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للسعادة مفاتيح والعلم أحدها فاجتهدي لتحصلي عليه

الكتاب هو المرجع األساسي للطالبة وهذه المذكرة ال تغني عنه: مالحظة

: ................................اسم الطالبة
: .......................................الصف

رباب السيد عيسى. أ: إعداد
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الحركة والقوى واآلالت البسيطة: الفصل األول

الحركة: الدرس األول
75إلى صفحة 70من صفحة : الكتاب المدرسي

أنواع الرسعة

الرسعة المنتظمة 
(الثابتة)

الرسعة    
اللحظية

الرسعة 
المتوسطة

ة زمنية  الرسعة خالل فتر
محددة

الرسعة خالل لحظة 
محددة

وسطةعند تساوي الرسعة اللحظية مع الرسعة المت-
عند عدم تغتر الرسعة اللحظية-

(ث/م)تقاس رسعة الدراجات الهوائية بوحدة المتر لكل ثانية -
(س/كلم)تقاس رسعة السيارات وما شابهها بوحدة الكيلومتر لكل ساعة -

:حساب السرعة والمسافة

ف

زع

(الرسعة المتوسطة)قانون حساب الرسعة 
(ز)الزمن ÷ ( ف)المسافة ( = ع)الرسعة 

قانون حساب المسافة المقطوعة
(ز)الزمن × ( ع)الرسعة ( = ف)المسافة 

ي الرسعة المتوسطة لطائرة قطعت مسافة -1 .كم خالل ساعتي   4000أحسب 

ي الرسعة المتوسطة لسيارة سباق استغرقت -2 .كم خالل السباق900ساعات لكي تقطع مسافة 3أحسب 

:تطبيقات لحساب السرعة المتوسطة

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

كم4000( = ف)المسافة 
(ع)الرسعة المتوسطة ساعة2= ساعتان = الزمن 

ز÷ ف = ع 
2÷ 4000= ع 
س/كم2000= ع 

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

كم900( = ف)المسافة 
(ع)الرسعة المتوسطة ساعات3= الزمن 

ز÷ ف = ع 
3÷ 900= ع 
س/كم300= ع 
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تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الحركة والقوى واآلالت البسيطة: الفصل األول

الحركة: الدرس األول
75إلى صفحة 70من صفحة : الكتاب المدرسي

رباب السيد عيسى. أ: إعداد

:تطبيقات لحساب المسافة المقطوعة

فكم تبعد . ساعة/ كم 4200تستغرق الرحلة الجوية من الدمام إىل جدة ساعتان، فإذا كانت رسعة الطائرة -1
الدمام عن جدة؟

.  س/كم72ة استغرقت رحلة العائلة إىل الدمام ساعتان بالسيارة، فإذا كانت الرسعة المتوسطة للسيار -2
ي بعد الدمام عن موقع انطالق العائلة؟ أحسب 

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

س/كم4200( = ع)الرسعة 
(ف)المسافة ساعة2= ساعتان = الزمن 

ز× ع = ف 
2× 4200= ف 
كم8400= ف 

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

س/كم72( = ع)الرسعة 
(ف)المسافة ساعة2= ساعتان = الزمن 

ز× ع = ف 
2× 72= ف 
كم144= ف 

:التسارع

ي الرسعة مقسوًما عىل الزمن الالزم ل
هذا التغتر التسارع هو التغتر ف 

ي اتجاه الرسعة : التسارع موجًبا-
دالرسعة تزداو الحركة ف 

لالرسعة تقو الحركة عكس اتجاه الرسعة : التسارع سالًبا-
الحركة ذات رسعة منتظمة: التسارع صفًرا-

ي حالة تسارع عندما
:يكون الجسم ف 

تتغتر رسعته-1
يتغتر اتجاه حركته-2
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الحركة والقوى واآلالت البسيطة: الفصل األول

الحركة: الدرس األول
75إلى صفحة 70من صفحة : الكتاب المدرسي

أ

ب

ج

ي لتسارع ج
سًم ما الشكل المجاور يمثل الرسم البيان 

نتغتر الرسعة مع الزم–( منىح الرسعة مع الزمن)

ة وجه المقارنة ة (أ)الفتر ة (ب)الفتر (ج)الفتر

سالبصفرموجبنوع التسارع

تقلمنتظمةتزدادرسعة الجسم

اتجاه الحركة 
والتسارع

ي اتجاه 
التسارع ف 

التسارع عكس -الحركة
اتجاه الحركة
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الحركة والقوى واآلالت البسيطة: الفصل األول

الشغل واآلالت البسيطة: الدرس الثاني
85إلى صفحة 76من صفحة : الكتاب المدرسي

:الشغل
ي اتجاه الحركة

القوة الالزمة لتحريك جسٍم ما ف 

 عندما
ً
:يبذل الجسم شغًل

تؤثر فيه قوة-1
يتحرك الجسم-2
اتجاه الحركة نفس اتجاه القوة-3

الصورة

 وهو يحمل شخص 
ً
أثقاًل

واقف شخص يرمي الجلة بعيًدا شخص يحمل الطعام 
ويستر أفقًيا

وصف الحالة

 ال يبذل 
ً
شغًل  

ً
يبذل شغًل  

ً
ال يبذل شغًل هل يبذل الشخص 

؟
ً
شغًل

ألنه واقف وال يتحرك اتجاه القوة نفس اتجاه 
الحركة

اتجاه القوة عكس اتجاه 
الحركة التفستر 

 
ً
ي ال تبذل فيها شغًل ، والحاالت التر

ً
ي تبذل فيها شغًل .مع تفستر اإلجابة. تأمىلي األشكال التالية ثم حددي الحاالت التر

؟6نيوتن مسافة 320ما مقدار الشغل الالزم لدفع سيارة معطلة بقوة قدرها  متر

:تطبيقات لتحديد الشغل

:تطبيقات لحساب الشغل
(شغ)قانون حساب الشغل 

(ف)المسافة × ( ق)القوة ( = شغ)الشغل 

يتم حساب الشغل بوحدة الجول
متر × نيوتن = الجول 

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

نيوتن320( = ق)القوة 
(شغ)الشغل م6( = ف)المسافة 

ف× ق = شغ 
6× 320= شغ 
جول1920= شغ 
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الحركة والقوى واآلالت البسيطة: الفصل األول

الشغل واآلالت البسيطة: الدرس الثاني
85إلى صفحة 76من صفحة : الكتاب المدرسي

:اآلالت
ي تتطلب حركة واحدة فقط: اآللة البسيطة هي اآللة التر

(ثرةالقوة المؤ )هو الشغل الذي يبذله الشخص : الشغل المبذول

:الفائدة اآللية

ي تتكون من مجموعة من اآلالت ال: اآللة المركبة بسيطةهي اآللة التر

ي تضاعف بها اآللة أثر القوة ا: الفائدة اآللية لمؤثرةالنسبة التر

ي يبذلها الشخص لتعمل اآللة: القوة المؤثرة القوة التر

ي تبذلها اآللة أو ما ينت(: القوة الناتجة)المقاومة  ج عند القوة التر
استخدام اآللة

:معادلة الفائدة اآللية
رةالقوة المؤث÷ ( القوة الناتجة)المقاومة = الفائدة اآللية 

(القوة الناتجة)هو الشغل الذي تنجزه اآللة : الشغل المنجز

الشغل المنجز أقل من الشغل المبذول: فرسي
ي تحول جزء من الشغل المبذول إىل طاقة حرارة ف تعيق عمل بسبب قوة االحتكاك بير  أجزاء اآللة التر

الشغل المنجز

1> الفائدة اآللية  1= الفائدة اآللية  1< الفائدة اآللية 

ر  اآللة تقينا من الض 
واألذى

اآللة تغتر اتجاه القوة 
فقط

اآللة تضاعف أثر القوة 
المؤثرة

:اآلالت البسيطة

الرافعة-1
البكرة-2
العجلة والمحور-3
المستوى المائل-4
ي -5 ي )المسمار اللولت 

غ  (الت 
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الحركة والقوى واآلالت البسيطة: الفصل األول

الشغل واآلالت البسيطة: الدرس الثاني
85إلى صفحة 76من صفحة : الكتاب المدرسي

:الرافعة-1
ة االرتكازقضيب أو لوح يدور حول نقطة ثابتة تسىم نقط: الرافعة

ي ت ؤثر فيها القوةيزداد تأثتر القوة باستعمال الرافعة عند زيادة المسافة التر

:ة وهي تقسم الروافع لثالثة أنواع حسب موقع عنارص الرافعة الثالث
القوة المؤثرة-1
المقاومة-2
نقطة االرتكاز-3

رافعة من النوع الثالث ي 
رافعة من النوع الثان  رافعة من النوع األول

1الفائدة اآللية دائًما أقل من  1ن الفائدة اآللية دائًما أكب  م الفائدة اآللية من الممكن أن 
أو أقل أو أكب  1تساوي 

المقاومةالقوة المؤثرة

نقطة اإلرتكاز

القوة المؤثرة

المقاومة

نقطة اإلرتكاز

القوة المؤثرة

المقاومة نقطة اإلرتكاز

رافعة من النوع األول رافعة من النوع األول رافعة من النوع الثالث ي 
رافعة من النوع الثان 

ي مكانها الصحيح عىل الصورة
ي كل مما يىلي بوضع القوة المؤثرة والمقاومة ونقطة اإلرتكاز ف 

:حددي نوع الرافعة ف 

رافعة من النوع األول الثالثرافعة من النوع  ي 
رافعة من النوع الثان  رافعة من النوع الثالث
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الحركة والقوى واآلالت البسيطة: الفصل األول

الشغل واآلالت البسيطة: الدرس الثاني
85إلى صفحة 76من صفحة : الكتاب المدرسي

:قانون الرافعة

ذراع المقاومة× المقاومة = ذراع القوة × القوة 
2ل× مق = 1ل× ق 

المسافة من موقع القوة المؤثرة إىل نقطة االرتكاز(: 1ل)ذراع القوة 
المسافة من موقع المقاومة إىل نقطة االرتكاز(: 2ل)ذراع المقاومة 

تزداد الفائدة اآللية بزيادة ذراع القوة
عند تساوي طول ذراع القوة مع طول ذراع المقاومة1الفائدة اآللية تساوي 

الفائدة اآللية تقل بنقصان ذراع القوة

فإذا كان بعد . نيوتن600نيوتن مع زميله الذي يزن 200يلعب طفالن لعبة السيسو، فتوازن الطفل الذي وزنه-1
ي عن نقطة اإلرتكاز

ين فاحسب بعد الطفل الثان  .الطفل األول عن نقطة اإلرتكاز متر

:تطبيقات على قانون الرافعة

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

نيوتن200( = ق)القوة 
نيوتن600( = مق)المقاومة 

متر 2( = 1ل)ذراع القوة 
(2ل)ذراع المقاومة 

2ل× مق = 1ل× ق 
2ل× 600= 2× 200

2ل× 600= 400
400= 2ل× 600
600÷ 400= 2ل

م0.5= 2ل

م، 0.5م، فإذا كان البعد بير  الصخرة ومحور اإلرتكاز2نيوتن باستخدام رافعة طولها 900رفعت صخرة وزنها -2
ي رفعت الصخرة ي مقدار القوة التر .احست 

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

نيوتن900( = مق)المقاومة 
متر 2(= 2و ل1ل)طول الرافعة 

م0.5( = 2ل)ذراع المقاومة 

(1ل)ذراع القوة 
(ق)القوة 

2ل+ 1ل= طول الرافعة 
2ل–طول الرافعة = 1ل
م1.5=0.5–2= 1ل

2ل× مق = 1ل× ق 
0.5× 900= 1.5× ق 

450= 1.5× ق 
نيوتن300= ق 

ي الراف
عة فقطيطبق قانون الرافعة عند توازن طرف 
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الحركة والقوى واآلالت البسيطة: الفصل األول

الشغل واآلالت البسيطة: الدرس الثاني
85إلى صفحة 76من صفحة : الكتاب المدرسي

:البكرة-2
ي محيطها أخدود يمر حوله حبل : البكرة

عجلة ف 

نظام البكرات ةالبكرة المفردة المتحرك البكرة المفردة الثابتة

تضاعف أثر القوة وتغتر 
االتجاه رةتضاعف أثر القوة المؤث تغتر اتجاه اتجاه القوة

المؤثرة فقط

1< الفائدة اآللية  1< الفائدة اآللية  1= الفائدة اآللية 

:العجلة والمحور-3

محور نفسهقرصيير  دائريير  مثبتير  مًعا ويدوران حول ال: العجلة والمحور

ورنصف قطر المح÷ نصف قطر العجلة = الفائدة اآللية 

القرص األكت  : العجلة
القرص األصغر: المحور

:المستوى المائل-4

قلسطح منحدر يمكننا من رفع جسم ثقيل بقوة أ: المستوى المائل

المائلارتفاع السطح÷ طول السطح المائل = الفائدة اآللية 

لجسمكلما زاد طول السطح المائل قلت القوة الالزمة لتحريك ا

(:البرغي)المسمار اللولبي -5

ي  ةمستوى مائل يلتف حول اسطوان: المسمار اللولت 

ألنه يغتر اتجاه القوة المؤثرة فقط1= الفائدة اآللية 
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يساويالشغل الالزم لرفع صندوق باستخدام المستوى المائل
توى الشغل الالزم لرفع الصندوق نفسه بدون استخدام المس

ي المائل وذلك إلختالف المسافة 
الحالتير  والقوة وثبات الشغل ف 



رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الحركة والقوى واآلالت البسيطة: الفصل األول

الشغل واآلالت البسيطة: الدرس الثاني
85إلى صفحة 76من صفحة : الكتاب المدرسي

 بالش-
ً
ي عن يبير  الشكل المجاور أحد أنواع اآلالت البسيطة، مستعينة كل أجيت 

:األسئلة التالية

ما اسم اآللة الموضحة بالشكل المجاور؟-1
البكرة المفردة المتحركة

ما مبدأ عملها؟-2
ي محيطها أخدود يمر حوله حبل وهي 

تقلل القوة المؤثرةعجلة ف 

نيوتن، من عىل سطح األرض إىل سطح العمارة باستعمال اآللة، 250يريد عامل رفع قطعة حديد وزنها -3
(.2)احسب مقدار أقل قوة الزمة لرفع الخزان إذا علمِت أن فائدتها اآللية 

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

نيوتن250( = مق)المقاومة 
(ق)القوة المؤثرة 2= الفائدة اآللية 

القوة المؤثرة÷ المقاومة = الفائدة اآللية 
ق÷ 250= 2

2= ق ÷ 250
250× 2= ق 
نيوتن500= ق 
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الحركة والقوى واآلالت البسيطة: الفصل األول

الشغل واآلالت البسيطة: الدرس الثاني
85إلى صفحة 76من صفحة : الكتاب المدرسي

:خريطة مفاهيمية تلخص اآلالت البسيطة والفائدة اآللية

11



رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الكهرباء: الفصل الثاني

الشحنات والقوى الكهربائية: الدرس االول
103إلى صفحة 96من صفحة : الكتاب المدرسي

البةعدم تساوي كمية الشحنة الموجبة مع كمية الشحنة الس: الجسم المشحون

ةتساوي كمية الشحنة الموجبة مع كمية الشحنة السالب: الجسم المتعادل

الذرة متعادلة كهربائًيا: فرسي
لبةألن كمية الشحنة الموجبة تساوي كمية الشحنة السا

:الشحنات الكهربائية

:القوى المتبادلة بين الشحنات

:تعتمد القوى بير  الشحنات عىل
كمية الشحنة-1
(كلما زادت كمية الشحنة زادت القوى بير  الشحنات)
المسافة بير  الشحنات-2
(حناتكلما قلت المسافة بير  الشحنات زادت القوى بير  الش)

ي 
شحنة فيهاالمنطقة المحيطة بالشحنة وتظهر آثار ال: المجال الكهربان 

ي 
المجال الكهربان 
للشحنة السالبة 

للداخل يكون
(بخيلة)

ي 
المجال الكهربان 

للشحنة الموجبة 
للخارج يكون

(كريمة)

الموصالت الكهربائية العازالت الكهربائية وجه المقارنة

ي ترتبط فيها  هي المواد التر
ونات بالذرات ارتباًطا ضع يًفا اإللكتر
مما يمنحها سهولة الحركة

ي ترتبط فيها  هي المواد التر
ونات بالذرات ارتباًطا وثي ًقا مما اإللكتر
يعيق انتقالها من مكان آلخر

المفهوم

كة تسمح للشحنات الكهربائية بالحر 
بسهولة داخلها

ال تسمح للشحنات الكهربائية 
بالحركة بسهولة داخلها

السماح بمرور الشحنات 
الكهربائية

الذهب والفضة والنحاس البالستيك والزجاج والخشب 
والمطاط مثال
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الكهرباء: الفصل الثاني

الشحنات والقوى الكهربائية: الدرس االول
103إلى صفحة 96من صفحة : الكتاب المدرسي

:وهي تشحن األجسام المتعادلة بالكهرباء بثالث طرق
الشحن بالدلك-1
(التالمس)الشحن بالتوصيل -2
الشحن بالتأثتر -3

:شحن األجسام كهربائياً

:الشحن بالدلك-1

نتيجة الدلكعملية انتقال الشحنة الكهربائية بير  جسمير  : الشحن بالدلك

ون قريًبا عند دلك البالون بالمالبس، يصبح سطح البال
عض من المالبس فتكون الذرات قريبة من بعضها الب
 البالون، عندئٍذ تنتقل الشحنات السالبة من المالبس إىل

نما المالبس وسيصبح الباللون مشحوًنا بشحنة سالبة بي
تكون موجبة الشحنة

(:التالمس)الشحن بالتوصيل -2

ق التالمسعملية انتقال الشحنة بير  جسمير  عن طري: الشحن بالتوصيل

ي الج
سم عند تقريب جسم مشحون من آخر غتر مشحون فإن الشحنات الموجودة ف 

شحنة الجسم المشحون ستنتقل إىل الجسم الغتر مشحون وسيصبح مشحوًنا  بنفس
المالمس له

يتم هذا النوع من الشحن بير  األجسام المتعادلة

حونيتم هذا النوع من الشحن بير  جسم مشحون آخر غتر مش

13



رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الكهرباء: الفصل الثاني

الشحنات والقوى الكهربائية: الدرس االول
103إلى صفحة 96من صفحة : الكتاب المدرسي

:الشحن بالتأثير-3

جال جديدإعادة ترتيب الشحنات نتيجة وجود م: الشحن بالتأثتر 

ونات عن سطح تقريب البالون المشحون بالدلك بشحنة سالبة من الحائط يسبب ابتعاد اإللك تر
ب الشحنةفيصبح الجزء القريب من البالون موجب الشحنة  وينجذب البالون السال. الحائط

لجسم يصبح أحد أطراف الحائط موجب الشحنة والطرف اآلخر سالب الشحنة ولكن يبقر ا
 كهربائًيا

ً
متعادًل

آلخريتم هذا النوع من الشحن ال يحدث انقال للشحنة من جسٍم 

:الكهرباء الساكنة

ي كمية الشحنات الموجبة: الشحنة الساكنة
والسالبةعدم التوازن ف 

ي 
ونات)عملية انتقال الشحنة الساكنة : التفري    غ الكهربان  ن مكان إىل آخرم( اإللكتر

لفلزي الشعور بصعقة خفيفة عند لمس مقبض الباب ا
ارة خفبفة ب ير  اليد بعد الستر عىل السجادة و رؤية رسر

ي األجواء الجافة جًدا
والمقبض ف 
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الكهرباء: الفصل الثاني

الشحنات والقوى الكهربائية: الدرس االول
103إلى صفحة 96من صفحة : الكتاب المدرسي

:البرق
ق ارة كهربائية ضخمة تحدث بسبب التفر : الت  ي عبارة عن رسر

ي    غ الكهربان 
ي سحابة واحدة فقط

بير  سحابتير  مختلفتير  أو ف 

ق؟ !كيف يحدث الت 

تحدث الصاعقة عند حدوث التفري    غ بير  السحابة واألرض

:الوقاية من الصواعق

ل عليِك اتباع ما يىلي 
:عند حدوث عاصفة وأنِت خارج المت  

ا30عند حدوث الرعد بعد -1 ً ق أو أقل يكون الوضع خطتر ثانية من الت 
قةالبحث عن ملجأ قريب وعدم مغادرته قبل نصف ساعة من آخر صاع-2
عدم لمس المواد المعدنية-3

:الوقاية المباني من خطر الصواعق

ي أعىل البناية ويوصل باألرض بواسطة س: مانعة الصواعق
لك فلزي سميكقضيب فلزي مدبب يثبت ف 

إىل األرضتضيف الشحنات الكهربائية عن طريق مانعة الصواعق: عملية التأريض

األرض عند حدوث الصاعقة تنتقل الشحنات الكهربائية السالبة من الصاعقة إىل
ي أعىل البناية

بواسطة مانعة الصواعق  المثبتة ف 
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الكهرباء: الفصل الثاني

الشحنات والقوى الكهربائية: الدرس االول
103إلى صفحة 96من صفحة : الكتاب المدرسي

جة يوضح الشكل المجاور غيمة مشحونة فوق سطح بيت، شحنت نتي-
 مس. احتكاك مكونات الهواء الجوي وطبقات السحب بعضها ببعض

ً
تعينة

ي عن األسئلة التالية :بالشكل أجيت 

ي الجزئير  -1
عىل الرسم؟( ج)و ( ب)ما نوع الشحنة المتكونة ف 

سالبة(: ب)
موجبة(: ج)

ي يشحن بها أعىل البيت ( دلك ، توصيل ، تأثتر )ما طريقة الشحن -2 ود السحابة نتيجة وج( سطح األرض)التر
المشحونة أعاله؟
الشحن بالتأثتر 

ي تحدث نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية بير  السحابة-3 :ما الظاهرة الطبيعية التر
قوأخرى مجاورة لها؟ - الت 
الصاعقةواألرض؟ -

ي تعمل عىل نقل الشحنات من أسفل السحابة إىل األرض؟-4 ما القوة التر
قوى التجاذب أو الجاذبية

ما أهمية وضع القضيب الفلزي المدبب أعىل العمارة؟-5
ن السحابة إىل ألن القضيب الفلزي يسمح بمرور الشحنات الكهربائية ويوصلها، فتنجذب الشحنات السالبة م
ي تستطيع امتصاص الشحنات الكهربائية نظرً  ا لكت  حجمهاالقضيب موجب الشحنة وينقلها إىل األرض التر
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الكهرباء: الفصل الثاني

الكهرباء التيارية: الدرس الثاني
110إلى صفحة 104من صفحة : الكتاب المدرسي

:التيار الكهربائي

ي 
ونات عىل طول السلك: التيار الكهربان  رسيان اإللكتر

ونات عىل طول السلك من الطرف األيمن إىل الطرف األي رس، فيكون ترسي اإللكتر
ي  ونات التر

ي تدخل السلك مساوًيا لعدد اإللكتر ونات التر
تغادر السلكعدد اإللكتر

(ت)شدة التيار 
وحدة قياس شدة التيارالجهاز المستقدم لقياس شدة التيار

األميتر 
(A)

أمبتر 

:الدائرة الكهربائية

ناتهي المسار المغلق الذي تتحرك فيه الشح: الدائرة الكهربائية

:يطة منتتكون الدائرة الكهربائية البس
مصباح-1
مفتاح-2
بطارية -3
أسالك-4

ة تجعل أحد عند توصيل البطارية بالدائرة تحدث تفاعالت كيميائية داخل البطاري
ي 
يجعل طرفيها موجب الشحنة واآلخر سالب الشحنة، عندئٍذ ينشأ مجال كهربان 
ونات تتحرك من الطرف السالب إىل الطرف الموجب عت  األسالك اإللكتر

(:األعمدة الكهربائية)البطارية 

:تحوالت الطاقة داخل البطارية
من كيميائية إىل كهربائية

:المقاومة الكهربائية

ونات داخل السلك: المقاومة الكهربائية ممانعة رسيان اإللكتر

ي الدائرة الكهربائية وتوحي
ونات ف  د مسارها؟ما الذي يعمل عىل ترسي    ع اإللكتر

ونات وذرات السلك أو مع شحنات أخرى التصادمات بير  اإللكتر

(م)المقاومة 
وحدة قياس المقاومةالجهاز المستقدم لقياس المقاومة

أوممقاومات 
Ω
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الكهرباء: الفصل الثاني

الكهرباء التيارية: الدرس الثاني
110إلى صفحة 104من صفحة : الكتاب المدرسي

:المصباح الكهربائي

باحعبارة عن سلك رفيع عىل شكل ملف موجود داخل المص: الفتيلة

:تحوالت الطاقة داخل المصباح
وئيةمن طاقة كهربائية إىل طاقة حرارية وض

:الجهد الكهربائي

ي 
كهربائية كمية الطاقة الالزمة لنقل وحدة الشحنات ال: فرق الجهد الكهربان 

ي الدائرة
من نقطة إىل أخرى ف 

ونات تزداد الطاقة الحركية لها وبذلك يزداد المج ي عند زيادة رسعة اإللكتر
ال الكهربان 

(عالقة طردية)مما يؤدي لزيادة الطاقة الكهربائية 

فرق الجهد 
ي 
(جه)الكهربان 

وحدة قياس فرق الجهدالجهاز المستقدم لقياس فرق الجهد

الفولتميتر 
(V)

فولت

والطرف فرق الجهد بير  الطرف الموجب(: ك.د.ق)القوة الدافعة الكهربائية 
السالب للبطارية عندما تكون الدائرة مفتوحة

(:األعمدة الكهربائية)توصيل البطاريات 

ي الدائرة الكهربائية ب( األعمدة الكهربائية)توصل البطاريات 
:طريقتير  هماف 

التواىلي -1
التوازي-2

التوصيل عىل التوازيالتوصيل عىل التواىلي وجه المقارنة

المفهوم
ب توصل األعمدة مًعا بحيث يتصل القط

ي بالقطب السالب 
الموجب لعمود كهربان 
لآلخر

توصل األعمدة مًعا بحيث توصل 
جميع األقطاب الموجبة مًعا وجميع 

األقطاب السالبة مًعا

مثال توضيىحي 

ليةالقوة الدافعة الكهربائية الك
(ك.د.ق)

3ق د+ 2ق د+ 1ق د= ك .د.ق
(الكل يساوي المجموع)

3ق د= 2ق د= 1ق د= ك .د.ق
(الكل يساوي الواحد)

1
1

2
2

3
3
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الكهرباء: الفصل الثاني

الكهرباء التيارية: الدرس الثاني
110إلى صفحة 104من صفحة : الكتاب المدرسي

ما مقدار القوة الدافعة الكهربائية الناتجة . فولت2ثالثة أعمدة متساوية القوة الدافعة الكهربائية، ومقدار كل منها -1
عنها عند توصيلها عىل التواىلي والتوازي؟

:تطبيقات على التوالي والتوازي

التوصيل عىل التوازيالتوصيل عىل التواىلي 

3ق د+ 2ق د+ 1ق د= ك .د.ق
2+2+ 2= ك .د.ق
فولت6= ك .د.ق

3ق د= 2ق د= 1ق د= ك .د.ق
2= 2= 2= ك .د.ق
فولت2= ك .د.ق

، القوة الدافعة لهما -2 ي القوة الدافعة الكهربائية . فولت3فولت و2تتضمن دائرة كهربائية عمودين كهربائيير  احست 
ي حالة توصيلهما عىل التواىلي 

.الناتجة ف 

التوصيل عىل التواىلي 

2ق د+ 1ق د= ك .د.ق
3+ 2= ك .د.ق
فولت5= ك .د.ق

ومتساوية متصلة مًعا،( أعمدة كهربائية)يوضح الشكل المجاور ثالث بطاريات -3
ي عن األ . فولت( 2)القوة الدافعة ومقدار كل بطارية  سئلة تأمىلي الشكل جيًدا ثم أجيت 

:التالية

ي الدائرة الكهرب( األعمدة الكهربائية)ما طريقة توصيل البطاريات -1
تواىلي ، )ائية ف 

؟(توازي
التوازي

ي الدائرة إذا أضيفت بطارية جديدة للدائرة ووصلت بالطريقة نفسها، ما الذي يحدث للقوة الدافعة الكهر -2
بائية؟ ف 

؟(تزيد ، تقل ، تثبت)
تثبت

ي مقدار القوة الدافعة الكهربائية الناتجة عن البطاريات -3 (.األعمدة)احست 
3ق د= 2ق د= 1ق د= ك .د.ق
فولت2= 2= 2= ك .د.ق

ي الدائرة ال-4
كهربائية المجاورة؟كيف يمكنِك الحصول عىل قوة دافعة كهربائية أكت  من خالل البطاريات نفسها ف 

توصيل البطاريات عىل التواىلي 

ي كل من-5
:ما تحوالت الطاقة ف 

من كيميائية إىل كهربائية: البطارية. أ
وضوئيةمن كهربائية إىل حرارية : المصباح. ب

ي الدائرة الكهربائية؟Vكيف تم توصيل الجهاز -6
ف 

يالتواز عىلالتوصيل
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

تفاعالت الطاقة والمادة: الوحدة الثانية
الكهرباء: الفصل الثاني

الكهرباء التيارية: الدرس الثاني
110إلى صفحة 104من صفحة : الكتاب المدرسي

:قانون أوم

(م)المقاومة × ( ت)التيار ( = جه)الجهد 

الفولت: وحدة قياس الجهد
األمبتر : وحدة قياس التيار

األوم: وحدة قياس المقاومة

جه

مت

ي يمر بها تيار شدته -3 ي الدائرة الكهربائية التر
ي مقدار المقاومة ف  فولت45أمبتر ببطارية جهدها 5احست 

:تطبيقات على قانون أوم

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

أمبتر 33( = ت)التيار 
(جه)الجهد أوم2( = م)المقاومة 

م× ت = جه 
2× 33= جه 
فولت66= جه 

ي لتيار شدته -1
ي قيمة الجهد الكهربان  أوم2أمبتر يتعرض لمقاومة مقدارها 33احست 

ي الذي يمر ببطارية جهدها -2
ي مقدار التيار الكهربان  أوم3فولت مع مقاومة مقدارها 27احست 

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

فولت27( = جه)الجهد 
(ت)التيار أوم3( = م)المقاومة 

م÷ جه = ت 
3÷ 27= ت 
أمبتر 9= ت 

طريقة الحلالمطلوبالمعطيات

فولت45( = جه)الجهد 
أمبتر 5( = ت)التيار 

(م)المقاومة 
ت÷ جه = م 
5÷ 45= م 
أوم9= م 
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رباب السيد عيسى. أ: إعداد

سطح األرض المتغير: الوحدة الثالثة
الصخور والمعادن: الفصل األول

جواهر األرض-المعادن: الدرس األول
134إلى صفحة 128من صفحة : الكتاب المدرسي

:المعادن

هندسي منتظممواد صلبة غتر عضوية موجودة بشكل طبيعي عىل األرض وذراتها مرتبة بشكل: المعادن

الصخور عبارة عن مواد تحتوي عىل مجموعة من المعادن

:طرق تشكل المعادن

:تتشكل المعادن بأرب  ع طرق وهي 
يد الرسي    ع-1 التت 
ء-2 يد البطي التت 
التبختر -3
سيب-4 التر

:التبريد السريع-1

كانية لسطح األرض   عىل مساحات فإنها تنترسر ( الالبة)عندما تصل الصهارة الت 
يد الرسي    ع عت  الهواء الجوي المحيط ب المكان واسعة جًدا وتتعرض للتت 

فتتجمد وتكون معادن متنوعة

:التبريد البطيء-2

كانية الموجودة داخل األرض  يد ( الماجما)تتعرض الصهارة الت  ء جًدا  للتت  البطي
عىل مر السنير  فتنتج عن ذلك معادن متنوعة 

:التبخير-3

ر تحتوي عىل عند تبخر ماء البحر البحر تظهر بلورات الملح وبما أن مياه البحا
معادن العديد من المعادن الذائبة فإن تبخر الماء سوف ينتج بلورات من ال

كبلورات الجبس وبلورات الملح

:الترسيب-4

ان يمكن للماء حمل كمية معينة من المواد الذائبة وأي حمولة زائدة من قيع
سب مثل عقيدات المنجنتر  وبلورات معد ن الفلوريت المحيطات تنفصل وتتر

ي تتكون من محلول مشبع بمعادن ذائبة فيه التر

واع الصور المجاورة توضح بعض أن
ي  المعادن الموجودة حولنا والتر

ي حياتنا اليومي
ةنستخدمها ف 
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:خواص المعادن
ات أو خواص عديدة وهي  :للمعادن ممتر 

الشكل البلوري-1
اللون-2
اللمعان -3
الحكاكة-4
القساوة-5

:الشكل البلوري-1

ي المعادن بشكل مرتب ومنتظم ف
تب الذرات ف  تكون تتر

يت يتشكل أسطح ملساء تسىم باألسطح البلورية فمعدن البتر 
من بلورات سداسية األوجه

:اللون-2

ي للمعدن  يائي(أي ما نراه بأعيننا)هو اللون الخارج  ة للمعادن، وهي أحد الخواص الفتر 
ي محمر- النحاس لونه ذهت 
يت لونه أصفر- الكت 
الكالسيت له ألوان متعددة-
يت لهما اللون نفسه- الذهب والبتر

:اللمعان-3

يق انعكاس الضوء عىل أسطح المعدن وللمعادن ل معان يصف اللمعان والت 
مختلف حسب مصدرها

فلزات لها لمعان فلزي-
الفلزات تكون معتمة-
ي - أشباه فلزات لها لمعان لؤلؤي أو زجاج 

(شكل منتظمب)مادة صلبة ذراتها مرتبة بانتظام : البلورة

يتخذ معدن الكالسيت ألواًنا مختلفة : فرسي
ي توجد بها بسبب الشوائب التر

يت بشبيه الذهب: فرسي تسمية معدن البتر
ألنه يملك لون وبريق الذهب نفسه

يتذهب بتر
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:الحكاكة-4

ي الذهب تعتت  خاصية الحكاكة مهمة جًدا للمنقبير  عن الذهب وذلك للتميتر  بير  
معدن 

يت باستخدام لوح الحكاكة يت. والبتر فينتج حكاكة فالذهب ينتج حكاكة صفراء أم البتر
ي مسود أو أخض  مسود ذات لون مختلف بت 

:القساوة-5

 
ً
:للمعادن درجة قساوة مختلفة فمثًل

ض الموادأكتر المعادن قساوة هو األلماس حيث أنه يستطيع قص بع-
أقل المعادن قساوة هو التلك-

يت: فرسي ي الذهب والبتر
يتم االعتماد عىل خاصية الحكاكة للتميتر  بير  معدن 

 م
ً
يت أصفر اللون فيتم االعتماد عىل الحكاكة ألن كًل  من الذهب والبتر

ً
نهما ينتج لوًنا ألن كًل

يت فينتج حكاكة مختلًفا عند حكه بلوح الحكاكة، فالذهب ينتج حكاكة لونها أصفر أما البتر
ي مسود أو أخض  مسود لونها بت 

معدن هي الفتات الناعم الملون الناتج عن حك ال: الحكاكة
بلوح الحكاكة

شنةلوح من الخزف أبيض اللون ذو أسطح خ: لوح الحكاكة

يائية: القساوة للمعادنقدرة المعدن عىل الخدش بمعدن آخر أو بأداة أخرى، وهي أحد الخواص الفتر 

 للقساوة 
ً
وضع العالم موهس جدوًل

وسىمي بمقياس موهس للقساوة

يوضح المعدن قساوة بعض المعادن 
.روفةباإلضافة لقساوة بعض المواد المع

يخدش ( 4قساوة)فمعدن الفلوريت 
، ولكنه لن (3قساوة)معدن الكالسيت 

(5قساوة )يخدش معدن األبتايت 
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.  ية، وسكي   يبي   الجدول التاىلي نتائج القساوة لثالثة معادن، تمت محاولة خدشها بكل من الظفر، وعملة معدن
.  تدل عىل أنه لم يخدش( ×)عىل أن المعدن خدش باستعمال األداة المذكورة، والعالمة ( √)حيث تدل عالمة 

ي عن األسئلة التالية  بما درسِت أجيب 
ً
مستعينة

اختبار القساوة
سكي   قطعة نقدالظفر

√√×هاليت
√××تركواز
√√√جرافيت

ي المعادن التالية بحسب قساوتها من األقل قساوة إىل األعىل قساوة-1 رتب 

كواز > ( متوسط القساوة)الهاليت > ( أقل قساوة)الجرافيت  (أكب  قساوة)البر

ي الخدش كانت أكب  قساوة؟ فرسي إجابتك-2
ي استخدمت ف  .أي األدوات البر

، ألنها استطاعت خدش جميع المعادن السكي  

يت؟-3 ي الذهب والبب 
لماذا يتم االعتماد عىل خاصية الحكاكة للتميب   بي   معدن 

يت لهما اللون نفسه فيتم االعتماد عىل الحكاكة للتميب   بينهما، فعن د حك معدن الذهب ألن الذهب والبب 
ي مسود أو أخض  مسود يت فينتج لون بب  بلوح الحكاكة ينتج لون أصفر، أما البب 

:المعادن في الطبيعة

ة األرضيةتشكل أنواع الفلسبار أكتر من نصف معادن القرسر 

ي الطبيعة
أنواع المعادن ف 

الكربونات المعادن 
السيليكاتية

الكربوناتالمعادن السيليكاتيةوجه المقارنة

الكربون والكسجير  السيليكون واألكسجير  العنارص المكونة لها

يالفلسبار والكوارتزأمثلة الحجر الجتر

ي قيعان البحار القديمة المت
بخرة هناك معادن أخرى موجودة ف 

كالجبس والملح الصخري الذي يكون معدن الهاليت
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:الخامات

ي يستخدمها اإلنسان مصدرها الخامات مثل :معظم الفلزات التر
ي البطاريات ويستخرج من معدن الجالينا-

يستخدم الرصاص ف 
ي صناعة الفوالذ ويستخرج من معدن الهيمات-

يتيستخدم الحديد ف 
ي الفيتامينات ويستخرج من معدن ا-

لدولوميتيستخدم الماغنيسيوم ف 

مطلوبة تتم معالجة الخامات كالنحاس للحصول عىل المعادن أو العنارص ال
ي خطوتير  هما

:وذلك ف 
صهر الخام-1
تنقية الخام من المعادن الغتر مرغوب فيها-2

منهامادة مفيدة يمكن بيعها وتحقيق أرباح: الخام

لتعدينيتم استخراج الفلزات من األرض بطريقة ا

:معالجة الخامات

:األحجار الكريمة

ي المعدن ليكون حجرً 
وط الواجب توافرها ف  :ا كريًماالرسر

ي -1
نقر
خاىلي من الشقوق والعيوب-2
جميل اللون واللمعان-3

 معادن نادرة قابلة للقص والصقل مما يعطيه مظهرً : الحجر الكريم
ً
ا جميًل

ي باطن األرض فالماس أحد المعادن ا
لكريمة تتكون األحجار الكريمة ف 

ي 
ي األساس كربون ولكنه تعرض للضغط الشديد ف 

األرض باطن فهو ف 
ي منطقة الوشاح حيث 

كان تخرج إىل الماس، وعندما يثور الت  تحول يف 
كانية قطع األلماس مع الصهارة الت 

:تكون األحجار الكريمة

ة كاألجهزة والتوصيال  ي صناعة أشياء كثتر
ت الكهربائيةيستخدم النحاس ف 
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:أنواع الصخور

ي الطبيعة إىل ثالثة أن
:واع وهي تقسم الصخور ف 

الصخور النارية-1
الصخور الرسوبية-2
الصخور المتحولة-3

:الصخور النارية-1

يد الصه: الصخور النارية كانيةهي الصخور الناتجة عن تت  ارة الت 

الصخور النارية السطحيةوجه المقارنة
(الصخور البازلتية)

الصخور النارية الجوفية 
(الصخور الجرانيتية)

طريقة التكوين

د الصهارة الت  - كانية تتكون عندما تت 
(الالبة)عىل سطح األرض 

انسياب الالبة من خالل شقوق -
ة األرضية إىل اليابسة أو ا لماءالقرسر

ي 
كانية ف  د الصهارة الت  تتكون عندما تت 

كان (الماجما)أي داخله -جوف الت 

يد يد رسي    عرسعة التت  ءتت  يد بطي تت 

اللون
قاتمة أو داكنة اللون

يوم نسبة الحديد والماغنيسيوم والكاليس)
(أكت  من نسبة السيليكا

فاتحة اللون
وم نسبة الحديد والماغنيسيوم والكاليسي)

(أقل من نسبة السيليكا

ةحجم البلورات ةصغتر كبتر

الجابرو/ الجرانيت األوبسيديان / الريواليت / البازلت أمثلة

:الصخور النارية نوعان وهما
صخور نارية سطحية-1
صخور نارية جوفية-2

الثقوباحتواء الصخور النارية السطحية عىل العديد من: فرسي
ألن الالبة تحتوي عىل العديد من الغازات

ي : فرسي
كان  تسمية صخر األوبسيديان بالزجاج الت 

ألن أسطحه ملساء وزجاجية المظهر

ة بينما بلورات الصخور النارية الجوف: فرسي ةبلورات الصخور النارية السطحية صغتر ية كبتر
ي لتتشكل

د ببطء شديد فهي لديها الوقت الكاف  البلورات بينما الصخور ألن الصخور النارية الجوفية تت 
ي لتتشكل البلورات

النارية السطحية بردت بسرسعة فلم يكن لديها الوقت الكاف 
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:الصخور الرسوبية-2

ي تتكون نتيجة تجمع الرسوبي: الصخور الرسوبية ي طبقاتهي الصخور التر
ات ف 

ات واإلنزالقات تنتقل الرسوبيات من مكاٍن آلخر بواسطة األنهار والرياح والجليدي
ي طبقات فتخض

ع لعمليات وموجات البحار، ثم تسقط الرسوبيات وتتجمع ف 
سيب لتكون صخور رسوبية التر

اد أخرىفتات الصخور واألصداف وحبيبات المعادن ومو : الرسوبيات

:واع وهي تقسم الصخور الرسوبية إىل ثالثة أن
صخور رسوبية فتاتية-1
صخور رسوبية كيميائية-2
صخوررسوبية عضوية-3

وجه 
الصخور الرسوبية العضويةئيةالصخور الرسوبية الكيمياةالصخور الرسوبية الفتاتيالمقارنة

طريقة 
التكوين

تكونت من حبيبات معادن أو 
حبيبات صخور أخرى نقلت 
وترسبت بفعل المياه والثلج 
والجاذبية والرياح وتعمل 

ي الماء عمل
المعادن الذائبة ف 

المادة الالحمة لهذا الفتات 
ص الحبيبات فوق بعضها  فتر

البعض ويتكون الصخر 
ي 
ي الفتانر الرسون 

يتكون هذا النوع من 
الصخور الرسوبية عندما 
ي  يتبخر ماء البحر الغت 
بالمعادن الذائبة أو عندما 
تتبخر المياه المشبعة 

بالمعادن من اليانبيع الحارة 
ات المالحة والبحتر

تتكون هذه الصخور عندما 
تموت المخلوقات الحية 
اص سب بقاياها وتتر وتتر
 إىل صخر

ً
متحولة

مثال

( / الطير  )صخر الطفل 
( / الطىمي )صخر الغرين 

/ الصخر الرمىلي 
ات  (الحىص)الكونجلومتر

( / الملح الصخري)الهاليت 
الجبس

الصخور المتكونة من -
(مالفح)بقايا نباتات 

ي تتكونالصخور - ي التر
ف 

الحجر )مياه البحار 
ي (الجتر

الطباشتر -
األحافتر -

:وع منهاوهي تقسم الصخور الرسوبية الفتاتية إىل أربعة أنواع حسب حجم الحبيبات المكونة لكل ن
ات > الصخر الرمىلي > ( الطىمي )صخر الغرين > ( الطير  )صخر الطفل  (الحىص)الكونجلومتر

أكت  حجًماأقل حجًما
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:األحافير

ي بقايا أو آثار حيوانات أو نباتات كانت تعيش: األحافتر 
ي الماض 

ف 

عظام تضم بعض الصخور الرسوبية أحافتر مرئية ذات حجم كبتر ك
يالدينصورات وبعضها مجهرية ذات حجم صغتر جًدا مثل الحجر ا لجتر

تالصق الرسوبيات مع بعضها البعض: فرسي
ي الماء فهي تشكل المادة الالح

مة للفتاتبفعل المعادن الذائبة ف 

:الصخور المتحولة-3

ي تح: الصخور المتحولة ولت هي الصخور التر
من نوع إىل نوع آخر

صخور تتكون الصخور المتحولة عند تعرض ال
حرارة النارية أو الرسوبية أو حتر المتحولة لل

نة، والضغط الشديدين وكذلك السؤال الساخ
ديد أو قد فيتغتر شكل الصخر فقد يتبلور من ج

ي وغالًبا م
ا يعاد ترتيب يتغتر تركيبه الكيميان 

ي اتجاه واحد
المعادن ف 

:دورة الصخور

إىل آليات تحول الصخور من نوع: دورة الصخور
آخر وعالقة بعضعها ببعض

:تتضمن دورة الصخور عىل عدة عمليات وهي 
يد-1 التت 
االنصهار-2
الرص والتالحم-3
التجوية والتعرية-4
حرارة وضغط-5

نواع الشكل المجاور يبير  أ
تاتيةالصخور الرسوبية الف
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:أدلة على مكونات باطن األرض

:همير  وهماتمكن العلماء من معرفة عدد وخصائص طبقات األرض عت  االستناد إىل دليلير  م
األدلة الصخرية-1
الموجات الزلزالية-2

:األدلة الصخرية-1

ي مواقع مختلفة عىل سطح األرض
ة ف  الصخور هذه. الحظ العلماء وجود صخور معينة منترسر

ي أعماق األ
ي مكوانتها مكونات باطن األرض، فهذه الصخور قد تكونت ف 

رض ثم تشبه ف 
اكير  وتعرضت لعوامل التجوية والتعرية صعدت إىل السطح مع ثوران الت 

:الموجات الزلزالية-2

ي 
الفراغ، فهي استفاد العلماء من خصائص الموجات فهي تستطيع نقل الطاقة عت  المادة وف 

فإن الطاقة فعندما يحدث زلزال. كلما اصطدمت بجسٍم ما نقلت له جزًءا من طاقتها الحركية
:تنتقل بواسطة الموجات عت  المواد، وتعتمد رسعة الموجات عىل

كثافة الوسط الذي تنتقل فيها-1
ي تنتقل فيها -2 ي المواد الصلبة وبط)طبيعة المواد التر

ي السوائلفهي تكون رسيعة ف 
(يئة ف 

ي أماكن أخر : الموجات الزلزالية
ي أماكن وتقل ف 

ي تزداد رسعتها ف  ى ويمكنها أن هي الموجات التر
ي أو تتوقف تنحت 

نة من أرب  ع اعتماًدا عىل األدلة الصخرية والموجات الزلزالية توصل العلماء أن األرض مكو 
:طبقات وهي 

ة -1 القرسر
الوشاح أو الستار-2
ي -3 اللب الخارج 
اللب الداخىلي -4

:طبقات األرض

:القشرة-1

ي الطبقات 
 ببافر

ً
ها غتر منتظمة إذ ، ولكن(رقيقة جًدا)سمك هذه الطبقة قليل جًدا مقارنة

يقل سمكها تحت المحيطات ويزداد تحت القارات

ة األر  ضيةجميع المعالم الموجودة عىل سطح األرض جزء من القرسر

ة األرضية ألرضهي الطبقة الخارجية من ا: القرسر
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:الوشاح أو الستار-2

ي سائلة: فرسي توصل العلماء إىل أن منطقة اللب الخارج 
ا وبعضه ً ا توقف عن الحركةألن الموجات الزلزالية عند مرورها بهذه المنطقة انخفضت رسعتها كثتر

ديد كالمعجونيمثل الوشاح الجزء األكت  من باطن األرض فهو صلب إال أنه يتحرك ببطء ش

:اللب الخارجي-3

ة: الوشاح ي باطن األرض أسفل القرسر
األرضيةالطبقة الموجودة ف 

ي سائلة استنادً  ا للمعلومات تتكون هذه الطبقة من معادن منصهرة ، فطبقة اللب الخارج 
ي حصل عليها العلماء من الموجات الزلزالية، فقد انخفضت رسعة بعض الم وجات التر

وتوقفت بعضها عن الحركة عند مرورها بهذه المنطقة

ي  ي تقع أسفل الوشا : اللب الخارج  (الستار)ح هي الطبقة التر

توصل العلماء إىل أن منطقة اللب الداخىلي صلبة: فرسي
األن الموجات الزلزالية عند مرورها بهذه المنطقة زادت رسع ً تها كثتر

ي الحالة الصلبة وتتمتر  بكثافتها العالية فمعظمه
ا يتكون من الحديد، هذه الطبقة موجودة ف 

ي هذه المنطقة قاسية جًدا فتصل درجة الحرارة إىل 
س وكذلك الضغط 500̊فالظروف ف 

مرتفع جًدا وذلك بسبب ثقل الصخور المحيطة 

ي مركز األرض ويقع أسفل اللب: اللب الداخىلي 
ي هو النطاق الواقع ف  الخارج 

:الللب الداخلي-4

ي منطقة اللب الداخ: فرسي
ىلي ارتفاع درجة الحرارة والضغط ف 

بسبب ثقل الصخور المحيطة

ي 
يزداد كل من درجة الحرارة، الضغط والكثافة ف 

ي ( أكت  ما يمكن)منطقة اللب الداخىلي 
،وتقل ف 

ة األرضية  (أقل ما يمكن)منطقة القرسر

:الخواص الفيزيائية

 من الضغط، درجة الحرارة والكثاف
ً
ة يمثل كًل

يائية لألرض الخواص الفتر 
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:صفائح األرض

ة األر : الغالف الصخري ضيةهو الجزء العلوي من الوشاح مع القرسر

قطعة أو صفيحة 30يقسم الغالف الصخري إىل 
جزًءا الذي يعد ( اللدن)تتحرك فوق الغالف المائع 

ي شكلها 
وحجمها، من الوشاح، فالصفائح تختلف ف 

اج كما أنها تتحرك ببطء شديد جًدا حيث تحت
عة الصفيحة ألكتر من سنة واحدة لتتحرك بض
ي كانت القارة المت

ي الماض 
ات، فق  جمدة سنتيمتر

مالية الجنوبية عند خط االستواء، كما أن أمريكا الش
 بأوروبا

ً
كانت ملتصقة

ر وصور األقمار الصناعية لقياس الحركة الطف ي الوقت الحاىلي تستخدم أشعة اللتر 
يفة للصفائح ف 

:حدود الصفائح

ا ببعضهي مكان التقاء الصفائح بعضه: حدود الصفائح
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ي الصخور بفعل حركتها ويمكن أن تتسبب ب: الصدوع
ة ف  حدوث الزالزلكسور كبتر

الشكل

(انزالقية)حركة جانبية حركة تقاربيةحركة تباعديةنوع الحركة

مثال من 
ق إفريقيالواقع صدع سان اندرياسجبال الهماليا وجبال األنديزااالنهدام العظيم رسر

:أنواع الحركات المختلفة للصفائح

لماذا تتحرك الصفائح؟

:هناك ثالثة عوامل كانت السبب وراء تحرك الصفائح وهي 
بفعل التسخير  الغتر منتظم للجزء العلوي من الوشاح: تيارات الحمل-1
ةحدوث السحب نتيجة التقاء صفيحة محيطية مع أخرى محيطية أو قاري: قوة السحب-2
ي وس: قوة الدفع-3

ط المحيطقوة الدفع الناتجة بفعل األجزاء المرتفعة عند حواف الصفائح ف 

ي تسببها ت: فرسي ي باطن األرض نوًعا  من الحركة التر
يارات الحملتعد حركة المادة المصهورة ف 

جزئًيا يكون فالصخر الساخن المصهور . تنشأ عملية الحمل بسبب اختالف كثافة المادة الصخرية
د أقل كثافة من الصخر البارد المحيط به، مما يحرك الصخر الساخن إىل األعىل، وبعد أن يرتفع يت 

 إىل األسفل
ً
ل ثانية تؤدي هذه العملية إىل تكون تيارات الحمل. ويت  
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ةعملية سطحية ميكانيكية أو كيميائية تؤدي إىل تفتت الصخ: التجوية ور إىل قطع صغتر

:التجوية

:التجوية الميكانيكية: أوالً

رارة إىل ما عند سقوط األمطار تترسب المياه إىل داخل الشقوق األرضية، فعند انخفاض درجة الح
ي الشقوق تتجمد وعند ارتفاع درجة الحراة ينصه

ي ف  .ر الجليددون درجة التجمد، فإن المياه التر
تجمد يزدادا عملية تجمد وانصهار المياه تؤدي إىل تكرس الصخور، والجدير بالقول أن الماء عندما ي
ي حجم الجليد يولد ضغط عىل ال

صخور حجمه آلزدياد المسافة بير  الجزيئات وهذا التمدد ف 
ويكرسها

اء ازدياد حجم الم: فرسي
عند تجمده

ات بسبب ابتعاد جزيئ
الماء بعضها عن بعض

:تفتيتها وهماتقسم التجوية إىل نوعير  حسب التغتر الذي يطرأ عىل الصخور و 
التجوية الميكانيكية-1
التجوية الكيميائية-2

ة دون أن: التجوية الميكانيكية يتغتر تركيبها عملية تكرس الصخور إىل قطع صغتر
يائية أو حيوية ي بفعل عوامل فتر 

الكيميان 

:كيةمن أسباب التجوية الميكاني
(الجليد)تجمد الماء -1
النباتات-2
الحيوانات-3

(:تجمد الماء)الجليد -1

ي أماكن غتر مالئمة 
ي ( األماكن الصخرية)تنمو بعض النباتات ف 

الصخور بحًثا عن فتتغلغل جذورها ف 
ا عىل الصخور الماء خالل الشقوق الصخرية، وعندما تكت  النباتات يزداد حجم الجذور فتولد ضغًط 

وهذا ما يجعل الصخور تتكرس

:النباتات-2
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:الحيوانات-3

ض تتكون بعض األحماض بصورة طبيعية كحم
ي 
 أكسيد الكربونيك الذي ينتج من تفاعل الماء وثان 
بة، وهذا ال ي الهواء أو التر

حمض الكربون الموجود ف 
ي لل

كيب الكيميان  معادن الموجودة يستطيع تغيتر التر
ي الصخور فتصبح ضعيفة وتتكرس ب

سهولةف 

ة فإنها تحفر بعض الحيوانات داخل الرسوبيات والصخور الرسوبية الطري
سطح األرض تنكرس برسعة وبعض الحيوانات تدفع الصخور والرسوبيات إىل

كالسناجب 

ئية مما يؤدي تكرس الصخور بفعل بعض العوامل الكيميا: : التجوية الكيميائية
ي للصخور

كيب الكيميان  إىل تغيتر التر

:من أسباب أو عوامل التجوية الكيميائية
األحماض الطبيعية-1
األحماض النباتية-2
أثر األكسجير  -3

ي التجوية الكيميائية هما
الطبيعيةاألكسجير  واألحماض: أهم عاملير  ف 

:األحماض الطبيعية-1

:التجوية الكيميائية: ثانياً

مناخها حار ورطب ن المناطق االستوائية ألأكتر المناطق تأثًرا بالتجوية الكيميائية هي 
ي حير  أن المناطق الصحراوية تقل فيها التجوية الكيمي

ائية ألن معظم الوقت ف 
مناخها حار وجاف 

اتات بتكون مادة تقوم الكثتر من النب. تفرز جذور النباتات أحماًضا يمكن أن تتفاعل مع الصخور
ي ا
ي تتحد مع الماء لتكون حمض التانيك الذي يذيب المعادن ف  لصخور فتصبح تسىم التانير  التر

ة ضعيفة وتتفتت إىل قطع صغتر

:األحماض النباتية-1

ي ال
ي تنمو فوق الصخور تفرز أحماًضا تذيب المعادن ف  صخور وعند الطحالب أو النباتات التر

ي تلك األماكن
إزالتها سيتغتر لون الصخر ف 
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:أثر األكسجين-3

، يب ي تحتوي عىل معدن الحديد لألكسجير  دأ الحديد عند تعرض الصخور التر
ي التأكسد لتتحول إىل مركبات هشة تشبه الصدأ وهذا يؤدي إىل

 ضعف ف 
الصخور وتكرسها

دة عواملحت الصخور أو الرسوبيات ونقلها بفعل ع: التعرية

:التعرية

:الجاذبية-1

:للتعرية عدة عوامل وهي 
الجاذبية-1
الجليديات-2
الرياح-3
الماء-4

انظري اإلثراء العلىمي 
165صفحة 

ي تسحب األجسام نحو بعضه: الجاذبية ا البعضالقوة التر

اذبية فقطتحرك الصخور والرسوبيات نحو أسفل منحدر بسبب الج: حركة الكتل األرضية

ي )هناك أربعة انواع من حركات الكتل األرضية 
:وهي ( االنزالق األرض 

الزحف-1
السقوط-2
االنزالق الصخري-3
ي -4 التدفق الطيت 

بة عىل المنحدرات ببطء شديد إىل: الزحف  األسفل تحرك التر

ة من الصخور من أعىل جرف كبتر إىل: السقوط األسفل سقوط قطع كبتر
ويحدث هذا عادًة بعد الزالزل أو األمطار الغزيرة

فل فجأةً تكرس الصخور الواقعة عىل جانب الجرف أو الجبل إىل أس: االنزالق الصخري

ي  يتكون تشبع الرسوبيات بمياه األمطار ف: التدفق الطيت 
ي عىل هيئة خليط كالعجير  من ماء ور  سوبيات التدفق الطيت 

ويتحرك نحو األسفل
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:الجليديات-2

ي األماكن المتجمدة يكون معدل سقوط الثلج أكت  من معدل انصهار 
ه وحينها ف 

كم الثلوج وتكون الجليديات، وعندما تزداد سماكة الجليديات ت سقط بفعل تتر
ي الجاذبية وحركة الجليد عىل سطح األرض تؤدي إىل تعرية المواد وت

رسيبها ف 
Uمكان آخر، وتؤدي إىل زيادة عرض الوديان اللذي يصبح شكله كحرف

 ضخمة وسميك: الجليديات
ً
ة من الجليدتراكم الثلج ليكون كتًل

:الرياح-3

ا تحمل معها عندما تتحرك الرياح فوق الرسوبيات الطرية كالغرين والرمل فإنه
ي تحمل كل هذا تستطيع حت الصخور جزًءا من حبيباتها الناعمة فالرياح التر

ي أو النحت وعندما تصطدم تلك ي تمر بها وهذا ما يسىم بالت  الرياح بصخر التر
سيب تتكون أو بتجمع النباتات فإنها تتباطأ وترسب حمولتها، وعند زيادة ال تر
الكثيب الرمىلي وقد تنقل الرياح الكثيب الرمىلي من مكاٍن آلخر 

:الماء-4

ة تزداد مقدرتها عىل حمل الموادعندما تتحرك المياه برسعة كبتر

رضحركة الماء الذي يجري عىل سطح األ: الجريان السطىحي 

:هي تتحرك المياه بعدة طرق و 
هطول األمطار-1
الجداول واألخاديد-2
األنهار-3

طبقة عند هطول األمطار عىل سطح منحدر تتحرك المياه عىل شكل: هطول األمطار
ةرقيقة وعندما تستر المياه حول الحواجز فإنها تصبح أعمق وتكون جداول ص غتر

ندما جريان ماء المطر بير  الحواجز الصخرية لتكون الجداول وع: الجداول واألخاديد
تتعمق أكتر تكون األخاديد

ا تنخفض عندما تستر األنهار نحو المناطق المنبسطة فإن رسعته: الجداول واألخاديد
تحرك . هر النيلوقد ترسب حمولتها ويشكل هذا النوع من الرسوبيات بالدلتا مثل دلتا ن

ىل الجانب األنهار يميًنا ويساًرا يمكن أن يحت الصخور عىل أحد الجوانب ويرسبها ع
اآلخر

زراعة األشجار الضخمة حول المزارع: فرسي
ي ت ة التر ؤذي المزروعاتلكي تصطدم بها الرياح المحملة بالرمال والرسوبيات الصغتر
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