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  مراجعة عامة
  )أسئلة محلولة ( 

  

  

  

  مجدي المغربي

  مدرسة عراد االبتدائیة اإلعدادیة للبنین

  

  

  

  

  

  

  :محتویات المذكرة بالترتیب

  .مقرر الكتاب في صورة أسئلة متنوعة .١

  .إجابات األسئلة .٢

   .بخط غامق مسطر ةمحلول الوزارة لألعوام السابقة اتامتحان .٣
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١  ٤٥ من ١ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  عةالوحدة الراب

  كھرومغناطیسیةال

  :أكمل العبارات اآلتیة) أ : ( ١س

  

  

  ...................................................................................................ما ھو التیار الكھربائي 

  ............................................................................................كیف یسیر في المواد الصلبة 

  ............................................................................................كیف یسیر في المواد السائلة 

  ........................................................................................ما الذي یجعلھ یسیر عبر المواد 

  ............................حتى یسیر باستمرار البد أن یتدفق في مسار مغلق عبر حلقة موصلة مغلقة وھي 

  ........................................................................ما الجھاز الذي یقیس التیار وبأي وحدة یقاس 

  ...........................................................................................للبطاریة ھو الجھد الكھربائي 

  ........................................................................ما الجھاز الذي یقیس الجھد وبأي وحدة یقاس 

  ...............................................................................ما المقاومة الكھربائیة وبأي وحدة تقاس 

  

  :وأجھزة قیاسھا بسیطة كھربائیةأكتب مكونات دائرة ) ب ( 

 ).الجھد الكھربائي ( الفولتمیتر  - ) شدة التیار (  األمیتر - مفتاح كھربائي -مصباح  - أسالك توصیل - بطاریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  )محلول (  كیف ُتسبب البطاریة حركة اإللكترونات في الدائرة الكھربائیة ؟) ج ( 

  

  

  

  

  

  

                                                  

  كیف یتشكل مجال كھربائي في الدائرة ؟

 في البطاریات القلویة یسحب التفاعل الذي یحدث في عجینة البطاریة اإللكترونات من أحد طرفي البطاریة

  .ویرسلھا للطرف األخر الذي یصبح سالب الشحنة والطرف الذي نقصت إلكتروناتھ مشحونًا بشحنة موجبة

  متى ینتھي عمر البطاریة ؟

  .تحتوي البطاریة على كمیة محدودة من المواد الكیمیائیة عندما تستھلك ھذه المواد المتفاعلة یتوقف التفاعل

  

نازل في حالة ارتفاع حرارة األسالك وكیف تتجن ب الص دمة الكھربائی ة    ما الجھاز الذي نستعین بھ في الم) د ( 
  والبرق ؟ وكم تكون شدة التیار التي تسبب خطورة على حیاة اإلنسان ؟

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

 )سلك نحاسي  (موصل 

A V 

+-

البطاریة تنتج مجال كھربي داخل السلك لیجبر 
 اإللكترونات للتحرك نحو القطب الموجب للبطاریة

 یتصادم اإللكترون مع شحنات أخرى داخل السلك فینحرف ثم یعود للحركة نحو القطب الموجب

  األخیرة فحاتالحظ اإلجابات في الص
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٢  ٤٥ من ٢ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  :فسر كل مما یأتي) أ : ( ٢س

  

o عندما تنتقل اإللكترونات عبر الدائرة الكھربائیة تتولد طاقة حراریة وأحیانًا طاقة ضوئیة ؟  

................................................................................................................................  

  

o یعتبر النحاس من أفضل المواد الموصلة للكھرباء ؟  

................................................................................................................................  

  

o عالم تعتمد المقاومة الكھربائیة للسلك ؟  

................................................................................................................................  

  

o صناعة فتیل المصباح الكھربائي من فلز التنجستن ؟  

................................................................................................................................  

  

o ما مصدر اإللكترونات التي تتدفق عبر الدائرة الكھربائیة ؟  

................................................................................................................................  

  

o  " ھذا العالم األلماني ُخل د اس مھ بوح دة قی اس المقاوم ة اكتش ف العالق ة ب ین س ریان          " جورج سیمون أوم
 :اكتب ھذه العالقة والتي تسمى بقانون أوم. التیار الكھربائي و الجھد الكھربائي والمقاومة الكھربائیة

................................................................................................................................  

  

o ارتفاع درجة حرارة األسالك في دوائر التوصیل على التوازي ؟ وكیف تعالج ھذه المشكلة ؟  

................................................................................................................................  

  

  :أكمل الجدول التالي عن طرق التوصیل الكھربائي) ب ( 

  
  طریقة التوصیل

  

  

  

  

  وجھ المقارنة

                                           
                                        :الدائرة بھا

   -بطاریة 

  مصباح  ٢

  كھربائي

                 
                                        :الدائرة بھا

   -بطاریة 

  مصباح  ٢

  كھربائي

  ..............................................  ..............................................  اسم طریقة التوصیل

  ..............................................  ..............................................  ائيمسار التیار الكھرب

  وفقًا لقانون أوم
عند ثبات مقدار الجھد 

  الكھربائي للبطاریة

  استنتج العالقة بین التیار والمقاومة

..............................................  

  ن التیار والمقاومةاستنتج العالقة بی

..............................................  

احسب المقاومة الكلیة 
أعمدة  ٤لدائرة مكونة من 
  أوم ٢مقاومة الواحد 

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

ماذا لو نزعت مصباح 
  واحد من الدائرة ؟ 

..............................................  ..............................................  
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٣  ٤٥ من ٣ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

    : اكتب نبذة مختصرة عن اآلتي) أ : ( ٣س

  

o ا التي تقاس بھاعرف القدرة ووحدتھ:  

..........................................................................................................................  

  

o  ماذا تساوي ثمن الطاقة الكھربائیة المستھلكة=  

..........................................................................................................................  

  

o  عالم یدل الرمزKwh ؟ وماذا یقیس ؟ 

..........................................................................................................................  

 

  

  

  

  

  

  

  ٥أوم بمقبس الحائط مر تیار كھربائي مقداره  ٢٤یة مقاومتھا إذا وصلت مكواة كھربائ. ١ :مسائل) ب ( 

  أمبیر أحسب مقدار الجھد الكھربائي الذي یزوده المقبس ؟            

      :الحل

  .........................................................: القانون  

  .......: ................................................التعویض  

  

  أوم إذا كان یعمل على بطاریة ٣٠ما مقدار التیار الكھربائي المار في مصباح یدوي مقاومتھ . ٢  

  فولت ؟ ٣جھدھا      

      :الحل

  .........................................................: القانون  

  ...: ....................................................التعویض  

  

  أمبیر إذا وصل بمقبس یزوده بجھد ١ما مقاومة مصباح كھربائي یمر فیھ تیار كھربائي مقداره . ٣  

  فولت ؟ ١١٠كھربائي مقداره      

      :الحل

  .........................................................: القانون  

  ..........: .............................................التعویض  

  

  فولت فمر في المصباح تیار شدتھ ١١٠ُوصل مصباح كھربائي بمصدر جھد كھربائي مقداره . ٤  

  . أمبیر ٠.٥٥     

  .مقدار القدرة الكھربائیة التي یستھلكھا المصباح في عشر ساعات -احسب أ

  .سفل ٣ساعة .وات.ثمن الطاقة التي یستھلكھا المصباح إذا كان سعر الـ ك -ب           

      :الحل

  ...........................................................................................................: القانون  

  : .........................................................................................................التعویض  

   .........................................................................................................  

 مت

 جھ

 السعر الزمن القدرة

 الطاقة المستھلكة
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٤  ٤٥ من ٤ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  الخصائص العامة للمغناطیس

  

  )محلول (  :خواص المغناطیسعدد ) أ : ( ٤س

  

  . المغناطیس لھ قطبان شمالي وجنوبي -١

 .یفقد المغناطیس مغنطتھ بالطرق والتسخین -٢

 .طیسیة في األقطابتتركز القوة المغنا -٣

 .قوة المغناطیس تنفذ عبر المواد غیر المغناطیسیة وال تنفذ عبر المواد المغناطیسیة -٤

  .قدرة المغناطیس على جذب األشیاء متفاوتة -٥

 )ألنھ یجذب الحدید المطاوع بقوة تختلف عنھا للحدید الصلب ، والنیكل( 

 .فراألقطاب المغناطیسیة المختلفة تتجاذب والمتشابھة تتنا -٦

 .دائما عند تعلیقھ تعلیقا حرا) جنوب –شمال (یتجھ المغناطیس باتجاه  -٧

 .قوتا قطبي المغناطیس الواحد متساویتان -٨

 .یجذب المغناطیس بعض المواد وتسمى بالمواد المغناطیسیة -٩

  

  المناطق المغناطیسیة

  :نظریة المناطق المغناطیسیة

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

األقط اب الجنوبی ة للجس یمات المغناطیس یة ف ي اتج اه واح د ، وترتی ب         تتكون المن اطق المغناطیس ي نتیج ة ترتی ب     
  .لك في المادة المغناطیسیةاألقطاب الشمالیة للجسیمات المغناطیسیة في اتجاه معاكس وذ

  :ملحوظة •

  .تزداد قوة قطب المغناطیس بزیادة ترتیب الجسیمات المغناطیسیة في المناطق المغناطیسیة

  :تنقسم المواد إلى

  
  

  

  التي ال تنجذب للمغناطیس              التي تنجذب للمغناطیس              

  )الزجاج –الشعر  –البالستیك  –الورق (  )الحدید(                   

  :علل) ب ( 

  یجذب المغناطیس المواد المغناطیسیة؟ -١

  .الشمالي للمغناطیسألن األقطاب الجنوبیة للجزیئات المغناطیسیة في المادة تنجذب نحو القطب : ج

  ال یجذب المغناطیس المواد غیر المغناطیسیة؟ -٢

  .ألن المادة غیر المغناطیسیة ال تشتمل على جزیئات مغناطیسیة: ج

 المواد غیر المغناطیسیة المواد المغناطیسیة

 مناطق مغناطیسیة عشوائیة غیر مرتبة

 ج

 ج

 الشمالي مناطق مغناطیسیة مرتبة ومتجھ نحو القطب
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٥  ٤٥ من ٥ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

 المــجال المغناطیس

  ) ھو القوة التي یظھرھا المغناطیس في المنطقة المحیطة بھ( 

  

  )محلول (  :یعتمد المجال المغناطیس علىعالم ) أ : ( ٥س

  

  ).شدة قطبي المغناطیس(قوة المغناطیس . ١

  .بعد األجسام عن المغناطیس. ٢

  تخطیط المــجال المغناطیس

  :باستخدام

   

  . برادة الحدید -١

 .البوصلة -٢

   .مغناطیس قوي -٣

  

  :خواص خطوط المجاالت المغناطیسیة

  

  .تظھر كأنھا مشدودة. ١

 .منحنیة عادة. ٢

 .ال تتقاطع. ٣

 .طیسیة وال تخترق المواد المغناطیسیةتخترق المواد غیر المغنا. ٤

 .تخرج من القطب الشمالي وتدخل في القطب الجنوبي. ٥

  

  :علل) ب ( 

  

  .ر القطب الشمالي موجبا ، والجنوبي سالبًاااعتب. ١

..........................................................................................................................  

  

  :أین یكون المجال قویًا أو ضعیفًا بالنسبة للمغناطیس. ٢

..........................................................................................................................  

    

  .عند تعلیق المغناطیس تعلیقًا حرًا. ٣

..........................................................................................................................  

  

  :ارسم خطوط المجال المغناطیسي للمغناطیسیین في الحالة التالیة. ٤

  .الصغیرة في األجوبة في الخلف مع مالحظة اتجاه خطوط المجال الممثلة باألسھم السوداء     

  

  

  

  

  

  

  

   

 ش                            جج  ش                           
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٦  ٤٥ من ٦ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  المغناطیسیة األرضیة

  

  ):ولیام جلبرت(للعالم االنجلیزي 

وآخ ر جن وبي   ) یق ع ف ي الجن وب الجغراف ي    (قال إن األرض تعمل عمل مغناطیس كبیر ل ھ قطب ان أح دھما ش مالي     
  ). یقع في الشمال الجغرافي(

  :ملحوظة

زاوی  ة (قل  یال بزاوی  ة   تنح  رفاألقط  اب المغناطیس  یة األرض  یة ال تنطب  ق تمام  ا عل  ى األقط  اب الجغرافی  ة ، ب  ل      
شكل المجال المغناطیسي لألرض مشابھ للمجال الناشئ عن وج ود قض یب مغناطیس ي ض خم داخ ل      و )االنحراف

  .درجة للخط الواصل بین قطبي األرض الجغرافیین ١١األرض یمیل بزاویة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فسر كل مما یأتي: ٦س

  

  .تكون المغناطیسیة األرضیة. ١

..........................................................................................................................  

  

  .اتجاه القطب الشمالي للبوصلة نحو القطب الشمالي الجغرافي تقریبًا .٢

..........................................................................................................................  

  

  تستطیع بعض الحیوانات في تعرف المجال المغناطیسي األرضي لتحدید طریقھا. ٣

 ..........................................................................................................................  

  

  ما الدلیل على ذلك ؟. قع القطب المغناطیسي لألرض من سنة إلى أخرىیختلف مو. ٤

..........................................................................................................................  

  

  .لیدویة في صنادیقالمھندسین الذین یعملون في محطات التولید الكھربائیة یضعون ساعاتھم ا. ٥

..........................................................................................................................  

  

  .ةاألرضیللكرة المغناطیسي  الغالفأھمیة . ٦

..........................................................................................................................  

  

  مغناطیسیة األرضیة ؟أضواء جمیلة تظھر في قطبي ال. ٧

..........................................................................................................................  

 ال الجغرافي لألرضالشم الجنوب المغناطیسي لألرض

 الشمال المغناطیسي لألرض الجنوب الجغرافي لألرض
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٧  ٤٥ من ٧ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  التیار الكھربائي والمغناطیسیة

  

  

  

  

  

  

  

  
  )  ٣( الشكل )                                      ٢( الشكل )                                             ١( الشكل                 

  

  :أكمل العبارات التالیة بمصطلح علمي مناسب) أ : ( ٧س

  ...................كھربائي مجاًال  تیار یولد السلك الحلزوني الذي یسري فیھ. ١

  خطوط المجال المغناطیسي حول سلك مستقیم یسري فیھ تیار كھربائي.............................. توضح . ٢

  

   :ما الطریقتان اللتان یمكن من خاللھما زیادة المجال المغناطیسي للمغناطیس الكھربائي

  

  .............................لتیار على شكل یصبح المجال المغناطیسي قویًا عند لف السلك الذي یسري فیھ ا. ٣

  .داخل الملف من المجال المغناطیسي ألن القلب یصبح ممغنطًا................................. یزید . ٤

  

  كیف یمكن التحكم في المجال المغناطیسي للمغانط ؟ . ٥

.................................................................................................  

  كیف یمكن التحكم في قوة المغناطیس الكھربائي واتجاه مجالھ المغناطیسي ؟ . ٦

.................................................................................................  

  

  :على المغناطیس الكھربائي أو أجھزة تعمل تطبیقات

  

  

 

  :أكمل خطوات عمل تشغیل الجرس الكھربائي

  

  :عند غلق الدائرة. أ

  یعمل المغناطیس ویجذب إلیھ رافعة حدیدیة 

  مثبتة في نھایتھا مطرقة لتطرق الناقوس

  في نفس الوقت تكون الرافعة ابتعدت عن

  .نقطة التوصیل فتفتح الدائرة الكھربائیة

  :عند فتح الدائرة. ب

  بائي مجالھ ویتوقف عنیفقد المغناطیس الكھر

  العمل ثم یأتي دور النابض الذي یعید الرافعة

  إلى نقطة التوصیل فیعود المغناطیس إلى

  العمل من جدید ویستمر ضرب المطرق ما

   .بقي الزر مضغوطًا

  .نإذا ُقرب سلكان یسري فیھما تیاران كھربائیان في االتجاه نفسھ فإنھما یتجاذبان كما لو كانا مغناطیسیی

+ - + - + - + -

 مصدر تیار كھربائي برادة حدید قلب حدیدي ملف

 الجرس الكھربائي. ١
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٨  ٤٥ من ٨ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  المحرك الكھربائي .٢

  یحول الطاقة الكھربائیة إلى حركیة

  الجلفانومتر ذو الملف المتحرك. ٣

  المستمرة ةقیاس التیارات الكھربائی

  یدور نتیجة مرور التیار  ملف  یدور نتیجة مرور التیار  ملف

  یولد مجال مغناطیسي دائم  مغناطیس دائم  یولد مجال مغناطیسي دائم  مغناطیس دائم

  مغناطیستأثیر ال

  الدائم

یؤثر بقوة في الملف الذي یسري فیھ 
التیار فتعمل على تحویل الطاقة 

  .الكھربائیة إلى طاقة حركیة

  تأثیر المغناطیس

  الدائم

تنشأ قوى تجاذب وتنافر بین أقطاب 
الملف وأقطاب المغناطیس تؤدي إلى 

دوران الملف بمقدار یتناسب مع 
  . مقدار التیار الكھربائي المار فیھ

  تجمیع خطوط المجال  قلب  تجمیع خطوط المجال  قلب المحرك

  ةلمنع دوران الملف دورة كام  زنبرك  التیار في الملف إدخال  فرشتان معدنیتان

  یشیر لقیاس التیار الكھربي  مؤشر  لتوصیل التیار للملف في اتجاه واحد  نصفا حلقة فلزیة

  مخطوط لھ

  

  مخطوط لھ

  

  

  

  ألمیترا. ٤

  یار الكھربائيلقیاس شدة الت

  الفولتمیتر. ٥

  لقیاس فرق الجھد الكھربائي

  مقاومة كبیرة جدًا+ جلفانومتر   تركیبھ  مقاومة صغیرة جدًا+ جلفانومتر   تركیبھ

  على التوازي مع الدائرة  طریقة التوصیل  على التوالي مع الدائرة  طریقة التوصیل

  ال یمر فیھ تیار ُیذكر  رقیمة التیار الما  تیار الدائرة كلھ  قیمة التیار المار

  حركة المؤشر
كلما كان التیار في الدائرة أكبر كان 
  .انحراف مؤشر الجلفانومتر أكبر

  حركة المؤشر
كلما كان فرق الجھد أكبر كان 
  .انحراف مؤشر الجلفانومتر أكبر

  

صورة لھ 
مكتوب على 
  تدریجھ حرف

  

  

  

  

  صورة لھ

مكتوب على 
  تدریجھ حرف

  

  

  

V A 
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٩  ٤٥ من ٩ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  )الدینامو(لكھربائي المولد ا. ٦

  یحول الطاقة الحركیة إلى كھربیة

  المحول الكھربائي. ٧

  رافع أو خافض للجھد الكھربي

  ملف 
حلقة من السلك كل نصف دورة لھا 

  ینعكس اتجاه التیار المتردد المتولد فیھا 
ملف 

  ابتدائي
  یوصل بمصدر التیار الكھربي

  یوصل بالجھاز المراد تشغیلھ  ملف ثانوي  تولید مجال مغناطیسي دائم  مغناطیس

نسبة تحویل   قطب موجب وسالب للمولد  حلقتان
المحول 

  الكھربائي

  

  جھ للملف الثانوي     ن للملف الثانوي 

  الثانیة/ مرة  ٦٠یتغیر التیار بمعدل   اتجاه التیار  جھ للملف االبتدائي   ن للملف االبتدائي 

  لقیاس التیار الكھربي  جلفانومتر
 مجال

  مغناطیسي

یتولد في القلب الحدیدي ویغیر اتجاھھ 
  باستمرار فیتولد تیار في الملف المقابل

  مخطوط لھ

  

  مخطوط لھ

  

  

 

  )محلول (  :أكمل ما تحت الرسومات كیف یتولد كھرباء في سلك عبر مجال مغناطیسي) ب ( 

  

  

  

  

  

  

  

  .......)تتحرك معھ نحو األسفل ( ......حب لألسفل عابرًا مجال مغناطیسي ؟ ماذا یحدث إللكترونات سلك یس. ١

  )یدفعھا في السلك ( ماذا یحدث عندما یؤثر المجال المغناطیسي بقوة في اإللكترونات المتحركة نحو األسفل؟. ٢

  

  :الجھاز یستخدم ) MRI(  الرنین المغناطیسينیة التصویر بتق

  موجات رادیویة. ٢مرة تقریبًا     مع      ٢٠٠٠٠جال األرض من م قويأمجال مغناطیسي . ١

  )محلول (  :یدخل داخل الجھازرتب خطوات المریض عندما ) ج ( 

  .أنویة ذرات الھیدروجین في جسم االنسان ھي بروتونات تسلك سلوك مغناطیس صغیر )١

 .لداخل أنبوب الجھاز یعمل على ترتیب البروتونات مع المجا المجال المغناطیسي )٢

المكان المراد تصویره فتمتص البروتونات جزء من طاقة ھذه االمواج  علىتسلط  الموجات الرادیویة )٣
 .فیتغیر ترتیب ھذه البروتونات

فتعود البروتونات إلى ترتیب المجال المغناطیسي باعثة الطاقة التي  الموجات الرادیویة مصدرثم یغلق  )٤
 ).نوع النسیج داخل الجسم تعتمد كمیة الطاقة المنبعثة على ( امتصتھا 

 .تلتقط ھذة الطاقة وترسل إلى الحاسوب لیحولھا إلى صور )٥

=

٢ ١ 
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٠  ٤٥ من ١٠ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  من الرسم البیاني المجاور أجب ): أ (  ٨س

  :عن التالي

  

  كیف تتغیر المقاومة إذا انخفضت القدرة . ١

  واط ٥٠٠واط إلى  ١٠٠٠من 

  تقل مرتین  -ب  تقل مرة واحدة -أ

  تضاعفت -د    ال تتغیر -ج

  

  واط والمقاومة  ١٠٠٠ند القدرة تساوي ع.  ٢

  :أوم یكون الجھد الكھربي یساوي ١٠     

  .فولت ١٠٠٠ -د      فولت ١ -ج      فولت ١٠٠ -ب    فولت ١٠ -أ

  

  :أوم تكون شدة التیار المار تساوي ٢٠مقاومة الواط و ٥٠٠عند القدرة . ٣

  أمبیر ٥ -د      أمبیر ٤ -ج      أمبیر ٣ -ب    أمبیر ٢ -أ

  

  واط وتعمل على جھد ١١٠٠لتیار المار في محمصة خبز تستھلك قدرة كھربائیة مقدارھا ما شدة ا. ٤

   ٥فولت؟ ما ثمن استھالك الطاقة الكھربائیة لھذه المحمصة إذا استعملت لمدة  ١١٠كھربائي مقداره      

  فلس؟   ٣ساعة . ساعات وكان سعر الكیلوواط       

  فلس ١٦أمبیر و -د    فلس١٦.٥أمبیر و -ج  فلس ١٦.٥أمبیر و ١٠ -ب  فلس ١٦أمبیر و ١٠ -أ

  

  ٣أوم إذا كان یعمل على بطاریة جھدھا  ٢٠ما مقدار التیار الكھربائي المار في مصباح یدوي مقاومتھ . ٥

  فولت ؟    

  أمبیر ١٥٠ -د      أمبیر ١.٥ -ج      أمبیر ١٥ -ب    أمبیر ٠.١٥ -أ

  

  كھربائي أمبیر إذا وصل بمقبس یزوده بجھد ٢مقداره ما مقاومة مصباح كھربائي یمر فیھ تیار كھربائي . ٦

  فولت ؟ ٢٢٠مقداره     

  أوم ١٢٠ -د      أوم ١١٠ -ج      أوم ١٥٠ -ب    أوم ١٠٠ -أ

  

  فولت وعدد ملفات كل من ملفھ ٢٢٠إذا كان الجھد المدخل في الملف االبتدائي لمحول كھربائي ) ب ( 

  :الترتیب فأحسبلفة على  ١٠٠،  ٥٠٠االبتدائي والثانوي         

  

 .مقدار الجھد المخرج من الملف الثانوي للمحول .١

  ........................................................................................................................:الحل

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

  

   .حدد ما إذا كان رافعًا للجھد أم خافضًا لھ .٢

  ........................................................................................................................:الحل

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  
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١١  ٤٥ من ١١ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  )الروابط والتفاعالت الكیمیائیة ( الوحدة الخامسة 

  مستویات الطاقة
  

                                                                                                                             

  

  

            Q     P     O    N   M    L    K  

                    ١     ٢    ٣    ٤     ٥      ٦     ٧     

  

  

  

  

  إلكترون  ٢                                                                                        

  إلكترونات  ٨                                                                                        

                                                              إلكترون ١٨                                                                                       

  نإلكترو ٣٢                                                                                       

  
  :خارج النواة في مستویات الطاقة ومجموعھا سبعة مستویات تترتب كاألتي تتتوزع اإللكترونا

  

٢ن ٢= عدد اإللكترونات 
  تمثل رقم مستوى الطاقة: حیث ن 

  

  إلكترون ٢=  ٢) ١( ×  ٢=  تویحمل عدد من اإللكترونا ) K( المستوى األول ویسمى 

   إلكترون ٨تساوي  تمل عدد من اإللكتروناویح ) L( ویسمى  الثانيالمستوى وھكذا في 

   إلكترون ١٨تساوي  تویحمل عدد من اإللكترونا ) M( ویسمى  الثالثالمستوى وھكذا في 

   إلكترون ٣٢تساوي  تویحمل عدد من اإللكترونا ) N( ویسمى  الرابعالمستوى وھكذا في 

  

  :التمثیل النقطي لإللكترونات

  

اط بنقاط بعدد اإللكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الخارجي لھ ألن ببساطة نكتب رمز العنصر مح
  :مثًال. اإللكترونات ھذه ھي التي تبین كیف یتفاعل العنصر

  N                   إلكترونات ٥یكون المستوى الخارجي لھ بھ  ٧عدده الذري  Nالنیتروجین رمزه 

  

 I                 إلكترونات ویكون ٧توى الخارجي لھ بھ یكون المس ٥٣عدده الذري  Iرمزه  الیود

  

  :أمام العبارة الخاطئة مع تصحیح الخطأ) × ( أمام العبارة الصحیحة وعالمة )  √( ضع عالمة : ٩س

  

 Liتتكون ذرة . ١
3

  )    (إلكترونات سالبة  ٤نیوترونات و  ٤بروتونات موجبة و ٣المتعادلة من  

..............................................................................................................................  

  

  )    .               (كل مستویات الطاقة التي تتحرك فیھا اإللكترونات متساویة في كمیة الطاقة. ٢

..............................................................................................................................  

  

  )    (            .  كلما ابتعد المستوى عن النواة اتسع لعدد أصغر من اإللكترونات. ٣

..............................................................................................................................  

+
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١٢  ٤٥ من ١٢ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  )    (    .كلما كان اإللكترون السالب أقرب إلى النواة الموجبة كانت قوة الجذب بینھما أصغر. ٤

..............................................................................................................................  

  

  )    (             .القریبة إلى النواة أكثر سھولة من تلك البعیدة عنھاإزالة اإللكترونات . ٥

..............................................................................................................................  

  

  )    (                     .رالعدد الذري ألي عنصر یساوي عدد النیترونات في نواة ذلك العنص. ٦

..............................................................................................................................  

  

  )    .                         (العدد الكتلي یساوي عدد البروتونات الموجبة في نواة ذلك العنصر. ٧

..............................................................................................................................  

  

  )    .(یمكن تحدید عدد اإللكترونات لكل عنصر بالنظر إلى عدده الذري المكتوب أسفل رمزه. ٨

..............................................................................................................................  

  

  )    .  (یزداد عدد اإللكترونات للعناصر كلما انتقلنا في الجدول الدوري من الیمین إلى الیسار. ٩

..............................................................................................................................  

  

  )    (              .كل دورة في الجدول الدوري تنتھي بعنصر غیر مستقر. ١٠

..............................................................................................................................  

  

  )    .     (إلكترونات فقط ٨غیر مستقرة ألن مستوى الطاقة الخارجي لھا بھ الغازات النبیلة . ١١

..............................................................................................................................  

  

  )    .         (جي أبعد إلى النواةالفلور ھو أكثر الھالوجینات نشاطًا ألن مستوى طاقتھ الخار. ١٢

..............................................................................................................................  

  

  )    (            . كلما انتقلنا إل أسفل في مجموعة الھالوجینات یزداد نشاطھا الكیمیائي. ١٣

..............................................................................................................................  

  

  )    .(إلكترونات ٥عدد اإللكترونات في مستویات الطاقة الخارجیة لعناصر الفلزات القلویة . ١٤

..............................................................................................................................  

  

  )    (          . في الفلزات القلویة كلما ازداد رقم الدورة الموجود فیھا العنصر قل نشاطھ. ١٥

..............................................................................................................................  

  

  الطاقة الالزمة لفصل اإللكترون عن المستوى الخارجي البعید عن النواة أكبر من الطاقة الالزمة. ١٦

  )      (              لفصل إلكترون عن المستوى الخارجي القریب من النواة       

..............................................................................................................................  

  

  السیزیوم أقل نشاطًا من الصودیوم بسبب أنھ موجود في الدورة السادسة یفقد اإللكترون بسھولة أكبر. ١٧

  )    (                  .  من الصودیوم الذي في الدورة الثالثة       

..............................................................................................................................  
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١٣  ٤٥ من ١٣ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  عندما ترتبط الذرات مع ذرات أخرى ذلك یجعل مستوى طاقتھا الخارجي یشبھ مستوى الطاقة األول. ١٨

  )    (                . للغاز النبیل لیصبح كل منھما أكثر استقرارا       

..............................................................................................................................  

  

  )    ( .عدد مستویات الطاقة داخل ذرة العنصر تدل على رقم المجموعة في الجدول الدوري. ١٩

..............................................................................................................................  

  

  )    .           (عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي في الذرة تدل على رقم الدورة. ٢٠

..............................................................................................................................  

  

  )محلول (  :من الشكل الذي أمامك، أجب عما یليتذكر تركیب الذرة ) أ (  :١٠س

         

  .... تركیب مبسط للذرة ...یمثل الشكل الذي أمامك  -١

                  

  :أكتب أسماء المشار إلیھم في الشكل كما یلي -٢

                                  .................... النواة ............. )١(

  ................. اإللكترونات ......... )٢(

                                                                                           ................. البروتونات ......... )٣(

 .................. النیترونات ......... )٤(

  

  النیترونات و البروتوناتالجسیمات التي تتساوى في الكتلة ھي  -٣

  

  :                     بینما الجسیمات التي تختلف في نوع الشحنة الكھربائیة و تتساوى في مقدارھا ھي -٤

  .......... اإللكترونات ..........و .....  البروتونات .........    

  

  :الشكل المجاور التوزیع اإللكتروني إلحدى الذرات، أجب عما یليیمثل )  ب( 

  

 ........ بروتونات ٨ .........ما العدد الذري لھذا العنصر  -١

  

 ھل لھذه الذرة میل ألن تكتسب أو تفقد إلكترونیًا ؟ وكم عددھا -٢

 ... إلكترون ٢تكتسب إلكترونات وعددھم ...                               

 ............ ثنائیة التكافؤ .........فؤ ھذه الذرة ما تكا -٣

 

 .)  B4    –    He2    –    O8  (ھذه الذرة لعنصر  -٤

 

 ) 12Mg( وضح بالرسم كیف لھذه الذرة أن ترتبط مع ذرة الماغنسیوم  -٥

  .مع ذكر أسم المركب ونوع الرابطة الكیمیائیة          

  

  

  

  

  

  

١

٢

٣

٤

+

2 + 2-

MgO                          O 8                  Mg 12
 

 

  أكسید ماغنسیوم

 رابطة أیونیة
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١٤  ٤٥ من ١٤ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

12 P 

12 N  

19 P 

20 N  

  لتوزیع اإللكتروني لذرة عنصر ما، مستعینًا بمقطع بالجدول الدوريیمثل الشكل المجاور ا) أ : ( ١١س

   )محلول (  :الذي أمامك أجب عما یلي                 

   

  :أكمل الجدول الذي أمامك -١

  

  

  

 

                         

                  

  

  
                                                                                                   

  

                                                                       

                                                                                                   

  

  

                                                                        

                        

  

  

  

   ،) Cl 17(إذا اتحد ھذا العنصر مع عنصر الكلور  -٢

  ما ھي الصیغة الصحیحة للمركب الناتج ؟      

  .... 2MgClكلورید الماغنسیوم  .......             

  

  یمثل الشكل المجاور التوزیع اإللكتروني لذرة عنصر ما، مستعینًا بمقطع بالجدول الدوري)  ب( 

  :أكمل الجدول الذي أمامك -١       .السابق         

  

  

  

  

  

  

  
                                                                

                                                                        

  

  

  

ما  ) O 8( إذا اتحد ھذا العنصر مع عنصر األكسجین  -٢
  ھي الصیغة الصحیحة للمركب الناتج ؟

  ..... O2Kأكسید البوتاسیوم  ......                   

  

  ١٢  العدد الذري

  ٢٤  العدد الكتلي

  ١٢  عدد البروتونات

  ١٢  عدد اإللكترونات

  ١٢  عدد النیترونات

  ٣  رقم الدورة

  ٢  جموعةرقم الم

 Mg  رمز العنصر

  الماغنسیوم  اسم العنصر

  ١٩  العدد الذري

  ٣٩  العدد الكتلي

  ١٩  عدد البروتونات

  ١٩  عدد اإللكترونات

  ٢٠  عدد النیترونات

  ٤  رقم الدورة

  ١  رقم المجموعة

 K  رمز العنصر

  البوتاسیوم  اسم العنصر

1 

H 

3 

Li 

11 

Na 

19 

K 

4 

Be 

12 

Mg 

20 

Ca 

21 

Sc 

 ١الدورة 

 ٢الدورة 

 ٣الدورة 

 ٤الدورة 

 ١المجموعة 

 ٢المجموعة 

 ٣المجموعة 
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١٥  ٤٥ من ١٥ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

 الرابطة األیونیة. ١

 الرابطة الفلزیة. ٢

  )محلول (  :عرف كل من: ١٢س

  .اكتسبت إلكترونًا أو أكثر ذرة فقدت أو :األیون

  

  "ناتجة عن التجاذب الكھربي بین األیونات الموجبة واألیونات السالبة "                               

  :أمثلة

  كلور+ صودیوم . ١

  .تكتب الشحنات فوق مربعات النواتج ثالثًانرسم المعادلة بشكل ذرات    ثانیًانكتب المعادلة لفظیة     أوًال

                                                                                                      +1                       -1  

  

  

                                                                                                                         +  

                                                                                                                 

  

   

              11Na                     17Cl                                           NaCl     

  

  ) ترابط ذرة الصودیوم مع ذرة الكلور( 

  كلور+ ماغنسیوم . ٢

  

  

            -2                            +2  

  

  

                                        2                                                         +  

  

  

  

  

  

  

                                  2 Cl Mg                                      )Cl 17 (2                  Mg 12   

  

  ) ترابط ذرة الماغنسیوم مع ذرتین كلور( 

  

  نتیجة للتجاذب بین إلكترونات المستوى الخارجي مع نواة الذرة من جھة "                               

  " ى من جھة ثانیة داخل نفس الفلز في حالتھ الصلبة الذرات األخر ونوى                                

  .تؤثر ھذه الرابطة على خواص الفلز فتمنع تكسر الفلز عند الطرق أو السحب

  :مثًال قطعة من الفضة ملیئة بالذرات تكون على ھذا الشكل

  

  

  

  

Ag+ 

Ag+ Ag+ 

Ag+ 

Ag+ 

Ag+ 

Ag+ Ag+ 

Ag+ 

Ag+ 

Ag+ 
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٦  ٤٥ من ١٦ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  متساٍو من اإللكترونات للوصول إلى رابطة بین ذرتین تسھم كل منھا بعدد"                                   الرابطة التساھمیة. ٣

  "حالة االستقرار اإللكتروني                                      

  :  أمثلة

  2H لتكوین جزيءتساھم كل ذرة بإلكترون واحد ) رابطة أحادیة (  ذرة ھیدروجین+ ذرة ھیدروجین . أ

  

  ندخل الذرات مع بعض في شكل تساھم ثالثًا   نرسم المعادلة بشكل ذرات ثانیًانكتب المعادلة لفظیة   أوًال

  

  

  

          +  
   

  

                    2 H  ) جزيء ھیدروجین(                                    H 1                     H 1   

  

  ینلتكوین جزيء األكسیجتساھم كل ذرة بإلكترونین ) رابطة ثنائیة ( ذرة أكسیجین + ذرة أكسیجین . ب

  

  

  

                                                                                                      +  

  

    

                     2 O  ) جزيء أكسیجین                                    (O 8                               O 8    

  

   3NHإلكترونات لتكوین  ٣تساھم كل ذرة بـ ) رابطة ثالثیة ( نیتروجین  ذرة+ ذرات ھیدروجین  ٣ -ج

  

  

  

  

                                                                                                               +  

  

  

  

               3 H N  ) جزيء غاز األمونیا                          (              N 7                       + ) H 1 (3   

  

  :اكتب نوع الرابطة بین كل من العناصر اآلتیة مع رسم الروابط بین ذراتھا: ١٣س

  

 Naالصودیوم . ١
11

 Fمع الفلور  
9

. NaFلتكوین فلورید الصودیوم  
 

 

  

  

  

  

  

 :الرسم
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٧  ٤٥ من ١٧ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

 

 Clالكلور . ٢
17

 Clالكلور مع  
17

 .  Cl2جزىء كلور لتكوین  

  

  

  

  

  

 

 Hالھیدروجین . ٣
1

 Fمع الفلور  
9

 .  HFلتكوین فلورید الھیدروجین  

  

  

  

  

  

 

 Hالھیدروجین . ٤
1

 Oمع األكسیجین  
8

 .  H2Oجزىء الماء لتكوین  

  

  

  

  

  

 

 Cالكربون . ٥
6

 Oمع ذرتان أكسیجین  
8

 .  CO2جزىء ثاني أكسید كربون لتكوین  

  

  

  

  

  

  

 Nنیتروجین . ٦
7

 Nنیتروجین مع  
 . N2ن جزىء النیتروجین لتكوی 7

  

  

  

  

  

  

  

  یتم فیھا مشاركة االلكترونات بین الذرات بشكل غیر متساٍو تجعل أحد جانبي"                             

  "الرابطة سالبًا أكثر من الطرف اآلخر                                 

  

  )محلول (  :فسر ما یلي) ب ( 

  تساھمي قطبي ؟ كلورید الھیدروجین مركب* 

  الكلور یجذب اإللكترونات نحوه أكثر من الھیدروجین

  زوج اإللكترونات یبقى فترة أطول بجانب الكلور     

 :الرسم

 :الرسم

 :الرسم

 :الرسم

 :الرسم

 الرابطة القطبیة. ٤

 
Cl  

H

 زوج اإللكترونات

شحنة 
  جزئیة
 موجبة

شحنة 
  جزئیة

 سالبة
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٨  ٤٥ من ١٨ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

 

  ؟ جزیئات الماء قطبیة* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عند وضعھ في كمیة مناسبة من الماء في حین)  NaClكلورید الصودیوم  ( ذوبان ملح الطعام : علل

  أن بعض المواد مثل الزیت والشمع ال تذوب في الماء ؟       

یعمل الماء علي تفكیك بلورة كلورید الصودیوم إلي أیونات الصودیوم الموجبة وأیونات الكلور السالبة بحیث 
ات الموجبة باتجاه القطبیة السالبة للماء بینما تتجھ األیونات السالبة للقطبیة الموجبة للماء في حین ال تتجھ األیون

  .یذوب الزیت والشمع في الماء ألن جزیئاتھا غیر متأینة

  التكـــــافؤ والصـــــیغ الكیمـــــیائیة

  ) ٢٠ھا دائمًا وأطلع على صـ تذكر.. وتكافؤاتھا المجموعات الذریة المشھورة و بعض العناصر(     

  

  :عرف كل من) أ : ( ٤١س

  .......................................................................................................................:التكافؤ

  .........................................................................................................: الصیغة الكیمیائیة

  

  الذرة                  

  التأثیر
  ذرة ھیدروجین  ذرة ھیدروجین  ذرة األكسیجین

  ١  ١  ٨  عدد اإللكترونات

  ١  ١  ٢  یساھم بكم

  شحنة جزئیة موجبة  شحنة جزئیة سالبة  لمحمولةالشحنة ا

 قطب موجب قطب سالب  القطبیة

  كما في الرسم المجاور  H2Oالماء    H:O:H  المركب الناتج

  تأثیر القطبیة
یعتبر الماء مذیبًا عام بسبب وجود قطبین مختلفین في 

 .الشحنة لجزيء الماء فإن جزیئاتھ ینجذب بعضھا إلى بعض

  التكافؤ  الرمز  العنصر

  )أحادي (  H 1  الھیدروجین

  )أحادي (  Li  1  اللیثیوم

  )أحادي (  F  1  الفلور

  )أحادي (  Cl  1  الكلور

  )أحادي (  Na  1  الصودیوم

  )أحادي (  K  1  البوتاسیوم

  )أحادي (  Ag  1  الفضة

  )أحادي (  Br 1  البروم

  )ثنائي (  Mg  2 الماغنسیوم

  )ثنائي (  Ca 2  الكالسیوم

  )ثنائي (  Zn 2 الخارصین

  )ثنائي (  O 2 األكسیجین

  )ثنائي (  Cu 2 النحاس

  )ثنائي (  Fe  2 الحدید

  )ثنائي (  S 2  الكبریت

  )ثالثي (  Al  3 األلومنیوم

  )ثالثي (  P 3  الفوسفور

  )ثالثي (  N 3 النیتروجین

  فؤاالتك  غةالصی   الذریة المجموعة

  )أحادیة (  OH 1  الھیدروكسید

  )أحادیة (  NO3  1  نترات

  )أحادیة (  NO2  1  نتریت

  )أحادیة (  HCO3  1  بیكربونات

  )أحادیة (  HSO4  1  بیكبریتات

  )أحادیة (  MnO4  1  برمنجانات

  )أحادیة (  ClO3  1  كلورات

  )أحادیة (  NH4 1  أمونیوم

  )ثنائیة (  CO3 2 الكربونات

  )ثنائیة (  SO4 2 كبریتات

  )ثنائیة (  SO3 2 كبریتیت

  )ثنائیة (  CrO4 2 كرومات

  )ثنائیة (  SiO3 2  سلیكات

  )ثالثیة (  PO4 3 الفوسفات

 شحنة جزئیة سالبة

 
O  

 
H

 
H

 موجبةشحنة جزئیة 

 جزيء ماء
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٩  ٤٥ من ١٩ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  :أكمل الجدول اآلتي

  

  :اكتب الصیغة الكیمیائیة لكل مركب من المركبات التالیة) ب ( 

  

  أكسید الماغنسیوم. ٣  كبریتات األلومنیوم. ٢  فلورید الزنك. ١

  

  

  

  

    

      

   

  الالفلزیةعدد الذرات   عدد الذرات الفلزیة  الصیغة الكیمیائیة  اسم المركب

  5LiCl     

  2KH      

  Zn(OH)2      

  

  : سمِّ المركبات التالیة ) ج ( 

       

١ –  ZnCl2    )          (  ٦  - CaSO4      )      (  

   

٢ –  K2O   )      (   ٧  - NH4OH     )      (  

        

٣ –  MgSO4   )      (    ٨  - NaOH     )      (  

         

٤ –  LiF   )      (       ٩  - AgNO3    )      (  

          

٥ –  MgO    )      (   ١٠ - (NH4)2SO4  )      (  

  

  االسم  الصیغة الكیمیائیة
عدد 

  الجزیئات
  عدد ذرات كل عنصر  العناصر المكونة

3 Mg غنیسیومام        

5 H2O الماء    
    

    

2H2SO4  حمض الكبریتیك    
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٠  ٤٥ من ٢٠ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  الكیمـــیائیة التفاعـــالت

  

  ما معنى األرقام الموجودة على یسار ویمین رموز العناصر والجزیئات والمركبات والمجموعات الذریة؟

  :ال الحصر سبیل المثالعلى  باختصار

 O                شكل ذرة ولكن األكسیجین ال یوجد على. ھذا رمز عنصر اسمھ األكسیجین  

  مع بعض لذلك یسمى اسم غیر ذرتینالھواء بل یوجد على شكل  واحدة في                                

  .جزيء األكسیجین :اسمھ فیصبح                                

O2                           من صغیرة على یمین رمز العنصر ٢نضع رقم . ھذا ھو جزيء األكسیجین  

  .أسفل                                

H2O                        ھذا رمز مركب اسمھ الماء یتركب من ماذا ؟ من ذرتین ھیدروجین وذرة واحدة  

  .الصغیرة معناه إن عندك ذرتین ھیدروجین ٢ورقم . أكسیجین                                

 )OH                 (     باسم وسمیت مجموعة ذریةذا رمز مجموعة من ذرات مع بعض اسمھا ھ  

  ممكن .في التفاعل الكیمیائي تسلك سلوك ذرة واحدة مجموعة الھیدروكسید                                

  على حسب تكافؤھا وتكافؤ العنصر المتفاعل. وممكن ال قوسین توضع داخل                                

  .معھا                                

) NaOH (                یمین ھذا رمز مركب اسمھ ھیدروكسید الصودیوم الحظ عدم وجود أرقام  

  أحادي التكافؤ فأخذ مجموعة واحدة من)  Na( الرموز ألن الصودیوم                                 

  كسید والھیدروكسید مجموعة أحادیة فأخذت ذرة واحدة من الصودیومالھیدرو                                

  .ال یكتب بینھم دورقم واح                                

 ]Zn(OH)2  [            یمین مجموعة ٢ھذا رمز مركب اسمھ ھیدروكسید الزنك الحظ وجود رقم  

  ثنائي التكافؤ فأخذ مجموعتین من الھیدروكسیدالزنك الھیدروكسید ألن             أو تفصیًال        

 ]OH – Zn – OH [   لكن لماذا كتبت. الزنكوالھیدروكسید مجموعة أحادیة فأخذت ذرة واحدة من  

                                OH  بین قوسین ؟ ألن لو كتبت المركب ھكذاZnOH2  ٢معناھا أن رقم   

  .وھذا خطأ. أصبح لذرة الھیدروجین فقط ولیس لمجموعة الھیدروكسید كلھا                                

 ]Al2(SO4)3 [           ھذا المركب اسمھ كبریتات األلمونیوم وألن مجموعة :أكمل معي ھذا التعلیق  

  األلمونیوم و ذرة ألمونیوم....... فأخذت عدد ............... الكبریتات تكافؤھا                                 

  لكن لماذا. مجموعات من الكبریتات....... فأخذ عدد ............... تكافؤه                                 

  ................................................................بین قوسین  SO4كتبت                                 

)  NaOH(                ھیدروكسید الصودیوم وألن العنصر والمجموعة تكافؤھما أحادي فكل واحد  

)  MgO(                  أخذ الثاني من غیر أرقام وكذلك لو كان العنصرین أو المجموعتین أو مجموعة  

) AlPO4 (                 مثل . وعنصر ثنائیین أو ثالثیین التكافؤ ال تكتب أرقام بینھماMgO یدأكس  

  .وھكذا على بقیة الرموز. لمونیومفوسفات األ AlPO4الماغنسیوم أو                                 

   ١٨صـ  ینارجع للجدول                                                                  

  )محلول (  :عرف كل من: ١٥س

  

  روابطات وخواص مختلفة بسبب كسر د جدیدة لھا صفتحول المواد الكیمیائیة إلى موا :التفاعل الكیمیائي

  .كیمیائیة وتكون روابط جدیدة                        

  

  .تعبیر عن التفاعل الكیمیائي بالصیغ الكیمیائیة للمواد الداخلة والناتجة عن التفاعل :المعادلة الكیمیائیة

             CH4 + O2               CO2 + H2Oماء + أكسیجین               ثاني أكسید الكربون + میثان 

  )المتفاعالت )                ( النواتج )                        ( النواتج )                          ( المتفاعالت (  

  

  سي  غاز   تفاعل عك -  راسب  -تحلیل كھرباء  -          حرارة: مثاًال :یكتب على السھم شروط التفاعل
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٢١  ٤٥ من ٢١ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  ):قانون حفظ الكتلة ( قانون الفوازییة 

  

  أو" كتلة المواد المتفاعلة تتساوى مع كتلة المواد الناتجة من التفاعل الكیمیائي " 

  عدد الذرات ونوعھا یجب أن یكون متساویًا في المتفاعالت والنواتج      

  

  :كیف نزن معادلة كیمیائیة ؟ أتبع الخطوات اآلتیة: وزن المعادالت

  

 .المتفاعالت في طرف والنواتج في الطرف الثاني. اعتبر المعادلة ھي كفتي میزان بینھما سھم. ١

  في ٢كیف ؟ ابدأ بكتابة رقم . ثم أبدأ بزیادة الطرف الناقص. قم بَعد كل ذرة متشابھة في الطرفین. ٢

 الذرات التي بعدھا  بقیة×  ٢البدایة أمام العنصر أو المركب الناقص على الیسار واضرب ھذه الـ     

  ص  ٣) ٢س( ٢ولو  ذرة ص ٢ذرات س و  ٤معناھا عندك  ص ٢س ٢ولو  ص× س ×  ٢مثل     

 .ذرة ص ١٦ذرة س و  ٢معناھا عندك  ٢) ٤ص( س  ٢ولو  ذرة ص ٢ذرة س و  ١٢معناھا عندك     

 .الناقصثم ارجع وقم بَعد الذرات مرة ثانیة في الطرفین وفي كل مرة أبدأ بزیادة الطرف . ٣

 .حتى تتساوى جمیع الذرات في الطرفین ٢كرر الخطوة الثالثة وممكن استعمل رقم أكبر من . ٤

  :أثناء الوزن راعي اآلتي

  

  .رموز العناصر أو المركبات أو المجموعات الذریة الموجودة یمیناألرقام الصغیرة أسفل  غیرال ت. ١

  .عملیة الوزن والمفروض إنك تعلم بعضھا راعي تكافؤات العناصر والمجموعات الذریة أثناء. ٢

  ١٨ارجع للجدولین صـ                                                                                                             

  :    الحظ المعادالت اآلتیة قبل وبعد الوزن

1-   Na + O2                  Na2O  

1- 4Na + O2                2Na2O 

 

2- Mg  +   HCl                         MgCl2  +   H2   

2- Mg  + 2HCl                         MgCl2  +   H2   
                                                                                              

3-   Fe +    O2                             FeO3                    

3- 2Fe +  3O2                           2FeO3 

  

  :أكمل العبارات اآلتیة بمصطلح علمي مناسب: ٦١س

  

  أكثر استقرارًا من النواتج........................ في التفاعالت التي یتم فیھا امتصاص الطاقة تكون . ١

  .من طاقة الروابط بین النواتج.......................... ویكون للروابط التي بینھا طاقة     

  .................. + ...................لتحویلھا إلى غازي ....................... بواسطة  تكسر جزیئات الماء. ٢

  .للذوبان في الماء داخل كیس الكمادات............................ تحتاج نترات األمونیوم لـ. ٣

  ...........................رد للـ یعتبر التفاعل الذي یتم عند اتحاد الھیدروجین واألكسیجین إلنتاج الماء طا. ٤

  كما یكون. أكثر استقرارًا من المتفاعالت....................... في التفاعالت التي تتحرر طاقة تكون . ٥

  .من المتفاعالت...................... لروابطھا طاقة     

  مادة مع األكسیجین إلنتاج طاقة حراریةحیث تتحد ال............... من أمثلة التفاعالت الطاردة للحرارة . ٦

  فیھا یتحد السائل مع أكسیجین الھواء الجوي....................... یتم فیھا تحریر الطاقة بشكل سریع في . ٧

  في الھواء الجوي O2مع  Feفیھا یتحد ..................... یتم فیھا تحریر الطاقة بشكل بطيء في عملیة . ٨

  .ولیس مع النواتج....................... اعل الكیمیائي ماص للطاقة تكتب كلمة طاقة مع إذا كان التف. ٩

  .ولیس مع المتفاعالت....................... إذا كان التفاعل الكیمیائي طارد للطاقة تكتب كلمة طاقة مع . ١٠

 بل الوزنق

 بعد الوزن

 بل الوزنق

 بعد الوزن

 بل الوزنق

 بعد الوزن

 رطوبة

  على سبیل المثال  ١شرح المعادلة 

  :الطرف األیسر فیھ

  .أكسیجین ٢صودیوم و  ٤

   :الطرف األیمن فیھ

  صودیوم ٤) =  ٢× ص ( × ٢

  أكسیجین ٢) =  O( ×٢ونفس الـ 

  . یتساویان الطرفان في عدد الذرات
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٢٢  ٤٥ من ٢٢ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  :اآلتیة العباراتأمام كل عبارة مناسبة لھ من أو مفھوم العلمي  مصطلحضع كل : ٧١س

  

 -  العوامل المحفزة المحولة  - العوامل المساعدة - المثبطات  - التركیز  - سرعة التفاعل  - طاقة التنشیط 

  BHT - مساحة السطح  - درجة الحرارة  -  اإلنزیمات

  

  )        (أدنى كمیة من الطاقة لكسر الروابط في المتفاعالت حتى یبدأ أي تفاعل كیمیائي    . ١

  )        (            ر الحاصل للمادة خالل وحدة زمنیة معدل التغی. ٢

  )        (      .  بارتفاعھا وانخفاضھا تزداد وتبطئ سرعة معظم التفاعالت الكیمیائیة. ٣

  كمیة المادة الموجودة في حجم معین وكلما زادت زادت عدد جسیمات المادة . ٤

  )        (                .في وحدة الحجم    

  )        (     ...ل بین الحدید واألكسیجین بزیادة عدد ذرات الحدید لزیادة تزداد سرعة التفاع. ٥

  )        (          .المواد التي تؤدي إلى إبطاء التفاعل الكیمیائي تسمى. ٦

  )        (     .یوجد في الكثیر من رقائق الذرة وھو یؤدي إلى إبطاء فساد المواد الغذائیة. ٧

  )        (         .وال یتغیر بشكل دائم وال یستھلكمادة تَسرع التفاعل الكیمیائي . ٨

  حبیبات مغلفة بفلز كالبالتینیوم أو الرودیوم تعمل على تسریع االحتراق غیر المكتمل للمواد الضارة. ٩

  )        (     .و ماء CO2إلى  HCO3و  CO2لیحولھا إلى مواد أقل ضررًا مثل  COمثل     

  ة تَسرع التفاعالت الالزمة لكي تعمل خالیا جسم اإلنسان بشكل صحیحھي جزیئات من البروتونات الكبیر. ١٠

  )        (    .وتمكن الجسم من القیام بعملیاتھ الحیویة وتحویل الطاقة الزائدة إلى دھون      

  

  )حب مادة العلوم سؤال خاص للطالب م(  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة فیما یلي: ١٨س

                                     

  :ھي]  SO (2 Al 3 4(  3[ عدد ذرات األكسجین في مركب كبریتات األلومنیوم  -١

  .ذرة ٣٦ - د       ذرة ٢٤ - جـ    ذرات  ٨ - ب     ذرات  ٤ -أ 

  

  :لذرة بوحدة قیاس متناھیة في الصغر تسمىیقاس نصف قطر ا -٢

 ٣ –١٠مللیمتر  -أ
 ٦ –١٠میكرومتر  -ب  م 

 ٩ –١٠نانومتر  -جـ  م 
  م ١٢ –١٠بیكومتر  -د    م 

  

  :بالرمز في حالة فقد ذرة اللیثیوم إلكترون واحد من مستوى الطاقة الخارجي یرمز لھا -٣

 -أ 
+

Li             ب - 
 -

Li              جـ- Li         د - 
-
 L   

  

  :اختر التعبیر عن التفاعل الكیمیائي اآلتي بمعادلة رمزیة موزونة -٤

  ھیدروجین     +   كلورید الكالسیوم                      دروجین   كلورید الھی+  كالسیوم 

a- Ca + HCl               CaCl2 + H2    b- Ca + 2HCl                CaCl2 + H2   

c- Ca + HCl               2CaCl2 + H2    d- Ca + 2HCl                CaCl2 + H2   

  

  :على حسب نشاطھا الكیمیائي من األضعف إلى األقوى التاليجدول ب عناصر الیاختر ترت -٥

  

  

  

       Li       Na       K        Rb -ب       Rb        Li      K       Na -أ

     K       Rb        Na       Li -د     Na      K        Li       Rb -جـ 

  

  

  ) Na( الصودیوم   ) K( البوتاسیوم   ) Li(  اللیثیوم  ) Rb( روبیدیوم   العناصر

  ١٨٦  ٢٣١  ١٥٦  ٢٤٨  )بیكومتر ( نصف قطر الذرة 
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٢٣  ٤٥ من ٢٣ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  الوحدة السادسة

  النقل وعملیات األیض في الخلیة

  ):طابق رقم العبارة بالرقم الموجود على الرسم ( أمام كل عبارة مناسبة لھ  مصطلحضع كل :  ١٩س 

  

  

  

  

  

                                 

  )ب ( الشكل )                                   أ ( الشكل                    

  

                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یتحكم في المواد التي تدخل خالیا جسمك أو تخرج منھا واالستفادة من الطاقة الشمسیة من خالل عملیتي. ١

  )          (        .ي والتنفس الخلوي الذي یحدث في النباتالبناء الضوئ    

  خلیط ھالمي دائم الحركة یوجد داخل الخلیة وفیھ مادة الوراثة وتحدث فیھ معظم التفاعالت الحیویة وفیھ یبدأ. ٢

  )          (                .التنفس الخلوي    

      .وفیھا ینتھي التنفس الخلويعضیة خلویة تقوم بتحلیل اللیبیدات و الكربوھیدرات إلنتاج الطاقة . ٣

)          (  

  )          (     .دون الحاجة إلى الطاقةتسمى عملیة نقل المواد عبر الغشاء البالزمي . ٤

  . المنخفضإلى األماكن ذات التركیز  المرتفعتسمى عملیة انتقال الجزیئات من األماكن ذات التركیز . ٥

                                                                              )          (  

  )          (  . تساوي العدد النسبي بین الجزیئات المنتشرة بین الخلیة والمنطقة المحیطة بھا. ٦

  الجزیئات الصغیرة للماء واألكسیجین وثاني أكسید الكربون داخل الخلیة وخارجھا عبر عملیة انتشار. ٧

  )          (            مي  اللیبیدات في الغشاء البالز     

  الموجودة في الغشاء البالزمي التي ُتسمى بمساعدة بعض البروتیناتدخول جزیئات السكر الكبیرة الحجم . ٨

  )          (                البروتینات الناقلة     

  )          (  .یذبل الجزر عندما تكون كمیة الماء التي تخرج من الخلیة أكبر من التي تدخلھا. ٩

  )          (  . تزان عندما یدخل الماء إلى الخلیة ویخرج منھا بمقادیر متساویةیحدث اال. ١٠

  یرتبط البروتین بالجزيء على. لنقل بعض الجزیئات عبر البروتینات الناقلة استھالك الطاقة الخلویةعملیة . ١١

  )          (    . أحد جوانب الغشاء البالزمي ثم یطلق الجزيء على الجانب اآلخر       

  عملیة إدخال بعض الجزیئات الكبیرة جدًا للخلیة عند إحاطتھا بالغشاء البالزمي الذي ینثني جزء منھ حول .١٢

  )          (          . المادة وینغمس في الداخل وتتكون الفجوة       

  . جعملیة تتحرك فیھا الفجوة في اتجاه الغشاء البالزمي وتندمج فیھ ثم تطلق ما فیھا من مواد إلى الخار. ١٣

)          (  

١

٢

٣

٨

١١

٧

١٢

١٣
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٢٤  ٤٥ من ٢٤ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  

  

  

  :تأمل المعادلة الكیمیائیة أعاله وأكمل األسئلة التالیة) أ (  ٢٠س 

  

  –التنفس الخلوي  – التخمر –األیض  –النمو  –األكسیجین  –السكر  –البالستیدات الخضراء  – الكلوروفیل [

  – الضوئیة الطاقة – الماء –ثاني أكسید الكربون  –كیمیائیة  –الضوئیة  –الغذاء  –البناء الضوئي   

   ]األنزیم  - تحلیل الكربوھیدرات   

  

  ة تحویل الطاقة وھي عملی ...................لصنع ......................... نباتات عملیة تستعمل ال. ١

  ........................ة طاق  إلى ........................     

  

  :إلیھا النبات لحدوث عملیة البناء الضوئي من المعادلة أعالهحدد المواد المتفاعلة التي یحتاج . ٢

     .............................  ...................................  +  ...................................  +  

   

  .داخل الخلیة .............................بامتصاص الطاقة الضوئیة وتوجد في ....................... تقوم مادة . ٣

  

  .......................... + ............................حدد المواد الناتجة من عملیة البناء الضوئي . ٤

  

  واالستمرار في............. یخزن النبات السكر الزائد عن حاجتھ في صورة مواد كربوھیدراتیة یستعملھا في . ٥

  .ثرالحیاة والتكا    

  

  ............................جمیع العملیات الكیمیائیة التي تتم في البناء الضوئي والھدم تسمى  . ٦

  

  .............................تفاعالت كیمیائیة تحدث في كل خلیة من خالیا الكائن الحي لتحرر الطاقة من الغذاء . ٧

  

  ...................... قدة إلى جزیئات أبسط وتتحرر الطاقة المخزنةتفاعالت كیمیائیة تحلل جزیئات الغذاء المع. ٨

  

  ...................................عملیة تحصل من خاللھا الخلیة على الطاقة من جزیئات السكر في السیتوبالزم . ٩

  

  .................... مرات أخرىغیرة وال یتغیر ویستعمل تعمل على تكسیر الجزیئات الكبیرة إلى جزیئات ص. ١٠
  

                   )محلول (  تتبع السھم لتعرف معلومات عن التخمر أین وكیف تتم عملیة التخمر في الخلیة ؟) ب ( 
 

 
  المایتوكوندریاإلى  الجزیئات البسیطة ال تنتقل                                                        بدأ في السیتوبالزم ی               

  

  

                                                                                                    

  سیتوبالزمیحدث لھا تفاعالت كیمیائیة داخل ال                                                                                                  
  

  

                                                                                                                                                                    

  

 خمرالت

یتحلل جزيء الجلوكوز إلى 
 جزیئین بسیطین

 تتحرر الطاقة

تعتمد نوع الفضالت على  تنتج طاقة وفضالت
 نوع الخلیة

 اني أكسید الكربونأو الكحول وث) حمض اللبن ( یك حمض الالكت: الفضالت تكون

  الكلوروفیل                                             

6CO2   +    6H2O   +    الطاقة الضوئیة                           C6H12O6   +  6O2 
  ثاني أكسید كربون+  ماء       +        سكر                                             ضوء            +          أكسیجین        
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٢٥  ٤٥ من ٢٥ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

از ثاني أكسید الكربون التي تحلل السكر إلى كحول وغ) نوع من البكتریا ( في عمل الخبز عند وضع الخمیرة 
  .المسبب في انتفاخ العجین أما الكحول فیتطایر في أثناء عملیة الخبیز

  

  

  

  

  . عملیة                 تنتج سكر وأكسیجین: عملیة البناء الضوئي

  

  .عملیات                تنتج ثاني أكسید الكربون وماء: عكس عملیتي التنفس والتخمر

  

  ـــــــــــسام الخـــــــــــــــــــــــــلیة وتكـــــــــــــــــــــــــاثرھاانقـــــــــــــــ

  

  المراحل أو األطوار المتتابعة التي تمر بھا الخلیة منذ بدأ االنقسام الخلوي حتى االنقسام"  ھي :دورة الخلیة

  " الذي یلیھ الخلوي                          

  

  .ن الذي تستغرقھ الخلیة في دورتھا ویختلف من خلیة إلى أخرىھو الزم: زمن دورة الخلیة

  

  ).الخلیة التي بھا نواة لھا غشاء ( معظم زمن دورة الخلیة الحقیقیة النواة : الطور البیني

  

  )قبل االنقسام یجب نسخ المادة الوراثیة في النواة لتحصل كل خلیة جدیدة نسخة كاملة من المادة الوراثیة ( 

  

  

                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : التالیة وأجب عن األسئلة ) ٣( و  ) ٢( و )  ١(  األشكالتأمل : ٢١س 

  

  ) ...................د ................... ( )  ج(  ...................)  ب(  ................... ) أ  (ماذا تمثل األشكال * 

  ............................    ٣..............................      ٢...........................       ١تدل األرقام على      *

  : .........................................................................أین توجد العضیات الثالثة في جسم الكائن الحي* 

  ) ..............................................................................................أ ( ظیفة عضیة الشكل اذكر و* 

  DNAمن ........................... خالل الطور البیني ویتكون الكروموسوم غیر المتضاعف من  DNAًینسخ * 

  ًتسمیان كروماتیدین ترتبطان معًا DNAمن ......................... ..أما الكروموسوم المتضاعف فیحتوي على    

   . في منطقة ًتسمى السنترومیر   

 .تحویل الجزیئات البسیطة إلى حامض الالكتیك الذي یتراكم في العضالت وإنتاج الطاقة: التخمر

 بناء

 ھدم

 

) ب ( الشكل  )د ( الشكل 

(

١

 

 )أ ( الشكل 

٢

٣

 )ج ( الشكل 
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٦  ٤٥ من ٢٦ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ھـ ( الشكل                                                       

  السلم الحلزوني حیث تتكون جوانبھ من جزیئات صغیرة من  DNAیشبھ جزيء * 

  ...............................................................و  ...................................................................   

  

  :وجینیة ھيأنواع من القواعد النیتر= ................ على عدد  DNAیحتوي * 

    )A  ...................... ( و )G  ...................... ( و )C  ...................... ( و )T ....................... (  

  

  ): كل زوجین معًا ( القواعد النیتروجینیة المتساویة في الكمیة وتكون مرتبطة في أزواج * 

  ...............................مع .............................. و ............................. مع  ..............................   

  

  وأین توجد ھذه الكروموسومات وفي) ......................... د ( كم عدد الكروموسومات الموجودة بالشكل * 

  ...........................الخلیة الموجود بھا ھذه الكروموسومات وما نوع ............................. أي كائن حي    

  : .....................................................ما ھو نوع االنقسام الذي ینتج عنھ ھذا العدد من الكروموسومات   

  

  ) XY( س فإذا كانا یساعدان على تحدید نوع الجن) كروموسومان ( ھناك زوج من الكروموسومات منھما * 

  بینما تحتوي الخالیا التناسلیة لإلنسان................ یكون النوع )  XX( أما إذا كانا .............. یكون النوع    

  .كروموسومًا= .................. على عدد    

  

  المحمول على الكروموسوم والمسؤول عن تصنیع بروتین محدد DNAالجزء من * 

  .ویحتوي الكروموسوم الواحد على مئات منھ...................... یسمى    

  

  المكونة للبروتین فإذا تغیر ترتیبھا ................................ تحدد الجینات ترتیب * 

  .    تغیر البروتین   

  في جسم اإلنسان ٧یوضح الرسم بعض الجینات التي تم تحدیدھا على الكروموسوم * 

  ألمراض التي تحدث عندما ال یتكون البروتین أو حدث خلل في تركیبھ على عدد ا   

  :والمسؤول عن تصنیعھ موجود على طول الكروموسوم في الرسم كل رقم جین    

٢................................................. ١..................................................  

٥................................ ٤................ ................٣ ...............................  

١

٢

٣

٤

٥

 مجموعة الفوسفات

 األكسیجین سكر خماسي منقوص

  ) T( ثایمین 

  ) G( جوانین 

  ) A( أدنین 

  ) C( سیتوسین 

 یلف حلزونیًا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



٧  ٤٥ من ٢٧ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  ):محلول : ( قارن بین االنقسامان المتساوي والمنصف في الخلیة: ٢٢س 

  قسام المنصفاالنقسام المتساوي                                                                                  االن 

  لبـدایةااا                                                                  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                

                               

                

  االنقسام نھایة        
  

  

  :الطور البیني. ١
تتضاعف فیھ الكروموسومات 

 .ةفي النوا

  : الطور التمھیدي. ٢

تظھر أزواج الكروماتیدات 
تبدأ الخیوط بوضوح و

 .المغزلیة في التشكل

  :ألستوائيالطور ا. ٣

تصطف أزواج الكروماتیدات 
 في منتصف الخلیة

  : النفصاليالطور ا. ٤

 انفصال الكروماتیدات

  : لنھائيالطور ا. ٥
یبدأ السینوبالزم في االنفصال 

 في النھایة

 :الخلیتان الجدیدتان

تدخالن في الطور 
البیني وتبدآن عادة 
 .االنقسام الخلوي

 خلیتان جسدیتان ٢

  :الطور االستوائي األول. ٢

تصطف الكروموسومات في 
مجموعتین متقابلتین مرتبطة بالخیوط 

 المغزلیة من السنترومیر

  :الطور االنفصالي األول. ٣

تنكمش الخیوط المغزلیة فتبتعد أزواج 
الكروموسومات نحو األطراف 

  .المتقابلة للخلیة

  :الطور النھائي األول. ٤
ینقسم السیتوبالزم وتنتج خلیتان في 

كل واحدة كروموسوم متضاعف واحد 
 من زوجي الكروموسومات المتماثلة  

  :الثاني الطور التمھیدي. ١
ظھور خیوط مغزلیة مع 

 .الكروموسومات

  :الطور االستوائي الثاني. ٢

تصطف الكروموسومات في 
الخلیة وترتبط منتصف 

بالخیوط المغزلیة من 
 .السنترومیر

  :الطور النھائي الثاني. ٤

 المغزلیةتختفي الخیوط 

ویشكل الغالف النووي 
حول الكروموسومات ثم 
ینقسم السیتوبالزم وتنتج 

 .  جدیدة أربعة خالیا

  :الطور االنفصالي الثاني. ٣
ینقسم السنترومیر وتنكمش 

زلیة فتنفصل الخیوط المغ
عن بعض نحو  الكروماتیدات

أطراف الخلیة وتسمى 
  .كروموسومات

  :الطور التمھیدي األول. ١

   تتجمع الكروموسومات المتماثلة

 .في صورة أزواج )المتشابھة ( 

 خالیا تناسلیة ٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



٨  ٤٥ من ٢٨ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  :ن االنقسام المتساوي واالنقسام المنصف وفقًا للجدول اآلتيقارن بی:  )أ (  ٢٣س

   

  وجھ المقارنة          

  نوع االنقسام
  الھدف من االنقسام  مكان حدوث االنقسام

  عدد الخالیا الناتجة

  في نھایة كل انقسام

  عدد الكروموسومات في

  كل خلیة ناتجة عن االنقسام

 ....................... .......................  .......................  .......................  االنقسام المتساوي

 ....................... ....................... ....................... .......................  االنقسام المنصف

  

  :اختر اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات لكل عبارة مما یأتي): ب ( 

  

  :تصطف أزواج الكروماتیدات في منتصف الخلیة في. ١

  الدور االنفصالي -د       الدور البیني -ج     الدور التمھیدي -ب     الدور االستوائي -أ

  

  :یبدأ انقسام السیتوبالزم في الخالیا النباتیة. ٢

     ظھور الصفائح الخلویة -ب        تخصر الغشاء الخلويی -أ

  تكون الكروماتیدات -د         انكماش الخیوط المغزلیة -ج

  

  :ینتج عن االنقسام المنصف. ٣

  خالیا لھا نفس عدد الكروموسومات ٤ -ب     خلیتان لھما نفس عدد الكروموسومات -أ 

  خالیا لھا نصف عدد الكروموسومات ٤ -د     خلیتان لھما نصف عدد الكروموسومات -ج

  

  كرموسوما فكم عدد كروموسومات ٤٨وي على إذا كانت خلیة األسد ثنائیة المجموعة الكروموسومیة تحت. ٤

  :خالیاه الجنسیة     

  كروموسوما ٩٦ -د    كروموسوما ١٢ -ج    كروموسوما ٢٤ -ب  كروموسوما ٤٨ -أ

  

   CGGTAACھو  DNAإذا كان ترتیب القواعد النیتروجینیة في سلسلة من ) ھـ ( بمساعدة الشكل . ٥

  :  لسلة ھيفترتیب القواعد المقابلة لھا في نفس الس     

  GCCATTC -د     GGGTAAC -ج     CCCTAAG -ب   GCCATTG -أ

  

  :تكون أطراف لنجم البحر بعد قطعھا یسمى. ٦

  التبرعم -د      التجدد  -ج    االنقسام الخلوي  -ب    اإلنبات  -أ
  

  :أي مرحلة من مراحل  دورة الخلیة تتضمن النمو والوظیفة. ٧

  االنفصالي -د      االستوائي -ج      البیني  -ب    التمھیدي  -أ

  

  :یتكون االنقسام المنصف من. ٨

   .مرحلة واحدة بثمانیة أطوار -ب         .مرحلة واحدة بأربع أطوار -أ

  .مرحلتین كل منھا مكونة من طورین -د     .مرحلتین كل منھا مكونة من أربعة أطوار -ج

  

  تكون عدد) تالزمة داون م( االنحرافات أو الخلل في االنقسام المنصف ظھور الطفل المنغولي من . ٩

  :تساوي الكروموسومات في خالیا جسمھ     

  كروموسوم ٤٧ -د    كروموسوم  ٤٦ -ج    كروموسوم ٤٥ -ب    كروموسوم ٤٤ -أ
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٩  ٤٥ من ٢٩ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  :الخالیا حقیقیة النوى كما في درنات البطاطس والسیقان العرضیة مثل نبات الفراولة تتكاثر. ١٠

  انشطار  –اثر ال جنسي تك -ب      ساوي تانقسام م –تكاثر ال جنسي  -أ

  انشطار -تكاثر جنسي  -د      ساوي تانقسام م -تكاثر جنسي  -ج

  

  :خ المادة الوراثیة فیھا ثم تتكاثرحیث تنس یریامثل البكت الخالیا بدائیة النوى التي ال تحتوي على أنویة. ١١

  انشطار  –تكاثر ال جنسي  -ب      ساوي تانقسام م –تكاثر ال جنسي  -أ

  انشطار -تكاثر جنسي  -د      ساوي تانقسام م -نسي تكاثر ج -ج

  

  :عن طریق برعم على جانبي الجسم بنمویتم التكاثر في البطاطس والخمیرة . ١٢

  التبرعم -د      التجدد  -ج    االنقسام الخلوي  -ب     اإلنبات -أ

  

  :یق التكاثرعن طر بإعادة األجزاء المدمرة أو المفقودة من جسمھا اإلسفنج ونجم البحر تتكاثر. ١٣

  التبرعم -د      التجدد  -ج    االنقسام الخلوي  -ب     اإلنبات -أ

  

  :عملیة اتحاد الحیوان المنوي مع البویضةفي التكاثر الجنسي تسمى . ١٤

  االنشطار -د      التبرعم -ج      التجدد -ب    اإلخصاب -أ

  

  كروموسوم والحمار التي في ٦٤خلیتھا الجسدیة تحتوي على ) أنثى الحصان ( إذا تم التكاثر بین فرس . ١٥

  :كروموسومًا ینتج البغل تتوقع كم تكون عدد الكروموسومات للخلیة الجسدیة لھ ٦٢خلیتھ        

  .كروموسوم ٦٣ -د    كروموسوم ٦٢ -ج    كروموسوم ٦١ -ب  كروموسوم ٦٠ -أ

  

  :رافاتینتج عن ھذه االنح. قد تحدث بعض االنحرافات أو خلل في عملیة االنقسام المنصف. ١٦

        .عدد أكبر أو أقل من الكروموسومات -أ

  .قد تموت البویضة المخصبة الناتجة عن ھذه الخالیا الجنسیة أحیانًا -ب

  .عدد الكروموسومات في خالیا المخلوق الحي الناتج عن ھذه الخالیا الجنسیة غیر معتاد -ج

  .جمیع ما سبق صحیح -د

  

  المكونة DNAفیحدث تغیر دائم في سلسلة  DNAاء عملیة نسخ تحدث أحیانًا بعض االنحرافات في أثن. ١٧

  :مما یؤدي إلى للجین أو الكروموسوم في الخلیة       

  .زیادة أو نقصًا في عدد الكروموسومات -ب        .تصنیع بروتینات غیر متطابقة -أ

  .جمیع ما سبق صحیح -د        .ظھور ما یسمى بالطفرة -ج

  

  متى تحدث الطفرة ؟. ١٨

  .أثناء تصنیع البروتینات في السیتوبالزم -ب         DNAاء عملیة نسخ أثن -أ

  .أثناء بناء الخالیا واألنسجة -د      .أثناء الطور االستوائي لالنقسام -ج

  

  :تحتاج الخلیة لتصنیع البروتینات إلى. ١٩

  .جمیع ما سبق -د    األحماض األمینیة -ج       RNA -ب    فقط DNA -أ

  

  نیكو  AGCTGTACA:  ذات قواعد نیتروجینیة بھذا الترتیب DNAلة من سلس RNAنسخ شریط . ٢٠

   TCGACAUGU -ب           UCGACATGT -أ

   UGCACAUGU -د          UCGACAUGU -ج
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٠  ٤٥ من ٣٠ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  )محلول( RNAوالحمض النووي الرایبوزي  DNAقارن بین الحمض النووي المنقوص األكسیجین : ٢٤س

  

  DNA  RNA  اسم الحمض

  الحمض النووي الرایبوزي  ألكسیجینالحمض النووي المنقوص ا  االسم

  ) DNAنسخة مطابقة لـ ( سلسلة واحدة   )سلم حلزوني ( سلسلتین   السالسل عدد

  تركیبھ

  قواعد نیتروجینیة ٤

  )أدنین وجوانین وثایمین وسیتوسین ( 

     )A      وG          و         وC    (  

  قواعد نیتروجینیة ٤

  )وسیتوسین أدنین وجوانین والیوراسیل ( 

    )A      وG        و              وC     (  

نوع السكر 
  الموجود فیھ

  سكر خماسي الكربون  سكر خماسي منقوص األكسیجین

  نوع واحد  أنواعھ
  الناقل tRNA -الراسل  mRNA( أنواع  ٣

- rRNA  الرایبوسومي(  

  وظیفتھ

تخزین المعلومات الضروریة لتصنیع 
في صفات ووظائف  البروتین فھو یتحكم

الخلیة عن طریق التحكم في تخلیق 
  البروتینات

نقل شفرة تصنیع البروتینات من النواة إلى 
الریبوسومات في السیتوبالزم حیث تصنع 

  البروتینات

  صورة لھ

    

  

  )محلول (  :في الخلیة RNAالحمض النووي الرایبوزي اشرح باختصار الدور الذي یقوم بھ 

  

  .یبوسوم الموجود في السیتوبالزم حامًال شفرة تصنیع البروتینایخرج من النواة إلى الر                           

                                      

   .   قواعد شفرة الراسلبنقل األحماض األمینیة وربطھا بقواعد مناسبة مع  یقوم                        

  

             .في الرایبوسومات یعمل على ربط األحماض في سلسلة البروتین المطلوب تصنیعھ                                  

  

  :أكمل العبارات بالمصطلحات المناسبة ویمكنك استخدام المصطلح أكثر من مرة: ٢٥س 
  ]الجینات  – الوراثیة لشفرةا –األحماض األمینیة  -الجین  – DNA –إنزیمات  –الخالیا واألنسجة  - البروتینات [ 

  .............................. الخالیا المكونة للجسم تصنع . ١

  ................................................أو تعمل كـ .................................. تدخل البروتینات في بناء . ٢

  ................................................روتینات محمولة على المعلومات التي تستعملھا الخالیا لتصنیع الب. ٣

  ..................... المحمول على الكروموسوم والمسئول عن تصنیع بروتین محدد اسمھ  DNAالجزء من . ٤

  ...................................الكروموسوم الواحد یحتوي على مئات . ٥

  ........................من سلسلة من مئات أو آالف  تتكون البروتینات. ٦

  ...................وھذا الترتیب ھو ما یسمى بـ ) ترتیب األحماض األمینیة المكونة للبروتین ( الجینات تحدد . ٧

  .تغیر البروتین...................................... لو تغیر ترتیب . ٨

TU

 

  

mRNA الراسل  

tRNA  الناقل  

rRNA  الرایبوسومي  
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٣١  ٤٥ من ٣١ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  وراثةـــــــــــــــــــلم الـــــــــــــــــــــع

  

  .مؤسس علم الوراثة ھو العالم النمساوي :جریجور مندل

  .نبتة ٣٠٠٠٠سنوات حیث درس قرابة  ٨م واستمرت  ١٨٥٦بدأ تجاربھ عام                     

  

  .على األبناء وتفاعلھا فیما بینھا من اآلباء الوراثیة الصفاتانتقال ھي  :علم الوراثة

  

  تنفصل ھذه الجینات مع انفصالھي أزواج الجینات المسؤولة عن صفة محددة  :)االلیل ( قابلة أو الجینات المت

    Tallمثال صفة الطول باالنجلیزیة ھي . الكروموسومات في االنقسام المنصف                                        

  .ونسمي بھ جین الطول)  T( نأخذ أول حرف         

  

  

  

   

  

  

  

  

  .طویل).  TT( وتحمل طراز جیني مثل  للصفة السائدة الجینان المتماثالنتظھر مع  ) نقیة الصفة السائدة ( -أ

  

  .قصیر ). tt( وتحمل طراز جیني مثل  للصفة المتنحیة الجینان المتماثالنتظھر مع  )الصفة المتنحیة (  -ب

  

  .طویل ). Tt( تحمل طراز جیني مثل و للصفة الجینان غیر المتماثالنتظھر مع  )الصفة الھجینة (  -ج

  

  فإذا تزوج)  e( صفة سائدة على اللون األزرق )  E( عتبر صفة اللون البني للعیون ا ) مثال محلول(  **

  : امرأة عیناھا زرقاوتین، اجب عن األسئلة التالیة من عیناه بنیتین رجل     

  

  رجل ؟ما الطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند ال -  ١

  سائد ھجین )  Ee( سائد نقي أو )  EE( الطرز الجینیة : اإلجابة      

  ما الطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند المرأة ؟  – ٢

  . متنحي)  ee( الطرز الجینیة : اإلجابة      

  لون العیون عند الرجل ما الطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند أفراد الجیل األول إذا كانت صفة – ٣

  بنیة نقیة سائدة ؟       
  الطراز الجیني لألب

                            E                 E:                                      اإلجابة      

Ee Ee  

Ee  Ee  

  

  )ھجین  بني % ١٠٠(  ) Ee(  كل أفراد الجیل األول  

  

   :شفرة مكونة من حروف تدل على الجینات المتقابلة ویستخدم فیھا األحرف الالتینیة :الطراز الجیني. ١

  . ة على الجین السائد والحرف الصغیر للداللة على الجین المنتحيالحرف الكبیر للدالل                         

  ).   Tt( طویل ھجین  -)  tt( متنحي قصیر  - )  TT( طویل سائد نقي  :مثال صفة الطول                         

  : مثال. طراز الجیني وتراھا بعینكالصفة التي تظھر في الخارج الناتجة عن ال :الظاھريالطراز . ٢

  .وال نكتب فیھ األحرف الالتینیة) ناعم  -مجعد  -أسود  - أبیض  - قصیر  -طویل (       

 

e 

  

e 

ألم
ي ل

جین
 ال

از
طر

ال
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٣٢  ٤٥ من ٣٢ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  بینما لون الشعر )  B( ون الشعر الداكن صفة سائدة في الكالب ویمثل بالحرف ل أكمل المثال) أ : ( ٢٦س 

  ). b( متنحیة وتمثل بالحرف  صفة الفاتح                

  ).متنحي ( واألم ) سائد نقي ( ما الطرز الجینیة المتوقع ظھورھا في أفراد الجیل الناتج من أبوین األب  -١

  .ل الثاني الناتج من تزاوج فردین من أفراد الجیل األولحدد الطراز الجیني في الجی – ٢

  ھل یمكن للجیل الناتج أن یظھر الصفة المتنحیة في حالة إذا كان أحد األبوین فقط یحمل جین تلك الصفة ؟ – ٣

  :وضح إجابتك باستعمال مربع بانت المرسوم      
  الطراز الجیني لألب                                                                              

                            B           B                                              :الجیل األول -  ١

............  ............  

............  ............  
  :الجیل الثاني – ٢

  الطراز الجیني لألب                                                                   

                                                                    B            b                            

........................  

............  ............  
  :الطراز الجیني في الجیل الثاني الناتج

........................................................................................................................................  

......      .....................: ............................................................................................اإلجابة – ٣

........................................................................................................................................  

  

میجابایت من السعة التخزینیة للحاسوب فكم جیجابایت تحتاج  ١ستھلك ملیونان من القواعد األساسیة إذا ُا
   ) 1GB = 1024 MB(  علمًا بأن. بلیون زوج من القواعد ٣جینوم البشري الذي یتكون من لتعبئة ال

 ١٠= ألف ملیون = البلیون ( : ملحوظة :الحل
٩

 ١٠= الجیجا تعادل البلیون (  ) 
٩

 ١٠= عادل الملیون المیجا ت( )  
٦

 (   

 ١٠×  ٣= بلیون زوج  ٣یت یحتاجھا اكم میجاب
٩ 

 ÷١٠×  ٢ 
٦ 

  =١٠×  ١.٥ 
٣ 

  .یتامیجاب ١٥٠٠= 

  .جیجابایت ١.٤٦٤=  ١٠٢٤÷  ١٥٠٠= میجابایت  ١٥٠٠ على ويتإذن كم جیجا بایت تح

  

  باستعمال مربع بانت)  y( سائد على اللون األخضر )  Y( في نبات البازالء اللون األصفر للبذور ) ب ( 

  

  ما احتمال ظھور نباتات بذورھا صفراء ؟

..........................................................  

  ؟ yyما احتمال ظھور نباتات لھا الطراز الجیني 

..........................................................  

  

  )حملول ( ؟  DNAمن سلسلة  RNAكيف أنسخ شريط 

    AGCTGTACA ا الترتیب بھذ اقواعدھ DNA لو عندك سلسلة مثًال: ببساطة :اإلجابة

   :٢٦في صـ ) ھـ ( أعمل اآلتي بمساعدة الشكل 

   TCGACATGTسیصبح كده   Gمع  Cو  Tمع  Aعادي  DNAأوًال انسخ الطرف المقابل لنفس سلسلة . ١

 .وبس   UCGACAUGU ھكذا  RNAسیكون شریط الـ  Uوحط بدلھا  Tثم في ھذا الطرف شیل كل . ٢

  .بصورة عادیة أوًال DNAل نسخ الطرف المقابل لـ قب Uبالـ  T ال تبدل. ٣

    .؟ فكر وحاول تجاوب بروحك RNAلو عطاك شریط  DNA لو طلب منك العكس یعني ترتیب الـ* 

y  Y   

Yy  YY Y 

yy  Yy y 
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٣٣  ٤٥ من ٣٣ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  أعداد الجیل الناتج  الطراز الظاھري

  ١٢  ) T( طویل الساق 

  ٤  ) t( قصیر الساق 

  یبین الجدول المجاور الطرز الظاھریة لصفة الطول في ساق نبات البازالء وأعدادھا في الجیل) أ : ( ٢٧س

  .طویل الساق صفة سائدة بینما قصیر الساق صفة متنحیةالناتج علمًا بأن                

  مستعینًا بالبیانات الواردة بالجدول، اختر اإلجابة الصحیحة لكل سؤال بوضع دائرة حول الرمز لھا               

  

  ما الطراز الجیني للنبات قصیر الساق ؟ -١

  Tt - ج                  tt - ب                 TT -أ        

  

  ما الطرز الجینیة المتوقعة لنبات بازالء طویل الساق ؟ -٢

   ttو  Tt -ج        Ttو  TT -ب           ttو  TT -أ        

  

  ما النسبة المئویة الممثلة للطراز الظاھري للصفة السائدة في نبات البازالء ؟ -٣

  %  ٢٥ -ج     %        ٥٠ - ب    %          ٧٥ -أ        

  

     النسبة المئویة الممثلة للطراز الظاھري للصفة المتنحیة في نبات البازالء ؟ ما -٤

  % ٢٥ -ج     %        ٥٠ - ب    %          ٧٥ -أ        

  

  ما الطرز الجینیة لكل من األبویین ؟ -٥

   Ttو  Tt -ج        Ttو  TT -ب            ttو  Tt -أ        

  

  ي الجدول، أَي من العبارات اآلتیة تعتبر صحیحة ؟وفق البیانات الواردة ف -٦

  .فال یظھر بالجیل نبات قصیر الساق Ttإذا كان الطراز الجیني لألبویین  -أ

  .فال یظھر بالجیل نبات قصیر الساق TTإذا كان الطراز الجیني لألبویین  -ب

  .بات طویل الساقفال یظھر بالجیل ن ttولآلخر  Ttإذا كان الطراز الجیني ألحد األبویین  -ج

  

  فإذا)  e( صفة سائدة على التحامھا )  E( تعتبر صفة عدم التحام شحمة األذن بالوجھ عند اإلنسان ) ب ( 

  من فتاة تحمل صفة عدم التحام شحمة األذن بصورة ھجینة، )  ee( تزوج شاب طرازه الجیني         

  :اجب عن األسئلة التالیة        

  

  ي لصفة التحام شحمة األذن من عدمھا عند الشاب؟ما الطراز الظاھر. ١

....................................................................  

  

  إذا علمت أن والدة الشاب تحمل صفة عدم التحام شحمة األذن بصورة ھجینة، فما الطراز الجیني . ٢

  المتوقع لوالده؟     

....................................................................  

  

  E            e        :                مستخدمًا الجدول المجاور حدد الطرز الجینیة لكل من. ٣

i -  الزوجة ( الفتاة                                             .......................................... .(  

  ii -  أربعة رزقا بھما الزوجانأطفال........................  

  ....................................................................  

  ما النسبة المئویة للطراز الظاھري اللتحام شحمة األذن. ٤

  من عدمھ لدى األطفال األربعة؟    

  ....................................................................  

....................................................................  
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٣٤  ٤٥ من ٣٤ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  :اختر اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات لكل عبارة مما یأتي: ٢٨س 

  

 :ؤسس علم الوراثة ھوم. ١

  لویس باستیر -د    الكسندر فلمنج -ج    جریجور مندل -ب    تشارلز داروین -أ

  

  :   بترتیب mRNAینسخ شریط فس CTGAھو  DNAشریط  القواعد النیتروجینیة في ترتیب إذا كان. ٢

   GACU -د      GACT -ج      CTGA -ب    AGTC -أ

  

  :   الناقل tRNAیكون ترتیب قواعد  AGUھو  mRNAشریط  القواعد النیتروجینیة في إذا كان ترتیب. ٣

 AGU -د         UGC -ج            GCA -ب     UCA -أ

  

  المتنحي فإن الطرازو ھ rر سائد للون الزھور واألصفالحمراء  لصفة لون الزھرة R الحرف كان إذا. ٤

  :للزھرة الصفراء ھو الجیني    

   rr -د         rR -ج         Rr -ب     RR -أ

  

  :یدل وجود قطة شعرھا بني اللون ألبوین ذات شعر أسود اللون على أن. ٥

  اللون البني سائد واألبوین ذات صفة سائدة ھجینة -ب  سائدة نقیةاللون البني متنحي واألبوین ذات صفة  -أ

  .اللون البني سائد واألبوین ذات صفة سائدة نقیة -د  اللون البني متنحي واألبوین ذات صفة سائدة ھجینة -ج

  

  :الجیل األول في تجربة مندل قرون نبات البازالء فيكان لون . ٦

     نصفھا صفراءنصفھا خضراء و -ب             كلھا خضراء -أ

  .الباقي صفراء%  ٧٥خضراء و%  ٢٥ -د            كلھا صفراء -ج

  

  :من عوامل الطفرة الجینیة. ٧

  .جمیع ما سبق -د  بعض المواد الكیمیائیة -ج    ضوء الشمس -ب    السینیة األشعة -أ

  

  :روجینیةتبوجود القاعدة النی RNAعن الحمض النووي  DNAیختلف الحمض النووي . ٨

  .السیتوسین -د       الجوانین -ج       الثایمین -ب     لالیوراسی -أ

  

  RNA الریبوسومات بواسطة الحمض النووي الرایبوسي تنقل الشفرة من النواة إلى. ٩

  DNA  -د    الناقلRNA  -ج    الریبوسوميRNA  -ب    الراسل RNA -أ

  

  :منقوص األكسجین DNA للحمض النووي الحلزونيالشكل  توصال لشرح. ١٠

  كریك ومندل -د    وفلمنج كریك -ج    ومندل واطسون -ب    كریك واطسون و -أ

  

  ما عدد األحماض األمینیة التي تٌكون. تشكل كل ثالث قواعد نیتروجینیة الشفرة لحمض أمیني معین. ١١

   :في الشكل التالي mRNAالبروتین كما یتضح في الشفرة المحمولة على        

  

 mRNAشریط     

  

  

  أحماض أمینیة ٧ -د    حمض أمیني ٦٣ -ج    حمض أمیني ٢١ -ب    أحماض أمینیة ٣ -أ
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٣٥  ٤٥ من ٣٥ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  األجوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):أ (  ١ج

  .عبارة عن سیل من اإللكترونات المارة عبر سلك نحاسي: التیار الكھربائي* 

  .بسبب تدفق اإللكترونات فیھا: ینتج التیار الكھربائي في المواد الصلبة* 

  .موجبة أو شحنة سالبة ینتج التیار الكھربائي في السوائل بسبب تدفق األیونات التي یمكن أن تكون ذات شحنة* 

  .الذي یجعلھ یسیر عبر المواد ھي القوة الكھربائیة الدافعة المؤثرة في اإللكترونات الناتجة عن المجال الكھربائي للبطاریة* 

  .الدائرة الكھربائیة* 

  الجھاز ھو األمیتر ویقیسھ بوحدة األمبیر* 

  .سبھ كل إلكترون من طاقة وضع كھربائیةمقیاس لمقدار كل ما یكت: الجھد الكھربائي للبطاریة ھو* 

  الجھاز ھو الفولتمیتر ویقیسھ بوحدة الفولت* 

  .Ωھي شكل من أشكال الممانعة التي تبدیھا المادة لمرور التیار الكھربائي خاللھا وتقاس باألوم : المقاومة الكھربائیة* 

  د التیار عن مقدار معین وتنفتح الدائرة الكھربائیةالمنصھر الذي یحتوي على سلك فلزي رفیع ینصھر عندما یزی: الجھاز -د

  .ال تلمس خطوط القدرة - افصل األجھزة عن مقبس الكھرباء  -تجنب مالمسة الماء عند توصیل األجھزة  :تجنب الصدمة

  . رةابتعد عن األجسام الطویلة مثل سواري األعالم وأعمدة اإلنا - الحقول المفتوحة  - تجنب األماكن العالیة : البرق

 أمبیر تقریبًا ٠.٥یساوي حوالي  شدة التیار الممیت

  ):أ (  ٢ج
  ئیة األخرى الموجودة داخل المادة المكونة للدائرة وتعمل ھذه نتیجة تصادم االلكترونات مع الذرات والشحنات الكھربا* 

  .التصادمات على تحویل الطاقة الكھربائیة لإللكترونات إلى طاقة حراریة وأحیانًا ضوئیة   

  .ألن للنحاس مقاومة كھربائیة قلیلة* 

  .وع المادة المصنوع منھا السلكن. ٣) عكسیة ( سمك السلك . ٢) طردیة ( طول السلك . ١: تعتمد مقاومة السلك على* 

  .ألن التنجستن لھ درجة انصھار عالیة جدًا ولھ مقاومة كبیرة ألن قطره صغیر جدًا فال ینصھر عند درجة الحرارة العالیة* 

  .في البطاریات القلویة یكون الخارصین مصدرًا لإللكترونات عند الطرف السالب التي تتحرك نحو الطرف الموجب* 

  )أوم ( المقاومة × ) أمبیر ( التیار ) = الفولت ( الجھد : قانون أوم* 

  .ألن التیار یزداد كلما أضیفت أجھزة أخرى للدائرة المتصلة على التوازي لذا ترتفع درجة حرارة األسالك* 

  .ولعالج المشكلة تستخدم منصھرات أو قواطع كھربائیة لتضع حدًا لزیادة التیار   

  )ب (  

  على التوازي  على التوالي  اسم طریقة التوصیل

  مسارات متعددة  مسار واحد  مسار التیار الكھربائي

  وفقًا لقانون أوم

عند ثبات مقدار الجھد 
  الكھربائي للبطاریة

  استنتج العالقة بین التیار والمقاومة

   یقل التیار عند زیادة المقاومة

  استنتج العالقة بین التیار والمقاومة

  قاومة المساریزید التیار عندما تقل م

احسب المقاومة الكلیة لدائرة 
أعمدة مقاومة  ٤مكونة من 

  أوم ٢الواحد 

   ٤م+  ٣م+  ٢م+  ١م= م 

  أوم ٨= م الكلیة 

   ٤م/١+ ٣م/١+ ٢م/١+  ١م/١= م /١

  أوم  ١/٢= م 

ماذا لو نزعت مصباح واحد 
  من الدائرة ؟ 

  ة مضاءةتظل المصابیح المتبقی  تفتح الدائرة وتنطفئ بقیة المصابیح

  ):أ (  ٣ج
  ووحدة قیاسھا ھي الواط . ھي معدل تغیر الطاقة مع مرور الوقت: لقدرةا

  السعر× الزمن × واط  القدرة المستھلكة بالكیلو= ثمن الطاقة الكھربائیة المستھلكة 

  .ھو كیلو واط لكل ساعة وھو مقدار الطاقة المستھلكة في الساعة Kwhالرمز 

  فولت ١٢٠=  ٥×  ٢٤= م × ت = الجھد . ١)ب ( 

  أمبیر ٠.١=  ٣٠÷  ٣= م ÷ جھ = التیار . ٢       

  أوم ١١٠=  ١÷  ١١٠= ت ÷ جھ = المقاومة .٣       

  واط ٦٠=  ٠.٥٥×  ١١٠= ت × جھ = القدرة . ٤       

  . فلس ١.٨=  ٣×  ١٠× )  ١٠٠٠÷  ٦٠= ( ثمن الطاقة المستھلكة            

  ): ب(  ٥ج
ألن خطوط المجال المغناطیسي . ١

تخرج من القطب الشمالي وتدخل في 
  .القطب الجنوبي

 یكون المجال أقوى ما یمكن . ٢

بالقرب من القطبین ویضعف كلما 
  .ابتعدنا عنھما

 –شمال (یتجھ المغناطیس باتجاه . ٣
  .دائما عند تعلیقھ تعلیقا حرا) جنوب
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٦  ٤٥ من ٣٦ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد
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               ج  ش                ج  ش 

 

  ): أ(  ٧ج
القلب . ٤ملف . ٣برادة الحدید . ٢مغناطیسیًا . ١

بتشغیلھا أو إیقاف عملھا من خالل . ٥الحدیدي 
من خالل . ٦التحكم في مرور التیار الكھربائي 

مقدار التیار الكھربائي واتجاھھ وھذا التحكم 
  .یجعل المغناطیس الكھربائي عملیًا

  :٦ج
  دید والنیكل، والتي تترتب جزیئاتھا المغناطیسیة نتیجة لحركة الح تعزى إلى المعادن المصھورة في باطن األرض وبخاصة. ١

  لتكون بذلك مغناطیسًا ضخمًا األرض المستدیمة

  .حیث یوجد الجنوب المغناطیسي لألرض. ٢

ألنھ وھبھا اهللا قطعًا صغیرًا من معدن المجناتیت داخل أجسامھا ولھذه القطع مجاالت مغناطیسیة تعتمد علیھا في تعرف . ٣
  .ال المغناطیسي لألرض لتحدید طریقھاالمج

ملیون سنة وجد مسجًال ضمن البناء المغناطیسي  ٢٠مرة خالل  ٧٠انعكس اتجاه مجال األرض المغناطیسي أكثر من . ٤
  .للصخور القدیمة في برود الصخر وتجمده تجمد معھ الترتیب المغناطیسي لذرات الحدید في الصخر

  .یة من اختراقھا وعدم تلفھالمنع خطوط المجاالت المغناطیس. ٥

  .المشحونة وإعادتھا إلى القضاء الخارجي لجسیماتیعمل على انحراف ا. ٦

انبعاث الجسیمات المشحونة المنبعثة من الشمس یولد جسیمات مشحونة في السطح الخارجي للغالف الجوي تتحرك نحو . ٧
. عاث ضوء من ھذه الذرات یسمى بالشفق القطبيقطبي األرض فتتصادم مع ذرات الغالف الجوي ونتیجة التصادم انب

  :٩ج
 Liتتكون ذرة ) × .   ( ١

3
  .إلكترونات سالبة ٣نیوترونات و  ٤بروتونات موجبة و ٣المتعادلة من  

  .ستوي طاقة محدد بكمیة من الطاقة تمكنھ من استیعاب عدد معین من اإللكترونات تتحرك فیھكل م) × .   ( ٢

    .من اإللكتروناتأكبر كلما ابتعد المستوى عن النواة اتسع لعدد  )× .   ( ٣

      .أكبركلما كان اإللكترون السالب أقرب إلى النواة الموجبة كانت قوة الجذب بینھما ) × .   ( ٤

  .من تلك البعیدة عنھا صعوبةإزالة اإللكترونات القریبة إلى النواة أكثر ) × .   ( ٥

  .في نواة ذلك العنصر البروتوناتري ألي عنصر یساوي عدد العدد الذ) × .   ( ٦

  .في نواة ذلك العنصر عدد النیترونات المتعادلة+  العدد الكتلي یساوي عدد البروتونات الموجبة) × .   ( ٧

  .رمزه أعلىیمكن تحدید عدد اإللكترونات لكل عنصر بالنظر إلى عدده الذري المكتوب ) × .   ( ٨

  .الیمیند عدد اإللكترونات للعناصر كلما انتقلنا في الجدول الدوري من الیسار إلى یزدا) × .   ( ٩

  .كل دورة في الجدول الدوري تنتھي بعنصر مستقر) × . ( ١٠

  .إلكترونات فقط ٨الغازات النبیلة مستقرة ألن مستوى الطاقة الخارجي لھا بھ ) × . ( ١١

  .إلى النواة أقربألن مستوى طاقتھ الخارجي  الفلور ھو أكثر الھالوجینات نشاطًا) × . ( ١٢

  .نشاطھا الكیمیائي یقلكلما انتقلنا إل أسفل في مجموعة الھالوجینات ) × . ( ١٣

  .إلكترون فقط ١عدد اإللكترونات في مستویات الطاقة الخارجیة لعناصر الفلزات القلویة ) × . ( ١٤

  .نشاطھ ازدادورة الموجود فیھا العنصر في الفلزات القلویة كلما ازداد رقم الد) × . ( ١٥

  لفصلمن الطاقة الالزمة  أقلالطاقة الالزمة لفصل اإللكترون عن المستوى الخارجي البعید عن النواة ) × . ( ١٦

  .إلكترون عن المستوى الخارجي القریب من النواة              
  في الدورة السادسة یفقد اإللكترون بسھولة أكبر من نشاطًا من الصودیوم بسبب أنھ موجود أكثرالسیزیوم ) × . ( ١٧

    .الصودیوم الذي في الدورة الثالثة              
  للغاز الخارجي عندما ترتبط الذرات مع ذرات أخرى ذلك یجعل مستوى طاقتھا الخارجي یشبھ مستوى الطاقة) × . ( ١٨

  .النبیل لیصبح كل منھما أكثر استقرارا              

  .في الجدول الدوري الدورة األفقیةعدد مستویات الطاقة داخل ذرة العنصر تدل على رقم ) × (  .١٩

 .المجموعة الرأسیة في الجدول الدوريعدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي في الذرة تدل على رقم ) × . ( ٢٠

  وي              ن للملف الثانوي جھ للملف الثان. ١ )ب ( ج . ٦أ . ٥ب . ٤د . ٣ب . ٢د . ١ ) أ( :٨ج

                                 يبتدائئي            ن للملف االجھ للملف االبتدا                                                                   

  نوع المحول خافض للجھد المخرج أقل من المدخل. فولت ٤٤=   ١٠٠×  ٢٢٠= جھ للملف الثانوي . ٢

٥٠٠

= 
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٧  ٤٥ من ٣٧ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

                                                                                                :١٣ج
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 ةأیونی

 تساھمیة أحادیة

 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

+ 

H2O                           H 1                      O 8                       H 1 

+ 

CO2                                      O 
8

                   C 
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                  O 
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+ +

+

 N2                              N 7                        N 7  

+

       HF                                 F 9                         H 1    

 تساھمیة أحادیة

 تساھمیة ثنائیة

 تساھمیة ثنائیة

 تساھمیة ثالثیة
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٨  ٤٥ من ٣٨ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :١٩ج
  الخاصیة األسموزیة  .٧االتزان . ٦عملیة االنتشار . ٥النقل السلبي . ٤المیتوكندریا  .٣السیتوبالزم  .٢الغشاء البالزمي  .١

  اإلخراج الخلوي  . ١٣البلعمة  .١٢النقل النشط  .١١ )ب ( الشكل . ١٠) أ ( الشكل . ٩ االنتشار المدعوم .٨

  

  .عدد اإللكترونات التي تكتسبھا أو تفقدھا أو تساھم بھا الذرة أثناء تكوین المركبات الكیمیائیة :التكافؤ) أ : ( ١٤ج

  .تعبیر ألنواع وأعداد الذرات في العناصر والمركبات :الصیغة الكیمیائیة               

  

  عدد ذرات كل عنصر  العناصر المكونة  زیئاتعدد الج  االسم  الصیغة الكیمیائیة

3 Mg ٣  ماغنسیوم  ٣  غنیسیومام  

5 H2O ٥  الماء  
  ٥  األكسیجین

  ١٠  الھیدروجین

2H2SO4  ٢  حمض الكبریتیك  

  ٤  الھیدروجبن

  ٢  الكبریت

  ٨  األكسیجین

  : ١٤تابع ج

  أكسید الماغنسیوم. ٣  كبریتات األلومنیوم. ٢  ورید الزنكفل. ١

F       Zn  

 

  
1         2  

Al         SO4  
 

  
3           2  

Mg        O  
 

 
2           2 

ZnF2 Al2(SO4)3 MgO  

  

  عدد الذرات الالفلزیة  عدد الذرات الفلزیة  الصیغة الكیمیائیة  اسم المركب

  كلور ٥  وملیثی ٥ 5LiCl  كلورید لیثیوم

  ھیدروجین ٢  بوتاسیوم ٢  2KH  ھیدرید بوتاسیوم

  أكسیجین ٢ھیدروجین و  ٢  زنك ١  Zn(OH)2  ھیدروكسید زنك

  

      )ج ( 
١ –  ZnCl2        )      كلورید زنك    (  ٦  - CaSO4         )    كبریتات كالسیوم(  

٢ –  K2O     )      أكسید بوتاسیوم(   ٧  - NH4OH           )روكسید أمونیوم ھید(      

٣ –  MgSO4   )      كبریتات ماغنسیوم(    ٨  - NaOH             ) ھیدروكسید صودیوم( 

٤ –  LiF      )      فلورید لیثیوم(       ٩  - AgNO3            )   نترات فضة(      

٥ –  MgO     )      أكسید ماغنسیوم(   ١٠ - (NH4)2SO4    )   لومنیوم كبریتات أمونیوم ولیست أ(  

  :١٦ج
  . أقل -النواتج . ٥. للطاقة. ٤. طاقة حراریة. ٣. ھیدروجین - أكسیجین  -الطاقة الكھربائیة . ٢. أقل -المتفاعالت . ١

 . النواتج. ١٠. المتفاعالت. ٩. صدأ الحدید. ٨. وَالعة الفحم النباتي. ٧. االحتراق. ٦

  :١٧ج

  .  BHT. ٧. المثبطات. ٦. مساحة السطح. ٥. التركیز. ٤. درجة الحرارة. ٣. سرعة التفاعل. ٢. طاقة التنشیط. ١

 .اإلنزیمات. ١٠. العوامل المحفزة المحولة .٩. العوامل المساعدة. ٨

  :١٨ج

 ) .ب . ( ٥)     b. ( ٤)    أ . ( ٣)    د . ( ٢)    د . ( ١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



٩  ٤٥ من ٣٩ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انتھت المراجعة بحمد اهللا

elmaghraby@hotmail.com-magdy 

  

  

  

  )أ (  ٢٠ج
 -الكلوروفیل . ٣. الماء –ثاني أكسید الكربون  -الطاقة الضوئیة . ٢. كیمیائیة –الضوئیة  - الغذاء –البناء الضوئي . ١

التخمر . ٩. التنفس الخلوي. ٨. تحلیل الكربوھیدرات. ٧ .األیض. ٦. النمو. ٥. األكسیجین –السكر . ٤. البالستیدات الخضراء
  األنزیم   . ١٠

  :٢١ج
سنترومیر . ٢ – انكروماتید. ١. * كروموسومات اإلنسان – DNAجزيء  –كروموسوم متضاعف  –كروموسوم واحد * 
د الخلیة بالمعلومات الالزمة تزو: وظیفة الكروموسوم. * جمیعھم موجودین في نواة خلیة جسم الكائن الحي*  .كروماتید. ٣ –

 سكر خماسي منقوص - مجموعة الفوسفات . * سلسلتین متماثلتین –سلسلة واحدة . * ألداء جمیع األنشطة وصفات الكائن الحي

زوج  ٢٣. * أدنین مع ثایمین –جوانین مع سیتوسین . * ثایمین – سیتوسین –جوانین  –أدنین  – ٤. * األكسیجین
 –أنثى  –ذكر . * االنقسام المتساوي – خلیة ثنائیة المجموعة الكرموسومیة –ي نواة خلیة اإلنسان كروموسومات موجودة ف

. ٥متالزمة بیندرید . ٤التلیف الكیسي . ٣متالزمة ولیم بیرن . ٢سكري . ١. * األحماض األمینیة* الجین * كروموسوم  ٢٣

  السمنة   

   :)أ ( ٢٣ج
وجھ   

  المقارنة

  نوع 

  االنقسام

مكان 
حدوث 
  االنقسام

الھدف من 
  االنقسام

عدد الخالیا 
  الناتجة

في نھایة كل 
  انقسام

عدد 
  الكروموسومات

جة في كل خلیة نات
  عن االنقسام

االنقسام 
  المتساوي

الخالیا 
  الجسمیة

النمو وتعویض 
  األنسجة المیتة

  خلیتان

نفس عدد 
  الكروموسومات

  في الخلیة األم

االنقسام 
  المنصف

  

الخالیا 
  التناسلیة

تكوین األمشاج 
  الذكریة

  أو األنثویة

  أربع خالیا

نصف عدد 
  الكروموسومات

  في الخلیة األم

 

  أ. ١٠ :)ب(٢٣ج

  ب .١١  أ. ١

  د .١٢    ب . ٢

  ج. ١٣  د .٣

  أ. ١٤  ب. ٤

  د. ١٥  أ. ٥

  د. ١٦  ج. ٦

  د. ١٧  ب. ٧

  أ. ١٨  ج. ٨

  د. ١٩  د .٩

 ج.٢٠

  :٢٥ج

. ٢ البروتینات. ١

جة الخالیا واألنس
. ٣ إنزیمات –

DNA الجین . ٤
. ٦الجینات . ٥

 األحماض األمینیة

 الشفرة الوراثیة. ٧

األحماض . ٨
  األمینیة

  

  ):أ (  ٢٦ج
  .داكن ھجین)  Bb% (  ١٠٠: الجیل األول. ١

  .سائد نقي)  BB( الشعر داكن  لون%  ٢٥. ٢

   .سائد ھجین)  Bb( لون الشعر داكن %  ٥٠   

  .متنحي نقي)  bb( لون الشعر فاتح %  ٢٥    

  ) لون الشعر الفاتح ( ال یمكن ذلك الن الصفة المتنحیة . ٣

  ) bb( تظھر إال في حالة وجودھا بصفة نقیة ال     

  .ن جین الصفة المتنحیةوھذا ال یحدث إال عندما یحمل األبوی     

  )ب ( 
  بذور صفراء اللون%  ٧٥. ١

٢٥. ٢  ) %yy ( بذور خضراء اللون  

   ):أ (  ٢٧ج
  ) ج . ( ٥) ج . ( ٤) أ . ( ٣) ب . ( ٢) ب . ( ١

  ).ب . ( ٦

  )ب ( 

  .شحمة األذن عند الشاب تكون ملتحمة. ١

٢ ) .Ee  ( ھجین أو )ee  (تنحيم.  

  .ھجین)  Ee(  )الزوجة ( الفتاة . ٣

  :أطفال أربعة رزقا بھما الزوجان    

  .ھجین غیر ملتحم األذن)  Ee( طفلین     

  .متنحي ملتحم األذن)  ee( وطفلین     

  . غیر ملتحمة%  ٥٠ملتحمة و %  ٥٠. ٤

 :٢٨ ج

  ).د . ( ١١)    أ . ( ١٠)    أ . ( ٩)    أ . ( ٨)    د . ( ٧)    أ . ( ٦)    ج . ( ٥)    د . ( ٤)    أ . ( ٣)   د . ( ٢)   ب . ( ١
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٠  ٤٥ من ٤٠ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  ) ٢٠١٤/  ٢٠١٣المنھج الحالي فیما یخص (  ٢٠١٢ یونیو نھایة الفصل الثاني) الوزارة (  امتحان

  

  :السؤال األول

  

  اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة، ثم ارسم دائرة. تمثل العبارات أدناه سؤاًال من نوع االختیار من متعدد -أ

  .حول الرمز الممثل لھا   

  

 مع كیفیة سریان التیار الكھربائي في الدائرة الكھربائیة ؟ ال تتفقأي من العبارات التالیة  -١

  .تتحرك اإللكترونات في الدائرة ببطء -ب    .ائرةیكمل كل إلكترون دورة كاملة عبر الد -أ

  .یؤثر المجال الكھربائي بقوة في اإللكترونات -د    .تنتج البطاریة مجاًال كھربائیًا داخل السلك -ج

 

 القادمة من الشمس ؟) المشحونة (  المتأینةما الذي یحمي األرض من كثیر من الجسیمات  -٢

  .طیسي لألرضالمجال المغنا -ب        .الشفق القطبي -أ

  .الغالف الجوي لألرض -د        .المجال الكھربائي لألرض -ج

 

 كیف یمكن زیادة المقاومة الكھربائیة لسلك ؟ -٣

  .بإنقاص طولھ -ب        .بزیادة طولھ -أ

  .بزیادة مساحة مقطعھ -د        .بزیادة قطره -ج

 

 أي مما یأتي یمكن من خاللھ التحكم في مقدار قوة المغناطیس الكھربائي ؟ -٤

  .اتجاه التیار المتناوب -ب        .مقدار التیار المتناوب -أ

  .اتجاه التیار المستمر -ب        .مقدار التیار المستمر -ج

  

  :یمثل الشكل المجاور دائرة كھربائیة بسیطة مستعینًا بالشكل وبما درستھ أجب عن األسئلة التالیة -ب

  

  ؟ ما المقصود بالجھد الكھربائي في الدائرة الكھربائیة -١

  

  .مقیاس لمقدار ما یكتسبھ كل إلكترون من طاقة وضع كھربائیة     

  .أو مقیاس لطاقة الوضع الكھربائیة لإللكترونات     

  

  ما مصدر الجھد الكھربائي في الدائرة ؟ -٢

  البطاریة                 

  

  :ما تحوالت الطاقة في كل من -٣

  

     i - یةمن كیمیائیة إلى كھربائ: البطاریة.  

     ii - من كھربائیة إلى ضوئیة: المصباح  

  .أو من كھربائیة إلى إشعاعیة                       

  

  ما اسم جھاز القیاس الموصول بین طرفي المصباح الكھربائي في الشكل أعاله ؟ وما الكمیة الفیزیائیة التي -٤

      .الفولتمیتر: یقیسھا ؟ اسم الجھاز     

  .للبطاریة فرق الجھد الكھربائي أو القوة الدافعة الكھربائیة: میة التي یقیسھاالك                
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٤١  ٤٥ من ٤١ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  :السؤال الثاني

  .  یوضح الشكل المجاور رسمًا تخطیطیًا لمحول رافع للجھد الكھربائي -أ

  :مستعینًا بھ وبما درستھ أجب عن األسئلة التالیة    

 ؟ما نوع التیار الذي یعمل علیھ المحول الكھربائي  -١

  التیار المتناوب

  

           ملف ابتدائي                                               ملف ثانويما عدد لفات كل من الملفین االبتدائي والثانوي       -٢

  في المحول الموضح في الشكل ؟     

  عدد لفات الملف     

      i -  ٣االبتدائي   ii - ٩ي الثانو   

  

 حدد على الشكل كل من الملفین االبتدائي والثانوي -٣

  .على الیسار الملف االبتدائي  على الیمین الملف الثانوي

 

 .فولت ١١٠احسب مقدار الجھد المخرج من الملف الثانوي لھذا المحول إذا كان الجھد المدخل  -٤

  ن ابتدائي/ ن ثانوي = جھ ابتدائي / جھ ثانوي 

   ٣/  ٩=  ١١٠/ جھ ثانوي 

  فولت ٣٣٠= جھ ثانوي 

  

  :السؤال الثالث

  

  :فسر لكل مما یأتي -أ

  :صغر مقاومة جھاز األمیتر -١

  .ألنھ یوصل على التوالي في الدائرة أو حتى ال یؤثر على التیار الكھربائي المار في الدائرة

  

  .الحرائقاستخدام المنصھرات أو القواطع الكھربائیة في الدوائر الكھربائیة تالفیًا لحدوث  -٢

  ألن المنصھر یحتوي على سلك رفیع ینصھر عندما یزید التیار عن مقدار معین وبذلك تنفتح الدائرة الكھربائیة

  

  :السؤال الرابع

  :یوضح الشكل المجاور دائرة كھربائیة مغلقة مستعینًا بھ وبما درستھ أجب عن األسئلة التالیة -أ

  ة الكھربائیة ؟ما طریقة توصیل المصباحین في الدائر - ١   

  توازي أو متفرع        

  

  ما المصباح الذي یمر فیھ تیار أكبر ؟ -٢    

  أوم ١٠المصباح الذي مقاومتھ          

  

  ما الذي یحدث إلضاءة أحد المصباحین إذا تلف المصباح اآلخر ؟ -٣    

  .یبقى المصباح مضاًء ولكن تقل إضاءتھ         

  

  في الدائرة بحیث یشكالن مسارًا واحدًا ویمر فیھما التیار نفسھ في الدائرة فما الذيإذا وصل المصباحان  -٤    

  ؟) یزداد، یقل، یثبت ( یحدث لتیار الدائرة عندئذ          

  یقل         
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٤٢  ٤٥ من ٤٢ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  فولت ٢٢٠أوم بمقبس التیار الكھربائي في المنزل الذي جھده  ١٠٠إذا وصل مصباح كھربائي مقاومتھ  -٥    

  :فأحسب         

  

i- مقدار التیار المار في المصباح. 

  م× ت = جھ 

  أمبیر ٢.٢= ت      ١٠× ت =  ٢٢٠

  

ii- القدرة الكھربائیة التي یستھلكھا المصباح. 

  ت× جھ = القدرة 

  وات ٤٨٤=  ٢.٢×  ٢٢٠= القدرة 

 

iii-  فلس ٣ساعة . ساعة إذا كان سعر الكیلوواط  ٢٠ثمن الطاقة التي یستھلكھا المصباح خالل  .     

  ف× ز ×  ١٠٠٠/ جھ × ت = من الطاقة الكھربائیة المستھلكة ث

  فلس تقریبًا ٢٩= فلس  ٢٩.٠٤=  ٣×  ٢٠×  ١٠٠٠/  ٤٨٤=                                    

  

  یوضح الشكل المجاور رسمًا تخطیطیًا لخطوط القوى المغناطیسیة لمغناطیس مفرد مستعینًا بھ وبما -ب

  :ئلة التالیةدرستھ أجب عن األس     

  

 .حدد باألسھم اتجاه خطوط القوى المغناطیسیة المبینة في الشكل على جانبي المغناطیس -١

  

 ماذا ُیطلق على القوة المغناطیسیة ضمن المنطقة التي  -٢

 تحیط بالمغناطیس ؟ وكیف یمكن الكشف عنھا ؟          

  المجال المغناطیسي

  باستخدام البوصلة أو برادة الحدید

 

ب الجغرافي الذي یشیر إلیھ القطب الشمالي للمغناطیس عند تعلیقھ تعلیقًا حرًا في الھواء ؟ ما ما القط -٣
 القطب المغناطیسي الذي یشیر إلیھ في تلك المنطقة ؟

  القطب المغناطیسي ھو الجنوبي        القطب الجغرافي ھو الشمالي

  

  أیضًا كما في الشكل المجاور إذا وضع مغناطیسان متقابالن في مستوى واحد وعلى خط مستقیم واحد -٤

  خطوط للقوى المغناطیسیة الخارجة من القطبین المتقابلین بواقع خطین لكل قطب بحیث أربعةارسم      

  . یخرج أحدھما من أعلى القطب واآلخر من أسفلھ     
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٤٣  ٤٥ من ٤٣ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  ) ٢٠١٤/  ٢٠١٣ھج الحالي فیما یخص المن(  ٣٢٠١ یونیو نھایة الفصل الثاني) الوزارة (  امتحان

  

  :السؤال األول
  
  اختر اإلجابة الصحیحة لكل عبارة، ثم ارسم دائرة. تمثل العبارات أدناه سؤاًال من نوع االختیار من متعدد -أ
  .حول الرمز الممثل لھا   

  

  بائیة؟ما شكل الطاقة التي تمتلكھا اإللكترونات، وتمثل مقیاسًا للجھد الكھربي في الدائرة الكھر -١

  .الطاقة الحركیة -ب      .طاقة الوضع الكھربائیة -أ  
  .الطاقة المغناطیسیة -د        .الطاقة الحراریة -ج  

  
  :عند تعلیق مغناطیس تعلیقًا حرا فإنھ یتخذ وضعًا ثابتًا یشیر تقریبًا إلى -٢

  .شرق، غرب -ب          .شمال، شرق -أ  
  .جنوب غرب -د        .شمال، جنوب -ج  

  
  المستخدمة في قیاس المقاومة؟ما الوحدة  -٣

  .الفولت -ب          .الواط -أ  
  .األوم -د          .أمبیر -ج  

  
  :مبدأ عمل المحرك الكھربائي تحویل -٤

  .الطاقة الكھربائیة إلى طاقة حراریة -ب    .الطاقة الكھربائیة إلى طاقة حركیة -أ  
  .ربائیةالطاقة الحركیة إلى طاقة كھ -د    .طاقة الوضع إلى طاقة حركیة -ج  

  
  :الحظ الرسم المجاور الذي یمثل دائرة كھربائیة بسیطة مغلقة، ثم أجب عن األسئلة التالیة -ب
  

eاإللكترونات حركة  اتجاهحدد على الرسم  -١
  .األسالك في -

  
  :یقلكیف تتغیر المقاومة الكھربائیة لسلك عندما  -٢
 

 ................... تقل : ............طولھ -

 

 ................. تزداد ..........: ..قطره -

 

  
  
  ما السبب في انخفاض قدرة البطاریة بعد فترة من استخدامھا؟ -٣

  تحتوي البطاریة على كمیة محددة من المواد الكیمیائیة

التي تتفاعل معًا لتتحول إلى مركبات أخرى منتجة للطاقة، وعندما تستھلك المواد الكیمیائیة المتفاعلة 
  .لیتوقف التفاع

  
  
  
  

                    + -  
                              

مصباح كھربائي                                             
   

                                      -  

                                        
+ البطاریة

-
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٤٤  ٤٥ من ٤٤ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  :السؤال الثاني
  
  .الحظ الشكل التالي الذي یمثل محوًال كھربائیًا، ثم أجب عن األسئلة التي تلیھ -أ

  

  ما أھمیة المحول الكھربائي؟ -١
    یعمل على تغیر فرق الجھد الكھربائي، والتیار الكھربائي

  
  :ما عدد لفات كل من الملف  -٢
i -    لفات ٧االبتدائي؟     ii - لفات ٤؟   الثانوي  

  
  ؟)رافع للجھد، خافض للجھد ( ما نوع المحول  -٣

  محول خافض للجھد الكھربائي

  
  أیھما أكبر، الجھد المدخل في الملف االبتدائي أم الجھد  المخرج من الملف الثانوي؟ -٤

   الجھد المدخل في الملف االبتدائي
  
  ما النسبة بین الجھد المخرج، والجھد المدخل؟ -٥
  
  
  
  أعید توصیل كل من الجرس ومصدر الجھد الكھربائي كما في الشكل أدناه، كیف یتغیر الجھد الكھربائيلو  -٦

  ؟)یزید، یقل ( للملف الثانوي مقارنة بجھد الملف االبتدائي     
  

   یزید جھد الملف الثانوي            
  
  
  

  :جمیع األسئلة التالیةمتجاورین، مستعینًا بھ أجب على  نیبین الشكل المجاور مغناطیسیی -ب

  

  على ماذا یدل تقارب خطوط المجال المغناطیسي  -١

  ؟)أ ( عند القطب المشار إلیھ بالحرف      

  قوة المجال المغناطیسي

  

المشار إلیھما  نحدد نوع القطبین المغناطیسیی -٢
  .في الشكل السابق) أ، ب ( بالحرفین 

  Sجنوبي أو : ب       Nشمالي أو : أ

  

  مغنطیسان في حالة تجاذب أو تنافر؟ھل ال -٣

  تنافر

  

  ماذا تسمى المنطقة المحیطة بالمغناطیس وتظھر بھا آثار القوة المغناطیسیة؟ -٤

  المجال المغناطیسي

  

 أجھ 

 ثجھ 

 أن 

 ثن 

= =

 أن 

 أن 
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٤٥  ٤٥ من ٤٥ صفحةمجدي المغربي                                                                                                      : إعداد

  ثالث مرات،) ب ( أكبر من المجال المغناطیسي للمغناطیس ) أ ( إذا كان المجال المغناطیسي للمغناطیس  -٥

  نیوتن فما مقدار القوة التي یؤثر بھا المغناطیس  ١٠بقوة ) ب ( یؤثر في المغناطیس ) أ ( وكان المغناطیس     

  ؟)أ ( في المغناطیس ) ب (     

  .نیوتن ١٠بنفس القوة أو 

  

  :السؤال الخامس

  

  . یوضح الشكل المجاور دائرة كھربائیة بسیطة مغلقة -أ

  :أجب عن األسئلة التالیة   

  

  :في الدائرة الكھربائیة) توالي، توازي (  ما طریقة توصیل المصابیح -١

  توالي

  

  :إذا أزیل مصباح من الدائرة، ما الذي یحدث لكل مما یأتي في الدائرة -٢

  

 تقل  ؟ )تزید، تقل، تثبت ( المقاومة الكھربائیة في الدائرة  -

 یزید      ؟ )تزید، تقل، تثبت ( التیار الكھربائي  -

  

  ا الذي یحدث إلضاءة المصباحین اآلخرین؟  إذا تلف أحد المصابیح الثالثة، فم -٣

  ینطفئان

  

  .ھل تفضل استخدام طریقة التوصیل الموضحة بالشكل في بیتك؟ فسر إجابتك -٤

  .ال، ألنھ یلزم لتشغیل جھاز واحد تشغیل جمیع األجھزة، وتعطل جھاز یعني تعطل جمیع األجھزة

  

  فولت، ٢٢٠لتیار الكھربائي في المنزل الذي جھده إذا وصلت مكواة كھربائیة مقاومتھا مجھولة، بمقبس ا -٥

  :أمبیر، فاحسب ٦وكان التیار الكھربائي المار فیھ     

  

  i - مقدار مقاومة المكواة.  

  م× ت = جھ 

  .أوم ٣٦.٦= م       م×  ٦=  ٢٢٠

 

ii - القدرة الكھربائیة التي یستھلكھا المكواة.  

  ت× جھ = القدرة 

  .واط ١٣٢٠=  ٦×  ٢٢٠= القدرة 

  

iii -  فلس ٣ساعة . ساعات إذا كان سعر الكیلوواط ٥ثمن الطاقة التي یستھلكھا المكواة عند تشغیلھ.  

  .السعر× الزمن ×  ١٠٠٠/ القدرة = ثمن الطاقة الكھربائیة المستھلكة 

  .فلس ١٩.٨=  ٣×  ٥×  ١٠٠٠/  ١٣٢٠=                                           

  

  

  

  اهللا العظیم رأستغف

  

+                     - 

 الصفحة

 األخیرة
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