الغالف األخير لذرته يساوي  -ب

 Mg ج: أي من هذه العناصر يصل إلى حالة االستقرار من خالل فقد إلكترونين؟ -ج

 O, Sج:      أي من هذه العناصر يكون أيوًنا ثنائيًّا سالبًا؟ -د

 
 
 
 
 
 
 

 

 الدورة الثانية املجموعة الخامسة
 الدورة الثالثة املجموعة الخامسة 
 الدورة الرابعة املجموعة الثانية 
 ثانيةالدورة الثانية املجموعة ال 
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، البوتاسيوم قابل لفقد إلكترون من الغالف األخير Clبوتاسيوم من ذرة كلور  Kعند اقتراب ذرة 
 Arيصبح قريب للتوزيع اإللكتروني للغاز النبيل اآلرغون  K+فينتج 

19K+ = 2 ) 8 ) 8 

ويصبح توزيعه قريب  Cl-وذرة الكلور تميل لكسب اإللكترونات وينتج األيون السالب 

 لتوزيع اآلرغون

 مركب أيوني KClينتج  ⇦

 تجاذب كهربائي بين األيونين املوجب والسالب((  ))ينشأ

 رابطة أيونية

  الرابطة األيونية: هي قوة جذب كهربائي تنشأ بين ذرتين إحداهما تميل
رونات وتكوين أيون موجب واألخرى تميل لكسب اإللكترونات لفقد اإللكت

 وتكوين أيون سالب

 
 :قوى الترابط بين أيونات املركبات األيونية كبيرة جدًا لذا 

 درجات انصهارها عالية جًدا
 موصلة للتيار الكهربائي يف حالة املصهور أو املحلول
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 نشأ الرابطة األيونية بين األملنيوم والكلوروضح باستخدام رموز لويس كيف ت س:
 3AlClينتج املركب ج: 

 

كلوريد الكالسيوم مركب أيوني، يوجد يف مياه البحر امليت، ويعد مركًبا ذا أهمية اقتصادية،  س:
 وضح باستخدام رموز لويس كيف يرتبط الكلور مع الكالسيوم يف هذا املركب

 رموز لويسج: 

 بالرسم
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 يف  الصيغة الكيميائية: هي الصيغة التي تبين نوع الذرات وعددها
 املركب )والشحنة الكلية للمركب = صفر( تكون متعادلة كهربائيًّا

  يجب معرفة شحنة األيون املوجب والسالب لتحديد صيغة املركب 
 2يون السالب مضاًفا له )يد( ثم األيون املوجب مثل التسمية تبدأ باألMgCl  كلوريد

 املغنيسيوم
 

  
 حدد الخطأ يف الصيغ

  2O2Ca -أ
  Ca  =+2   ⇦ +2Caشحنة الكالسيوم 

  O  =-2   ⇦2-Oشحنة األكسجين 

 CaO⇦   1:1عدديًّا الشحنات متساوية فتكتب الصيغة بنسبة 

 
     Cl2Li-ب

  Li  =+1   ⇦ +1Liشحنة الليثيوم 

  Cl  =-1   ⇦1-Clشحنة الكلور 

 LiCl⇦   1:1عدديًّا الشحنات متساوية فتكتب الصيغة بنسبة 

 
  2AlBr -ج

 Al  =+3   ⇦ +3Al                                Al= 2 ) 8 ) 313شحنة األملنيوم 

  Br  =-1   ⇦1-Brشحنة البروم 

 3AlBr⇦   3:1عدديًّا الشحنات بنسبة 
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 وعة األيونية: أيون مكون من نوعين أو أكثر من الذرات وتحمل املجم

𝑂𝐻−  𝑁𝑂3   ، مثل: شحنة سالبة أو موجبة
−        𝑆𝑂4

−2 𝑃𝑂4
−3  

 

 اكتب الصيغ الكيميائية
 ⇦نترات الصوديوم  -

 1NO1)(Na( ⇦ 3NaNO(3نعمل ضرب تبادلي 

 
 ⇦فسفات الكالسيوم   -

 

 4OP)(3aC( ⇦  2)4O(P3Ca(2تبادلي ونضع أقواس حتى نفصل األرقام  نعمل ضرب

 

  

 Na+      أيون صوديوم 

-    مجموعة نترات
3NO 

 aC+2        كالسيوم   أيون 

-3    فسفاتمجموعة 
4OP 
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 أكمل الفراغ يف الجدول بكتابة الصيغ الكيميائية للمركبات فيه: :(1)س
 ج: 

 1K+  وبوتاسيوم O-2 أكسيد البوتاسيوم يعني أكسجين -
 
 
 
 
 

 3Al+ملنيوم واأل OH-1هيدروكسيد األملنيوم يعني الهيدروكسيد  -
 
 
 
 
 
 

 2Mg+و املغنيسيوم   S-2كبريتيد املغنيسيوم يعني الكبريت  -

 1:1أي  2:2 نسبة
 
 
 
 
 

 2Ca+والكالسيوم   3NO-1يعني النترات  نترات الكالسيوم -
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 الصيغة الكيميائية اسم املركب
 K2O أكسيد البوتاسيوم

 Al(OH)3 هيدروكسيد األملنيوم
 MgS كبريتيد املغنيسيوم

 )3NOCa(2 نترات الكالسيوم

 
 أكمل الجدول اآلتي بكتابة اسم املركب لكل صيغة من صيغ املركبات األيونية فيه:(: 2س)

 
 اسم املركب الصيغة الكيميائية

Cl4NH كلوريد األمونيوم 

2)3Mg(NO نترات املغنيسيوم 
3NaNO نترات الصوديوم 

 ج:
-  Cl4NH وعة األمونيوم: كلوريد األمونيومنبدأ باأليون السالب الكلور ومجم 
- 2)3Mg(NO األيون السالب هو مجموعة النترات ثم أيون املغنيسيوم: نترات املغنيسيوم 
- 3NaNO األيون السالب هو مجموعة النترات ثم أيون الصوديوم املوجب: نترات الصوديوم 

 

 تعبير عن التفاعل الكيميائي بالرموز أو الكلمات، املعادلة الكيميائية: هي طريقة لل
توضح املواد املتفاعلة والناتجة وظروف التفاعل والحالة الفيزيائية للمواد وُتكتب 

 تبًعا لقانون حفظ املادة
  قانون حفظ املادة: هو قانون ينص ىلع أن املادة ال تفنى وال تستحدث يف التفاعل

 بل تتحول من شكل آلخر
 ادة يف املواد املتفاعلة  = عدد ذرات املادة يف املواد الناتجةعدد ذرات امل
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 اكتب معادلة موزونة تمثل تفاعل
 أكسيد األملنيوم الصلب ←األملنيوم الصلب + غاز األكسجين 

 املواد املتفاعلة                            املواد الناتجة        
 

 معادلة لفظية: 
 )صلب(+ أملنيوم )غاز(أكسجين  ←  ب()صلأكسيد األملنيوم

 :معادلة رمزية 
𝐴𝑙(𝑠) +  𝑂2(𝑔)  →  𝐴𝑙2𝑂3(𝑠)

 

 
  املوازنة:

(، لذا نضربها يف 3( ويف املواد الناتجة )2ننظر لذرات األكسجين يف املواد املتفاعلة )
(2( ويف املواد الناتجة بالعدد )3املواد املتفاعلة بالعدد )  

ح: تصب  

𝐴𝑙(𝑠) +  3𝑂2(𝑔)  →  2𝐴𝑙2𝑂3(𝑠)
 

  

 ذرات 6ذرات           6=3×2
 ثم نوازن عدد ذرات األملنيوم:

 1ويف املواد املتفاعلة =  4=2×2يف املواد الناتجة عدد ذرات األملنيوم= 
 (4فنضربها ب)

 لتصبح املعادلة:
4𝐴𝑙(𝑠) +  3𝑂2(𝑔)  →  2𝐴𝑙2𝑂3(𝑠)
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يتفاعل فلز الصوديوم مع محلول نترات الكالسيوم لينتج محلول نترات الصوديوم،  :س
 ويترسب الكالسيوم الصلب، اكتب معادلة لفظية ثم معادلة رمزية موزونة للتفاعل:

 ج:
 املعادلة اللفظية:

 )صلب(صوديوم + (سائل)لسيومنترات الكا  →  (سائل) + نترات الصوديوم)صلب( كالسيوم

 
 املعادلة الرمزية:

𝑁𝑎(𝑠) +  𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞)
 →  𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞)

+  𝐶𝑎(𝑠) 

 
يف املواد الناتجة وكذلك  1املعادلة الرمزية موزونة: ننظر للصوديوم يف املواد املتفاعلة = 

 الكالسيوم
 2فنضربها ب 1ويف املواد الناتجة =   2=ننتقل للنترات: يف املواد املتفاعلة 

 
𝑁𝑎(𝑠) +  𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞)

 →  2𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞)
+  𝐶𝑎(𝑠) 

 يف املواد املتفاعلة 2نعود ونوازن الصوديوم بصربه ب
 

2𝑁𝑎(𝑠) +  𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞)
 →  2𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞)

+  𝐶𝑎(𝑠) 

 

 ما عدد ذرات كل عنصر يف كل من الصيغ الكيميائية اآلتية: :(1)س

 4MgSO -أ
 ذرات O =4ذرة، األكسجين  S =1ذرة، الكبريت  Mg =1املغنيسيوم  ج:

 CO22Al)3(3 -ب
 ذرات )نضرب العدد الكبير بكل األعداد الصغيرة يف الصيغة( Al =2×2 =4األملنيوم ج: 
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 ذرات C =2×3 =6الكربون 
 ذرة O =2×3×3 =18األكسجين 

 3Al(NO(3 -ج
 ذرة Al =1األملنيوم ج: 

 ذرات N =3النيتروجين 
 ذرات O =3×3 =9األكسجين 

 4NaOCl -د
 ذرات Na =4الصوديوم ج: 

 ذرات O =4األكسجين 
 ذرات Cl  =4الكلور 

 
 وازن املعادالت اآلتية: :(2)س

𝐶𝑎(𝑠) +  𝑂2(𝑔)
 →  2𝐶𝑎𝑂(𝑠) 

2𝐶𝑎(𝑠) +  𝑂2(𝑔)
 →  2𝐶𝑎𝑂(𝑠) 

 
 

𝐻2(𝑔) +  𝐶𝑙2
(𝑔)

 →  𝐻𝐶𝑙(𝑔) 
𝐻2(𝑔) +  𝐶𝑙2

(𝑔)
 →  2𝐻𝐶𝑙(𝑔) 

 
 

𝑀𝑔(𝑠) +  𝐴𝑙2(𝐶𝑂3)3(𝑎𝑞)
 →  𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑎𝑞)

+  𝐴𝑙(𝑠) 
3𝑀𝑔(𝑠) +  𝐴𝑙2(𝐶𝑂3)3(𝑎𝑞)

 →  3𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑎𝑞)
+  2𝐴𝑙(𝑠) 
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 معاني املفردات جميعها مكتوبة يف الشرح مسبًقا (:1)س
 3AlBrوضح باستخدام رموز لويس: (: 2س)

13Al = 2 ) 8 ) 3 

35Br = 2 ) 8 ) 18 ) 7 

 

 الكيميائية للمركبات اآلتية: اكتب الصيغ (:3س)

 نيومنترات األمو -أ

 ج:

 

 

 كربونات الصوديوم-ب

 ج:

 

 

 

 كبريتات األمونيوم -ج

 ج:
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 أكسيد البوتاسيوم -د

 ج:

 

 

 

 

 فسفيد الصوديوم -ه

 ج:

 

 

 
 وضح باستخدام رموز لويس كيف تتكون الرابطة(: 4س)
 HF -أ

  ج:

 
 3NH-ب

 ج:

 
 4CH -ج

  ج:
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 وازن املعادالت: (:0س)

  
𝐹𝑒(𝑠) +  𝑂2(𝑔)

 →  𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)
 

4𝐹𝑒(𝑠) +  3𝑂2(𝑔)
 →  2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)

 
 

𝐶(𝑠) +  𝑂2(𝑔)
 →  𝐶𝑂2(𝑠)

 
 

𝐻2(𝑔) +  𝑂2(𝑔)  →  𝐻2𝑂(𝑔) 
2𝐻2(𝑔) +  𝑂2(𝑔)  →  2𝐻2𝑂(𝑔) 

 
𝑀𝑔(𝑠) +  𝑂2(𝑔)  →  𝑀𝑔𝑂(𝑠) 
2𝑀𝑔(𝑠) +  𝑂2(𝑔)  →  2𝑀𝑔𝑂(𝑠) 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي (:1س)
 :اإللكترونات هي (1)
 جسيمات سالبة الشحنة مهملة الكتلة -أ
 جسيمات موجبة الشحنة مهملة الكتلة -ب
 جسيمات متعادلة الشحنة توجد يف النواة -ج
 النواةجسيمات سالبة الشحنة توجد يف  -د

 
 :العدد الكتلي هو (2)
 مجموع عدد اإللكترونات والبروتونات -أ

 عدد النيوترونات-ب
 عدد البروتونات -ج
 مجموع عدد البروتونات والنيوترونات -د
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 يساوي: 3نيوترونات وشحنته + 6بروتونات و 0العدد الذري أليون يحتوي  (3)

 11 -د          8 -ج              6 -ب         0 -أ
 

 ( وعليه يكون عدد الكتلي يساوي:7 (8( 2وتوزيعه اإللكتروني ) 18وناته عنصر عدد نيوتر (4)
 7 -د        30 -ج             18 -ب        17 -أ

𝑀𝑔+2 عدد اإللكترونات يف أيون املغنيسيوم  (0)
12
24: 

 12 -أ
 11 -ب
 14 -ج
 24 -د

 السعة القصوى من اإللكترونات يف الغالف الثاني: (6)
 2 -أ
 11 -ب
 18 -ج
 8 -د

 
𝑋𝑧يمثل  (7)

𝑦 :رمز لذرة أحد العناصر وعليه يكون عدد النيوترونات يف هذه الذرة يساوي 
 y-z -أ

 y -ب
 z -ج
 y-z -د
 

𝑈92رمز ذرة  اليورانيوم  (8)
 وىلع ذلك فذن عدد اإللكترونات يف هذه الذرة يساوي: 235

 92 -أ
 230-ب
 327 -ج
 143 -د
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 :هو 01وعدده الكتلي  23عدد البروتونات يف ذرة عنصر عدده الذري  (9)
 شبه فلز -د          عنصر انتقالي -ج              28 -ب         23 -أ

 
 :باالعتماد ىلع موقع عنصر الصوديوم يف الجدول الدوري يوصف بأنه (11)

 شبه فلز -د        عنصر انتقالي -ج            ال فلز -ب        فلز -أ
 

 :أي من العناصر اآلتية ال يكوِّن مركبات (11)

 الكالسيوم -أ
 الهيدروجين -ب
 النيون -ج
 األكسجين -د

 
 :إلكترونات يف الغالف الثالث فذن عددها الذري 6ذرة متعادلة تحتوي ىلع  (12)

 6 -أ
 16 -ب
 8 -ج
 11 -د

 ( بجانب العبارات اآلتية:( أو  )ضع إشارة ) (:2س)
 ()       الفلزات أكثر من الالفلزات يف الجدول الدوري -أ

 () خيرالعناصر يف املجموعة الواحدة لها نفس عدد اإللكترونات يف الغالف األ-ب
 ()    العناصر يف أقصى اليسار من الجدول الدوري هي فلزات -ج
 ()    رتبت العناصر يف الجدول الدوري حسب تزايد كتلها الذرية -د

 
عند إضافة محلول كلوريد الصوديوم إلى محلول نترات الفضة يتكون محلول نترات الصوديوم  (:3)س

  يائية موزونة تمثل هذا التفاعلوراسب أبيض من كلوريد الفضة، اكتب معادلة كيم
  ج:

 )سائل(+ كلوريد الصوديوم )سائل(نترات الفضة →  )سائل(+ نترات الصوديوم )صلب(كلوريد الفضة

 
𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) +  𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞)

 →  𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞)
+  𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠) 
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 العدد الذري والعدد الكتلي (:1س)
  عدد البروتونات يف الذرةيطلق ىلع -أ
 تسمى الذرة يف الحالة الطبيعية قبل اشتراكها يف التفاعالت -ب
 يطلق ىلع مجموع البروتونات والنيوترونات -ج

 
 ادرس رموز العناصر اآلتية ثم أجب عن األسئلة (:2س)

  𝐻  1
1        𝑂  8

16              𝐶  6
12                              

 ماذا يمثل  الرقم السفلي؟ وماذا يمثل الرقم العلوي؟ -أ
 العدد الذري أكبر أم أقل من العدد الكتلي؟-ب

 
 ؟ ما عدد إلكتروناتها؟Cذرة يرمز لها بالرمز (: 3س)

 
 :12، عدد نيوتروناتها 23ذرة عنصر عددها الكتلي (: 4س)
 ما عدد البروتونات؟ -أ

 ما عدد اإللكترونات؟-ب
 

 :19وعدد بروتوناته  39ي عنصر عدده الكتل(: 0س)
 احسب عدد إلكتروناته -أ

 احسب العدد الذري-ب
 احسب عدد النيوترونات -ج

 
 A,B,C,D,E,F,G,H,I,Jلديك العناصر االفتراضية اآلتية: (: 6س)
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 قلوي يقع يف الدورة الثالثة Aالعنصر  -أ
 17عدده الذري  Bالعنصر -ب
 3ي التكافؤ له يساو eيف الدورة الثانية وعدد  Cيقع العنصر -ت
 من الغازات النبيلة ويقع يف الدورة الرابعة Dالعنصر -ث
 داخل مركباته 2+يف الدورة الثالثة يميل ليكوِّن شحنة  Eالعنصر  -ج
 يف مركباته ويقع يف الدورة الثانية 3-يميل لتكوين أيون  Fالعنصر  -ح
 (G (2 ) 8) 6التوزيع اإللكتروني للعنصر  -خ
 شارك ويقع يف الدورة األولىال يميل للفقد أو للكسب أو للت Hالعنصر  -د
 من الهالوجينات ويقع يف الدورة الرابعة Iالعنصر  -ذ
 بروتون 19عدد بروتوناته  Jالعنصر  -ر

 
 أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها:(: 7س)
 ………..وعدده الكتلي……………… نيوترون، عدده الذري  13بروتون و 12العنصر الذي يحتوي  -أ

 أكمل املعادالت الكيميائية-ب
𝐾 +  𝑂2  →  
𝐻𝐶𝑙 +  𝑀𝑔  → 
𝐴𝑔𝑁𝑂3 +  𝐾𝐼  → 
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  الحركة االهتزازية: هي حركة الجسم ذهاًبا وإياًبا حول موضع سكونه وتتكرر هذه

 الحركة يف فترات زمنية ثابتة
 ري: الزمن الذي يلزم الجسم لكي يكمل دورة كاملةالزمن الدو 

 

الزمن الدوري = 
الزمن الكلي للدورات

عدد الدورات
 

 وحدته )الثانية( ورمزه )ز(

 

 التردد: عدد الدورات الكاملة خالل ثانية واحدة 

=  التردد
عدد الدورات
زمن الدورات 

 

( وحدته ر)ت    
1

ث 
 = هيرتز 1-ث=   

 يتناسب عسكيًّا مع الزمن الدوري أي أن التردد 

=  التردد                                                     
1

زمن الدوري 
  =

1

ز 
  

 

 الدورة الكاملة تكتمل عندما يعود الجسم إلى نقطة البداية نفسها

 األرجوحة، حركة البندول يف الساعة، حركة الوتر 
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 ثواني، احسب الزمن الدوري لهذه الكرة وترددها 5رة خالل دو 21أتمت كرة 

الزمن الدوري = ج: 
الزمن الكلي للدورات

عدد الدورات
 

ز =  
5
 ثانية 1.25=     21

=  التردد
عدد الدورات
زمن الدورات 

 

=  رت
21
 هيرتز 4=  5

 :حركة البندول 

 املسار يبدأ من )أ(

 دورة كاملة)أ(: يكون  ⇦)ب(  ⇦)ج(  ⇦)ب(  ⇦ (أ)

 )ج(: نصف دورة ⇦)ب(  ⇦ (أ)

 )ب(: ربع دورة ⇦ (أ)
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أثر العوامل اآلتية ىلع تسمى الكرة املربوطة بخيط البندول البسيط، استقص  س:
 لهذا البنادول ومثل العالقة بيانيا: الزمن الدوري

 سم( 111، و51 مع ثبوت كل من كتلة الكرة وعدد الدورات )طولين طول خيط البندول .1

 غ(511و 251مع ثبوت طول خيط البندول وعدد الدورات )كتلتين  كتلة الكرة .2

 ج:
 يزداد الزمن الدوري عند زيادة خيط البندول .1
 ال يتغير الزمن الدوري بتغير كتلة الكرة .2

 

 ماذا نعني بقولنا إّن: (:1س)

 هيرتز؟ 121تردد شوكة رنانة  -أ

 دورة/ ثانية 121دورات الكاملة خالل ثانية واحدة لشوكة رنانة = يعني عدد ال ج:

 ثانية؟ 2الزمن الدوري لبندول -ب

 ثانية 2يعني الزمن الالزم حتى يكمل البندول دورة كاملة =  ج:
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دورة خالل دقيقة، احسب الزمن الدوري لهذا الوتر  121وتر آلة موسيقية يكمل  (:2)س

 وتردده

الزمن الدوري = ج: 
الزمن الكلي للدورات

عدد الدورات
 ثانية 61دقيقة =  1الزمن الكلي=     

ز =  
61

121
 ث 1.5=     

=  التردد
عدد الدورات
زمن الدورات 

  =
121
 هيرتز 2= 1-ث 2=  61 

 ويمكن أن نحسب التردد:

      = رت
1

 =       ز 
1

1,5
 حيث: ز = الزمن الدوري             هيرتز 2=  

      
 ثانية؟ 1.5رة تهتز إذا علمت أن زمنها الدوري ما تردد مسط (:3)س

      = رت ج:
1

 =       ز 
1

1,5
 هيرتز              2=  

( لكرة مربوطة بخيط، أجب 4_2باالعتماد ىلع الشكل ) (:4)س
 عما يأتي:

 متى تكمل الكرة نصف دورة؟ وضح ذلك بالرسم -أ
 ورة)ج(: نصف د ⇦)ب(  ⇦)أ(  ج:

 متى تكمل ربع دورة؟ وضح ذلك بالرسم-ب
 )ب(: ربع دورة ⇦)أ(  ج:
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  :هي أحد أشكال انتقال الطاقة، تتحرك يف  تعريفها فيزيائيًّا:املوجة

 وسط مادي )ما عدا املوجات الكهرومغناطيسية(
 أشكال املوجة تبًعا ملصدرها: 

 موجات دائرية -1
 موجات مستقيمة -2

 قل قد يكون صلب أو سائل أو غازالوسط النا 
  :هي موجات تحتاج إلى وسط ناقل مثل: موجات الصوت، املوجات امليكانيكية

 موجات املاء، املوجات الزلزالية
 

 كيف تنتقل طاقة الزلزال الذي يحدث يف وسط البحر إلى الشاطئ ويسبب الدمار؟ :س
األرض إلى املاء الذي يتفاعل مع هذه املوجات ويضطرب وقد  ألن املوجات الزلزالية تنتقل عبر ج:

 يسبب تسونامي وفيضانات ىلع شاطئ البحر واملناطق املحيطة به
 

 فسر حركة قطعة الفلين صعوًدا وهبوًطا من دون انتقالها من مكانها :(1)س
 ألنها اكتسبت طاقة من املصدر عبر املوجات ج:
 الخريطة املفاهيمية اآلتية: أكمل :(3)س
  ج:

 

 
 
 
 

املوجات امليكانيكية

تنتقل عبر

وسط غازي

موجات صوتية

وسط صلب

موجات زلزالية

وسط سائل

موجات املاء
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 :أنواع املوجات 
 املوجة املستعرضة -1
 املوجة الطولية -2

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  املوجات املستعرضة: هي املوجات التي يكون فيها اتجاه انتشار املوجة عموديُّا
 "حركة النابض لألىلع واألسفل" ىلع اتجاه حركة النابض

 

 وجةشكل امل: 
 
 

 
 
 
 
 

 القمة: أبعد نقطة للنابض عن موضع السكون باتجاه األىلع 
 القاع: أبعد نقطة للنابض عن موضع السكون باتجاه األسفل 
 اتساع املوجة: هي أكبر إزاحة للنابض عن موضع السكون لألىلع أو لألسفل 
 الطول املوجي: هو املسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين 

 
 ملوجة الواحدة = الزمن الدوري للموجةزمن ا
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  املوجات الطولية: هي املوجات التي تنتشر فيها املوجة بنفس اتجاه
 )حركة النابض لألمام والخلف( حركة النابض

 
 شكل املوجة: 

 
 

 
 التضاغط: مناطق تقارب حلقات النابض بعضها من بعض 
 التخلخل: مناطق تباعد حلقات النابض بعضها عن بعض 
  املوجي: هو املسافة بين تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتالينالطول 

 
 يتناسب الطول املوجي مع التردد تناسًبا عكسيًّا

 
 

    
1

ت
ر

  ∝     γ       γ الترددرت                  : الطول املوجي = 

⇦   
1

ت
ر

 × ثابت  =   γ   بالضرب التبادلي 

ثابت     = ت 
ر

 ×   γ  ⇦ وحدة السرعة 1-ث× دات: م الوح = 

     ت
ر

 ×   γ =  ع: سرعة انتشار املوجة⇦     ع
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 اعتماًدا ىلع الشكل 
 سم 4اتساع املوجة: أقصى ارتفاع أو انخفاض للموجة =  -1

 م 1.1سم =  11= املسافة بين قمتين =  γالطول املوجي  -2
 ثواني 4الزمن الدوري ز = زمن موجة كاملة )قمة + ارتفاع( =  -3
  رتالتردد  -4

=      
1

 =       ز 
1
 هيرتز      1.25=  4 

 سرعة انتشار املوجة  -0
 م/ث        1.25=  رت×  1.6ع = 

 

 ما العالقة بين اتساع املوجة وطاقتها؟ أعط أمثلة من الطبيعة :س
 ة، مثل: أمواج البحر، الزالزلكلما زاد اتساع املوجة زاد مقدار الطاقة التي تنقلها املوج ج:

 

 هرتز 4سم، وترددها  5ارسم موجة مستعرضة اتساعها  :(1)س

      = 4= رت ج:
1

 بالضرب التبادلي ⇦      ز 

 ز = 
1
 ث     1.25=  4
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 101م/ث، فذذا كان تردد املصدر 341موجة صوتية تنتشر يف الهواء بسرعة  :(2)س

 فاحسب طول املوجة الصوتيةهيرتز 

ت   ج:
ر

 ×   γ = ع=  γ⇦     ع
ت 

ر

  =
341
 م2=  101

إذا كانت املسافة بين القمة األولى والقمة العاشرة ملوجات مستعرضة انتشرت يف حبل  :(3)س

 م، فاحسب الطول املوجي45

املسافة كاملة=  γ  الطول املوجي ج:
عدد املوجات

  =
45

 م4.5=  11

 

 :تطبيقات املوجات الكهرومغناطيسية 
 األشعة تحت الحمراء: أشعة التحكم عن بعد )الريموت كنترول( -1
 أشعة امليكروويف: أفران امليكروويف، األجهزة الخلوية -2
 األشعة السينية: يف الطب )تصوير األشعة( -3
 زيون، أجهزة الرادارموجات الراديو: املحطات اإلذاعية، التلف -4

 أكمل املخطط اآلتي :(1)س

: خصائصها

ال تحتاج وسط ناقل -1

سرعة =ث /م111× 3= سرعتها-2
الضوء

موجات مستعرضة ال تحتاج : تعريفها
لوسط ناقل النتشارها

الضوء املرئي: مثال عليها

أشعة جاما

أشعة امليكروويف

املوجات الكهرومغناطيسية
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(، ما الزمن الذي م 1111×1.5إذا علمت أن املسافة بين األرض والشمس )(: 2س)
 يحتاجه الضوء ليصل إلى األرض؟

السرعة =  ج:
املسافة

الزمن
بالضرب التبادلي: الزمن =  ⇦ 

املسافة
السرعة

 
 ثانية 511م/ث =  111×3÷  م 1111×1.5الزمن = 

 علل: ملاذا يستخدم رواد الفضاء أجهزة االتصاالت الالسلكية عندما يتحدث بعضهم مع بعض(: 3س)
 ألن جهاز الالسلكي يستخدم موجات كهرومغناطيسية تنتشر يف الفراغ وال تحتاج وسط ناقل ج:

 
 

  األجسام واهتزازها تتولد املوجات الصوتية عند تذبذب 
 )وهي تكون موجات طولية )تضاغط وتخلخل جزيئات الهواء 

 
 العوامل املؤثرة يف سرعة انتشار املوجات الصوتية: 
 الحالة الفيزيائية للوسط الناقل -1
 د سرعة انتشار الصوتكثافة الوسط الناقل: )عالقة طردية( كلما زادت كثافة الوسط تزدا -2
 مرونة الوسط الناقل: بزيادة مرونة الوسط تزداد سرعة انتشار الصوت -3
 درجة الحرارة: زيادة حرارة الوسط الناقل تزيد سرعة الصوت -4

 

مقطًعا لنافذة زجاجية تحتوي ىلع طبقتين من  يبين الشكل :س
  عزل الصوت؟ الزجاج بينهما فراغ، ما أهمية هذا الفراغ يف

يعمل هذا الفراغ يف النوافذ الزجاجية املزدوجة ىلع تقليل  ج:
املوجات الصوتية التي تنفذ من الخارج إلى الداخل ألن سرعة انتشار 

 الصوت يف الغازات أقل منه يف أي وسط آخر
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 باالعتماد ىلع الجدول فسر الحاالت التي تليه: :س
روجين الهيد الغاز

 °صفر س دعن
د عن ليومالهي

 °صفر س
صفر  دعن الهواء

 °س
 دعن الهواء

 °س 21 
 343 330 972 0286 سرعة الصوت )م/ث(

 
 °أكبر من سرعته يف الهواء عند درجة صفر س °س21سرعة الصوت يف الهواء عند درجة  -أ

الذي درجة  عند انتقال موجة صوتية خالل وسطين مختلفين يف درجة الحرارة، الوسطألنه  ج:
حرارته أىلع تكون سعة اهتزاز ذرته أكبر، فتنتقل املوجة الصوتية من ذرة إلى أخرى بشكل 

 أسرع
 °سرعة الصوت يف الهيدروجين والهيليوم أكبر من سرعته يف الهواء عند صفر س-ب
ر ألن ذرات الهيدروجين أكثر تقاربا وتماسكا من ذرات الهواء وكذلك الهيليوم، لذا سرعة انتشا ج:

 الصوت يف الهيدروجين أكبر
 

 
 قانون االنعكاس: زاوية سقوط الصوت ىلع جسم ما تساوي زاوية انعكاسه

  م فأكثر 10الصدي: هو تكرار الصوت األصلي نتيجة انعكاسه عن حاجز ىلع بعد 

 علل: يف الغرف التي تحتوي قطع أثاث ال ُيسمع صوت الصدى
هذه الغرف تحوي مواد خشنة وغير مصقولة مثل الخشب والقماش تمتص الصوت، وبهذا ال  ألنج: 

 يحدث انعكاس للصوت
 

 تطبيقات الصدى: 
قياس سرعة الصوت: من خالل قياس الزمن الالزم لقطع مسافة معينة، الصوت وحاجز  -1

 يف الوسط الناقل
 قياس أعماق املحيطات: مثل جهاز السونار -2
 النسبة لبرج املراقبة باستخدام جهاز الرادارتحديد موقع طائرة ب -3
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( حدود السمع عند اإلنسان وبعض الكائنات الحية، اعتماًدا 12_4يبين الشكل ) :س
ىلع الشكل، أجب عن األسئلة التي 

  تليه:
 ما حدود السمع عند اإلنسان؟ -أ

حدود السمع عند اإلنسان: ج: 
 هيرتز 21-2111

وجات الصوتية ماذا تسمى امل-ب
 21111التي يزيد ترددها ىلع 

 هيرتز؟
 موجات فوق صوتيةج: 

 هيرتز؟ 21ماذا تسمى املوجات الصوتية التي يقل ترددها ىلع  -ج
 موجات تحت صوتيةج: 

 

تقاس أعماق البحار واملحيطات باستخدام جهاز السونار، فذذا بث الجهاز موجات صوتية باتجاه  :س
ثانية تم التقاط املوجات الصوتية املنعكسة وإذا علمت أن سرعة الصوت  1.2حيط، وبعد قاع م

 م/ث فأجب عما يأتي: 1411يف املاء 
 ما الزمن الذي احتاجت إليه املوجات الصوتية للوصول إلى قاع املحيط؟ -أ

انية ث 1.2 طوال رحلة املوجات الصوتية نزواًل وعودة للجهاز يف األىلع استغرقت وقت = ج: 

 ثانية 1.1=    2÷   1.2إذًا زمن الوصول للقاع =  
 ما عمق املحيط؟-ب

 م 141=  1.1×  1411الزمن = × املسافة = السرعة ج: 
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 الرنين: هو اهتزاز جسم بتأثير جسم آخر له التردد نفسه 

 
اهتزاز جسم قريب من جسم آخر يظهر بحيث تهتز ذرات مادة بتردد معين، وهو تردد طبيعي لها، وب

 اهتزاز الجسم القريب منه
 

 :تطبيقات ىلع ظاهرة الرنين 
 الشوكة الرنانة يف املختبرات -1
 جهاز األمواج فوق الصوتية لتفتيت الحصى -2

 

 وضح مبدأ عمل جهاز األمواج فوق الصوتية يف تفتيت الحصى :س
ة موجات ترددها يساوي التردد الطبيعي لذرات الحصى وهذا يصدر جهاز املوجات فوق الصوتيج: 

 يعمل ىلع زيادة اتساع اهتزاز ذرات الحصى وبالتالي تفتيته وخروجه مع البول
 

 فسر: :س
 ينصح القائد جنوده بعدم السير بانتظام عند عبور الجسور -أ

 عي للجسر فينهار الجسرألن السير املنتظم ينتج تردد يساوي التردد الطبيج: 
 يصدر تشويش عن جهاز  الراديو عندما يرن الهاتف الخلوي بجانبه-ب

 بسبب ظاهرة الرنين، حيث أن موجات الخلوي ترددها متساوي مع تردد موجات الراديوج: 
 

 وضح كيف يمكن استخدام ظاهرة انعكاس املوجات يف: (:1س)
 سراب السمك تحت سطح املاءكشف السفن عن أماكن وجود أ -أ

تصدر سفينة موجة صوتية وعندما تصطدم بسرب من السمك تنعكس ويتم تحديد مكان  ج:
 السمك بحساب الزمن املستغرق
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 الكشف عن مكامن النفط أو املياه الجوفية -ب
عند إرسال موجات صوتية يتم حساب األزمنة النعكاس الصوت يف كل  ج:

فسرعة الصوت تعتمد ىلع نوع الوسط طبقة من الطبقات تحت األرض، 
 الناقل، فيتم تحديد ما تحتويه كل طبقة

 
ثوان، فذذا علمت أن سرعة املوجات  3يصدر حوت موجة صوتية فترتد عن صخرة بعد مرور  (:2س)

 م/ث، فما بعد الصخرة عن الحوت؟ 1511س يساوي  °21الصوتية يف املاء عند درجة حرارة 
 الزمن  ×املسافة = السرعة     ج:

 م )املسافة كاملة( 4511=   3×  1511املسافة = 

 م 2251=  2÷  4511=  2÷ بعد الحاجز = املسافة 
 

وضع رواد فضاء مرآة ىلع سطح القمر ثم أرسلوا موجات كهرومغناطيسية من األرض نحو (: 3س)
 رض؟ثانية، فما بعد القمر عن األ 2.1سطح القمر، وانعكست املوجات وتم التقاطها بعد 

 ث/م 1 11×3سرعة الصوت يف الهواء =  ⇦ الزمن  ×املسافة = السرعة     ج:

 م )املسافة كاملة( 1 11×4.1 =   1.2×  1 11×3= املسافة 

 م 1 11×2.4=  2÷  1 11×4.1=  2÷ = املسافة  القمرعد ب
 

 فسر:(: 4س)
 تسمع صفير بعض النوافذ غير محكمة اإلغالق عندما تهب الرياح -أ

 الهواءأ تحرك مع مسافة فتحة النوافذ يبدندما يتساوى الطول املوجي للهواء املع ج:
 (ظاهرة الرنين)صوات مختلفة أباالهتزاز وبذلك تنتج 

 تسمع أصوات أنابيب التهوية لشبكات املياه يف املنزل عندما تهب الرياح-ب

فعل ظاهرة الرنين يتساوى الطول املوجي للهواء املتحرك مع طول عمود الهواء يف ب ج:
 ا مختلفةصواًتأنبوب فيهتز الهواء ويصدر األ
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 :سرف (:2س)
 رات الشمسية وعدم سماعهااالنفجارؤية  -أ

ن الضوء ال يحتاج وسط ناقل بينما أل ؛لذا نرى االنفجار ،ال يوجد وسط ناقل يف الفضاءنه أل :ج
 الصوت يحتاج لذا ال نسمعه

 يف الفراغية طيسانتشار املوجات الكهرومغناهمية أ-ب
 رضنه بسبب هذه الخاصية يصل ضوء الشمس لألأل :ج

 
جب عما أمن شوكتين رنانتين باالعتماد ىلع الشكل موجتين صوتيتين  (11_4)مثل الشكل ي(: 3س)

  :تيأي
 ؟ىلعأمن املوجتين ذات تردد ي أ -أ

 (كبرأعدد موجات )ولى ملوجة األا :ج
 كبر؟أمن املوجتين ذات طول موجي ي أ-ب
 ملوجة الثانيةا :ج
 ؟ا يف املاءاًرسرع انتشأاملوجتين ي أ -ج
 متساوية يف السرعة :ج
 
 :ما الفرق بين كل من(: 4)س

 والزمن الدوريلتردد ا -أ

 لتردد هو عدد االهتزازات الكاملة يف الثانية الواحدةا ج:
 كمال اهتزازه كاملةهو الزمن الالزم إل :الدوريالزمن     

 جة املستعرضةالطولية واملوملوجة ا-ب

  ج:
 الطوليةة املوج املستعرضةاملوجة  املقارنةوجه 

يتعامد مع اتجاه حركة باتجاه  انتشارهااتجاه 
 جزئيات الوسط الناقل

يوازي اتجاه حركة  باتجاه
 جزئيات الوسط الناقل

 شكل تضاغط وتخلخلىلع  شكل قمة وقاعىلع  انتشارهاشكل 
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 املوجة واتساع املوجةطول  -ج

 و قاعين متتاليينأاملسافة بين قمتين  :ول املوجةط ج:
زاحة لجزيئات إقصى أو (السكون)املسافة بين موضع االتزان  :املوجةع تساا

 الوسط
ن أفقدر  ،ثوان 5مامه كل أن قمة موجة واحدة تعبر أينما كان صياد يصطاد السمك الحظ ب(: 0س)

سية بين أم واملسافة الر2املسافة بين كل قمتين تساوي 
  :م باستخدام البيانات السابقة 1.4القمة والقاع 

املوجة وحدد عليها االتساع والطول رسم ا -أ
 من الدورياملوجي والز

 جةسرعة انتشار املوحسب ا-ب

السرعة =  :ج 
املسافة

الزمن
  

  = لسرعةا  
2
  سرعة املوجة ⇦      ث/م 1.4=   5

 تردد املوجةحسب ا -ج

      = رت :ج
1

 =       ز 
1
              هيرتز 2.1=  5

 اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي (:6س)
ولى ضعف تردد املوجة الثانية يف وسط تردد املوجة األ ،موجتان من النوع نفسهنتقلت ا (1)

 :ن العالقة بين سرعتي املوجتين هيذوىلع ذلك ف ،متجانس
 2ع2= 1ع -أ

 2ع= 1ع-ب

 1ع2= 2ع -ج

 2ع3= 1ع -د
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 :تنقلملوجات ا (2)
 ادةم -أ

 سيماتج-ب
 اقةط -ج
 رددًات -د
تدريجات للتردد  4حد زمالئه باستخدام مولد اهتزازات له أن يفحص سمع أطالب ريد ي (3)

 ؟ي تدريج يجب وضع املولد ليستقصي ذلكأفعلى 
 هيرتز 211 –فر ص -أ

 هيرتز 2111 – 211 -ب

 هيرتز 21111 – 2111 -ج

 هيرتز 21111 – 21 -د
 :زاحة لدقائق الوسط عن موضع السكون هيإقصى أخصائص املوجة التي تعرف بى حدإ (4)
 املوجةول ط -أ

 لترددا-ب
 املوجةتساع ا -ج
 انتشار املوجةرعة س -د
 :ن الزمن الدوري للموجةذزيادة الطول املوجي فند ع (0)

 زدادي -أ
 يقل -ب
 يتغير ال -ج
 ثم يقلزداد ي -د

ي أمن الشمس املوجات تحت الحمراء والضوء املرئي واملوجات فوق البنفسجية فنبعث ت (6)
 :تية صحيحة حول الزمن الذي تستغرقه هذه املوجات للوصول للغالف الجويالعبارات اآل

 والأتحت الحمراء تصل ملوجات ا -أ
 والأاملرئي يصل الضوء  -ب
 والأفوق البنفسجية تصل املوجات  -ج
 تصل يف الوقت نفسهجميعها  -د

 


