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 ( التيار الكيربائي 1الفصل السابع )

 
 ( وحدة لٌاس التٌار الكهربائً هً: األمبٌرA) . 

  تتدفك االلكترونات فً التٌار الكهربائً بسبب "الموة الكهربائٌة" وٌشبه ذلن تدفك الماء على منحدر بسبب لوة

 الجاذبٌة.

 كيف يمكننا الحصول عمى الطاقة من تدفق الماء؟   

  

  فٌها الشحنات الكهربائٌة باستمرار. وهً تشبه دائرة تدفك الماء.حلمة موصلة مغلمة تتحرن الدائرة الكيربائية: 

 +.البطارٌة: مصدر الطالة الكهربائٌة 

  .األسالن: تجعل الدائرة الكهربائٌة مغلمة 

 .ًالمصباح الكهربائ 

 سرٌان الشحنة الكهربائٌة

 التفرٌغ الكهربائً
تحرٌر طالة كهربائٌة فً 

. لحظة واحدة  

البرق: مثل  

 التٌار الكهربائً
 .  تدفك الشحنات الكهربائٌة

 األجهزة الكهربائٌة: مثل

تتدفك : فً المواد الصلبة
 االلكترونات

تتدفك : فً المواد السائلة
األٌونات الموجبة أو 

 السالبة

ٌضخ الماء من . 1
سطح األرض ألعلى 
بمخضة فٌتزود بطالة 

 . وضع

ٌهبط الماء من . 2
جدٌد فنحصل على 
الطالة من جدٌد من 
خالل توربٌن ٌدور 

 . بفعل الماء

تتحول الطالة إلى . 3
طالة حركٌة ثم ٌعود 

الماء من جدٌد 
 .  للمضخة
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 عمل: توضع مضخة رفع الماء فوق سطح المنازل؟   

 لزٌادة طالة وضع الجاذبٌة األرضٌة. 

 هو ممٌاس لممدار ما ٌكتسبه االلكترون من طالة وضع كهربائٌة.  الجيد الكيربائي:

  .كلما زاد الجهد الكهربائً، زادت طالة الوضع الكهربائٌة 

 ( وحدة لٌاس الجهد الكهربائً هً: الفولتV .) 

  مصدر الجهد الكهربائً: البطارٌة 

 عمل: يحتاج االلكترون لدقائق عديدة ليقطع مسافة سنتيمتر واحد داخل السمك؟  

 

 كيف يتكون المجال الكيربائي في البطارية القموية ؟ 

 

 متى ينتيي عمر البطارية؟ 

 عندما تُستَهلَن المواد الكٌمٌائٌة المتفاعلة.
 

عند توصٌل طرفً 
البطارٌة باألسالن 
 ٌنتج مجال كهربائً

ٌؤثر المجال الكهربائً 
بموة على اإللكترونات 
فٌجبرها على الحركة 
 نحو المطب الموجب

ٌصطدم االلكترون 
بإلكترونات أخرى 

داخل السلن فٌنحرف 
 فً اتجاهات عدة

بعد التصادم ٌعود 
االكترون من جدٌد 
للحركة نحو المطب 

 الموجب

ٌحصل تفاعل كٌمٌائً 
فً العجٌنة اللٌنة 

 داخل البطارٌة

ٌسحب التفاعل 
االلكترونات من 
طرف البطارٌة 
 للطرف اآلخر

ٌصبح الطرف الذي 
نمصت منه 

االكترونات موجب 
والطرف الذي اكتسب 

 االكترون سالب

ٌتشكل مجال كهربائً 
ٌدفع االلكترونات 
على الحركة من 

الطرف السالب إلى 
 الموجب عبر األسالن
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 شكل من أشكال الممانعة التً تبدٌها المادة لمرور التٌار الكهربائً خاللها. المقاومة الكيربائية: 

  المواد العازلة تمانع سرٌان االلكترونات بداخلها أكثر من  ألنللمواد العازلة مماومة كهربائٌة أعلى من الموصالت
 الموصالت. 

 ( وحدة لٌاس المماومة الكهربائٌة هً: أومΩ  ) 

 

 الكهربائٌة الطالة تحوٌل على التصادمات هذه تعمل الكهربائٌة، الدائرة داخل االلكترونات تتصادم عندما 

   المادة.  مماومة ممدار على التحول نوع وٌعتمد. أخرى أو ضوئٌة أو حرارٌة لطالة لإللكترونات

 عمل: يستخدم النحاس في التمديدات الكيربائية لممباني.  

رٌة مماومته الكهربائٌة للٌلة، فعند سرٌان الكهرباء فً أسالن النحاس تنتج طالة حرابسبب ألنه موصل جٌد للكهرباء 

 الحرائك. تسبب سخن المبانً وللٌلة فال ت

 ما ىي العوامل التي تؤثر في مقاومة األسالك؟  

  .طوله: تزداد المماومة بزٌادة طول السلن 

  .سمكه: تزداد المماومة بتملٌل سمن السلن 

 عمل: يصنع فتيل المصباح الكيربائي من سمك رفيع "غير سميك"؟  

 لزٌادة المماومة الكهربائٌة، وعند سرٌان الكهرباء فٌه ٌسخن بدرجة عالٌة كافٌة النبعاث الضوء. 

 عمل: يصنع فتيل المصباح الكيربائي من مادة "التنجستن"؟  

 عند ارتفاع درجة حرارته الالزمة النبعاث الضوء.  ألن درجة انصهاره عالٌة جدًا فال ٌنصهر فتٌل المصباح

 
 

 فتٌل التنجستن
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 ( الدوائر الكيربائية2الفصل السابع )

 ما ىي العوامل التي تؤثر عمى مقدار التيار الكيربائي المار في الدائرة الكيربائية؟  

 0 بزٌادة الجهد الكهربائً الناتج من البطارٌة. الكهربائً ٌزداد التٌار 

  مماومة المادة الموصلة. ٌمل التٌار الكهربائً بزٌادة 

 العاللة بٌن الجهد، والمماومة، والتٌار فً الدائرة الكهربائٌة. قانون أوم: 

 عندما ٌزداد الجهد الكهربائً، ٌزداد التٌار 

  الكهربائٌة، ٌزداد التٌارعندما تمل المماومة 

 المسائل: 

أوم بممبس  222عند وصل مصباح كهربائً مماومته 
أمبٌر. ما لٌمة الجهد  2.5الحائط، مر تٌار لٌمته 

 الكهربائً بالفولت الذي ٌزوده الممبس؟ 
 

  المماومة× = التٌار  الجهد
 فولت  112=  222×  2.5=        

 بممبس أوم 24 مماومتها كهربائٌة مكواة وصلت إذا
 فاحسب ممدار أمبٌر، 5 ممداره كهربائً تٌار مر الحائط،

 الممبس؟ ٌزُوده الذي الكهربائً الجهد
 

  المماومة× = التٌار  الجهد
 فولت  122=  24×  5=        

 
 
 مماومته ٌدوي مصباح فً المار الكهربائً ارالتٌ ممدار ام

 فولت؟  3ا جهده بطارٌة على ٌعمل كان إذا أوم، 32
 

  المماومة× = التٌار  الجهد
  32× = التٌار      3

 أمبٌر  2.1=  32÷  3التٌار = 

 
 ممداره ًبائكهر تٌار فٌه ٌمر كهربائً مصباح مماومة ام
ً ممداره كهربائ بجهد ٌزوده بممبسُ  وصل إذا أمبٌر، 1

 فولت؟ 112
 

  المماومة× = التٌار  الجهد
 المماومة ×  1=  112

 أوم 112=  1÷  112المماومة = 
 
 

  التوصيل بالتوازي  التوصيل بالتوالي 
 أو أكثر 2 1 عدد المسارات

 اذا انمطع المسار
ٌتولف عمل جمٌع األجهزة 
 الكهربائٌة المتصلة بالمسار

تستمر االلكترونات فً التدفك 
 فً المسار اآلخر فٌستمر بالعمل

امكانٌة ازالة جهاز من 
 ممكن، لن تنمطع الدائرة غٌر ممكن، ستنمطع الدائرة الدائرة

 التٌار فً األجهزة
ٌمر تٌار واحد لكل األجهزة 

 وممداره واحد فً المسار
ٌتفرع على المسارات و لد 
 ٌختلف ممداره من مسار آلخر

 
عند اضافة جهاز 

 للدائرة
 تزداد المماومة فٌمل التٌار

 
 تمل المماومة فٌزداد التٌار

 

 (أوم) المماومة× ( أمبٌر)= التٌار  (فولت)الجهد

 م× جــه = ت 

 توازي

 توالً
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 مل: تبقى مصابيح الزينة تضيء رغم وجود بعض المصابيح المفقودة أو العاطمة.ع

 ألن توصٌلها على التوازي.

  عمل: توصل أجيزة المدارس والمنازل عمى التوازي.   

إذا كانت األجهزة موصلة على التوالً ٌجب تشغٌلها كلها عند الحاجة لجهاز واحد. مثاًل عندما ترٌد مشاهدة التلفاز، ألن 

 ٌجب أو تموم بتشغٌل جمٌع أجهزة المنزل األخرى الموصلة مع التلفاز. 

 / معدل استهالن الطالة فً ثانٌة واحدة. معدل تحول الطالة الكهربائٌة لطالة أخرى. القدرة الكيربائية:

  مثال: تحول الطالة الكهربائٌة لطالة حرارٌة 

 فً مجفف الشعر.

  وحدة لٌاس المدرة الكهربائٌة هً: الواط 

 

 ما ىي العوامل المؤثرة عمى معدل استيالك الطاقة "القدرة"؟  

  .لدرة الجهاز الكهربائً المستخدم 

 .زمن استخدام الجهاز 

KWh:  واط بشكل مستمر لمدة ساعة واحدة.  1222هو ممدار من الطالة الكهربائٌة ٌساوي استهالن لدرة ممدارها 

 .تموم شركات الكهرباء بمٌاس كمٌة الطالة الكهربائٌة المستهلكة بوحدة كٌلوواط. ساعة باستخدام عداد الكهرباء  

 

  

 

 
 

 

 

 المسائل 

 :احسب .أمبٌر 2٫55 شدته تٌار المصباح فمر فً فولت، 112 ممداره كهربائً جهد بمصدر كهربائً مصباح ُوصلأ

 .المصباح ٌستهلكها التً الكهربائٌة المدرة ممدار .1

 

 جــه ×  ت=  المدرة
 واط  62=  112×  2.55=        

 

 إذا ساعات عشر فً المصباح ٌستهلكها التً الطالة ثمن .2
 .فلس 3 ساعة. الكٌلوواط سعر كان

 
 السعر×  الزمن×  بالكٌلوواط المستهلكة المدرة

 فلس  1.1=  3×  12( ×  1222÷  62) 

 )فولت)الجهد ×)أمبٌر( التٌار =واط( (المدرة

 جــه× المدرة = ت 

 الواحد ساعة.الكٌلوواط سعر( × ساعة.كٌلوواط) االستهالن ممدارثمن الطالة الكهربائٌة المستهلكة = 

 السعر × الزمن × بالكٌلوواط المستهلكة المدرة=              

                            =
 السعر )فلس(× الزمن )ساعة( ×  1000 جه (فولت)× ت أمبٌر   
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 لدرة تستهلن خبز محمصة فً المار التٌار شدة ما .1

 كهربائً جهد على وتعمل واط، 112 ممدارها كهربائٌة
 فولت؟ 222 ممداره

 

 جــه×  ت=  المدرة
  222× = ت   112
 أمبٌر  2.5=  222÷  112ت = 

 إذا المحمصة، لهذه الكهربائٌة الطالة استهالن ثمن . ما2
 3 ساعة .واط الكٌلو سعر وكان ساعات 12 مدة استعملت

 فلس؟
 

 السعر×  الزمن×  بالكٌلوواط المستهلكة المدرة

 فلس  3.3=  3×  12( ×  1222÷  112) 

 
 جهدها بطارٌة المدمجة األلراص مشغّل فً تُستخدم

 الكهربائً التٌار شدة أن علمت فإذا فولت، 6 الكهربائً
 المدرة ممدار فما أمبٌر، 2.5 ٌساوي المشغّل فً المار

 الُمشغّل؟ هذا ٌستهلكها التً الكهربائٌة
 

  جــه×  ت=  المدرة
 واط 3=  6×  2.5=        

 
 إذا واط 4422  ممدارها كهربائٌة بمدرة مالبس مجفّفة تعمل
 ممدار فما أمبٌر، 22 فٌها المار الكهربائً التٌار شدة كانت
 المجففة؟ علٌه تعمل الذي الكهربائً الجهد

 
 جــه×  ت=  المدرة 

 جــه ×  22=  4422
 فولت 222=  22÷  4422جــه = 

 

 ما ىي ارشادات األمن والسالمة لتجنب االصابة بصدمة كيربائية؟  

 
  ،جسم االنسان ٌشبه السلن المعزول، فالسوائل داخل الجسم موصل جٌد للكهرباء، والجلد الجاف مماومته عالٌة

والجلد عازل للكهرباء ٌشبه غالف السلن البالستٌكً، لكن لد ٌصاب االنسان بصدمة كهربائٌة عندما ٌصبح جزءا 

 من الدائرة الكهربائٌة. 

 الحلول المشكلة الهدف
 

حماٌة 
ئرة الدا

 الكهربائٌة

 
عند اضافة جهاز للدائرة الكهربائٌة 
الموصلة بالتوازي، ٌزداد التٌار 
الكهربائً مما ٌؤدي الرتفاع درجة 

 حرارة األسالن وحدوث حرٌك 

 
  استخدام منصهرات أو لواطع كهربائٌة تمطع الدائرة

 22أو  15الكهربائٌة وتولف التٌار عند وصول التٌار إلى 
 أمبٌر. 

  توصٌل عدة أجهزة فً ممبس كهربائً واحدتجنب 
 

الحماٌة 
 من البرق

 
تحدث أغلب حاالت الموت فً 
االعاصٌر والعواصف بسبب 

 التعرض للبرق خارج المنزل.
 

 

  .الدخول للمبانً أثناء البرق 

 .تجنب األماكن العالٌة والحمول المفتوحة 

  االبتعاد عن األشجار الطوٌلة وسواري األعالم وأعمدة
 االنارة والمسطحات المائٌة التً لد ٌتولد فٌها تٌار كهربً. 
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 الخصائص العامة لممغناطيس( 1) الثامن الفصل

 كيف اكتشف الناس قديًما المغناطيس؟ و فيم استخدموه؟   

 والحظوا انجذابه للمعادن اكتشف الناس حجًرا ٌسمى المجناتٌت. 

 اكتشفوا أن المطع الحدٌدٌة تصبح كالمجناتٌت عند دلكها به . 

  .اكتشفوا البوصلة عندما لاموا بتعلٌك لطعة مجناتٌت والحظوا انها تتولف التجاه الشمال 

 ره منهو جزء من معدن المجناتٌت ٌجذب األجسام المصنوعة من الحدٌد أو الفوالذ وغٌ المغناطيس الطبيعي:

 المغانط.

  .ٌؤثر المغناطٌس على األجسام بالموة المغناطٌسٌة 

  تضعف الموة المغناطٌسٌة عند ابتعاد المغانط عن

 بعضها. 

 

 

  تؤثر الموة المغناطٌسٌة ضمن نطاق ٌسمى المجال
 المغناطٌسً. 

 .ٌمكن الكشف عن المجال المغناطٌسً ببرادة الحدٌد 

 

 
 

 المغناطٌسًوصف المجال  شكل الخطوط

 

 لوي متماربة
 ضعٌف متباعدة

 تجاذب منحنٌة متماربة
 تنافر منحنٌة متباعدة

 

 كيف ينشأ ويتولد المجال المغناطيسي ؟   

 

تتكون المادة من 
ذرات تحتوي على 

 االلكترونات

تتحرن 
االلكترونات حول 
النواة وحول نفسها 
أًٌضا فً حركة 

 مغزلٌة

ٌنتج حول كل 
الكترون مجال 

مغناطٌسً له اتجاه 
محدد فتبدو كل ذرة 

كأنها مغناطٌس 
 صغٌر
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 عدد كبٌر من ذرات المادة لها مجاالت مغناطٌسٌة تشٌر إلى االتجاه نفسه.  المناطق المغناطيسية:

 مغناطيسيةالمواد الغير  المواد المغناطيسية 
  /التحوٌل لمغناطٌسلابلٌة التمغنط 

 لابلة للتمغنط
 

 غٌر لابلة للتمغنط

   ةالمغناطٌسٌ تالمجاالاتجاه 
 تشٌر لالتجاه نفسه

 
 تشٌر التجاهات مختلفة

  لمناطك المغناطٌسٌةا
 موجودة بكثرة

 
 غٌر موجودة

  أمثلة
 النٌكل/ الكوبلت/ الفوالذ/ الحدٌد

 

 الورق/ المطاط/ البالستٌن/ الخشب
 

عمل: المواد الغير مغناطيسية غير قابمة لمتمغنط، والمواد المغناطيسية قابمة  
 لمتمغنط. 

البعض  بعضه المادة هذه لذرات المغناطٌسً المجال ٌلغًفً المواد الغٌر مغناطٌسٌة 

تشٌر مجاالتها  المواد المغناطٌسٌةللذرات، بٌنما  المغناطٌسً المجال اتجاه الختالف

 لالتجاه نفسه وتترتب هذه المجاالت عند تمرٌب المغناطٌس لها. 

 لألرض؟  ما ىو سبب المجال المغناطيسي 

وهنان نظرٌة تمول ان حركة الحدٌد المصهور فً لب األرض الخارجً هً المسؤولة عن المجال المغناطٌسً 

 درجة.  11م داخل األرض ٌمٌل بزاوٌة لألرض. وشكله ٌشبه مجال مغناطٌسً ناشئ عن مغناطٌسً ضخ

 كيف تستفيد الحيوانات من المجال المغناطيسي؟ 

وهب هللا بعض الحٌوانات لطعًا من المجناتٌت داخل أجسامها لها مجاالت مغناطٌسٌة تعمل عمل البوصلة فتعتمد علٌها 

 لتتعرف على المجال المغناطٌسً لألرض وتحدد طرٌمها. 

 العمماء عمى ذلك؟، فكيف استدل المغناطيسي لألرض من سنة ألخرى  يختمف موقع القطب 

ل بعد برودها وتجمدها الترتٌب المغناطٌسً لذراتها بما  عبر الكشف عن البناء المغناطٌسً للصخور المدٌمة الذي تَُسّجِ

 ٌتفك مع المجال المغناطٌسً لألرض آنذان. 
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 ما ىو الغالف المغناطيسي لألرض؟ وما ىي فائدتو؟  

فائدته هً حماٌة األرض من الجسٌمات  هو المنطمة المحٌطة باألرض والتً تتأثر بالمجال المغناطٌسً لألرض.

  .المتأٌنة التً تشبه  التٌار الكهربائً الضخم والمادمة من الشمس عبر الفضاء

مشحونة فً السطح الخارجً للغالف الجوي لألرض فتتحرن حركة لولبٌة بعض الجسٌمات المشحونة تولِّد جسٌمات 

على امتداد خطوط المجال المغناطٌسً لألرض وتنحرف نحو لطبً األرض فتتصادم مع ذرات الغالف الجوي وٌنبعث 

 .  الشفك المطبًضوء ٌسمى 

 

 ما ىي آلية عمل البوصمة؟  

فً البوصلة لضٌب مغناطٌسً صغٌر له لطبان شمالً وجنوبً، فعند وضعها فً مجال مغناطٌسً تدور ثم تثبت فً 

اتجاه ٌوازي خطوط المجال. فكذلن تتأثر بالمجال المغناطٌسً لألرض فتشٌر الى المطب المغناطٌسً لألرض الجنوبً 

 الذي ٌمع عند المطب الشمالً لألرض. 

 

 تيار الكيربائي والمغناطيسيةال( 2) الثامن الفصل

  ًتتحرن الشحنات الكهربائٌة فً السلن، فٌنشأ مجال مغناطٌسً حول السلن. سلنعندما ٌمر تٌار كهربائً ف ، 

  ًالمجال المغناطٌسً للفاته تتحد معًا فتشكل مجااًل مغناطٌسًٌا لوًٌا. ملفعندما ٌمر تٌار كهربائً ف ، 

 جال ٌمغنط الحدٌد، فٌصبح مغناطًٌسا، وٌزٌد لوة مجال السلن. عند لف السلن حول لضٌب حدٌدي، الم 

 السلن الذي ٌُلف حول للب حدٌدي وٌسري فٌه تٌار كهربائً.  المغناطيس الكيربائي: 

 التٌار الكهربائً.  واتجاه ٌمكن التحكم فً المغناطٌسً الكهربائً عن طرٌك التحكم فً ممدار 

 الجرس الكهربائً، الجلفانومتر.طٌس الكهربائً: من استخدامات المغنا 
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 ما ىي طريقة عمل الجرس الكيربائي؟ 

 

 كيف يمكن لمطاقة الكيربائية التي دخمت المروحة أن تتحول لطاقة حركية؟  

 إذا لّرب سلكان ٌسري فٌهما تٌاران كهربائٌان فً اتجاه واحد، ٌتجاذبان كأنهما مغناطٌس.  

 

 الجهاز الذي ٌحّول الطالة الكهربائٌة إلى طالة حركٌة.   المحرك الكيربائي:

 الجمفانومتر؟ كيف يعمل 

 ٌسري التٌار فً الملف فٌصبح الملف مغناطٌسًٌا كهربائًٌا.  .1

 تنشأ لوى تجاذب وتنافر بٌن ألطاب الملف وألطاب المغناطٌس الدائم.  .2

 ٌدور الملف بممدار ٌتناسب مع ممدار التٌار الكهربائً المار فٌه.  .3

 ما ىي استخدامات الجمفانومتر؟ 

 مؤشر الولود فً السٌارة / جهاز األمٌتر/ جهاز الفولتمٌتر / جهاز الملتمتر "ٌعمل عمل الفولتمٌتر واألمٌتر".



اعداد: زهراء أحمد علً                                                                                                                           11 

 

 V الفولتميتر  Aاألميتر اسم الجهاز
 لٌاس فرق الجهد فً الدوائر الكهربائٌة التٌار الكهربائًلٌاس شدة  االستخدام

 مماومة كبٌرة جدًا –جلفانومتر  مماومة صغٌرة جدًا –جلفانومتر  المكونات

 التوازي التوالً طرٌمة التوصٌل

 طرٌمة العمل
كلما كان التٌار فً الدائرة أكبر، كان 

 انحراف مؤشر الجلفانومتر أكبر

أكبر، كان انحراق مؤشر كلما كان فرق الجهد 

 الجلفانومتر أكبر

 
 جهاز ٌستخدم المجال المغناطٌسً لٌحول الطالة الحركٌة لطالة كهربائٌة.  د الكيربائي:المول  

 كيف يتولد التيار الكيربائي في سمك عند تحريكو داخل مجال مغناطيسي؟  

 

 كيف ينتج التيار الكيربائي في المول د الكيربائي؟   

 

 التيار المستمر التيار المتناوب التٌار نوع
 AC DC رمزه

 فً اتجاه واحد ٌتغٌر االتجاه عدة مرات فً الثانٌة اتجاه حركة االلكترونات
 المولّد الكهربائً / البطارٌة المولّد الكهربائً مكان االنتاج
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 محطات توليد الكيرباء

  المستخدمة فً العالم.تنتج المولدات الكهربائٌة معظم الطالة الكهربائٌة 

  .ٌولّد الموّلد الصغٌر الطالة لمنزل واحد 

 .تحصل الموّلدات على الطالة الحركٌة من طالة الفحم أو الغاز أو النفط أو طالة المٌاه السالطة 

 .أغلب الدول فً العالم تستخدم الفحم الحجري لمحطات تولٌد الطالة الكهربائٌة 

 نفط فً محاطاتها الكهربائٌة.تعتمد دول الخلٌج على الغاز و ال 

  .تُنمل الطالة الكهربائٌة من المحطات للمنازل عبر األسالن بفرق جهد كهربائً كبٌر 

 كبيرة.  كفاءة ذات جيد منخفض بفرق  الكيربائية، الطاقة نقل عممية ُتعد   عمل: ال 

 فً األسالن.  ألن معظم الطالة الكهربائٌة عندها ستتحول إلى طالة حرارٌة

 . ذات كفاءة جيد كبير  الكيربائية بفرق  الطاقة نقل عممية ُتعد   عمل: ال 

 نحتاج الى استخدام جهاز ٌعمل على خفض الجهد الكهربائً ٌسمى المحول الكهربائً. ألنها غٌر آمنة و

ل الكيربائي؟ وما ىي    وما ىي فوائده؟ ؟ أنواعوما ىو المحو 

 فائدته:  .الطالة من الملٌل ضٌاع مع المتناوبللتٌار  الكهربائً الجهد هو جهاز ٌُغٌر

  :شبكة التوزٌع.رفع الجهد الكهربائً للتٌار لبل نمله الى محول رافع للجهد 

  :خفض الجهد الكهربائً للتٌار بعد نمله لالستخدام المنزلً أو الصناعً. محول خافض للجهد 

ل الكيربائي؟ وكيف يعمل؟    مم يتكون المحو 

 حدٌدي. وٌعمل بهذه الطرٌمة:  للب حول األسالن من ملفٌن من عادة المحول ٌتركب

 

 كيف نعرف نسبة تحويل المحول الكيربائي المجاور؟ وما ىو نوعو؟ 

 من خالل عدد لفات ملفاته )عدد لفات الملف االبتدائً: عدد لفات الملف الثانوي (

  3: 1/ الناتج  3÷9:  3÷3/ االختصار  9: 3 االبتدائً للثانوي =  النسبة

 عدد لفات الملف الثانوي أكبر من عدد لفات الملف االبتدائً ألننوع المحول فً الصورة المجاورة: رافع للجهد  -

ٌوصل أحد 
الملفٌن بمصدر 

 تٌار متناوب

ٌسري التٌار 
الكهربائً فٌتولد 

مجال 
مغناطٌسً فً 
 الملب الحدٌدي

ٌغٌر المجال 
المغناطٌسً 

اتجاهه 
 باستمرار

ٌتولّد تٌار 
متناوب آخر فً 
حلمات الملف 
 اآلخر للمحول
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 كيف يمكننا حساب الجيد المدخل أو المخرج في المحول الكيربائي عند معرفة عدد لفات ممفاتو؟ 

 من خالل هذه المعادلة:

 

 المسائل 
 والثانوي االبتدائً، ملفه من كل لفات وعدد فولت، 222كهربائً  لمحول االبتدائً الملف فً المدخل الجهد كان إذا

 :السؤالٌٌن التالٌٌن عن فأجب الترتٌب، على لفة 122 ، 522

 للمحول الثانوي الملف من المخرج الجهد ممدار احسب. 

جه للملف الثانوي
ن للملف الثانوي=  جه للملف االبتدائً

 ن للملف االبتدائً
 

 )المانون(
 

 500 100=  220جه للملف الثانوي
 

 )التعوٌض(

 فولت 44=   100500×220= جه للملف الثانوي 
 

أو طرفٌن فً للتبسٌط  222) ضرب الطرفٌن فً 
 (وسطٌن

 
 .له خافًضا أم للجهد رافعًا المحول كان إذا ما حدد. 2

 بما أن "عدد لفات الملف االبتدائً < عدد لفات الملف الثانوي"، المحول خافض للجهد. 

 بما أن الجهد للملف االبتدائً > الجهد للملف الثانوي، المحول خافض للجهد.  أو
 

تج عن واذا كان الجهد النا 122: 1222اذا كان لدٌن محول كهربائً، النسبة بٌن عدد لفات ملفٌه الثانوي لالبتدائً 

 فولت، فما ممدار الجهد المدخل لملفه االبتدائً؟   25ملفه الثانوي 

جه للملف الثانوي
ن للملف الثانوي=  جه للملف االبتدائً

 ن للملف االبتدائً
 

 )المانون(
 

25
 100 1000=  جه للملف االبتدائً

 
 )التعوٌض(

 فولت 2.4=   100× 25 1000=  البتدائًجه للملف ا
 

للتبسٌط أو طرفٌن فً  25 1) ضرب الطرفٌن فً 
 وسطٌن(

 

 ما ىي استخدامات المجال المغناطيسي في الطب؟  

للكشف عن األورام واألمراض بالجسم. والرنٌن المغناطٌسً أفضل من األشعة  (MRI)ٌستخدم الرنٌن المغناطٌسً 

 السٌنٌة التً لد تسبب تلفًا للجسم. التصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً ٌستخدم مجااًل مغناطٌسًٌا لوًٌا والموجات الرادٌوٌة.
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 كيف يتم انتاج صور بالرنين المغناطيسي؟   

 

 ما ىي العالقة بين الشحنات الكيربائية والمغانط؟  

 

 اتحاد الذرات( 1) التاسع الفصل

 

 

 

 

ٌحتوي جسم االنسان على 
هٌدروجٌن%  63  

تتكون نواة الهٌدروجٌن 
من بروتٌن واحد ٌسلن 
 سلون مغناطٌس صغٌر

ٌعمل المجال المغناطٌسً 
على ترتٌب بروتونات 
 الهٌدروجٌن فً الجسم

تسلط موجات رادٌوٌة 
على المكان المراد 

 تصوٌره

تمتص البروتونات جزًءا 
من هذه الموجات فٌتغٌر 

 ترتٌب البروتونات

ٌغلك مصدر الموجات 
الرادٌوٌة فتعود 

البروتونات لالصطفاف 
 فً المجال  المغناطٌسً

تبعث البروتونات الطالة 
التً امتصتها والتً تعتمد 

على نوع النسٌج فً 
 الجسم

ٌتم التماط هذه الطالة 
وارسالها للحاسوب 

 فٌحولها لصور

ٌؤثر المجال 
المغناطٌسً 
بموة تؤثر فً 

الشحنات 
الكهربائٌة 
 المتحركة

تحرٌن 
الشحنة 

الكهربائٌة 
ٌولّد المجال 
 المغناطٌسً

هذه العاللة تجعل المحرن الكهربائً و 

 المولّد الكهربائً ٌعمالن.

  تذكر

 تحتوي ذرات العناصر على بروتونات، ونٌترونات، والكترونات.-

 وااللكترونات خارجها.تمع البروتونات والنٌوترونات داخل نواة الذرة -

 )الذرة متعادلة(.  = العدد الذري عدد االلكترونات = عدد البروتونات-

 ات سالبة، وشحنة البروتونات موجبة، والنٌوترونات متعادلة الشحنة. شحنة االلكترون-
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 كيف يحدد العمماء موقع االلكترونات؟  

ال ٌمكن تحدٌد مسارات االلكترونات حول النواة  بدلة كما ال ٌمكن تحدٌد مولع وجود االلكترونات بالضبط، لذلن 

ًٌا ٌحسب وٌتولع مكان وجود االلكترون.   استخدم العلماء نموذًجا رٌاض

د فٌها االلكترونات بعض االلكترونات تكون لرٌبة للنواة والبعض اآلخر بعٌد عنها وتسمى األماكن المختلفة التً توج

 "مستوٌات الطالة".

 كم عدد االلكترونات في مستويات الطاقة؟  

 5 ن الرابع الثالث الثانً األول رلم  المستوى
  52=  25×  2 2ن 2 32 11 1 2 عدد االلكترونات

 

  .ٌزداد عدد االلكترونات كلما ابتعدنا عن النواة 

  .تزداد الطالة فً المستوٌات كلما ابتعدنا عن النواة 

 عمل: ازالة االلكترونات القريبة لمنواة أصعب من ازالة االلكترونات البعيدة عنيا.  

 والنواة الموجبة.الموة الجاذبة بٌن االلكترونات السالبة  بسبب

 كيف يمكننا معرفة توزيع االلكترونات من خالل الجدول الدوري؟  

 االلكترونات = العدد الذري عدد

 أي أن االلكترونات تزداد بممدار واحد.  1كلما انتملنا من الٌسار الى الٌمٌن فً الدورة ٌزداد العدد الذري بممدار 

 

  .ونهاٌة كل دورة ٌوجد عنصر مستمر واحد. ٌكون العنصر مستمًرا عندما ٌكون مستوى الطالة األخٌر فٌه مكتمل 

 مستمر/  ترتٌب االلكترونات فً مستوٌات الطالة العدد الذري العنصر
 (8) المستوى الثانً (3) المستوى األول غٌر مستمر

H غٌر مستمر - 1 1 الهٌدروجٌن 
He مستمر - 2 2 الهلٌوم 
Li غٌر مستمر 1 2 3 اللٌثٌوم 

Ne  مستمر 1 2 12 النٌون 
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 رسم توضٌحً االستمرار المجموعة

 
الغازات النبٌلة 

(11) 

 

  فً الكترونات أو الكترونٌن  1مستوى الطالة األخٌر ٌحتوي على

 الهلٌوم. 

 وسمٌت  وغٌر نشٌطة لذلن هً للٌلة التفاعل جمٌع العناصر مستمرة

 بالغازات الخاملة. 

  تستخدم فً حماٌة أسالن الكهرباء من االحتراق واظهار اللوحات

 االعالنٌة بأضواء مختلفة األلوان. 

 

 
 الهالوجٌنات

(11) 
 

 

  الكترونات. 1مستوى الطالة األخٌر ٌحتوي على 

  .تحتاج العناصر إلى الكترون واحد لتستمر 

  .ٌزداد نشاط الهالوجٌنات اذا اكتسبت الكترون 

  .الفلور هو األكثر نشاًطا ألن مستوى الطالة الخارجً ألرب للنواة 

 ابتعاد  بسبب ٌمل نشاط الهالوجٌنات كلما اتجهنا ألسفل المجموعة

 البروم ألل نشاًطا من الفلور. :المستوى الخارجً عن النواة. مثاًل 
 

 
 الفلزات الملوٌة

(1) 

 

 الكترونات 1 على ٌحتوي األخٌر الطالة مستوى. 

  .ٌنفصل االلكترون األخٌر عن العنصر عند تفاعله 

 .كلما كان فصل االلكترون سهاًل كان أكثر نشاًطا 

  بعد  بسببٌزداد نشاط الفلزات الملوٌة كلما اتجهنا ألسفل المجموعة

المستوى الخارجً عن النواة حٌث أن الطالة الالزمة لفصل 

االلكترون البعٌد عن النواة ألل من الطالة الالزمة لفصل االلكترون 

 مثاًل: السٌلٌنٌوم أكثر نشاًطا من الصودٌوم. المرٌب من النواة. 

 

 

رمز العنصر محاط بنماط تمثل عدد االلكترونات فً مستوى الطالة الخارجً. ألن  لكترونات:النقطي لإلالتمثيل 

 وطرٌمته كاآلتً:الكترونات المستوى الخارجً للطالة هو الذي ٌبٌن كٌف ٌتفاعل العنصر. 

 االلكترونات فً المستوى الخارجً.  معرفة رلم مجموعة العنصر من خالل الجدول الدوري لنعرف عدد .9
 

 11 11 16 15 14 13 2 1 المجموعة
 1 1 6 5 4 3 2 1 االلكترونات

 

 كتابة رمز العنصر.  .3

 وهكذا الى أن ٌكتمل عدد االلكترونات.وضع نمطة فوق العنصر ثم نمطة ٌمٌنه ثم نمطة أسفله ثم نمطه ٌساره  .2



اعداد: زهراء أحمد علً                                                                                                                           17 

 

  "عنصر النيتروجين" عمى التمثيل النقطي لإللكترونات 1 مثال

 الكترونات فً المستوى الخارجً.  5، وهذا ٌعنً أن لدٌه 15المجموعة  إلىالنٌتروجٌن  ٌنتمً .9

 N رمز النٌتروجٌن:  .3

 تمثٌل االلكترونات حول رمز العنصر .2

     
 

 "اليود عنصر" لإللكترونات النقطي التمثيل عمى 2 مثال

 الكترونات فً المستوى الخارجً.  1، وهذا ٌعنً أن لدٌه 11ٌنتمً الٌود إلى المجموعة  .9

  Iرمز الٌود:   .3

 تمثٌل االلكترونات حول رمز العنصر .2

       
 

 ما ىي فائدة التمثيل النقطي لإللكترونات؟  

لتوضٌح الروابط الكٌمٌائٌة بٌن العناصر عند ارتباطها ببعضها البعض. حٌث تصبح العناصر المرتبطة بغٌرها أكثر 
 استمراًرا.

 الموى التً تربط ذرتٌن ببعضهما البعض. الروابط الكيميائية:

 

 ارتباط العناصر( 2) التاسع الفصل                               

 عمل: يعتبر الصوديوم من العناصر شديدة التفاعل.  

بسبب التوزٌع االلكترونً لعنصر الصودٌوم حٌث أن المستوى األخٌر للطالة ٌحتوي 

 على الكترون واحد فمط ٌمكن فصله بسهولة. 

 

تتفاعل العناصر وتصل 
 لالستمرار عن طرٌك

اكتساب 
 االلكترونات

فمد 
 االلكترونات
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 لتكوين كموريد الصوديوم "ممح الطعام" مع الكمور: تفاعل الصوديوم 1مثال 

رمز 

 العنصر

عدد 

 االلكترونات

توزٌع 

 االلكترونات
 طرٌمة التفاعل

 نوع األٌون

 المتكون

Na 11 2 ،1 ،1 أٌون موجب ٌفمد الكترون واحد 

Cl 11 2 ،1 ،1 أٌون سالب ٌكتسب الكترون واحد 
 

 
 

 
 

 

 

 : تفاعل المغنيسيوم مع الكمور لتكوين كموريد المغنيسيوم 2مثال

رمز 

 العنصر

عدد 

 االلكترونات

توزٌع 

 االلكترونات
 طرٌمة التفاعل

نوع األٌون 

 المتكون

Mg 12 2 ،1 ،2  أٌون موجب ٌفمد الكترونٌن 

Cl 11 2 ،1 ،1 
ٌكتسب الكترون 

 ذرتٌنواحد ل
 أٌون سالب

 

 
 

Mg+2 + 2Cl-  MgCl2  
 

 

 
 

 

Cl Mg 

لذرة التً تفمد أو ا األيون:

تكتسب الكترون تتحول من 
 متعادلة إلى أٌون.

التجاذب  الرابطة األيونية:

 الذي ٌربط األٌونات.

لٌتحمك التفاعل ٌجب أن ٌكون 
عدد االلكترونات المفمودة 
مساوًٌا لإللكترونات المكتسبة. 

االستمرار "التوازن" لتحمٌك 
ٌدخل فً التفاعل أكثر من ذرة 

 بحسب الحاجة.



اعداد: زهراء أحمد علً                                                                                                                           19 

 

 المغنيسيوم  أوكسيدلتكوين  وكسجين: تفاعل المغنيسيوم مع األ3مثال

رمز 

 العنصر

عدد 

 االلكترونات

 توزٌع

 االلكترونات
 طرٌمة التفاعل

نوع األٌون 

 المتكون

Mg 12 2 ،1 ،2  أٌون موجب ٌفمد الكترونٌن 

O 1 2 ،6 أٌون سالب ٌكتسب الكترونٌن 
 

 
 

Mg+2 + O-2  MgO  
 

 

 
 

 

 

 عمل: تصبح الذرة أيوًنا موجًبا عند فقدىا الكترون وتصبح الذرة أيوًنا سالًبا عند اكتسابيا الكترون.  

 

 
 

الذرات  الذرة ونوىهً رابطة كٌمٌائٌة تنشأ نتٌجة التجاذب بٌن الكترونات المستوى الخارجً مع نواة الرابطة الفمزية: 

 األخرى داخل الفلز فً حالته الصلبة. 
 

 عمل: الفمزات قابمة لمطرق والسحب.  

 تترتب ذرات الفلز فوق بعضها البعض وتصبح الذرة أكثر تماسًكا وذلن بسبب الرابطة الفلزٌة. 

 عمل: الفمزات موصل جيد لمكيرباء.  

بسبب تماسن ذرة الفلز ورابطتها الفلزٌة التً تجعل االلكترونات الخارجٌة فً الذرة تنتمل بسهولة  لتنمل التٌار 
 الكهربائً. 

O Mg 

e- 

e- 

e- 

e- 

الذرة الكترون تفمد  
 أللااللكترونات السالبة 

 من   البروتونات الموجبة
موجبًاتصبح الذرة أٌونًا   

الذرة الكترون تكتسب  
 أكثرااللكترونات السالبة 

 من البروتونات الموجبة
سالبًاتصبح الذرة أٌونًا   

مع  األوكسجٌنعندما ٌتفاعل 
، المجموعة الثانٌةعناصر 

تكون طرٌمة التفاعل مثل 
طرٌمة تفاعله مع المغنٌسٌوم 

 .3المثال فً 

ٌحتاج األوكسجٌن الكتساب 
 الكترونٌن دائًما. 
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 الرابطة الكٌمٌائٌة التً تنشأ بٌن ذرات العناصر الالفلزٌة من خالل التشارن فً االلكترونات.  الرابطة التساىمية:

 ات العناصر عند وجود الرابطة التساهمٌة وهو المكون األساسً للجزٌئات.جسٌمات متعادلة تكونها ذر الجزي:

 رمز العنصر
عدد 

 االلكترونات

توزٌع 

 االلكترونات
 طرٌمة التفاعل

C 4، 2 11 كربون 
وهذا صعب لذلن تتشارن  الكترونات 4الكترونات أو ٌكتسب  4ٌفمد 

 تساهمٌة"مع الذرات األخرى "رابطة األربعة الذرة بالكتروناتها 

 
 

 

 أمثمة عمى الرابطة التساىمية األحادية

 جزيء الييدروجين .1

رمز 

 العنصر

عدد 

 االلكترونات
توزٌع 

 االلكترونات
 طرٌمة التفاعل

 

H 1 1   ٌتشارن بالكترون واحد 

H 1 1 واحد بالكترون ٌتشارن   
 

 جزيء الكمور .2

رمز 

 العنصر

عدد 

 االلكترونات

توزٌع 

 االلكترونات
 التفاعلطرٌمة 

 

Cl 11 2 ،1 ،1   ٌتشارن بالكترون واحد 

Cl 11 2 ،1 ،1 واحد بالكترون ٌتشارن   

 الروابط التساهمٌة

تشارن بالكترون : أحادٌة
 واحد

تشارن بالكترونٌن : ثنائٌة
 اثنٌن

تشارن بثالثة : ثالثٌة
  الكترونات
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 مثال عمى الرابطة التساىمية الثنائية "جزيء ثاني اوكسيد الكربون" 

رمز 

 العنصر

عدد 

 االلكترونات

توزٌع 

 االلكترونات
 طرٌمة التفاعل

 

 

O 1 2 ،6   ٌتشارن بالكترونٌن 

C 6 2 ،4 
 الكترونات 4ٌتشارن ب 

 Oالكترونٌن لكل ذرة 

 
 مثال عمى الرابطة التساىمية الثالثية "جزيء النيتروجين" 

رمز 

 العنصر

عدد 

 االلكترونات

توزٌع 

 االلكترونات
 طرٌمة التفاعل

 

 
 

 

N 1 2 ،5 الكترونات   3ٌتشارن ب 

N 1 2 ،5 الكترونات 3ٌتشارن ب 

 

 كيف تتكون الرابطة القطبية في "كموريد الييدروجين"؟ 

ذرة الكلورٌد تحتاج إلى اكتساب الكترون واحد، وذرة الهٌدروجٌن تحتاج 

الكتساب الكترون واحد، فتتشاركان فً الكترون واحد لكن ذرة الكلور تجذب 

ل، االلكترونات الٌها أكثر من الهٌدروجٌن فٌبمى االلكترونٌن بجانبها لمدة أطو

 فتتكون الرابطة المطبٌة. 

 رابطة ٌتم فٌها مشاركة االلكترونات بشكل غٌر متساوي. الرابطة القطبية: 

 الناتجة عن الرابطة المطبٌة. المشحونة هً الجزٌئات الجزيئات القطبية:

 عمل: تعتبر جزيئات الماء قطبية.  

ٌتكون جزيء الماء من األوكسجٌن والهٌدروجٌن، لكن األوكسجٌن له النصٌب األكبر من 

االلكترونات فً الروابط واألوكسجٌن ٌحمل شحنة جزئٌة سالبة بٌنما الهٌدروجٌن ٌحمل 

 هذه الرابطة تسبب خصائص الماء الفٌزٌائٌة كاعتباره مذٌبًا عاًما. شحنة جزئٌة موجبة. 

 عمل: ينحرف مسار الماء عند تقريب بالون اليو.  

  بسبب انجذاب األلطاب الموجبة فً الماء لأللطاب السالبة فً البالون.
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الجزٌئات الغٌر مشحونة. مثل: الروابط التً تنشأ بٌن ذرات العنصر نفسه، والرابطة الغٌر الجزئيات الغير قطبية: 

 وجٌن فً جزيء النٌتروجٌن. لطبٌة الثالثٌة التً تنشأ بٌن ذرات النتر

 ."المركبات األٌونٌة وبعض المركبات الجزٌئٌة وحدتها األساسٌة هً "البلورات 

  .معرفة التركٌب البلوري للمواد الصلبة ٌساعد العلماء على فهم خصائصها الفٌزٌائٌة 

 

  

 قارن بين الرابطة التساىمية والرابطة األيونية.  

 الرابطة التساهمٌة األٌونٌةالرابطة  نوع الرابطة

 الفلز + الفلز فلز + الفلز نوع العناصر المتفاعلة

 تتشارن الذرات فً االلكترونات تنتمل االلكترونات من ذرة ألخرى الطرٌمة

 الذرتان تحتاجان لالكتساب فتتشاركان ذرة تفمد وذرة تكتسب الفمد واالكتساب

 متعادلة موجبة و سالبة نوع الشحنات المتكونة

 جزٌئات أٌونات الجسٌمات المتكونة

 تفاعل الهٌدروجٌن والكلور تفاعل الصودٌوم والكلور مثال
 

 ؟ الجزيئات والمركباتما ىو معنى رموز  

 المعنى الرمز

H2 جزيء الهٌدروجٌن: ذرتٌن هٌدروجٌن مرتبطتٌن ببعضهما البعض 

NH3  هٌدروجٌن مرتبطٌن ببعضهم البعضجزيء األمونٌا: ذرة نٌتروجٌن + ثالث ذرات 
 

  عدد االلكترونات التً تفمدها الذرة أو تكتسبها أو تساهم بها.التكافؤ: 

 أنواع البلورات

 سداسً األوجه

 الكوارتز

 الثلج

 مكعبة األوجه

 ملح الطعام

 الفلوراٌت
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 كيف يمكننا معرفة تكافؤ العناصر؟  

 من خالل معرفة التوزٌع االلكترونً للعنصر ومعرفة طرٌمة استمراره. 

 التكافؤ االستمرارطرٌمة  التوزٌع االلكترونً العدد الذري رمز العنصر

H 1+ أو ٌشارن بالكترون واحد فمدٌ 1 1 هٌدروجٌن 

O 2- ٌكتسب أو ٌشارن بالكترونٌن اثنٌن 6، 2 1 أكسجٌن 
 

  .اذا كانت الذرة تمٌل لفمد الكتروناتها، تكافؤها موجب 

 .اذا كانت الذرة تمٌل الكتساب الكترونات، تكافؤها سالب 

 ما ىي فائدة التكافؤ؟  

 لمعرفة تسمٌة المركبات وكتابة الصٌغ الكٌمٌائٌة واكمال المعادالت الكٌمٌائٌة. 

 

 رة الواحدة فً التفاعل. موعة من الذرات المختلفة سلون الذتسلن مج المجموعة الذرية:
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(: ٌتكون  H2Oتعبٌر ٌبٌن تركٌب المادة وفك العناصر المشكلة لها وعدد ذراتها. مثاًل: الماء )  الصيغة الكيميائية:

 حٌث أن العدد السفلً ٌدل على عدد الذرات المتفاعلة.  ً هٌدروجٌن و ذرة أوكسجٌن واحدةمركب الماء من ذرت
 

 كيف يمكننا تسمية المادة من خالل صيغتيا الكيميائية؟  

 Na2Oمثال: 

 أوكسجٌن نسمً العنصر الموجود ٌمٌن المركب:  .1

 أوكســـٌد نضع ممطع "ٌد" نهاٌة اسم العنصر أو نحذف بعض الحروف للتخفٌف ثم نضٌف "ٌد":  .2

 صودٌوم نذكر اسم العنصر ٌسار المركب:  .3

 التسمٌة: أوكسٌد الصودٌوم  .4

 2اذا كان العنصر ٌمٌن المركب عبارة عن مجموعة ذرٌة، ال ٌتم تغٌٌر اسم العنصر كما فً الخطوة  مالحظة:

 التسمٌة ائٌةالصٌغة الكٌمٌ
Ca(OH)2  هٌدروكسٌد الكالسٌوم 
NH4NO3  نترات األمونٌوم 
CaSO4 كبرٌتات الكالسٌوم 

K2O  أوكسٌد البوتاسٌوم 
NH4OH هٌدروكسٌد األمونٌوم 

 

 كيف يمكننا كتابة الصيغة الكيميائية لممادة؟  
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 ما ىي الصيغة الكيميائية لممركبات التالية:  

 كموريد األمونيوم
Cl     NH4 

1        1 

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

NH4Cl 

 كربونات الصوديوم
CO3      Na 

2           1 

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

Na2CO3 

 كبريتات األمونيوم
SO4    NH4 

2           1 

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

(NH4)2SO4 

 

 ( المعادالت الكيميائية1الفصل العاشر )

 

 كيف نالحظ التغيرات الكيميائية؟ 

  :انفعال الطفل عند تذوله الحلٌب ألنه ٌصبح الذًعا بسبب التفاعل الكٌمٌائً.التذوق 

  .البصر: لمح الحشرة المضٌئة بفعل التفاعالت الكٌمٌائٌة فً جسمها 

 .البصر: مالحظة الفجوات فً الخبز بسبب تفاعل خالٌا الخمٌرة وانتاج ثانً اوكسٌد الكربون 

 ورائحتها وحرارتها. راق الغاباتالناتجة عن احت الشم واللمس: سحب الدخان 

 .السمع: صوت اشتعال المشعل الذي ٌرفعه رائد الفضاء بعد هبوطه فً المحٌط أثناء التدرٌب 

 مم يتكون التعبير عن المعادلة الكيميائية؟  

 النواتج: المواد الناتجة عن التفاعل.  المتفاعالت: المواد البادئة للتفاعل.
  الخل

+ 
  صودا الخبز

 
 

الهٌدروجٌنٌة  الصودٌوم كربونات حمض األستٌن فً الماء فمالٌع
NaHCO3 

 التغيرات الكيميائية

تنتج مادة أخرى لها خصائص مختلفة عن 
 .  خصائص المادة األصلٌة

 .العملٌة التً تنتج تغًٌرا كٌمٌائًٌا: التفاعل الكٌمٌائً

/ الصدأ له خصائص تختلف عن خصائص الحدٌد 
 السائل الصلب الناتج عن مزج مادتٌن سائلتٌن

 التغيرات الفيزيائية

تؤثر فً الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة مثل الحجم 
 "صلبة، سائلة، غازٌة"والشكل والحالة 

عند تجمد الماء ٌتغٌر من الحالة السائلة الى 
 لص الورلة أو طٌها / الصلبة وٌبمى ماء
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تعبٌر رمزي ٌوضح المواد التً تتفاعل مع بعضها البعض والمواد الناتجة عن التفاعل و أحٌانًا  المعادلة الكيميائية:

 الحالة الفٌزٌائٌة للمادة .

 عدد طرائق التعبير عن المعادالت الكيميائية.  

 

 ؟ CO2ما ىو معنى األرقام السفمية في المركب  

  2فً المركب هو  Oعدد ذرات األوكسجٌن 

 كيف يمكن توقع نتيجة المعادلة الكيميائية؟   

من خالل معرفة ترتٌب النشاط الكٌمٌائً للعناصر المتفاعلة. العنصر األكثر نشاًطا سوف 
 . ٌحل مكان العنصر األلل نشاًطا

 

  الذرات فً المتفاعالت = عدد الذرات فً النواتجالحظ أن عدد 

 تسمى المعادلة اللفظٌة•
 النواتج المتفاعل + المتفاعل •
•  ًٌنتج"تعن" 
 استخدام األسماء الشائعة•
 مادة صلبة بٌضاء+ غاز  خل + صودا الخبز •

 استخدام الكلمات

 استخدام األسماء الكٌمٌائٌة •
 ثانً أكسٌد الكربون+ ماء + أسٌتات الصودٌوم  كربونات الصودٌوم الهٌدروجٌنٌة + حمض األسٌتٌن •

 استخدام األسماء الكٌمٌائٌة 

 استخدام الصٌغ الكٌمٌائٌة•
 ٌمكن تحوٌل معدلة األسماء الكٌمٌائٌة الى معادلة رموز كٌمٌائٌة •
• CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2 

 استخدام الرموز الكٌمٌائٌة
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 عمل: تستخدم الفمزات النفيسة كالذىب والفضة والبالتين ألغراض الزينة.  

 ألن هذه الفلزات نشاطها ضعٌف جدًا فتحتفظ ببرٌمها ولمعانها.

 كيف نزن المعادالت الكيميائية؟ 

 
 احسب عدد الذرات لكل عنصر فً المدخالت والنواتج  .1

 

 أمام هذا العنصر فً المتفاعالت 2غٌر متوازن وٌنمصه ذرة فً المتفاعالت، أضف  Agالحظ أن عنصر الفضة  .2

 

 مالحظة 

 عدد ذرات العناصر المركب

2Ag  عدد ذراتAg  =2 

2H2O  عدد ذراتH  =2×2  =4 /  عدد ذراتO  =2  

3Fe2O3  عدد ذراتFe  =3×2  =6  عدد ذرات /O  =3×3  =9 

 النواتج المتفاعالت

S S 

 النواتج المتفاعالت النواتج المتفاعالت

H 

H 

H 

H 

:أنتوني الفوازييو –قانون حفظ الكتمة   

.كتلة المواد المتفاعلة = كتلة المواد الناتجة 

 أو تفنى خالل التفاعل الكٌمٌائً. الذراتال تُستحدث 

.المواد المتفاعلة و عدد ذراتها هو نفسه فً النواتج   
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  أمثمة عمى وزن المعادالت 

 Fe2O3 + CO → Fe3O4 + CO2 3وعدده فً النواتج =  2فً المتفاعالت =  Feعدد ذرات 

أمامها فً النواتج لٌصبح المجموع فً  2فً المتفاعالت و  Feأمام  3نضٌف 
 6الجانبٌن 

3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 

 3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 فً الطرفٌن  O   =10عدد ذرات عنصر 

 3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 فً الطرفٌن  C  =1عدد ذرات عنصر 

 3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 المعادلة الموزونة 
 

 Al + I2 → AlI3 فً الطرفٌن  Al  =1عدد ذرات 

 Al + I2 → AlI3 3وعدده فً النواتج =  2فً المتفاعالت =  Iعدد ذرات 

 Al + 3I2 → 2AlI3 6أمامها فً النواتج لٌصبح المجموع فً الجانبٌن  2فً المتفاعالت و  Iأمام  3نضٌف 

 Al + 3I2 → 2AlI3 2فً النواتج وأصبح  Alزاد عدد ذرات 

 2AlI 2Al + 3I2 →3 فً المتفاعالت Alأمام  2نضٌف 

 2Al + 3I2 → 2AlI3 المعادلة الموزونة
 

 CH4 + O2 → CO2 + H2O فً الطرفٌن C  =1عدد ذرات 

 CH4 + O2 → CO2 + H2O 2وعدده فً النواتج =  4فً المتفاعالت =  Hعدد ذرات 

 CH4 + O2 → CO2 + 2H2O 4فً النواتج لٌصبح عدد الذرات متساوي و =  Hأمام  2نضٌف 

 CH4 + O2 → CO2 + 2H2O   4 وعدده فً النواتج = 2فً المتفاعالت =  Oعدد ذرات 

 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O فً المتفاعالت Oأمام  2نضٌف 

 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O المعادلة الموزونة 
 

 

 الطاقة في التفاعالت الكيميائية 
 تحرر الطالة امتصاص الطالة 

 تفاعل طارد للحرارة تفاعل ماص للحرارة اسم التفاعل

 النواتج المتفاعالت األكثر استمراًرا

 طالة الروابط
ألل من طالة طالة الروابط فً المتفاعالت 

 الروابط فً النواتج

طالة الروابط فً المتفاعالت أكثر من طالة 

 الروابط فً النواتج

 أمثلة من الحٌاة

 مكان على توضع التً الباردة الكمادات

 األمونٌوم، نترات مادة األلم، حٌث أنها تحوي

 نترات تذوب الحافظة هذه وعند تهشم

 امتصاص إلى ٌؤدي مما الماء، فً األمونٌوم

 جلد أو الهواء مثل المحٌطة البٌئة حرارة من

 المصاب الشخص

 األوكسجٌن مع المادّة تتحد حٌث االحتراق،

 وثانً ضوء إلى باإلضافة حرارٌة، طالة إلنتاج

 .وماء الكربون أكسٌد

مثال معادلة 
   كٌمٌائٌة
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 في المعادالت الكيميائية؟ "طاقة"ما ىو معنى كممة   

  عندما تكون كلمة طالة فً المتفاعالت، ٌدل أنها مكون أساسً لحدوث التفاعل. مثالً: نحتاج إلى الطالة
 الكهربائٌة لكسر جزٌئات الماء. 

 

  عندما تكون كلمة طالة فً النواتج، تدل على تحرر الطالة. مثاًل: تنتج الطالة من تفاعل األوكسجٌن مع المٌثان
 عند اشتعال المولد.

 

 
 

 ( سرعة التفاعالت الكيميائية2صل العاشر )الف

  ال تحدث التفاعالت الكٌمٌائٌة بالسرعة نفسها، مثاًل: تنفجر األلعاب النارٌة سرٌعًا بٌنما تتغٌر ألوان التحف النحاسٌة
 ببطء. 

  الشعر.نستفٌد من معرفة الولت الالزم لحدوث التفاعل فً معرفة مدة طهً البٌض والمدة الالزمة لوضع صبغة 
 

 كيف يحدث التفاعل الكيميائي؟  

 

 نعم تحتاجىل تحتاج التفاعالت المحررة لمطاقة كاالحتراق إلى طاقة تنشيط لتبدأ؟   

 ؟لماذا ال يشتعل الوقود عند سقوطو في محطة شحن الوقود 

ألنه ٌحتاج إلى طالة لٌبدأ باالشتعال. لذلن ٌمنع التدخٌن وٌلزم السائك باطفاء المحرن وعدم انطالق السٌارة اثناء التعبئة 

 وعدم استخدام أجهزة المحمول ألنها ستكون مصدر طالة الشتعال الولود. وكذلن شعلة األلعاب األولومبٌة تزود باللهب 

 لتشتعل. 

 تحرير الطاقة

 سرٌع

فً آلة االحتراق الداخلً حٌث 
تتحرر طالة حرارٌة كبٌرة 

سرٌعة فً الشوط الثانً نتٌجة 
 .التحاد البنزٌن مع األكسجٌن

 بطًء

عندما ٌتحد الحدٌد مع 
األكسجٌن فً الهواء الجوي 
لٌكّون الصدأ ٌطلك طالة 

 .حرارٌة بشكل بطًء

فً الكمادات الحارة التً 
تستخدم فً تدفئة بعض أجزاء 

 .الجسم لعدة ساعات

تتكسر الروابط فً المتفاعالت 
بواسطة طالة تسمى طالة 

 التنشٌط
تمترب الذرات من بعضها 

 تتكون روابط جدٌدة فً التفاعل البعض وتتصادم بموة
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 كيف يمكننا تحديد سرعة التفاعل؟  

 عن طرٌك اٌجاد سرعة استهالن أحد المتفاعالت أو سرعة تكون أحد النواتج. 

سرعة التفاعل هو معدل التغٌر الحاصل للمادة خالل وحدة الزمن. مثاًل: كمٌة الشمع حول الشمعة المشتعلة ٌدل على 
 سرعة التفاعل. 

 ئًما؟ ىل سرعة التفاعل مطموبة ومحببة دا 

ال، فإن سرعة التفاعل فً الصناعة مطلوبة ألن سرعة تكّون المنتج تملل من تكلفته. لكن، سرعة التفاعل المؤدٌة لفساد 

 الفواكه غٌر محببة لذلن تمطف الثمار أحٌانًا وهً خضراء لٌتم تسلٌمها للمحالت وهً ناضجة.  

 ما ىي العوامل التي تؤثر في سرعة التفاعل؟ 

 

 درجة الحرارة

 .كلما زادت درجة الحرارة ازدادت سرعة التفاعل•

عندما تكون الحرارة مرتفعة، تصبح حركة جزٌئات المادة أسرع، فتصطدم ببعضها مرات أكثر وبطالة أكبر •

 .  فتنكسر الروابط وتنشأ طالة التنشٌط لبدء التفاعل

 .لتبطًء سرعة التفاعل" درجة حرارة منخفضة"ٌمكن تبطًء فساد الفواكه بوضعها فً الثالجة •

 .  ٌحتاج نضوج الكعن فً الفرن لحرارة عالٌة تسرع التفاعالت الكٌمٌائٌة فٌها فتنضج وتصبح صلبة بسرعة•

ٌوضع السمن واللحوم فً ثالجات باردة ألن له لابلٌة للتحلل السرٌع فً درجات الحرارة العالٌة فٌنتج مواد •

 . سامة

 .  البكتٌرٌا تنمو فً درجات الحرارة المرتفعة وٌحتوي البٌض على هذه البكتٌرٌا لكن حرارة الطهً العالٌة تمتلها•

 التركٌز

 . كمٌة المادة الموجودة فً حجم معٌن: التركٌز•

 .  كلما زادت كمٌة المادة ازدادت فرصة التصادم فٌما بٌنها وزادت سرعة التفاعل•

 .  كلما زاد التركٌز زادت فرصة تصادم الجزٌئات ببعضها واحداث التفاعل•

 مساحة السطح

 .الطبمة الخارجٌة من المادة  المتفاعلة هً المادرة على لمس المواد األخرى والتفاعل معها•

 .كلما ازاداد عدد الجزٌئات الخارجٌة، زادت سرعة التفاعل•

 .اشعال األخشاب الصغٌرة أسرع و أسهل من اشعال األخشاب الكبٌرة•

 .ذرات الحدٌد فً جسر الحدٌد تلتصك فً الداخل وال تتفاعل بٌنما الخارجٌة  تصدأ بسبب تفاعلها مع األوكسجٌن•



اعداد: زهراء أحمد علً                                                                                                                           31 

 

 كيف يمكننا ابطاء عممية التفاعل؟  

عن طرٌك "المثبطات" التً تساهم فً إبطاء التفاعل الكٌمٌائً. مثالً: 

( الذي BHTتحتوي رلائك الذرة على مركبات هٌدروكسً تولوٌن )

 ٌؤدي إلبطاء فساد المواد الغذائٌة واطالة فترة صالحٌتها. 

 كيف يمكننا تسريع عممية التفاعل؟  

 محفز" ٌساهم فً تسرٌع التفاعل الكٌمٌائً.  -باضافة "عامل مساعد 

 كتب اسم العامل المحفز في المعادلة الكيميائية؟ ولماذا؟ ىل ي 

 ال، ألنه ال ٌتغٌر وال ٌستهلن. 

 كيف تعمل العوامل المساعدة "المحفزات" ؟  

 تزٌد سرعة التفاعل عن طرٌك:

  المتفاعلة على التصادم.توفٌر سطح مناسب ٌساعد المواد 

  .تخفٌض طالة التنشٌط التً تساهم فً بدء التفاعل 
 

 االستخدامات 

ولة
مح

 ال
زة

حف
الم

ل 
وام

الع
 

  .تستخدم فً عوادم السٌارات لتساعد على احتراق الولود 

 الهدف من هذا التفاعل: تنمٌة الهواء 

      

صة
ص

تخ
الم

ت 
ٌما

نز
اال

 
    

سم
لج

ل ا
اخ

د
 

  .هً جزٌئات كبٌرة من البروتٌن تسرع التفاعالت فً خالٌا الجسم و لكل تفاعل فً الجسم انزٌم خاص

 .تساعد على تحوٌل الطعام إلى طالة 

 .تساهم فً بناء أنسجة العظام والعضالت 

 .تحوٌل الطالة لدهون وانتاج انزٌمات أخرى 

   .تمكن الجسم من المٌام بالعملٌات الحٌوٌة 

سم
لج

ج ا
ار

خ
 

  .مطّري اللحوم: ٌحتوي على انزٌمات بروتٌنٌة تعمل على كسر البروتٌن فً اللحوم لتصبح طرٌة 

  محلول تنظٌف العدسات الالصمة: كسر جزٌئات البروتٌن التً تفرزها العٌن وتتجمع على العدسة

 وتجعل الرؤٌة ضبابٌة.

العادم ٌمر على المحفز 
الذي ٌكون على هٌئة 
حبٌبات مغلفة بفلز 

 كالبالتٌنٌوم و الرودٌوم

ٌعمل المحفز على تسرٌع 
االحتراق الغٌر مكتمل 
للمواد الضارة مثل أول 

 أوكسٌد الكربون 

ٌتحول أول اوكسٌد 
الكربون لمادة ثانً 

. أوكسٌد الكربون  

تتحول الهٌدروكربونات 
الى ثانً اوكسٌد 

 الكربون وماء
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 ( النقل وعمميات اإليض في الخمية1الفصل الحادي عشر )

 لغشاء البالزمي في الخمية؟ وما ىي فائدتو؟ أين يقع ا 

 ٌحٌط بالخلٌة، شبن حماٌة ٌسمح بمرور بعض المواد بسهولة أكثر من المواد األخرى. 

 ما ىي العوامل التي تؤثر عمى دخول المواد أو خروجيا عبر الغشاء البالزمي؟  

 .حجم الجزٌئات المارة 

  البالزمً.الطرٌك الذي ستسلكه الجزٌئات فً الغشاء 

  .حاجة الجزٌئات للطالة 

 
 

 إلى متى تستمر عممية النقل السمبي باالنتشار؟  

 إلى أن ٌصبح عدد الجزٌئات متساوًٌا فً المنطمتٌن، فتصل الخلٌة إلى حالة االتزان. 

: النمل السلبً  

عملٌة نمل المواد عبر الغشاء 
.البالزمً دون الحاجة لطالة  

: االنتشار المدعوم  

انتمال المواد عبر الغشاء 
.البالزمً بواسطة مادة ناللة  

ال تستطٌع جزٌئات السكر 
الكبٌرة االنتشار " الجلوكوز"

لداخل الخلٌة دون مساعدة 
البروتٌنات الناللة الموجودة 

.فً الغشاء البالزمً  

  -الخاصٌة االسموزٌة 
:انتشار الماء  

عملٌة انتشار الماء عبر الغشاء 
 البالزمً

عند وضع خلٌة فً كمٌة ماء 
غٌر كافٌة، ٌنتشر الماء من 

. داخل الخلٌة لخارجها  

مثل ذبول الجزر عند وضعه 
.فً ماء مالح  

عند وضع الجزر فً ماء 
عذب، ٌنتمل الماء العذب 

لخالٌا الجزر وٌزداد الضغط 
.على الجدار الخلوي  

عند وضع خلٌة حٌوانٌة فً 
ماء عذب، تنتفخ الخلٌة حتى 

.تنفجر  

: االنتشار  

انتمال الجزئٌات من أماكن 
التركٌز المرتفع إلى مكان 

.التركٌز المنخفض  

شم رائحة العطر من مكان 
مجاور بسبب انتشار جزٌئات 

.العطر فً الهواء  

انتشار األوكسجٌن من خالٌا 
.الدم الحمراء إلى اصبع المدم  

انتشار األوكسجٌن من الرئة 
.إلى خالٌا الدم  
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عندما تكون كمية األمالح في النبات أعمى من كمية األمالح في التربة، حسب قاعدة االنتشار ستنتقل  
األمالح من النبات "تركيز أكبر" إلى التربة "تركيز أقل". فكيف تنتقل األمالح من التربة إلى النبات الذي 

 بحاجتيا؟  

المواد من وسط منخفض التركٌز لوسط مرتفع التركٌز باستخدام  فتنتملتحتاج الخالٌا إلى الطالة للمٌام بعملٌة النمل. 

 الطالة وٌسمى ذلن "النمل النشط". 

 ما ىو وجو الشبو بين االنتشار المدعوم والنقل النشط؟  

 كالهما ٌحتاجان لمادة ناللة وهً البروتٌنات الناللة.

 كيف تحصل عممية النقل النشط؟  

 

 كيف تنتقل الجزيئات كبيرة الحجم عبر الغشاء البالزمي؟  

ٌنثنً الغشاء البالزمً عندما ٌالمس األجسام الكبٌرة، فٌحٌط بها وٌنغلك عى نفسه مكونًا فجوة. وهذه العملٌة تسمى 

 "البلعمة"، وبهذه الطرٌمة تتغذى الكائنات وحٌدة الخلٌة. 

 كيف تخرج فجوات الخمية محتوياتيا؟  

 رٌك عملٌة االخراج الخلوي، فتندمج الفجوة مع الغشاء البالزمً وتنطلك محتوٌاتها لخارج الخلٌة. عن ط

 مثاًل: تستعمل المعدة هذه الطرٌمة الخراج المواد الكٌمٌائٌة لهضم الطعام. 

 

 
 
 

تتحد المواد 
المنمولة مع 
البروتٌنات 

.  الناللة  

تستهلن 
البروتٌنات 

النمالة الطالة 
لنمل المواد 
عبر الغشاء 

. البالزمً  

تتحرر المواد 
المنمولة من 
البروتٌنات 

.الناللة  

لد ترتبط 
المواد 

المنمولة مع 
جزٌئات 

أخرى تكمل 
عملٌة نملها 
عبر الغشاء 

.البالزمً  

 طرق انتمال المواد 
عبر الغشاء 
 البالزمً

 النمل النشط

 النمل السلبً

 االنتشار

 الخاصٌة االسموزٌة

 االخراج الخلوي االنتشار المدعوم

 البلعمة
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 كيف يصنع النبات غذائو بنفسو؟  

  .ستهلن الطالة الضوئٌة لصناعة السكرطالة كٌمٌائٌة ( تُ  >-طالة ضوئٌة تحوٌل: عملٌة البناء الضوئً ) 

  .الكلوروفٌل: موجود فً البالستٌدات الخضراء وٌموم بامتصاص الطالة الضوئٌة 

 

 

 كيف يخزن النبات غذاءه؟  

 تخزن النباتات السكر الزائد على هٌئة نشا أو مواد كربوهٌدراتٌة أخرى تستخدمها للنمو والتكاثر.

 من أين تحصل الكائنات الحية عمى الطاقة؟  

من الغذاء، حٌث تتحول الطالة الكٌمٌائٌة المختزنة فً الغذاء ألشكال أخرى من الطالة بعد دخولها الخلٌة. وٌتضمن هذا 

 التحول تفاعالت كٌمٌائٌة تسمى "الهدم". 

 .جمٌع التفاعالت الكٌمٌائٌة التً تحدث فً عملٌات البناء والهدم يض:األ

 ما ىو دور االنزيمات في عمميات األيض؟  

  ًتعمل على اتحاد الجزٌئات وربطها معًا حٌث أن كل تفاعل ف

 الخلٌة له إنزٌم خاص.

  .تعمل على التغٌٌر ولكنها ال تتغٌر وٌمكن استخدامها بشكل متكرر 

 المخلولات الحٌة

 مستهلكة
ال تصنع غذائها 

 بنفسها

 منتجة
تصنع غذائها 

 بنفسها مثل النبات

(التربة)ماء   
الطالة 

الضوئٌة 
(الشمس)  

ثانً أوكسٌد 
الكربون 

(الهواء)  

جزٌئات 
السكر 

كربوهٌدا)
(ت  
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 ما ىو دور التنفس الخموي في الحصول عمى الطاقة؟  

فً عملٌات الهدم ٌمكن أن تنتج الطالة فً الخالٌا مع وجود األوكسجٌن أو عدمه من خالل التنفس الخلوي الهوائً أو 
 الالهوائً. 

 عمل: تزداد سرعة تنفسك عند بذل مجيود رياضي؟  

ملٌة تحلٌل لٌبذل الجسم مجهود رٌاضً ٌحتاج إلى الطالة، وٌحصل الجسم على الطالة من خالل تحلٌل الغذاء. وفً ع

 للعضالت.  كمٌة كافٌة من األوكسجٌن، فتزداد سرعة التنفس الٌصال الغذاء تحتاج الخالٌا إلى األوكسجٌن

  .ًتستخدم العضالت األوكسجٌن فً عملٌة تسمى التنفس الهوائ 

 ما ىي التفاعالت الكيميائية التي تحدث في عممية التنفس اليوائي؟ 

 تحلل جزٌئات الغذاء المعمد إلى جزٌئات بسٌطة فتتحرر الطالة المختزنة. 

  .االنزٌمات ضرورٌة فً عملٌة التنفس الخلوي 

 كيف تتصرف الخاليا العضمية عند نقص األوكسجين؟ 

 تلجأ لعملٌة التخمر"التنفس الالهوائً"، فتحصل على الطالة من جزٌئات السكر المختزنة. 

 

 ما ىو نوع الفضالت الناتجة عن عممية التخمر؟  

 ٌعتمد نوع الفضالت الناتجة على نوع الخلٌة:

  :حمض الالكتٌن "حمض اللبن".الخالٌا العضلٌة 

  :كحول وثانً أوكسٌد الكربون. الخمٌرة 

 عمل: تشعر بألم وشد عضمي أحياًنا عند ممارسة الرياضة.  

 بسبب تراكم حمض الالكتٌن فً العضالت.

 في ماذا تستخدم عممية التخمر؟  

 ألنتنتج الكائنات الدلٌمة كالبكتٌرٌا حمض الالكتٌن خالل عملٌة التخمر، فٌستخدم النتاج الزبادي و بعض األجبان 

 حمض الالكتٌن ٌسبب تخثر الحلٌب واعطاءه نكهة ممٌزة.

 جلوكوز
 سٌتوبالزم الخلٌة

(تحلٌل وتفاعالت كٌمٌائٌة)  

+ طالة 
 فضالت
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 عمل: الكربوىيدرات أكثر المواد قابمية لمتحمل في الخمية.   

 
  لات أخرىوالجزٌئات داخل المٌتوكندرٌا فً النباتات والحٌوانات والفطرٌات ومخلتتحلل. 

 عمل: تستخدم الخميرة لصنع المخبوزات.  

ألنها المخلوق الوحٌد الذي ٌحلل السكر وٌنتج الكحول وثانً أوكسٌد الكربون. ثانً أوكسٌد الكربون ٌسبب انتفاخ 

 العجٌنة، و الكحول تتطاٌر أثناء الخبز. 

 ما ىي العالقة بين عممية التنفس الخموي وعممية البناء الضوئي؟  

 التنفس الخلوي البناء الضوئً

 

تصنع المنتجات الغذاء فً عملٌة 
 البناء الضوئً

تموم المخلولات الحٌة بالتنفس 
 الخلوي وتحرٌر الطالة من الغذاء

 ٌستهلن األوكسجٌن والسكر ٌنتج األوكسجٌن والسكر
الماء وثانً اوكسٌد ٌستهلن 

 ٌنتج الماء وثانً أوكسٌد الكربون الكربون

 
 

 

 ( انقسام الخمية وتكاثرىا2الفصل الحادي عشر )

 ما ىي فائدة االنقسام الخموي؟  

 .تعوٌض الخالٌا التالفة 

 .تكاثر المخلولات الحٌة خصوًصا وحٌدة الخلٌة مثل األمٌبٌا 

  خالٌاها باالنمسام مثل األخطبوط.نمو الكائنات الحٌة بعد زٌادة عدد 

 المراحل التً تمر بها الخلٌة منذ بدء االنمسام حتى االنمسام التالً.  دورة الخمية:

 وهو مختلف بٌن الكائنات الحٌة.  الولت الذي تستغرله الخلٌة فً دورتها. زمن دورة الخمية:

تبدأ عملٌة 
التنفس الخلوي 
فً سٌتوبالزم 

 الخلٌة

تتحلل 
الكربوهٌدرات 
وتتحول إلى 

 جلوكوز

ٌتحلل الجلكوز 
لجزئٌن 
 بسٌطٌن

ٌستهلن 
األوكسجٌن 

 وتتحرر الطالة 

تنتج فضالت 
ثانً أوكسٌد 

الكربون 
 والماء



اعداد: زهراء أحمد علً                                                                                                                           37 

 

 ما ىي أطوار دورة الخمية؟  

 الطور البيني .1

  النواة: ٌشكل معظم زمن دورة الخلٌة.الخلٌة حمٌمٌة 

  الخالٌا العصبٌة والعضلٌة: بمى دائًما فً هذا الطور. -الخالٌا التً ال تنمسم 

  خالٌا الجلد: تنسخ المادة الوراثٌة استعدادًا لالنمسام، لكً تحصل الخالٌا الجدٌدة على نسخة من  -الخالٌا النشطة

 المادة الوراثٌة لتموم بوظائف الحٌاة. 

 طور االنقسام .2

 تكوٌن خلٌتٌن جدٌدتٌن. ل ٌتوزع السٌتوبالزم نصفٌن ثمتنمسم النواة 

  :عملٌة انمسام النواة إلى نواتٌن متماثلتٌن وتكون النواة الجدٌدة مماثلة تماًما  االنقسام المتساوي )الميتوزي(:أواًل

 للنواة األصلٌة. 

 

 الطور التمهٌدي
 .ٌمكن رؤٌة الكروماتٌدات عبر المجهر•
 .تتحرن أزواج المرٌكزات نحو ألطاب الخلٌة•
 .  تتكون الخٌوط المعزلٌة بٌن ألطاب الخلٌة •

 

 الطور االستوائً
 .  تصطف أزواج الكروماتٌدات وسط الخلٌة •
تتصل أزواج الكروماتٌدات بالخٌوط المغزلٌة فً  •

 .  السنترومٌر

 الطور االنفصالً
ٌنمسم السنترومٌر وتنكمش الخٌوط المغزلٌة فتشد  •

 .  الكروماتٌدات
تنفصل الكروماتٌدات عن بعضها البعض وتتجه نحو  •

 . ألطاب الخلٌة فٌصبح اسمها كروموسومات

 الطور النهائً
 تختفً الخٌوط المغزلٌة•
 تتفكن الكروموسومات•
 تتكون نواتان جدٌدتان•
 ٌتوزع السٌتوبالزم الى جزئٌن•
 تتكون خلٌتٌن جدٌدتٌن•
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 ما ىو دور الكروموسومات في عممية االنقسام؟  

الكروموسوم هو تركٌب فً النواة ٌحتوي المادة الوراثٌة. فً الطور البٌنً ٌتضاعف 

الكروموسوم، ثم ٌمصر وٌصبح أكثر سماكة، وٌظهر فً صورة سلسلتٌن متماثلتٌن 

 تسمى كل واحدة منهما "كروماتٌد". 

 .توجد الكروموسومات على شكل أزواج فً أغلب الخالٌا 

  كروموسوم، زوجان "كروموسومان" لتحدٌد الجنس.  46تحتوي الخالٌا الجسمٌة لالنسان على 

 .XX، األنثى: XYالذكر: 

  كروموسومات.  1تحتوي خلٌة ذبابة الفاكهة على 

 ما ىي نتائج االنقسام المتساوي؟ 

 انمسام النواة. 

 على عدد كروموسومات النوع نفسه. تكون نواتٌن جدٌدتٌن متماثلتٌن تشبهان الخلٌة األصلٌة وتحتوٌان 

 .تختفً الخلٌة االصلٌة وال ٌعود لها وجود 

 ما ىو دور االنقسام المتساوي في جسم االنسان؟ 

 .تعوٌض الخالٌا المٌتة و التالفة 

 .ٌساهم فً نمو االنسان 

 .تعوٌض الخالٌا المتضررة من الجروح 

م مومو ة   ة ة ة 

  :االنمسام الذي ٌنتج عنه خالٌا أحادٌة الكروموسومٌة و ٌحدث فً الخالٌا  االنقسام المنصف )الميوزي(:ثانًيا

 التناسلٌة فٌكون عدد كروموسامات األبناء مساوي لكروموسومات اآلباء. 
 

  = ثنائٌة المجموعة بوٌضة مخصبةخلٌة جنسٌة أحادٌة المجموعة + خلٌة جنسٌة أحادٌة المجموعة 
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مثل خطوات الطور التمهٌدي فً االنمسام •
 .المتساوي

 .الكروموسومات المتشابهة تجتمع فً صورة أزواج•

الطور 
التمهٌدي 
 األول

تتحرن األزواج المتشابهة وتصطف فً وسط •
 .الخلٌة فً مجموعتٌن متمابلتٌن

تظهر الخٌوط المغزلٌة التً ترتبط بالكروموسومات •
 .من السنترومٌر

الطور 
االستوائً 

 األول

تنكمش الخٌوط المغزلٌة فتبتعد أزواج •
الكروموسومات المتشابهة عن بعضها وتتحرن نحو 

 .األطرف المتمابلة فً الخلٌة

الطور 
االنفصالً 

 األول

ٌنمسم السٌتوبالزم وتنتج خلٌتان فً كل خلٌة •
 .كروموسوم واحد من زوج الكروموسومات

الطور 
النهائً 
 األول

 .  تظهر الكروموسومات والخٌوط المغزلٌة بوضوح•
الطور 

التمهٌدي 
 الثانً

 .تتحرن الكروموسومات لوسط الخلٌة•
ترتبط الخٌوط المغزلٌة مع الكروموسوم من •

 .  السنترومٌر

الطور 
االستوائً 
 الثانً

ٌنمسم السنترومٌر وتنكمش الخٌوط المغزلٌة •
 .  فتنفصل الكروماتٌدات وتتحرن نحو أطراف الخلٌة

 .  تسمى الكروماتٌدات بعد انفصالها كروموسومات •

الطور 
االنفصالً 

 الثانً

 .  تختفً الخٌوط المغزلٌة •
 . ٌتشكل الغالف النووي حول الكروموسومات•
 .ٌنمسم السٌتوبالزم•

الطور  
النهائً 
 الثانً
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 ما ىي نتائج االنقسام المنصف؟  

فً المرحلة األولى من االنمسام المنصف تنتج خلٌتٌن، ثم تنمسمان فً المرحلة الثانٌة فٌنتج فً النهاٌة أربعة خالٌا 

 جنسٌة أحادٌة المجموعة فً كل منها نصف العدد األصلً من الكروموسومات.

 ".46كروموسوم "نصف العدد األصلً  23أربعة خالٌا فً كل خلٌة  جنسٌةمثاًل: ٌنتج عن خالٌا االنسان ال

 ما ىو سبب اصابة األطفال بمتالزمة داون ؟ 

بسبب حصول خلل أثناء االنمسام المنصف أدى الى زٌادة عدد الكروموسومات الناتجة فً الخالٌا الجسمٌة  للطفل. 

 .41هؤالء األطفال عدد كروموسومات خالٌاهم الجسمٌة 

 . 64كروموسوم، وللفرس  62تطٌع الحمار والفرس التزاوج وانجاب البغل. اذا كان للحمار ٌس 

  ما عدد الكروموسومات التً ٌحصل علٌها البغل من كال األبوٌن؟ 

 .كروموسوم 32و نصف كروموسومات الفرس =  كروموسوم 31ٌحصل على نصف كروموسومات الحمار = 

  ما عدد الكروموسومات فً خالٌا البغل؟ 

  .كروموسوم 63=  32+  31مجموع كروموسومات األبوٌن = 

 للبغل؟ التناسلٌة األعضاء فً المنصف االنمسام عملٌة تحدث عندما ٌحدث ماذا 

 ستجتمع الكروموسومات على هٌئة أزواج وٌستبمى كروموسوم واحد بدون زوج.

 نظرن؟ وجهة من عمًٌما البغل ٌكون لماذا تُرى 

  ألن عدد كروموسوماته عدد فردي ال ٌمكن أن تتنصف. 

عملٌة ٌنتج خاللها المخلوق الحً أفرادًا من نوعه :التكاثر  

ٌتم فً الفرد نفسه ألنه ٌمدر على انتاج فرد أو أكثر ٌحمل المادة : ال جنسً
 الوراثٌة نفسها للمخلوق األصلً

ٌحصل : التكاثر الالجنسً الخلوي
للمخلولات ذات الخالٌا حمٌمة 

.النواة عن طرٌك االنمسام  

االنمسام 
مثل : المتساوي

سٌمان الفراوٌة 
العرضٌة 
ودرنات 
.البطاطس  

االنمسام  
مثل : الثنائً

الخالٌا البدائٌة 
النوى أو 
.البكتٌرٌا   

نمو : التبرعم
برعم على 

جانب المخلوق 
الحً ٌنفصل 
عنه عندما 

. ٌكبر  

مثل نمو برعم 
على جانب 
.جسم الخمٌرة  

لدرة : التجدد
الكائن الحً 
على اعادة 
األجزاء 

المفمودة أو 
المدمرة من 

.جسمها  

تكاثر : مثل
االسفنج و نجم 

.البحر  

ٌحتاج لفردٌن ذكر وأنثى : جنسً
وٌنتج عن اتحاد الخلٌة الجنسٌة 

مع الخلٌة " البوٌضة"األنثوٌة 
"  الحٌوان المنوي"الجنسٌة الذكرٌة 
وٌنتج " االخصاب"فً عملٌة تسمى 

"الزٌجوت"عنها   

الخالٌا ثنائٌة 
المجموعة 
 الكروموسومٌة
الخالٌا التً 
تحتوي على 
أزواج متماثلة 

من 
 الكروموسومات

الخالٌا أحادٌة 
المجموعة 
الكروموسومٌة

عدد 
الكروموسومات 

فً الخالٌا 
الجنسٌة نصف 

عدد 
كروموسومات 
 الخالٌا الجسمٌة



اعداد: زهراء أحمد علً                                                                                                                           41 

 

 DNA( مادة الوراثة 1الفصل الثاني عشر )

 DNA:  الشفرة المختزنة فً المادة الوراثٌة للخلٌة، وتكون فً صورة مركب كٌمٌائً ٌسمى الحمض النووي

 الراٌبوزي المنموص األوكسجٌن.

 ؟ DNAكيف تحصل الخاليا الجديدة عمى الـ  

 فٌنتمل للخالٌا الجدٌدة. DNAعندما تنمسم الخلٌة، ٌتضاعف الـ 

  ؟DNAما شكل الـ  

 لام العالمان واطسون وكرٌن بوضع نموذج للحمض النووي اطلك علٌه اسم 

 " نموذج السلم )الشرٌط الحلزونً("

  ٌتكون جانباه من تعالب جزٌئات السكر الخماسً منموص األوكسجٌن

 ومجموعة الفوسفات. 

 تتكون درجات السلم من الجزٌئات النٌتروجٌنٌة وهً: األدنٌن ((A،  والجوانٌن

(G( والسٌتوسٌن ،)C( والثاٌمٌن ،)T.) 

 

 عمل: افترض العمماء أن الجزيئات النيتروجينية مرتبطة عمى ىيئة أزواج.  

 ألن كمٌة السٌتوسٌن تساوي كمٌة الجوانٌن، وكمٌة األدنٌن تساوي كمٌة الثاٌمٌن دائًما فً الخلٌة. 

ٌرتبط االدنٌن فً السلسلة األولى مع الثاٌمٌن فً السلسلة الممابلة. وٌرتبط السٌتوسٌن مع الجوانٌن. وتكون األزواج فً 

 الجزٌئات النٌتروجٌنٌة متداخلة.  

 ؟ DNAما ىي خطوات نسخ الـ  
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 عمى ماذا يعتمد ظيور الصفات في شكل االنسان كالطول ولون الشعر؟  

 على البروتٌنات التً تصنعها خالٌا الجسم وتدخل فً بناء الخالٌا واألنسجة أو تعمل كإنزٌمات. 

  تستخدم الخالٌا المعلومات المحمولة على الـDNA  .لتصنٌع البروتٌنات 

  محمول على الكروموسوم والمسؤول عن تصنٌع بروتٌن محدد. DNAجزء من الـ الجين: 

  .ٌحتوي الكروموسوم على مئات الجٌنات 

 

 مم تتكون البروتينات؟   

 واذا تغٌر ترتٌبها ٌتغٌر البروتٌن. ٌنٌة مرتبة، وٌحدد الجٌن ترتٌبها،تتكون من سلسلة أحماض أم
 

 كيف يتم تصنيع البروتينات؟  

 

 

 
 

 ؟ RNAما ىي أنواع الـ  

 
 

  ؟RNA الـو  DNAماىو وجو الشبو بين الـ  

  الـ RNA نسخة طبك األصل عن الـDNA. 

  .كالهما بحاجة لألحماض األمٌنٌة لصنع البروتٌن 

  األدنٌن :المواعد النٌتروجٌنٌةكالهما لدٌه ((A، ( والجوانٌنG( والسٌتوسٌن ،)C). 

 

 

 RNAأنواع الـ 

 mRNAالراسل  tRNAالنالل  tRNAالراٌبوسومً 

 الجٌن
فً   

النواة   

 الراٌبوسومات
فً   

السٌتوبالزم   

  RNAٌنمل شفرة صنع البروتٌن عبر 
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 DNA RNA ختالفوجه اال
 

 المسمى
 المنموص الراٌبوزي النووي الحمض

 األوكسجٌن
 الراٌبوزي النووي الحمض

 
 مكون من سلسلة واحدة مكون من سلسٌتٌن عدد السالسل

المواعد 
 النٌتروجٌنٌة

 
(، والسٌتوسٌن Gوالجوانٌن ) ،A)) األدنٌن

(C( والثاٌمٌن ،)T.) 
 

(، C(، والسٌتوسٌن )Gوالجوانٌن ) ،A)) األدنٌن
 (.Uوالٌوراسٌل )

ِّن  سكر خماسً الكربون سكر خماسً راٌبوزي منموص األوكسجٌن نوع السكر المكو 

 

 في بناء البروتينات؟  RNAما ىو دور الـ  

 

 

 

 تشكل كل ثالث لواعد نٌتروجٌنٌة الشفرة لحمض أمٌنً معٌن

 وتكون سلسلة طوٌلة مترابطة هً بداٌة سلسلة البروتٌن tRNAترتبط األحماض األمٌنٌة على 

   tRNAمع ما ٌمابلها من   mRNAترتبط األحماض األمٌنٌة، وترتبط المواعد النٌتروجٌنٌة من 

 مع الراٌبوسومات tRNA ٌرتبط 

 من النواة إلى السٌتوبالزم  tRNAٌنتمل 
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 ؟ات ألنيا تحوي مثل الكروموسوم ومثل الجيناتىل تصنع جميع الخاليا في جسم االنسان مثل البروتين 

للمٌام بأداء أنشطتها. مثالً: تصنع الخالٌا  الالزمةالجٌنات التً لدٌها لتصنٌع البروتٌنات  بعضال، كل خلٌة تستخدم 

 تٌنات العصبٌة. العضلٌة البروتٌنات العضلٌة وتصنع الخالٌا العصبٌة البرو
 

 عمل: يجب أن تكون الخاليا قادرة عمى تنشيط وابطاء الجينات.  

  أحٌانًا ٌكون الـDNA  ملتفًا بعضه حول بعض، فٌصعب بناء الـRNA. 

  لد ترتبط بالـDNA  .بعض المواد الكٌمٌائٌة ومن ثم ال ٌمكن استخدامه 

  .إذا تم انشاء البروتٌن الخطأ، لن ٌستطٌع المخلوق الحً المٌام بوظائفه 

 المكونة للجٌن أو الكروموسوم فً الخلٌة.  DNAأي تغٌٌر فً سلسلة الـ  الطفرة:

 متى تحدث الطفرة؟  

 مما ٌؤدي لتصنٌع بروتٌنات غٌر متطابمة.  DNAرافات أثناء نسخ الـ عند حدوث انح

 

 ما ىي عوامل حدوث الطفرة؟  

 األشعة السٌنٌة، وضوء الشمس، وبعض المواد الكٌمٌائٌة. 
 

 ما ىي نتائج الطفرة؟  

  .ًتغٌٌر فً صفات المخلوق الح 

 .عندما تحدث الطفرة فً الخالٌا الجسمٌة للمخلوق الحً، ال ٌتأثر 

 تحصل لها الطفرة. الناتجةوق الحً، كل الخالٌا عندما تحدث الطفرة فً الخالٌا الجنسٌة للمخل 

 .ًأغلب الطفرات مضرة ألنها لد تؤدي لموت الكائن الح 

   .بعض الطفرات مفٌدة مثل الطفرة فً النبات التً تؤدي لمدرته على تكوٌن مواد كٌمٌائٌة تبعد الحشرات 
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 ( عمم الوراثة2الفصل الثاني عشر )
 

 انتمال الصفات الوراثٌة من اآلباء لألبناء. الوراثة:

 دراسة كٌفٌة انتمال الصفات الوراثٌة وتفاعلها فٌما بٌنها. عمم الوراثة:

 أزواج الجٌنات المسؤولة عن صفة محددة. الجينات المتقابمة )االليات(:

 ما ىو دور االليات في توريث الصفات؟  

 المنصف.تنفصل الجٌنات المتمابلة عن بعضها البعض عند انفصال الكروموسومات فً عملٌة االنمسام 

 ثم تتوزع الجٌنات المنفصلة على الخالٌا الجنسٌة الناتجة فتحصل كل خلٌة على أحد الجٌنات المتمابلة. 

 

 من ىو مؤسس عمم الوراثة، وكيف توصل ليذا العمم؟  

فدفعه فضوله   هو العالم مندل. كان العالم مندل مهتًما بالنباتات، وكان ٌتولع األزهار والثمار الناتجة من تلمٌح النبات،

ازالء وألام تجاربه وسجل نتائجه. واستخدم العالم مندل لمعرفة العاللة بٌن ألوان األزهار ونوع البذور فً نبات الب

 االحتمال لتفسٌر نتائجه.

 ماذا يحصل عند تمقيح نباتين يحمالن صفتين متضادتين؟  

تحمل النباتات الناتجة صفات أحد االبوٌن وتختفً الصفة األخرى، فتسمى "نباتات هجٌنة" ألنها حصلت على جٌنٌن 

 متمابلٌن مختلفٌن للصفة الوراثٌة لألبوٌن. 

 متى نحصل عمى صفات وراثية نقية كنواتج من التمقيح؟  

عالبة. مثاًل: نبات البازالء الطوٌلة الساق ٌنتج عنها عندما ٌكون المخلوق ٌحمل صفة وراثٌة نمٌة تظهر فً األجٌال المت

 ذات صفة نمٌة. نباتات طوٌلة 
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ما ىي نتيجة التمقيح الخمطي " مثاًل تمقيح نبات لو صفة الساق الطويل النقية مع نبات لو صفة الساق  
 القصيرة النقية" ؟

 تظهر احدى الصفات فمط " فً المثال ستظهر صفة الساق الطوٌل". 

  .الصفة السائدة: عامل ظهور صفة طول الساق 
  .الصفة المتنحٌة: عامل اخفاء صفة لصة الساق 

 عمل: تسمية الصفة السائدة والصفة المتنحية بيذه األسماء.  

 الصفة السائدة بهذا االسم ألنها الصفة التً تسود وتخفً الصفة األخرى.  سمٌت

 ة التً ال تظهر وتختفً. سمٌت الصفة المتنحٌة بهذا االسم ألنها الصف

 

  
 لرون خضراء )صفة سائدة(

 
 لرون صفراء )صفة متنحٌة(

 
                                 جمٌعها لرون خضراء )صفة سائدة( الجٌل األول 

 
                 صفراء )صفة متنحٌة( 1خضراء )صفة سائدة( :  3 الجٌل الثانً

 

 ما ىو مربع بانيت، وفيم يستخدم؟  

هو طرٌمة استخدمها العالم مندل لتولع نتائجه. ٌستخدم الحرف الكبٌر لتوضٌح الصفة السائدة والحرف الصغٌر لتوضٌح 

 الصفة المتنحٌة فتكتب فٌه شفرة جٌنٌة تظهر "الطرز الجٌنٌة". 

مثاًل: الطرز المظهرٌة لناتجه عن الطرز الجٌنٌة. : الصفات التً تظهر على المخلوق الحً وسلوكه االطرز المظيرية

 لشعر انسان بنً هً: لون شعر بنً 
 

 

 الجٌنات 

(متماثل الجٌنات)نمً الصفة   جٌنٌن متمابلٌن متماثلٌن  TT / tt 

(غٌر متماثل الجٌنات)هجٌن الصفة  جٌنٌن متمابلٌن مختلفٌن  Tt 
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 تطبيقات عمى مربع بانيت 

 هجٌن أسود شعره لون لط   تَزاوج ( الصفةBbولطة ) الصفة نمٌة أشمر شعرها (bb،) لتحدٌد مربع بانٌت استعمل 

 .أسود شعره لط   والدة احتمال
 
 

 مربع بانٌت  .1

 
  األسودالمط 

b B 

 

bb 
 

Bb 

 

 

b 

راء
شم

 ال
طة

الم
 

 

bb 
 

Bb 
 

b 

  

 
 نسبة لون الشعر األسود = .2

 
عدد مرات الحصول على شعر أسود

المجموع الناتج الكلً
  = 

 24  =
12   =50% 

 

 
 
  .من خالل مربع بانٌت التالً، أجب عن األسئلة 

 مربع بانٌت      

 

      

  ًللبذور األصفر اللون البازالء، نبات ف  (Y) سائد على 

 ما المجاور، بانٌت مربع باستعمال(y) األخضر اللون

 صفراء؟ بذورها نباتات ظهور احتمال
 

عدد مرات الحصول على بذور صفراء
المجموع الناتج الكلً

  = 34  =75% 

 
 الجٌنً  الطراز لها نباتات ظهور احتمال ماyy ؟ 

 

عدد مرات الحصول على بذور صفراء
المجموع الناتج الكلً

  = 

    14  =25% 

 
 

 

 مالحظة: 

 14  =25%  
24  =50% 34  =75%  
44  =100% 
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 الخمٌرة، ونمص المنجلً، الدم فمر مثل: أمراضاألمراض التً ٌورثها األجداد واآلباء لألبناء.  األمراض الوراثية:

 والثالسٌمٌا، والسكر الوراثً.

 عمل: تسمية األمراض الوراثية بيذا االسم.  

 مع الذكرٌة األمشاج تتم بٌن التً اإلخصاب عملٌة خالل من األجٌال عبر تورث الجٌنات على التً طرأت التغٌرات ألن

 أحد األبوٌن أو كالهما. من المرض جٌنات تحمل التً األنثوٌة األمشاج
 

 اسم المرض: فمر الدم المنجلً

حدوث اضطراب جٌنً ٌصٌب خالٌا الدم الحمراء مما ٌؤدي إلى خلل فً البروتٌن المسؤول عن نمل  سبب المرض:

 األوكسجٌن فً الدم وهو "هٌموغلوبٌن الدم".

 منجلٌة ولٌست ألراص دائرٌة. شكل خالٌا الدم:

 سلبٌات خالٌا الدم المنجلٌة: 
 ال تموى على حمل األوكسجٌن بكفاءة.  -

 رور الدم خالل األوعٌة الدموٌة الدلٌمة  وتعمل على انسدادها. شكلها المنجلً ٌعٌك م -

 نمص األوكسجٌن فً الدم وآالم و ضعف فً الجسم. أعراض المرض:

 .األفراد المصابٌن بالمرض ٌحملون الجٌنٌن المسؤولٌن عن المرض وتظهر علٌهم األعراض واضحة 

  األفراد الذٌن ٌحملون جٌن واحد مسؤول عن المرض والجٌن اآلخر طبٌعً لدٌهم نوعٌن من خالٌا الدم لرصٌة

 ومنجلٌة وال تظهر علٌهم األعراض عادةً.  

 ال ٌوجد عالج لهذا المرض، ٌعطى المرٌض أدوٌة تخفف اآلالم وتمنع انسداد األوعٌة الدموٌة.   العالج:

األمراض الوراثٌة فٌمكن استبدال دم األطفال الذٌن ٌعانون من أنٌمٌا الدم المنجلً  ٌمكن التغلب على آثار بعض -

 بخالٌا دم طبٌعٌة.

 

 عمل: ال ينصح استشاريي الوراثة الزواج من األقارب.  

 ألن زواج األلارب ٌؤدي النتاج سالالت ضعٌفة خصوًصا فً حالة وجود مرض وراثً فً العائلة. 

 الكثٌر من الجٌنات المرضٌة تكون متنحٌة، و الزواج من األلارب ٌزٌد الفرصة من ظهورها. 
 

ما ىي نصيحتك لممقبمين عمى الزواج أو المتزوجين الذين يحتمل حمميم لجينات تسبب التشوىات أو  
 األمراض الوراثية؟ 

 وراثٌة وتجنب الزواج من األلارب.زٌارة استشارًٌ األمراض ال


