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املقدمة

ا من أجل  يشهد تدريس العلوم يف وقتنا احلارض، عىل املستوى العاملي، تطوًرا جذريًّ
مواكبة روح العرص. ويستمد هذا التطور أصوله من طبيعة العلم نفسه؛ فللعلم تركيبه 
اخلاص الذي يميزه من جماالت املعرفة املنظمة األخرى. ويظهر جوهر هذا الرتكيب يف 
مادة العلم، والطرائق التي يستعملها العلامء للوصول إليها. ويرى املهتمون بتدريس 

العلوم أن فهم العلم ال يتحقق إال إذا عكس تدريسه طبيعة العلم مادًة وطرائَق.  

ويف الرتبي�ة العلمي�ة وتدريس العلوم نحتاج إىل أن نوج�ه االهتامم إىل اجلانب الفكري 
للمتعلم، أْي تعليم التفكري بشكل رئيس، ومهارات العلم وعملياته، وحل املشكالت. 
ه االهتامم إىل جوانب القيم املجتمعية التي تسعى الرتبية العلمية  كام علينا أيًضا أن نوجِّ
إىل حتقيقها يف األفراد ليكونوا قادرين عىل العيش يف املس�تقبل يف عرص متطّور يس�وده 

العالقات التبادلية بني العلم والتقنية واملجتمع.

وم�ن ه�ذا املنطلق ج�اء كتاب العل�وم للصف الثالث اإلع�دادي منس�جاًم يف بنائه مع 
مناه�ج العل�وم املطّورة يف الصف�وف األوىل ضمن مرشوع تطوير مناه�ج الرياضيات 
والعلوم الطبيعية؛ ليؤكد اهتامم مملكة البحرين بتطوير مناهج العلوم وحتديثها يف إطار 

ُعد. اخلطة العامة للمملكة، وسعيها إىل مواكبة التطورات العاملية عىل خمتلف الصُّ
الدور  للطالب  يكون  بحيث  موضوعاته  وعرض  وترتيبه  الكتاب  هذا  بناء  تم  وقد 

ًها لعملية التعلم. الرئيس يف عملية تعلمه، بينام يكون املعلم ميرًسا وموجِّ
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وقد جاء الكتاب يف جزأين؛ يشتمل كل منهام عىل ثالث وحدات، فجاء يف جزئه الثاين 
شاماًل: الكهرومغناطيسية، والروابط والتفاعالت الكيميائية، وأسس احلياة.

وقد حفل الكتاب بعدد كبري من األنشطة التي هتتم ببناء املفاهيم العلمية وتنميتها، كام 
له العديد من األس�ئلة التي ُقصد هبا إثارة تفكري الطالب، وربطه مع احلياة العملية،  ختلَّ

وتشويقه لعملية التعلم، وتقويم تعلمه. 

ويراف�ق الكتاَب كراس�ُة األنش�طة العملي�ة، التي تس�اهم يف بناء املعرف�ة العلمية لدى 
الطالب، وإكس�ابه مهارات البحث واالستقصاء العلمي، وتنمية ميوله واجتاهاته نحو 

العلم والعلامء.

واهلل نس�أل أن حيق�ق هذا الكت�اب األهداف املرجوة منه، وأن يوفقن�ا ملا فيه خري وطننا 
احلبيب. 



8

   

7
14   اءياأ لاأ
1   يباال ياال:الدر�ص االأول
21   يباال واال:الدر�ص الثاني

 واي ال ياال ياال وا  اءا
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مّكن ا عز وجل كل خلية القيام 
ت�ش�اعده��ا  ح�يوي��ة،  بعمل�ي��ات 
وت�ش���اع��د املخ�ل��و احل��ي عل��ى 

اال�شتمرار يف احلياة.

الدرس األول
النقل وعمليات االأي�ص في 

الخلية
الفكرة الرئي�شة:   

تظل اخللية حية ما دام لدهيا غشاء 
بالزمي يسمح بدخول، وخروج 
امل�واد الغذائية. وحتت�اج اخلاليا 

مجيعها إىل الطاقة وتستهلكها.

الدرس الثاني
انق�شام الخلية وتكارها

الف�كرة الرئي�ش�ة: 
تنم�و املخلوقات احلي�ة مجيعها، 
ض ما يتلف من خالياها،  وتع�وِّ
وتتكاثر عن طريق االنقسام اخللوي 

بنوعيه؛ املتساوي واملنصف. 
وحيافظ الت�ك�اثر اجلنس�ي واالنقسام 
املنّصف عىل بقاء األنواع، ويسهم 

ع صفاهتا. يف تنوُّ

أنشطة وعمليات حيوية 

في الخلية


إن زراعة حديقة، والمحافظة عليها أمر صعب عليك، وعلى النبات؛ فالنباتات 
مثل�ك؛ إذ تحتاج إلى الماء والغذاء، والطاق�ة، ولكنها تختلف عنك في طريقة 

حصولها على هذه المواد.

دفتر العلوم صف طريقتني حتصل هبام النباتات عىل الغذاء.

128

1  
1   ال اجوال اال ب اا
1   وول الالج
12   يااال اا ليل
1   اال 



الكهرومغناطيسية الوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدةالوحدة
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الكهرومغناطيسية

  
  
 

 
 


 

ارجـع إلى الموقع اإللكترونـي obeikaneducation.com أو أية مواقع أخر للبحث 
ا تنفذه أنت. ومن المشاريع المقترحة:  عن فكرة أو موضوع يمكن أن يكون مشروعً

• ،ابحث في تطور اكتشاف الكهرباء التيارية، وآثارها المغناطيسية والحرارية 
ا دورها في التقدم التقني. موضحً

• اكتشف كيف تُصنع المغانط الكهربائية، ثم اصنع مغناطيسيًا، وجربه لتالحظ  
ولها. المجاالت المغناطيسية حَ

• .وشرائح من أفالم مستعملة ، ا لمحول كهربائي باستخدام خيوطٍ م نموذجً  صمّ

توليد  محطة  على  االطالع  لك  يتيح     
الكهرباء معرفة كيفية توليد الكهرباء، وخصائص التيار الكهربائي، والطاقة المستخدمة 

١١في توليده.

http://obeikaneducation.com/
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الدرس ا�ول

  

البطاريـة املوصولة بدائرة  نتج   تُ
ا،  كهربائية مغلقة جمـاالً كهربائيًّ
ممّـا يـؤدي إىل مرور الشـحنات 

الكهربائية.

الدرس الثاني


 
 يمكن أن تنتقل الطاقة الكهربائية 
الكـهـربائيــة  األجهـزة  إىل 
املـوصـولة بالدائرة الكهربائية.

الكهرباء التيارية


تعد محطة الحد من أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين، 
فهي تغطي ٣٥% من حاجة البحرين للكهرباء، أما النسـبة المتبقية وهي ٦٥% 
فتنتجهـا محطات أخر، كما تنتج هذه المحطة ٦٦% من احتياجات المملكة 

من المياه.

دفتر العلوم اكتـب فقرة حول أهمية الطاقـة في حياتنا اليومية، وكيف 
يمكن استثمارها في توليد الكهرباء.

١٢



نشاطات تمهيدية
التالي�ة  املطوي�ة  الكهرباء اعم�ل 
لتس�اعدك يف أثناء قراءة هذا الفصل 
عىل فهم املصطلح�ات اآلتية: التيار 

الكهربائي، الدائرة الكهربائية.

اط�و اجل�زء العلوي م�ن الورقة إىل أس�فل، 
واجلزء الس�فيل منها إىل أعىل لتكّون جزأين 

متساويني.

ا وافتحها،  كام يف الش�كل  اثنِ الورقة عرضيًّ
املوضح.






ع�ىل  التياري�ة  الكهرب�اء  مصطل�ح  اكت�ب 
أح�د وجه�ي الورق�ة، ومصطل�ح الدائ�رة 

الكهربائية عىل الوجه اآلخر للورقة.

اقرأ وسجّل  قبل قراءة الفصل، اكتب تعريًفا مناسًبا لكل 
من الكهرباء التيارية، والدائرة الكهربائية. ويف أثناء قراءتك 
الفصل، صّحح األخطاء يف تعريفاتك إن وجدت، وأضف 

املزيد من املعلومات إىل كل مصطلح



اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

لمراجعة محتوى هذا الفصل وأنشطته 
ارجع إلى الموقع اإللكتروني:

www.obeikaneducation.com

عبر المواقع االإلكترونية عبر المواقع االإلكترونيةالعل�����وم 

مالحظة القوى الكهربائية
هل تس�تطيع تخّيل الحي�اة دون كهرباء؟ إذ ال توجد 
مصابي�ح  أو  مكيف�ات  أو  ثالج�ات  أو  حواس�يب 
إن�ارة؟ إن الطاق�ة الكهربائي�ة الت�ي يس�تفاد منها في 
كاف�ة نواح�ي الحياة منش�ؤها الق�و الت�ي تؤّثر بها 

الشحنات الكهربائية بعضها في بعض. 
لف سلك من النحاس معر من الطرفين حول . 1

مسمار عدة لفات.
صل طرفي السلك بطرفي بطارية 9 فولت.. 2
ق�رب المس�مار م�ن مش�ابك ورق،  وال ح�ظ . 3

مايحدث.
التفكي�ر الناق�د: ق�ارن بي�ن الق�وة التي أّث�ر بها . 4

المغناطيس بالمش�ابك الورقية، والقوة التي أّثر 
بها المسمار بعد مغنطته.
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أتهيأ للقراءة

 1  أتعّلم التوّق�ع تخمين م�دروس مبني على ما تعلمته س�ابًقا. ومن الطرائق 
الت�ي يج�ب عليك اتباعه�ا لتوظيف التوّقع -ف�ي أثناء قراءت�ك- تخمين ما يود 
المؤلف إيصاله إليك. وس�تجد في أثناء قراءتك أن كل موضوع تقرؤه س�يكون 

ا؛ ألّنه مرتبط مع الفقرة التي تسبقه. منطقيًّ

 2  أتدّرب اق�رأ الن�ص أدناه من ال�درس األول، ثّم اكتب، بن�اًء على ما قرأته، 
توّقعاتك حول ما ستقرؤه في سائر الدرس. وبعد انتهائك من القراءة، ارجع إلى 

توّقعاتك؛ لترى إن كانت صحيحة أم ال.

كّون توقعات

3  أطّبق قبل قراءتك لهذا الفصل، انظر إلى أسئلة 
مراجع�ة الفصل، واختر ثالثة أس�ئلة وتوق�ع إجاباتها.

توّقع: هل يمكن للبر اأن 
يحّرر �شحنات كهربائية

تحت��اج  لم��اذا  توّق��ع: 
االأجهزة الكهربائية، اإلى 
 اب اقة كهربائي م�شدر

فيه يمكن التحّك

اأن   ��يمكن ه��ل  توّق��ع: 
تتوّقع، ما م�شدر الطاقة 
الذي   الثاب الكهربائ��ي 

 فيه يمكن التحّك

يمك�ن للتفري�غ الكهربائي أن ُيحّرر كمية هائلة م�ن الطاقة الكهربائية 
ف�ي لحظ�ة واح�دة، كما يح�دث ف�ي صاعق�ة الب�رق، بينم�ا تحتاج 
األجهزة الكهربائية � ومنها مصابيح اإلنارة والثالجات والمسجالت 
وغيره�ا � إلى مص�در طاقة كهربائي ثابت يمك�ن التحّكم فيه. ويأتي 
ه�ذا المصدر من خ�الل التيار الكهربائي الذي ُيعّد تدفًقا للش�حنات 

الكهربائية. 

14



أتهيأ للقراءة

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يأتي:

 1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات الواردة في ورقة العمل أدناه:

• اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.	
• اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. 	

 2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى إن كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

• إذا غرّيت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.	
• صّحح العبارات غري الصحيحة.	
• اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.	

يف أثناء قراءتك، اخترب التوّقعات 

التي أجريتها لرت إن كانت 

صحيحة أم ال.

قبل القراءة
 م��لةم اأوا

بعد القراءة
 م اأو

ُيعّد لمس األسالك المكشوفة والمتدلية على األرض تصرًفا آمًنا.- 1

يتدّفق التيار الكهربائي في مسار واحد فقط، ضمن دائرة التوصيل على - 2
التوازي.

تتدّفق اإللكترونات في خطوط مستقيمة خالل األسالك الموصلة.- 3

ُتنتج البطاريات الطاقة الكهربائية من خالل التفاعل النووي.- 4

يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة.- 5

عندم�ا يكون الجه�د الكهربائي في الدائ�رة الكهربائية ثابًت�ا، فإن التيار - 6
الكهربائي يزداد بنقصان المقاومة.
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ستتعلم أن 
الكهربائ�ي،  � الجه�د  تربط بي�ن 

ومق�دار الطاق�ة الت�ي ينقله�ا التيار 
الكهربائي.

تصف البطاري�ة، وكيف توّلد تياًرا  �
ا. كهربائيًّ

توضّح المقصود:  المقاومة الكهربائية. �

ستدرك أهمية
 التيار الكهربائي كونه مصدًرا ثابًتا للطاقة 
الكهربائية التي تعمل عليها األجهزة 

ا. الكهربائية المستخدمة يوميًّ

 مراجعة المفردات
ط���اقة وضع ال�ج��اذب���ية األرضية: 
الطاقة التي ُتختزن في جس�م ما، نتيجة 

موضعه فوق سطح األرض.

المفردات الجديدة
التيار الكهربائي	•
الدائرة الكهربائية	•
اجلهد الكهربائي	•
املقاومة الكهربائية	•

يَان الشحنة الكهربائية رَ سَ

يمك�ن للتفري�غ الكهربائي أن ُيح�ّرر كمية هائلة من الطاق�ة الكهربائية في لحظة 
واح�دة، كما يحدث في صاعقة الب�رق، بينما تحتاج األجهزة الكهربائية � ومنها 
مصابي�ح اإلنارة والثالجات والمس�جالت وغيرها � إلى مص�در طاقة كهربائي 
ثاب�ت يمكن التحّكم في�ه. ويأتي هذا المصدر من خالل التي�ار الكهربائي الذي 
ُيع�ّد تدفًق�ا للش�حنات الكهربائي�ة. وينت�ج التي�ار الكهربائي في الم�واد الصلبة 
بس�بب تدّفق اإللكترونات. أما في الس�وائل فينتج التيار الكهربائي بسبب تدّفق 
األيونات التي يمكن أن تكون ذات شحنة موجبة أو شحنة سالبة. وُيقاس التيار 
بوح�دة أمبير )A(. وُيعّد النموذج الذي ُيمّثل تدّفق الماء عبر منحدر بس�بب قوة 
الجاذبي�ة التي تؤثر في�ه أفضل طريقة لتوضيح التي�ار الكهربائي. وبالمثل تتدّفق 

اإللكترونات بسبب القوة الكهربائية المؤثرة فيها.

 كي�ف يمكن الحص�ول على الطاقة  نم��وذج الدائ��رة الكهربائيةالب�شيطة
من تدّفق الماء؟ إذا قمنا بضخ الماء من س�طح األرض إلى أعلى بمضخة، فإننا 
نزوده بطاقة تتحول إلى طاقة وضع فيه كما في الشكل 1. وعند هبوط الماء من 
أعل�ى يمكن الحصول منه عل�ى هذه الطاقة مرة أخرى من خ�الل توربين يدور 
بفع�ل الم�اء، أي تتح�ّول طاقة الوض�ع المختزنة في الماء إلى طاق�ة حركية، ثم 
يعود الماء مرة أخرى إلى المضخة. ولكي يتدّفق الماء باستمرار ال بد أن يتدّفق 
ف�ي مس�ار مغلق. وكذل�ك في الكهرب�اء؛ فإن الش�حنات الكهربائية ل�ن تتحّرك 

باستمرار إاّل عبر حلقة موصلة مغلقة، ُتسّمى الدائرة الكهربائية.

يمك�ن للتفري�غ الكهربائي أن ُيح�ّرر كمية هائلة من الطاق�ة الكهربائية في لحظة 
واح�دة، كما يحدث في صاعقة الب�رق، بينما تحتاج األجهزة الكهربائية � ومنها واح�دة، كما يحدث في صاعقة الب�رق، بينما تحتاج األجهزة الكهربائية � ومنها 
مصابي�ح اإلنارة والثالجات والمس�جالت وغيرها � إلى مص�در طاقة كهربائي 
 الذي 
 للش�حنات الكهربائي�ة. وينت�ج التي�ار الكهربائي في الم�واد الصلبة  للش�حنات الكهربائي�ة. وينت�ج التي�ار الكهربائي في الم�واد الصلبة 
بس�بب تدّفق اإللكترونات. أما في الس�وائل فينتج التيار الكهربائي بسبب تدّفق 
األيونات التي يمكن أن تكون ذات شحنة موجبة أو شحنة سالبة. وُيقاس التيار 
(. وُيعّد النموذج الذي ُيمّثل تدّفق الماء عبر منحدر بس�بب قوة (. وُيعّد النموذج الذي ُيمّثل تدّفق الماء عبر منحدر بس�بب قوة 
الجاذبي�ة التي تؤثر في�ه أفضل طريقة لتوضيح التي�ار الكهربائي. وبالمثل تتدّفق 

كي�ف يمكن الحص�ول على الطاقة كي�ف يمكن الحص�ول على الطاقة 
 فإننا  فإننا 
. وعند هبوط الماء من 
دور 
زنة في الماء إلى طاق�ة حركية، ثم زنة في الماء إلى طاق�ة حركية، ثم 
يعود الماء مرة أخرى إلى المضخة. ولكي يتدّفق الماء باستمرار ال بد أن يتدّفق 
 مغلق. وكذل�ك في الكهرب�اء؛ فإن الش�حنات الكهربائية ل�ن تتحّرك 

التيار الكهربائي
111111

ت�زداد طاق�ة وض�ع الجاذبية  ال�شكل 1 
رفع�ه  عن�د  للم�اء  األرضي�ة 
فوق سطح األرض باستخدام 

المضخة.
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ا�شتق�شاء القوة الكهربائية 

الخطوات    

ضع طبقة من الملح على طبق.. 1

رش قلياًل من مس�حوق الُفلُفل . 2
فوق الملح. ال تس�تعمل الكثير 

من الُفلُفل.

ا بقطعة . 3 ادلك مش�ًطا بالس�تيكيًّ
صوف.

قّرب المشط إلى خليط الُفلُفل . 4
والمل�ح بلط�ف، والح�ظ م�ا 

يحدث.

التحليل

كيف اس�تجاب كل م�ن الملح . 1
والُفلُفل مع المشط؟

فّسر سبب استجابة الُفلُفل بصورة . 2
مختلفة عن اس�تجابة الملح مع 

المشط.

 تتكّون الدائرة الكهربائية في أبس�ط أش�كالها من مصدر  الدائرة الكهربائية
للطاقة الكهربائية، وأسالك توصيل. وُيبّين الشكل 2 الدائرة المكّونة من بطارية 
بوصفه�ا مصدًرا للطاقة الكهربائية، ومصباح كهربائي، وأس�الك توصيل تجعل 
الدائ�رة مغلق�ة. ويتدّفق التي�ار الكهربائي عبر أس�الك التوصيل، ومنها الس�لك 

المتوهج داخل المصباح الكهربائي، وال يتوّقف إال بحدوث قطع في الدائرة.

 تعمل مضخة رفع الماء في المنازل على زيادة طاقة وضع  ه��د الكهربائي الج
الجاذبية األرضية للماء وذلك عند رفعه من مس�توى س�طح األرض إلى سطوح 
المنازل. وتقوم البطارية في الدائرة الكهربائية بعمل ُيشبه عمل مضخة الماء؛ إذ 
تزيد م�ن طاقة الوضع الكهربائية لإللكترونات، والتي يتم تحويلها إلى أش�كال 
أخرى من الطاقة. والُج�هد الكهربائي للبطارية هو مقياس لمقدار ما يكتسبه كل 
إلكترون من طاقة وضع كهربائية. وكلما ازداد الجهد الكهربائي زاد مقدار طاقة 
الوض�ع الكهربائية التي يمكن أن تتحّول إلى أش�كال أخرى من الطاقة. وُيقاس 

.)V( الُجهد الكهربائي بوحدة تسمى الفولت

 قد تعتقد أن س�ريان التيار الكهربائي في دائرة  كيف ي�شري التيار الكهربائي
كهربائية، يعني أنه يجب على كل إلكترون أن يكمل دورة كاملة عبر الدائرة. إال 
أن�ه في الحقيق�ة تتحّرك اإللكترونات المفردة في الدائ�رة الكهربائية ببطء، فعند 
ا داخل الس�لك،  توصي�ل طرفي س�لك مع بطاري�ة تنتج البطارية مج�ااًل كهربائيًّ
فيؤّث�ر المج�ال الكهربائي بقوة ف�ي اإللكترون�ات، فيجبرها عل�ى الحركة نحو 
القطب الموجب للبطارية. وخالل هذه الحركة يتصادم اإللكترون مع ش�حنات 
كهربائية أخرى داخل الس�لك، فينحرف في اتجاهات مختلفة، وبعد كل تصادم 
يعود اإللكت�رون للحركة نحو القطب الموجب مرة أخرى. وقد يصل عدد هذه 
التصادمات إلى أكثر من 10 تريليون مرة خالل ثانية واحدة؛ لذا يمكن أن يحتاج 

اإللكترون إلى دقائق عديدة لكي يقطع مسافة سنتمتر واحد داخل السلك.اإللكترون إلى دقائق عديدة لكي يقطع مسافة سنتمتر واحد داخل السلك.

إلكترون من طاقة وضع كهربائية. وكلما ازداد الجهد الكهربائي إلكترون من طاقة وضع كهربائية. وكلما ازداد الجهد الكهربائي إلكترون من طاقة وضع كهربائية. وكلما ازداد الجهد الكهربائي إلكترون من طاقة وضع كهربائية. وكلما ازداد الجهد الكهربائي إلكترون من طاقة وضع كهربائية. وكلما ازداد الجهد الكهربائي 

تتكّون الدائرة الكهربائية في أبس�ط أش�كالها من مصدر 

e-

e-

e-

e-



 مغل�ق مس�ار  هن�اك  كان  إذا  ال�شكل 2 
يس�مح بمرور اإللكترونات، 
ف�إن اإللكترونات تمر خالله 
خارج�ة من القطب الس�الب 
للبطارية، وعائ�دة إلى قطبها 

الموجب.
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 ت�زّود البطاري�ة الدائ�رة الكهربائي�ة  العم��ود الكهربائ��ي )البطارية(
بالطاقة. وعن�د وصل طرفي البطارية الموجب، والس�الب بالدائرة، تزداد 
طاق�ة الوض�ع الكهربائي�ة لإللكترون�ات. وعندم�ا تب�دأ اإللكترونات في 
الحرك�ة نحو الط�رف الموجب للبطاري�ة تتحّول طاقة الوض�ع الكهربائية 
إلى أش�كال أخرى من الطاقة، كما تحّولت طاقة وضع الجاذبية للماء إلى 

طاقة حركية في النموذج المائي.

تتح�ول الطاقة الكيميائية إل�ى طاقة وضع كهربائية ف�ي البطاريات القلوية 
الموّضح�ة في الش�كل 3، حي�ث تفصل عجينة لين�ة بين قطب�ي البطارية، 
ويسحب التف�اعل الذي يحدث داخل هذه العجينة اإللكتروناتِ من أحد 
طرفي البطارية ويرس�لها إلى الطرف اآلخر، الذي يصبح س�الب الشحنة، 
في حين يصبح الطرف الذي نقصت إلكتروناته مش�حوًنا بش�حنة موجبة، 
وهكذا يتشّكل مجال كهربائي في الدائرة يدفع اإللكترونات على االنتقال 
من الطرف السالب عبر األسالك الخارجية للدائرة، إلى الطرف الموجب.

 ال تستمر البطارية في تزويد الطاقة إلى األبد. ومن المؤكد  عمر البطارية
أنك سمعت يوًما أن سيارة أحدهم لم َتُدْر في الصباح؛ ألنه نسي مصابيحها 
مض�اءة ط�وال الليل. فما الس�بب ف�ي انخفاض ق�درة البطاري�ة؟ تحتوي 
البطارية على كمية محّددة من المواد الكيميائية التي تتفاعل مًعا لتتحّول إلى 
مرّكبات أخرى منتجًة الطاقة الكيميائية، وعندما ُتستهلك المواد الكيميائية 
المتفاعل�ة يتوّق�ف التفاع�ل، وعندها ينته�ي عمر البطاري�ة أو صالحيتها.

ت�زّود البطاري�ة الدائ�رة الكهربائي�ة 
 تزداد  تزداد 
طاق�ة الوض�ع الكهربائي�ة لإللكترون�ات. وعندم�ا تب�دأ اإللكترونات في طاق�ة الوض�ع الكهربائي�ة لإللكترون�ات. وعندم�ا تب�دأ اإللكترونات في 
الحرك�ة نحو الط�رف الموجب للبطاري�ة تتحّول طاقة الوض�ع الكهربائية 
إلى أش�كال أخرى من الطاقة، كما تحّولت طاقة وضع الجاذبية للماء إلى 

 البطاريات القلوية 
 بين قطب�ي البطارية، 
 اإللكتروناتِ من أحد  اإللكتروناتِ من أحد 
طرفي البطارية ويرس�لها إلى الطرف اآلخر، الذي يصبح س�الب الشحنة، 
في حين يصبح الطرف الذي نقصت إلكتروناته مش�حوًنا بش�حنة موجبة، 
وهكذا يتشّكل مجال كهربائي في الدائرة يدفع اإللكترونات على االنتقال وهكذا يتشّكل مجال كهربائي في الدائرة يدفع اإللكترونات على االنتقال 

ال تستمر البطارية في تزويد الطاقة إلى األبد. ومن المؤكد 
أنك سمعت يوًما أن سيارة أحدهم لم َتُدْر في الصباح؛ ألنه نسي مصابيحها 
 ق�درة البطاري�ة؟ تحتوي 
البطارية على كمية محّددة من المواد الكيميائية التي تتفاعل مًعا لتتحّول إلى 
ستهلك المواد الكيميائية ستهلك المواد الكيميائية 

ال�شكل 3  عن�د وص�ل البطاري�ة القلوي�ة ضمن 
دائرة كهربائية يبدأ تفاعل كيميائي في 
العجينة اللينة، فتتحّرك اإللكترونات 
داخل البطاري�ة من الطرف الموجب 

إلى الطرف السالب.

البطاريات القلوية
ُتستخدم مواد كيميائية متعّددة في صناعة 
البطاري�ات القلوية؛ إذ ُيع�ّد الخارصين 
عن�د  لإللكترون�ات  مص�دًرا  )الزن�ك( 
الط�رف الس�الب، ويتح�د ثاني أكس�يد 
المنجني�ز مع اإللكترون�ات عند الطرف 
الموج�ب للبطاري�ة. وتحت�وي العجينة 
البوتاس�يوم  هيدروكس�يد  عل�ى  اللين�ة 
الذي ُيساعد على نقل اإللكترونات من 

الطرف الموجب إلى الطرف السالب.

ابحث ح�ول بطارية الخلي�ة الجافة وبطارية 
المركم الرصاصي الحمضية، وارسم جدواًل 
ُيبّي�ن الم�واد الكيميائي�ة التي يحت�وي عليها 
كل ن�وع م�ن البطاريات، ووظيف�ة كل مادة.

البطاريات
ارجع إلى كراسة األنشطة العملية

تجربة عملية

املقاومة الكهربائية

كهربائي  مفتاح

هدا  م�شدر

إلى الطرف السالب.
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المقاومة الكهربائية

تتحرك اإللكترونات عبر المواد الموصلة، بشكل أسهل من حركتها عبر المواد 
العازلة. ومع ذلك فإن المواد الموصلة تمانع � إلى حد ما � سريان اإللكترونات. 
وُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات في التدفق خالل المادة 
المقاومة الكهربائية وهي ش�كل من أش�كال الممانعة الت�ي تبديها المادة لمرور 
التيار الكهربائي خاللها، وُتقاس المقاومة الكهربائية بوحدة ُتسّمى األوم ويرمز 

لها Ω، وللمواد العازلة عموًما مقاومة كهربائية أكبر كثيًرا من الموصالت.

 عندم�ا تنتق�ل اإللكترون�ات عب�ر الدائ�رة الكهربائي�ة، تتص�ادم م�ع ال�ذرات، 
والش�حنات الكهربائي�ة األخ�رى الموج�ودة داخ�ل الم�ادة الت�ي تترّك�ب منها 
الدائرة الكهربائية. انظر الش�كل 4. وتعمل هذه التصادمات على تحويل الطاقة 
الكهربائي�ة لإللكترون�ات إلى طاق�ة حرارية، وإلى طاقة ضوئي�ة أحياًنا. ويعتمد 
مقدار الطاق�ة الكهربائية الُمحّولة إلى ضوء أو ح�رارة على المقاومة الكهربائية 

للمواد التي تتكّون منها الدائرة الكهربائية.

  ي�زداد مق�دار الطاق�ة الكهربائية  ا�شتخ��دام اأ�ش��الك النحا���ص ف��ي المباني
المتحّول�ة إلى طاقة حرارية بزيادة مقاومة الس�لك. وللنح�اس مقاومة كهربائية 
قليل�ة؛ لذل�ك فهو م�ن أفضل الم�واد الموصل�ة للكهرب�اء؛ فعند س�ريان التيار 
الكهربائ�ي ف�ي أس�الك النحاس، تك�ون كمية الح�رارة الناتجة قليل�ة بالمقارنة 
بغي�ره من الم�واد؛ وذلك ألن النحاس موصل جيد للكهرباء، ولذلك ُتس�تخدم 
األس�الك النحاس�ية ف�ي التمديدات الكهربائي�ة في األبنية؛ فهي ال تس�خن  إلى 

الحد الذي يجعلها تسبب الحرائق.

 تعتم�د المقاوم�ة الكهربائي�ة للس�لك أيًض�ا عل�ى طوله،  مقاوم��ة االأ�شالك
وس�مكه، باإلضافة إلى ن�وع المادة المصنوع منها. ومث�ل هذا يحدث في تدفق 
الم�اء داخ�ل الخرطوم؛ حيث يق�ل تدفقه ف�ي حالتين: األولى عن�د زيادة طول 
الخرطوم، والثانية بنقصان قطره، كما هو موّضح في الش�كل 5، وبالمثل، تزداد 

المقاومة الكهربائية للسلك بزيادة طوله، أو بنقصان قطره.

ال�شكل 4  عندما تنتقل اإللكترونات داخل 
السلك، تتصادم مع ال�ذرات 
األخرى،  واإللك�ت�رون��ات 
ًجا،  ويصب�ح مس�ارها مت�ع�رِّ
فت�س�ب�ب ه�ذه التصادم�ات 
تحّول الطاق�ة الكهربائية إلى 

أشكال أخرى من الطاقة.
ح�ّدد أشكال الطاقة األخرى 
الناتج�ة عن ه�ذه التحّوالت 

للطاقة الكهربائية.

 االأوم  أطلق�ت هذه التس�مية على 
وحدة قي�اس المقاومة الكهربائية؛ 
تخلي�ًدا للعال�م األلمان�ي ج�ورج 
 ،1854  �  1787 أوم   س�يمون 
الذي ينس�ب إليه اكتشاف العالقة 
بين سريان التيار الكهربائي والجهد 

الكهربائي  والمقاومة الكهربائية.
ابحث ع�ن المزيد من المعلومات 
ح�ول ه�ذا العالم، واكتب س�يرته 
الذاتي�ة مختصرة، على أن تش�ارك 

طلبة الصف فيها.

التوصيل الكهربائي لفلزات خمتلفة
ارجع إلى كراسة األنشطة العملية

تجربة عملية
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ا بحيث   ُيصنع فتيل المصباح الكهربائي من سلك رفيع جدًّ فتيل الم�شباح الكهربائي
تكون مقاومته كبيرة. وعند سريان التيار الكهربائي داخل الفتيل َيْسُخن إلى درجة كافية 
النبعاث الضوء منه، ومع ذلك نجد أن الفتيل ال ينصهر؛ ألنه مصنوع من فلز التنجستن 
ا، تفوق درجات انصهار الكثير من الفلزات األخرى،  ال�ذي ل�ه درجة انصهار عالية جدًّ
وهذا يمنع الفتيل من االنصهار عند درجات الحرارة العالية التي يتطّلبها إنتاج الضوء.

بحيث 
مقاومته كبيرة. وعند سريان التيار الكهربائي داخل الفتيل َيْسُخن إلى درجة كافية مقاومته كبيرة. وعند سريان التيار الكهربائي داخل الفتيل َيْسُخن إلى درجة كافية 
النبعاث الضوء منه، ومع ذلك نجد أن الفتيل ال ينصهر؛ ألنه مصنوع من فلز التنجستن النبعاث الضوء منه، ومع ذلك نجد أن الفتيل ال ينصهر؛ ألنه مصنوع من فلز التنجستن 
ا، تفوق درجات انصهار الكثير من الفلزات األخرى،  ال�ذي ل�ه درجة انصهار عالية جدًّ
النبعاث الضوء منه، ومع ذلك نجد أن الفتيل ال ينصهر؛ ألنه مصنوع من فلز التنجستن 
ا، تفوق درجات انصهار الكثير من الفلزات األخرى،  ال�ذي ل�ه درجة انصهار عالية جدًّ
وهذا يمنع الفتيل من االنصهار عند درجات الحرارة العالية التي يتطّلبها إنتاج الضوء.

ا  ُيصنع فتيل المصباح الكهربائي من سلك رفيع جدًّ
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ال�شكل 5  تعتم�د مقاوم�ة الخرطوم 
داخل�ه،  الم�اء  النس�ياب 
على قطر الخرطوم وطوله.
قارن َبْي�ن تدّفق الماء في 
الخرطوم، وس�ريان التيار 

الكهربائي في السلك.

الخال�شة
�شريان ال�شحنة الكهربائية 

• 	يباال ال    يباال ياال

• 	   ابا يباال اال 
يباال اال    

• 	 يا  يباال اال  يباال ا
اي ونالل يباال ال ال

•  الا الا الباي بالا  ل 	 و
اي ونالل يباال ال ا ا

املقاومة الكهربائية 
• 	   ب  يا يباال اوا

اا  ونالال

• 	 ب ااال  يباال اوا 
اا  اوال  ا ونالال

• 	  يباال اال  يباال اول ا
ءو ا ا ا يباال ال ال

اخترب نف�ش
�شف. كي�ف ُتس�ّبب البطاري�ة حرك�ة اإللكرتون�ات يف . 1

الدائرة الكهربائية؟
�شف. كي�ف تتغ�رّي املقاوم�ة الكهربائية للس�لك عندما . 2

يزداد طوله؟ وكيف تتغرّي مقاومته عندما يزداد قطره؟
. سبب اس�تخدام مادة النحاس يف صناعة أسالك . 3 وشّ

التمديدات الكهربائية يف األبنية.
التفك�� الناقد: ما مص�در اإللكرتونات الت�ي تتدّفق . 4

عرب الدائرة الكهربائية؟.

ا�شتنتج: أوج�د اجلهد الكهربائي الذي ينتج . 5
عن بطاريات خمتلفة، ومنها بطاريات الساعات، 
وبطاريات آلة التصوير، وبطاريات اهلاتف اجلوال، 
وبطاريات املصباح اليدوي، وبطاريات السيارات 
واستنتج فيام إذا كان اجلهد الذي تنتجه البطارية 

يعتمد عىل حجمها أم ال.



1 
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ستتعلم أن 
توّضح العالقة بين كل من الجهد،  �

والمقاوم�ة  الكهربائ�ي،  والتي�ار 
الكهربائية في دائرة كهربائية.

التوصي�ل  � بي�ن  تستكش�ف الفرق 
عل�ى  والتوصي�ل  التوال�ي،  عل�ى 

التوازي.
الك�ه�ربائ�ية  � تحس���ب ال�ق�درة 

المستهلكة في الدائرة الكهربائية.
مخ�اط�ر  � تج�ّن�ب  توّضح كيفي�ة 

الصدمة الكهربائية.

ستدرك أهمية
 الدوائ�ر الكهربائية ف�ي توجيه التيار 
الكهربائي وتنظيمه  خالل األجهزة 

الكهربائية جميعها.

 مراجعة المفردات
الطاقة: هي المقدرة على إنجاز شغل.

المفردات الجديدة
قانون أوم	•
 دوائر التوصيل عىل التوايل	•
 دوائر التوصيل عىل التوازي	•
 القدرة الكهربائية	•

توجيه التيار الكهربائي

تم�ر اإللكترون�ات عبر الدائ�رة الكهربائية، عند وصل س�لك موصل أو مصباح 
كهربائي بين قطبي البطارية الموجب والس�الب. ويعتمد مقدار التيار الكهربائي 
الم�ار عل�ى الجهد الكهربائ�ي الناتج عن البطاري�ة، ومقاومة الم�ادة الموصلة. 
وللمس�اعدة على فهم هذه العالقة، تخّيل دلًوا قاعدته متصلة بخرطوم، ينساب 
الماء منه، كما يوّضح الش�كل 6. فإذا ُرفع الدلو إلى أعلى، فس�وف تزداد سرعة 
تدّف�ق الماء عب�ر الخرطوم أكثر، مما كانت عليه من قبل، فيزداد تيار الماء بزيادة 

االرتفاع.

 بالعودة إلى نموذج مضخة الماء الموّضح في الش�كل 1،  الجه��د والمقاومة
نج�د أن الم�اء الهابط من أعلى يخس�ر طاقة وضعه، وكلم�ا زاد ذلك االرتفاع، 
ازدادت طاقة الماء المتحّولة، وتش�به زيادة االرتف�اع في النموذج، زيادة الجهد 
الكهربائ�ي للبطاري�ة ف�ي الدائ�رة الكهربائي�ة. وكما أن تي�ار الماء ي�زداد بزيادة 

االرتفاع، فإن تيار الكهرباء، يزداد بزيادة الجهد الكهربائي للبطارية.

كلم�ا كان ُقطر األنبوب في الش�كل 6 أقل ازدادت المقاوم�ة، وقل تدّفق الماء، 
وبالطريقة نفس�ها نس�تطيع القول إن التيار الكهربائي في الدائ�رة الكهربائية يقل 

بزيادة المقاومة الكهربائية.

 عند وصل س�لك موصل أو مصباح 
الكهربائي الكهربائي 
عل�ى الجهد الكهربائ�ي الناتج عن البطاري�ة، ومقاومة الم�ادة الموصلة. 
 ينساب  ينساب 
 فس�وف تزداد سرعة 
بزيادة 

 ،
نج�د أن الم�اء الهابط من أعلى يخس�ر طاقة وضعه، وكلم�ا زاد ذلك االرتفاع، نج�د أن الم�اء الهابط من أعلى يخس�ر طاقة وضعه، وكلم�ا زاد ذلك االرتفاع، 
 زيادة الجهد 
الكهربائ�ي للبطاري�ة ف�ي الدائ�رة الكهربائي�ة. وكما أن تي�ار الماء ي�زداد بزيادة 

 أقل ازدادت المقاوم�ة، وقل تدّفق الماء، 
 التيار الكهربائي في الدائ�رة الكهربائية يقل 

الدوائر الكهربائية
222222222

ال�شكل 6  عن�د رفع الدلو إلى أعل�ى يزداد مقدار طاقة وض�ع الماء داخله، مما 
ُيسّبب زيادة سرعة تدّفق الماء الخارج من الخرطوم.
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 أجرى الفيزيائي األلماني جورج سيمون أوم في القرن التاسع عشر  ق�انون اأوم
الميالدي تجربة لقياس أثر تغّير الجهد الكهربائي في التيار المار في دائرة كهربائية، 
الدائ�رة  ف�ي  والمق�اوم�ة  والتيار،  الج�ه�د،  من  كل  بين  بسيطة  عالقة  فوجد 
ا بقانون أوم. وُيكتب قانون أوم على النحو اآلتي: الكهربائية، وُتعرف هذه العالقة حاليًّ

ووفًق�ا لقان�ون أوم، فإنه عندما ي�زداد الجهد الكهربائي في دائ�رة كهربائية يزداد 
التيار فيها. تماًما كما يتدّفق الماء بسرعة من الدلو الذي تم رفعه إلى أعلى. بينما 
إذا لم تتغّير قيمة الجهد في الدائرة الكهربائية فسيقل التيار بزيادة المقاومة فيها.

أجرى الفيزيائي األلماني جورج سيمون أوم في القرن التاسع عشر 
دائرة كهربائية، دائرة كهربائية، 
رة رة 

ووفًق�ا لقان�ون أوم، فإنه عندما ي�زداد الجهد الكهربائي في دائ�رة كهربائية يزداد ووفًق�ا لقان�ون أوم، فإنه عندما ي�زداد الجهد الكهربائي في دائ�رة كهربائية يزداد 
التيار فيها. تماًما كما يتدّفق الماء بسرعة من الدلو الذي تم رفعه إلى أعلى. بينما 

أجرى الفيزيائي األلماني جورج سيمون أوم في القرن التاسع عشر أجرى الفيزيائي األلماني جورج سيمون أوم في القرن التاسع عشر 

 عن�د وصل مصب�اح كهربائي مقاومت�ه 220 أوم )Ω( بمقب�س الحائط، م�رَّ فيه تيار  الجه��د عب��ر مقب���ص الحائط
0٫5  أمبير)A(. ما قيمة الجهد الكهربائي بالفولت)V( الذي يزّوده المقبس؟

احلل: 
الت��يار )ت( = 0٫5 أمبير )A(  1 المعطيات:

)Ω( 220 أوم = )المقاومة )م
حساب قيمة الجهد الكهربائي )ج�( بالفولت)V( 2 المطلوب:

عّوض المعطيات في قانون أوم: 3 الحل:
الجهد = المقاومة   × التيار = 220 أوم  × 0٫5 أمبير = 110 فولت

أوجد ناتج قسمة الجواب الذي حصلت عليه على المقاومة 220  أوم؛  4 التحّقق من اإلجابة:
إذ يج�ب أن يك�ون النات�ج مس�اوًيا لمق�دار التي�ار المعطى في الس�ؤال 

0٫5  أمبير.

إذا وصل�ت مك�واة كهربائية مقاومتها 24 أوم بمقب�س الحائط، مرَّ تيار كهربائي مقداره 5 أمبير، فاحس�ب - 1
ُد المقبس؟ مقدار الجهد الكهربائي الذي ُيزوِّ

م�ا مق�دار التي�ار الكهربائي الم�ار في مصباح ي�دوي مقاومت�ه 30 أوم، إذا كان يعمل عل�ى بطارية جهدها - 2
3 فولت؟  

م�ا مقاوم�ة مصباح كهربائي يمر فيه تيار كهربائ�ي مقداره 1 أمبير، إذا وصل بمقب�سٍ ُيزوده بجهد كهربائي - 3
مقداره 110 فولت؟ 

م�شائل تدريبية

ح�ّل معادلة ب�شيطةتطبي الرياشيات

قانون أوم
الجهد) فولت( = التيار ) أمبير( × المقاومة ) أوم(

      ج�ه = ت × م

ملراجعة التدريبات ارجع إىل املوقع 
اإللكرتوين 

www.obeikaneducation.com
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الدوائر الموصولة على التوالي و على التوازي

تتحّك�م الدائ�رة الكهربائي�ة ف�ي التي�ار الكهربائ�ي من خ�الل توفير المس�ارات 
الس�ليمة، وغي�ر المقطوع�ة الالزمة لتدّف�ق اإللكترونات فيها. هل س�بق لك أن 
ش�اركت في توصيل الزينة ف�ي االحتفاالت، والحظ�ت أن مصابيح بعض هذه 
األس�الك تضيء، حتى وإن كان بعض المصابيح فيه�ا مفقوًدا أو تالًفا، في حين 
تتوق�ف بع�ض الحبال الصغيرة عن اإلضاءة، إن ُفقد منه�ا أو تعّطل فيها مصباح 
واح�د؟ يع�ود ذل�ك إلى اخت�الف توصي�ل المصابيح مًع�ا ف�ي كال النوعين من 
األس�الك، فأحدهما ُوصلت مصابيحه على التوازي، في حين ُوصلت مصابيح 

الحبل اآلخر على التوالي.

 يوجد في دوائر التوصيل على التوالي مسار واحد  التو�شيل شمن خط واحد
للتيار الكهربائي، ليس�ري خالله، كما ُيبّين الشكل 7، وإذا قطع هذا المسار فلن 
يس�ري التي�ار الكهربائي، وس�تتوّقف جميع األجه�زة الكهربائي�ة المتصلة بهذه 
الدائ�رة ع�ن العمل. فإذا ح�دث هذا، وتعطل�ت جميع المصابيح ع�ن اإلضاءة 
بس�بب تعط�ل أحدها، فاعلم أن ه�ذه المصابيح ق�د تم توصيلها عل�ى التوالي. 
فعندما يحترق المصباح ينقطع الفتيل داخله؛ لذا ينقطع مسار التيار الكهربائي. 

التيار  فيها  يرسي  أن  يمكن  التي  املختلفة  املسارات  عدد  ما  التي  املختلفة  املسارات  عدد  ما    
الكهربائي يف الدوائر الكهربائية املوصولة عىل التوايل؟

توص�ل األجهزة الكهربائية ف�ي دوائر التوصيل على التوالي، على امتداد مس�ار 
ا واحًدا؛ لذا يكون التيار المار في  التيار نفسه، حيث ُتشّكل األجهزة جميعها ممرًّ
أي جهاز هو نفس�ه، وكلما أضيف جهاز جديد إلى دوائر التوصيل على التوالي 
ت�زداد المقاومة، ويقل التي�ار الكهربائي الكلي في الدائ�رة )أّي تيار كل جهاز(؛ 
وذل�ك ألن لكل جهاز مقاوم�ة كهربائية. وتزداد في دوائر التوصيل على التوالي 
المقاوم�ة الكلية للدائ�رة، بإضافة أي جهاز جديد إليه�ا. ووفًقا لقانون أوم، فإنه 
عن�د ثبات مق�دار الجهد الكهربائ�ي للبطارية، يق�ل التيار الكهربائ�ي عند زيادة 

المقاومة الكهربائية.
طريق�ة  الدائ�رة  ه�ذه  ال�شكل 7  تمّث�ل 
التوصيل على التوالي، حيث 
ال يوجد إاّل مسار واحد لكي 
يسري التيار الكهربائي خالله.
 توّقع م�اذا يحدث للتيار في 
ه�ذه الدائ�رة، إذا أزي�ل أحد 

أسالك التوصيل؟

تكوين دائرة كهربائية ب�شيطة 

الخطوات   

 فتي�ل المصب�اح الكهربائ�ي م�ا . 1
ه�و إال ج�زء من س�لك ضمن 
دائ�رة. ولكي يض�يء المصباح 
ف�ي  التي�ار  يتدّف�ق  أن  ب�د  ال 

الدائرة، ومنها الفتيل. 
تفّح�ص أحد المصابيح بحذر، 
وتتّب�ع طرف�ي الفتي�ل، وكيفي�ة 

اتصالهما بقاعدة المصباح.

ل البطارية بالسلك النحاسي . 2  صِ
)هن�اك  إلضاءت�ه.  والمصب�اح 

أربعة احتماالت للتوصيل(.

التحليل

وعّي�ن  �ا،  تخطيطيًّ ش�كاًل  ارس�م 
علي�ه البيان�ات الت�ي توّض�ح حركة 
اإللكترون�ات في الدائرة التي قمت 

بتركيبها.
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 إذا كان�ت األجه�زة في  التو�شي��ل المتف��ّر
المن�ازل موصولة عل�ى التوالي فه�ذا يعني أنه 
يج�ب عليك تش�غيل أجه�زة المن�زل جميعها 
ومصابيحه، إذا رغبت في مشاهدة التلفاز مثاًل؛ 
حت�ى تكتمل الدائرة، ويتدّفق التيار؛ لذا توصل 
األجه�زة الكهربائي�ة ف�ي المن�ازل والمدارس 

وغيرها من المباني على التوازي. 

ودائ�رة التوصيل عل�ى التوازي دائ�رة كهربائية 
تحت�وي عل�ى أكث�ر م�ن تف�رع )مس�ار( يمكن 
أن يس�ري فيه التي�ار الكهربائي، كم�ا يظهر في 
الش�كل 8؛ حي�ث يتفّرع التي�ار لتتدف�ق اإللكترونات عبر المس�ارين كليهما في 
الدائرة. ولو تم قطع أحد المس�ارين فسوف تستمر اإللكترونات في التدفق عبر 
المس�ار اآلخر. ولو تم إزالة أحد األجهزة ضمن أحد مس�ارات التيار أو إضافة 
جه�از جديد فل�ن تنفتح )تقطع( الدائرة عبر المس�ارات األخ�رى، ولن تتوّقف 

األجهزة عن العمل.

 تختلف مقاومة كل مس�ار ف�ي دائرة التوصيل على الت�وازي باختالف األجهزة 
الموصول�ة في�ه، كلما قل�ت مقاومة المس�ار زاد مق�دار التيار المار في�ه؛ لذا قد 
يختل�ف مقدار التيار من مس�ار إلى آخ�ر. ومما يجُدر ذك�ره أن المقاومة الكلية 
لدائ�رة التوصي�ل على التوازي تق�ل بإضافة أجه�زة توصل على الت�وازي معها 

أيًضا، فيزداد تبًعا لذلك التيار الكهربائي الكلي في الدائرة.

درة والطاقة الكهربائية  القُ

عند اس�تخدام بع�ض األجه�زة الكهربائية � ومنه�ا محّمصة الخب�ز، أو مجفف 
الش�عر أو غيره�ا � فإن�ك تق�وم بتحويل الطاق�ة الكهربائي�ة إلى أش�كال أخرى 
م�ن الطاق�ة. وُيعرف معدل ه�ذا التحّول في الطاقة من ش�كل إل�ى آخر بالقدرة 
الكهربائية. ويمكن حس�اب القدرة الكهربائية المس�تهلكة في جهاز كهربائي أو 

أي دائرة كهربائية باستخدام المعادلة اآلتية: 

معادلة القدرة الكهربائية:

×  الجهد )فولت( القدرة )واط( =  التيار )أمبير(   

×         ج�ه القدرة =         ت   

القدرة الكهربائية تس�اوي حاصل ض�رب الجهد الواصل للجهاز الكهربائي في 
ش�ّدة التيار الكهربائي المار في هذا الجهاز، والوحدة الدولية لقياس القدرة هي 
)ال�واط(. ويبّي�ن الجدول 1 الق�درة التي تس�تهلكها بعض األجه�زة الكهربائية 

الشائعة االستعمال.

إذا كان�ت األجه�زة في 
المن�ازل موصولة عل�ى التوالي فه�ذا يعني أنه 
يج�ب عليك تش�غيل أجه�زة المن�زل جميعها 
؛ 
 توصل 
األجه�زة الكهربائي�ة ف�ي المن�ازل والمدارس األجه�زة الكهربائي�ة ف�ي المن�ازل والمدارس 

 دائ�رة كهربائية  دائ�رة كهربائية 
 يمكن 
 فيه التي�ار الكهربائي، كم�ا يظهر في 
 كليهما في 
 فسوف تستمر اإللكترونات في التدفق عبر  فسوف تستمر اإللكترونات في التدفق عبر 
 أو إضافة 
 األخ�رى، ولن تتوّقف  األخ�رى، ولن تتوّقف 

 ف�ي دائرة التوصيل على الت�وازي باختالف األجهزة 
 لذا قد 
 ومما يجُدر ذك�ره أن المقاومة الكلية 
لدائ�رة التوصي�ل على التوازي تق�ل بإضافة أجه�زة توصل على الت�وازي معها لدائ�رة التوصي�ل على التوازي تق�ل بإضافة أجه�زة توصل على الت�وازي معها 

عند اس�تخدام بع�ض األجه�زة الكهربائية � ومنه�ا محّمصة الخب�ز، أو مجفف 
الش�عر أو غيره�ا � فإن�ك تق�وم بتحويل الطاق�ة الكهربائي�ة إلى أش�كال أخرى 
بالقدرة بالقدرة بالقدرة بالقدرة 
. ويمكن حس�اب القدرة الكهربائية المس�تهلكة في جهاز كهربائي أو 

للجهاز الكهربائي في للجهاز الكهربائي في 
 لقياس القدرة هي 
بعض األجه�زة الكهربائية 

إذا كان�ت األجه�زة في إذا كان�ت األجه�زة في 

طريق�ة  الدائ�رة  ه�ذه  ال�شكل 8  تمّث�ل 
التوصي�ل على الت�وازي التي 
تتضّمن أكثر من مس�ار لتدّفق 

التيار.
 توّقع ماذا يح�دث للتيار في 
ه�ذه الدائرة، إذا ت�م إزالة أي 

من أسالك التوصيل؟ 

ادول 1 القدرة امل�شتهلكة 
لبع�ص االأجهزة

القدرة )وا(اه��از
ا3ا

ا ا2ال
2اجل

4الث
ووي1ا

ال 1
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القدرة هي معدل اسـتهالك الطاقة،  
أو هي كمية الطاقة التي تُستهلك في الثانية الواحدة. فعندما تستعمل 
ا من الطاقـة الكهربائية  ف الشـعر فإنك بذلك تسـتهلك مقدارً مجفّ
يعتمد على قدرة الجهاز وزمن اسـتخدامه. فإذا استخدمته ٥ دقائق 
يوم أمس، و١٠ دقائق اليوم تكون قد استهلكت اليوم طاقة كهربائية 

ضعف ما استهلكته أمس.

يترتّـب على اسـتخدام الطاقـة الكهربائية تكلفة ماليـة. لذلك تقوم 
شركات الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك بوحدة 
كيلوواط. سـاعة. والكيلو واط. سـاعة الواحد kWh هو مقدار من 
الطاقة الكهربائية يساوي استهالك قدرة مقدارها ١٠٠٠ واط بشكل 
مسـتمر لمدة سـاعة واحدة. ويكفي هذا المقدار من الطاقة إلضاءة 

عشـرة مصابيـح، قدرة كل منها ١٠٠ واط مدة سـاعة واحـدة، أو إضاءة مصباح 
واحد قدرته ١٠٠ واط مدة ١٠ ساعات.

عالم يدل الرمز kWh؟ وماذا يقيس؟ عالم يدل الرمز    

ترسل شركة الكهرباء لعمالئها قسيمة خاصة لتخبرهم بمقدار الطاقة الكهربائية 
التي اسـتهلكوها خالل الشـهر، ليسدد المسـتهلكون ما عليهم؛ حيث يتم قياس 
اد  كميـة الطاقـة الكهربائية المسـتهلكة بوحـدة كيلوواط. سـاعة باسـتخدام عدّ
ب عـادة في مكان ما خـارج المبنى، كما  الكهربـاء الخـاص بذلـك، والذي يُركّ
هو موضح في الشكل ٩، ويحسب ثمن الطاقة المستهلكة بضرب مقدار الطاقة 

المستهلكة بالكيلوواط.ساعة في سعر الكيلوواط.الساعة الواحد، أي أن:

ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة =

مقدار االستهالك (بوحدة كيلوواط.ساعة) × سعر الكيلوواط.ساعة الواحد =

القدرة المستهلكة بالكيلوواط × الزمن × السعر =

ت (أمبير) × جه (فولت) × ز (ساعة) × ف (فلس)
١٠٠٠

 عـداد كهربـاء يقيس كميـة الطاقة 
بوحـدة  المسـتهلكة  الكهربائيـة 

كيلوواط. ساعة.
ب في  ف عداد الكهرباء المركّ  تعرّ

منزلك.


ر الموقع اإللكتروني زُ
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أو أي مواقع أخر للحصول على 
معلومات عن تكلفة الطاقة الكهربائية 

في مناطق مختلفة من العالم.

 اكتب فقـرة تعرض فيها 
تكلفة الطاقـة الكهربائية في بلدان 

عديدة ضمن قارات مختلفة.
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 ُوصل مص�باح كه�ربائي بمصدر جه�د كهربائي مقداره 110 فولت، فمر  الق��درة الكهربائي��ة لم�شباح كهربائي
في المصباح تيار شدته  0٫55 أمبير. 

اح�شب: 
مقدار القدرة الكهربائية التي يستهلكها المصباح.- 1

ثمن الطاقة التي يستهلكها المصباح في عشر ساعات إذا كان سعر الكيلوواط. ساعة 3 فلس.- 2
الحل: 

1 املعطيات:                  ∙ الجهد الكهربائي:  ج�ه = 110 فولت                 ∙الزمن: ز = 10 ساعات.

                  ∙التيار الكهربائي:  ت =0٫55 أمبير                  ∙السعر: ف = 3 فلس.
2 املطلوب:                    ∙القدرة الكهربائية                 ∙ ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة

3 احلل: 
لحساب القدرة الكهربائية نعّوض القيم المعطاة في معادلة القدرة الكهربائية. - 1

القدرة الكهربائية = جه × ت = )110 فولت( × )0٫55 أمبير( = ٦0 واط

لحساب ثمن الطاقة المستهلكة نقسم القدرة على 1000 ونضرب الناتج في الزمن وفي السعر. - 2
ت × ج�ه × ز × ف 

1000
ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة = 

٦0  )كيلوواط( × 10 ساعات × 3 )فلس( = 1٫8 فلس
1000

 =  

1-  اقس�م الج�واب على مق�دار التيار. يج�ب أن تكون النتيجة مق�دار الجهد 4 التحّقق من اإلجابة:
الكهربائي )110 فولت(.

2-  اقس�م الج�واب )1٫8 فل�س( عل�ى الطاقة المس�تهلكة. يج�ب أن تكون 
النتيجة مساوية لسعر الكيلوواط. ساعة )3 فلس(.

ح�ّل معادلة ب�شيطةتطبي الرياشيات

1  ُتستخدم في مشّغل األقراص المدمجة بطارية جهدها الكهربائي ٦ فولت، فإذا علمت أن شدة التيار الكهربائي .
المار في المشّغل يساوي 0٫5 أمبير، فما مقدار القدرة الكهربائية التي يستهلكها هذا الُمشّغل؟ 

2  ما شدة التيار المار في محمصة خبز تستهلك قدرة كهربائية مقدارها 1100 واط، وتعمل على جهد كهربائي .
مقداره 220 فولت؟ ما ثمن استهالك الطاقة الكهربائية لهذه المحمصة، إذا استعملت مدة 10 ساعات وكان 

سعر الكيلو واط. ساعة 3 فلس؟

3  تعم�ل مجّففة مالبس بقدرة كهربائية مقدارها )4400 واط(. إذا كانت ش�دة التي�ار الكهربائي المار فيها 20 .
أمبير، فما مقدار الجهد الكهربائي الذي تعمل عليه المجففة؟

م�شائل تدريبية

ملراجعة التدريبات ارجع إىل املوقع 
اإللكرتوين 

www.obeikaneducation.com
عبر المواقع اإللكترونية عبر المواقع اإللكترونيةالعلـــــوم العلـــــوم
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الكهرباء والسالمة

 ه�ل ش�عرت يوًم�ا بصدم�ة كهربائي�ة ناتج�ة عن 
الكهرب�اء الس�اكنة، مث�ل لم�س مقب�ض الباب أو 
السيارة، أو بعض المالبس في يوم جاف؟ إن ذلك الشعور مشابه للوخز أو لسع 
الحش�رات، ولكن للكهرباء تأثيًرا أخطر كثيًرا من ذلك؛ فقد سّجلت إحصاءات 
الدفاع المدني في الس�نوات الماضية وفاة العديد من األشخاص بسبب الصعق 
بالكهرباء. والجدول 2 ُيلّخص بعض إرشادات السالمة التي تساعد على تجّنب 

حوادث الكهرباء. 

ادول 2   جتّنب ال�شدمة الكهربائية 
 ال اأو  او  ا الأ  ل

 ا  و  باءال   ال اا
 ا اأو يباال ل الأاء واأ  اءا  

يال اال ي ثل ااأ اأو باأ بي يباال ال   ل
اا بااو ال ااوا اال ال اابا ي

 يزداد التيار الذي تول�ده البطارية أو أي مصدر  حماي��ة الدوائر الكهربائية
ق�درة آخر في دوائ�ر التوصيل على التوازي كلما أضيفت أجهزة أخرى للدائرة؛ 
لذا ترتفع درجة حرارة األس�الك. وقد يؤدي اس�تمرار ذل�ك االرتفاع في درجة 
الح�رارة إل�ى حدوث حري�ق. ولمنع ذلك ُتس�تخدم ف�ي الدائ�رة منصهرات أو 
ا لزي�ادة التيار. ف�إذا وصلت  قواط�ع كهربائي�ة، كما ف�ي الش�كل 10؛ لتضع حدًّ
ش�دة التيار الكهربائي إلى 15 أمبير أو 20 أمبير يحدث انصهار في س�لك فلزي 
رفيع داخ�ل المنصهر، أو يفتح القاطع فتصبح الدائ�رة الكهربائية مفتوحة، وفي 
كلت�ا الحالتين يتوّقف التيار الكهربائي. ويس�ري التيار الكهربائي ثانية عند تغيير 
المنصه�ر أو إغالق القاطع. ومع ذلك كل�ه فإنه ُينصح بعدم توصيل عدة أجهزة 

كهربائية بمقبس واحد، لتفادي الخطورة الناتجة عن ذلك.

 إذا سرى تيار كهربائي في جسمك فسوف تعاني من صدمة  ال�شدمة الكهربائية
كهربائية؛ إذ يشبه جسمك في بعض األحيان سلًكا معزواًل؛ فالسوائل داخل جسمك 
موصلة جيدة للكهرباء، في حين أن مقاومة الجلد الجاف أكبر كثيًرا؛ فالجلد يعزل 
الجسم كما يفعل الغالف البالستيكي حول السلك النحاسي، وهو يمنع التيار من 
دخول الجسم، إاّل أن التيار الكهربائي يعبر جسمك عندما ُيشّكل جسمك جزًءا 
من دائرة كهربائية بطريق الخطأ، وقد تكون الصدمة قاتلة عند مرور مقدار معّين 
م�ن التيار الكهربائي. فمثاًل يمر تيار مق�داره 0٫5 أمبير تقريًبا في مصباح قدرته 
الكهربائية ٦0 واط، عند وصله بجهد كهربائي مقداره 120 فولت، وسيكون هذا 
مؤلًما.مؤلًما.مؤلًما.مؤلًما.مؤلًما.مؤلًما.مؤلًما.مؤلًما.يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون  أمبير يكون  أمبير يكون  أمبير  أمبير  أمبير  أمبير  أمبير  أمبير  التيار الكهربائي  التيار الكهربائي حتىحتىالتيار قاتاًل إذا مرَّ في جسم اإلنسانالتيار قاتاًل إذا مرَّ في جسم اإلنسان وحتى التيار الكهربائي 0٫001 أمبير يكون مؤلًما.

ال�شكل 10   ق�د يكون لديك في المنزل مثل هذه 
المنصهرات التي تمنع ارتفاع درجة 

حرارة األسالك الكهربائية.

في بعض المباني 
توصل كل دائرة 
م���ع  منصه�ر، 
وتوضع جميعها 
صن�دوق  ف���ي 

خاص.

يحتوي المنصهر على 
س�لك فل�زي رفيع، 
ينصه�ر عندم�ا يزيد 
التيار عن مقدار معّين، 
وبذلك تنفتح )تقطع( 

الدائرة الكهربائية.

آثار التيار الكهربائي ُيبّين المقياس 
أدناه آثار شدة التيار الكهربائي في 
جسم اإلنسان، وكيف يعتمد األثر 
على ش�دة التيار الكهربائي الذي 

يسري داخل الجسم. 














00005 اأمبير

0001 اأمبير

001 اأمبير

0025 اأمبير

005 اأمبير

010 اأمبير

025 اأمبير

050 اأمبير

100 اأمبير
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 في المتوسط يسّبب البرق في البلدان الماطرة قتل أشخاص بأعداد أكبر ممن يموتون بسبب العواصف  االأمان من البر
واألعاصير. وتحدث أغلب حاالت الموت واإلصابة بسبب البرق خارج المنازل. فإذا كنت خارج المنزل، ورأيت البرق، 
أو س�معت ص�وت الرع�د، فعليك الدخول إلى أقرب بناء فوًرا. وإن لم تس�تطع ذلك فإليك ه�ذه النصائح: تجّنب األماكن 
العالية، والحقول المفتوحة، وابتعد عن األجسام الطويلة مثل األشجار، وسواري األعالم وأعمدة اإلنارة التي قد يتوّلد فيها 

تيار كهربائي بسبب البرق، ومنها خزانات المياه والمسطحات المائية، والهياكل الفلزية المختلفة.

الخال�شة
توجيه التيار الكهربائي 

• 	 ا  ل ب  يباال اال  
•×     اأو ان و لو اووا ياوال

الدوائر املو�شولة على التوا وعلى التوازي
• 	 وا ا  اال  يلال وا 

 يال

• 	   اال  يلال وا 
يال  اا

القدرة والطاقة الكهربائية 
• ال الباي الي ا ا باي ي 	

ل ل اا الا الباي ا ل 
اال الاأ  اآ

• 	 ال ابا يباال ال ا 
 ×   يباال ال

•  ي الا الي ا اا الباي 	
 ي و اا لل يباال ال 

ا وايي ال ايا ا و اأ

• 	 ب  ا  يباال  اال    
 ا   وايال ب ا ال
اوايال   االب اءبال

الكهرباء وال�شالمة
•  ا الوا الباي  اال واا 	

اال ابا

• 	  باءل ي  انال  لا
ا باءال اأ  ي

اخترب نف�ش
قارن ب�ني تي�اري مصباح�ني كهربائي�ني يّتص�الن ع�ىل . 1

التوايل يف دائرة كهربائية.
�شف. كي�ف يتغ�رّي التي�ار يف دائرة كهربائي�ة إذا نقصت . 2

قيمة املقاومة الكهربائية وبقي اجلهد الكهربائي ثابًتا؟
 س�بب اس�تخدام التوصيل عىل التوازي يف املباين، . 3 وشّ

بداًل من التوصيل عىل التوايل.
حّدد. م�ا ال�ذي ُيس�ّبب األذى جلس�م اإلنس�ان عن�د . 4

حدوث الصدمة الكهربائية؟
التفك الناقد: ما الذي جيعل اس�تعامل مصباح قدرته . 5

100 واط أكثر تكلفة عىل املستهلك من استخدام جمّفف 
الشعر الذي قدرته 1200 واط؟

ح�شاب الطاقة يستهلك منزل طاقًة كهربائية . 6
مقدارها 1000 كيلوواط. ساعة كل شهر، إذا 
كانت رشك�ة الكهرباء تزود 1000 منزل هبذا 
املس�توى، فام مقدار الطاقة ال�الزم إنتاجها يف 

السنة؟



2 
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ا�شتق�شاء
من واقع احلياة

عند زيادة ش�دة التي�ار الكهرب�ائي في المصباح، يزداد توّه�جه. ستستخدم في هذه التجربة 
مقدار التوهج لمقارنة مقدار التيار الكهربائي المار في دائ�رة التوص�يل على التوازي.

 سؤال من واقع الحياة 

كيف يؤّثر توصيل األجهزة الكهربائية على التوازي في شدة التيار الكهربائي المار في 
الدائرة الكهربائية؟

 الخطوات 

1  صل أحد المصابيح الكهربائية مع البطارية في دائرة كاملة، وبعد إضاءة المصباح -
افصل البطارية للحفاظ عليها. سُتعّد هذه الدائرة أداة لقياس التوّهج.

2  رّكب دائرة موصولة على التوازي بتوصيل مصباحين، كما في الشكل )أ(، ثم أعد -
توصيل المصباح في دائرة أداة قياس التوهج؛ لمقارنة توهجه بتوّهج المصباحين 

الموصولين على التوازي، ثم دّون مالحظاتك.

3  أضف مصباًحا آخر إلى دائرة التوصيل على التوازي، كما في الشكل )ب(. كيف -
يتغّير توّهج المصابيح الثالثة؟  

4  افصل مصباًحا واحًدا من الدائرة في الشكل )ب(، ثم دّون مالحظاتك.-

 اإلستنتاج والتطبيق 

1  �شف. كيف يعتمد توّهج كل مصباح في الدائرة على العدد الكلي للمصابيح الموصولة؟-

2  ا�شتنتج. كيف تعتمد شدة التيار الكهربائي المار في كل مصباح على العدد الكلي -
للمصابيح في الدائرة؟

ستتعلم أن 
 كي�ف تتغرّي ش�دة  � تالحظ

التيار الكهربائ�ي يف الدائرة 
الكهربائي�ة املوصول�ة ع�ىل 
التوازي، كل�ام ُوصلت فيها 

أجهزة إضافية.

المواد واألدوات
• مصب�اح كهربائ�ي يعمل على 	

جهد 1٫5 فولت عدد 4. 
• فول�ت 	  1٫5 بجه�د  بطاري�ة 

عدد 2.
• س�لك نحاس�ي معزول طوله 	

10 سم عدد 8. 
• حامل بطارية عدد 2.	
• قاعدة مصباح كهربائي صغير 	

عدد 2.

إجراءات األمن والسالمة
   

التيــار فــي الدوائــر الموصولة 
على التوازي

إليه�ا  توصل�ت  الت�ي  اس�تنتاجاتك  ق��ارن 
باستنتاجات الطالب اآلخرين.

تـــــوا�صــــــل
ببياناتك

الشكل )أ(

الشكل )ب(
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..كن للعل
التاري اأن يغ والمجتمع

لمزيد من المعلومات ارجع إلى الموقع اإللكتروني

www.obeikaneducation.com

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

عندما تضرب الصاعقة إحدى األش�جار تتوّلد كمية من 
الحرارة تكفي إلشعال الشجرة، وما تلبث أن تنتقل النار 
إلى أش�جار أخ�رى في الغابة، ومن ث�م تكون الصواعق 
مس�ؤولة عن إش�عال حوالي 10 % من حرائق الغابات، 
كم�ا ُتس�ّبب نصف خس�ائر الحرائ�ق عموًم�ا. ففي عام 
2000م أشعلت الصواعق حرائق في 12 والية أمريكية 
ف�ي وق�ت واح�د، فاحت�رق م�ا يق�ارب مس�احة والي�ة 

)ماساشوستس( األمريكية.
غالًبا ما تبدأ شرارة الصاعقة في مناطق يصعب الوصول 
إليه�ا م�ن الغاب�ات الكثيف�ة. وقد تنتش�ر تل�ك الحرائق 
وتخرج ع�ن الس�يطرة، فُتهّدد الحياة، وُتس�ّبب خس�ائر 
كبي�رة ف�ي الممتل�كات واألرواح. ويمك�ن أن يك�ون 
للدخان المتصاعد آثار ضارة في حياة الناس، وخصوًصا 
لألشخاص الذين يعانون من األمراض التنّفسية كالربو. 
ولي�س الناس وحدهم هم ضحايا حرائق الغابات؛ إذ قد 
تقت�ل الحرائق الحيوانات أيًضا. أّم�ا الحيوانات التي قد 
تنجو من الحرائق وتبقى على قيد الحياة فس�وف تموت 

بسبب تدمير موطنها.

وتبع�ث الحرائ�ق غ�از ثان�ي أكس�يد الكرب�ون وغازات 
أخ�رى ف�ي الغ�الف الج�وي، وق�د تس�هم بع�ض هذه 
الغازات ف�ي ظاهرة االحتباس الح�راري التي قد تؤدي 
إلى ارتف�اع درجة حرارة األرض. وتؤّث�ر الحرائق أيًضا 

في خصائص التربة وقدرتها على االحتفاظ بالماء.
وعل�ى الرغ�م من كل ما س�بق إال أن هن�اك بعض اآلثار 
اإليجابي�ة له�ذه الحرائ�ق الناجم�ة ع�ن الب�رق، حي�ث 
تصاب األش�جار الكبيرة في الغاب�ات القديمة مع مرور 
الزمن باألمراض واآلفات الزراعية كالحش�رات، وعند 
زوال هذه األش�جار بفع�ل الحرائق ُتت�اح الفرصة لتنمو 
أش�جار صغي�رة وصحّي�ة، قدرتها عل�ى الحصول على 
الماء والغذاء والشمس أفضل. كما تعمل الحرائق على 
تنظيف الغابات من األشجار الميتة والشجيرات، وتوّفر 
مساحات للنباتات الجديدة. وبعد الحرائق تتحّلل البقايا 
ف�ي الترب�ة فتعيد إليها النيتروجين بش�كل س�ريع؛ حيث 
يحتاج تحّللها دون حدوث الحريق إلى 100 عام تقريًبا.
وكذل�ك ُيقّل�ل إزالة ه�ذه الم�واد القابلة لالش�تعال من 

الغابة، من فرصة حدوث حرائق أخرى فيها.

  ال ل  ا ا الابا والا الي  ابحث
   ااول ااوا ج يال اال بوال ال  اليا ا
  ي ابال ا اباال انيل ا ي وااأ الء ال

 و اباال ا يا  ال ل

 ا الحرائ التي ت�شببها ال�شواع لي�ش �شيئة دائماً

�ح�رائ
عودة الحياة اإلى نباتات ال�غ���اب�����ات

الغابة، بعد حري �شب فيها.
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777777777دليل مراجعة الفصل
الدرس ا�ول التيار الكهربائي

أكان�ت . 1 تي�اًرا كهربائيًّ�ا س�واًء  الش�حنات  ُتش�ّكل حرك�ة 
الشحنات إلكترونات أو أيونات.

ت�زداد الطاقة التي ينقلها التيار الكهربائي عبر الدائرة بزيادة . 2
الجهد في الدائرة.

 توّف�ر التفاع�الت الكيميائي�ة ف�ي البطاريةِ الطاق�َة الالزمَة . 3
لتدّفق اإللكترونات عبر الدائرة الكهربائية.

عندم�ا تتحرك اإللكترون�ات في الدائرة الكهربائية تخس�ر . 4
جزًءا من طاقتها بسبب مقاومة الدائرة.

الدرس الثاني الدوائر الكهربائية

يرتب��ط كل م�ن الجهد والتي�ار والمقاومة مًعا ف�ي الدائرة . 1
الكهربائية وفق قانون أوم.

توصل الدوائ�ر الكهربائية بطريقتين، هم�ا: التوصيل على . 2
التوالي، والتوصيل على التوازي.

ُيعّب�ر ع�ن مع�دل اس�تهالك األجه�زة الكهربائي�ة للطاق�ة . 3
الكهربائية بالقدرة الكهربائية التي يستهلكها الجهاز.

الطاق�ة . 4 بض�رب  الكهرب�اء  اس�تهالك  تكالي�ف  تحس�ب 
الكهربائية المس�تهلكة )بوحدة كيلوواط. س�اعة( في زمن 

محدد في سعر الكيلوواط.ساعة.

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

انسخ اخلريطة املفاهيمية اآلتية التي تتعّلق بالكهرباء، ثم أكملها:

الكهرباء

التيار الكهربائيالدوائر الكهربائية

توصل على توصل على
يرتبط الجهد والتيار 

والمقاومة وفق
التيار في الدائرة 

الكهربائية يعتمد على
التيار في الدائرة 

الكهربائية يعتمد على
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ا�شتخدام املفردات

أجب عن األسئلة اآلتية:

ما المقصود بمرور الشحنة الكهربائية؟- 1

م�ا العالقة التي تربط بين الجهد والتيار والمقاومة في - 2
دائرة كهربائية؟

ما المواد التي تتحّرك فيها اإللكترونات بسهولة؟- 3

ما اسم المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربائي؟- 4

ما الدوائر التي تحتوي على أكثر من مسار؟- 5

ما الدوائر التي تحتوي على مسار واحد؟  - 6

امل���فاه������ي تثبي
اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

القوة المتبادلة بين إلكترونين هي:- 7

  أ- احتكاك.

  ب- تجاذب.

  ج- متعادلة.

  د- تنافر.

الخاصية التي تزداد في سلك عندما يقل قطره هي:- 8

  أ- المقاومة.

  ب- التيار.

  ج- الجهد.

  د- الشحنة.

استخدم الرسم البياني التالي لإلجابة عن سؤال 9.




















    



 كي�ف تتغّير المقاومة الكهربائي�ة إذا انخفضت القدرة - 9
من 2500 واط إلى 500 واط؟

  أ- تزداد 4 مرات.

  ب- تقل 4 مرات.

  ج- تتضاعف مرتين.

  د- ال تتغّير.

التفك�� الن�����اق�������د

 إذا تم تصغير قطر س�لك فلزي فكيف ُتغّير من - 10  ح��ّدد
طوله لإلبقاء على مقاومته الكهربائية ثابتة؟

ُيبّي�ن الج�دوالن اآلتي�ان عالق�ة الجه�د بالتي�ار لجهازي�ن 
كهربائيين، هما المذياع ومش�ّغل األقراص المدمجة. استعن 

بالجدولين لإلجابة عن األسئلة من 11 - 13

املذيا
اهد 
)فول(

التيار 
)اأمب(

2٫01٫0
4٫02٫0
٦٫03٫0

م�شغل االأقرا�ص املدة
اهد
)فول(

التيار 
)اأمب(

2٫00٫5
4٫01٫0
٦٫01٫5
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ا للعالق�ة بين الجهد وش�دة التيار، - 11 ا بياني��  اأن�ش��ئ ر�شماً

عل�ى أن ُتمّث�ل ش�دة التي�ار عل�ى المح�ور األفق�ي، 
والجه�د الكهربائ�ي عل�ى المحور الرأس�ي، ث�ّم فّرغ 
البيان�ات الخاصة بكل جهاز م�ن الجدول أعاله على 

الرسم البياني.

ف�ي - 12 المقادي�ر  ل�كل  الكهربائي�ة   اح�شب المقاوم�ة 
الجدولين الس�ابقين مس�تخدًما قانون أوم، ما مقاومة 

كل جهاز؟

 حّدد الجهاز الذي كان منحنى الرسم البياني له أقرب - 13
إل�ى األفقي، ه�ل كان الجهاز ذا المقاوم�ة الكهربائية 

األكبر أم األقل؟

 �شّم لعبة على لوحة: حول توصيل الدوائر الكهربائية - 14

اأن�شطةتقو االأداء

عل�ى التوالي أو على التوازي. قد تس�تند قواعد اللعبة 
على فتح الدائرة الكهربائية، وإغالقها، أو إضافة أجهزة 
إلى الدائرة، وانصهار المنصهر الكهربائي وتبديله، أو 

إغالق القواطع الكهربائية.

ا - 15  اح�ش��ب المقاوم��ة: إذا وصل�ت جه�اًزا كهربائيًّ
بمقبس جهد ُيعطي 110 فولت، فما مقاومة هذا 
الجهاز إذا كان التيار الكهربائي المار    فيه 10 أمبير؟

ل مجّفف ش�عر - 16  اح�شب التيار الكهربائي: إذا ُوصِ
قدرته 1000 واط بمصدر جهد 110 فولت، فما 

مقدار التيار الكهربائي الذي يمر فيه؟

ل مصباح كهربائي - 17  اح�شب الجهد الكهربائي: ُوصِ
مقاومت�ه 30 أوم ببطاري�ة، فإذا علم�ت أن التيار 
الكهربائي المار فيه 0٫10 أمبير، فما مقدار جهد 

البطارية؟

استعن بالجدول اآلتي لإلجابة عن السؤال 18
متو�شط القدرة لبع�ص االأجهزة الكهربائية يف وشعية 

اال�شتعداد للت�شغيل

القدرة ) واط(الجهاز
7٫0حاسوب

٦٫0فيديو
5٫0تلفاز

 ُيبّي�ن الج��دول أع�اله القدرة - 18 اح�ش��ب التكلفة:
الت�ي تس�تهلكها بع�ض األجه�زة وه�ي موصولة 
بالكهرب�اء، وف�ي وضعي�ة االس�تعداد للتش�غيل. 
احس�ب تكلفة الطاق�ة الكهربائية التي يس�تهلكها 
ا، إذا ُترك في وضعية االس�تعداد  كل جهاز ش�هريًّ
للتش�غيل لمدة ٦00 س�اعة في الش�هر، علًما بأن 

ثمن الكيلوواط.ساعة هو 3 فلس.
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توّر المغانط بقوة بع�شها في 
��ا بقوة  بع���ص، كم��ا توّر اأي�شاً
ف��ي ال�شحن����ات الكه��ربائي��ة 

المتحّركة.

الدرس األول
الخ�شائ�ص العامة للمغناي�ص

الفكرة الرئي�شة:  
الكهربائي�ة  الش�حنات   توّل�د 
المتحركة مجاالت مغناطيسية.

الدرس الثاني
التيار الكهربائي والمغناي�شية 

الفكرة الرئي�شة:  
المج�االت  توّل�د  أن   يمك�ن 

المغناطيسية تيارات كهربائية.


يمكن لهذا القطار أن يتحّرك بس�رعة 500 كم/س�اعة تقريًبا، دون أن يالمس 
سكة الحديد! ولكي يبلغ القطار هذه السرعة يستخدم قوة الرفع المغناطيسية؛ 
إذ ترف�ع هذه القوة القطار فوق الس�كة، ثم تعمل على دفعه إلى األمام بس�رعة 

كبيرة.

ا للمغانط. دفتر العلوم   اكتب قائمة بثالث طرائق، شاهدت خاللها استخدامً

المغناطيسية

٨٨٨٨٨٨٨٨٨
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القوى المغناي�شية
ا  يس�ير القطار المغناطيس�ي بس�رعة عالية مستخدمً
الق�وة المغناطيس�ية. كي�ف يمك�ن للمغناطي�س أن 
يجعل شيئًا ما يتحّرك؟ ستوّضح التجربة اآلتية قدرة 

.المغناطيس على التأثير بقَو
 ضع قضيبين مغناطيسيين متقابلين على طرفي - 1

ورقة بيضاء.
حّرك أحد المغناطيسين بلطف نحو اآلخر إلى - 2

أن  يتح�ّرك المغناطيس اآلخر، وقس المس�افة 
بينهما.

وك�ّرر - 3 درج�ة،   180 المغناطيس�ين  أح�د  أدِر 
الخط�وة 2، ث�م أدِر المغناطي�س اآلخ�ر 180 

درجة، وكّرر الخطوة مرتين أخريين.
كّرر الخطوة السابقة بعد أن تضع أحد المغانط - 4

.( T ليكّونا الحرف ) بشكل متعامد مع اآلخر
التفكي�ر الناق�د دّون النتائ�ج الت�ي حصل�ت - 5

عليه�ا في دفتر العل�وم. ما المس�افة التي يجب 
أن تكون بين المغناطيسين حتى يؤّثر كل منهما 
ف�ي اآلخر؟ وه�ل كان المغناطيس�ان يتحّركان 
ا أم يتحّرك كل منهم�ا بمعزل عن اآلخر؟  س�ويًّ
وكيف تؤّثر المسافة بين المغناطيسين في القوة 

المتبادلة بينهما؟ وّضح إجابتك.

الق�و املغناطيس�ية وجماالهتا: اعمل 
املطوي�ة التالي�ة لتس�اعدك عىل حتديد 
أوجه الش�به واالخت�الف بني القوى 

املغناطيسية واملجاالت املغناطيسية.

ارس�م عالم�ة عند منتص�ف احلاف�ة الطويلة 
للورقة.
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ا، ثم اطوِ  أدر الورق�ة عرضيًّ
احلافتني القصريتني، عىل أن 
تالمس�ا العالمة يف منتصف 

الورقة.

اكت�ب مصطل�ح القوة املغناطيس�ية عىل أحد 
وجهي الورقة، ومصطلح املجال املغناطييس 

عىل الوجه اآلخر للورقة.

ق�ارن ومّي�ز يف أثناء ق�راءة الفصل اكت�ب املعلومات حول 
كل موضوع حتت العنوان املناس�ب له. وبعد قراءة الفصل 
وّض�ح الفرق بني القوة املغناطيس�ية واملج�ال املغناطييس، 

واكتب ذلك يف اجلزء الداخيل من رشيط مطويتك.



اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3
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لمراجعة محتوى هذا الفصل وأنشطته 
ارجع إلى الموقع اإللكتروني:

www.obeikaneducation.com

عبر المواقع االإلكترونية عبر المواقع االإلكترونيةالعل�����وم 

نشاطات تمهيدية
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 الس�بب ه�و تعليل حدوث األش�ياء. والنتيجة هي األثر ال�ذي يترتب على   1     أتعّلم
السبب. يس�اعدك تعّلم السبب والنتيجة على فهم سبب حدوث األشياء، وما يترتب 
على هذا الس�بب. يمكنك استخدام المنّظمات التخطيطية لترتيب األسباب والنتائج 

وتحليلها في أثناء قراءتك.

2  أتــدّرب  اقرأ الفق�رة اآلتية، ثم اس�تخدم المنّظم التخطيطي أدن�اه؛ لُتبّين ما يحدث 
عندما تقذف الشمس الدقائق المشحونة نحو األرض.

 Sometimes•the•Sun•ejects•a•large•number•of•charged
 particles•all•at•once. Most•of•these•charged•particles•are
 deflected•by•Earth’s•magnetosphere. However، some•of•the
ejected•particles•from•the•Sun•produce•other•charged•par-

 ticles•in•Earth’s•outer•atmosphere. These•charged•particles
spiral•along•Earth’s•magnetic•field•lines•toward•Earth’s•mag-

 netic•poles. There•they•collide•with•atoms•in•the•atmosphere.
.These•collisions•cause•the•atoms•to•emit•light

from•page•677—

 Sometimes•the•Sun•ejects•a•large•number•of•charged
 particles•all•at•once. Most•of•these•charged•particles•are
 deflected•by•Earth’s•magnetosphere. However، some•of•the
ejected•particles•from•the•Sun•produce•other•charged•par-

 ticles•in•Earth’s•outer•atmosphere. These•charged•particles
spiral•along•Earth’s•magnetic•field•lines•toward•Earth’s•mag-

 netic•poles. There•they•collide•with•atoms•in•the•atmosphere.
.These•collisions•cause•the•atoms•to•emit•light

from•page•49—

تبعث الش�مس أحياًنا كمية  كبيرة من الجس�يمات المش�حونة مرة واحدة، 
وُيشّتت مجال األرض المغناطيسي الكثير منها، إاّل أن بعضها يوّلد جسيمات 
مش�حونة في الس�طح الخارجي للغالف الجوي ل�ألرض، فتتحّرك  حركة 
لولبية على امتداد خطوط المجال المغناطيسي لألرض، وتنحرف نحو قطبي 
األرض، فتتصادم هذه الجسيمات عند القطبين مع ذرات الغالف الجوي، 
وتسبب هذه التصادمات انبعاث الضوء من الذرات، وتتوّهج وتصدر أضواء، 
وهذا ما ُيعرف بالش�فق القطبي، كما ُيبّين الش�كل 9، وُتسّمى هذه الظاهرة 

أحياًنا في المناطق الشمالية من الكرة األرضية أضواَء الشمال.

ال�شبب

نتيجة نتيجة نتيجة

 انتبه جيًدا في أثناء قراءة الفصل ألس�باب  3   أطّبق
حركة الجسيمات المشحونة عبر المجال المغناطيسي، 
والنتائ�ج المترتب�ة عل�ى ذل�ك، وح�ّدد ثالثة أس�باب، 

ونتائج كل منها.

ال�شبب والنتيجة

أتهيأ للقراءة
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توجيه القراءة وتركيزها

ز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يأتي: ركِّ

 1 قبل قراءة الفصل  أجب عن العبارات الواردة في ورقة العمل أدناه:
• اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.	
• اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. 	

 2 بعد قراءة الفصل  ارجع إلى هذه الصفحة لترى، إن كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.
• إذا غرّيت إحدى اإلجابات، فبنّي السبب.	
• صّحح العبارات غري الصحيحة.	
• اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.	

قبل القراءة
 م��لةم اأوبعد القراءةا

 م اأو

1  تجذب األقطاب المختلفة للمغانط بعضها بعًضا.-

2  يحّول المحّرُك الكهربائيُّ الطاقَة الكهربائية إلى طاقة حركية.-

3  لم يتغّير المجال المغناطيسي لألرض منذ تشّكلها.-

4  تزداد قوة المجال المغناطيسي كلما ابتعدنا عن قطبي المغناطيس.-

5  ا بمجال مغناطيسي.- يحاط السلك الذي يحمل تياًرا كهربائيًّ

6  المغناطيس الكهربائي هو سلك ملفوف حول مغناطيس.-

7  ليس للمجال المغناطيسي أثر في الشحنات الكهربائية المتحّركة.-

8  يؤّثر المجال المغناطيسي لألرض في سطحها فقط.-

9  تنتج المجاالت المغناطيسية عن حركة األجسام.-

10  يعمل المحّول الكهربائي على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.-

أتهيأ للقراءة

 أجب عن العبارات الواردة في ورقة العمل أدناه:

تس�اعدك املنّظ�امت التخطيطية – 

ومنه�ا منظ�م الس�بب والنتيجة- 

بحي�ث  قرأت�ه  م�ا  تنظي�م  ع�ىل 

ا.  يمكنك تذكره الحقً
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ستتعلم أن 
تصف سلوك المغانط. �
تربط بين سلوك المغانط، والمجاالت  �

المغناطيسية.
توّضح لم�اذا ُتع�ّد بع�ض الم�واد  �

مغناطيسية؟

ستدرك أهمية
 المغناطيس�ية باعتباره�ا إحدى القوى 
األساس�ية في الطبيعية، ولها تطبيقات 

عملية كثيرة في الحياة.

 مراجعة المفردات
البو�شل��ة: أداة تتك�ون م�ن إب�رة 
بحري�ة،  تتح�ّرك  مغناطيس�ية، 

لتحديد االجتاهات.

المفردات الجديدة 
املجال املغناطييس	•
 املنطقة املغناطيسية	•
الغالف املغناطييس للكرة األرضية	•
الشفق القطبي	•

الخصائص العامة للمغناطيس  














المغــانط

ا  لعلك قم�ت يوًما بتثبيت أوراق على الثالجة أو  ا�شتعم��االت المغناي�ص قديماً
على س�طح معدني آخر مس�تخدًما المغناطيس، فهل تساءلت يوًما عن سبب جذب 
المغناطيس لبعض الفلزات؟ الحظ الناس منذ آالف الس�نين أن هناك معدًنا ُيسّمى 
المجناتي�ت يجذب القطع الحديدية، وقطًعا أخرى من المعدن نفس�ه، وأطلق على 
ه�ذه الظاهرة التي اس�تخدمت الحًقا في أغراض مختلفة اس�م المغناطيس�ية. وقد 
اكتش�فوا أنه�م عندما يدلك�ون قطًعا حديدي�ة بهذا المع�دن فإن ه�ذه القطع تصبح 
كالمجناتي�ت، فتج�ذب غيرها م�ن المعادن. وق�د ُصنعت أول بوصلة ف�ي التاريخ 
ا في الهواء، فأخذت تدور، حتى أش�ار  عندم�ا ترك�وا قطعة ممغنطة معّلقة تعليًقا حرًّ
أحد طرفيها إلى الشمال. وللبوصلة أهمية كبيرة في المالحة واالكتشافات العلمية، 
وخصوًص�ا في البحار؛ حيث كان البحارة قبلها يعتمدون على النجوم أو الش�مس؛ 

لمعرفة الجهة التي يبحرون إليها.

المغناي���ص الطبيعي ه�و جزء م�ن مع�دن المجناتيت، حيث يجذب األجس�ام 
المصنوعة من الحديد والفوالذ، ومنها: المس�امير، ومش�ابك ال�ورق، كما يجذب 
غيره من المغانط، أو يتنافر معها. ولكل مغناطيس قطبان )طرفان(، يسمى أحدهما 
القطب الشمالي ويرمز له بالرمز ش )N(، واآلخر القطب الجنوبي ويرمز له بالرمز 
ج )S(. وكم�ا يوّض�ح الش�كل 1؛ يتنافر القطب الش�مالي للمغناطيس مع األقطاب 
الش�مالية األخ�رى، بينما يج�ذب األقطاب الجنوبي�ة. ويتنافر القط�ب الجنوبي مع 

األقطاب الجنوبية األخرى، في حين يجذب األقطاب الشمالية.

 قم�ت يوًما بتثبيت أوراق على الثالجة أو  قم�ت يوًما بتثبيت أوراق على الثالجة أو 
هل تساءلت يوًما عن سبب جذب 
المغناطيس لبعض الفلزات؟ الحظ الناس منذ آالف الس�نين أن هناك معدًنا ُيسّمى 
وأطلق على وأطلق على 
قد قد 

 أول بوصلة ف�ي التاريخ 
ا في الهواء، فأخذت تدور، حتى أش�ار  ا في الهواء، فأخذت تدور، حتى أش�ار عندم�ا ترك�وا قطعة ممغنطة معّلقة تعليًقا حرًّ عندم�ا ترك�وا قطعة ممغنطة معّلقة تعليًقا حرًّ

 الش�مس؛  الش�مس؛ 

يجذب األجس�ام 
 ومش�ابك ال�ورق، كما يجذب 
 أحدهما  أحدهما 
 ويرمز له بالرمز 
؛ يتنافر القطب الش�مالي للمغناطيس مع األقطاب 
 يج�ذب األقطاب الجنوبي�ة. ويتنافر القط�ب الجنوبي مع  يج�ذب األقطاب الجنوبي�ة. ويتنافر القط�ب الجنوبي مع 

المغناطيس�يان  القطبان    يتنافر  ال�شكل 1
الش�مالّيان، ويتناف�ر القطب�ان 
المغناطيس�يان الجنوبّيان، أما 
لمغناطيس  الش�مالي  القطب 
فيتجاذب مع القطب الجنوبي 

لمغناطيس آخر.

الخصائص العامة للمغناطيس  
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المجال المغناي�شي لن يستغرق األمر طوياًل � عند تعاملك 
مع مغناطيس�ين متماثلي�ن � حتى تش�عر أن المغانط تتجاذب 
أو تتناف�ر دون أن تتالم�س. فكيف ُيحّرك المغناطيس جس�ًما 
دون أن يلمس�ه؟ لعلك تذكر أن القوة التي تحرك الجس�م قد 
تكون س�حًبا أو دفًعا، والقوة المغناطيس�ية ال تختلف عن قوة 
الجاذبية، والقوة الكهربائية، من حيث إنها تؤّثر في األجس�ام 
دون أن تالمس�ها، وَتضعف كلما ابتعدت المغانط بعضها عن 

بعض.

 تؤّث�ر القوة المغناطيس�ية ضم�ن منطقة ُتحي�ط بالمغناطيس 
وُتس�ّمى هذه القوة  المجال المغناطيس�ي. ويمكن الكشف 
عنها بتخطيط المجال المغناطيسي، وذلك بنشر برادة حديد 
ح�ول المغناطيس، حيث تترتب على ش�كل خطوط منحنية 
تحي�ط بالمغناطي�س، كما ُيبّين الش�كل 2؛ إذ تخرج خطوط 
المج�ال من القطب الش�مالي للمغناطيس في اتجاه القطب 
الجنوب�ي ل�ه، وتس�اعد خطوط المج�ال المغناطيس�ي على 

تعّرف اتجاه المجال المغناطيسي عند كل نقطة فيه.

كيف تستدل عىل وجود جمال مغناطييس؟   

ا، وتتباعد  تك�ون خطوط المجال متقاربة ف�ي المناطق التي يكون فيها المج�ال قويًّ
الخطوط كلما ضعف المجال، وكما تالحظ في الشكل، يكون المجال المغناطيسي 

أقوى ما يمكن بالقرب من القطبين، ويضعف كلما ابتعدنا عنهما.

تنحن�ي خط�وط المج�ال ليتقارب بعضه�ا من بعض ف�ي حالة التج�اذب، وتنحني 
لتتباع�د في حالة التنافر. وُيبّين الش�كل 3 خطوط المجال المغناطيس�ي بين قطبين 

شماليين، وكذلك بين قطب شمالي وآخر جنوبي.

ًلن يستغرق األمر طوياًللن يستغرق األمر طويال

ييا ي ل يياجال الال  اا  ال اب ا

اأ  الجال 
  يياال
 يالال  ال
 ي ال يو

الجبي

المغناطيس�ي  المجال    ُيحيط  ال�شكل 2
وك�لم���ا  بالمغ�ناطي��س، 
المج�ال  خط�وط  تقارب�ت 
المج�ال  كان  المغناطيس�ي 

أقوى.
المج�ال  يك�ون       حّدد أي�ن 
المغناطي�س  له�ذا  بالنس�بة 

أقوى ما يمكن؟

  يظه�ر التج�اذب والتنافر من  ال�شكل 3
خالل خطوط المجال.

            وّضح كيف يبدو المجال 
بي�ن قطبين مغناطيس�يين 

جنوبيين؟
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ـا مثل   يمكن أن تصبح بعض المواد مغناطيسً
الحديد، ويُحيط بها مجال مغناطيسـي. كيف تنشـأ المجاالت المغناطيسـية؟ 
ك الشـحنات الكهربائيـة؛ فحركـة  يتولّـد المجـال المغناطيسـي عندمـا تتحـرّ

ا. اإللكترونات تولّد مجاالً مغناطيسيًّ

وهـذه  إلكترونـات،  علـى  ذرة  وتحتـو كل  ذرات،  مـن  مـادة  تتكـون كل 
اإللكترونـات ال تتحـرك حول أنوية الـذرات فقط، وإنما تتحرك حول نفسـها 
ـا، كمـا يبين الشـكل ٤. وينجـم عن نوعـي الحركـة التي  حركـة مغزليـة أيضً
يتحركهـا كل إلكتـرون مجـال مغناطيسـي له اتجـاه محدد، وبذلـك تبدو كل 
ذرة وكأنهـا مغناطيس صغير. وبعض المواد، ومنها: الخشـب، والبالسـتيك، 
والمطاط، والورق، يلغي المجال المغناطيسـي لذرات مثل هذه المواد بعضه 
ا، وتسمى المواد غير المغناطيسية وتكون هذه المواد غير قابلة للتمغنط،  بعضً

وال يمكن أن تسلك سلوك المغناطيس أو أن يصنع منها مغناطيسات.

وهنـاك مـواد أخر ومنهـا: الحديد، والفـوالذ، والكوبلت، والنيـكل، والتي 
يطلق عليها اسـم المـواد المغناطيسـية، فيوجد فيها عدد كبير مـن الذرات لها 
مجاالت مغناطيسـية تشـير إلى االتجاه نفسـه، تسـمى المناطق المغناطيسية، 
وتحتوي مثل هذه المواد على عددٍ هائل من المناطق المغناطيسـية التي تكون 
في الوضع الطبيعي غير مرئية، كما في الشـكل ٥أ ، إال أنها قابلة للتمغنط عند 
ترتيبها، وعندها تسـلك سـلوك المغناطيس، وبذا يمكن صناعة المغناطيسات 
 ، منهـا، فعنـد تقريب مغناطيس قوي إلى مشـبك ورق مصنوع من الحديد مثالً
سـيعمل المجـال المغناطيسـي للمغناطيـس القوي علـى ترتيـب المجاالت 
المغناطيسـية للعديـد من المناطق المغناطيسـية داخل مشـبك الـورق؛ لتأخذ 
بيّن اتجـاه خطـوط المجـال المغناطيسـي نفسـه للمغناطيـس القـوي، كمـا يُ
الشـكل ٥ب. وهـذه العمليـة تـؤدي كمـا تُشـاهد إلـى مغنطة مشـابك الورق 

المتالمسة كما في الشكل ٥جـ.

ـا مثل  ـا مثل مغناطيسً مغناطيسً
ويُحيط بها مجال مغناطيسـي. كيف تنشـأ المجاالت المغناطيسـية؟ 
ك الشـحنات الكهربائيـة؛ فحركـة   عندمـا تتحـرّ

وهـذه  إلكترونـات،  علـى  ذرة  وتحتـو كل  ذرات،  مـن  مـادة  وهـذه تتكـون كل  إلكترونـات،  علـى  ذرة  وتحتـو كل  ذرات،  مـن  مـادة  تتكـون كل 
اإللكترونـات ال تتحـرك حول أنوية الـذرات فقط، وإنما تتحرك حول نفسـها 
. وينجـم عن نوعـي الحركـة التي 
يتحركهـا كل إلكتـرون مجـال مغناطيسـي له اتجـاه محدد، وبذلـك تبدو كل 
ذرة وكأنهـا مغناطيس صغير. وبعض المواد، ومنها: الخشـب، والبالسـتيك، 
والمطاط، والورق، يلغي المجال المغناطيسـي لذرات مثل هذه المواد بعضه 
ا، وتسمى المواد غير المغناطيسية وتكون هذه المواد غير قابلة للتمغنط،  ا، وتسمى المواد غير المغناطيسية وتكون هذه المواد غير قابلة للتمغنط، بعضً بعضً

وهنـاك مـواد أخر ومنهـا: الحديد، والفـوالذ، والكوبلت، والنيـكل، والتي 
يطلق عليها اسـم المـواد المغناطيسـية، فيوجد فيها عدد كبير مـن الذرات لها 
 ، ،
وتحتوي مثل هذه المواد على عددٍ هائل من المناطق المغناطيسـية التي تكون 
أ ، إال أنها قابلة للتمغنط عند أ ، إال أنها قابلة للتمغنط عند 
ترتيبها، وعندها تسـلك سـلوك المغناطيس، وبذا يمكن صناعة المغناطيسات 
 ،
سـيعمل المجـال المغناطيسـي للمغناطيـس القوي علـى ترتيـب المجاالت سـيعمل المجـال المغناطيسـي للمغناطيـس القوي علـى ترتيـب المجاالت 
؛ لتأخذ ؛ لتأخذ 

 كما في  كما في 

يمكن أن تصبح بعض المواديمكن أن تصبح بعض المواد

 تولّـــد حركـــة اإللكترونــات  
مجاالت مغناطيسية.

اللذيـن  الحركـة       صف نوعـي 
يظهران في الشكل.

أن  المعـادن  لبعـض   يمكـن  
تصبح مغانط مؤقتة.
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المجال المغناطيسي لألرض 

ال تنحص�ر المغناطيس�ية ف�ي قطع م�ن الحدي�د والفوالذ؛ 
فالكرة األرضية لها مجال مغناطيسي، كما في الشكل ٦. 

يق�ع  األرض�ي  المغناطيس�ي  المج�ال  مرك�ز  أن  وُيعتق�د 
عميًقا ف�ي لب األرض الخارجي. وهن�اك نظرية تقول: إن 
حرك�ة الحديد المصهور في الل�ب الخارجي لألرض هي 
المس�ؤولة ع�ن تولي�د المجال المغناطيس�ي ل�ألرض. إن 
شكل المجال المغناطيسي لألرض مشابه للمجال الناشئ 
ع�ن وج�ود قضي�ب مغناطيس�ي ضخ�م داخ�ل األرض، 
ويميل بزاوية 11 درج�ة للخط الواصل بين قطبي األرض 

الجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيينالجغرافيين.

 ل�ألرض مجال مغناطيس�ي  ال�ش��كل 6
مش�ابه للمج�ال المتك�ون ح�ول قضيب 

المغناطيس.









اإيجاد االنحرا المغناي�شي
القط�ب  نح�و  البوصل�ة  إلب�رة  الش�مالي  القط�ب  ُيش�ير 
المغناطيسي، وليس إلى القطب الشمالي الحقيقي. تخّيل 
أن�ك قمت برس�م خط يبدأ م�ن موقعك وينته�ي بالقطب 
�ا آخر من  الش�مالي الحقيق�ي ل�ألرض، ث�م رس�مت خطًّ
موقعك ينتهي بالقطب المغناطيسي الذي ُتشير إليه اإلبرة.

ُتس�ّمى الزاوية بين الخطين االنحراف المغناطيس�ي، وهو 
يختلف باختالف موقعك على س�طح األرض. وال بد من 

معرفة هذا االنحراف عند البحث عن الشمال الحقيقي.
حتديد امل�شكلة 

افت�رض أن موقعك عند 50° ش�مااًل، و110° غرًبا، ويقع 
القطب الش�مالي الحقيقي عند 90° شمااًل، و110° غرًبا، 
ويقع القطب المغناطيس�ي عند 80° شمااًل، و105° غرًبا، 

ما مقدار زاوية االنحراف المغناطيسي لموقعك؟

 °




°






     













حل امل�شكلة
1   ارس�م ش�كاًل مش�ابًها للش�كل أع�اله، وثّب�ت علي�ه -

البيانات السابقة.

2   عّين على الشك�ل موقعك، وموقع القطب المغناطيسي، -
والقطب الشمالي الحقيقي.

3  ا من موقع�ك للقطب الش�مالي الحقيقي، -  ارس�م خطًّ
ا آخر من موقعك للقطب المغناطيسي.  وخطًّ

4   قس الزاوية بين الخطين بالمنقلة.-



مغناطيسية األرض
ارجع إلى كراسة األنشطة العملية

تجربة عملية
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القطــب  موقـع   يختـلـف  
المغناطيسـي لـألرض مـن 

.سنة إلى أخر
حركـة  تكـون  ع كيـف       توقّ
هذا القطب خالل السنوات 

القليلة القادمة.


الخطوات

 ضع قليالً من برادة الحديد في . ١
طبق بتري بالسـتيكي، ثم ثبّت 

غطاءه بشريط الصق شفاف.

ا مـن المغانط فوق . ٢  اجمـع عددً
الطاولـة، واحمـل طبـق بتري 
فـوق كل مغناطيـس، والحـظ 
برادة الحديد، وارسـم شـكلها 

على ورقة.

 رتّـب مغناطيسـين أو أكثـر في . ٣
أوضاع مختلفة فـوق الطاولة، 
ثم ضـع البـرادة فوقها والحظ 

ما يحدث لها.


 ماذا يحدث للبرادة بالقرب من . ١
ا عنها؟ أقطاب المغانط، وبعيدً

 قـارن بيـن مجـاالت المغانـط . ٢
 د األقـو المـخـتـلفـة، وحـدّ

واألضعف من بينها.

للنحـل     
والحمـام وغيرهمـا من المخلوقـات أدوات 
مالحـة طبيعيـة خاصة؛ فهي تسـتفيد من المغناطيسـية إليجـاد طريقهـا، فبدالً من 
ا صغيـرة من معـدن المجناتيت داخل  البوصلـة وهـب الله لهذه المخلوقـات قطعً
ف المجال  أجسـامها، ولهـذه القطـع مجـاالت مغناطيسـية، تعتمد عليهـا في تعـرّ
ا استرشادية  المغناطيسـي األرضي لتحديد طريقها، وتستخدم باإلضافة لذلك نقاطً

أخر كالشمس والنجوم.

 ال تبقى أقطاب المجال المغناطيسـي  
األرضـي ثابتةً فـي مكانها، فالقطب الشـمالي يقع اآلن في مـكان يختلف عما كان 
بيّن الشـكل ٧. وقد يحـدث أكثر مـن ذلك، كأن  عليـه قبـل ٢٠ سـنة مضت، كمـا يُ
تيح اسـتخدام البوصلة الحالية  ينعكـس اتجاه المجال المغناطيسـي لألرض. ولو أُ
قبل ٧٠٠ ألف سنة ألشارت إبرتها إلى الجنوب الجغرافي الحالي بدالً من الشمال 
الجغرافي؛ إذ إن اتجاه مجال األرض المغناطيسي قد انعكس أكثر من ٧٠ مرة خالل 
الً ضمن البناء المغناطيسـي للصخور  ٢٠ مليون سـنة خلت، وقد وجد ذلك مسـجّ
د معه الترتيب  القديمة، وكان ذلك في أثناء عملية برود الصخر وتجمده، حيث تجمّ
المغناطيسي لذرات الحديد في الصخر، بما يتفق مع المجال المغناطيسي لألرض 
لت الصخور سـجالً للتغيّرات التي حدثت للمجال المغناطيسي  آنذاك، وبهذا شـكّ

األرضي عبر العصور.

للنحـل 
والحمـام وغيرهمـا من المخلوقـات أدوات 
بدالً من 
والحمـام وغيرهمـا من المخلوقـات أدوات 
بدالً من 
والحمـام وغيرهمـا من المخلوقـات أدوات 
بدالً من 
ا صغيـرة من معـدن المجناتيت داخل  البوصلـة وهـب الله لهذه المخلوقـات قطعً
ف المجال  ف المجال أجسـامها، ولهـذه القطـع مجـاالت مغناطيسـية، تعتمد عليهـا في تعـرّ أجسـامها، ولهـذه القطـع مجـاالت مغناطيسـية، تعتمد عليهـا في تعـرّ
ا استرشادية  المغناطيسـي األرضي لتحديد طريقها، وتستخدم باإلضافة لذلك نقاطً
ف المجال  أجسـامها، ولهـذه القطـع مجـاالت مغناطيسـية، تعتمد عليهـا في تعـرّ
ا استرشادية  المغناطيسـي األرضي لتحديد طريقها، وتستخدم باإلضافة لذلك نقاطً

ال تبقى أقطاب المجال المغناطيسـي ال تبقى أقطاب المجال المغناطيسـي 
األرضـي ثابتةً فـي مكانها، فالقطب الشـمالي يقع اآلن في مـكان يختلف عما كان 
. وقد يحـدث أكثر مـن ذلك، كأن . وقد يحـدث أكثر مـن ذلك، كأن 
تيح اسـتخدام البوصلة الحالية تيح اسـتخدام البوصلة الحالية 

 مرة خالل  مرة خالل 
الً ضمن البناء المغناطيسـي للصخور  الً ضمن البناء المغناطيسـي للصخور  مليون سـنة خلت، وقد وجد ذلك مسـجّ  مليون سـنة خلت، وقد وجد ذلك مسـجّ
د معه الترتيب  القديمة، وكان ذلك في أثناء عملية برود الصخر وتجمده، حيث تجمّ
المغناطيسي لذرات الحديد في الصخر، بما يتفق مع المجال المغناطيسي لألرض المغناطيسي لذرات الحديد في الصخر، بما يتفق مع المجال المغناطيسي لألرض 
 للتغيّرات التي حدثت للمجال المغناطيسي 

٤٢٤٢



ظاه�رة  القطب�ي    الش�فق  ال�شكل 9
ضوئي�ة طبيعي�ة تح�دث ف�ي 
أط�راف األرض البعيدة فوق 

األقطاب.

المغناطيس�ي  الغ�الف    ُيش�ّتت  ال�شكل 8
للكرة األرضية معظم الجسيمات 

المشحونة القادمة من الشمس.
خط�وط  تب�دو            وّضح لم�اذا 
لألرض  المغناطيسي  المجال 
ممتدة نح�و الجهة البعيدة عن 

الشمس؟





 


الغ��ال المغناي�شي للكرة االأرشية  تس�مى المنطق�ة المحيطة باألرض والتي 
تتأث�ر بالمجال المغناطيس�ي لألرض الغالف المغناطيس�ي للك�رة األرضية، وتقوم 
هذه المنطقة بحماية األرض من كثير من الجس�يمات المتأينة القادمة من الش�مس، 
حيث تبعث الش�مس جسيمات مش�حونة عبر الفضاء، تخترق المجموعة الشمسية 
بم�ا يش�به التيار الكهربائي الضخ�م، وعندما يقترب هذا التيار م�ن األرض يؤثر فيه 
مجالها المغناطيس�ي بقوة ويحرفه عن اتجاهه. وبهذا يتم حماية األرض من سقوط 
تلك الجس�يمات المش�حونة عليها، كما هو موّضح في الش�كل 8؛ لذا فإن اإلنسان 
والمخلوق�ات الحية األخرى على األرض تكون محمية من تأثير تلك الجس�يمات 
المش�حونة. وف�ي الوق�ت نفس�ه تؤّثر ه�ذه التي�ارات الشمس�ية في ش�كل الغالف 

المغناطيسي لألرض فتدفعه نحو االتجاه البعيد عن الشمس.

ال�شف�� القطب��ي  تبع�ث الش�مس أحياًنا كمي�ة  كبيرة من الجس�يمات المش�حونة 
م�رة واحدة، وُيش�ّتت مج�ال األرض المغناطيس�ي الكثير 
منه�ا، إاّل أن بعضها يوّلد جس�يمات مش�حونة في الس�طح 
الخارج�ي للغ�الف الج�وي ل�ألرض، فتتح�ّرك  حرك�ة 
لولبية عل�ى امتداد خطوط المجال المغناطيس�ي لألرض، 
وتنح�رف نح�و قطب�ي األرض، فتتصادم هذه الجس�يمات 
عن�د القطبي�ن م�ع ذرات الغ�الف الج�وي، وتس�بب هذه 
التصادم�ات انبعاث الضوء من ال�ذرات، وتتوّهج وتصدر 
أضواء، وهذا ما ُيعرف بالشفق القطبي، كما ُيبّين الشكل 9، 
وُتسّمى هذه الظاهرة أحياًنا في المناطق الشمالية من الكرة 

األرضية أضواَء الشمال.

الشفرة املغناطيسية تس�مى المنطق�ة المحيطة باألرض والتي 
ارجع إلى كراسة األنشطة العملية

تجربة عملية
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 تتج�ه إب�رة البوصلة مع  ال�ش��كل 10
أينم�ا  المغناطيس�ي  المج�ال  خط�وط 

وضعت حول المغناطيس.
إلب�ر  يح�دث      وّضح م�ا 
عن�د  جميعه�ا  البوص�الت 
إزالة القضيب المغناطيسي.

البو�ش�لة  إبرة البوصلة قضيب مغناطيسي صغير، له قطبان شمالي وجنوبي، وعند 
وضعها في مجال مغناطيسي تدور ثم تثبت في اتجاه يوازي خطوط المجال. وُيبّين 
الشكل 10 كيف يتأّثر اتجاه إبرة البوصلة بمكان وجودها حول قضيب مغناطيسي.

وكذلك يعمل المجال المغناطيس�ي لألرض على تدوير إبرة البوصلة، حتى تستقر 
عل�ى وض�ع يتج�ه فيه القطب الش�مالي إلب�رة البوصلة نح�و القطب المغناطيس�ي 
األرض�ي، الموج�ود ف�ي ش�مال الك�رة األرضي�ة. وه�ذا ُيبّي�ن أن قط�ب األرض 

المغناطيسي الموجود في أقصى الشمال هو قطب مغناطيسي جنوبي.

إبرة البوصلة قضيب مغناطيسي صغير، له قطبان شمالي وجنوبي، وعند 
وضعها في مجال مغناطيسي تدور ثم تثبت في اتجاه يوازي خطوط المجال. وُيبّين 

وكذلك يعمل المجال المغناطيس�ي لألرض على تدوير إبرة البوصلة، حتى تستقر 
وض�ع يتج�ه فيه القطب الش�مالي إلب�رة البوصلة نح�و القطب المغناطيس�ي 
األرض�ي، الموج�ود ف�ي ش�مال الك�رة األرضي�ة. وه�ذا ُيبّي�ن أن قط�ب األرض األرض�ي، الموج�ود ف�ي ش�مال الك�رة األرضي�ة. وه�ذا ُيبّي�ن أن قط�ب األرض 

العل��وم
عرب املواقع االإلكونية

الموشو: البو�شلة

زر الموقع اإللكتروني 
www.obeikaneducation.com

لتع�رف  أخ�رى  مواق�ع  أي  أو 
العديد من أنواع البوصالت. 

 اس�تخدم البوصل�ة في  ن�شا
موقع�ك؛ لتح�دد أي�ن أنت من 

القطب الشمالي الحقيقي.

اختبر نف�ش
وشّ.  ملاذا تسلك الذرات سلوك املغناطيس؟- 1
وشّ.  ملاذا جتذب املغانط احلديد، وال جتذب الورق؟- 2
�ش��ف.  كي�ف يك�ون س�لوك الش�حنات الكهربائية - 3

مماثاًل لسلوك األقطاب املغناطيسية؟
ح��دّد.  مناط�ق الضع�ف، ومناطق الق�وة يف املجال - 4

املحيط باملغناطيس.
التفك�� الناق��د:  إذا ت�م احلص�ول ع�ىل مغناطيس - 5

عىل ش�كل حذاء الفرس من ثني قضيب مغناطييس 
ليصب�ح ع�ىل ش�كل ح�رف U، فكي�ف يمك�ن أن 
يتجاذب مغناطيس�ان من هذا الن�وع، أو يتنافرا، أو 

يؤّثر كل منهام يف اآلخر تأثرًيا ضعيًفا؟

1 
الملخ�ص

املغانط
• 	بيو ا ا يال
• 	 اوالأ ا ابا يياا االأ

جا ا يياا
• 	 ب   ييا جال ياا ا

 الأ انا 
• 	  اا لأ ل اب اا ب 

انا 
املجال املغناي�شي لالأرص

• ي بالأ ال ايي  اجال 	
يياا يبال يي اياا

• 	 و ءب يياا الأ ااأ  
   ي الآو اآ ا   اااأ

أل ياا اتوا�ش��ل كان املالح�ون القدام�ى يعتم�دون ع�ىل - 6الأ
الش�مس، والنجوم، وخط الس�احل عند اإلبحار. 
وّض�ح كيف يزيد تطوي�ر البوصلة من قدرهتم عىل 

املالحة؟
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التيار الكهربائي والمغناطيسية

ينت�ج المج�ال المغناطيس�ي ع�ن حرك�ة الش�حنات الكهربائي�ة. كم�ا توّل�د حركة 
ا، وتجع�ل حرك�ة  مغناطيس��يًّ ال�ذرات مج�ااًل  ف�ي  الن�وى  اإللكترون�ات ح�ول 
اإللكترونات هذه بعض العناصر كالحديد مادة مغناطيسية. وعندما ُتضيئ مصباًحا 
ا، أو ُتشّغل قارئ األقراص المدمجة )CD( ستسمح بمرور تيار كهربائي في  كهربائيًّ
األسالك، أي ستتحّرك الش�حنات الكهربائية في السلك. ونتيجة لذلك ينشأ مجال 
مغناطيس�ي حول الس�لك. ُيبّين الش�كل 11(أ) المجال المغناطيس�ي الناشئ حول 

سلك يسري فيه تيار كهربائ�ي.

المغناي���ص الكهربائ��ي  انظر إلى خطوط المجال المغناطيس�ي الناش�ئة، حول 
المل�ف الذي يس�ري في�ه تي�ار كهربائّي، كم�ا في الش�كل 11 (ب)، س�تالحظ أن 
ا داخل الملف. وعند  المجاالت المغناطيس�ية للفاته تتحد مًعا، لُتش�ّكل مجااًل قويًّ
لف الس�لك حول قضيب حديدي، فإن المجال ُيمغنط الحديد، ليصبح مغناطيًسا، 
ويزي�د م�ن قوة مج�ال الملف، وُيس�ّمى الس�لك ال�ذي ُيلف حول قل�ب حديدي، 
ويسري فيه تيار كهربائّي المغناطيس الكهربائي، والذي يوّضحه الشكل 11 (ج�).

ينت�ج المج�ال المغناطيس�ي ع�ن حرك�ة الش�حنات الكهربائي�ة. كم�ا توّل�د حركة 
ا، وتجع�ل حرك�ة  مغناطيس��يًّ ال�ذرات مج�ااًل  ف�ي  الن�وى  ا، وتجع�ل حرك�ة اإللكترون�ات ح�ول  مغناطيس��يًّ ال�ذرات مج�ااًل  ف�ي  الن�وى  اإللكترون�ات ح�ول 
مصباًحا 
( ستسمح بمرور تيار كهربائي في 
 الكهربائية في السلك. ونتيجة لذلك ينشأ مجال  الكهربائية في السلك. ونتيجة لذلك ينشأ مجال 
 المجال المغناطيس�ي الناشئ حول 

، حول ، حول 
، س�تالحظ أن 
ا داخل الملف. وعند ا داخل الملف. وعند 
 فإن المجال ُيمغنط الحديد، ليصبح مغناطيًسا، 
ويزي�د م�ن قوة مج�ال الملف، وُيس�ّمى الس�لك ال�ذي ُيلف حول قل�ب حديدي، 

 يوّلد السلك الحلزوني الذي  ال�شكل 11
ا. يسري فيه تيار كهربائي مجااًل مغناطيسيًّ

   توّضح ب�رادة الحديد خطوط المجال 






مس�تقيم  س�لك  ح�ول  المغناطيس�ي 
يسري فيه تيار كهربائي.

الحدي�دي داخ�ل  القل�ب     يزي�د 






 الملف من المجال المغناطيسي؛
ألن القلب يصبح ممغنًطا. ا عند لف     يصبح المجال المغناطيس�ي قويًّ








الس�لك الذي يسري فيه التيار، على شكل 
ملف.

ستتعلم أن 
توّضح كيف يمكن أن تتحول الطاقة  �

الكهربائية  إلى طاقة حركية والعكس.
توّضح كيف يمكن خفض الجهد  �

الكهربائي ورفعه.

ستدرك أهمية
 الكهرباء والمغناطيسية في عمل كل من 
المحّرك الكهربائي والموّلد الكهربائي، 

ودورهما في الحياة اليومية.

 مراجعة المفردات
ت�دّف��ق  ال�ك�ه���ربائ��ي:  الت�ي��ار 

الشحنات الكهربائية.
المفردات الجديدة 

املغناطيس الكهربائي	•
املحّرك الكهربائي	•
املوّلد الكهربائي	•
التيار املتناوب	•
التيار املستمر	•
املحّول الكهربائي 	•

التيار الكهربائي والمغناطيسيةالتيار الكهربائي والمغناطيسية
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جتميع مغناي�ص كهربائي
الخطوات

ا مع�زواًل 10 - 1  ل�ف س�لًكا نحاس�يًّ
لفات حول مس�مار ف�والذي، ثم 
صل أح�د طرفيه بعد إزالة العازل 
بأحد قطبي بطارية، واترك الطرف 
اآلخ�ر غي�ر موص�ول إل�ى حي�ن 
الكهربائي،  المغناطيس  استخدام 
كما هو موّضح في الشكل 11ج�.

 بمرور الوق ��تح�ذي���ر: ي�شخن ال�شل
.عند مرور تيار كهربائي في ال�شل

 صل الطرف الثاني للسلك بقطب - 2
البطارية اآلخر، وقّرب المس�مار 
م�ن مش�ابك ورقي�ة، والحظ كم 
مشبًكا يمكن أن يحملها المسمار 

)المغناطيس(؟

 افصل السلك، وأعد لفه 20 لفة، - 3
ثم الح�ظ كم مش�بًكا يحمل هذه 

المرة؟ ثم افصل البطارية.

التحليل 

 ك�م مش�بًكا أمك�ن حمل�ه في كل - 1
مرة؟ وهل زيادة عدد اللفات تزيد 

من قوة المغناطيس أم تضعفه؟

 ارسم عالقة بيانية بين عدد اللفات - 2
وع�دد المش�ابك، ثم توّق�ع عدد 
المش�ابك التي يحمله�ا ملف من 
ا. 5 لفات، وتحّقق من ذلك عمليًّ

الجر���ص الكهربائ��ي  يمك�ن التحّك�م ف�ي المج�ال المغناطيس�ي للمغان�ط 
الكهربائي�ة بتش�غيلها أو إيق�اف عمله�ا، م�ن خ�الل التحك�م في م�رور التيار 
الكهربائ�ي. كما يمكن التحّكم في ق�وة المغناطيس الكهربائي، واتجاه مجاله 
المغناطيس�ي، م�ن خالل مق�دار التي�ار الكهربائ�ي، واتجاهه. وه�ذا التحّكم 
يجع�ل المغناطي�س الكهربائ�ي عمليًّ�ا؛ حيث ُيس�تخدم ف�ي تطبيق�ات كثيرة، 
منه�ا الجرس الكهربائي الذي يظهر في الش�كل 12. عندم�ا ُيضغط الزر على 
ا، فيعمل  مدخ�ل البيت تغلق الدائرة الكهربائية التي تتضّمن مغناطيًس�ا كهربائيًّ
المغناطي�س، ويجذب إليه رافعة حديدية مثبتة في نهايتها مطرقة صغيرة، تقوم 
بط�رق الناق�وس. وبهذا الوض�ع تكون الرافعة ق�د ابتعدت ع�ن نقطة توصيل 
معّينة، فتفتح الدائرة الكهربائية، ويفقد المغناطيس الكهربائي مجاله، ويتوّقف 
ع�ن العمل، وف�ي هذه المرحلة يأتي دور النابض ال�ذي ُيعيد الرافعة إلى نقطة 
التوصي�ل، فيع�ود المغناطيس إلى العم�ل من جديد. وتتك�ّرر هذه الخطوات 

ويستمر ضرب المطرقة للناقوس ما بقي الزر مضغوًطا.

يمك�ن التحّك�م ف�ي المج�ال المغناطيس�ي للمغان�ط 
 التيار 
 كما يمكن التحّكم في ق�وة المغناطيس الكهربائي، واتجاه مجاله  كما يمكن التحّكم في ق�وة المغناطيس الكهربائي، واتجاه مجاله 
 واتجاهه. وه�ذا التحّكم 
يجع�ل المغناطي�س الكهربائ�ي عمليًّ�ا؛ حيث ُيس�تخدم ف�ي تطبيق�ات كثيرة، 
. عندم�ا ُيضغط الزر على 
ا، فيعمل  مدخ�ل البيت تغلق الدائرة الكهربائية التي تتضّمن مغناطيًس�ا كهربائيًّ
 في نهايتها مطرقة صغيرة، تقوم  في نهايتها مطرقة صغيرة، تقوم 
بط�رق الناق�وس. وبهذا الوض�ع تكون الرافعة ق�د ابتعدت ع�ن نقطة توصيل 
معّينة، فتفتح الدائرة الكهربائية، ويفقد المغناطيس الكهربائي مجاله، ويتوّقف 
ع�ن العمل، وف�ي هذه المرحلة يأتي دور النابض ال�ذي ُيعيد الرافعة إلى نقطة ع�ن العمل، وف�ي هذه المرحلة يأتي دور النابض ال�ذي ُيعيد الرافعة إلى نقطة 
التوصي�ل، فيع�ود المغناطيس إلى العم�ل من جديد. وتتك�ّرر هذه الخطوات 

يمك�ن التحّك�م ف�ي المج�ال المغناطيس�ي للمغان�ط يمك�ن التحّك�م ف�ي المج�ال المغناطيس�ي للمغان�ط 

  يحتوي جرس الباب على مغناطيس كهربائي، وعندما ُتقفل الدائرة  ال�شكل 12
يعمل المغناطيس الكهربائي، وتضرب المطرقة الناقوس.

       وّضح كيف يتم إيقاف المغناطيس الكهربائي عن العمل كل مرة؟

ت���ش�����رب  ع��ن���دم����ا 
الناق���و���ص  المط�رق��ة 
تفت�� الدائرة ويتوقف 
المغناي�ص عن العمل.

المغناي���ص  يج��ذب 
الكهربائ��ي المطرقة 
فت�شرب الناقو�ص.

ال�ن�اب����ص  ي�ش��ح����ب 
ا عن  بعي��داً المطرقة 
 ��غل فت المغناي���ص 
الدائرة ويتوقف عن 

العمل.

عند شغط المفتاح 
ال�دائ���رة   ���ت�غ��ل

الكهربائية.

المغناي�ص  عمل  يبداأ 
 الالكهربائ��ي عند اإ

الدائرة.
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المغناطيسي والتنافر  التجاذب 

 .  ابحث عن جهـاز كهربائي يولّد حركـة كالمروحة مثالً
كيـف يمكن للطاقة الكهربائيـة التي دخلت المروحة أن 
ل إلـى طاقة حركية لشـفرات المروحـة؟ تذكر أن  تتحـوّ
ا تولّـد حولها مجاالً  ا كهربائيًّ األسـالك التي تحمل تيـارً
ا، له صفات المجال المغناطيسي  للمغناطيس  مغناطيسيًّ
ب سـلكان يسـري فيهمـا تياران  رِّ الدائـم نفسـه، فـإذا قُ
كهربائيّـان فـي االتجاه نفسـه، فإنهما يتجاذبـان، كما لو 

بيّن الشكل ١٣. كانا مغناطيسين، كما يُ

ا،  كما يؤثّر مغناطيسان كل منهما في اآلخر بقوة، فإن مغناطيسً 
ا يسـري فيه تيـار كهربائيّ يؤثـر كل منهما بقوة في اآلخر؛ حيـث إن المجال  وسـلكً
المغناطيسي المحيط بالسلك يجعله ينجذب  نحو المغناطيس، أو يتنافر معه حسب 
ل بعض الطاقة الكهربائية في السلك إلى طاقة حركية  اتجاه التيار فيه، وبذلك تتحوّ
ل الطاقة الكهربائية إلى  ى الجهاز الذي يحوّ بيّن الشكل ١٤(أ)، ويُسمّ كه، كما يُ تحرّ
كَ الكهربائـي. وللمحافظة على دوران المحرك يُصنع السـلك  طاقـة حركيـة المحرّ
الذي يسري فيه التيار على شكل حلقة، تدور تحت تأثير المجال المغناطيسي، كما 

بيّن الشكل ١٤ (ب). يُ

ومـن التطبيقـات األخـر التي تسـتخدم 
ـر  المغناطيس الكهربائي الجلفانومتر الذي يُسـتخدم ضمن أجهزة كثيرة، منها مؤشّ
الوقود في السيارة، وجهاز األميتر الذي يُستخدم لقياس شدة التيار الكهربائي، وجهاز 
ح في الشكل ١٥. الفولتمتر الذي يُستخدم لقياس فرق الجهد الكهربائي، كما هو موضّ

بيّن  بيّن يُ بيّن يُ بيّن يُ يُ

 يتجاذب السلكان اللذان يسري  
فيهما تيـاران كهربائيّان في 
االتجـاه نفسـه كاألقطـاب 
ا. المغناطيسية المختلفة تمامً

ك الكهربائي، تعمل   في المحرّ 
القوة التي يؤثّر بها المغناطيس 
الدائم في الملف الذي يسري 
فيه التيار على تحويل الطاقة 
الكهربائية إلى طاقة حركية.

 يؤثّر المجال المغناطيسـي المبيّن في الشكل في السلك الذي يسري      
فيه التيار الكهربائي، فيدفعه إلى أعلى.

         يؤثّـر المجـال المغناطيسـي الدائم فـي الحلقة بقوة 
ا فيها. تجعلها تدور حول نفسها، ما دام التيار مارًّ



٤٧٤٧



اأجهزة قيا�ص فر اهد ) الفولتم( و�شدة التيار ) االأمي( اإلثراء العلمي
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ال�شكل 15
ُتستخدم يف عّداد الوقود يف السيارة أداة صغرية ُتسّمى جلفانومرت، تعمل عىل حتريك إبرة العّداد كلام تغّريت كمية الوقود. 
وُيس�تخدم اجللفانومرت يف أجهزة القياس، ومنها الفولتمرت الذي يقيس فرق اجلهد الكهربائي، واألميرت الذي ُيستخدم يف 
قياس ش�دة التيار الكهربائي. وهناك جهاز متعدد القياس�ات ُيسّمى امللتمرت؛ يعمل هذا اجلهاز عمل الفولتمرت واألميرت، 

وذلك من خالل تبديل الوضع بينهام باستخدام مفتاح خاص.

يوج�د يف اجللفانومرت مؤّرش يتصل مع ملف قابل للدوران بني 
قطبي مغناطيس دائ�م، وعندما يرسي فيه  التيار الكهربائي يف 
�ا كهربائيًّا، وتنش�أ قو جتاذب  املل�ف يصب�ح امللف مغناطيسً
وتناف�ر بني أقطاب املل�ف وأقطاب املغناطي�س الدائم، تؤدي 
إىل دوران املل�ف بمقدار يتناس�ب مع مق�دار التيار الكهربائي 

املار فيه.

ُيستخدم جهاز األميرت لقياس شدة التيار يف الدوائر الكهربائية. 
ا، ويوصل  ويرتّكب األميرت من جلفانومرت ومقاومة صغرية جدًّ
م�ع عنارص الدائ�رة الكهربائية عىل الت�وايل، بحيث يمر خالله 
تي�ار الدائرة الكهربائي�ة كله، وكلام كان التي�ار يف الدائرة أكرب 

كان انحراف مؤّرش اجللفانومرت أكرب.

ُيس�تخدم جه�از الفولتم�رت لقي�اس ف�رق اجله�د يف الدوائ�ر 
الكهربائي�ة، ويرتّكب الفولتمرت من جلفانومرت ومقاومة كبرية 
ا، ويوصل جهاز الفولتمرت مع عن�ارص الدائرة الكهربائية  ج�دًّ
ع�ىل الت�وازي، بحيث ال يمر في�ه تيار ُيذكر. وكل�ام كان فرق 

اجلهد أكرب كان انحراف مؤّرش اجللفانومرت أكرب.

01 12 2
3 3

4 4
5 5

M645-23C-MSS02
Kent

مقياس مدرج

مؤرش
ملف

أسالك
مغناطيس 

دائم

lllll
lllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
0

1
2 3

4
5

V

بطارية
-

+

lllll
lllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
0

0.2
0.4 0.6 0.8

1
A

بطارية
-

+



كة  ثم يؤثّر المجال المغناطيسـي بقـوة في اإللكترونات المتحرّ
ا اندفاعها على امتداد السلك. نحو األسفل، مسببً

حب سـلك عبر مجال مغناطيسي فإن اإللكترونات في  إذا سُ
ك معه نحو األسفل. السلك جميعها تتحرّ



ك الكهربائي على تحويل الطاقة الكهربائية إلى  يعمل المجال المغناطيسي في المحرّ
ى المولد الكهربائي، يستخدم  طاقة حركية. وعلى العكس من ذلك، هناك جهاز يُسمّ
ك  ل الطاقة الحركيـة إلى طاقـة كهربائيـة. أي أن المحرّ المجـال المغناطيسـي ليحـوّ
نان تحويـالت بين الطاقـة الكهربائية والطاقـة الحركية. ففي  والمولّـد كليهمـا يتضمّ
ل الطاقة  ا في المولّـد فتتحوّ ل الطاقـة الكهربائية إلى طاقة حركيـة. أمّ ك تتحـوّ المحـرّ
بيّن الشـكل ١٦ كيف يتولّـد تيار كهربائي في سـلك  الحركيـة إلـى طاقـة كهربائيـة. يُ
عند تحريكه داخل مجال مغناطيسـي؛ حيث إن حركة السـلك إلى أسـفل هي حركة 
لإللكترونـات داخله إلى أسـفل، كما فـي الجزء األيمن من الشـكل، وفي أثناء ذلك 
يؤثّـر المجال المغناطيسـي في هذه اإللكترونات بقوة، فيدفعها على امتداد السـلك، 

ا. ا كهربائيًّ ا بذلك تيارً كما في الجزء األيسر من الشكل، مولّدً

إلنـتــاج التيـار  
ل السلك في صورة حلقة  الكهربائي، يشكَّ
كما في الشـكل ١٧. ولكـي تدور الحلقة، 
تُوصل بمصدر قدرة خارجي يزودها بطاقة 
غيّر التيـار الكهربائي المتولّد في  حركيـة. يُ
ا يُسبّب  السلك اتجاهه كل نصف دورة، ممّ
تنـاوب التيار مـن الموجب إلى السـالب، 
 .(AC) ى التيـار المتنـاوب وعندهـا يُسـمّ
وفـي المملكة يتغيّر اتجاه التيار الكهربائي 
د بـه المنـازل بمعـدل ٦٠ مرة  الـذي تـزوّ

خالل الثانية. 

تُوصل بمصدر قدرةتُوصل بمصدر قدرةتُوصل بمصدر قدرةتُوصل بمصدر قدرةتُوصل بمصدر قدرةتُوصل بمصدر قدرة

 عنـد تحريك سـلك عبر  
مجـال مغناطيسـي يتولّد 
تيـار  السـلك  هـذا  فـي 

كهربائي.

 يعمل مصدر الحركة في  
المولّـد الكهربائـي على 
المصنوعة  الحلقة  تدوير 
من السلك داخل المجال 
المغناطيسي، وكل نصف 
دورة للحلقة ينعكس اتجاه 
التيار المتولّد فيها، وهذا 
د  النوع من المولّدات يزوّ

د. المصباح بتيار متردّ

٤٩٤٩



 تزود محطات توليد الكهرباء  ال�شكل 18
الت�ي تعم�ل على الفح�م أو الغ�از العالم 

بالكثير من الطاقة الكهربائية.

ا ب�داًل من التيار المتناوب، في  اأن��وا التيار الكهربائي  تنتج البطارية تياًرا مس�تمرًّ
التيار المس�تمر )DC( تتدّفق اإللكترونات في اتجاه واح�د، أّما في التيار المتناوب 
فُتغّي�ر اإللكترون�ات اتج�اه حركته�ا ع�دة م�رات ف�ي الثاني�ة، وتتواف�ر اآلن بعض 

الموّلدات التي توّلد تياًرا مستمًرا بداًل من التيار المتناوب.

املوّلد  من  عليها  نحصل  التي  الكهربائية  التيارات  أنواع  ما    
الكهربائي؟

محط��ات توليدالق��درة الكهربائي��ة  ُتنت�ج الموّل�دات الكهربائية معظ�م الطاقة 
الكهربائية المس�تخدمة في العال�م. ويوّلد الموّلد الصغير الطاق�ة لمنزل واحد. أّما 
الموّلدات الضخمة في محطات توليد القدرة الكهربائية، فُتنتج ما يكفي من الكهرباء 
آلالف المن�ازل. وُتس�تخدم مصادر متنوع�ة للطاقة � منها الفح�م أو الغاز أو النفط 
أو طاق�ة المياه الس�اقطة من الش�الالت � لتزّود الموّلدات بالطاق�ة الحركية، فتدور 
الملفات خالل مجاالت مغناطيسية لتوليد التيار الكهربائي. وُيبّين الشكل 18 محطة 
توليد القدرة الكهربائية، باستخدام الفحم الحجري، وهي األكثر شيوًعا؛ فالكثير من 
الطاق�ة الكهربائي�ة الموّلدة في بعض الدول تنتج عن حرق الفحم، بينما تعتمد دول 

مجلس التعاون الخليجي على توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز والنفط.

الجهد الكهربائي  يتم نقل الطاقة الكهربائية الموّلدة في محطات القدرة الكهربائية 
إلى المنازل، باس�تخدام األس�الك. ولعل�ك تذكر أن الجه�د الكهربائي هو مقياس 
لمق�دار الطاق�ة الكهربائية التي تحملها الش�حنات المتحّركة خالل تي�ار كهربائي. 
وُتنق�ل الطاقة الكهربائية م�ن محطات توليدها عبر األس�الك، وبفرق جهد كبير قد 
يصل إلى 700 ألف فولت تقريًبا. وال ُتعّد عملية نقل الطاقة الكهربائية، بفرق جهد 
منخف�ض ذات كفاءة كبيرة؛ ألن معظم الطاقة الكهربائية عندها س�تتحّول إلى طاقة 
حرارية في األسالك. وفي المقابل ُتعّد عملية نقل الطاقة الكهربائية بفرق جهد كبير 
غير آمنة لالس�تخدام في المنازل؛ إذ نحتاج إلى اس�تخدام جهاز يعمل على خفض 

الجهد الكهربائي، يسمى المحول الكهربائي.

 في 

 وتتواف�ر اآلن بعض 

املوّلد  من  عليها  نحصل  التي  الكهربائية  التيارات  أنواع  ما 

ُتنت�ج الموّل�دات الكهربائية معظ�م الطاقة 
الكهربائية المس�تخدمة في العال�م. ويوّلد الموّلد الصغير الطاق�ة لمنزل واحد. أّما الكهربائية المس�تخدمة في العال�م. ويوّلد الموّلد الصغير الطاق�ة لمنزل واحد. أّما 
 فُتنتج ما يكفي من الكهرباء 
آلالف المن�ازل. وُتس�تخدم مصادر متنوع�ة للطاقة � منها الفح�م أو الغاز أو النفط 
أو طاق�ة المياه الس�اقطة من الش�الالت � لتزّود الموّلدات بالطاق�ة الحركية، فتدور 
 محطة 

، بينما تعتمد دول ، بينما تعتمد دول 

الكهربائية 
 باس�تخدام األس�الك. ولعل�ك تذكر أن الجه�د الكهربائي هو مقياس  باس�تخدام األس�الك. ولعل�ك تذكر أن الجه�د الكهربائي هو مقياس 
لمق�دار الطاق�ة الكهربائية التي تحملها الش�حنات المتحّركة خالل تي�ار كهربائي. 
 وبفرق جهد كبير قد 
 بفرق جهد  بفرق جهد 
طاقة 
 وفي المقابل ُتعّد عملية نقل الطاقة الكهربائية بفرق جهد كبير 
 خفض  خفض 

ا ب�داًل من التيار الم تنتج البطارية تياًرا مس�تمرًّ

العل��وم
عرب املواقع االإلكونية

الموشو: وحدات توليد القدرة

ُزر الموقع اإللكتروني 
www.obeikaneducation.com

أو أي مواقع أخرى 

للمزي�د م�ن المعلوم�ات حول 
األنواع المختلفة لمحطات توليد 
القدرة الكهربائية المستخدمة في 

منطقتك.

 صّنف األنواع المختلفة  ن�شا
الق�درة  تولي�د  محط�ات  م�ن 

الكهربائية.
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تغيير الجهد الكهربائي
المح��ول الكهربائي  هن�اك أجهزة كهربائية تعمل على تغيي�ر الجهد الكهربائي 
بالزي�ادة أو النقصان تس�مى المح�والت الكهربائي�ة. المح�ّول الكهربائي جهاز 
ُيغّي�ر الجه�د الكهربائي للتيار المتن�اوب مع ضياع القليل من الطاقة. وُتس�تخدم 
المح�ّوالت لرفع الجه�د الكهربائي قبل نق�ل التيار الكهربائ�ي عبر خطوط نقل 
القدرة لش�بكة التوزيع، وُتس�تخدم محّوالت أخرى لخفض الجهد بعد نقله، من 
أجل االستخدام الصناعي أو المنزلي، وُيبّين الشكل 19 ذلك النظام. وُتستخدم 
أيًض�ا مح�والت صغيرة لخفض الجهد م�ن 220 فولت إلى أق�ل من ذلك لكي 
ُيناس�ب األجهزة التي تعمل عل�ى البطاريات، كأن ُيخفض إلى 12 فولت أو أقل 

من ذلك.

ما الذي يقوم به املحول؟   

يتركب المحول عادة من ملفين من األسالك حول قلب حديدي، كما ُيبّين الشكل 20؛ 
إذ يوصل أحدهما بمصدر التيار المتناوب، وعندما يس�ري التيار في هذا الملف 
يتوّلد مجال مغناطيسي في القلب الحديدي، كما يحدث في المغناطيس الكهربائي، 
وألن التيار الكهربائي متناوب، يغيِّر المجال المغناطيس�ي اتجاهه باستمرار، مما 

ُيسّبب توليد تيار متناوب آخر في حلقات الملف اآلخر للمحّول.

ُيغّي�ر الجه�د الكهربائي للتيار ُيغّي�ر الجه�د الكهربائي للتيار ُيغّي�ر الجه�د الكهربائي للتيار ُيغّي�ر الجه�د الكهربائي للتيار ُيغّي�ر الجه�د الكهربائي للتيار ُيغّي�ر الجه�د الكهربائي للتيار 

ُيناس�ب ُيناس�ب ُيناس�ب ُيناس�ب ُيناس�ب 

إذ يوصل أحدهما بمصدر التيار إذ يوصل أحدهما بمصدر التيار إذ يوصل أحدهما بمصدر التيار إذ يوصل أحدهما بمصدر التيار إذ يوصل أحدهما بمصدر التيار 

ُيسّبب توليد تيار ُيسّبب توليد تيار ُيسّبب توليد تيار ُيسّبب توليد تيار ُيسّبب توليد تيار 

من  الكهرب�اء    انتق�ال  ال�شكل 19
المولد إلى المنزل.

  يرفع المحّول الكهربائي الجهد  ال�شكل 20
الكهربائي أو يخفضه. وتساوي 
المل�ف  لف�ات  ع�دد  نس�بة 
االبتدائي إلى عدد لفات الملف 
الثانوي نسبة الجهد الداخل إلى 

الجهد الناتج.
          حّدد الجهد المخرج، إذا كان 

الجهد الداخل ٦0 فولت.
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 في  ح��رب التي��ارات الكهربائية
أواخ�ر القرن التاس�ع عش�ر كانت 
الكهرباء ُتنقل بنظام التيار المستمر 
الذي طوره العالم )توماس أديسون(. 
وللحف�اظ عل�ى ه�ذا التط�ّور قاد 
أديس�ون حرًبا ضد استخدام التيار 
المتن�اوب في نق�ل الكهرباء الذي 
طوره العالمان )جورج واش�نطن( 
و)نيقوال تسال(، إال أنه عام 1893 
ثبت أن نقل الطاقة باستخدام التيار 
المتناوب كان اقتصاديًّا وأكثر كفاءة، 
لذا أصبح التيار المتناوب معتمًدا.

ن�شبة تحويل المحّول الكهربائي  سواء أكان المحول رافًعا للجهد أو خافًضا 
له، فإن نس�بة عدد لفات الملف االبتدائي إلى عدد لفات الملف الثانوي تساوي 
النسبة بين الجهد المدخل إلى المحول والجهد المخرج منه. ولعلك تالحظ في 
الش�كل 20 أن نس�بة عدد لفات الملف االبتدائي إلى عدد لفات الملف الثانوي 
ه�ي 3 : 9، وعن�د اختصارها تصبح 1 : 3. ومن ذلك نس�تنتج أنه إذا كان الجهد 

الداخل ٦0 فولت، فإن الجهد الناتج ال بد أن يكون 180 فولت.

يك�ون الجه�د الكهربائي في المح�ّول أعلى ف�ي الجهة التي تحت�وي على عدد 
لف�ات أكث�ر، فإذا كان ع�دد لفات المل�ف االبتدائي أكبر من ع�دد لفات الملف 
الثانوي، فإن المحّول يكون خافًضا للجهد. وعلى العكس من ذلك إذا كان عدد 
لف�ات المل�ف االبتدائي أقل من ع�دد لفات الملف الثانوي ف�إن المحّول يكون 

رافًعا للجهد، ويمكن حساب ذلك بصورة عامة من خالل العالقة: 

  _______________ عدد لفات الملف االبتدائي  
عدد لفات الملف الثانوي

___________________ الجهد المدخل للملف االبتدائي     =   
الجهد المخرج من الملف الثانوي

   

 ____________ ن للملف االبتدائي  
ن للملف الثانوي

_____________ جه للملف االبتدائي    =   
جه للملف الثانوي    

كان المحول رافًعا للجهد أو خافًضا 
تساوي 
خرج منه. ولعلك تالحظ في خرج منه. ولعلك تالحظ في 
 أن نس�بة عدد لفات الملف االبتدائي إلى عدد لفات الملف الثانوي 
. ومن ذلك نس�تنتج أنه إذا كان الجهد . ومن ذلك نس�تنتج أنه إذا كان الجهد 

يك�ون الجه�د الكهربائي في المح�ّول أعلى ف�ي الجهة التي تحت�وي على عدد 
 الملف  الملف 
 فإن المحّول يكون خافًضا للجهد. وعلى العكس من ذلك إذا كان عدد 
 الملف الثانوي ف�إن المحّول يكون 

كان المحول رافًعا للجهد أو خافًضا كان المحول رافًعا للجهد أو خافًضا أ

الجه��د المخ��رج من الملف الثان��وي لمح��ول:  إذا كان الجهد المدخل ف�ي الملف االبتدائي لمح�ول كهربائي 
220فول�ت، وع�دد لفات كل م�ن ملفه االبتدائ�ي، والثانوي500، 100 لف�ة على الترتيب، فأجب عن الس�ؤاليين 

التاليين:
احسب مقدار اجلهد املخرج من امللف الثانوي للمحول.. 1
حدد ما إذا كان املحول رافًعا للجهد أم خافًضا له.. 2

احلل:

جه للملف االبتدائي = 220 فولت ·1 املعطيات:

ن للملف االبتدائي = 500 لفة ·

ن للملف الثانوي = 100 لفة ·

حساب مقدار الجهد المخرج من الملف الثانوي ·2 املطلوب:

تحديد نوع المحول. ·

3 احلل:

 _____________ ن للملف االبتدائي  
ن للملف الثانوي

______________ جه للملف االبتدائي    =   
جه للملف الثانوي عوض باملعطيات يف املعادلة:   

ح�ّل معادلة ب�شيطةتطبي الرياشيات
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التصوير بالرنين المغناطيسي 

 ،)MRI( تستخدم تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي 
المجاالت المغناطيس�ية لتصوير مقاطع داخل جسم 
اإلنسان؛ وذلك للكشف عن تلف األنسجة أو األمراض أو وجود األورام الخبيثة. 

وعلى خالف األشعة السينية التي يمكن أن ُتسّبب تلًفا ألنسجة الجسم عند التصوير، 
ا قويًّ�ا والموجات  ف�إن التصوي�ر بالرنين المغناطيس�ي، يس�تخدم مجااًل مغناطيس�يًّ
الراديوية؛ حيث يتم إدخال المريض داخل جهاز، كما هو موّضح في الش�كل 21. 
ا أقوى  يوجد داخل الجهاز مغناطيس كهربائي فائق التوصيل، يوّلد مجااًل مغناطيسيًّ

من مجال األرض 20000 مرة تقريًبا.

اإنت��اج �شور بالرنين المغناي�شي  ُتش�ّكل ذرات الهيدروجين ٦3 % من الذرات 
الموجودة في جسم اإلنسان. ونواة ذرة الهيدروجين هي البروتون الذي يسلك سلوك 
مغناطيس صغير. عند التقاط الصورة يعمل المجال المغناطيسي القوي داخل أنبوب 
الجهاز، على ترتيب هذه البروتونات في جسم اإلنسان مع المجال. وبعد ذلك ُتسّلط 
موج�ات راديوية على المكان المراد تصويره من الجس�م، فتمتص البروتونات في 

جسم اإلنسان جزًءا من طاقة هذه األمواج، فيتغّير ترتيب هذه البروتونات.

وبع�د غل�ق مص�در الموج�ات الراديوي�ة تع�ود البروتون�ات الم�زّودة بالطاقة إلى 
االصطف�اف م�ع المجال المغناطيس�ي باعث�ًة طاقتها الت�ي امتصته�ا. وتعتمد كمية 
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  يت�م إدخ�ال المري�ض في  ال�شكل 21
جهاز الرنين المغناطيسي، 
المج�ال  يعم�ل  حي�ث 
المغناطيس�ي الق�وي على 
لألنس�جة  ص�ور  التق�اط 

داخل جسم المريض.

  500 _ 100   =   220 __ 
  جه للملف الثانوي

   44 فولت جه للملف الثانوي =   220×100 _ 500 

نوع املحول خافض للجهد حيث أن اجلهد املخرج أقل من اجلهد املدخل للمحول

امللف 4 للتحقق من إجابتك : من  املخرج  اجلهد  عن  والتعويض  باملحول  اخلاصة  العالقة  تطبيق  عند 
الثانوي )44فولت( فإن اجلهد املدخل للملف االبتدائي سيساوي 220 فولت.

اجلهد  وإذا كان  اإلبتدائي 100:1000  إىل  الثانوي  ملفيه  لفات  النسبة بني عدد  لديك حمول كهربائي،  كان  إذا 
الناتج عن ملفه الثانوي 25 فولت، فام مقدار اجلهد املدخل مللفه االبتدائي؟

م�شائل تدريبية

5353



الطاقة وإرس�الها إلى الحاسوب، ليعمل بدوره على تحويلها إلى صور كالتي تظهر 
في الشكل22.

ربط الكهرباء بالمغناي�شية  هناك عالقة بين الشحنات الكهربائية، والمغانط. 
ا، ويؤّثر  تتمّثل هذه العالقة في أن تحريك الش�حنة الكهربائية يوّلد مجااًل مغناطيسيًّ
المج�ال المغناطيس�ي بقوة في الش�حنات الكهربائية المتحّرك�ة. وهذه العالقة هي 

التي تجعل المحّرك الكهربائي، والموّلد الكهربائي، يعمالن. 

الطاقة وإرس�الها إلى الحاسوب، ليعمل بدوره على تحويلها إلى صور كالتي تظهر 

 والمغانط. 
ا، ويؤّثر   مغناطيسيًّ
المج�ال المغناطيس�ي بقوة في الش�حنات الكهربائية المتحّرك�ة. وهذه العالقة هي 

للدم�اغ،  عرض�ي    مقط�ع  ال�شكل 22
تظه�ره ص�ورة باس�تخدام 

الرنين المغناطيسي.

اختبر نف�ش
�شف كيفي�ة اعتامد ق�وة املغناطي�س الكهربائي عىل - 1

مقدار التيار، وعدد اللفات.
 كيفية عمل املحّول الكهربائي.- 2 وشّ
�شف كيفية تأثري املغناطيس يف سلك يرسي فيه تيار.- 3
�شف عملية توليد التيار املتناوب.- 4
ما اأهمية املحوالت الكهربائية؟- 5
التفك الناقد: قارن بني كل من األميرت والفولتميرت - 6

م�ن حي�ث الكمي�ة الفيزيائي�ة التي يقيس�ها، طريقة 
توصيلهام يف الدوائ�ر الكهربائية، مقاومة كل منهام.
    - قارن بني عمل املحرك الكهربائي واملولد الكهربائي.

2 
الملخ�ص
التيار الكهربائي واملغناي�شية

• 	 يا ي   ل ييا ال ل
• 	  ل   يباال ياا 

ا   ل يبا يا ي 
التجاذب والتنافر املغناي�شي 

• 	 ا  يباال  اال الباي    ا ل  
 اي  ا  ا وو ي ا

 ييا جال اا   يبا
• 	 ا  ا  يباال  اال  انا ل 

ا و و اأ و ي
ا�شتعمال املغانط يف توليد الكهرباء

• 	 ا ا يا اي الباال لل ا 
الباء ا و  ال   و يبا

ييا ال
• 	 ايا ال يابال ايال  ان 

ا ياوال اوا
• 	 يباال ال لي ا ل اأ 

 ا  ي ا ييايال ال ال 
يبا ا

تغي اهد الكهربائي
• 	اوا يال ا  يبال ال ا 
• 	 ا ااأ يباال لا  ان ا

 ل ا والآ جل
الت�شوير بالرن املغناي�شي 

•  ي ال بالن اايي 	
يياا جالا MRI

www.obeikaneducation.com

اح�شب الن�شبة: إذا كان عدد لفات امللف االبتدائي - 7
ملحّول كهربائي 10 لفات، وعدد لفات ملفه الثانوي 
50 لفة، وكان اجله�د عىل املل�ف االبتدائي 110 

فولت، فام مقدار اجلهد عىل ملفه الثانوي؟
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والمخيميـن  والكشـافة،  للمتنزهيـن،  قيّمـة  أداة  البوصلـة 
. وقد قـام مخترعون صينيون قبل حوالي  والمتنقليـن في البرّ
١٠٠٠ سـنة بمغنطة قطع صغيرة من الحديد، واعتمدوا هذه 
الطريقـة لصناعـة البوصلـة. ويمكنك اسـتخدام اإلجراءات 

نفسها لتصنع بوصلتك الخاصة.

ستتعلم أن 
احلث املغناطييس. �
بوصلة. �

المواد وا�دوات
طبق بتري• 
الصق• 
مـاء• 
قلم تخطيط• 

ورق• 
إبرة خياطة• 
ملعقة بالستيكية • 
مغناطيس• 

إجراءات السالمة

   

 سؤال من واقع الحياة 
كيف تصنع بوصلة؟

 الخطوات 
  ارسـم منقلة دائرية كما في الشكل، ثم ألصقها أسفل

طبـق بتـري، بحيث يمكـن رؤيتها علـى أال تبتل عند 
ملئه بالماء. ثم امأل الطبق بالماء إلى حافته.

  ن أحد طرفي إبرة الخياطة بقلم التخطيط، ثم مغنط لوّ
اإلبـرة بوضعها مدة دقيقـة مالصقـة للمغناطيس في 

اتجاه قطبيه.
  ًدع اإلبـرة تطفو فوق الماء في طبق البتري مسـتعمال

ر الطبـق على أن  الملعقـة البالسـتيكية بحـذر، ثم دوّ
يـدور معه تدريـج المنقلـة ليقع الصفـر تحت طرف 

اإلبرة الملون.

  ب المغناطيس إلـى بوصلتك، والحـظ كيف تتفاعل قـرّ
اإلبـرة مـع المغناطيـس، ثم قـس الزاويـة التـي يصنعها 

دوران اإلبرة.

 االستنتاج والتطبيق 

  لماذا يُشير طرف اإلبرة الملون نحو الجهة نفسها باستمرار 
في الخطوة ٣؟

 .سلوك البوصلة عند تقريب المغناطيس إليها 

  الطرف الملون لإلبرة. هل يُشير نحو القطب الجنوبي 
ع ما إذا كان الطرف  أم الشمالي للقضيب المغناطيسي؟ توقّ
ا أم جنوبيًّا. وكيف تعرف ذلك؟ الملون لإلبرة قطبًا شماليًّ

 نحو نصف صفحة مـن التعليمات والوصايا 
الموجهة لشـخص يمارس التجوال في الصحراء، 
أو يعمـل دليالً في رحالت البراري، تصف له فيها 
خطـوات صنـع البوصلـة. وتشـارك فـي ذلك مع 

زمالئك في الصف.


ببياناتك

اصنع بوصلة
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والمخيميـن  والكشـافة،  للمتنزهيـن،  قيّمـة  أداة  البوصلـة 
. وقد قـام مخترعون صينيون قبل حوالي  والمتنقليـن في البرّ
١٠٠٠ سـنة بمغنطة قطع صغيرة من الحديد، واعتمدوا هذه 
الطريقـة لصناعـة البوصلـة. ويمكنك اسـتخدام اإلجراءات 

نفسها لتصنع بوصلتك الخاصة.

ستتعلم أن 
احلث املغناطييس.�
بوصلة.�

المواد وا�دوات
طبق بتري• 
الصق• 
مـاء• 
قلم تخطيط• 

ورق• 
• إبرة خياطة• إبرة خياطة• 
ملعقة بالستيكية • 
مغناطيس• 

إجراءات السالمة

 سؤال من واقع الحياة 
كيف تصنع بوصلة؟

 الخطوات 
  ارسـم منقلة دائرية كما في الشكل، ثم ألصقها أسفل

طبـق بتـري، بحيث يمكـن رؤيتها علـى أال تبتل عند 
ملئه بالماء. ثم امأل الطبق بالماء إلى حافته.

  ن أحد طرفي إبرة الخياطة بقلم التخطيط، ثم مغنط لوّ
اإلبـرة بوضعها مدة دقيقـة مالصقـة للمغناطيس في 

اتجاه قطبيه.
 ًدع اإلبـرة تطفو فوق الماء في طبق البتري مسـتعمال

طبـق على أن الطبـق على أن الطبـق على أن  ر  الملعقـة البالسـتيكية بحـذر، ثم دوّ
يـدور معه تدريـج المنقلـة ليقع الصفـر تحت طرف 

اإلبرة الملون.

  ب المغناطيس إلـى بوصلتك، والحـظ كيف تتفاعل قـرّ
اإلبـرة مـع المغناطيـس، ثم قـس الزاويـة التـي يصنعها 

دوران اإلبرة.

 االستنتاج والتطبيق 

  لماذا يُشير طرف اإلبرة الملون نحو الجهة نفسها باستمرار 
في الخطوة ٣؟

 .إليهاسلوك البوصلة عند تقريب المغناطيس إليهاسلوك البوصلة عند تقريب المغناطيس إليها 

  الطرف الملون لإلبرة. هل يُشير نحو القطب الجنوبي
ع ما إذا كان الطرف  أم الشمالي للقضيب المغناطيسي؟ توقّ
ا أم جنوبيًّا. وكيف تعرف ذلك؟ الملون لإلبرة قطبًا شماليًّ

 نحو نصف صفحة مـن التعليمات والوصايا 
الموجهة لشـخص يمارس التجوال في الصحراء، الموجهة لشـخص يمارس التجوال في الصحراء، 
أو يعمـل دليالً في رحالت البراري، تصف له فيها 
خطـوات صنـع البوصلـة. وتشـارك فـي ذلك مع

زمالئك في الصف.


ببياناتك

اصنع بوصلة
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ا�شتيعاب الثقافات 
يا اليلوبنثال






اأ�شئلة حول الن�ص
 بّين أهمية األبراج النجمية بالنسبة إلى شعوب - 1

اإلسكيمو في تحديد االتجاه؟

 كيف يمكن لش�عوب اإلسكيمو رؤية األبراج - 2
في سماء النهار؟

  ارب��ط العل بالكتاب��ات الثقافي��ة ابحث في - 3
البروج التي تظهر صيًفا في سماء المملكة، وتعّرف 

المجموعات التي كان يسترشد بها األجداد.

المغ�ناط�ي�سي  المجال 
ل�ألرض يجعل إبرة البوصلة ُتش�ير نحو الش�مال. 
وُيس�اعد اس�تخدام البوصلة الش�خص على إيجاد 
طريق�ه واتجاهه، بينم�ا في مناطق أقصى الش�مال 
عل�ى األرض تصب�ح البوصل�ة غي�ر فاعل�ة، وف�ي 
مناط�ق القط�ب الش�مالي، حي�ث يعي�ش ش�عب 
اإلس�كيمو، فإنهم حيثما ذهبوا ُتش�ير البوصلة إلى 
الجن�وب. ونتيج�ة لذلك طّور ش�عب اإلس�كيمو 

طرقهم المالحية الخاصة. 



 


 

   “”






  





“”








“”





"كوكبة "الن�شر"، وكوكبة "ال�شماك الرام
من قافات �شعوب االإ�شكيمو  للكاتب كنود را�شمو�شين ..
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الدرس ا�ول  الخصائص العامة للمغناطيس

واألقط�اب - 1 وجنوب�ي.  ش�مالي  قطب�ان:  للمغناطي�س 
المغناطيسية المتشابهة تتنافر، والمختلفة تتجاذب.

الق�وة - 2 آث�ار  في�ه  تظه�ر  بمج�ال،  مح�اط  المغناطي�س 
المغناطيسية.

ذرات المواد المغناطيس�ية مغانط صغيرة، وُتشّكل هذه - 3
الذرات مناطق مغناطيسية تّتفق في أقطابها المغناطيسية.

األرض لها مجال مغناطيسي ُيشبه المجال المغناطيسي - 4
للمغناطيس.

  التيار الكهربائي والمغناطيسية  الدرس الثاني

ا. والمغان�ط - 1 يوّل�د التي�ار الكهربائ�ي مج�ااًل مغناطيس�يًّ
الكهربائية مصنوعة من األس�الك الموصلة التي يس�ري 
فيها تيار كهربائي، والتي تكون على ش�كل ملف بداخله 

قلب حديدي.

يؤّثر المجال المغناطيسي بقوة في الشحنات الكهربائية - 2
المتحّركة أو السلك الذي يمر فيه تيار.

يح�ّول المح�ّرك الكهربائ�ي الطاق�ة م�ن كهربائي�ة إل�ى - 3
حركية، ويح�ّول المولد الكهربائي الطاق�ة الحركية إلى 

طاقة كهربائية.

ُيستخدم المحول الكهربائي، لرفع الجهد الكهربائي في - 4
دوائر التيار المتناوب، أو خفضه.

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

انسخ اخلريطة املفاهيمية اآلتية التي تتعّلق بالكهرباء واملغناطيسية، ثم أكملها:

Generators Magnetic
materials

 Kinetic
energy

المغناي�ص
ُيستخدم يف 

املولد الكهربائي

دوران احللقة

طاقة حركية

املحرك الكهربائي
مواد مغناطيسية

حركة اإللكرتونات
يف ذراهتا

مصنوع من

ُيستخدم يف

إىل إنتاج

وينتج
وتصطف ذراهتا لعمل

تؤدي فيها
الذي يمر فيه

والذي يولد

الذي يولد طاقة

تسبب

والتي تدور وتولد

دليل مراجعة الف�شل
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ا�شتخدام املفردات
وّضح العالقة بين كل مفهومين متقابلين مّما يأتي:

المولد الكهربائي - المحول الكهربائي- 1
القوة المغناطيسية - المجال المغناطيسي- 2
التيار المتناوب � التيار المستمر- 3
التيار الكهربائي - المغناطيس الكهربائي- 4
المحرك الكهربائي � المولد الكهربائي- 5
اإللكترون - المغناطيسية- 6
 الغالف المغناطيسي للكرة األرضية - الشفق القطبي- 7
المغناطيس � المنطقة المغناطيسية- 8

املفاهي تثبي
اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 أي المج�االت التالية ُيس�تخدم فيها ب�رادة الحديد لكي - 9
توّضحه؟

مجال جذب األرض.ب-المجال المغناطيسي.أ-
مجال جذب األجسام.د-المجال الكهربائي.ج-

 ُتشير إبرة البوصلة نحو الشمال الجغرافي؛ ألن:- 10
القطب الشمالي األرضي هو األقوى.أ-

القطب الشمالي األرضي هو األقرب.ب-
القطب الشمالي فقط يجذب البوصلة.ج-
إبرة البوصلة تتجه مع مجال األرض.د-

 عند تقريب قطبين مغناطيس�يين شماليين أحدهما إلى - 11
اآلخر:

يتنافران.ب-يتجاذبان.أ-
ال يتفاعالن.د-يتوّلد تيار كهربائي.ج-

كم قطًبا يكون للمغناطيس الواحد؟- 12
ثالثة.ب-واحد.أ-

واحد أو أكثر.د-اثنان.ج-

 ما الذي ينتج عند لف سلك يحمل تياًرا كهربائيًّا حول - 13
قضيب حديدي؟

المولد الكهربائي.ب-الشفق القطبي.أ-
المحرك الكهربائي.د-المغناطيس الكهربائي.ج-

 المحّول الكهربائي بين منزلك وأسالك الشبكة العامة:- 14
يزيد قيمة الجهد الكهربائي.أ-

 يخفض قيمة الجهد الكهربائي.ب-
ُيبقي الجهد الكهربائي كما هو.ج-
يحّول التيار المستمر إلى تيار متناوب.د-

استخدم الشكل التالي لإلجابة عن السؤال 15.

 في المحول المبّين في الشكل أعاله، أي مما يأتي يصف الجهد - 15
الكهربائي المخ�رج مقارنة بالجهد الكهربائي المدخل؟

أصغر.ب-أكبر.أ-
صفر.د-نفسه.ج-

ل المحرك الكهربائي:- 16 يحوِّ
الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية .أ-

الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية.ب-
طاقة الوضع إلى طاقة حركية.ج-
الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.د-

 م�ا الذي يحم�ي األرض من الجس�يمات المش�حونة - 17
القادمة من الشمس؟

الشفق القطبي.أ-
المجال المغناطيسي لألرض.ب-
المجال الكهربائي.ج-
الغالف الجوي لألرض.د-

ما الذي ينتج عند لف سلك يحمل تياًرا كهربائيًّا حول - 13ا�شتخدام املفردات
قضيب حديدي؟

888888888
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التفك الناقد
الخريط��ة المفاهيمية: رّتب العب�ارات اآلتية في دورة - 18

مخّط�ط مفاهيم كالمبينة بالش�كل، لك�ي توضح عمل 
الجرس الكهربائي: 

دائرة مفتوحة، دائرة مغلقة، مغناطيس كهربائي يعمل، 
مغناطيس كهربائي يتوّقف عن العمل، مطرقة تنجذب 
للمغناطي�س وتط�رق الناق�وس، مطرق�ة ترج�ع إل�ى 

الخلف بوساطة نابض.

 توّق��ع. إذا ُثّبت القطب الجنوب�ي لمغناطيس على رأس - 19
ا أم شماليًّا؟ عّزز  مس�مار، فهل يصبح سّنه قطًبا جنوبيًّ

إجابتك برسم توضيحي.
��. لماذا ال ي�دور القضيب المغناطيس�ي ويتجه مع - 20  وشّ

خط�وط المجال المغناطيس�ي لألرض عند وضعه فوق 
سطح الطاولة؟

��. إذا حصلت على مغناطيس�ين، أحدهما معروف - 21  وشّ
القطبي�ن، واآلخ�ر قطب�اه مجه�والن، فكي�ف يمكن�ك 
تحدي�د القطبي�ن المجهولين للمغناطي�س معتمًدا على 

القطبين المعلومين للمغناطيس اآلخر؟
. إذا المس قضيب مغناطيسي مشبك ورق مصنوًعا - 22  وشّ

من الحديد؛ فلماذا يصبح المشبك مغناطيًسا ويجذب 
المشابك األخرى؟

 ا�شرح. لماذا تزداد قوة المجال المغناطيسي للمغناطيس - 23
الكهربائي، عندما يكون داخل الملف قلب من الحديد؟

 توّق��ع. إذا كان المج�ال المغناطيس�ي للمغناطي�س )أ( - 24
أكب�ر من المجال المغناطيس�ي للمغناطيس )ب( ثالث 
م�رات، وكان المغناطي�س )أ( يؤّث�ر ف�ي المغناطي�س 
)ب( بق�وة 10 نيوت�ن، فم�ا مقدار الق�وة الت�ي يؤّثر بها 

المغناطيس )ب( في المغناطيس )أ(؟
 توّقع. سلكان معزوالن متالصقان جنًبا إلى جنب، ويسري - 25

فيهما تياران كهربائّيان في االتجاه نفس�ه. توّقع كيف تتغّير 
القوة بينهما إذا عكسنا اتجاه التيارين فيهما مًعا؟

اأن�شطة تقو االأداء

استخدم الجدول اآلتي لإلجابة عن السؤالين 26و27
خ�شائ�ص املحول الكهربائي

المحول
عدد لفات 

الملف االبتدائي
عدد لفات  
الملف الثانوي

412س
102ص
3٦ع
510ل

 الملف االبتدائي والملف الثانوي: ما نسبة عدد لفات - 26
المل�ف االبتدائي إلى عدد لفات الملف الثانوي في 

المحّول )ع(، وذلك باالستعانة بالجدول أعاله؟

 الجه��د المدخ��ل والجه��د المخ��رج: إذا كان الجه�د - 27
المدخ�ل يس�اوي ٦0 فول�ت، فم�ا المح�ول الذي 

يعطي جهًدا مخرًجا مقداره 12 فولت؟



ا�شرح. لماذا تزداد قوة المجال المغناطيسي للمغناطيس - 23التفك الناقد
الكهربائي، عندما يكون داخل الملف قلب من الحديد؟

888888888
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اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

 إح�دى العب�ارات التالي�ة ُتش�ّكل م�ادة يصع�ب انتق�ال - 1
الشحنات الكهربائية خاللها:

السلك النحاسي.ب- الموصل.أ- 
العازل.د. الدائرة الكهربائية.ج. 

 ما الخاصية التي تزداد في السلك إذا كان أطول؟- 2

 الجهد الكهربائي.ب- الشحنة الكهربائية.أ- 
التيار الكهربائي.د- المقاومة الكهربائية.ج- 

استخدم الجدول اآلتي لإلجابة عن األسئلة 3 - 5.

معدالت القدرة لبع�ص االأجهزة الكهربائية
االج وا  ال

350حاسوب
200تلفاز ملون

250مسجل
1100محمصة خبز

900فرن ميكروويف
1000مجفف شعر

 ما األداة التي تستهلك طاقة أكثر إذا عملت 15 دقيقة؟- 3

المسجل.ب-فرن الميكروويف.أ-
التلفاز الملون.د-الحاسوب.ج-

 م�ا مقدار التي�ار الكهربائي المار في مجّفف الش�عر، إذا - 4
وصل بمصدر جهد مقداره 110 فولت؟

9 أمبير.ب-110 أمبير.أ-
1100 أمبير.د-130000 أمبير.ج-

 إذا كانت تكلفة اس�تهالك 1000 واط من الكهرباء مدة - 5
س�اعة واحدة تس�اوي 3فلس، فكم تكون تكلفة تشغيل 

جهاز التلفاز الملون مدة 8 ساعات؟

24 فلًسا.ب- 2٫4 فلس.أ- 
4٫8 فلًسا.د- 80 فلًسا.ج- 

 كي�ف يتغّي�ر التي�ار الكهربائي ف�ي دائ�رة كهربائي�ة، إذا - 6
تضاعف الجهد مرتين، ولم تتغّير المقاومة؟

 يتضاعف 3 مرات.ب- ال يتغّير.أ- 
ُيختزل إلى النصف.د- يتضاعف مرتين.ج- 

 كي�ف يختلف المغناطي�س الكهربائي ع�ن المغناطيس - 7
الدائم؟

للمغناطيس الكهربائي قطبان  شمالي وجنوبي.أ- 
تجذب المواد الممغنطة.ب- 

يمكن إغالق المجال المغناطيسي له.ج- 
ال يمكن عكس قطبيه.د- 

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالين 8، 9.

 ماذا يسمى الجهاز الموضح في الشكل السابق؟- 8

 مولد.ب- مغناطيس كهربائي.أ- 
 محول.د- محرك كهربائي.ج- 

اختبار مقننالوحدة 444444444
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 ما أفضل عبارة تصف عمل هذا الجهاز؟- 9
يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية.أ- 

يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.ب- 
يرفع من قيمة الجهد الكهربائي.ج- 
ينتج تياًرا بدياًل.د- 

أي مما يلي يوّلد تياًرا متناوًبا؟- 10

المغناطيس الكهربائي.أ- 
الموصالت الفائقة.ب- 

المولدات.ج- 
المحركات.د- 

أي المواد التالية ُتعّد عازاًل جيًدا للكهرباء؟- 11

الذهب واأللومنيوم.ب- النحاس والذهب.أ- 
البالستيك والنحاس.د- الخشب والبالستيك.ج- 

 أي العبارات اآلتية صحيحة بالنسبة للمناطق المغناطيسية - 12
لمادة ممغنطة؟

أقطابها في اتجاهات عشوائية.أ- 
أقطابها في اتجاهات يلغي بعضها بعًضا.ب- 

تتجه أقطابها في اتجاه واحد.ج- 
ال يمكن أن يتغّير توجيه أقطابها.د- 

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن األسئلة 13- 15.

  ُتس�ّمى المنطقة المحيطة باألرض التي تظهر فيها آثار - 13
المجال المغناطيسي لألرض:

االنحراف.أ- 
الغالف المغناطيسي للكرة األرضية.ب- 

الشفق القطبي.ج- 
اللب الخارجي.د- 

 ما الّشكل الذي يشبهه المجال المغناطيسي لألرض؟- 14

المجال المغناطيسي لمغناطيس على شكل حدوة أ- 
فرس.

 مج�ال قضي�ب مغناطيس�ي على ش�كل متوازي ب- 
مستطيالت.

 المجال المغناطيسي لمغناطيس على شكل قرص ج- 
دائري.

 المجال المغناطيسي لمغناطيس مصنوع من مادة د- 
فائقة التوصيل.

المج�ال - 15 فيه�ا  يتوّل�د  التالي�ة  األرض  طبق�ات   أي 
المغناطيسي لألرض؟

اللب الخارجي.ب- القشرة.أ- 
اللب الداخلي.د- الوشاح.ج- 

اختبار
مقنن
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دّون إجاباتك على ورقة اإلجابة التي يزّودك بها معلمك.

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالين 16، 17.

 إذا أزي�ل أح�د المصباحي�ن ف�ي الدائرة أع�اله، فماذا - 16
يح�دث للتي�ار الكهربائي المار ف�ي المصباح الثاني؟ 

وّضح إجابتك.

 ف�ي ه�ذه الدائ�رة، ه�ل تك�ون قيمت�ا تي�اري الفرعين - 17
متس�اويتين دائًم�ا؟ وه�ل تتس�اوى قيمت�ا مقاومت�ي 

الفرعين أيًضا؟ وّضح ذلك.

قدرته�ا 1100 واط. - 18 اس�تخدمت محمص�ة خب�ز   إذا 
�ا، مع وج�ود ثالجة قدرته�ا 400 واط  5س�اعات يوميًّ
تعمل طوال الوقت، فأيهما تستهلك طاقة أكثر؟ وّضح 

إجابتك.

 ما مقدار التيار الكهربائي الذي يمر في مصباح كهربائي - 19
مق�داره  جه�د  عل�ى  يعم�ل  عندم�ا  واط،   75 قدرت�ه 

100 فولت؟

 دائ�رة كهربائي�ة فيه�ا مصابي�ح صغي�رة  موصول�ة على - 20
التوالي. إذا كانت الدائرة مفتوحة، وفيها بعض المصابيح 

التي تمت إزالتها، فماذا يحدث عند إغالق الدائرة؟

 افت�رض أنك وصل�ت مدفأة كهربائي�ة بمقبس الجدار، - 21
وعندما أش�علتها انطفأت إضاءة المصابيح جميعها في 

الغرفة. وّضح ما حدث.

  وّضح سبب إحاطة األسالك النحاسية المستخدمة في - 22
التمديدات بمادة البالستيك أو المطاط؟

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالين 23، 24.

 فّسر لماذا ُتشير  إبر البوصالت إلى اتجاهات مختلفة؟- 23

 م�اذا يح�دث إلب�ر البوص�الت عن�د إزال�ة القضي�ب - 24
المغناطيسي من بينها؟ وّضح إجابتك.

 صف التفاعل بين إبرة البوصلة وس�لك يس�ري فيه تيار - 25
كهربائي.

 م�ا الطريقت�ان اللتان يمكن من خاللهم�ا زيادة المجال - 26
المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي؟

 إذا ك��ان الج�ه��د ال�داخ�ل لمح��ّول كه�ربائ�ي ه�و - 27
100فولت، والجه�د الناتج منه هو 50 فولت، فأوجد 
نسبة عدد لفات الملف االبتدائي إلى عدد لفات الملف 

الثانوي.

 اشرح كيف يمكنك مغنطة مفك البراغي الفوالذي؟- 28

ا إل�ى قطعتين، - 29  افت�رض أنك كس�رت قضيًبا مغناطيس�يًّ
فكم قطًبا يكون لكل قطعة؟ 

 ُتصن�ع بعض المغانط من س�بائك تتكّون م�ن الفوالذ، - 30
م�ن  ويك�ون  والكوبال�ت،  والني�كل،  واأللومني�وم، 
الصعب مغنطتها، إال أنها تحتفظ بمغنطتها فترة طويلة. 
وّض�ح لم�اذا ال يك�ون م�ن الص�واب اس�تعمال ه�ذه 

السبيكة قلًبا لمغناطيس كهربائي؟

اختبار مقننالوحدة 444444444
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دّون إجابتك على ورقة خارجية مناسبة.

من الخطر اس�تخدام منصهر كهربائي مكتوب عليه 30 - 31
أمبير في دائرة كهربائية تحتاج إلى تيار كهربائي مقداره 

15 أمبير فقط. لماذا؟

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال 32.

 قارن عمل مضخة الماء في الدورة أعاله بعمل البطارية - 32
في الدائرة الكهربائية.

 اش�رح م�ا يمك�ن أن يح�دث عندم�ا تدل�ك قدمي�ك - 33
بالسجاد، ثم تلمس المقبض المعدني للباب.

 لم�اذا تؤدي درج�ة االنصهار المرتفعة لفلز التنجس�تن - 34
إلى اس�تخدامه بش�كل واس�ع في صنع فتي�ل المصباح 

الكهربائي؟

 فّس�ر س�بب حدوث ظاهرة الش�فق القطبي ف�ي مناطق - 35
القطبين الشمالي والجنوبي لألرض فقط.

 لم�اذا يج�ذب المغناطي�س إبرة م�ن الحدي�د من أحد - 36
طرفيها، وال يجذب المغناطيس مغناطيًس�ا آخر إال من 

طرف واحد؟

 إذا وصل�ت بطاري�ة م�ع مل�ف ابتدائ�ي لمح�ّول راف�ع - 37
للجه�د، فصف ما يحدث لمصباح كهربائي عند وصله 

مع الملف الثانوي لذلك المحول؟

الق�وى - 38 الق�وى الكهربائي�ة م�ع   اش�رح كي�ف تتش�ابه 
المغناطيسية؟

صف القوة التي ُتحّرك اإللكترونات في السلك.- 39

 توّقع كيف تتحّرك اإللكترونات في الس�لك نفس�ه، إذا - 40
ُسحب السلك نحو األعلى؟

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالين 41 و 42.

 وّض�ح لم�اذا يمك�ن مغنط�ة اإلب�رة التي تحت�وي على - 41
الحديد، ف�ي حين ال يمكن مغنطة قطع�ة بحجم اإلبرة 

من سلك نحاسي؟

 لكل مغناطيس قطبان ش�مالي وجنوب�ي. أين تتوّقع أن - 42
يكون القطبان في مغناطيس على شكل قرص؟

اختبار
مقنن
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الروابط والتفاعالت الكيميائية 
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وضــع طّباخ صينــي في القــرن العاشــر الميالدي 

ــا مــع مادتين مــن المواّد التــي كانت  ــا نباتّيً فحمً

تســتعمل في المطابــخ الصينية، فحــدث انفجار 

مذهــل. وســواء كانت هــذه القصــة صحيحة أم 

ال فــإّن معظم الخبــراء يتفقون علــى أّن األلعاب 

النارية نشــأت في الصين. فقد اكتشف الصينيون 

أّنه إذا وضعت تلك المواد في أنبوب من الخيزران 

فــي  ــا  عاليً األنبــوب  تدفــع  التفاعــل  قــوة  فــإّن 

الســماء، ثــم ينتج ضــوء مثير وأصــوات انفجارات 

مناســبة لالحتفاالت. وقد ســاهم التجار في نقل 

فــن صناعــة األلعــاب الناريــة إلــى أوربــا، فأضاف 

األوربيــون ألوانًــا جديدة إلــى األلعــاب النارية عن 

المـخـتـلفـــة  الكـيـمـيـائيـــة  المــواّد  طريــق خلــط 

بالمســحـوق المتـفجـر. واآلن يستخدم الناس في 

معظــم أنحــاء العالــم األلعــاب الناريــة الملونة 

لالحتفال بمناســباتهم الخاصة.

ارجع إلى الموقع اإللكتروني www.obeikaneducation.com أو أي مواقع أخر للبحث 
عن فكرة أو مشروع يمكن أن تنفذه أنت.

من المشاريع المقترحة:
 اكت�ب عن اكتش�اف بع�ض المبلم�رات واس�تخداماتها، وأعّد - في جلس�ة عصف  · المهن

ا من التس�اؤالت حول ه�ذه المبلمرات؛ لطرحه�ا على كيميائي  ذهن�ي أن�ت وزمالؤك - عددً
المبلمرات.

ا  · ا دائريًّ ا بيانيًّ  اس�تقص المواّد الكيميائية التي تدخل في وجبة إفطارك، وصّمم رسمً التقنية
توّضح فيه نسبة كل مادة كيميائية في الطعام الذي تتناوله.

ا، ثم اجمع ما كتبه الطلبة من  · ا وش�ائعً  اعرض على الطلبة تفاعالً كيميائيًّا بس�يطً عمل نموذج
تفاعالت كيميائية بسيطة ليتشاركوا بها. 

 استكش�ف المرّكب�ات الكيميائي�ة الت�ي  كيمي��اء االألع��اب النارية
تدخل في صناعة األلعاب النارية، وكيف نشأت هذه األلعاب.
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٩٩٩٩٩٩٩٩٩
يور تركيب الذرة يف كيفية 

ارتباها مع ذرة اأخرى.

الدرس األول
اتحاد الذرات

ال�فك��رة ال�رئي��ش�ة:
تص�ب�ح الذرات أكثر استقراًرا 
عند اتحادها مع ذرات أخرى.

الدرس الثاني
ارتبا العنا�شر
الف�ك�رة الرئي��ش�ة:

العناصرمًع�ا  ذرات  ترتب�ط 
بانتقال اإللكترون�ات بينها أو 

بالمشاركة فيها.


تنتم�ي الغازات التي تس�تخدم في مناطيد المراقبة ومصابي�ح اإلنارة المختلفة 
ولوح�ات اإلعالن�ات إلى عائل�ة واحدة. س�تتعّرف في هذا الفص�ل الصفات 
التي تمّيز عائالت العناصر، كما ستتعلم كيف يتوقف ارتباط الذرات مًعا على 

تركيبها الذري. 

دفتر العلوم   اكت�ب جمل�ة تقارن فيه�ا بين الصمغ الذي يس�تخدم في تثبيت 

األشياء في المنازل،والروابط الكيميائية.

البناء الذري 

والروابط الكيميائية
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نشاطات تمهيدية

 لطاقة االإلكترونات بناء نموذج
إذا نظ�رت حولك في المنزل وفي غرفتك، فس�تجد 
أش�ياء عدة، بعضها مصنوع م�ن القماش، وبعضها 
م�ن  منه�ا مصن�وع  وكثي�ر  الخش�ب،  م�ن  اآلخ�ر 
البالس�تيك. إّن عدد العناصر التي توجد في الطبيعة 
ال يتج�اوز المئ�ة، ويتحد بعضها م�ع بعض لتكوين 
الم�واّد المختلف�ة التي تش�اهدها، فم�ا الذي يجعل 

هذه العناصر تكّون روابط كيميائية فيما بينها؟ 
ا . 1 التقط مشبك ورق  بمغناطيس، ثم التقط مشبكً

آخر بالمشبك األول.
استمّر في التقاط مشابك الورق بالطريقة نفسها . 2

حتى ال ينجذب أّي مشبك جديد.
ا تلو اآلخر بلطف.. 3 افصل المشابك واحدً
التفكي�ر الناق�د: اكت�ب ف�ي دفت�ر العل�وم أّي . 4

المش�ابك كان فصله أس�هل، وأّيه�ا كان فصله 
أصعب؟ وهل كان المش�بك األسهل فصله هو 

األقرب أم األبعد عن المغناطيس؟

املطوي�ة  اعم�ل  الكيميائي�ة  الرواب�ط 
تصني�ف  ع�ىل  لتس�اعدك  اآلتي�ة 
املعلومات من خالل رس�م خمططات 
توضيحية لألف�كار املتعلقة بالروابط 

الكيميائية.

اط�وِ ال�ورق�ة الرأس�ية 
م�ن منتصفه�ا كم�ا في 

الشكل.

اط��وِ الم�ط�وي�ة م��ن 
منتصفها مرة أخرى من 
جانب إلى جانب آخر، 
عل�ى أن تبق�ى الحاف�ة 

المغلقة من أعلى.

أع�د فت�ح طي�ة الورقة 
األخي�رة وُق�ّص الطبقة 
ليصب�ح  منه�ا  العلوي�ة 

لديك شريطان.

ا، ثّم  أدر الورق�ة رأس�يًّ
عن�ّون الش�ريطين، كما 

هو مبين في الشكل.

الرئيسة  األفكار  حّدد  للفصل  قراءتك  أثناء  يف  تلخيص: 
املتعلقة بمفهوم الروابط الكيميائية، واكتبها حتت العنوان 
بني  الفرق  وّضح  للفصل  قراءتك  وبعد  هلا.  املناسب 
الروابط التسامهّية القطبية، والتسامهية غري القطبية، واكتب 

ذلك يف اجلزء الداخيل من مطويتك. 



اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

اخلطوة 4

لمراجعة محتوى هذا الفصل وأنشطته 
ارجع إلى الموقع اإللكتروني:

www.obeikaneducation.com
عبر المواقع االإلكترونية عبر المواقع االإلكترونيةالعل�����وم 
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أتهيأ للقراءة

 1  أتعّلم يس�اعدك طرح األس�ئلة عل�ى فهم ما تقرأ. وال ب�د أن تفّكر في أثناء 
قراءت�ك ف�ي األس�ئلة التي ت�ود الحصول عل�ى إجابات عنه�ا،  قد تج�د أحياًنا 
إجاب�ات بعضه�ا في فقرة مختلفة عن التي تقرؤها، أو في فصل آخر. وعليك أن 
تتعلم طرح أس�ئلة مناسبة تبدُأ ب�: َمن..؟ وماذا..؟ ومتى..؟ وأين..؟ ولماذا..؟ 

وكيف..؟ 

 2  أتدّرب اقرأ هذه الفقرة التي أخذت من الدرس الثاني في هذا الفصل.

لق�د حف�ز كث�رة المركب�ات الكيميائي�ة وتنوعه�ا العلم�اء على 
التفكي�ر ف�ي طريقة يتم من خالله�ا التعبير عن تركي�ب المادة، 
وف�ق العناصر المش�كلة لها، وعدد ذراتها، وق�د كان لهم ذلك 

من خالل الصيغة الكيميائية.

   وهذه بعض األسئلة التي قد تطرحها حول الفقرة أعاله: 
• ما الذي دفع بعض العلامء عىل التفكري يف طريقة للتعبري عن تركيب املادة؟	
• كيف تم للعلامء الوصول إىل تلك الطريقة؟	
• ما الذي تبينه الصيغة الكيميائية؟	
• كيف ختتلف الصيغ الكيميائية للمواد )املركبات( املختلفة؟	

رح االأ�شئلة

3  أطّبق ابحث في أثناء قراءتك هذا الفصل عن 
إجابات للعناوين التي جاءت في صورة أسئلة.
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أتهيأ للقراءة

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يأتي:

 1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات الواردة في ورقة العمل أدناه.

• اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.	
• اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. 	

 2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى إن كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

• إذا غرّيت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.	
• صّحح العبارات غري الصحيحة.	
• اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.	

قبل القراءة
 م��لةم اأوبعد القراءةا

 م اأو

1  جميع المواّد حتى الصلبة � ومنها الخشب والحديد � فيها فراغات.-
2  يس�تطيع العلم�اء تحدي�د موقع وحرك�ة اإللكترون في الوقت نفس�ه في -

الذرة بصورة دقيقة.
3  تدور اإللكترونات حول النواة، كما تدور الكواكب حول الشمس.-

4  عدد اإللكترونات في الذرة المتعادلة هو العدد الذري للذرة نفسها.-

5  تتفاعل الغازات النبيلة بسهولة مع العناصر األخرى.-

6  تنقل العناصر جميعها أعداًدا متس�اوية من اإللكترونات عندما ترتبط مع -
عناصر أخرى.

7  تتحّرك إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي في الفلزات بحرية.-

8  تتحد بعض ذرات العناصر من خالل التشارك باإللكترونات.-

9  يحتوي جزيء الماء على طرفين متعاكسين تماًما، كما في قطبي المغناطيس.-

اخترب نفسك، اطرح أسئلة، ثم 

اقرأ  لتجد إجابات عن أسئلتك.
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الترتيب )التوزيع( اإلكتروني في الذرة
ل�كّل عنص�ر تركي�ب ذري ممي�ز ل�ه يتك�ّون م�ن ع�دد مح�ّدد م�ن البروتون�ات، 
والنيوترون�ات، واإللكترون�ات. ويك�ون ع�دد اإللكترون�ات مس�اوًيا دائًما لعدد 
البروتون�ات ف�ي ذرة العنص�ر المتعادل�ة. ويبين الش�كل   1  نموذًجا ثنائ�ي األبعاد 
لتركي�ب ذرة عنص�ر الليثي�وم التي تتكّون م�ن ثالثة بروتونات  وأربع�ة نيوترونات 
داخ�ل الن�واة، و التوزيع اإللكترون�ي إللكترونات�ه الثالثة التي ت�دور حولها، كما 

يمكن التعبير عن هذا التوزيع بالطريقة المبسطة التالية : 1،2.

 إّن عدد اإللكترونات، وترتيبها في س�حابة الذرة اإللكترونية مسؤوالن عن الكثير 
من الخصائص الفيزيائية الكيميائية للعنصر.
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 ق�د تعتق�د أّن اإللكترون�ات تش�به إل�ى ح�ّد كبي�ر الكواك�ب التي  االإلكترونات
ت�دور ح�ول الش�مس، ولكّنها في الواق��ع مختلف�ة كثي�ًرا عنه�ا؛ فكم�ا ه�و مبين 
ف�ي الش�كل   2 ، ليس للكواكب ش�حنة كهربائية، بينم�ا نجد أّن ن�واة الذرة موجبة 
الشحنة، واإللكترونات سالبة الشحنة. كما أّن الكواكب تتحّرك في مدارات يمكن 
توقعه�ا، ومعرفة مكان وج�ود الكواكب بدقة في أّي وقت، بينم�ا ال يمكننا معرفة 

ذلك بالنسبة لإللكترونات.

ستتعلم أن 
تحّدد كي�ف تترت�ب اإللكترونات  �

داخل الذرة.
تقارن بين الكميات النس�بية لطاقة  �

اإللكترونات في الذرة.
ترسم التوزيع اإللكتروني لذرات  �

بعض العناصر.
تربط بي�ن ترت�ي��ب اإللكترونات  �

ف�ي ال�ذرة وموق�ع ذرة العنصر في 
الجدول الدوري.

تس�تخدم التمثيل النقط�ي لتحديد  �
مس�توى  ف�ي  اإللكترون�ات  ع�دد 

الطاقة الخارجي.

ستدرك أهمية
ح�دوث التفاع�الت الكيميائية يف كل 

مكان من حولنا.

 مراجعة المفردات
هي أصغر جزء من العنرص  الذرة

حيتفظ بخصائصه.

المفردات الجديدة 

مستوى الطاقة	•
التمثيل النقطي لإللكرتونات	•
الرابطة الكيميائية	•

اتحاد الذرات111111

اإللكرتون�ات  تتح�رك 
ح�ول الن�واة، ولك�ن ال 
يمك�ن حتدي�د مس�اراهتا 

بدقة.

الل�ي�ث�ي��وم  ذرة    تتك��ّون  ال�ش�ك��ل 1
الم�ت�ع�ادل��ة م�ن ث�الث��ة 
بروتونات موجبة الش�حنة، 
وأربع�ة نيوترونات متعادلة 
الشحنة، وثالثة إلكترونات 

سالبة الشحنة.

تتحرك الكواكب يف مدارات حمددة حول الشمس.

 يمكن�ك مقارن�ة حركة  ال�ش��كل 2
اإللكترون�ات حول الن�واة في الذرة 
بحركة كواكب المجموعة الشمس�ية 

حول الشمس
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 ورغم أّن اإللكترونات تتحرك في مساحة من الفراغ حول النواة يمكن توقعها إاّل 
أنه ال يمكن تحديد موقع اإللكترون بدقة في هذه المس�احة. لذا اس�تخدم العلماء 
ا يحس�ب ويتوقع المكان الذي يمك�ن أن يوجد فيه  ب�داًل من ذل�ك نموذًجا رياضيًّ

اإللكترون.

 رغم أّن إلكترونات الذرة  يمكن أن توجد في أي مكان داخل  اقة االإلكترون
الس�حابة اإللكترونية، إال أّن بعضها أقرب إلى النواة من غيرها، وُتس�ّمى المناطق 
المختلفة التي توجد فيها اإللكترونات مس�تويات الطاقة. ويبين الشكل   3 نموذًجا 

لهذه المستويات، وُيمّثل كل مستوى كمّيًة مختلفًة من الطاقة.

 يتس�ع كل مس�توى م�ن مس�تويات الطاق�ة لعدد مح�ّدد من  ع��دد االإلكترونات
اإللكترونات. وكّلما ابتعد المس�توى عن النواة اتسع لعدد أكبر من اإللكترونات، 
فمس�توى الطاقة األول يتس�ع إللكترونين فقط، ومس�توى الطاقة الثاني يتسع ل� 8 
إلكترونات فقط، ومس�توى الطاقة الثالث يتس�ع ل� 18 إلكتروًنا فقط، أّما مس�توى 

الطاقة الرابع فيمكن أن يتسع ل� 32 إلكتروًنا فقط.

مستويات الطاقة

النواة

  تت�ح��ّرك اإلل�ك�ت��رونات حول نواة ال�ذرة في جميع االتجاهات. وتمّثل الخطوط  ال�شكل 3
الداكنة ف�ي الشكل مستويات ال�ط�اقة ال�تي قد توج�د اإللكترونات فيها.

     حّدد. مستوى الطاقة الذي يم�كن أن يت�س�ع لم�ع�ظ�م اإللكترونات.

النشاط الكيميائي
ارجع إلى كراسة األنشطة العملية

تجربة عملية
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الطاقة

درجة ٤ = مستو الطاقة الرابع
درجة ٣ = مستو الطاقة الثالث

درجة ٢ = مستو الطاقة الثاين

٣٢ إلكرتونًا
١٨ إلكرتونًا

٨ إلكرتونات
درجة ١ = مستو الطاقة األولإلكرتونان

األرضية = النواة

للح�ّد  نموذًج�ا  الش�كل   4  ف�ي  الس�ّلم  درج�ات   تبي�ن  الطاقة م�شتوي��ات 
األقص�ى م�ن اإللكترون�ات التي يمكن أن يس�توعبها كّل مس�توى من مس�تويات 
الطاق�ة ف�ي الس�حابة اإللكتروني�ة. تخي�ل أّن الن�واة تمث�ل األرضي�ة )القاع�دة(، 
ودرج�ات الس�ّلم تمّثل مس�تويات الطاق�ة في الذرة، كما في الش�كل 4، وتش�غل 
اإللكترون�ات ه�ذه المس�تويات بحس�ب طاقته�ا. فاإللكترون�ات في مس�تويات 
الطاق�ة األق�رب إلى الن�واة لها طاقة أقل م�ن اإللكترونات في المس�تويات األبعد 
ع�ن الن�واة، التي يس�هل فصله�ا. ولتحديد الح�ّد األقصى من ع�دد اإللكترونات 
التالي��ة: الع�الق�ة  نس�تخ�دم  الطاق��ة  مس�توى  يس�توعبها  أن  يمك�ن  الت�ي 

 عدد اإللكترونات =  2ن  2، حيث ن: تمّثل رقم مستوى الطاقة.

ارجع إلى التجربة االس�تهاللية في بداية الفصل، حيث تطّلب إزالة مش�بك الورق 
األق�رب إل�ى المغناطيس طاقة أكبر من الطاقة الالزمة إلزالة المش�بك البعيد عنه؛ 
وذل�ك ألّن ق�وة ج�ذب المغناطي�س للمش�بك القريب إلي�ه كانت أكب�ر. وكذلك 
بالنس�بة للذرة؛ فكّلما كان اإللكترون الس�الب الش�حنة أقرب إل�ى النواة الموجبة 
الش�حنة كانت قوة الجذب بينهما أكبر. ولذلك فإّن إزالة اإللكترونات القريبة إلى 

النواة أكثر صعوبة من تلك البعيدة عنها.

ما الذي حيدد مقدار طاقة اإللكرتون؟ ما الذي حيدد مقدار طاقة اإللكرتون؟   

الجدول الدوري ومستويات الطاقة

 يتضمن الج�دول الدوري معلومات حول العناصر،  تحديد عدد االإلكترونات
كما يمكن اس�تخدامه أيًضا في فهم مس�تويات الطاقة. انظر إل�ى الصفوف األفقية 
)الدورات( في مقطع الج�دول الدوري الموّضح في الش�كل   5، وتذكر أّن العدد 
ال�ذري ألّي عنص�ر يس�اوي ع�دد البروتون�ات ف�ي نواة ذل�ك العنصر، ويس�اوي 
ع�دد اإللكترون�ات ح�ول النواة في ال�ذرة المتعادل�ة. ولهذا يمكن�ك تحديد عدد 

اإللكترونات لكّل عنصر بالنظر إلى عدده الذري المكتوب فوق رمز العنصر.

  الموشو: االإلكترونات
زر الموقع اإللكتروني

www.obeikaneducation.com

للبح�ث ع�ن معلوم�ات ح�ول 
اإللكترونات وتاريخ اكتشافها.

 ابح�ث عن س�بب عدم  ن��ش��ا
قدرة العلم�اء على تحديد موقع 

اإللكترونات بدقة.

  كّلم�ا ابتع�د مس�توى الطاق�ة  ال�شكل 4
ع�ن ن�واة ال�ذرة ازداد ع�دد 
اإللكترونات الت�ي يمكن أن 

يتسع لها.
     حّدد مس�توى الطاق�ة األقل 
طاقة ومس�توى الطاقة األكبر 

طاقة.

4   
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جائزة نوبل 
العال�م العرب�ي أحم�د زوي�ل ه�و 
والفيزي�اء،  الكيمي�اء  ف�ي  أس�تاذ 
العل�وم  لمختب�ر  مدي�ًرا  ويعم�ل 
كاليفورني�ا  معه�د  ف�ي  الجزيئي�ة 
التقن�ي. ح�از أحم�د زوي�ل عل�ى 
جائ�زة نوب�ل في الكيمي�اء في عام 
1999م. وق�د تمكن العالم زويل 
وفري�ق عمله من اس�تخدام الليزر 
تك�ّون  وتس�جيل  مالحظ�ة  ف�ي 

الروابط الكيميائية وكسرها.

المـهـــن 
الربــــط مـــع 

 إذا أمعن�ت النظ�ر ف�ي الج��دول ال�دوري الموض�ح ف�ي  توزي��ع االإلكترون��ات
الشكل 5 فستجد أّن العناصر مرتبة وفق نظام محّدد؛ حيث يزداد عدد اإللكترونات 
في الذرة إلكتروًنا واحًدا كّلما انتقلنا من اليس�ار إلى اليمين خالل الدورة الواحدة، 
فتحت�وي ال�دورة األول�ى مث�اًل عل�ى عنص�ر الهيدروجين ال��ذي يح�ت�وي ع�ل�ى 
إلكترون واحد، وعنصر الهيليوم الذي تحتوي ذرت�ه على إلك�ترونين ف�ي مس�توى 
الطاق�ة األول. انظر الشكل 4. وحيث إن مستوى الطاقة األول يستوعب إلكترونين 
بح�ّد أقصى فإن المس�توى الخارجي للهيليوم مكتمل، والذرة التي يكون مس�تواها 

الخارجي مكتماًل تكون مستقرة، ولذلك فالهيليوم عنصر مستقر.

تبدأ الدورة الثانية بعنصر الليثيوم الذي يحتوي على ثالثة إلكترونات، إلكترونان منها 
في مس�توى الطاقة األول، وإلكترون في مس�توى الطاقة الثاني. لذا فالليثيوم يحوي 
إلكتروًنا واحًدا في مستوى الطاقة الخارجي )الثاني(. وعن يمين الليثيوم يقع عنصر 
البريلي�وم الذي يحتوي على إلكترونين في مس�توى الطاقة الخارجي، بينما يحتوي 
البورون على ثالثة إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي. وهكذا حتى تصل إلى 

عنصر النيون الذي يحتوي على ثمانية إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي.

 ستالحظ عند النظر مرة أخرى إلى الشكل 4 أّن مستوى الطاقة الثاني يستوعب ثمانية 
إلكترونات، ليس فقط في ذرة النيون التي لها مس�توى طاقة خارجي مكتمل، ولكّنّ 
هذا التوزيع اإللكتروني الذي يضّم ثمانية إلكترونات في المستوى الخارجي للذرة 
يجعل الذرة مس�تقرة؛ لذا فإن ذرة النيون مس�تقرة. وكذلك األمر بالنسبة إلى عناصر 
ال�دورة الثالث�ة؛ حيث تم�أل العناصر مس�توياتها الخارجية باإللكترون�ات بالطريقة 
نفس�ها، وتنتهي ه�ذه الدورة بعنصر األرج�ون. ورغم أّن مس�توى الطاقة الثالث قد 
يتس�ع ل�� 18 إلكتروًنا فقط، إال أّن لألرج�ون ثمانية إلكترونات في مس�توى الطاقة 
الخارج�ي، وه�و التوزيع اإللكترون�ي األكثر اس�تقراًرا. إذن كّل دورة في الج�دول 

الدوري تنتهي بعنصر مستقّر.

م�ن  الج�زء  ه�ذا    يوّض�ح  ال�ش�ك��ل 5
الج�دول ال�دوري التوزيع 
ل�ب��ع�ض  اإللك�ت��رون�ي 
الع�ن�اص�ر. احس�ب ع�دد 
اإللكترون�ات لكل عنصر، 
والح�ظ كيف ي�زداد العدد 
كّلما انتقلنا ف�ي ال�ج�دول 
ال�دوري م�ن اليس�ار إل�ى 

اليمين.
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مجموعات العناصر والتوزيع اإللكتروني )تصنيف 
العناصر(

تعلمت أنه يمكن تقسيم العناصر إلى مجموعات؛ فكل عمود من أعمدة الج�دول 
ال�دوري � كم�ا في الش�كل 5 � يمث�ل مجموعة م�ن العناص�ر. وألّن الهيدروجين 
عنص�ًرا الفلزًيا فإنه ُيعّد منفصاًل عن العم�ود األول الذي يمثل المجموعة األولى 
الت�ي تبدأ بعنص�ري الليثي�وم والصوديوم. بينما تب�دأ المجموعة الثاني�ة بالبريليوم 

والماغنيسيوم في العمود الثاني، وهكذا. 

وس�نتناول التوزيع اإللكتروني لبعض المجموعات الذي يعكس في الوقت نفسه 
خواصها العامة.

 انظر إلى تركيب عنصر النيون في الشكل  6، والحظ أّن جميع  الغازات النبيلة
العناصر التي تليه أيًضا في المجموعة 18 لها ثمانية إلكترونات في مستوى الطاقة 
الخارج�ي؛ لذا فهي مس�تقّرة، وال تتحد بس�هولة مع غيرها م�ن العناصر. وكذلك 
نجد أّن الهيليوم � الذي يحتوي مستوى طاقته الوحيد على إلكترونين فقط � مستقر 
أيًضا. وقد كان ُيعتقد سابًقا أّن هذه العناصر غير نشطة على اإلطالق. ولذلك كان 
ُيطلق عليها اس�م الغ�ازات الخاملة، ولكن بعد أن عرف العلم�اء أّن هذه الغازات 
تتفاع�ل أحياًن�ا أطلق�وا عليها اس�م الغازات النبيل�ة، وما زالت هذه الغ�ازات أكثر 
العناصر استقراًرا؛ حيث أمكن استثمار هذه الخاصية في حماية أسالك المصابيح 
الكهربائية م�ن االحتراق وإظهار اللوحات اإلعالنية بأضواء مختلفة األلوان ،كما 

علمت سابًقا .

ى عناصر المجموعة 17 الهالوجينات، ولها سبعة إلكترونات   ُتسمَّ الهالوجينات
في مستوى طاقتها الخارجي. ويبّين الشكل  7 نموذًجا لعنصر الفلورالذي يقع في 
ال�دورة الثاني�ة. ويحتاج الفلور � كغيره من عناصر ه�ذه المجموعة � إلى إلكترون 
واحد ليصل مستوى طاقته الخارجي إلى حالة االستقرار. ويزداد نشاط الهالوجين 
كّلما اكتس�ب إلكتروًنا بس�هولة لتكوي�ن الرابط�ة. والفلور هو أكث�ر الهالوجينات 
نش�اًطا؛ ألّن مس�توى طاقته الخارجي أقرب إلى النواة. ويقّل نش�اط الهالوجينات 
كّلما اتجهنا إلى أسفل في المجموعة؛ وذلك بسبب ابتعاد المستوى الخارجي عن 

النواة. ولهذا يكون البروم أقل نشاًطا من الفلور.

 انظ�ر إلى عائلة العناصر في المجموع�ة األولى من الج�دول  الفل��زات القلوية
الدوري والتي تس�مى الفلزات القلوية، فستجد أّن عناصر هذه المجموعة � ومنها 
الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم � لها إلكترون واحد في مستوى الطاقة الخارجي، 

Ne

  ال�غ�ازات النب�ي�ل�ة عن�اص��ر  ال�شكل 6
مس�تقّرة؛ ألّن مس�توى طاقتها 
الخارجي مكتم�ل، أو ألّن لها 
ا من  �ا مس�تقرًّ توزيًع�ا إلكترونيًّ
ثماني�ة إلكترونات، مثل عنصر 
الني�ون، كما في الش�كل الذي 
التوزي�ع اإللكترون�ي له  يبي�ن 

.8،2

F

الهالوج�ي�ني  الفل�ور    لعن�صر  ال�شكل 7
س�بعة إلكترونات في مستوى 
والش�كل  الخارج�ي.  طاقت�ه 
يبي�ن التوزي�ع اإللكترون�ي له 

.7،2

      حّدد. ما عدد اإللكترونات في 
الخ�ارج�ي  ال�ط�اقة  مس�توى 

لعنصر البروم الهالوجيني؟
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كم�ا في الش�كل   8. ولهذا تس�تطيع التنب�ؤ بأن عنص�ر الروبيديوم ال�ذي يلي عنصر 
البوتاس�يوم، ل�ه إلكترون واح�د أيًضا في مس�توى الطاقة الخارجي. وه�ذا التوزيع 

اإللكتروني للعناصر هو الذي يحّدد كيفية تفاعل هذه الفلزات.

ما عدد اإللك�رتونات يف مستويات الطاق�ة اخلارجي�ة لعنارص  ما عدد اإللك�رتونات يف مستويات الطاق�ة اخلارجي�ة لعنارص    
الفلزات القلوية؟

تك�ّون الفل�زات القلوية مركبات يش�به بعضه�ا بعًضا؛ فكل منها يح�وي إلكتروًنا 
واحًدا في مس�توى طاقته الخارج�ي. وينفصل هذا اإللكترون عنه�ا عند تفاعلها 
م�ع عناص�ر أخرى. وكّلما كان فصل اإللكترون س�هاًل كان العنصر أكثر نش�اًطا. 
وعلى العكس من الهالوجينات فإّن نشاط الفلزات القلوية يزداد كّلما اتجهنا إلى 
أسفل المجموعة، أّي أنه كّلما ازداد رقم الدورة )الصف األفقي( التي يوجد فيها 
العنصر ازداد نش�اطه؛ وهذا بس�بب ُبعد مس�توى الطاقة الخارجي عن النواة. لذا 
فإّن الطاقة الالزمة لفصل إلكترون عن المس�توى الخارجي البعيد عن النواة أقّل 
م�ن الطاقة الالزم�ة لفصل إلكترون عن المس�توى الخارجي القري�ب من النواة. 
ولهذا الس�بب نجد أّن عنصر السيزيوم الذي في الدورة السادسة يفقد اإللكترون 
بس�هولة أكبر من الصوديوم الذي في الدورة الثالثة، لذا فالسيزيوم أكثر نشاًطا من 

الصوديوم.

K

ك�الل�يث�ي��وم    الب�وت�اس�ي��وم  ال�شكل 8
والصوديوم ل�ه إلكترون واحد 
في مس�توى طاقت�ه الخارجي، 
والشكل يبين التوزيع اإللكتروني 

للبوتاسيوم 1،8،8،2.

كيف ي�شاع��دك الجدول الدوري على تحديد خ�شائ�ص 
  العنا�شر

يع�رض الج�دول ال�دوري معلومات ح�ول التركيب الذري 
للعناصر. فهل تستطيع تحديد العنصر، إذا أعطيت معلومات 
عن مستوى الطاقة الخارجي له؟ استخدم مقدرتك في تفسير 

الج�دول الدوري إليجاد ما تحتاج إليه.
حتديد امل�شكلة

عناصر المجموعة الواحدة في الج�دول الدوري تحتوي  على 
العدد نفس�ه م�ن اإللكترونات في مس�توى الطاقة الخارجي، 
ويزداد ع�دد إلكترونات المس�توى الخارج�ي إلكتروًنا كّلما 
اتجهنا من اليسار إلى اليمين في الدورة. هل يمكنك الرجوع 
إل�ى الش�كل 5، وتحدي�د عنص�ر ما غي�ر مع�روف لديك، أو 

المجموعة التي ينتمي إليها عنصر معروف لديك؟  

حّل امل�شكلة
1   عنص�ر مجه�ول ينتمي إل�ى المجموع�ة الثاني�ة، يحتوي .

عل�ى 12 إلكتروًن�ا، إلكترون�ان منه�ا في مس�توى طاقته 
الخارجي، فما هو؟

2   س�ّم العنصر ال�ذي يحتوي على ثمانية إلكترونات، س�تة .
إلكترونات منها في مستوى الطاقة الخارجي.

3   للس�يليكون 14 إلكتروًن�ا موزع�ة على ثالثة مس�تويات  .
للطاق�ة، يحت�وي مس�توى الطاق�ة األخي�ر عل�ى أربع�ة 

إلكترونات، فإلى أّي مجموعة ينتمي السيليكون؟
4   لديك ثالثة عناصر تحتوي العدد نفس�ه من اإللكترونات .

في مس�توى الطاقة الخارجي، أحدها عنصر األكسجين. 
يك�ون  أن  تتوق�ع  م�اذا  ال�دوري  الج��دول  باس�تخدام 

العنصران اآلخران؟
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التمثيل النقطي لإللكترونات
درس�ت س�ابًقا أّن عدد اإللكترون�ات في مس�توى الطاقة الخارجي ل�ذرة العنصر 
يح�ّدد الكثير م�ن الخصائص الكيميائية للذرة، لذا يكون م�ن المفيد عمل نموذج 
للذرة ُيبين اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي فقط، وسيفيدنا هذا النموذج 

في توضيح ما يحدث لهذه اإللكترونات في أثناء التفاعل.
إّن رس�م مس�تويات الطاق�ة واإللكترونات الت�ي تحويها يتطلب وقًت�ا، وخصوًصا 
عندم�ا يك�ون ع�دد اإللكترون�ات كبي�ًرا، ف�إذا أردت معرف�ة كيف تتفاع�ل ذرات 
العنصرالواح�د فعليك أن ترس�م نماذج بس�يطة للذرات توض�ح اإللكترونات في 
مس�توى الطاق�ة الخارج�ي. التمثيل النقط�ي لإللكترونات عبارة ع�ن رمز العنصر 
محاط بنقاط تمّثل عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي؛ ألّن إلكترونات 

المستوى الخارجي هي التي تبين كيف يتفاعل العنصر.

 كي�ف تع�رف ع�دد النقاط التي يجب رس�مها  تمثي��ل االإلكترون��ات بالنقا 
لعناصر المجموعات )1و2( و)13 - 18(؟ يمكنك الرجوع إلى مقطع الج�دول 
الدوري في الش�كل 5 س�تالحظ أّن عناصر المجموعة األولى لها إلكترون واحد 
في مس�تويات طاقاتها الخارجي�ة، وعناصر المجموع�ة الثانية له�ا إلكترونان.... 
وهك�ذا حت�ى تصل إل�ى عناص�ر المجموع�ة 18 التي له�ا ثماني�ة إلكترونات في 
مس�توى الطاق�ة الخارجي، ما عدا الهيلي�وم الذي له إلكترونان في مس�توى طاقته 

الخارجي، وهي عناصر مستقرة.

وتكت�ب النقاط ف�ي صورة أزواج على الجهات األربع لرم�ز العنصر، بوضع نقطة 
واحدة فوق الرمز، ثم عن يمينه، ثم أس�فل الرمز، ثم عن يس�اره، وبعد ذلك نضع 
نقطة خامسة في أعلى الرمز لعمل زوج من النقاط ثم تستمر بهذا النمط حتى تكمل 
النقاط الثمانية كّلها، وحتى يكتمل المس�توى. يمك�ن توضيح هذه العملية بتمثيل 
 ،N نق�اط اإللكترون�ات حول رم�ز ذرة النيتروجين. اب�دأ أواًل بكتابة رم�ز العنصر
ثم أوج�د عنصر النيتروجين في الج�دول الدوري لتع�رف المجموعة التي ينتمي 
إليه�ا. س�تجد أّنه ينتمي إلى المجموع�ة 15، ولهذا فإن له خمس�ة إلكترونات في 
مس�توى الطاق�ة الخارج�ي، والش�ك�ل النهائي للتمثي�ل النقطي ل�ذرة النيتروجين 
موض�ح في الش�كل   9. يمكن تمثي�ل اإللكترونات في ذرة اليود بالطريقة نفس�ها، 

كما هو موضح في الشكل 9 أيًضا.

التمثيل النقطي لالإلكونات
الخطوات

الج��دول . 1 م��ن  ج��زًءا   ارس��م 
أول  يتضم�ن  ال�ذي  ال�دوري 
الهيدروجي�ن  م�ن  18عنص�ًرا، 
حتى األرجون، مخص�ًصا م�ربًعا 

طول ضلعه 3 سم لكل عنصر. 
 ام�أل في ك��ل م�رب�ع التم�ثيل . 2

النقطي للعنصر.

التحليل 
 م�اذا تالح�ظ عل�ى التم�ث�ي�ل . 1

لعناصر  لإللكترون�ات  النقطي 
المجم�وعة الواحدة؟

 ص�ف التغيرات الت�ي تالحظها . 2
في التمثيل النقطي لإللكترونات 

لعناصر الدورة الواحدة.

I N
حتت�وي ذرة الي�ود عىل س�بعة 
إلكرتونات يف مستوى طاقتها 

اخلارجي.

حتت�وي ذرة النيرتوج�ني ع�ىل 
مخس�ة إلكرتونات يف مس�توى 

طاقتها اخلارجي.

النقط�ي لإللكترونات    التمثي�ل  ال�شكل 9
ف�ي  اإللكترون�ات  ع�دد  يبي�ن 

مستوى الطاقة الخارجي فقط.

     اشرح. لماذا نوضح إلكترونات 
مستوى الطاقة الخارجي فقط؟
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 بعد أن عرفت كيف ترسم التمثيل النقطي للعناصر  ا�شتخدام التمثيل النقطي
يمكنك استخدامها لتبين كيفية ارتباط ذرات العناصر بعضها مع بعض. فالروابط 
الكيميائي�ة ه�ي القوى التي تربط ذرتي�ن إحداهما مع األخ�رى. وتعمل الروابط 
الكيميائي�ة عل�ى رب�ط العناصر مثلما يعم�ل الصمغ على تثبيت قط�ع النم�وذج. 
انظ�ر الش�كل   10. عندم�ا ترتبط الذرات م�ع ذرات أخرى يصب�ح كل منها أكثر 
اس�تقراًرا؛ وذلك بجعل مستوى طاقتها الخارجي يشبه مستوى الطاقة الخارجي 

للغاز النبيل.

ما الرابطة الكيميائية؟ ما الرابطة الكيميائية؟   

اختبر نف�ش
الطاق�ة - 1 مس�توى  إلكرتون�ات  ع�دد  حّدد. م�ا 

اخلارجي لكّل من النيرتوجني والربوم؟
حّل. ما عدد إلك�رتونات م�ستوى الطاقة األول - 2

والثاين لذرة النيرتوجني؟
ح��دد. أّي إلكرتونات األكسجني هلا طاقة أكرب: - 3

اإللكرتونات التي يف مس�توى الطاق�ة األول، أم 
التي يف مستوى الطاقة الثاين؟

مس�توى - 4 إللك�ترون�ات  النقط�ي  ار�ش� الت�مثي�ل 
الطاق�ة الخارجي لكل من: ذرة عنصر الماغنيس�يوم 
وذرة عنصر األلومنيوم، علًما بأن العدد الذري لكل 

منها هو 12 و13 على الترتيب.
التفك�� الناقد: ت�زداد حج�وم ذرات عن�ارص - 5

املجموعة الواحدة كّلام اجتهنا إىل أسفل املجموعة 
يف اجلدول الدوري. فرّس ذلك.

1 
الخال�شة

البناء الذري
• 	ال   اال 
• 	ونيلال ابال   ونالال 
• 	ال  ونالل

ترتيب االإلكونات
• 	 ونالا الي  يال ا اا  

"اال ا" ال 
• 	ونالال  اأ ل ا  ل 

ادول الدوري وم�شتويات الطاقة
• 	 ال   ال ال او ونالال 

لاا
• الونا 	  اال  ا   ونالال    ا

وال  الي ا االي  اا ا ا وا
 و���م��وع��ات ال��ع��ن��ا���ش��ر وال��ت��وزي��ع االإل���ك��

)ت�شنيف العنا�شر(
• 	 او  ا  وال اول     اال   

او
• 	  ايالوال  ا يال  ااال

  ا ال اوال
التمثيل النقطي لالإلكونات

• 	 اال   اب اونلل الث
ل الا يي  اي لأناا

• 	  ب يال ي ال ييايال ابال
الأ  ااا

ح��ّل املعادلة بخطوة واحدة: يمكنك حس�اب - 6
احلّد األق�ىص لإللكرتونات التي يس�توعبها أّي 
مس�توى طاقة باس�تخدام الصيغة التالية: 2ن2، 
حيث متّثل ن رقم مستوى الطاقة. احسب أقىص 
ع�دد من اإللكرتون�ات يمك�ن أن يوجد يف كل 

مستوى من مستويات الطاقة اخلمسة األوىل.



بتثبي�ت  النم�اذج  بع�ض    تصن�ع  ال�شكل 10
قطعها بالصمغ. أّما في المركبات 
الكيميائي�ة فتثب�ت ذرات العناصر 
بعضها ببعض بالروابط الكيميائية.
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الرابطة األيونية
هل جّربت يوًما لعبة تركيب قطع الصور )البازل(؟ ماذا يحدث إذا قلبَت اللوحة؟ 
ستتس�اقط وتتفكك القطع. يش�به هذا الوضع العناصَر عندما ترتبط مًعا، إال أنها ال 
ك مل�ح الطعام إلى صوديوم  تتس�اقط وال تتفكك... تخّي�ل مثاًل ما يحدث لو تفكَّ
وكل�ور عن�د وضعه عل�ى البطاط�س المقلية. إّن ال�ذرات تكّون رواب�ط مع غيرها 
م�ن الذرات باس�تخدام إلكترونات مس�توى الطاقة الخارجي بأرب�ع طرائق: بفقد 

إلكترونات، أو باكتسابها، أو انجذابها، أو بمشاركتها مع عنصر آخر.

والصودي�وم فل�ز لّين فّض�ي الّلون، كما في الش�كل   11، وهو ش�ديد التفاعل عند 
إضافت�ه إل�ى الماء أو الكل�ور. فما الذي يجعله ش�ديد التفاعل هك�ذا؟ إذا نظرت 
إلى التوزيع اإللكتروني لمس�تويات الطاقة للصوديوم ستجد أّن له إلكتروًنا واحًدا 
فقط في مس�توى الطاقة األخير. فإذا أزيل هذا اإللكترون بقي المستوى الخارجي 
فارًغا، والمس�توى قبل األخير مكتماًل، مّما يجعل التوزيع اإللكتروني له مش�ابًها 

التوزيع اإللكتروني للغاز النبيل النيون.

أم�ا الكل�ور فيك�ّون رواب�ط بطريقة مختلف�ة عن طريق�ة الصوديوم؛ فهو يكتس�ب 
إلكتروًن�ا، وعندها يصبح التوزيع اإللكتروني للكلور مش�ابًها التوزيع اإللكتروني 

في الغاز النبيل األرجون.

ستتعلم أن 
ت�ق�ارن ب�ين كل من الرابطة األيون�ي�ة  �

والرابطة الفلزية والرابطة التساهمية.
تفّرق بين الجزيء والمركب. �
تحّدد الف�رق بي�ن الرابط�ة القطبي�ة  �

والرابطة غير القطبية.
تس�مي بعض المركب�ات الكيميائي�ة  �

وفًقا لصيغتها الكيميائية.
لبع�ض  � الكيميائي�ة  تكتب الصيغ�ة 

المركبات.

ستدرك أهمية
الرواب�ط الكيميائي�ة ب�ني ذرات العنارص 

ا. املختلفة لتكوين املواّد التي تراها يوميًّ

 مراجعة المفردات
ج��س��ي�م س��ال�ب  االإلك��ت��رون
الس�حابة  يف  م�وج�ود  الش�حن�ة 

اإللكرتونية حول نواة الذرة.
مادة نقية حتوي عنرصين أو  املركب

أكثر مرتبطني برابطة كيميائية.

المفردات الجديدة 

الرابطة القطبية	•األيون	•
التكافؤ	•الرابطة األيونية	•
املجموعة الذرية	•الرابطة الفلزية	•
الصيغة الكيميائية	•الرابطة التسامهية	•
اجلزيء	•

ارتباط العناصر222222222

الص�ودي�وم ف�ض�ّي اللون لي�ن، يم�كن 
ق�ط�عه بالسكي�ن حتت الكريوسني بسبب 
زيادة نشاطه الكيميائي ، أما الكلور فغاز 

سام لونه أخرض.

ع�ن�د اكت�س��اب ذرة الكل�ور إلك�رتوًنا من ذرة الص�ودي�وم 
تص�بح الذرتان أكثر استقراًرا، وتتكون رابطة بينهام.

  يتفاع�ل الصوديوم مع الكلور وينتجان بلورات  ال�شكل 11
ى كلوريد الصوديوم. بيضاء ُتسمَّ

Na Cl

ذرة صوديومذرة كلور

غاز كلور

صوديوم
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Cl

أيون كلوريد

Cl

ذرة كلور
ClCl

+

إلكرتون واحد

-

Na

أيون صوديوم

Na

ذرة صوديوم إلكرتون واحد
NaNa

+

+

ClNa Na Cl+ + -

 تف�قد ذرة الصوديوم كما عرف�ت س�ابًقا إلكتروًنا،  االأيون���ات –•م�شاأل��ة ت�وازن
وتصبح أكثر اس�تقراًرا، ونتيجة هذا الفقد يختل توازن شحنتها الكهربائية، فتصبح 
أيوًن�ا موجًبا ألّن عدد اإللكترونات ح�ول النواة يقّل إلكتروًنا عن عدد البروتونات 
ف�ي الن�واة، وم�ن جهة أخ�رى يصب�ح الكل�ور أيوًن�ا س�الًبا باكتس�ابه إلكتروًنا من 

ا يزيد عدد اإللكترونات واحًدا على عدد البروتونات في نواته. الصوديوم، ممَّ

فالذرة التي تفقد أو تكتس�ب إلكتروًنا ال تك�ون ذرة متعادلة، بل تصبح أيونًا. ويتم 
تم�ثي��ل أي��ون الصودي��وم بالرم�ز  + Na، وأيون الكل�ور بالرم�ز  -  Cl. ويوّض�ح 

الشكل   12 كيف تتحول الذرة إلى أيون.

 ينج�ذب أي�ون الصودي�وم الموج�ب وأي�ون الكلور الس�الب  تك��ّون الروابط
أحدهما إلى اآلخر بشدة. وهذا التجاذب الذي يربط األيونات هو نوع من الروابط 
الكيميائية ُتس�ّمى الرابط�ة األيونية. وفي الش�كل   13 نجد أّن أيون�ات الصوديوم، 
ن رابط�ة أيونية، وَينت�ج مرّكب أيوني ه�و كلوريد الصودي�وم، أو ما  والكل�ور تك�وِّ
يع�رف بمل�ح الطعام. المركب م�اّدة نقية تحوي عنصرين أو أكث�ر مرتبطين برابطة 

كيميائية.

االأيون��ات عندما ت�ذوب األيونات 
ع�ن  بعضه�ا  ينفص�ل  الم�اء  ف�ي 
بعض، وبس�بب ش�حنتها الس�البة 
والموجب�ة يمكن لألي�ون توصيل 
التي�ار الكهربائ�ي. ف�إذا كان هناك 
مغم�ور  طرفه�ا  توصي�ل  أس�الك 
وطرفه�ا  أيوني�ة،  م�ادة  بمحل�ول 
ف�إّن  ببطاري�ة  موص�ول  اآلخ�ر 
س�تتحرك  الموجب�ة  األيون�ات 
نحو القطب الس�الب، وس�تتحرك 
القط�ب  نح�و  الس�البة  األيون�ات 
س�يُل  يكم�ل  حي�ث  الموج�ب، 

األيونات الدائرَة الكهربائية.

  تتك�ون األيون�ات عندم�ا تفق�د أو  ال�شكل 12
اإللكترون�ات.  العناص�ر  تكس�ب 
فعندما يتح�د الصوديوم مع الكلور 
ينتقل إلكت�رون م�ن ذرة الصوديوم 
ذرة  فتصب�ح  الكل�ور،  ذرة  إل�ى 
 ،Na+ موجًب�ا  أيوًن�ا  الصودي�وم 
.Cl- وتصبح ذرة الكلور أيوًنا سالًبا

  تنش�أ الرابط�ة األيوني�ة بين  ال�شكل 13
ذرتين مختلفتي الشحنة.

الذرة  تصب�ح     صف. كيف 
س�البة  أو  الش�حنة  موجب�ة 

الشحنة؟
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 لقد درس�ت م�ا يحدث عندما تفقد ذرة عنصر أو تكتس�ب  فق��د واكت�شاب اأكثر
إلكتروًن�ا واح�ًدا. ولك�ن ه�ل يمك�ن ل�ذرات العناصر فق�د أو اكتس�اب أكثر من 
إلكترون؟ لعنصر الماغنيس�يوم Mg الذي يقع في المجموعة الثانية إلكترونان في 
مس�توى طاقته الخارجي، وعندما يفقدهما يصبح المستوى الخارجي له مكتماًل. 
وقد تكتس�ب ذرتا الكلور هذين اإللكترونين، كما هو موّضح في الش�كل  14. لذا 
يك�ون النات�ج أيون ماغنيس�يوم  Mg  +2 وأيوَنْي كلور  - 2Cl، فينج�ذب أيونا الكلور 
الس�البان نح�و أيون الماغنيس�يوم الموج�ب، ويكّون�ان روابط أيوني�ة، وينتج عن 

.MgCl  2  التفاعل مرّكب كلوريد الماغنيسيوم

تحت�اج بع�ض العناصر � ومنها األكس�جين � إلى اكتس�اب إلكتروني�ن لتصل إلى 
حال�ة االس�تقرار. ويمك�ن تحق�ق ذلك من خ�الل اكتس�اب إلكتروني�ن تفقدهما 
ذرة الماغنيس�يوم لتكوين مرّكب أكس�يد الماغنيس�يوم MgO، كما هو موّضح في 
الش�كل14. كما يمكن أن يكّون األكس�جين مرّكبات مماثل�ة مع أّي أيون موجب 

من المجموعة الثانية.

الرابطة الفلزية )االنجذابية(
لق�د عرف�ت كيف تكّون ذرات العناص�ر الفلزية روابط أيونية م�ع ذرات عناصر ال 
فلزي�ة. كما أّن الفلزات كذلك تكّون روابط مع عناصر فلزية أخرى، ولكن بطريقة 
مختلفة. ففي الفلزات تكون اإللكترونات في مس�تويات الطاقة الخارجية للذرات 
المنف�ردة  غير مترابطة بدرج�ة كبيرة، لذا يمكن النظر إلى الفل�ز في الحالة الصلبة 
كبحر من الشحنات الموجبة تتحرك بينها اإللكترونات بحرية. كما هو موّضح في 
الشكل  15. تنشأ الرابطة الفلزية نتيجة للتجاذب بين إلكترونات المستوى 
الخارج�ي مع نواة ال�ذرة من جهة ون�وى الذرات األخرى م�ن جهة ثانية 
داخ�ل الفل�ز ف�ي حالته الصلب�ة. وهذه الرابط�ة تؤثر في خصائ�ص الفلز. 
فمثاًل عند َطْرق فلزٍّ ما وتحويله إلى صفيحة، أو س�حبه على هيئة س�لك، 
فإّنه ال ينكسر، بل على العكس تترتب طبقات من ذرات الفلز بعضها فوق 
بع�ض. ويعمل التجّمع المش�ترك م�ن اإللكترونات على تماس�ك الذرة. 
والرابطة الفلزية س�بب آخر للتوصيل الجيد للتيار الكهربائي؛ حيث تنتقل 

اإللكترونات الخارجية من ذرة إلى أخرى لتنقل التيار الكهربائي.

OMg

Mg

2+ 2-

O

أكسيد املاغنسيوم

2+ 2-

يتش�ّكل أكس�يد املاغنيس�يوم عندم�ا تعط�ي 
ل�ذرة  إلكرتون�ني  املاغنيس�يوم  ذرة  )تفق�د( 

األكسجني.
اكت�ب الت�وزيع اإللك�ت�رون�ي لك�ل م�ن: 
كبريتيد الماغنيس�يوم، وأكس�يد الكالسيوم.

بالرسم ، والتمثيل النقطي.

كلوريد املاغنسيوم

Mg2+ � Cl� Cl

� � 
2�

Mg ClCl

كلوريد املاغنسيوم

Mg2+ � Cl� Cl

� � 
2�

Mg ClCl

كلوريد املاغنسيوم

Mg2+ � Cl� Cl

� � 
2�

Mg ClCl

كلوريد املاغنسيوم

Mg2+ � Cl� Cl

� � 
2�

Mg ClCl

في  إلكترونان    للماغنيس�يوم  ال�شكل 14
مستوى طاقته الخارجي.

ذرة  تفق�د  عندم�ا  املاغنيس�يوم  كلوري�د  يتك�ون 
املاغنيس�يوم إلكرتوًن�ا واح�ًدا ل�كّل ذرة م�ن ذريت 

الكلور.

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

ترت�ب�ط اإلل�ك�ت�رون��ات    ال  ال�شكل 15
الخ�ارجي�ة ل�ذرات الفض��ة 
في الرابط�ة الفلزية في الفضة  
أخ�رى،  فض�ة  ذرة  أّي  م�ع 
وهذا ما يس�مح له�ا بالتحّرك 

والتوصيل الكهربائي.
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الرابطة التساهمية – )التشاركية(
بعض العناصر ال تس�تطيع فقد أو اكتس�اب إلكترونات بس�بب ع�دد اإللكترونات 
الت�ي ف�ي المس�توى الخارجي للس�حابة اإللكترونية؛ ف�ذرة الكرب�ون مثاّل تحوي 
س�تة بروتونات وس�تة إلكترونات، أربعة من هذه اإللكترونات في مس�توى الطاقة 
الخارجي. ولكي تصل ذرة الكربون إلى حالة االستقرار يجب أن تفقد أو تكتسب 
أربع�ة إلكترونات، وهذا صعب ألّن فقد أو اكتس�اب هذا الق�در من اإللكترونات 

ا، لذلك تشارك باإللكترونات مع ذرات أخرى. يتطلب طاقة كبيرة جدًّ

 يصل الكثير من ذرات العناصر إلى حالة االستقرار عندما  الرابطة الت�شاهمية
تتش�ارك باإللكترونات؛ وُتس�ّمى الرابطة الكيميائية التي تنش�أ بين ذرات العناصر 
الالفلزي�ة م�ن خالل التش�ارك باإللكترون�ات الرابط�ة التس�اهمية. وتنجذب هذه 
اإللكترون�ات المش�تركة إل�ى نوات�ي الذرتين، فتتح�ّرك اإللكترونات ف�ي الرابطة 
التس�اهمية بين مس�تويات الطاق�ة الخارجية في كلتا الذرتي�ن، ولذلك يكون لكلتا 
الذرتين مس�توى طاقة خارجي مكتمل لبعض الوقت، وُتس�ّمى المركبات الناتجة 

عن الرابطة التساهمية المركبات الجزيئية.

كيف تكّون الذرات الروابط التسامهية؟ كيف تكّون الذرات الروابط التسامهية؟   

تكّون ذرات بعض العناصر � من خالل الروابط التساهمية � جسيمات متعادلة؛ إذ 
تحوي العدد نفس�ه من الش�حنات الموجبة والس�البة. وهذه الجسيمات المتعادلة 
الت�ي تكّونت عند مش�اركة الذرات في اإللكترونات ُتس�ّمى الجزيئات. والجزيء 
هو الوحدة األساس�ية للمركبات الجزيئي�ة. انظر كيف تتكون الجزيئات من خالل 
مش�اركة اإللكترونات، كما يبين الش�كل   16، الحظ أّنه ال يوج�د أيونات في هذا 
التفاع�ل؛ ألّن�ه ل�م يفق�د أو يكتس�ب أّي إلكترونات. والبل�ورات الّصلب�ة � ومنها 
كلوري�د الصودي�وم � ال يمكن تس�ميتها جزيئ�ات؛ ألّن الوحدة األساس�ية لها هي 

األيون، وليس الجزيء.

ذرة كلورجزيء كلور
ClClCl

ذرة كلور
Cl

ClCl ClCl+

H H HH

ذرة هيدروجني ذرة هيدروجني جزيء هيدروجني

+
  الرابط�ة التس�اهمية طريق�ة  ال�شكل 16
أخ��رى لج�ع��ل ال�ذرات 
أكث�ر اس�تقراًرا؛ إذ تس�مح 
لكل  اإللكترونات  مشاركة 
ذرة بالحصول على مستوى 
ط�اق�ة خارج��ي مس�تق�ر. 
ذرات العناصرالت�ي تظه�ر 
ف�ي الش�كل تك�ّون روابط 

تساهمية أحادية.

بناء وذج ملركب امليثان
الخطوات 

 اس�تعمل أوراًق�ا دائرّي�ة الش��كل . 1
لت�م�ّث�ل  مختلف�ة  أل�وان  ذات 
والنيوترون�ات  الب�روت�ون��ات 
واإللكترون�ات، واصن�ع نموذًجا 
�ا يمّث�ل ذرة الكرب�ون وأربعة  ورقيًّ
ذرات  لتمّث�ل  أخ�رى  نم�اذج 

الهيدروجين.
 اس�تخدم نماذج الذرات السابقة . 2

الميث�ان  لج�زيء  نم�وذج  لبن�اء 
بتكوي�ن روابط تس�اهمية، حيث 
يتكّون ج�زيء الميث�ان من أربع 
ذرات ه�ي�دروج�ي�ن م�رتب�ط�ة 
�ا مع ذرة كرب�ون واحدة.  كيميائيًّ

التحليل
 ه�ل التوزي�ع اإللكتروني لذرتي . 1

ف�ي  والك�رب�ون  الهيدروجي��ن 
ج�زيء  الميث�ان يش�به التوزي�ع 
الغ�ازات  لعناص�ر  اإللكترون�ي 

النبيلة؟ فسر إجابتك.
المي�ث�ان ش�حنة . 2 لج��زيء   ه�ل 

كهربائية؟ 
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ا من اإللكرتونات يتشارك يف الرابطة الثنائية؟ كم زوجً ا من اإللكرتونات يتشارك يف الرابطة الثنائية؟  كم زوجً  

الجزيئات القطبية والجزيئات غير القطبية
لقد درس�ت كيف تتش�ارك الذرات باإللكترونات لكي تصل إلى حالة االستقرار. 
ولك�ن ه�ل تتش�ارك ال�ذرات باإللكترونات بش�كل متس�اوٍ دائًما؟ الج�واب: ال؛ 
فبع�ض الذرات تجذب إلكترون�ات نحوها أكثر من غيره�ا. فالكلور مثاًل يجذب 
اإللكترون�ات نح�وه أكثر م�ن الهيدروجين. وعندما تنش�أ الرابطة التس�اهمية بين 
الكل�ور والهيدروجي�ن، يبق�ى زوج اإللكترونات المش�تركة بجان�ب الكلور فترة 

أطول من بقائه بجانب الهيدروجين. 
ه�ذه المش�اركة غي�ر المتس�اوية تجعل أح�د جانب�ي الرابطة 
س�الًبا أكثر من الط��رف اآلخ��ر، كأقط��اب البطاري�ة، كم�ا 
في الش�كل   18 . وُتس�ّمى الجزيئ�ات التي تتك�ون عن طريق 
الرابطة القطبي�ة الجزيئات القطبية. والرابط�ة القطبية يتم فيها 
. ومن األمثلة على  مش�اركة اإللكترونات بش�كل غير متس�اوٍ
الرابطة القطبية أيًضا تلك الرابطة التي تحدث بين األكسجين 

والهيدروجين في جزيء الماء.

H Cl
 شحنة جزئية

سالبة
شحنة جزئية

موجبة

  كلوري�د الهيدروجين مرّكب  ال�شكل 18
تساهمي قطبي.

O
ذرة كربون ذرتا أكسجني جزيء ثاين أكسيد الكربون

C O C OO++

ذرات نيرتوجني جزيء نيرتوجني

NN N N+

  يمك�ن لل�ذرة تكوي�ن رابطة  ال�شكل 17
أو  بإلكتروني�ن  تس�اهمّية 

ثالثة.

يف ج�زيء ثاين أكس�يد الكربون تش�رتك  ذرة الكرب�ون بإلكرتونني مع كل ذرة أكس�جني لتكوين 
رابطتني ثنائيتني. وكل ذرة أكسجني تشرتك يف إلكرتونني مع ذرة الكربون. 

تشارك كل ذرة نيرتوجني بثالثة إلكرتونات لتكون رابطة ثالثية

 تش�ارك ال�ذرة أحياًن�ا بأكثر من إلكت�رون واحد  الرابط��ة الثنائي��ة والثالية
م�ع الذرات األخ�رى. ففي جزيء ثاني أكس�يد الكربون الموّضح في الش�كل   17 
ش�اركت كل ذرة أكس�جين بإلكتروني�ن م�ع ذرة الكرب�ون. وقد ش�اركت أيًضا ذرة 
الكرب�ون بإلكتروني�ن م�ع كل ذرة أكس�جين، أي أّن زوجي�ن م�ن اإللكترونات قد 
ارتبط�ا مًعا بالرابطة التس�اهمية، وُتس�ّمى ف�ي هذه الحال�ة الرابط�ة الثنائية. يوضح 
الش�كل 17 أيًضا تش�اُرك ثالثة أزواج من اإللكترونات بذرتي نيتروجين في تكوين 

جزيء النيتروجين. وُتسّمى الرابطة التساهمية في هذه الحالة الرابطة الثالثية.
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 تتك�ّون جزيئ�ات الم�اء عندم�ا يتش�ارك الهيدروجين  جزيئ��ات الم��اء قطبية
؛  واألكس�جين باإللكترون�ات. يوّض�ح الش�كل 19 أّن ه�ذا التش�ارك غير متس�اوٍ
فاألكس�جين ل�ه النصي�ب األكبر م�ن اإللكترونات ف�ي كّل رابطة، كم�ا أنه يحمل 
ش�حنة جزئية س�البة، بينما يحمل الهيدروجين شحنة جزئية موجبة، ولهذا السبب 
ض  ا؛ إذ له قطبان مختلف�ان كالمغناطيس تماًما. ول�ذا، فعند تعرُّ يك�ون الم�اء قطبيًّ
الماء لشحنة س�البة تصطّف جزيئاته كالمغناطيس بقطبها الموجب لتقابل الشحنة 
السالبة. ويمكنك مالحظة ذلك عند تقريب بالون من خيط ماء ينساب من صنبور، 
كما يبين الش�كل 19. وبس�بب وجود قطبي�ن مختلفين في الش�حنة لجزيء الماء 
ف�إن جزيئاته ينج�ذب بعضها إلى بعض أيًض�ا، وهذا االنجذاب يح�ّدد الكثير من 

ا. الخصائص الفيزيائية للماء ومنها اعتباره مذيًبا عامًّ

تس�مى الجزيئ�ات غي�ر المش�حونة الجزيئات غي�ر القطبي�ة، كالروابط التي تنش�أ 
بي�ن ذرات العنصر نفس�ه، ومنها الرابطة غي�ر القطبية الثالثية التي تنش�أ بين ذرات 

النيتروجين في جزيء النيتروجين.

ن بلورات كالمركبات األيونية تماًما، إال أّن  وهن�اك بعض المركبات الجزيئّية تك�وِّ
الوح�دة األساس�ية لها هي الجزيء. ويوضح الش�كل 20 النمط ال�ذي تترتب فيه 

الوحدات األساسية )الجزيء أو األيون( في البلورات األيونية والجزيئية.

  الموشو: الجزيئات القطبية
زر الموقع اإللكتروني

www.obeikaneducation.com

للبح�ث ع�ن معلوم�ات ح�ول 
الصابون والمنظفات.

ال  وال�م��اء   ال�زي��ت  ن��ش�ا
يمتزجان مًعا، ولكنك إذا أضفت 
بض�ع قطرات من س�ائل تنظيف 
الصح�ون إليهم�ا فس�تالحظ أّن 
الزي�ت يصبح قاب�اًل للذوبان في 
الماء، وبداًل م�ن أن يكون هناك 
طبقت�ان تصب�ح طبق�ة واح�دة. 
الصاب�ون  يس�اعد  لم�اذا  فّس�ر. 

الزيت على الذوبان في الماء؟

H H

O

 شحنة جزئية سالبة

 شحنة جزئية موجبة

  ت�ت�ش��ارك ذرت��ا هي��دروجي�ن باإللك�ت�رونات  ال�شكل 19
م�ع ذرة أكس�ج�ي�ن بص�ورة غ�ي�ر م�ت�س�اوي�ة. 
لفت�رة  األكس�جين  إل�ى  اإللكترون�ات  تنج�ذب 
أط�ول من الهيدروجين. ويبين هذا النموذج كيفية 

انفصال الشحنات أو استقطابها.

تنجذب األقط�اب املوجبة 
يف جزيئات املاء إىل الشحنة 
ع�ىل  املوج�ودة  الس�البة 
البالون، مّما يسبب انحراف 

مسار املاء.
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اإلثراء العلمي

M648-34C-MSS02�
Rhonda

M648-37C-MSSO2�
Rhonda

M648-36C-MSSO2�
Rhonda�

�

M648-35C-MSSO2
Rhonda

ال�شكل 20
هن�اك الكث�ري من امل�واّد الصلبة يف صورة بلورات، س�واء كانت حبيب�ات صغرية كملح 
�ا لرتتيب  الطع�ام، أو كبرية مث�ل الكوارتز، وأحيانًا يكون هذا الش�كل البلوري انعكاسً
جسيامهتا. ومعرفة الرتكيب البلوري للمواد الصلبة يساعد الباحثني عىل فهم خصائصها 

الفيزيائية. وهذه نامذج لبعض البلورات بشكليها املكّعب والسدايس.

ا كبلورات  �شدا�شي االأوجه بلورات الكوارتز أعاله سداسّية األوجه، متامً
الثلج التي عن اليس�ار أع�اله؛ ألّن اجلزيئات التي تك�ّون بلورة الكوارتز 

واجلزيئات التي تكّون بلورة الثلج ترتتب يف أنامط سداسية.

مكعب��ة االأوجه  بل�ورة ملح الطعام عن يمينك، وبل�ورة الفلورايت يف األعىل 
ه�ي بل�ورات مكّعبة الش�كل، وهذا الش�كل انع�كاس لرتتي�ب األيونات يف 

البلورة يف صورة مكعب.

Ca  2+ 

Si

CI  - 

O

F   - 

Na   + 

ماء

الكيب الداخلي للبلورات
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التكافؤ والصيغ الكيميائية

يمكن التعبيـر عن رموز الجزيئـات والمركبات  
ـح كيفية ارتباط  باسـتخدام رموز العناصر واألرقام. انظر الشـكل   ٢١ الذي يوضّ
ذرتـي هيدروجيـن برابطة تسـاهمية، لينتـج جـزيء الهيدروجين الـذي يعبّر عنه 
بالرمـز   H  2، كمـا يمثل الشـكل ارتباط ثـالث ذرات هيدروجين مـع النيتروجين 
لتكوين مركب (جزيء) األمونيا NH3 والرقم 3 بجانب الرمز H يدل على ذلك.

 عرفـت من خـالل دراسـتك للروابـط الكيميائيـة أن ذرات العناصر تفقد 
أو تكتسـب أو تسـاهم بإلكتـرون أو أكثر في مسـتو الطاقة الخارجي لهـا في أثناء 
التفاعـل الكيميائي لتكوين مركبـات كيميائية، ويعرف هذا العـدد من اإللكترونات 
بالتكافؤ فعلى سـبيل المثال فإن لذرة الهيدروجين ـ وعددها الذري (١)، وتوزيعها 
اإللكتروني(١) ـ  القدرة على المساهمة بإلكترون واحد في مستو الطاقة الخارجي 
فـي جـزيء الماء، لتصل إلـى حالة االسـتقرار اإللكتروني. ويقال عندئـذ إن تكافؤ 
الهيدروجين (١). أما ذرة األكسـجين ـ وعددها الذري (٨)، وتوزيعها اإللكتروني 
(٢، ٦) ـ  فإن لها القدرة على المسـاهمة بإلكترونين في مسـتو الطاقة الخارجي، 
لتصـل إلى حالة االسـتقرار اإللكتروني، وهذا يدل على أن تكافؤ األكسـجين (٢). 
أمـا في الروابط األيونية، فـإن ذرات بعض العناصر تميل إلـى فقدان اإللكترونات، 
 فيكون تكافؤها موجبًا كذرة الهيدروجين (+١)، بينما تميل ذرات العناصر األخر

إلى اكتساب إلكترونات، فيكون تكافؤها سالبًا كذرة األكسجين (-٢).
والجـدول رقـم (١) في المصـادر التعليمية للطالـب صفحة (١٨٩) يبين أسـماء 
بعـض العناصـر، والرمـوز الممثلة لهـا، وتكافؤاتهـا. ويطلب منك الرجـوع إليها 
ـا لتسمية المركبات وكتابة الصيغ الكيميائية  ومعرفتها واإللمام بها باعتبارها أساسً

وإكمال المعادالت الممثلة للتفاعالت.

H H

H

N

الكيميائيــة  الصـيـغ   تبـيـن  
نـوع الـذرات وعددهـا فـي 

الجزيء.

+

ذرة هيدروجني
HH

ذرة هيدروجني
H2

HH

الرقم 2 بعد رمز اهليدروجني(H)، يعني أنّ هناك ذرتني هيدروجني يف 
جزيء اهليدروجني.

تبـني الصيغـة الكيميائيـة جلزيء األمونيـا احتاد ذرة 
نيرتوجني مع ثالث ذرات هيدروجني.
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وكما تالحظ من الجدول عند رجوعك إليه، فإن معظم العناصر لها تكافؤ واحد، إال أن بعض 
العناص�ر له�ا أكثر من تكافؤ، وبذلك  تكون ذات ق�درة مختلفة على التفاعل، تحددها المواد 

المتفاعلة معها.

وف�ي بع�ض المركب�ات تس�لك مجموع�ة م�ن ذرات مختلفة، س�لوك ال�ذرة الواحد ف�ي التفاعل 
تكافؤاته�ا،  ف�ي  الذري�ة  المجموع�ات  وتختل�ف  الذري�ة.  المجموع�ة  وتس�مى   الكيميائ�ي، 
والج�دول رق�م )2( ف�ي المص�ادر التعليمي�ة للطال�ب صفح�ة )189( يوضح أس�ماء بعض هذه 
المجموع�ات الذرية والرمز الممثل لكل منها  )صيغتها الكيميائية(، وتكافؤاتها، مما يتطلب منك 

معرفتها ألهمية ذلك كما هو الحال في الجدول رقم)1(.

ال�شيغ��ة الكيميائي��ة  لقد حف�ز كثرة المركب�ات الكيميائية وتنوعها العلماء عل�ى التفكير في 
طريق�ة يت�م من خالله�ا التعبير عن تركي�ب المادة، وفق العناصر المش�كلة لها، وع�دد ذراتها، 
وق�د كان له�م ذلك من خالل الصيغة الكيميائية التي تزودنا بمعلومات عن العناصر التي تكّون 
مركًب�ا م�ا، وعدد ذرات كل عنصر ف�ي ذلك المرك�ب. فالصيغة الكيميائية للم�اء )H2O( على 
س�بيل المث�ال تدل عل�ى أنواع العناصر الت�ي يتكون منها الم�اء، وع�دد ذرات كل نوع من هذه 
العناصر. ففي الصيغة الكيميائية للماء نستدل على وجود نوعين من العناصر وهما األكسجين، 
والهيدروجي�ن؛ كم�ا نس�تدل عل�ى عدد ال�ذرات المكون�ة للجزيء الواح�د للم�اء وهما ذرتا 

هيدروجين، وذرة أكسجين، الحظ الشكل 19.

تس�مية المركب�ات الكيميائية: عند تس�مية المركب�ات وفًقا لصيغته�ا الكيميائية، يس�ّمى أواًل 
العنص�ر الموج�ود عن يمين المرك�ب، مع إضافة المقطع )يد( في نهاي�ة العنصر، وفي بعض 
العناص�ر يض�اف المقطع )يد( بعد حذف بعض الحروف للتخفيف من اللفظ، ثم يذكر اس�م 

العنصر الذي يقع عن يسار المركب، الحظ الجدول 1 أدناه.

الجدول 1:ت�شمية المركبات الكيميائية

التسميةالعنصر
كلوريدكلور

أكسيدأكسجين
نيتريدنيتروجين

كربيدكربون
هيدريدهيدروجين

فوسفيدفوسفور
كبريتيدكبريت
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أم�ا إذا احت�وى المرك�ب على مجموع�ة ذرية، فيذك�ر أواًل اس�م المجموعة الذري�ة عن يمين 
المركب دون إجراء أي تغيير في اس�مها، ثم يذكر اس�م العنصر أو المجموعة الذرية التي تقع 
Ca)OH( 2 أكس�يد الصودي�وم، والمركب Na2 O ع�ن يس�ار المركب. فمثاًل يس�ّمى المركب

هيدروكسيد الكالسيوم، والمركب NH4NO3 نترات األمونيوم.

.NH4OH، K2 O ، CaSO4 : سّم المركبات التالية  

كتابة الصيغة الكيميائية
إن كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات؛ تتطلب منك معرفة رموز العناصر والمجموعات الذرية 

وتكافؤاتها؛ وعندها يمكنك اتباع خطوات المخطط أدناه لكتابة صيغة أي مركب كيميائي.

مثال 3مثال 2مثال 1الخطوات
أو  العنص�ر  رم��ز  اكت�ب   -1
المجموع��ة ال�ذري��ة ت�ح�ت 
المقطع الذي يمثله في المركب

كلوريد الكالسيوم
Ca         Cl

أكسيد الكالسيوم
Ca         O

هيدروكسيد الصوديوم
Na         OH

ال�تك��اف���ؤ  اك��ت���ب   -2
للعناص���ر أو المجم��وع�ات 
الذري���ة أس���ف��ل رم��وزها

Ca         Cl

2           1
Ca         O
2           2

Na         OH

1           1

3- اكت�ب الصيغ�ة الكيميائي�ة 
بأبس�ط نس�بة من ال�ذرات من 
خ�الل القس�مة عل�ى العام�ل 
المش�ت�رك ث��م ق��م ب�إب��دال 
التكاف�ؤ، أي أع�ط كل عنص�ر 
تكاف�ؤ  ذري�ة  مجموع�ة  أو 
العنص�ر أو المجموع�ة الذرية 
األخرى، وضعها أس�فل يمين 
الرم�ز لت�دل عل�ى ع�دد ذرات 
كل عنص�ر أو مجموع�ة ذري�ة

Ca            Cl

2           1
CaCl2

Ca            O

2           2
1           1

CaO

Na            OH

1           1
NaOH

اكتب الصيغة الكيميائية 
النهائية

 CaCl2CaONaOH

  اكتب الصيغة الكيميائية لكل من المركبات اآلتية في دفترك:
 كلوريد األلومنيوم، كربونات الصوديوم، كبريتات األمونيوم
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اختبر نف�ش
حّدد. استخدم اجلدول الدوري لتحّدد إذا - 1

كان عنرصا الليثيوم والفلور يكّونان أيونات 
س�البة أو موجبة، واكتب الصيغة الناجتة عن 

احتادمها.
وش. املقصود بالتكافؤ.- 2
قارن بني الروابط القطبية والروابط غري القطبية.- 3
ف�ّشر. كي�ف يمك�ن معرف�ة نس�بة ع�دد ذرات - 4

العن�ارص الداخل�ة يف املرّكب من خ�الل الصيغة 
الكيميائية؟

التفك الناقد: للسيليكون أربعة إلكرتونات - 5
يف مس�توى الطاقة اخلارجي، ف�ام الرابطة التي 
يكوهن�ا الس�يليكون م�ع العن�ارص األخ�رى؟ 

وّضح ذلك.

توق��ع. ما أن�واع الروابط التي تنش�أ بني األزواج - 6
اآلتية من ال�ذرات: )الك�ربون واألكس�ج�ني(، 

)البوتاسيوم والربوم(، )الفلور والفلور(.

2 



الخال�شة
الرابطة االأيونية

• 	 ب ب يال ا  ي نيالأ ابال
ناالأ

الرابطة الفلزية )االذابية(
• 	 ونالا ا  اأ ال اباأ ال

 ن و   ال ان  ياا ا
اني   الأ اال

الرابطة الت�شاهمية
• 	 اال ا ا ياال اباأ ال

ونالبال
• 	  ا  يال ياال اباأ ال

ونالبال او
ازيئات القطبية وازيئات  القطبية

• 	 او  ا  يال اا 
اال ب ونالال 

• 	  ا  يال  اا 
اال ب ونالال  او

التكافو وال�شي الكيميائية
• 	 ال  ابا  اا    ال  

ييايال
• 	 اأ   يال  اونلال    اال ثل 

اأو   ال با   ا اأو  ا  اأو  ا 
ال جا

• 	 اال  ا ييايال يا النو
 ل   ل ا و ا ا   يال

ا

www.obeikaneducation.com عبر المواقع اإللكترونية العلـــــوم  
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سؤال من واقع الحياة 
طّور العلماء نماذج جديدة للذرة مع تطورالعلم وحصولهم على معلومات جديدة 
ا بك، وبدراس�تك  ح�ول تركيب الذرة. وس�تتمّكن � عن�د تصميمك نموذًجا خاصًّ
نماذج زمالئك � من تعّرف الكيفية التي يترتب بها كّل من البروتونات والنيوترونات 
واإللكترون�ات ف�ي الذرة. فهل يمك�ن تحديد هوية عنصر ما اعتم�اًدا على نموذج 
يوض�ح ترتيب اإللكترونات، والبروتون�ات والنيوترونات في ذرته؟ وكيف يمكن 

لمجموعتك تصميم نموذج لعنصر ما لتتمّكن باقي المجموعات من تعّرفه؟ 

تصميم النموذج  
1  اخت�ر عنصًرا م�ن الدورة 2 أو 3 من الجدول ال�دوري. كيف يمكنك تحديد -

أع�داد البروتونات واإللكترونات والنيوترونات في ذرة ما، إذا علمت العدد 
الكتلي والعدد الذري للعنصر؟

2  كي�ف يمكنك توضيح الفرق بين البروتونات والنيوترونات؟ وما المواّد التي -
ستستخدمها في تمثيل اإللكترونات؟ وكيف يمكن أن تمّثل النواة؟

3  كي�ف يمكنك تصمي�م نموذج ُيمثِّ�ل ترتي�ب اإللكترونات في ال�ذرة؟ وهل -
سيكون للذرة شحنة؟ وهل من الممكن تعّرف الذرة من عدد بروتوناتها؟

4  تحّقق من موافقة معلمك على خطة عملك قبل بدء التنفيذ.-

ستتعلم أن 
ت�شّم نموذًجا لعنرص ما. �
تالحظ النم�اذج الت�ي صم�مت�ها  �

امل�ج�م�وع�ات األخ�رى، وحتّدد 
العنارص التي تم متثيلها.

المواد واألدوات 
أشرطة مطاطية ممغنطة

لوح مغناطيسي
حلوى مغطاة بالشوكوالتة

مقص
ورق

قلم تخطيط
قطع نقدية

إجراءات السالمة 

A B C D E F G OH I J K L M N P
 

A B C D E F G OH I J K L M N P
 

A B C D E F G OH I J K L M N P
 

A B C D E F G OH I J K L M N P تحذي��ر: ال ت�أكل أّي طعام داخل
المختبر. واغسل يديك جيًدا.

التركيب الذري

ا�شتق�شاء
من واقع احلياة
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اختبار النموذج 
11 ذ النم�وذج ال�ذي صممت�ه، ث�م دّون مالحظات�ك في دفت�ر العلوم، - َنفِّ

ا للنموذج. بحيث تتضمن رسًما توضيحيًّ
21 ذ نموذًجا لعنصر آخر.- َنفِّ
31 الحظ النم�اذج المختلفة الت�ي صّممها زمالؤك ف�ي الصف، وتعرف -

العناصر التي تم تمثيلها.

تحليل البيانات 
11 �كت��ب �أ�س��ماء العناصر الت�ي تعّرفتها من خ�الل النماذج الت�ي صّممها -

زمالؤك.
21 ح��ّدد. أّي الجس�يمات توج�د دائًم�ا ف�ي أع�داد متس�اوية ف�ي ال�ذرة -

المتعادلة؟
31 توقع ما يحدث لشحنة الذرة إذا تم نزع إلكترون واحد.-
41 �سف ما يحدث لشحنة الذرة عند إضافة إلكترونين إليها.-
51 قارن بين نموذجك ونموذج السحابة اإللكترونية للذرة.-

االستنتاج والتطبيق 
11  حّدد الح�ّد األدن�ى م�ن المعلوم�ات الت�ي تحت�اج إليه�ا لتحدي�د ذرة -

عنصر ما.
21 ف�ّس��ر. إذا صّممت نموذًجا لنظير )ب�ورون-11(، ونموذًجا آخر لنظير -

)بورون-12(، فما أوجه االختالف بينهما؟

قارن بين نموذجك ونماذج زمالئك، وناقشهم في 
االختالفات التي تالحظها. 

ببياناتك
تـــــوا�صــــــل
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999999دليل مراجعة الفصل
الدرس ا�ول اتحاد الذرات

تترتب اإللكترونات الموجودة في السحابة اإللكترونية . 1
للذرة في مستويات الطاقة المختلفة.

يمكن أن يس�توعب كل مس�توى طاقة ع�دًدا محدًدا من . 2
اإللكترونات.

يزداد عدد اإللكترونات عبر الدورة الواحدة في الجدول . 3
الدوري كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين

الغازات النبيلة مس�تقّرة؛ ألّن مس�توى طاقتها الخارجي . 4
مكتمل.

يبي�ن التمثيل النقطي لإللكترونات إلكترونات مس�توى . 5
الطاقة الخارجي للذرة.

الدرس الثاني  ارتباط العناصر

تصبح الذرة مستقّرة باكتساب اإللكترونات أو بفقدانها أو . 1
بالمشاركة بها، فيصبح مستوى طاقتها الخارجي مكتماًل.

تنش�أ الرابطة األيونية عندما يفقد الفلز إلكتروًنا أو أكثر،  . 2
يكتسب الالفلز إلكتروًنا أو أكثر.

تنش�أ الرابطة التس�اهمية عندما تتشارك ذرتان ال فلزيتان . 3
أو أكثر باإللكترونات.

تنش�أ الرابط�ة الفلزي�ة نتيج�ة للتجاذب بي�ن إلكترونات . 4
المس�توى الخارج�ي م�ع ن�واة ال�ذرة م�ن جه�ة ونوى 

الذرات األخرى من جهة ثانية.
تنشأ الرابطة التساهمية القطبية عن تشارك غير متساوٍ في . 5

اإللكترونات.
يمث�ل التكافؤ عدد اإللكترونات الت�ي يمكن للعنصر أو . 6

المجموعة أن تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها.
تزودن�ا الصيغ�ة الكيميائي�ة بمعلوم�ات ع�ن العناص�ر التي . 7

تكون مركًبا ما، وعدد ذرات كل عنصر في ذلك المركب.

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

انسخ اخلريطة املفاهيمية اآلتية يف دفرتك التي تتعلق بأنواع الروابط، ثم أكملها:
تصور ا�فكار الرئيسة

HCl

NaCl

Ag

يتشارك عنرصان 
الفلزان باإللكرتونات

تتجاذب إلكرتونات املستوى اخلارجي 
مع نوى ذرات الفلز

أنواع الروابط

روابط أيونية

غري قطبي

تتكون عندما

تتكون عندما

مثل

تتكون عندما

مثل
تشارك متساوٍ

وهووهو

تشارك غري متساوٍ
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ا�شتخدام املفردات

قارن بين كل زوجين من المصطلحات اآلتية:
أيون - جزيء- 1
جزيء - مركب- 2
أيون –•التمثيل النقطي لإللكترونات - 3
الصيغة الكيميائية –•الجزيء- 4
الرابطة األيونية –•الرابطة التساهمية- 5
السحابة اإللكترونية –•التمثيل النقطي لإللكترونات- 6
الرابطة التساهمية –•الرابطة القطبية- 7
المركب –•الصيغة الكيميائية- 8
الرابطة األيونية –•الرابطة الفلزية- 9

املفاهي تثبي
اختر رمز اإلج�ابة الصحيحة فيما يأتي:

 أي مّما يأتي يعد جزيًئا تساهميًّا؟- 10
Ne.ب-  Cl  2.أ- 

NaCl.د- Na.ج- 

 م�ا رق�م المجموعة الت�ي لعناصره�ا مس�تويات طاقة - 11
خارجية مستقرة؟

1٦ب- 1أ- 
18د- 13ج- 

أّي مّما يأتي يصف ما يمّثله الرمز  -   Cl؟- 12
جزيء قطبي.ب- مركب أيوني.أ- 
أيون موجب.د- أيون سالب.ج- 

 أّي المركبات اآلتية غير أيوني؟- 13
CO.ب- NaF.أ- 

Mg Br  2.د- LiCl.ج- 

 أي مّما يأتي بعد غير صحيح فيما يتعلق بجزيء  H  2O؟- 14
يحوي ذرتي هيدروجين.أ- 

يحوي ذرة أكسجين.ب- 
مرّكب تساهمي قطبي.ج- 
مرّكب أيوني.د- 

 م�ا ال�ذي يح�دث لإللكترونات عن�د تكوي�ن الرابطة - 15
التساهمية القطبية؟

ُتفقد.أ- 
ُتكتسب.ب- 
.ج-  تتشارك فيها الذرات بشكل متساوٍ
.د-  تتشارك فيها الذرات بشكل غير متساوٍ

ما الوحدة األساسية لتكوين المركبات التساهمية؟- 16
أمالح.ب- أيونات.أ- 
أحماض.د- جزيئات.ج- 

 م�اذا يعن�ي الرق�م 2 الموجود ف�ي الصيغ�ة الكيميائية - 17
لجزيء  CO  2؟

ذرتا أكسجين.ب- أيونا أكسجين.أ- 
مركبا  CO  2.د- جزيئا  CO  2.ج- 

فقد عنصر إلكترونين من مستوى الطاقة الخارجي عند - 18
تفاعله مع عنصر آخر، يكون تكافؤ هذا العنصر:

ثنائي موجب.ب- ثنائي سالب.أ- 
أحادي سالب.د- أحادي موجب.ج- 

الصيغة الكيميائية لكبريتات الماغنيسيوم هي:- 19

MgCO3.ب- MgNO3.أ- 

MgSO4.د- MgO.ج- 
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999999
2و1 - 20 المجموعتي�ن  عناص�ر  ن  تك�وِّ  لم�اذا  . وشّ

وعناصر المجموعتين 17و1٦مركبات كثيرة؟
اس�تخدم الرس�م التوضيحي اآلتي لإلجابة عن السؤالين 21 

و 22.

H F

 ما نوع الرابطة الكيميائية الموضحة في الرسم؟- 21 .شو
 ه�ل تش�اركت الذرت�ان باإللكترونات بصورة - 22  توّقع.

متس�اوية أم غير متس�اوية؟ وأين تك�ون اإللكترونات 
معظم الوقت؟

 لماذا ينفصل أيونا الصوديوم والكلور أحدهما - 23  حّلل.
عن اآلخر عندما يذوب ملح الطعام في الماء؟

 لم�اذا تكون درجة غليان الم�اء أعلى كثيًرا من - 24 .  وشّ
درجة غليان الجزيئات المش�ابهة له في الكتلة اعتماًدا 

على حقيقة كون الماء مرّكًبا قطبيًّا.
 إذا كان لدينا مركبان CuCl و  CuCl   2 بالكمية - 25  توق��ع.

نفس�ها وتحّل�ال إل�ى مكّوناتهم�ا األصلي�ة: النح�اس 
والكل�ور؛ فتوّق�ع أّي المركبي�ن الس�ابقين يعطي كمية 

أكبر من النحاس؟ وّضح ذلك. 
 ارس�م خريطة مفاهيمي�ة، مبتدًئا - 26  خريط��ة مفاهيمية:

بمصطلح "الرابطة الكيميائية"، ومس�تخدًما المفردات 
الواردة في السؤال األول.

 صّم�م عرًض�ا لخصائص إح�دى مجموعات - 27  عرص.
اإللكترون�ي،  التركي�ب  يتضم�ن  أّن  عل�ى  العناص�ر، 
والتمثيل النقطي لإللكترونات، وبعض المركبات التي 

تكّونها.

  اعتمد على الجدول اآلتي لإلجابة عن السؤال رقم 28. 

�شي املركبات
 عدد الذرات الالفلزية عدد الذرات الفلزية  املركب

Cu   2O 

Al   2S   3 

NaF

Pb Cl  4

 ام�أل العم�ود الثان�ي بع�دد - 28  ا�شتخ��دام الجداول:
ال�ذرات الفل�زي�ة، والعمود الثال�ث بعدد الذرات 

الالفلزية.
 ما النسبة المئوية لكّل ذرة في المرّكب  - 29  الجزيئات:

K   2CO   3؟

 اح�س�ب أقص��ى ع�دد م�ن - 30  م�شتوي��ات الطاق��ة:
اإللكترون�ات الت�ي يمك�ن أن يس�توعبها مس�توى 

الطاقة السادس.



اأن�شطة تقو االأداءالتفك الناقد
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١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠
يع��اد ترتي��ب ذرات العنا�ش��ر 
ف�ي املواّد املتفاعل��ة يف اأن�اء 
الكي�م��ي��ائ��ي��ة،  الت�ف�اع��الت 
لتكوي��ن ن��وا له��ا خ�شائ�ص 

كيميائية تلفة.

الدرس األول
المعادالت الكيميائية
ال�ف�كرة ال��رئ�ي����ش��ة:

الذرات ال ُتس�تحدث وال تفنى 
الكيميائي�ة،  التفاع�الت  ف�ي 
ولكن يعاد ترتيبها فقط وتكوين 

مواد أخرى.

الدرس الثاني
�شرعة ال�تفاعالت الكيميائية

الف�ك��رة الرئ�ي��ش��ة:
تت��أث�ر سرعة التفاعل الكيميائي 
بعدة عوامل، منها: درجة الحرارة، 
الس�طح،   والتركي�ز، ومس�احة 
الم�س��اع�دة  وال�ع��وام���ل 

)المحفزات والمثبطات(.

 
تزّودن�ا مصان�ع الم�واّد الكيميائي�ة � ومنها الت�ي في الص�ورة � بمواّد أساس�ية آلالف التفاع�الت الكيميائية. 
فالق�رص المدم�ج الذي تس�تمع إليه، والمنظفات ومس�تحضرات التجمي�ل واألدوية، كّلها تب�دأ في مصانع 

المواّد الكيميائية. 

دفتر العلوم  ما المنتجات األخر التي تعتقد أن إنتاجها يعتمد على محطات تصنيع المواّد الكيميائية؟

التفاعالت الكيميائية
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نشاطات تمهيدية

 التفاعل الكيميائي َتعّر
يمكن�ك رؤية الكثير من المواّد الت�ي تتغير كل يوم، 
ومنه�ا احت�راق الوقود لتزوي�د المركب�ات بالطاقة، 
وتحّول ثاني أكس�يد الكربون والماء إلى أكس�جين 
وس�كر ف�ي النباتات. كم�ا يعّد كلٌّ م�ن قلي البيض 
ا. ومثل هذه التغيرات  ا أيضً أو خبز المعجن�ات تغيرً
التي تحدث فيها تفاعالت كيميائية ُتسّمى التغيرات 
الكيميائي�ة. ستش�اهد ف�ي ه�ذه التجرب�ة الكثير من 

التغيرات الكيميائية.     
تحذير: ال تلمس أنبوب االختبار؛ ألنه س�اخن. 
ت�وخَّ الحذر عن�د اس�تعمال اللهب، وتأك�د أنك ال 
توج�ه أنبوب االختب�ار في أثناء التس�خين إلى أحد 

من زمالئك.
 ض�ع 3 جرامات من الس�كر ف�ي أنبوب اختبار . 1

كبير.
أشعل اللهب بحذر.. 2
ارفع األنبوب مستعينًا بالماسك، وضعه فوق اللهب . 3

ا في السكر. مدة 45 ثانية، أو حتى تالحظ تغيرً
الحظ التغيرات التي تحدث.. 4
التفكير الناقد صف � في دفتر العلوم � التغيرات . 5

الت�ي تحدث ف�ي أنب�وب االختبار. ُت�ر، ماذا 
يح�دث للس�كر؟ ه�ل الم�اّدة الت�ي بقي�ت في 
األنب�وب بعد التس�خين هي المادة نفس�ها التي 

بدأ بها التفاعل؟

املطوي�ة  اعم�ل  الكيميائ�ي  التفاع�ل 
اآلتي�ة لتس�اعدك ع�ىل فه�م التفاعل 

الكيميائي.

ورق�ة م�ن المنتصف  اط�وِ 
بصورة رأسّية.

قص الورق�ة يف صورة أرشطة متس�اوية، كام 
يف الشكل. 

عنون كل رشيط. 

 � الدرس  قراءة  تبدأ  أن  قبل   � اكتب  للبحث:  معلومات 
األسئلة التي جتول يف خاطرك حول التفاعل الكيميائي عىل 
اجلهة األمامية لألرشطة. ويف أثناء قراءتك للدرس اكتب 
أسئلة إضافية، ثم أجب عن األسئلة التي كتبتها مجيًعا عىل 

الوجه الثاين لألرشطة.



اخلطوة 1

اخلطوة 2

اخلطوة 3

لمراجعة محتوى هذا الفصل وأنشطته 
ارجع إلى الموقع اإللكتروني:

www.obeikaneducation.com
عبر المواقع االإلكترونية عبر المواقع االإلكترونيةالعل�����وم 
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أتهيأ للقراءة

م التوق�ع تخمي�ن مدروس مبن�ي على م�ا تعلمته من قب�ل. والطريقة   1  أتعلَّ
الوحي�دة التي ينبغي عليك اتباعه�ا لتوظيف التوقع في أثناء قراءتك هي تخمين 
ما يود الكاتب إيصاله إليك. وسوف تجد في أثناء قراءتك أن كّل موضوع تقرؤه 

منطقي؛ ألّنه مرتبط مع الفقرة التي تسبقه.

 2  أتدّرب اق�رأ الن�ّص أدن�اه من الدرس األول، ث�ّم اكتب، بناًء عل�ى ما قرأته 
توقعاتك حول ما ستقرؤه في سائر الدرس. ثم اقرأ الدرس وارجع إلى توقعاتك؛ 

لترى إن كانت صحيحة أم ال.

ق�د تتع�ّرض الم�اّدة إل�ى نوعي�ن م�ن التغي�رات، 
وتؤث�ر  كيميائي�ة.  وتغي�رات  فيزيائي�ة،  تغي�رات 
التغيرات الفيزيائية ف�ي خصائص الماّدة الفيزيائية 
فقط، ومنه�ا الحجم، والش�ك�ل، والحالة )صلبة 
أو س�ائلة أو غازية( فمثاًل، عن�د تجمد الماء تتغّير 
حالت�ه الفيزيائي�ة م�ن الحالة الس�ائلة إل�ى الحالة 

 . الصلبة، ولكّنه يظل ماءً

توقع: ما نوع الخصائص 
التي تؤثر فيها التغيرات 

الكيميائية؟

هل االنص�ه�ار ت�غ�ي�ر 
تغ�ي��ر  أم  ف�ي��زي�ائ�ي 

كيميائي؟

توق�ع: ماذا يح�دث لذرات 
العناص�ر المكون�ة للماء إذا 
تعرضت لتغيرات كيميائية؟

التوقع

3  أطّبق قب�ل قراءت�ك ه�ذا الفص�ل، انظ�ر إلى 
أس�ئلة مراجعة الفص�ل، واختر ثالثة أس�ئلة، وتوّقع 

إجاباتها.
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أتهيأ للقراءة

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يأتي:

 1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات الواردة في ورقة العمل أدناه.

• اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.	
• اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. 	

 2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى إذا كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

• ت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.	 إذا غريَّ
• صّحح العبارات غري الصحيحة.	
• اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.	

قبل القراءة
  م��لةم اأوبعد القراءةا

 م اأو

ُيعّد االحتراق مثااًل على التغير الكيميائي.- 1
تس�اعدنا المعادلة الكيميائية على معرفة أسماء المواّد المتفاعلة وأسماء - 2

المواّد الناتجة فقط.
عندم�ا تحت�رق مادة م�ا تختف�ي ذرات العناص�ر، وتظه�ر ذرات عناصر - 3

جديدة.
عن�د موازنة المعادل�ة الكيميائية يمكن تغيير األرقام الس�فلية التي توجد - 4

في الصيغة الكيميائية.

بعض التفاعالت طاردة للطاقة، وبعضها اآلخر ماص لها.- 5

تتكس�ر الرواب�ط ف�ي الم�واّد المتفاعل�ة خ�الل التفاع�الت الكيميائية، - 6
وتتكون روابط جديدة.

ال تحتاج التفاعالت الطاردة للطاقة إلى أي طاقة لبدئها.- 7

تزداد سرعة معظم التفاعالت الكيميائية بزيادة درجة الحرارة.- 8

افحص توقعاتك يف أثناء 

قراءتك، ما إذا كانت صحيحة.
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التغّير الفيزيائي والتغّير الكيميائي
إّن ش�ّم رائح�ة الطعام المطه�و، أو رؤية دخان الحرائق دلي�ل على حدوث تفاعل 
كيميائ�ي. ربما تكون بع�ض الدالئل األخرى على حدوث التفاع�الت الكيميائية 
غي�ر واضح�ة أحياًنا، إال أن هناك إش�ارات تظه�ر لك تؤكد أن تفاع�الت كيميائية 

تحدث.
ق�د تتعّرض الماّدة لنوعين من التغيرات، تغّي�رات فيزيائية وأخرى كيميائية. وتؤثر 
التغي�رات الفيزيائية في خصائ�ص الماّدة الفيزيائية فقط، ومنها الحجم والش�ك�ل 
وحالتها )صلبة أو سائلة أو غازية(. فعند تجمد الماء مثاًل تتغّير حالته الفيزيائية من 

الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، ولكّنه يظل ماء.

  أّم�ا التغّي�رات الكيميائي�ة فُتنتج م�اّدة أخرى لها خصائ�ص مختلفة عن خصائص 
الم�اّدة األصلي�ة. فالص�دأ الذي يظهرعل�ى المنتج�ات المصنوعة م�ن الحديد له 
خصائص تختلف عن خصائص الحديد، كما أّن الراسب الصلب الناتج عن مزج 
ماّدتين س�ائلتين، هو مثال آخر على التغيرات الكيميائية. تتفاعل نترات الفضة مع 
كلوري�د الصودي�وم، وينت�ج كلوريد الفضة الصل�ب، ونترات الصوديوم الس�ائلة. 

ا التفاعل الكيميائي. وُتسّمى العملية التي تنتج تغيًرا كيميائيًّ

ولك�ي تق�ارن بي�ن التغ�ير الف�يزيائ�ي والتغ�ي�ر الكيميائي انظر إل�ى الصحيفة في 
الش�كل   1، ف�إذا قم�ت بطيه�ا فإّنك تغّي�ر حجمه�ا، وش�كلها فق�ط، ولكّنها تظل 
ر فيزيائي. أّما إذا أضرمت فيها النار فإّنها ستحترق، واالحتراق  صحيفة؛ فالطي تغيُّ
تغي�ر كيميائ�ي؛ ألّنه أنتج ماّدة جديدة، فكي�ف يمكن��ك تمي�يز التغير الكيمي�ائي؟ 

الشكل   2 يوّضح لك ذلك.

ستتعلم أن 
تحّدد ما إذا كان التفاعل الكيميائي  �

يحدث أم ال.
الكيمي��ائي�ة  � تفسر الم�ع����ادل�ة 

الموزونة وتفهمها.
وفًق�ا  � كيميائي�ة  تكمل مع�ادالت 

للنشاط الكيميائي للعناصر.
الطاردة  � التفاع�الت  تختبر بع�ض 

للطاقة وبع�ض التفاعالت الماصة 
لها.

توضح قانون حفظ الكتلة. �

ستدرك أهمية
التفاع�الت الكيميائي�ة لتدفئة منزلك، 
وهبا تطه�و طعامك، وهتض�م غذاءك، 

وتشغل سيارتك.

 مراجعة المفردات
أصغ�ر جزء يف املادة حيتفظ  الذرة

بخصائص العنرص.

المفردات الجديدة 

التفاعل الكيميائي	•
املتفاعالت	•
النواتج	•
املعادلة الكيميائية	•
التفاعل املاص للحرارة	•
التفاعل الطارد للحرارة	•

المعادالت الكيميائية 111111

  يمكن أن يحدث للصحيفة تغير فيزيائي وتغير كيميائي. ال�شكل 1

تغير فيزيائيتغير كيميائي
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اإلثراء العلمي
ال�شكل 2

حتدث التفاعالت الكيميائية عندما تتحد املواّد إلنتاج مواّد جديدة، كام تساعدك حواسك � ومنها 
اللمس والبرص والتذوق والسمع والشم – عىل حتديد التفاعالت الكيميائية يف البيئة املحيطة بك.

▼الت��ذو  انفع�ل الطفل عن�د تذوقه حليبًا؛ 
بس�بب  �ا  الذعً يصب�ح  احللي�ب  م�ذاق  ألّن 

التفاعل الكيميائي. 

▲ الب�ش��ر عندم�ا تلمح ح�رشة مضيئة فأنت تر تفاع�الً كيميائيًّا؛ نتيجة احت�اد عنارص كيميائية 
داخل جسم احلرشة، ّمما أد إىل حترير طاقة ضوئية. 

والفج�وات الت�ي تراه�ا يف قطع�ة اخلبز دليل عىل تكرس الس�كر بواس�طة خاليا اخلم�رية يف أثناء 
تفاعلهام، ّمما أّد إىل إنتاج غاز ثاين أكسيد الكربون.

▲ال�شم��ع  رائد فضاء يرفع مش�عل الطوارئ 
بع�د هبوط�ه يف املحي�ط يف أثن�اء التدري�ب. 
صوت اش�تعال املش�عل حدث نتيجة تفاعل 

كيميائي.
�حب املتكاثفة ورائحة الدخان وحرارة الله�ب، كل ذلك يدل عىل حدوث  ▲ال�ش��ّ واللم���ص السُّ

تفاعل كيميائي يف هذه الغابة املحرتقة.

التفاعالت الكيميائية
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التفاعالت الكيميائية
ارجع إلى كراسة األنشطة العملية

تجربة عملية

المعادلة الكيميائية
 إذا أردت التعبي�ر ع�ن المعادل�ة الكيميائية فعلي�ك أواًل تحديد الم�واّد الموجودة 
البادئة للتفاعل والتي ُتسّمى المواّد المتفاعلة أو المتفاعالت. أما المواّد التي تنتج 

عن التفاعل فُتسّمى المواّد الناتجة أو النواتج.

فعندم�ا تمزج الخل بص�ودا الخبز يح�دث تفاعل قوي، ويمكن االس�تدالل على 
هذا التفاعل من خالل الفقاقيع، والرغوة التي تظه�ر في اإلناء، كم��ا تش�اه�د في 
الش�كل   3؛ الخل وصودا الخبز أسماء ش�ائعة لهذه المواد الكيميائية المتفاعلة في 
ه�ذا التفاعل، ولهذه المواّد أس�ماء كيميائي�ة أيًضا؛ فصودا الخب�ز مرّكب كيميائي 
يس�مى كربونات الصوديوم الهيدروجينية )NaHCO3( أو بيكربونات الصوديوم. 
أّما الخل فهو محلول حمض األستيك في الماء. ما المقصود بالمواّد الناتجة؟ لقد 
ش�اهدت تكّون الفقاقيع في أثن�اء حدوث التفاعل، ولكن ه�ل هذا الوصف كافٍ 

لتعّرف المواّد الناتجة؟

 ت�دّل الفقاقيع على تصاع�د غاز ما، ولكّنه�ا ال تبين نوعه فهل  و�ش��ف ما يحد
فقاقي�ع الغ�از هي النات�ج الوحيد للتفاع�ل، أم أّن هناك ماّدة جدي�دة تكّونت نتيجة 
تفاع�ل الخل مع بيكربونات الصوديوم؟ إّن م�ا يحدث في التفاعل الكيميائي أكثر 
كثيًرا مّما تستطيع أن تراه بعينيك؛ فقد حاول الكيميائيون تحديد المواّد التي يتفاعل 
بعضه�ا مع بعض، والمواّد الناتجة ع�ن التفاعل، ثم قاموا بكتابتها في صورة رموز 
ُتس�ّمى معادلة كيميائي�ة. توّضح هذه المعادلة المواّد المتفاعل�ة، والمواّد الناتجة، 

وخصائص كل ماّدة فيها، وبعضها يخبرنا عن الحالة الفيزيائية لكّل مادة.

ماذا توّضح املعادلة الكيميائية؟ ماذا توّضح املعادلة الكيميائية؟   

  ت�دّل الفقاقي�ع عل�ى ح�دوث  ال�شكل 3
تفاعل كيميائي.

     توقع. كيف يمكنك معرفة ما 
إذا تكّونت مادة جديدة؟
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 من طرائق التعبير ع�ن المعادلة الكيميائية  ا�شتخ��دام الكلمات
المعادلُة التي تس�تخدم فيها أس�ماء الم�واّد المتفاعل�ة، والمواّد 
الناتجة، وتس�مى مثل ه�ذه المعادلة بالمعادل�ة اللفظية، وتكتب 
المتفاع�الت ع�ن يمين الس�هم، ويفص�ل بينها بإش�ارة )+(. أّما 
النواتج فتكتب عن يسار السهم، وُيفصل بينها أيًضا بإشارة )+(. 
أّما السهم الذي يكتب بين المتفاعالت والنواتج فيمّثل التغيرات 
الت�ي تحدث في أثن�اء التفاعل الكيميائي. وعندم�ا نقرأ المعادلة 

ُيشار إلى السهم بكلمة )ينتج(.

يمكن�ك اآلن أن تفّك�ر ف�ي العمليات التي تح�دث من حول�ك بوصفها تفاعالت 
كيميائية، حتى إن كنت ال تعرف أسماء المتفاعالت. ويمكن أن يساعدك الجدول1 
على التفكير كالكيميائيي�ن؛ فهو ُيبين بعض التفاعالت الكيميائية اللفظّية، التي قد 
تح�دث ف�ي بيتك. ابحث عن تفاعالت أخرى، والحظ اإلش�ارات التي تدّل على 

حدوث تفاعل، ثم حاول كتابتها بالطريقة الموضحة في الج�دول.

 كثي�ر م�ن الم�واّد الكيميائية المس�تخدمة في  ا�شتخ��دام االأ�شم��اء الكيميائية
البيوت لها أس�ماء ش�ائعة؛ فحمض األس�يتيك الم�ذاب في الماء مث�اًل هو الخّل. 
ولصودا الخبز اسمان كيميائيان، هما بيكربونات الصوديوم، وكربونات الصوديوم 
الهيدروجيني�ة. وعموًما تس�تخدم األس�ماء الكيميائي�ة في المع�ادالت الكيميائية 
اللفظّي�ة بداًل من األس�ماء الش�ائعة. فعند تفاعل الخل مع ص�ودا الخبز يصبح من 
الممك�ن معرف�ة الم�واّد المتفاعلة )بيكربون�ات الصوديوم، وحمض األس�يتيك( 
والم�واّد الناتج�ة )أس�يتات الصوديوم، والماء، وثاني أكس�يد الكرب�ون(. ويمكن 

كتابة المعادلة الكيميائية اللفظية للتفاعل كما يأتي: 

حمض األسيتيك + كربونات الصوديوم الهيدروجينية 
أسيتات الصوديوم + ماء + ثاني أكسيد الكربون    

 إّن المعادل�ة اللفظية لتفاعل صودا الخبز مع الخل طويلة. لذا  ا�شتخ��دام ال�شي
اس�تخدم الكيميائي�ون الصيغ الكيميائية للتعبير عن األس�ماء الكيميائية للمواّد في 
المعادل�ة. ويمكنك تحويل المعادلة اللفظية إلى معادلة كيميائية رمزية باس�تعمال 
الصيغ الكيميائية، بدل األس�ماء الكيميائية. فعلى س�بيل المثال، يمكن التعبير عن 

المعادلة السابقة بصيغ كيميائية كما يلي:

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2

محض 
األسيتيك

كربونات 
الصوديوم 

اهليدروجينية

أسيتات 
الصوديوم

ماء ثاين 
أكسيد 
الكربون

اأورا الخريف  
عل�ى  دلي�ل  األل�وان  تغّي�ر  إّن 
التفاعل الكيميائي؛ فقد ال تتوقع 
�ر ألوان أوراق الش�جر في  أّن تغيُّ
الخري�ف يح�دث بس�بب تفاعل 
كيميائي. يك�ون اللونان األصفر 
موجودي�ن  والبرتقال�ي  الفاق�ع 
أص�اًل في أوراق الش�جر، ولكن 
للكلوروفي�ل  األخض�ر  الل�ون 
انته�اء  وعن�د  عليهم�ا،  يغل�ب 
موس�م النمو يتكسر الكلوروفيل 
أكث�ر مّما ينتج من�ه، فيظهر اللون 

األصفر والبرتقالي.

يف بيت دول 1 تفاعالت حتدا
نوا متفاعالت 

  بياء ا  ا ا ا  ل
 ا  ا  ا جاأ  

اأ ا   اأج  اء
ا  اء  ا ويال ي  

ا  ا  جاأ  يال ا
ل ل الا ا الي  جاأ  ا 
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 ُتس�ّمى األرق�ام الصغيرة في الصيغ�ة الكيميائية أس�فل يمين  االأرق��ام ال�شفلية
الذرات األرقاَم الس�فلية )subscripts(، وه�ي تعبر عن عدد ذرات كل عنصر في 
المرّك�ب. فعلى س�بيل المث�ال نجد أّن الرقم الس�فلي 2 في ج�زيء  CO  2 يعني أّن 
جزيء ثاني أكس�يد الكربون يحتوي على ذرتين من األكسجين. فإذا لم يكن لذرة 
العنصر رقم س�فلي في الصيغة الكيميائية، فهذا يعني أّن لذلك العنصر ذرة واحدة 
فقط في المركب. ولهذا فإّن جزيء ثاني أكس�يد الكربون يحتوي على ذرة كربون 

واحدة فقط.

عالم يدل الرقم السفيل؟ عالم يدل الرقم السفيل؟   

دالالت الرم��وز ف��ي المعادل��ة الكيميائية تس�تخدم الرم�وز الموضح�ة ف�ي 
الجدول 2 في المعادلة الكيميائية وفق الداللة التي يشير كل منها إليه.

ادول 2 الرموز امل�شتخدمة يف املعادالت 
الكيميائية ودالالتها

الداللة الرمز

اتجاه سير التفاعل 

تفاعل عكسي 

مادة مترسبة 

تصاعد غاز 

حرارة )تسخين( 

الن�ش��ا الكيميائ��ي للعنا�شر تع�رف أن العناص�ر تختل�ف عن بعضه�ا نتيجة 
الختالفه�ا ف�ي التركي�ب ال�ذري، الذي يؤدي ب�دوره إل�ى اخت�الف قدرتها على 
التفاع�الت الكيميائي�ة من نوع اإلحالل. ولقد رتب العلم�اء العناصر وفًقا لذلك، 
بحي�ث تجيء العناص�ر األكثر مقدرة على اإلحالل في األعل�ى، ثم تليها العناصر 
األخرى، انظر الشكل 4. ويعكس هذا الترتيب قدرة هذه العناصر على التفاعالت 
الكيميائي�ة، ويس�اعد عل�ى توقع ما يمك�ن أن يحدث م�ن تفاع�الت كيميائية بين 
العناصر، واس�تثمار المواد الناتج�ة عنها في التطبيقات العملي�ة، واألمثلة األربعة 

في الصفحة المقابلة توضح ذلك:

ليثيوم
روبيديوم
بوتاسيوم

باريوم
سرتانشيوم

كالسيوم
صوديوم

ماغنيسيوم
ألومنيوم

منجنيز
زنك

كروم
حديد

كادميوم
كوبلت

نيكل
قصدير

رصاص
هيدروجني

انتيمون
بزموت
نحاس

زئبق
فضة

بالتني
ذهب

Li

Rb

K

Ba

Sr

Ca

Na

Mg

A1

Mn

Zn

Cr

Fe

Cd

Co

Ni

Sn

Pb

H

Sb

Bi

Cu

Hg

Ag

Pt

Au

األكثر مقدرة عىل 
اإلحالل

األقل مقدرة عىل 
اإلحالل

 ترتيب العناصر بحسب نشاطها  ال�شكل 4
الكيميائي.

 حدد من الجدول الدوري رقم المجموعة 
الت�ي تنتم�ي إليه�ا العناص�ر الثالث�ة األكثر 
نش�اًطا كيميائيًّا. ما العناص�ر التي يمكن أن 

يحل محلها النحاس في محاليلها؟

فل
أس

ى 
ا إل

جهن
ا ات

لم
ل ك

حال
اإل

ىل 
ة ع

در
مق

ل ال
تق
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Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2+2Ag  )1(
Co + NaC1  → 2(   ال يوجد تفاعل(
Mg + 2HC1  → MgC12+H2  )3(

Na2CO3+CaC12 → 2NaC1+CaCO3  )4(

فوفًقا لترتيب العناصر بحس�ب نش�اطها الكيميائي تس�تطيع أن تتوق�ع أن النحاس 
ف�ي المعادلة )1( س�يحل مح�ل الفضة؛ ألن نش�اط النحاس الكيميائ�ي أعلى من 
الفضة، في حين يحل الماغنيس�يوم مح�ل الهيدروجين في المعادلة )3(، وكذلك 
ف�ي المعادلة رقم )4(، إذ يحل الكالس�يوم محل الصوديوم. أم�ا في المعادلة )2( 
فيأت�ي عنصر الكوبلت أس�فل عنصر الصوديوم، لذلك فإن نش�اطه الكيميائي أقل 
من الصوديوم، فال يستطيع أن يحل محله، وبذلك فإن التفاعل ال يتم. كما يمكنك 
أن تتوقع العناصر الفلزية التي تتسم بنشاطها الكيميائي الضعيف؛ ففلزات الفضة، 
ا؛ لذلك فه�ي تحتفظ ببريقها  والبالتي�ن، والذهب نش�اطها الكيميائي ضعيف جدًّ

ولمعانها، وهذا يجعلها من الفلزات النفيسة التي تستخدم ألغراض الزينة.

الكتلة في التفاعالت الكيميائية
 م�اذا يحدث لذرات الم�واّد المتفاعلة عندم�ا تتحّول إلى  قان��ون حفظ الكتلة
نواتج؟ وفق قانون حفظ الكتلة يجب أن تكون كتلة المواّد الناتجة هي كتلة المواّد 
المتفاعلة نفس�ها في التفاع�ل الكيميائي. هذا القانون الذي وضع�ه عالم الكيمياء 
الفرنس�ي أنتون�ي الفوازيي�ه )1743-1794م(، والذي يعد أول علم�اء الكيمياء 
ف�ي العصر الحديث. فقد اس�تخدم الفوازييه المنطق والطرائق العلمّية في دراس�ة 
التفاعالت الكيميائية. وقد أثبت من خالل تجاربه أّنه ال ُيس�تحَدث ش�يء أو يفنى 

في أثناء التفاعالت الكيميائية.

مالحظة قانون حفظ الكتلة

A B C D E F G OH I J K L M N P
 

A B C D E F G OH I J K L M N P
 

A B C D E F G OH I J K L M N P
 

A B C D E F G OH I J K L M N P
الخطوات  

 ض�ع قطعة م�ن س�لك تنظيف . 1
المواعي�ن ف�ي أنب�وب اختب�ار 
متوس�ط الحجم، ثم ثبت فوهة 

بالون على فوهة األنبوب.
أوجد كتلة األنبوب بمحتوياته.. 2
حم�ام . 3 ف�ي  األنب�وب   س�ّخن 

مائ�ي س�اخن )ُيع�ّده معلمك( 
باستعمال ماسك األنابيب مدة 

دقيقتين.
 اترك األنبوب حتى يبرد تماًما، . 4

ث�م أوجد كتلت�ه بمحتوياته مرة 
أخ�رى بع�د تجفي�ف س�طحه 

الخارجي من الماء. 

التحليل
 ما الذي الحظته؟ وما الذي دّل . 1

على حدوث تفاعل؟
 قارن بين كتل المواّد المتفاعلة . 2

والناتجة.
ا إغالق فوهة . 3  لماذا كان ضروريًّ

أنبوب االختبار؟

مالحظة قانون حفظ الكتلة
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  الموشو: المعادلة الكيميائية
زر الموقع اإللكتروني

www.obeikaneducation.com

للبح�ث ع�ن معلوم�ات ح�ول 
الكيميائي�ة وكيفي�ة  المع�ادالت 

موازنتها.

ا   ص�ف تفاع�اًل كيميائيًّ ن��ش���ا
يحدث في منزلك أو مدرستك، 
واكتب المعادل�ة الكيميائية التي 

تعبر عنه.

وق�د أوضح أّن التفاعالت الكيميائية تش�به إلى حّد كبير المعادالت الرياضّية التي 
ا للط�رف األيس�ر. وكذلك الحال بالنس�بة إلى  يك�ون فيه�ا الطرف األيمن مس�اويًّ
المعادلة الكيميائية، حيث تكون أعداد الذرات وأنواعها في طرفي المعادلة متساوية؛ 
ف�كل ذرة ف�ي المتفاعالت تظهر أيًضا ف�ي النواتج، كما هو موّضح في الش�كل5.

 فال ُتستحدث الذرات، وال تفنى في التفاعالت الكيميائية، ولكن يعاد ترتيبها.

 عندما تكتب معادلة كيميائية لتفاعل ما، عليك أال  موازنة المعادلة الكيميائية
تغفل قانون حفظ الكتلة. انظر مرة أخرى إلى الشكل 5 الذي يبين أّن أعداد ذرات 
الكربون، واألكسجين والهيدروجين والصوديوم على جانبي السهم متساوية، مّما 

يعني أّن المعادلة موزونة، وأّن قانون حفظ الكتلة قد ُطبق.
ال يمكن موازنة جميع المعادالت بالس�هولة نفس�ها. انظر مثاًل إلى الفضة السوداء 
� كم�ا ه�و مبين في الش�كل 6 في الصفحة المقابلة � الناتج�ة عن تفاعل الفضة مع 
مركب�ات الكبري�ت في اله�واء، ككبريتيد الهيدروجي�ن. والمعادلة غي�ر الموزونة 

اآلتية توضح ذلك: 

Ag + H2S → Ag2S + H2

فضة كربيتيد 
اهليدروجني

كربيتيد الفضة هيدروجني

CH3COOH + NaHCO3 CH3COONa  + H2O + CO2

Na

H

H C

C
C

O

O
OOO

H
H

H

Na

HH

H

O

Na
C

C

٥
٥
۱

۳

C C

O

O
O

OO

H
H

H

H

O

Na

C

٥
٥
۱

۳

املتفاعالت النواتج

الكتل�ة  حف�ظ  قان�ون    ين�ّص  ال�شكل 5
عل�ى أّن عدد ال�ذرات ونوعها 
يج�ب أن يك�ون متس�اوًيا ف�ي 

المتفاعالت والنواتج.
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2Ag + H2S  Ag2S + H2 

هيدروجني
(H2)فضة

(Ag)كربيتيد الفضة
(Ag2S)

كربيتيد اهليدروجني
(H2S)

 احس�ب عدد ذرات كل عنصر ف�ي المتفاعالت والنواتج،  ح�شاب عدد الذرات
فس�تجد أّن أعداد كل م�ن ذرات الهيدروجين والكبريت متس�اوية على الجانبين، 
ولك�ن هن�اك ذرة فضة ف�ي المتفاعالت بينم�ا هناك ذرتان في النوات�ج، وهذا ليس 
صحيًح�ا؛ فالتفاع�ل الكيميائي ال يمكن أن يس�تحدث ذرة فضة م�ن العدم، ولهذا 
فإّن هذه المعادلة ال تمّثل التفاعل بشكل صحيح! ضع العدد 2 أمام ذرة الفضة في 

المتفاعالت، وتحّقق من موازنة المعادلة بحساب عدد ذرات كل عنصر.

2Ag+H2S→Ag2S+H2

المعادلة اآلن موزونة؛ ألن هناك عددين متساويين من ذرات الفضة في المتفاعالت 
والنواتج. تذكر أّننا عندما نوازن المعادلة الكيميائية، فإن األرقام التي تزن المعادلة 
توض�ع قبل الصيغ الكيميائية، كما فعلت لذرة الفض�ة، وهو م�ا يع�رف بالُمعامل. 
ويج�ب أال تغي�ر األرقام الس�فلية المكتوبة ع�ن يمين الّذرات ف�ي صيغة المركب 

الكيميائية؛ فتغييرها يغير نوع المرّكب.

  لتبق�ى األوان�ي الفضي�ة المعة  ال�شكل 6
باس�تم�رار،  تنظي�ف�ه�ا  يج�ب 
وخصوًص�ا ف�ي المن�ازل التي 
الط�ه�ي  ف�ي  الغ�از  تس�تخدم 
م�ن  وغ�ي�ره��ا  وال�ت�دف�ئ��ة 
االس�تخ�دام�ات الم�ن�زل�ي�ة؛ 
المنزل�ي  الغ�از  يح�ت�وي  إذ 
على م�رك�ب�ات الكبريت التي 
تتفاعل مع الفضة لتنتج كبريتيد 

.Ag2s  الفضة األسود
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الطاقة في التفاعالت الكيميائية

 ف�ي التفاعالت التي يتم فيها امتصاص الطاقة تكون المتفاعالت  امت�شا�ص الطاقة
أكثر اس�تقراًرا من النواتج، ويك�ون للروابط التي بينها طاقة أقّل م�ن طاقة الروابط بين 

النواتج.

2H2O + طاقة → 2H2 + O2

ماء هيدروجني أكسجني

ونالح�ظ ف�ي التفاعل أع�اله أّن الطاقة اإلضافية المطل�وب تزويد المتفاع�الت بها لتكوين 
النواتج قد تكون في ص�ورة كهرباء، كم�ا في الشكل 7. 

تس�تطيع التفاع�الت امتص�اص أو تحري�ر أن�واع عدي�دة م�ن الطاق�ة، منه�ا الطاق�ة 
الكهربائي�ة والضوئي�ة والصوتي�ة والحرارية. وعندم�ا ُتفقد أو ُتكتس�ب طاقة حرارية 
ف�ي التفاع�الت نس�تخدم مصطلح�ات معين�ة للدالل�ة عليه�ا، منه�ا تفاع�ل م�اّص 
للح�رارة )Endothermic( تمتص خالله الطاق�ة الحرارية، أو تفاعل طارد للحرارة 
)Exothermic( تح�رر خالل�ه الطاق�ة الحراري�ة. إّن كلم�ة )therm( تعني حرارة، 
ومنها الزجاجة الخوائية الحافظة للحرارة )Thermos(، ومقياس الحرارة الثرمومتر 

.)Thermometer(

 تحتاج بعض التفاع�الت الكيميائية وبعض العمليات  اأمثل��ة على امت�شا�ص الطاقة
الفيزيائي�ة إل�ى طاقة حرارية قبل حدوثها. وتعد الكمادات الباردة التي توضع على مكان 
األلم مثااًل على العمليات الفيزيائية الماصة للح�رارة، كما ه�و موّض�ح في الشكل  8.

يوجد داخل هذه الكمادات ماء تنغمر فيه حافظة تحوي مادة نترات األمونيوم، وعند 
تهشم هذه الحافظة تذوب نترات األمونيوم في الماء، مما يؤدي إلى امتصاص حرارة 
م�ن البيئة المحيطة مثل الهواء أو جلد الش�خص المصاب، بع�د وضع الكمادة على 

مكان اإلصابة.
 تتحرر طاقة غالًبا في أثناء التفاعل الكيميائي؛ فالطاقة الصادرة عن شعلة  تحّرر الطاقة

اللحام � كما في الشكل  9 � تتحّرر عند اتحاد الهيدروجين، واألكسجين، إلنتاج الماء.

 
2H2+O2→2H2O+طاقة

من أين تأتي هذه الطاقة المتحررة؟ لإلجابة عن هذا التس�اؤل، فّكر في الروابط الكيميائية 
التي يتم تكسرها أو تكّونها، عندما تكسب الذرات اإللكترونات أو تفقدها أو تتشارك بها. 
وفي مثل هذه التفاعالت تتكسر الروابط في المتفاعالت، لتنشأ روابط جديدة في النواتج. 
وفي التفاعالت التي تحّرر طاقة تكون النواتج أكثر استقراًرا، كما يكون لروابطها طاقة أقل 
من المتفاعالت، وتتحّرر الطاقة الزائدة في أشكال مختلفة، منها الضوء والصوت والطاقة 

الحرارية.

طاقة
كهربائية

من البطارية

 هيدروجني
(H2)

 أكسجني
(O2)

 ماء
(H2O)

  نحت�اج إلى الطاق�ة الكهربائية  ال�شكل 7
لكس�ر ج�زيئات ال�م�اء.

  الط�اق�ة الح�رارية الالزم�ة  ال�شكل 8
لذوب�ان نت�رات األموني�وم 
في كي�س الكمادات الباردة 

تأتي من البيئة المحيطة.
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 هناك العديد م�ن أنواع التفاعالت الت�ي تحّرر طاقة  اأمثل��ة على تحري��ر الطاقة
حراري�ة. فاالحت�راق مث�اًل تفاعل طارد للح�رارة، حيث تتحد الماّدة مع األكس�جين 

إلنتاج طاقة حرارية، باإلضافة إلى ضوء وثاني أكسيد الكربون وماء.
من أّي أنواع التفاعالت الكيميائية يعد االحرتاق؟ من أّي أنواع التفاعالت الكيميائية يعد االحرتاق؟   

تحري��ر �شريع تتح�ّرر الطاق�ة س�ريًعا في بع�ض األحي�ان؛ ففي آل�ة االحتراق 
الداخل�ي تتح�رر طاق�ة حرارية كبي�رة في الش�وط الثان�ي نتيجة التح�اد البنزين 

الل�ح����ام )الوقود( مع األكسجين. م�ش���ع��ل    ي�ح���رق  ال�شكل 9
الهي�دروج��ين واألك�سج�ين إلن�ت�اج 
حرارة أعلى م��ن 300 °س، حتى أّنها 

تستخدم تحت الماء.
     ح�ّدد ن�واتج ه�ذا الت�ف�اعل الكيميائي.

 يتفاعل الميثان مع األكس�جين لتكوين ثاني أكسيد الكربون، والماء. يمكنك التحّقق من قانون  حفظ الكتلة
حفظ الكتلة بموازنة المعادلة التالية:

CH4+O2→CO2+H2O

الحّل:
أعداد ذرات كل من C ،H ،O في المتفاعالت والنواتج. 1 المعطيات

تأكد من تساوي أعداد الذرات في المتفاعالت، والنواتج، وابدأ  2 المطلوب
بالمتفاعالت التي فيها أكبر عدد من العناصر المختلفة.

المتفاعالتالنواتجاالإجراء
تحت�اج إلى ذرتين H ف�ي النواتج، 
اض�رب  H  2O ف��ي 2 ل�ت�ع��ط�ي 

.H 4 ذرات

 C O 2 +  H 2O

لها ذرتا هيدروجين
C H 4 +  O 2

لها 4 ذرات هيدروجين

ف�ي   O ذرت�ي��ن  إل��ى  تح�ت��اج 
 2 ف�ي   O  2  المتفاع�الت اض�رب

.O لتعطي 4 ذرات

 C O 2 +  2H  2O

لها4 ذرات أكسجين
C H 4 +  O 2

لها ذرتا أكسجين

   CH  4 + 2O  2→ C O  2 + 2 H  2O   :وتصبح المعادلة الموزونة
 3 التحّقق من اإلجابة: احسب عدد ذرات كل من الكربون والهيدروجين واألكسجين في كال الجانبين.

1 -Fe  2O  3 + CO →  Fe  3O  4 +  CO  2  :زن المعادلة
2 -Al +  I  2 → Al I  3 :زن المعادلة

تطبي الرياشيات

ملراجعة التدريبات ارجع إىل املوقع 
اإللكرتوين 
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تحرير بطيء هناك مواّد أخرى تتحّد مع األكس�جين 
أيًض�ا، ولكّنه�ا تطل�ق طاق�ة حرارية بش�كل بط�يء، ال 
يمكنن�ا رؤيتها أو حتى الش�عور بها. فمث�اًل عندما يتحد 
الحدي�د مع األكس�جين في الهواء الج�وي ليكّون الصدأ 
ُيطلق طاقة حرارية بشكل بطيء. ويمكن استخدام اإلطالق 
البطيء للح�رارة في الكمادات الحارة التي تس�تخدم في تدفئة 
بع�ض أجزاء الجس�م لعدة س�اعات. ويوضح الش�كل  10  الفرق بين 

التحرير السريع للطاقة الحرارية والتحرير البطيء.

 تكتب كلمة طاقة في المعادلة الكيميائية مع  الطاق��ة في المعادلة الكيميائية
المتفاع�الت أو النوات�ج. فإذا كتبت كلمة طاقة مع الم�واّد المتفاعلة دلَّ ذلك على 
أّنه�ا مكّون ضروري في حدوث التفاعل؛ فنحن نحتاج إلى الطاقة الكهربائية على 
س�بيل المثال لكس�ر جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكس�جين. ل�ذا من المهم أن 

تعرف أّن الطاقة ضرورية لحدوث هذا التفاعل.

كم�ا ُتكت�ب في المع�ادالت الكيميائية الط�اردة للح�رارة كلمة طاقة م�ع النواتج؛ 
لت�دّل عل�ى تحرر طاق�ة. وتضاف كلمة الطاق�ة مثاًل في التفاعل ال�ذي يحدث بين 

األكسجين والميثان عند اشتعال لهب الموقد، كما هو موّضح في الشكل  11.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + طاقة
ميثان أكسجني ثاين أكسيد 

الكربون
ماء

  مثاالن على تفاعالت طاردة  ال�شكل 10
للح�رارة: الف�ح�م الن�ب�اتي 
المش�تع�ل بدأ عن�دما اتحد 

سائ�ل ال�والع�ة بس�رع�ة 
الهواء،  أكس�جين  مع 

وح��دي�د ال�ع�رب�ة 
اليدوية اتحد ببطء 

مع األك�س�ج��ين 
ليكون الصدأ.

الناتج�ة  الطاق�ة    تس�تخدم  ال�شكل 11
ع�ن التفاع�ل الكيميائي في 

الطهي.
    حّدد م�ا إذا كان�ت الطاق�ة 
تستخدم بوصفها متفاعالت 

أو نواتج في هذا التفاعل.
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اختبر نف�ش
حّدد م�ا إذا كان�ت املع�ادالت الكيميائية اآلتية - 1

موزونة أم ال، وملاذا؟
I. Ca +  Cl  2 →  CaCl  2   

II. Zn +  Ag  2S → ZnS + Ag   
ا - 2 �شف الدالئ�ل التي تدّل ع�ىل أّن تفاعاًل كيميائيًّ

قد حدث.
توقع: ما إذا كانت املعادالت الكيميائية أدناه حيدث - 3

فيها تفاعل أم ال باالستعانة بالشكل 4، ثم أكمل 
املعادالت التي حيدث فيها تفاعالت موزونة.

I.Na+MgSO4

II.K+FeCl3

III.Zn+HCl

IV.Cr+NaCl

التفك الناقد: يكون الرماد الذي ختلفه حرائق - 4
الغاب�ات أقل كتلة، ويش�غل حيًزا أصغ�ر مقارنة 
باألش�جار والنباتات قبل احرتاقها. كيف يمكن 

تفسري ذلك وفق قانون حفظ الكتلة؟

1 
الخال�شة

التغ الفيزيائي والتغ الكيميائي
• 	يياي اأو ياي ال اا  
• 	يياي ا ييايال اال 

املعادلة الكيميائية
• 	ييايل الاال ييايال لاا 
• 	 يياياء الالأ  ييايال يال 

ال
الكتلة يف التفاعالت الكيميائية

• 	 اال اا  اأ  ال  ان 
 اال  ان اا اا  او

ييايال
• 	 او ونا ييايال لاا  اال ااأ

لاا  
الطاقة يف التفاعالت الكيميائية

• 	  Endothermic ال اا اال
اا اال

• 	  Exothermic ال اال اال
اا اا ال

اح�شب: معادلة حتّلل أكسيد الفضة هي: - 5
2Ag2O → 4Ag +  O  2 

احس�ب ع�دد جزيئ�ات األكس�جني املتح�ّررة إذا 
حتّل�ل 1 ج�رام من أكس�يد الفض�ة، علاًم ب�أّن هناك 
2٫٦×2110  جزيء يف 1 جرام من أكسيد الفضة.
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بدء التفاعل
يمكن�ك مالحظ�ة أّن بعض التفاعالت � ومنهااأللعاب النارية، أو إش�عال النار في 
ا، وستتعّرف   ا، بينما تحدث تفاعالت أخرى تلقائيًّ العشب اليابس � ال تحدث تلقائيًّ
عها أو تبطئها. في هذا الدرس كيف تبدأ التفاعالت الكيميائية والعوامل التي تسرِّ

 تنفج�ر األلع�اب النارية س�ريًعا، بينم�ا تتغير ألوان  تف��اوت ح��دو التفاعالت
التح�ف النحاس�ية القديمة إلى اللون األس�ود ببطء، ويختل�ف مدى صالبة صفار 
البي�ض عن�د طهيه م�دة دقيقتي�ن بداًل من خم�س دقائ�ق، ويجب أن نح�ّدد المدة 
الالزم�ة لوضع صبغة الش�عر الملونة على الش�عر بدقة لنحصل عل�ى الّلون الذي 
نريده. لقد الحظت من األمثلة السابقة أّن التفاعالت الكيميائية شائعة في حياتك، 
والوق�ت يؤثر كثيًرا فيها. انظر الش�كل   12. ال تحدث جميع التفاعالت الكيميائية 

بالسرعة نفسها.

ستتعلم أن 
تص�ف التفاع�ل الكيميائ�ي وتقي�س  �

سرعته.
ع أو ت�ب�ط�ئ  � تع�رف ك�ي�ف ُتس�رِّ

التفاعالت الكيميائية.

ستدرك أهمية
 أن ترسي�ع التفاع�الت املفي�دة وإبطاء 

التفاعالت اهلّدامة قد يكون ذا فائدة.

 مراجعة المفردات
اخلصائص الفيزيائية  حالة املاّدة
الت�ي تعتم�د ع�ىل درج�ة احل�رارة 
والضغط، وتظ�هر بأربعة أشكال: 

صلبة، وسائلة، وغازية وبالزما.

المفردات الجديدة 

طاقة التنشيط	•
رسعة التفاعل	•
الرتكيز	•
املثبطات	•
العوامل املساعدة )املحفزة(	•
اإلنزيامت	•

سرعة التفاعالت الكيميائية222222222

  تختلف سرعة التفاعالت الكيميائية كثيًرا؛  ال�شكل 12
، بينما  فاأللعاب النارية مثاًل تنفجر في ثوانٍ
يتغير لون طالء الوعاء النحاسي إلى اللون 

ا. األسود بطيًئا جدًّ
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 تتصادم جزيئ�ات المواّد المتفاعلة بعضها ببعض قبل البدء في  اقة التن�شيط
ا؛ فتكوين رواب�ط كيميائية جديدة يتطلب أن  التفاع�ل، وهذا يجع�ل التفاعل منطقيًّ
تك�ون ال�ذرات قريبة بعضها م�ن بعض، كما يجب أن يحدث تصادم قوي بش�كل 

، وإال فإّن التفاعل لن يحدث. فهل هذا صحيح؟ كافٍ
 لتكوي�ن روابط جديدة في النواتج يجب كس�ر الروابط ف�ي المتفاعالت، ويحتاج 
تكسير الروابط إلى طاقة. لذا يجب توافر أدنى كمية من الطاقة حتى يبدأ أّي تفاعل 

كيميائي. وُتسّمى هذه الطاقة طاقة تنشيط التفاعل.

ما املصطلح الذي ُيعّرب عن كمّية الطاقة القليلة التي تلزم لبدء  ما املصطلح الذي ُيعّرب عن كمّية الطاقة القليلة التي تلزم لبدء    
التفاعل؟ 

ماذا عن التفاعالت الطاردة للطاقة؟ هل هناك طاقة تنشيط لهذه التفاعالت أيًضا؟ 
نعم، على الرغم من أّن هذه التفاعالت تحّرر طاقة، إال أّنها تحتاج أيًضا إلى طاقة 
لتب�دأ. ويعد احتراق الجازولين مثااًل على التفاعالت التي تحتاج إلى طاقة لتبدأ؛ 
ف�إذا انس�كب الوقود من غير قصد عن�د تعبئة خزان الوقود يتبخ�ر هذا الوقود في 
وق�ت قصير. فلماذا ال يش�تعل؟ الس�بب هو أّن الوقود يحتاج إل�ى طاقة لكي يبدأ 
االحت�راق. ولهذا نجد في محطات الوقود لوحات تمنع التدخين، وتلزم الس�ائق 
بإطف�اء محّرك الس�يارة وعدم انطالق الس�يارة في أثن�اء التعبئة، وعدم اس�تعمال 

أجهزة المحمول. 

وم�ن األمثل�ة عل�ى ذلك أيًض�ا الش�علة األولمبي�ة المس�تخدمة ف�ي كل دورة من 
دورات األلعاب األولمبية، انظر الشكل   13؛ إذ يحتوي الموقد الخاص باأللعاب 
األولمبية على مواّد ش�ديدة االشتعال ال تنطفىء بفعل الرياح الشديدة أو األمطار، 

وال تشتعل إاّل مع وجود اللهب.

  يحتاج معظ�م أن�واع الوقود  ال�شكل 13
يش�تعل،  لك�ي  طاق�ة  إل�ى 
وشعلة األلعاب األولم�ب�ي�ة 
الموق�د  ف�ي  الوق�ود  ُت�زّود 

بالطاقة الالزمة إلشعاله.

  الموشو: ال�شعلة االأولمبية
زر الموقع اإللكتروني

www.obeikaneducation.com

للبح�ث ع�ن معلوم�ات ح�ول 
الشعلة األولمبية.

ألع�اب  دورة  كّل   ف�ي  ن��ش���ا
أولمبي�ة تق�وم الدول�ة المضيفة 
بوضع شعلة جديدة لألولمبياد. 
دّون مراحل تطور هذه الش�علة، 

ونوع الوقود المستخدم فيها.
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سرعة التفاعل
ُيقاس الكثير من العمليات الفيزيائية بمعيار السرعة، فتشير السرعة إلى معدل التغير 
الحاصل لش�يء ما. فعلى س�بيل المثال، س�رعتك وأنت تجري أو تركب دراجتك 
الهوائية يس�اوي معدل المس�افة التي تقطعها، والذي يس�اوي المسافة التي قطعتها 

مقسوًما على الزمن الذي استغرقته لقطع تلك المسافة.
وللتفاعالت الكيميائية س�رعة أيًضا. تش�ير  س�رعة التفاعل إلى معدل حدوث التفاعل 
بعد بدئه، وإليجاد س�رعة التفاعل عليك أن تجد س��رعة است�ه�الك أحد المتفاعالت 
أو سرعة تكّون أح�د النواتج؛ فإّن كال القياسين يدّل على معدل التغير الحاصل للمادة 
خالل وحدة زمنية، وهو ما يشير إلى سرعة التفاعل، ففي الشكل 14 تدل كمية الشمع 

المنصهر في وحدة الزمن على سرعة التفاعل.

ما الذي يمكنك قياسه لتحديد رسعة التفاعل؟ ما الذي يمكنك قياسه لتحديد رسعة التفاعل؟   

ا ف�ي الصناعة؛ ألّنه كّلما كان تكّون المنتج أس�رع  إّن س�رعة التفاعل ضروري جدًّ
كان�ت التكلفة أقل. وعلى أّي حال فإّن س�رعة التفاعل أحياًن�ا تكون غير مرغوبة، 
ومنه�ا التفاع�ل ال�ذي يؤدي إلى فس�اد الفواك�ه؛ فكّلم�ا كان التفاع�ل بطيًئا كانت 
الفواك�ه صالح�ة لألكل فترة أطول. فما الظروف التي تتحّكم في س�رعة التفاعل؟ 

وكيف يمكن لسرعة التفاعل أن تتغير؟ 

 يمكنك إبطاء عملية فس�اد الفاكهة  اأ��ر درجة الحرارة ف��ي �شرع��ة التفاعل
بوضعه�ا ف�ي الثالجة، كما ترى في الش�كل   15. ففس�اد الفاكهة ينتج عن سلس�لة 
م�ن التفاعالت الكيميائي�ة، ولكن خفض درجات حرارة الفواكه ُيبّطئ من س�رعة 

التفاعالت.

المنصه�ر  الش�مع    كمي�ة  ال�شكل 14
عل�ى أط�راف هذه الش�معة 
المش�تعلة يعط�ي دالل�ة عن 

سرعة التفاعل.

أحياًنا  الط�م�اط�م    تق�ط�ف  ال�شكل 15
خضراء الل�ون ثم تحفظ في 
الثالجة لكي تك�ون طازجة 
لم�ح�الت  تس�ليم�ها  عن�د 

الخضار.
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تزداد س�رعة معظم التفاعالت الكيميائية بارتفاع درجات الحرارة؛ ويرجع السبب 
ف�ي ذلك إل�ى أنَّ الجزيئات والذرات في حركة مس�تمرة، وتزداد س�رعتها بارتفاع 
درجات الحرارة، كما هو موّضح في الش�كل   16. إنَّ الجزيئات الس�ريعة يصطدم 
بعضه�ا ببع�ض مرات أكث�ر وبطاقة أكبر م�ن الجزيئات البطيئة، ولذل�ك توفر هذه 

التصادمات ما يكفي من الطاقة لكسر الروابط، وهو ما يسمى طاقة التنشيط.

تعمل درجة الحرارة المرتفعة داخل الفرن على تس�ريع التفاعالت الكيميائية التي 
ت�ؤدي إل�ى إنضاج العجي�ن وتحويله إل�ى كعكة إس�فنجية متماس�كة صلبة. وفي 
المقابل يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى تقليل سرعة الكثير من التفاعالت. فإذا 

خفضت درجة حرارة الفرن فإّن الكعكة ال تنضج بصورة جيدة.

تتحلل اللحوم واألسماك بسرعة أكبر بارتفاع درجات 
الح�رارة منتجة بذلك مواد س�امة تؤدي إل�ى اإلصابة 
باألم�راض عند تناولها. ويمك�ن إبطاء عملية تحلل المواد الغذائية بحفظها في أماكن 
ب�اردة كالثالج�ات. كم�ا أن البكتيري�ا تنم�و وتتكاث�ر أس�رع بارتفاع درج�ة الحرارة . 
ويحتوي البيض على مثل هذه البكتيريا، غير أن حرارة الطهي المرتفعه تقتلها، ولذلك 

فالبيض المسلوق أو المطهّو جيًدا أكثر أماًنا من البيض غير المطهو جيًدا. 

 كّلما كانت ذرات عناصر الم�واّد المتفاعلة  اأ��ر التركيز في �شرع��ة التفاعل
وجزيئاتها قريبة بعضها من بعض كانت فرص التصادم بينها أكبر، لذا تكون سرعة 
التفاعل أكبر. انظر الش�كل   17، فعلى س�بيل المثال كّلم�ا كانت األماكن مزدحمة 
بالناس كان احتمال اصطدام الناس بعضهم ببعض أكبر مّما لو كانت األماكن غير 
مزدحمة.وُتسّمى كمية المادة الموجودة في حجم معين التركيز. وكّلما زاد التركيز 

زاد عدد جسيمات المادة في وحدة الحجم.

الجزيئات  تصادم�ات    تك�ون  ال�شكل 16
في درجات الحرارة المرتفعة 
أكثر منها في درجات الحرارة 

المنخفضة.

  يتصادم الناس بعضهم ببعض  ال�شكل 17
غ�ال��ًب�ا ف�ي االزدح�ام�ات، 

وكذلك يحدث للجزيئات.

كلام قل الرتكيز قلت فرصة التصادم. كلام زاد الرتكيز زادت فرصة التصادم.

صفر °س

100 °س

رسعة التفاعل
ودرجة احلرارة

ارجع إلى كراسة األنشطة العملية

تجربة عملية
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 تؤثر مس�احة س�طح المادة المتفاعلة  اأر م�شاحة ال�شط في �شرعة التفاعل
المكش�وفة أيًضا في س�رعة حدوث التفاعل. وهو ما نالحظه في رحالتنا إلى البر 
عند إش�عالنا النار؛ فنحن نبدأ بإش�عال األغصان الرفيعة الجافة أو القطع الصغيرة 

من الخشب ألن إشعالها أسهل من إشعال قطع الخشب الكبيرة.
إنَّ الذرات أو الجزيئات التي تكون في الطبقة الخارجية للمادة المتفاعلة هي وحدها 
الق�ادرة عل�ى لمس الم�واّد المتفاعلة األخ�رى، والتفاعل معها. يبين الش�كل   18(أ) 
كي�ف أنَّ معظم ذرات الحديد في جس�ر الحديد تلتصق في الداخل وال تتفاعل، بينما 
ُيبي�ن الش�كل 18(ب) أّن الكثير من ذرات المتفاعالت في أس�ياخ الحديد مكش�وفة 

لذرات األكسجين، ويمكن أن تتفاعل معها.

إبطاء التفاعالت وتسريعها
 تح�دث التفاع�الت ف�ي بع�ض األحي�ان بس�رعة كبي�رة، كالطع�ام  المثبطات
والدواء اللذين يتعرضان للتلف أو فقدان فاعليتها بس�رعة كبيرة بسبب التفاعالت 

الكيميائية، ولكن لحسن الحظ أن هذه التفاعالت يمكن إبطاؤها.
فالم�واد التي تؤدي إلى إبطاء التفاعل الكيميائي ُتس�ّمى المثبطات، أي أّنها تجعل 
عملي�ة تكّون كمية مح�ّددة من المادة الناتجة تأخذ وقًت�ا أطول، وقد يؤدي بعضها 
إل�ى توق�ف التفاعل بص�ورة تامة، فمثاًل تحت�وي الكثير من الم�واّد الغذائية ومنها 
رقائ�ق الذرة � عل�ى مركبات هيدروكس�ي تولوين )BHT(، وهو ي�ؤدي إلى إبطاء 

فساد المواّد الغذائية وإلى إطالة مّدة صالحيتها، انظر الشكل   19.

حتديد املثبطات
الخطوات 

 انظر إلى محتويات علب رقائق . 1
الذرة وعلب البسكويت.

 اكت�ب قائم�ة بالم�واّد الحافظة . 2
المدرج�ة عل�ى العلب�ة؛ فه�ذه 

المواّد هي المثبطات.
 قارن بين تاريخ انتهائها وتاريخ . 3

إنتاجها لتقّدر مّدة صالحيتها.

التحليل
 ما مدة صالحية هذه المواّد؟. 1
الض�روري . 2 م�ن  يك�ون   لم�اذا 

إطال�ة م�ّدة صالحي�ة مثل هذه 
المواّد؟

  يوج�د المثب�ط )BHT( في  ال�شكل 19
الكثير من رقائق الذرة.

  تزداد س�رعة التفاع�ل بزيادة ع�دد ذرات  ال�شكل 18
الحديد المعرضة لألكسجين.

ب

صدأ

أكسجني

حديد

اأ

114



أكسجني

ثاين أكسيد
أول أكسيدالكربون

الكربون
هيدروكربون

ماء

حبيبات
مغلفة بالبالتينيوم

 هل من الممكن تس�ريع التفاع�ل الكيميائي؟ نعم، بإضافة  العوام��ل الم�شاعدة
عامل مساعد (محفز)، وهو عبارة عن مادة تسّرع التفاعل الكيميائي، وال يظهر في 
المعادلة الكيميائية؛ ألّنه ال يتغير بش�كل دائم وال يس�تهلك. وس�تكون التفاعالت 
التي تس�تخدم العامل المساعد أسرع من التفاعالت التي ال تستخدمه. أّما النواتج 

وكمياتها فستكون نفسها في التفاعلين. 

ماذا يفعل العامل املساعد بالتفاعل الكيميائي؟ ماذا يفعل العامل املساعد بالتفاعل الكيميائي؟   

كيف تعمل العوامل المساعدة )المحفزات(؟ تعمل بعض العوامل المساعدة على 
زيادة س�رعة التفاعل؛ إذ توفر سطًحا مناسًبا يس�اعد المواد المتفاعلة على االلتقاء 
والتصادم. في حين نجد البعض اآلخر يزيد من سرعة التفاعل من خالل تخفيض 

طاقة التنشيط الالزمة لبدء التفاعل.

الس�يارات  ع�وادم  ف�ي  المحف�زات   تس�تخدم  لة المحوِّ المحف��زة  العوام��ل 
والشاحنات لتساعد على احتراق الوقود، فالعادم يمّر من خالل المحفز الذي يكون 
على هيئة حبيبات مغّلف�ة بالفلز كالبالتينيوم أو الروديوم، وتعمل المحفزات على 
تس�ريع االحتراق غير المكتم�ل للمواّد الضارة مثل أول أكس�يد الكربون ليحولها 
إل�ى مواّد أقّل ضرًرا كثاني أكس�يد الكربون، وبالمثل تتحّول الهيدروكربونات إلى 
ثان�ي أكس�يد الكربون وماء، والهدف من هذه التفاعالت ه�و تنقية الهواء، كما في 

الشكل   20.

التنف�ص ال�شحي 
يتط�ل�ب تفع�ي�ل ق�ان�ون ال�ه�واء 
الن�ظ�ي�ف ال�صادر ع�ام 1970م 
تخف�يض 90% م�ن االنب�ع�اثات 
الصادرة عن عوادم الس�يارات من 
أكس�يد  وأول  الهيدروكربون�ات 
صانع�و  احت�اج  وق�د  الكرب�ون، 
الس�يارات إلى تطوير تقنية جديدة 
تتواف�ق مع ه�ذه المعايي�ر، فأدت 
إنت�اج  ف�ي  الب�دء  إل�ى  جهوده�م 
ع�ام  ف�ي  المحّول�ة  المحف�زات 

1975م.

  تس�اعد المحفزات المحّولة  ال�شكل 20
عل�ى إتم�ام عملي�ة احتراق 
ال�وق��ود، ف�ت�م�ر غ��ازات 
العادم الس�اخنة على س�طح 
الحبيب�ات المغلف�ة بالفل�ز، 
الهيدروكربون�ات  فتتح�ول 
وأول أكس�يد الكرب�ون إل�ى 

ثاني أكسيد الكربون وماء.
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 بعض المحفزات النش�طة تعمل في آالف التفاعالت  االإنزيم��ات المتخ�ش�شة
التي تحدث في جسم اإلنسان. وُتسّمى هذه المحفزات اإلنزيمات. وهي جزيئات 
من البروتينات الكبيرة، تسّرع التفاعالت الالزمة لكي تعمل خاليا جسمك بشكل 
صحيح. وهي تس�اعد الجس�م أيًضا على تحوي�ل الطعام إلى طاقة، وبناء أنس�جة 

العظام، والعضالت، وتحويل الطاقة الزائدة إلى دهون، وإنتاج إنزيمات أخرى.
ا دون ه�ذه اإلنزيمات، وقد ال  وتك�ون س�رعة هذه التفاع�الت المعقدة بطيئ�ة جدًّ
تح�دث عل�ى اإلط�الق، فاإلنزيمات تمّكن الجس�م م�ن القيام بأعمال�ه الحيوية، 
كم�ا أّن اإلنزيم�ات -كباقي المحفزات- تس�اعد الجزيئات عل�ى التفاعل، إال أن 

اإلنزيمات متخصصة؛ فلكل نوع تفاعل يحدث في الجسم إنزيم خاص به.

 تعم�ل اإلنزيمات خارج الجس�م أيًضا، ومنه�ا اإلنزيمات  ا�شتخدام��ات اأخرى
البروتيني�ة المختص�ة بتفاعالت البروتين؛ فهي تكس�ر الجزيئ�ات الكبيرة المعقدة 
)البروتين�ات(؛ فمط�ّري اللحوم الموّضح في الش�كل   21 يحت�وي على إنزيمات 
بروتينية تعمل على كسر البروتين في اللحوم، وتجعلها طرية أكثر، كما أّنها موجودة 
أيًضا في محلول تنظيف العدسات الالصقة، إذ تعمل على كسر جزيئات البروتين 

التي تفرزها العين، والتي تتجمع على العدسات الالصقة وتجعل الرؤية ضبابية.

اختبر نف�ش
�شف. كيف يمكنك قياس رسعة التفاعل؟- 1
2 -  A+B+طاقة→C :ف�ّش��ر: يف هذه املعادل�ة العامة

كيف يؤثر كل مما ييل يف رسعة التفاعل:
زيادة درجة الحرارة.أ. 

تقليل تركيز المتفاعالت.ب. 
�شف كيف تعمل املحفزات عىل زيادة رسعة التفاعل؟- 3
التفك�� الناقد: ف�رس مل�اذا يمك�ن ختزي�ن عل�ب - 4

الصلصة ألس�ابيع عىل ال�ّرف، إن كانت مغلقة، بينام 
جيب حفظها يف الثالجة مبارشة بعد فتحها؟

2 
الخال�شة

بدء التفاعل
• 	 اال   ي  ناأ الي ي   ا

لاء الل با
• 	 ييايال  اال  و    او

لاال ون اا اا ل و
�شرعة التفاعل

• 	   اأو اا ا  ل
لاال   اال

• 	 ال او يوال اا  
لاال  

اإبطاء التفاعالت وت�شريعها
• 	  ابي لاال   اثا  

لاال  اا
• 	   ل اأو    ا انال

 ا  لاال

حّل املعادلة بخطوة واحدة: تنتج مادة عن تفاعل - 5
كيميائي بمعدل 2 جرام كّل 45 ثانية. كم تس�تغرق 

من الوقت لتنتج 50 جراًما؟



الموجودة  اإلنزيمات    تعمل  ال�شكل 21
ي اللحوم على كسر  في ُمطرِّ
البروتين�ات، فتجعله�ا طرية 

أكثر.
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تغيرات فيزيائية أم كيميائية؟ 
 سؤال من واقع الحياة 

تتعـرض المادة لنوعيـن من التغيرات؛ تغيـرات فيزيائية تؤثر 
في الخصائص الفيزيائية للمادة فقط. وتغيرات كيميائية تنتج 
مركبات جديدة. تُر، كيف يمكن للعلماء تحديد ما إذا كان 

ا أم فيزيائيًّا؟ التغير الحادث في المادة كيميائيًّ

ستتعلم أن 
نوع التغير الحادث في مادة؛ فيزيائي أم كيميائي. � 

المواد وا�دوات

بيكربونات الصوديوم دورق زجاجي سعته ٥٠٠ مل  
خل مخبار مدرج سعته ١٠٠ مل 

غطاء مطاطي به ثقب   كأس زجاجية سعتها ١٠٠٠ مل  
ميزان أنبوب زجاجي طوله ١٥ سم 

ساعة وقف  أنبوب مطاطي طوله ٤٥ سم 
 

      إجراءات السالمة
 قد يسبّب الخل تهيج الجلد والعين.

 الخطوات 

 .امأل الدورق بـ ٣٠٠ مل من الماء
  خذ ٥ جرامـات من بيكربونات الصوديـوم، ثمّ أضفها

ك المحلول حتى  بحـذر إلـى الماء في الـدورق، وحـرّ
ا. تذوب تمامً

  أدخـل األنبـوب الزجاجي فـي الغطـاء المطاطي حتى
ينفذ منه، ثم أحكم إغالق الدورق.

 .امأل الكأس الزجاجية بــ ٦٠٠ مل تقريبًا من الماء

  ـلْ أحـد طرفـي األنبـوب المطاطـي بطـرف األنبـوب صِ
الزجاجـي، واغمر الطـرف اآلخر لألنبـوب المطاطي في 

الماء الموجود في الكأس الزجاجية.
  انـزع الغطـاء المطاطـي من الـدورق الزجاجـي، وأضف

٨٠ مـل مـن الخل إلـى الدورق بحذر شـديد، ثـم أحكم 
إغالقه.

  احسب عدد الفقاقيع التي تظهر في الكأس خالل ٢٠ ثانية
من لحظة إغالق الدورق، ثم أعد التجربة مرتين.

 .ن بياناتك في دفتر العلوم دوّ

 االستنتاج والتطبيق 

  ماذا الحظـت عند إضافـة الخـل (الحمض) إلى 
بيكربونات الصوديوم التي في الدورق؟

  ا ـا أم تغيـرً ا فيزيائيًّ  هل كانـت هـذه العمليـة تغيّـرً
كيميائيًّا؟ كيف تعرف ذلك؟

  هـل كانت هـذه العملية ماصـة للحرارة أم 
طاردة لها؟

  ا على عدد الفقاقيع   متوسط سـرعة التفاعل اعتمادً
في كل ثانية.

 بين النتائج التي توصلت إليها ونتائج زمالئك 
في الصف.


ببياناتك

بيكربونات  
الصوديوم 

١١٧



لمزيد من المعلومات ارجع إلى الموقع اإللكتروني
www.obeikaneducation.com

العلــوم
عبر المواقع اإللكترونية

والتاري    ��الع�ل..كن للعل
التاري اأن يغ

 ال  وو وال ييال االأل ا ا  ابحث
  ليا  ا   ا اااوا ابي

ان

يع�د األلماس من أكثر األش�ياء القّيم�ة والباهرة. والغريب 
أّن ه�ذه الم�اّدة الجميل�ة مكّونة م�ن الكربون ال�ذي يكّون 
الجرافي�ت ال�ذي نج�ده في أق�الم الرص�اص. فلم�اذا إًذا 
األلماس صلب وشفاف بينما الجرافيت لّين وأسود؟ تعود 
صالبة األلماس إلى قوة ترابط ذراته. أما شفافيته فتعود إلى 
طريق�ة ترتيب بلورات�ه. فالكربون الذي ف�ي األلماس نقي 
ا من البورون والنيتروجين،  تقريًبا مع وجود آثار بسيطة جدًّ

وتعطي هذه العناصر األلماس ألواًنا مختلفة.
ويع�ّد األلماس أقس�ى العناص�ر الموج�ودة على األرض، 
لدرج�ة أّن�ه ال يخدش�ه إال األلماس نفس�ه، كما أّن�ه مقاوم 

للحرارة والكيماويات المنزلية.
يتك�ّون األلم�اس عن�د تع�ّرض الكرب�ون للضغ�ط العالي 
والحرارة المرتفعة على  عمق 150 كم من سطح األرض، 
إذ تكون الحرارة عند هذا العمق 1400° س تقريًبا، ويكون 

الضغط 55000 مرة أكثر من الضغط عند سطح البحر.
حاول العلماء في بداية عام 1850م تحويل الجرافيت إلى 

ألماس، ولم ينجحوا في ذلك إال في عام 1954م عندما 

صن�ع العلم�اء أول ألم�اس اصطناع�ي؛ وذل�ك بتعري�ض 
ا، فحّول  الكرب�ون لدرج�ات ح�رارة وضغط مرتفعين ج�دًّ
العلم�اء بودرة الجرافيت إلى بلورات صغيرة من األلماس 
باس�تخدام ضغط أكثر من ٦8000 ضغط جوي ودرجات 

حرارة تقارب 1700° س مدة 1٦ ساعة.
صحي�ح أّن األلم�اس المصّن�ع ه�و م�ن صن�ع اإلنس�ان 
ولّكن�ه ليس زائًف�ا؛ فله جمي�ع الخصائص الت�ي لأللماس 
الحقيق�ي؛ ومنه�ا الصالب�ة والموصلي�ة الجي�دة للحرارة. 
ويدعي الخبراء قدرتهم على تحديد األلماس االصطناعي 
الحتوائه على شوائب صغيرة من الفلزات )المستخدمة في 
عملي�ة التصنيع(، وألّن تألل�ؤه يختلف عن تأللؤ األلماس 
الطبيع�ي، الحقيق�ة أن المواّد المصنعة تس�تخدم ألغراض 
صناعية، فاأللماس المصنع أرخص من األلماس الطبيعي، 
ويمك�ن تصنيع األلم�اس بالحجم والش�ك�ل المطلوبين. 
ويمك�ن القول إنه إذا تقدم�ت التقنية ف�ي تصنيع األلماس 
فس�يضاهي األلماس الطبيعي، وسيستخدم في الحلي كما 

يستخدم األلماس الطبيعي.

ما�ص
حقيقي

كاأنه
حقيقي

ما�ص
م�شنع
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الدرس ا�ول المعادالت الكيميائية 

تسبب التفاعالت الكيميائية غالًبا تغّيرات ملحوظة، منها . 1
تغير الل�ون أو الرائحة، وتحرير أو امتصاص الحرارة أو 

الضوء، أو انطالق الغازات.
المعادلة الكيميائية طريقة مختصرة لكتابة ما يحدث في . 2

التفاعل الكيميائي، حيث تس�تخدم رموز في التعبير عن 
المتفاع�الت والنواتج، وتبي�ن أحياًنا ما إذا كانت الطاقة 

متحررة أم ممتصة.
يتحق�ق قان�ون حف�ظ الكتل�ة ف�ي المعادل�ة الكيميائي�ة . 3

الموزونة التي تتس�اوى فيها أعداد ذرات العناصر نفسها 
في المتفاعالت والنواتج.

الدرس الثاني سرعة التفاعالت الكيميائية

سرعة التفاعل هي معدل استهالك المتفاعالت أو تكون . 1
النواتج.

لجميع التفاعالت طاقة تنش�يط، وهي أقّل كمية محّددة . 2
من الطاقة المطلوبة لبدء التفاعل.

تتأث�ر س�رعة التفاع�ل الكيميائ�ي بدرج�ات الح�رارة، . 3
وتركيز المتفاعالت، ومساحة سطح الماّدة المتفاعلة.

تعمل المحفزات على تسريع التفاعل دون أن ُتستهلك، . 4
بينما تعمل المثبطات على إبطاء سرعة التفاعل.

اإلنزيم�ات هي جزيئات البروتين الت�ي تعمل محفزات . 5
في خاليا الجسم.

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

انسخ اخلريطة املفاهيمية اآلتية يف دفرتك التي تتعلق بالتفاعالت الكيميائية، ثم أكملها:

التفاعالت الكيميائية

الرتكيز

طارد للحرارة

الطاقة احلرارية

ُترّسع من خالل
تتأثر ب�ِ

تبطؤ ب�

أنواعها

الطاقة احلرارية

متتص

رسعة التفاعل
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ا�شتخدام املفردات

قارن بين كل زوجين من المطلحات اآلتية:
التفاعل الطارد للحرارة - التفاعل الماص للحرارة- 1
طاقة التنشيط –•سرعة التفاعل- 2
المواد المتفاعلة - النواتج- 3
المحفزات –•المثبطات- 4
التركيز –•سرعة التفاعل- 5
المعادلة الكيميائية –•المواد المتفاعلة- 6
المثبطات –•المواد الناتجة- 7
المحفزات –•المعادلة الكيميائية - 8
سرعة التفاعل –•اإلنزيمات- 9

املفاهي تثبي
اختر رمز اإلج�ابة الصحيحة فيما يأتي:

 إلبطاء سرعة التفاعل الكيميائي يجب إضافة:- 10
عامل محفز.أ- 
عامل مثبط.ب- 
مواد متفاعلة.ج- 
مواد ناتجة.د- 

 أّي مّما يأتي بعّد تغيًرا كيميائيًّا؟- 11
تمزيق ورقة.أ- 
تحول الشمع السائل إلى صلب.ب- 
بيضة نيئة ُكسرت.ج- 
ن راسب من الصابون.د-  تكوُّ

أّي التفاعالت اآلتية يطلق طاقة حرارية؟- 12
غير الموزونة.أ- 
الموزونة.ب- 
الطاردة للحرارة.ج- 
الماصة للحرارة.د- 

13 -

 أّي مّما يأتي يصف العامل المحفز؟- 13
هو من المواّد المتفاعلة.أ- 
يسرع التفاعل الكيميائي.ب- 
هو من المواد الناتجة.ج- 
يمكن استخدامه بداًل من المثبطات.د- 

 أي مّم�ا يأت�ي ال يعتب�ر دلي�اًل عل�ى ح�دوث تفاع�ل - 14
كيميائي؟

طعم الحليب يتحّول إلى طعم مّر.أ- 
تكاثف بخار الماء على نافذة باردة.ب- 
الرائحة القوية من البيض المكسور.ج- 
تحّول شريحة البطاطس إلى اللون الغامق.د- 

 أّي الجمل اآلتية ال ُتعّبر عن قانون حفظ الطاقة؟- 15
 كتلة المواّد الناتجة يجب أن تساوي كتلة المواّد أ. 

المتفاعلة.
 ذرات العنصر الواحد في المتفاعالت تساوي ب- 

ذرات العنصر نفسه في النواتج.
ينتج عن التفاعل أنواع جديدة من الذرات.ج- 
الذرات ال ُتفقد ولكن يعاد ترتيبها.د- 

 المعادل�ة الكيميائية الموزونة يج�ب أن تحوي أعداًدا - 16
متساوية في كال الطرفين من:

الذرات.أ- 
المواد المتفاعلة.ب- 
الجزيئات.ج- 
المركبات.د- 

أي مما يأتي ال يؤثر في سرعة التفاعل؟- 17
موازنة المعادلة.أ- 
درجة الحرارة.ب- 
مساحة السطح.ج- 
التركيز.د- 
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التفك  الناقد

 يبقى الخيار المخلل صالًحا لألكل - 18  ال�شبب والنتيجة:
فترة أطول من الخيار الطازج. فسر ذلك.

 إذا تعرض دورق فيه ماء ألشعة الشمس يصبح - 19  حّلل:
ساخًنا، فهل هذا تفاعل كيميائي؟ فسر ذلك.

 هل )2Ag + S( هو نفسه ) Ag  2S(؟ وّضح ذلك.- 20 :فّر 
 ُتدعك ش�رائح التفاح بعصي�ر الليمون حتى - 21  ا�شتنتج:

ال يصبح لونها بني، وّضح دور عصير الليمون في هذه 
الحالة.

استخدم الرسم البياني اآلتي لإلجابة عن السؤال22.

رسعة التفاعل

الزمن (دقيقة)

رت)
/ل

رام
(ج

يز 
رتك

ال

۱ ۲ ۳ ٤ ٥

أ

ب

 ُتمثِّل الخطوط المنحنية في الرسم البياني السابق - 22  ف�ّشر.
تركيز المرّكب أ باللون األحمر وتركيز المرّكب ب باللون 

األخضر، خالل التفاعل الكيميائي.
 أي المركبين يعد مادة متفاعلة؟ ·
أي المركبين يعد مادة ناتجة؟ ·
 في أّي مرحلة من مراحل التفاعل يتغّير تركيز المواّد  ·

المتفاعلة سريًعا؟
 عندما تقوم بتنظيف الخزانة التي تكون - 23  كّون فرشية:

تحت مغسلة المطبخ تجد أّن األنبوب قد اعتراه الصدأ 
تماًما، فهل تكون كتلة األنبوب الصدئ أكبر أم أقّل من 

كتلة األنبوب الجديد؟ فّسر ذلك.

اأن�شطة تقو االأداء

 اك�ت�ب ق�ائمة ببعض الم�واّد الحافظة - 24 ا:  �شّم�� مل�شقاً
التي توجد ف�ي األطعمة، واع�رض نتيجة بحثك على 

زمالئك في ملصق. 

استخدم الرسم البياني اآلتي لإلجابة عن السؤال25. 

رسعة التفاعل

الوقت (دقيقة)

س)
° )

رة 
حلرا

جة ا
در

٤٠
٦٠
٨٠

٢٠
٠

١٠ ٢ ٤٣ ٥ ٦

 كم يس�تغرق التفاعل ليصل إلى - 25 �شرع��ة التفاعل:
درجة 50° س؟

26 -   المعادلة الكيميائية
3Na+AlCl3→3NaCl+Al

 ك�م ذرة من األلومنيوم تنتج إذا تفاعلت 30 ذرة من 
الصوديوم؟

 ُيستخدم الخارصين عاماًل مثبًطا - 27  العام��ل المثبط:
إلبطاء زمن التفاعل 30%، فإذا كان الزمن الطبيعي 
الالزم إلنهاء التفاعل هو 3 س�اعات فكم يستغرق 

التفاعل مع وجود المثبط؟
 إذا علمت أّن كل 107٫9 جرامات من - 28  جزيئات:

الفض�ة تحت�وي عل�ى ٦٫023 × 2310 ذرة فضة، 
فكم ذرة فضة توجد في كل من:

53٫95 جراًما. أ- 
ب- 323٫7 جراًما.

ج- 10٫79 جرامات.
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اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
 يتحد الصوديوم مع الفل�ور لتكوين فلوريد الصوديوم - 1

)NaF( وه�و مك�ّون أساس�ي ف�ي معجون األس�نان. 
في ه�ذه الحالة يكون للصودي�وم التوزيع اإللكتروني 

المماثل لعنصر :
الماغنسيوم.ب- النيون.أ- 
الكلور.د- الليثيوم.ج- 

استخدم الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤالين 2 و3.

K

 يوّضح الرس�م أعاله التوزيع اإللكتروني للبوتاسيوم، - 2
فكيف يصل إلى حالة االستقرار؟

يكتسب إلكتروًنا.أ- 
يكتسب إلكترونين.ب- 
يفقد إلكتروًنا.ج- 
يفقد إلكترونين.د- 

 ينتمي عنصر البوتاس�يوم إلى عناصر المجموعة 1 من - 3
الج�دول الدوري. ما اسم هذه المجموعة؟

الهالوجينات.أ- 
الفلزات القلوية.ب- 
الغازات النبيلة.ج- 
الفلزات القلوية الترابية.د- 

 م�ا ن�وع الرابط�ة الت�ي ترب�ط بي�ن ذرات ج�زيء غ�از - 4
النيتروجين ) N  2(؟

تساهمية أحادية.ب- أيونية.أ- 
تساهمية ثالثية.د- تساهمية ثنائية.ج- 

استخدم الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤالين 5 و6.

- -
2+

Mg ClCl

كلوريد املاغنسيوم

- -
2+

Mg ClCl

كلوريد املاغنسيوم

- -
2+

Mg ClCl

كلوريد املاغنسيوم

- -
2+

Mg ClCl

كلوريد املاغنسيوم

 يوّض�ح الرس�م أع�اله التوزي�ع اإللكترون�ي لكلوريد - 5
الماغنيس�يوم، فم�ا الصيغة الكيميائي�ة الصحيحة لهذا 

المرّكب؟
 MgCl  2.ب-  Mg  2Cl.أ- 
 Mg  2Cl  2.د- MgCl.ج- 

 م�ا نوع الرابطة الت�ي تربط بين عناص�ر مرّكب كلوريد - 6
الماغنيسيوم؟

أيونية.أ- 
قطبية.ب- 
فلزية.ج- 
تساهمية.د- 

 ما أكبر عدد من اإللكترونات يمكن أن يستوعبه مجال - 7
الطاقة الثالث؟

1٦ب- 8أ- 
24د- 18ج- 
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استعن بالصورة اآلتية لإلجابة عن السؤالين 8 و9.

 توّض�ح الصورة أع�اله عملية تفاع�ل النحاس Cu مع - 8
نترات الفض��ة Ag NO  3 لتك�وين ن�ت��رات ال�ن�حاس 

Cu(NO3)2، والفضة Ag حسب المعادلة اآلتية:
2AgNO3+Cu→Cu(NO3)2+2Ag

ما المصطلح الذي يصف هذا التفاعل؟
عامل مثبط.ب- عامل محفز.أ- 
تغير فيزيائي.د- تغير كيميائي.ج- 

 م�ا المصطل�ح األنس�ب ال�ذي يص�ف الفض�ة ف�ي هذا - 9
التفاعل؟

إنزيم.ب- متفاعل.أ- 
ناتج.د- عامل محفز.ج- 

 م�ا المصطلح المناس�ب ال�ذي يصف التفاع�ل الذي - 10
يمتص الطاقة الحرارية؟

ماص للحرارة.ب- عامل محفز.أ- 
حمضي.د- طارد للحرارة.ج- 

يجب موازنته في المعادلة الكيميائية؟- 11
الجزيئات.ب- المركبات.أ- 
الجزيئات والذرات.د- الذرات.ج- 

استعن بالصورة اآلتية لإلجابة عن السؤالين 12 و13.

طاقة
كهربائية

من البطارية

 هيدروجني
(H2)

 أكسجني
(O2)

 ماء
(H2O)

 توّضح الصورة أعاله عملية التحليل الكهربائي للماء، - 12
حيث يتفكك جزيء الماء إلى هيدروجين وأكسجين، 
ف�أّي المعادالت اآلتية يعبر بص�ورة صحيحة عن هذه 

العملية؟
 H  2 +  O  2  → طاقة + H  2Oأ- 
 2H  2 +  O  2  → طاقة + H  2Oب- 
2H  2 +  O  2  → طاقة + 2H  2Oج- 

2H  2 +  2O  2  → طاقة + 2H  2Oد- 

 كم ذرة هيدروجين نتجت بعد حدوث التفاعل، مقابل - 13
كل ذرة هيدروجين وجدت قبل التفاعل؟

4.ب- 1.أ- 
8.د- 2.ج- 

 ما أهمّية المثبطات في التفاعل الكيميائي؟- 14
تقّلل من فترة صالحية الطعام.أ- 
تزيد من مساحة السطح.ب- 
تقلل من سرعة التفاعل الكيميائي.ج- 
تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي.د- 
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 ما السحابة اإللكترونية؟- 15
 بيِّن الخطأ في العبارة اآلتية: جميع الروابط التس�اهمية - 16

بين الذرات روابط قطبية؛ ألّن كّل عنصر يختلف قلياًل 
ف�ي قدرته على ج�ذب اإللكترونات. أعط مثااًل يدعم 

إجابتك.
استخدم الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤالين 17 و18.

H Cl شحنة جزئية
سالبة

شحنة جزئية
موجبة

 يوّضح الرسم أعاله كيف يرتبط الهيدروجين والكلور - 17
مًع�ا ليكّون�ا جزيًئ�ا قطبيًّا. وض�ح لماذا تك�ون الرابطة 

بينهما قطبية؟
ارسم التمثيل النقطي إللكترونات الجزيء الموجود - 18

في الرسم التوضيحي أعاله.
 ما اسم المجموعة 17 من الج�دول الدوري؟- 19
 اذك�ر اختالفي�ن بي�ن اإللكترون�ات الت�ي ت�دور حول - 20

النواة، والكواكب التي تدور حول الشمس.
 م�ا عائل�ة العناصر التي كان�ت معروفة باس�م الغازات - 21

الخاملة؟ ولماذا ّتم تغيير هذا االسم؟
 إذا تغّي�ر حجم الماّدة ولم تتغي�ر أّي خاصية أخرى لها - 22

ا، أم تغي�ًرا كيميائيًّا؟ وّضح  فه�ل يعّد هذا تغيًرا فيزيائ�يًّ
إجابتك.

استخدم المعادلة الكيميائية التالية لإلجابة عن السؤال 23.
CaCl2+2AgNO3→2 +Ca(NO3)2

23 - CaCl2 عن�د م�زج محلولي�ن من كلوري�د الكالس�يوم 
ونترات الفضة AgNO3 أحدهما مع اآلخر تنتج نترات 
الكالس�يوم Ca(NO3)2 وراسب أبيض. حّدد الصيغة 

الكيميائية لهذا الراسب.
استخدم الصورة اآلتية لإلجابة عن السؤالين 24 و25.

 توّض�ح الصورة أعاله حركة الذرات عند درجة حرارة - 24
صف�ر°س، و 100° س. فماذا يحدث لحركة الذرات 

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر °س؟
 ص�ف كي�ف يؤث�ر االخت�الف في حرك�ة ال�ذرات عند - 25

التفاع�الت  س�رعة  ف�ي  مختلفتي�ن  ح�رارة  درجت�ي 
الكيميائية؟

 هل تكون طاقة التنش�يط ضروري�ة للتفاعالت الطاردة - 26
للطاقة؟ وّضح إجابتك.

 

 تحت�اج التج�ارب العلمّية إل�ى بيئة خالية من األكس�جين - 27
لتنفيذه�ا. له�ذا ُتج�رى مث�ل ه�ذه التج�ارب ف�ي أوعي�ة 
مليئ�ة بغاز األرجون. ص�ف توزيع اإللكترون�ات في ذرة 
األرج�ون. ولماذا يعّد األرج�ون عنصًرا مالئًما لمّثل هذه 

التجارب؟

الوعاء )ب(الوعاء )أ(
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اختبار
مقنن

تس�م�ى - 28 ال�دوري  الج�دول  ف�ي  المجموع�ات   أي 
الهالوجين�ات؟ ص�ّف التوزي�ع اإللكترون�ي لعناصره�ا، 
ونش�اطها الكيميائ�ي، واذك�ر عنصرين ينتمي�ان إلى هذه 

المجموعة.
 ما الرابط�ة األيونية؟ صف كيف تنش�أ الرابطة األيونية - 29

في مركب كلوريد الصوديوم؟
 ما المقصود بالرابطة الفلزية؟ وكيف تؤثر في خصائص - 30

الفلزات؟
 فسر وجود الجزيئات القطبية، وعدم وجود المركبات - 31

األيونية القطبية.

استخدم الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤالين 32 و33.

 وّض�ح ما يحدث في الصورة أعاله، وما قد يحدث إذا - 32
المس البالون الماء.

 ارس�م نموذًجا توّضح فيه التوزيع اإللكتروني لجزيء - 33
الم�اء، ووّض�ح كيف يؤث�ر موق�ع اإللكترون�ات فيما 

يحدث في الصورة أعاله.
 فس�ر: كيف يؤثر س�طح الماّدة المع�رض للتفاعل في - 34

سرعة التفاعل بين مادة وأخرى؟ أعط أمثلة.

استخدم الصورة التالية لإلجابة عن السؤالين 35 و36.

 توّض�ح الصورة أعاله غابة احترقت عندما بدأ البرق في - 35
ضرب الش�جر صف التفاع�ل الكيميائ�ي الذي يحدث 
عن�د احتراق الش�جر، وهل هذا التفاعل ط�ارد أم ماّص 
للطاق�ة؟ م�ا معنى ذلك؟ وكي�ف يؤدي هذا إلى انتش�ار 

الّلهب؟
  احت�راق ج�ذوع األش�جار تفاع�ل كيميائي. م�ا الذي - 36

يمنع ح�دوث هذا التفاعل الكيميائ�ي عندما ال يكون 
هناك برق؟

 من التفاعالت التي تحدث في عملية تش�كيل الزجاج - 37
 Si O 2  والسيلي�ك�ا Ca CO 3  اتحاد كربونات الكالسيوم
لتكوين س�يليكات الكالسيوم  Ca SiO 3 وثاني أك�سيد 

:CO2الكربون
Ca CO 3 +Si O 2 →Ca SiO 3 + CO 2  

   صف هذا التفاعل مستخدًما أسماء المواّد الكيميائية، ثّم 
وّض�ح أّي الروابط تم كس�رها، وكيفي�ة ترتيب الذرات 

لتكوين روابط جديدة. 
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أسس الحياة

 تنقل مواد كيميائية، كان عند ال�شوائ   �شفينةاً قنبلة ��ن��اء الحرب العالمية الثانية عام 1943 م، اأ�شابف��ي اأ
االإيطالي��ة، مم��ا اأدى اإل��ى ت�شرب هذه الم��واد. وعندما فح���ص االأباء البح��ارة الذين كانوا على مت��ن ال�شفينة، 
لوح��ظ تناق�ص كبير في عدد كري��ات الدم البي�شاء لديه. وبعد البحث، ا�شتنت��ج االأباء اأن المواد الكيميائية 
تدخل�� ف��ي الم��ادة الوراي��ة لبع�ص الخالي��ا، ومنعتها من التكا��ر. والأن الخ�الي���ا ال�ش�رانية ���� الموشحة في 
��ن العلماء عندئذ من تح�شي��ر اأدوية من هذه  ال�ش��ورة ���� خالي��ا تتكار دون القدرة عل��ى ال�شيطرة عليها فقد تمكَّ

المواد الكيميائية، ال�شتعمالها في عالج مرص ال�شران. 

ارج�ع إلى الموقع اإللكترون�ي obeikaneducation.com أو أي مواقع أخرى للبحث 
عن فكرة أو موضوع يمكن أن يكون مشروًعا تنفذه أنت.

ومن المشاريع المقترحة: 
يا بالتقدير؛  • التاري: استحضر لحظات من التاريخ الستعراض حياة عالَِمين مشهورين حظِ

.DNA الكتشافهما تركيب
عمل نموذج : استعمل قطعة نقد، وشجرة عائلة مكّونة من ثالثة أجيال؛ لتحديد الطرز  •

الجينية والطرز الشكلية لكل جيل. 

  بيعة العل: ابحث في الشبكة اإللكترونية عن مواقع توضح دور 
التقنيات الحديثة - ومنها الحاسوب والرادار- في االكتشافات 

127األثرية.
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١١١١١١١١١١١١١١١١١١
مّكن ا عز وجل كل خلية القيام 
ت�ش�اعده��ا  ح�يوي��ة،  بعمل�ي��ات 
وت�ش���اع��د املخ�ل��و احل��ي عل��ى 

اال�شتمرار يف احلياة.

الدرس األول
النقل وعمليات االأي�ص في 

الخلية
الفكرة الرئي�شة:   

تظل اخللية حية ما دام لدهيا غشاء 
بالزمي يسمح بدخول، وخروج 
امل�واد الغذائية. وحتت�اج اخلاليا 

مجيعها إىل الطاقة وتستهلكها.

الدرس الثاني
انق�شام الخلية وتكارها

الف�كرة الرئي�ش�ة: 
تنم�و املخلوقات احلي�ة مجيعها، 
ض ما يتلف من خالياها،  وتع�وِّ
وتتكاثر عن طريق االنقسام اخللوي 

بنوعيه؛ املتساوي واملنصف. 
وحيافظ الت�ك�اثر اجلنس�ي واالنقسام 
املنّصف عىل بقاء األنواع، ويسهم 

ع صفاهتا. يف تنوُّ

أنشطة وعمليات حيوية 

في الخلية


إن زراعة حديقة، والمحافظة عليها أمر صعب عليك، وعلى النبات؛ فالنباتات 
مثل�ك؛ إذ تحتاج إلى الماء والغذاء، والطاق�ة، ولكنها تختلف عنك في طريقة 

حصولها على هذه المواد.

دفتر العلوم صف طريقتني حتصل هبام النباتات عىل الغذاء.
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نشاطات تمهيدية

كي�ف حت�اف��ظ املخلوق�ات احلي�ة 
ع�ل�ى استمرارها يف احلياة؟ اعمل 
مطوي�ة تس�اعدك ع�ىل فه�م كيمياء 

احلياة وأمهية الطاقة للحياة.

�ا، ك�ام يف  اط�و ورق�ة طوليًّ
الشكل.

ق�ص اجل�زء العل�وي م�ن 
الورق�ة املطوية إىل أرشطة، 
بحي�ث حيت�وي كل رشي�ط 
ع�ىل ثالث�ة أس�طر، ك�ام يف 

الشكل.

بن�اء املف�ردات: يف أثن�اء دراس�تك ه�ذا 
اخلاص�ة  املصطلح�ات  اكت�ب  الفص�ل 
بأنش�طة اخللي�ة ع�ىل األرشط�ة، واكتب 
ع�ىل الورق�ة اخللفي�ة تعريًف�ا ل�كل منها، 
مس�تعماًل أحد هذه املصطلحات يف مجلة 

تصف فيها نشاًطا خلويًّا.



اخلطوة 1

اخلطوة 2

لمراجعة محتوى هذا الفصل وأنشطته 
ارجع إلى الموقع اإللكتروني:

www.obeikaneducation.com

عبر المواقع االإلكترونية عبر المواقع االإلكترونيةالعل�����وم 

لم��اذا يدخل الماء خاليا النبات، ويخرج 
منها

 إذا نس�يت رّي نبت�ة فإنه�ا تذب�ل. أم�ا بع�د رّيه�ا 
فس�تالحظ أن أوراقه�ا تعود إلى َنضارته�ا. في هذه 
التجربة س�وف تتع�رف دور الماء في نم�و النباتات 

وبقائها نضرة. 
أحض�ر وع�اءً به 250 مل من الم�اء، ثم أضف . 1

ا وحّركه، واكتب عليه (ماء  ا ملحً إلي�ه 15جرامً
مالح).

أحضر وعاءً آخر به 250 مل من الماء.. 2
ض�ع جزرتين في كل وعاء، وأبقِ جزرتين على . 3

طاولة المختبر.
بع�د 30 دقيقة، أخ�رج كل جزرتي�ن وضعهما . 4

بجان�ب الوعاء الذي كانا في�ه. افحص الجزر، 
واكتب مالحظاتك

التفكي�ر الناق�د: اكتب ف�ي دفترك فق�رة تصف . 5
فيها ما تتوق�ع أن يحدث إذا أنت نقلت جزرتي 
الماء المالح إل�ى الماء العذب، وجزرتي الماء 
الع�ذب إل�ى طاول�ة المختبر، وجزرت�ي طاولة 
المختب�ر إلى الم�اء العذب، وترك�ت كل ذلك 
ذ ه�ذه الخطوات؛ لتختبر  م�دة ثالثين دقيقة. نفِّ

مد صحة توقعاتك.
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أتهيأ للقراءة

 1  أتعلّم ماذا تفعل إذا وجدت كلمة ال تعرفها، أو ال تفهم معناها؟ إليك بعض االقتراحات.

1 ال     ال اأو ال ا ياب ا
2 ا  ا اأ ا  اأو ال   
3 اا    ا  اب  اان اا
4 ا  
 جا  اأو اا   اا  اب

 2  أتدّرب ابحث عن مصطلح الخاصية األسموزية في الفقرات التالية، وانظر كيف يمكن أن 
تساعدك أفكار المحتوى على فهمه.

الفكرة

الخاصية األس�موزية هي 
جزيئ�ات  انتش�ار  عملي�ة 
الم�اء م�ن داخ�ل الخلية 

إلى خارجها والعكس.

تتح�رك جزيئ�ات الم�اء إلى داخ�ل الخلية 
البالزم�ي  الغش�اء  عب�ر  خارجه�ا  وإل�ى 
ويطل�ق  االنتش�ار.  خاصي�ة  طري�ق  ع�ن 
العلم�اء على عملية انتش�ار الماء الخاصية 
األس�موزية. ف�إذا ل�م تكن الخلي�ة محاطة 
بكميات كافية من الم�اء المذاب فيه بعض 
الم�واد ف�إن الماء ينتش�ر من داخ�ل الخلية 
إلى خارجها، وهذا ما حدث لخاليا الجزر 
المغم�ور في الماء المال�ح، كما اتضح لك 

في التجربة االستهاللية. 

الفكرة
تعتمد الخاصية األسموزية 
عل�ى كمية الم�اء المذيبة 

للمواد. 

الفكرة
ت��س��ب��ب ال��خ��اص��ي��ة 
الخاليا  ذبول  األسموزية 
وانكماشها إذا ُغمرت في 

محاليل مالحة.

مفردات جديدة

3  أطّبق خصص صفحة في دفترك؛ لتدون فيها 
المصطلحات والكلمات التي تدرسها أواًل بأول.
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أتهيأ للقراءة

قبل القراءة
 بعد القراءةالجم��لةم اأو

 م اأو

الخاصية األسموزية هي حركة الماء من الخلية وإليها.. 1

يمكن للمواد جميعها االنتقال بسهولة عبر الغشاء البالزمي.. 2

تنتج عملية البناء الضوئي األكسجين والسكر.. 3

البروتينات مركبات عضوية ضرورية لتخزين الطاقة.. 4

ا في العديد من العمليات الحيوية.. 5 تؤدي األيونات دوًرا مهمًّ

تستمر عملية االنتشار حتى يحدث التعادل.. 6

الخاليا النباتية فقط هي التي تستطيع تحويل الطاقة.. 7

 يحدث االنقسام المتساوي في جميع الخاليا الجسمية.. 8

عدد الكروموسومات في الخاليا الجنسية يساوي عدد الكروموسومات . 9
في الخاليا الجسمية.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يأتي:

 1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات الواردة في ورقة العمل أدناه:

• اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.	
• اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. 	

 2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى إن كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

• إذا غرّيت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.	
• صّحح العبارات غري الصحيحة.	
• اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.	

اقرأ الفقرة التي حتتوي عىل 

ف  املفردات مجيعها، ثم تعرَّ

معاين كل مفردة منها.
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ستتعلم أن 
توضح وظيف�ة النفاذي�ة االختيارية  �

للغشاء البالزمي.
توضح كيفية انتقال الجزيئات بعمليتي  �

االنتشار، والخاصية األسموزية في 
الخاليا الحية.

توضح االختالف بين النقل النشط  �
والنقل السلبي.

 توض�ح كي�ف تق�وم عمليت�ا البناء  �
الضوئي، والتنفس الخلوي بتخزين 

الطاقة وإطالقها.
تصف كي�ف تحص�ل الخاليا على  �

الطاقة في عملية التخمر.

ستدرك أهمية
�م الغش�اء البالزمي في الم�واد التي   تحكُّ
تدخ�ل خالي�ا جس�مك أو تخ�رج منه�ا.
واالستفادة من الطاقة الشمسية من خالل 
عمليتي البناء الضوئ�ي والتنفس الخلوي 

الذي يحدث في النبات.

 مراجعة المفردات
السيتوبالزم: خليط هالمي دائم الحركة 
يوجد داخل الخلية، وفيه مادة الوراثة، 
وتحدث فيه معظم التفاعالت الحيوية.
تق�وم  خلوي�ة  عضي�ة  الميتوكندري�ا: 
بتحلي�ل الليبي�دات والكربوهيدرات؛ 

إلنتاج الطاقة.
المفردات الجديدة

النقل السلبي	•
االنتشار 	•
االتزان	•
اخلاصية األسموزية	•
النقل النشط	•
البلعمة	•

اإلخراج اخللوي	•
البناء الضوئي	•
األيض 	•
التنفس اخللوي	•
التخمر	•

النقل السلبي 

كي�ف يمكن�ك منع الحش�رات م�ن الدخول عب�ر الناف�ذة المفتوح�ة؟ انظر إلى 
الش�كل 1، يوف�ر لك ش�بك الناف�ذة الحماي�ة التي تريده�ا، كما يس�مح لبعض 

األشياء، بالدخول إلى الغرفة، والخروج منها كالهواء والروائح. 

يحيط بالخلية غشاء بالزمي يشبه في عمله شبك النافذة. ويمتاز الغشاء بالنفاذية 
االختيارية؛ حيث يسمح لبعض المواد بالنفاذ من الخلية وإليها، بينما يمنع مواد 

أخرى من المرور.

تس�تطيع المواد الم�رور خالل الغش�اء البالزمي بطرائق مختلف�ة. ويعتمد ذلك 
عل�ى حج�م الجزيئ�ات، والطري�ق الذي تس�لكه في خ�الل الغش�اء البالزمي، 
وحاجتها إلى الطاقة. ُتسمى عملية نقل المواد عبر الغشاء البالزمي دون الحاجة 
إلى الطاقة عمليَة النقل السلبي. وهناك ثالثة أنواع من النقل السلبي، تعتمد على 

طبيعة المادة المنتقلة عبر الغشاء الخلوي، وهي:

االنت�شار  قد تش�م رائحة عطر عندما يجلس أحدهم إلى جوارك؛ ألن جزيئات 
ا في الهواء. وُتس�مى عملية انتقال الجزيئات من األماكن  العطر تتحرك عش�وائيًّ

ذات التركيز المرتفع إلى األماكن ذات التركيز المنخفض االنتشار.

كي�ف يمكن�ك منع الحش�رات م�ن الدخول عب�ر الناف�ذة المفتوح�ة؟ انظر إلى كي�ف يمكن�ك منع الحش�رات م�ن الدخول عب�ر الناف�ذة المفتوح�ة؟ انظر إلى 
، يوف�ر لك ش�بك الناف�ذة الحماي�ة التي تريده�ا، كما يس�مح لبعض ، يوف�ر لك ش�بك الناف�ذة الحماي�ة التي تريده�ا، كما يس�مح لبعض 

يحيط بالخلية غشاء بالزمي يشبه في عمله شبك النافذة. ويمتاز الغشاء بالنفاذية 
االختيارية؛ حيث يسمح لبعض المواد بالنفاذ من الخلية وإليها، بينما يمنع مواد االختيارية؛ حيث يسمح لبعض المواد بالنفاذ من الخلية وإليها، بينما يمنع مواد 

تس�تطيع المواد الم�رور خالل الغش�اء البالزمي بطرائق مختلف�ة. ويعتمد ذلك 
عل�ى حج�م الجزيئ�ات، والطري�ق الذي تس�لكه في خ�الل الغش�اء البالزمي، عل�ى حج�م الجزيئ�ات، والطري�ق الذي تس�لكه في خ�الل الغش�اء البالزمي، 
وحاجتها إلى الطاقة. ُتسمى عملية نقل المواد عبر الغشاء البالزمي دون الحاجة 
، تعتمد على ، تعتمد على 

 قد تش�م رائحة عطر عندما يجلس أحدهم إلى جوارك؛ ألن جزيئات  قد تش�م رائحة عطر عندما يجلس أحدهم إلى جوارك؛ ألن جزيئات 
ا في الهواء. وُتس�مى عملية انتقال الجزيئات من األماكن  العطر تتحرك عش�وائيًّ

ذات التركيز المرتفع إلى األماكن ذات التركيز المنخفض 

يش�به الغشاء البالزمي شبك الحماية؛ فهو يسمح لبعض المواد  ال�شكل 1 
بالمرور من خالله بسهولة أكثر من مواد أخرى؛ فالهواء يمر عبر 

الشبك، أما الحشرات فال تستطيع ذلك.

النقل وعمليات األيض في الخلية
111111
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االنتش�ار أحد عمليات النقل الس�لبي في الخلية، ويس�تمر إلى أن يصبح العدد 
النس�بي للجزيئ�ات متس�اوًيا ف�ي المنطقتي�ن، وعندها تص�ل الخلية إل�ى حالة 

االتزان؛ وتتوقف عملية االنتقال.

ما املقصود باالتزان؟ ما املقصود باالتزان؟   

عندما يضخ القلب الدم إلى الرئتين، تكون خاليا الدم الحمراء محّملة بكميات 
قليل�ة م�ن األكس�جين، بينما تحت�وي الرئت�ان على كمي�ات كبيرة من�ه، فتنتقل 
جزيئات األكس�جين خالل عملية االنتش�ار إل�ى خاليا الدم الحم�راء، وعندما 
يص�ل ال�دم إلى خالي�ا إصبع الق�دم، يكون ع�دد جزيئات األكس�جين أكبر في 
خاليا الدم الحمراء منه في خاليا اإلصبع، فينتش�ر األكس�جين منتقاًل من خاليا 

الدم الحمراء إلى خاليا اإلصبع، كما في الشكل 2.

ل جزًءا  الخا�شي��ة االأ�شموزية- انت�شار الماء  درس�ت س�ابًقا أن الماء يش�كِّ
كبيًرا من المادة الحية، وأنه يمأل الخاليا، ويحيط بها. تتحرك جزيئات الماء إلى 
داخل الخلية وخارجها عبر الغشاء البالزمي عن طريق خاصية االنتشار. ويطلق 

الخاصيَة األسموزيةالعلماء على عملية انتشار الماء عبر الغشاء البالزمي العلماء على عملية انتشار الماء عبر الغشاء البالزمي العلماء على عملية انتشار الماء عبر الغشاء البالزمي الخاصيَة األسموزية.

االنتش�ار أحد عمليات النقل الس�لبي في الخلية، ويس�تمر إلى أن يصبح العدد 

ينتش�ر األكس�جين خارًجا من خاليا الدم 
الحمراء منتقاًل إلى خاليا إصبع قدمك.

ينتش�ر األكس�جين داخاًل إلى خاليا الدم 
الحمراء في رئتيك.

تحتاج خاليا أصابع القدمين � مثلها مثل بقية خاليا الجسم � إلى األكسجين. ال�شكل 2 
 حدد  ما المقصود باالنتشار؟

م�شاهدة حركة ازيئات 
الخطوات 

أح�ض��ر ك�أس�ين زج�اجيتين . 1
نظيفتي�ن، واكتب عل�ى األولى 
)ساخن(، وامألها إلى منتصفها 
بماء دافئ، ثم اكتب على الثانية 
)ب�ارد(، وامألها إل�ى منتصفها 
بماء بارد. (تحذير: ال تستعمل 

الماء المغلي).

أضف قطرة حبر سائل بحرص . 2
إلى كل من الكأسين. 

مباش�رة . 3 يح�دث  م�ا  الح�ظ 
ل  وس�جِّ الكأس�ين  ف�ي  للم�اء 
لها م�رة  مالحظات�ك، ث�م س�جِّ

أخرى بعد 15 دقيقة.

التحليل

الح�رارة،  بي�ن درج�ة  العالق�ة  م�ا 
وحركة الجزيئات؟
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تنتف خالي��ا الجزر )ال تذبل( 
عندما تكون كمية الماء التي 
تدخل الخلية اأكبر من التي 

تخرج منها.

تك��ون  عندم��ا  الج��زر  يذب��ل 
كمي��ة الم��اء الت��ي تخ��رج من 
الخلي��ة اأكب��ر من الت��ي تدخل 

اإليها.

(ب) (أ)

تستجيب الخاليا الختالف كمية  ال�شكل 3 
الم�اء بين ما هو داخل الخلية وما 

هو خارجها.
بالخاصي�ة  المقص�ود  ع�ّرف 

األسموزية.

االنتشار
ارجع إلى كراسة األنشطة العملية

تجربة عملية

ف�إذا كان�ت الخلي�ة محاطة بوس�ط خارجي ال يحت�وي كميات كافية م�ن الماء 
المذاب فيه بعض المواد؛ فإن الماء ينتش�ر من داخل الخلية إلى خارجها. وهذا 
م�ا حدث لخاليا الجزر المغمور ف�ي الماء المالح، كما اتضح ذلك في التجربة 

االستهاللية. 

وينت�ج ع�ن فق�دان الخالي�ا النباتية للم�اء ابتعاد غش�ائها البالزمي ع�ن الجدار 
الخل�وي، كما في الش�كل 3 (أ)، مما يخفف الضغ�ط عليه فيذبل. أما إذا أخذنا 
الجزر من المحلول الملحي ووضعناه في الماء العذب فإن الماء س�يتحرك إلى 
داخ�ل خالي�ا الجزر، فتمتل�ئ الخاليا بالم�اء، مما يزيد من ضغ�ط الخلية على 

الجدار الخلوي كما في الشكل 3 (ب).

ملاذا يذبل اجلزر املوضوع يف املحلول امللحي؟ ملاذا يذبل اجلزر املوضوع يف املحلول امللحي؟   

تح�دث الخاصية األس�موزية في الخاليا الحيوانية أيًض�ا، فإذا وضعت الخاليا 
الحيواني�ة في الماء العذب فإنه�ا تنتفخ. وتختلف الخاليا الحيوانية عن الخاليا 

النباتية في أنها تنفجر، إذا دخل فيها كميات كبيرة من الماء.

ل الخاليا العدي�َد من المواد، فيعبر بعضها بس�هولة  االنت�ش��ار المدع��وم  ُتدخِ
عبر الغش�اء البالزمي خالل عملية االنتش�ار. أما بع�ض المواد األخرى � ومنها 
جزيئات الس�كر الكبيرة الحجم � فال تس�تطيع دخول الخلية من دون مس�اعدة 
بعض البروتينات الموجودة في الغشاء البالزمي التي ُتسمى البروتينات الناقلة. 

وُيسمى هذا النوع من النقل السلبي االنتشاَر المدعوم.

ف�إذا كان�ت الخلي�ة محاطة بوس�ط خارجي ال يحت�وي كميات كافية م�ن الماء 
المذاب فيه بعض المواد؛ فإن الماء ينتش�ر من داخل الخلية إلى خارجها. وهذا المذاب فيه بعض المواد؛ فإن الماء ينتش�ر من داخل الخلية إلى خارجها. وهذا 
م�ا حدث لخاليا الجزر المغمور ف�ي الماء المالح، كما اتضح ذلك في التجربة م�ا حدث لخاليا الجزر المغمور ف�ي الماء المالح، كما اتضح ذلك في التجربة 

وينت�ج ع�ن فق�دان الخالي�ا النباتية للم�اء ابتعاد غش�ائها البالزمي ع�ن الجدار 
، مما يخفف الضغ�ط عليه فيذبل. أما إذا أخذنا 
الجزر من المحلول الملحي ووضعناه في الماء العذب فإن الماء س�يتحرك إلى 
داخ�ل خالي�ا الجزر، فتمتل�ئ الخاليا بالم�اء، مما يزيد من ضغ�ط الخلية على داخ�ل خالي�ا الجزر، فتمتل�ئ الخاليا بالم�اء، مما يزيد من ضغ�ط الخلية على 

تح�دث الخاصية األس�موزية في الخاليا الحيوانية أيًض�ا، فإذا وضعت الخاليا 
الحيواني�ة في الماء العذب فإنه�ا تنتفخ. وتختلف الخاليا الحيوانية عن الخاليا 

ل الخاليا العدي�َد من المواد، فيعبر بعضها بس�هولة   ُتدخِ
عبر الغش�اء البالزمي خالل عملية االنتش�ار. أما بع�ض المواد األخرى � ومنها 
جزيئات الس�كر الكبيرة الحجم � فال تس�تطيع دخول الخلية من دون مس�اعدة 
بعض البروتينات الموجودة في الغشاء البالزمي التي ُتسمى البروتينات الناقلة. 
جزيئات الس�كر الكبيرة الحجم � فال تس�تطيع دخول الخلية من دون مس�اعدة 
بعض البروتينات الموجودة في الغشاء البالزمي التي ُتسمى البروتينات الناقلة. 
جزيئات الس�كر الكبيرة الحجم � فال تس�تطيع دخول الخلية من دون مس�اعدة 
بعض البروتينات الموجودة في الغشاء البالزمي التي ُتسمى البروتينات الناقلة. بعض البروتينات الموجودة في الغشاء البالزمي التي ُتسمى البروتينات الناقلة. 

وُيسمى هذا النوع من النقل السلبي االنتشاَر المدعوم.
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النقل النشط

تخيل أنك اضطررت إلى العودة إلى مدرجات ملعب كرة القدم ألخذ معطفك 
ال�ذي نس�يته، بع�د أن غادرت�ه م�ع اآلالف م�ن الجمهور. ت�رى أيهما أس�هل: 
الخ�روج من الملعب مع الخارجي�ن أم العودة إليه؟ قد تحتاج الخلية في بعض 
األحي�ان إلى إدخال بعض المواد إليها، رغ�م أن كمية هذه المواد داخل الخلية 
كبيرة. تحتاج خاليا جذر النبات مثاًل إلى األمالح، رغم أن كميتها داخل الخلية 
أكبر منها في التربة، كما في الش�كل 4. لذا تقتضي عملية االنتش�ار أو االنتش�ار 
المدعوم انتقال األمالح إلى خارج الجذر، إال أن ذلك ال يحدث. أما ما يحدث 
فه�و انتق�ال األمالح إلى داخل الخلية. وفي مثل ه�ذه الحالة تحتاج الخلية إلى 
الطاقة لنقل المواد عبر غش�ائها. ويطلق على العملية التي يتم فيها انتقال المواد 
من وس�ط منخفض التركيز إلى وسط عالي التركيز باستخدام الطاقة اسم النقل 

النشط. 

االنت�شار المدعوم والنقل الن�شط  تحتاج عملية النقل النش�ط إلى بروتينات 
ناقل�ة، كما في عمليات االنتش�ار المدعوم. إال أن الم�واد المنقولة خالل النقل 
النش�ط تتحد م�ع البروتينات الناقلة، وتس�تهلك البروتينات الطاق�ة؛ لنقلها عبر 
الغش�اء البالزمي، وعندما تتحرر الم�واد المنقولة من البروتينات الناقلة يمكنها 

أن ترتبط مع جزيئات أخرى تنقلها عبر الغشاء من جديد.أن ترتبط مع جزيئات أخرى تنقلها عبر الغشاء من جديد.

البروتينات الناقلة

تعتم�د صحت�ك عل�ى البروتينات 
ال  األحي�ان  بع�ض  فف�ي  الناقل�ة، 
بص�ورة  البروتين�ات  ه�ذه  تعم�ل 
جيدة، وف�ي أحيان أخرى ال تكون 
موج�ودًة أصاًل. فم�ا الذي يحدث 
إذا كانت البروتينات الت��ي تن�ق�ل 
الكول�س��ترول عب�ر األغش�ية غير 
م��ن  الك�ولس��ترول  موج�ودة؟ 
الليبي�دات المهمة التي تس�تعملها 

خاليا جسمك.

اكتب أفكارك في دفتر العلوم.

لبع�ض خالي�ا الجذر امت�دادات  ال�شكل 4 
ُتسمى الش�عيرات الجذرية، وقد 
يص�ل طولها إلى 5-8 مم. تنتقل 
األم�الح عبر أغش�ية الش�عيرات 
الجذرية عن طريق النقل النشط.













اأمالح

النقل الن�شط
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البلعمة واإلخراج الخلوي

ا، بحي�ث ال يمكن نقلها بوس�اطة  البلعم��ة  تك�ون بعض الجزيئ�ات كبيرة جدًّ
االنتش�ار، أو بوس�اطة البروتين�ات الناقل�ة عب�ر الغش�اء البالزم�ي، وم�ن ذلك 
جزيئ�ات البروتينات الضخم�ة والبكتيريا. يمتاز الغش�اء البالزمي بقدرته على 
االنثناء إلى الداخل عندما تالمس�ه األجس�ام الكبيرة؛ بحي�ث يحيط بها وينغلق 

نا كرة ُتسمى الفجوة. على نفسه مكوِّ

وُتس�مى هذه العملية التي يتم فيها إدخال المواد عند إحاطتها بالغشاء البالزمي 
البلعمَة. وتحصل بعض المخلوقات الوحيدة الخلية على غذائها بهذه الطريقة، 

كما يبين الشكل 5.

االإخ��راج الخلوي  تس�تطيع الفج�وات إخراج محتوياتها خالل عملية ُتس�مى 
اإلخراج الخلوي. وعملية اإلخراج عكس عملية البلعمة؛ حيث تندمج الفجوة 
مع الغش�اء البالزمي، فتنطل�ق محتويات الفجوة إلى خارج الخلية. وتس�تعمل 
خالي�ا المعدة ه�ذه الطريقة إلطالق الم�واد الكيميائية التي تس�اعد على هضم 
الطع�ام. وس�وف تج�د طرائ�ق انتق�ال الم�واد م�ن الخلي�ة وإليه�ا ملخصة في 

الشكل 6.

ا، بحي�ث ال يمكن نقلها بوس�اطة  ا، بحي�ث ال يمكن نقلها بوس�اطة  تك�ون بعض الجزيئ�ات كبيرة جدًّ  تك�ون بعض الجزيئ�ات كبيرة جدًّ
االنتش�ار، أو بوس�اطة البروتين�ات الناقل�ة عب�ر الغش�اء البالزم�ي، وم�ن ذلك االنتش�ار، أو بوس�اطة البروتين�ات الناقل�ة عب�ر الغش�اء البالزم�ي، وم�ن ذلك 
جزيئ�ات البروتينات الضخم�ة والبكتيريا. يمتاز الغش�اء البالزمي بقدرته على 
االنثناء إلى الداخل عندما تالمس�ه األجس�ام الكبيرة؛ بحي�ث يحيط بها وينغلق 

وُتس�مى هذه العملية التي يتم فيها إدخال المواد عند إحاطتها بالغشاء البالزمي 
. وتحصل بعض المخلوقات الوحيدة الخلية على غذائها بهذه الطريقة، . وتحصل بعض المخلوقات الوحيدة الخلية على غذائها بهذه الطريقة، 

 تس�تطيع الفج�وات إخراج محتوياتها خالل عملية ُتس�مى 
. وعملية اإلخراج عكس عملية البلعمة؛ حيث تندمج الفجوة 
مع الغش�اء البالزمي، فتنطل�ق محتويات الفجوة إلى خارج الخلية. وتس�تعمل مع الغش�اء البالزمي، فتنطل�ق محتويات الفجوة إلى خارج الخلية. وتس�تعمل 
خالي�ا المعدة ه�ذه الطريقة إلطالق الم�واد الكيميائية التي تس�اعد على هضم 
الطع�ام. وس�وف تج�د طرائ�ق انتق�ال الم�واد م�ن الخلي�ة وإليه�ا ملخصة في 

.66الشكل الشكل 

يس�تط�ي�ع مخل�وق ح�ي وحي�د  ال�شكل 5 
الخلي�ة، أن يبتل�ع مخ�ل�وًق�ا آخ�ر 

وحي�د الخلية بعملية البلعمة .

اأ
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اإلثراء العلمي

الغش�اء البالزمي طبقة مرنة قوية يتكون من طبقتين من الليبيدات )اللون الذهبي( تنغمس فيها البروتينات الناقلة )اللون البنفس�جي(.  ال�شكل 6 
تس�تطيع الم�واد دخ�ول الخلية والخروج منها عبر طبقتي الليبي�دات أو عبر البروتينات الناقلة. أما المواد التي ال تس�تطيع الدخول أو 

الخروج بالطريقتين السابقتين فقد تحاط بالغشاء البالزمي فتندفع  إلى الخارج أو تنسحب إلى الداخل.

النقل الن�شط

البلعمة

االإخراج الخلوي

االنت�شار والخا�شية االأ�شموزيةاالنت�شار المدعوم

الغ�شاء الخلوي

نواة

نوية

النقل الن�شط
الخلوي�ة  الطاق�ة  ُتس�َتهلك 
عب�ر  الجزيئ�ات  بع�ض  لنق�ل 
يرتب�ط  الناقل�ة.  البروتين�ات 
البروتي�ن بالج�زيء عل�ى أحد 
جوان�ب الغش�اء البالزم�ي، ثم 
يطل�ق الج�زيء عل�ى الجانب 

اآلخر.

تركيز منخفض

تركيز منخفض
تركيز منخفض

تركيز 
مرتفع

تركيز 
مرتفع خارج الخلية

داخل الخلية

االنت�شار المدعوم
تنتش��ر الج�زيئ��ات الكب�ي��رة 
-ومنها الجلوكوز- عبر الغشاء 
بمس�اعدة  ولك�ن  البالزم�ي، 

البروتينات الناقلة.

االنت�شار والخا�شية االأ�شموزية
تس�تطي�ع الج�زيئ�ات الص�غ�ي�رة 
- ومنها األكس�جين وثاني أكسيد 
أو  ال�دخ�ول  والم�اء-  الكرب�ون 
الخروج من الخلية عبر الليبيدات.

البلعمة واالإخراج الخلوي
ينثن�ي جزء من الغش�اء البالزم�ي في عملية 
البلعمة حول الم�ادة، وينغمس في الداخل، 
فتتك�ون الفجوة. وتتحرك الفجوة في عملية 
اإلخراج الخلوي في اتجاه الغشاء البالزمي 
وتندم�ج فيه، ث�م تطلق ما فيها م�ن مواد إلى 

الخارج.

عمليات النقل عرب الغ�شاء البالزمي
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البناء الضوئي

ُتصّن�ف المخلوق�ات الحي�ة تبًع�ا لطريق�ة حصولها على الغ�ذاء إل�ى ُمنتِجات 
نها الخالق س�بحانه وتعالى من  ومس�تهلكات؛ فالُمنتِج�ات مخلوقات حي�ة مكَّ
أن تصنع غذاءها بنفس�ها، وأهمها النباتات. أما الُمس�تهلِكات فال تستطيع صنع 

غذائها بنفسها.

تس�تطيع النبات�ات وبقية المنتِج�ات تحويل الطاق�ة الضوئية إلى طاق�ة كيميائية 
خالل إحدى عمليتي األيض تُس�مى البناء الضوئي. وُتس�تهلك الطاقة الضوئية 

خالل هذه العملية لصنع السكر بوصفه الغذاء.

ُتس�مى  خض�راء  صبغ�ة  عل�ى  المنتِج�ات  الكربوهيدرات تحت�وي  ت�شني��ع 
كلوروفي�ل، تق�وم ه�ي وبعض الصبغ�ات األخ�رى في عملي�ة البن�اء الضوئي 
بامتص�اص الطاق�ة الضوئية. وتوجد هذه الصبغات في البالس�تيدات الخضراء 

في الخاليا النباتية.

ُتس�تعمل الطاقة الضوئي�ة الممتصة  -باإلضافة إلى ثاني أكس�يد الكربون الذي 
تحص�ل عليه النباتات من الهواء، وكذل�ك  الماء الذي تحصل عليه من التربة- 
في تصنيع الس�كر. وبذلك تخزن بعض الطاقة الضوئية في صورة طاقة كيميائية 

في جزيئات السكر. ويظهر الشكل 7 ما يحدث في عملية البناء الضوئي. 

تخزين الكربوهيدرات تصنع النباتات أكثر من حاجتها من الس�كر. لذا فإنها 
تخزن الس�كر الزائد على حاجتها على هيئة نش�ا، أو م�واد كربوهيدراتية أخرى 

تستعملها للنمو، واالستمرار في الحياة والتكاثر.

ُتصّن�ف المخلوق�ات الحي�ة تبًع�ا لطريق�ة حصولها على الغ�ذاء إل�ى ُمنتِجات ُتصّن�ف المخلوق�ات الحي�ة تبًع�ا لطريق�ة حصولها على الغ�ذاء إل�ى ُمنتِجات 
نها الخالق س�بحانه وتعالى من  ومس�تهلكات؛ فالُمنتِج�ات مخلوقات حي�ة مكَّ
ُتصّن�ف المخلوق�ات الحي�ة تبًع�ا لطريق�ة حصولها على الغ�ذاء إل�ى ُمنتِجات 
نها الخالق س�بحانه وتعالى من  ومس�تهلكات؛ فالُمنتِج�ات مخلوقات حي�ة مكَّ
ُتصّن�ف المخلوق�ات الحي�ة تبًع�ا لطريق�ة حصولها على الغ�ذاء إل�ى ُمنتِجات 
نها الخالق س�بحانه وتعالى من  ومس�تهلكات؛ فالُمنتِج�ات مخلوقات حي�ة مكَّ
ُتصّن�ف المخلوق�ات الحي�ة تبًع�ا لطريق�ة حصولها على الغ�ذاء إل�ى ُمنتِجات 
نها الخالق س�بحانه وتعالى من  ومس�تهلكات؛ فالُمنتِج�ات مخلوقات حي�ة مكَّ
أن تصنع غذاءها بنفس�ها، وأهمها النباتات. أما الُمس�تهلِكات فال تستطيع صنع 

تس�تطيع النبات�ات وبقية المنتِج�ات تحويل الطاق�ة الضوئية إلى طاق�ة كيميائية 
. وُتس�تهلك الطاقة الضوئية 

ُتس�مى  خض�راء  صبغ�ة  عل�ى  المنتِج�ات  ُتس�مى تحت�وي  خض�راء  صبغ�ة  عل�ى  المنتِج�ات  تحت�وي 
كلوروفي�ل، تق�وم ه�ي وبعض الصبغ�ات األخ�رى في عملي�ة البن�اء الضوئي 
بامتص�اص الطاق�ة الضوئية. وتوجد هذه الصبغات في البالس�تيدات الخضراء 

ُتس�تعمل الطاقة الضوئي�ة الممتصة  -باإلضافة إلى ثاني أكس�يد الكربون الذي 
تحص�ل عليه النباتات من الهواء، وكذل�ك  الماء الذي تحصل عليه من التربة- 
في تصنيع الس�كر. وبذلك تخزن بعض الطاقة الضوئية في صورة طاقة كيميائية في تصنيع الس�كر. وبذلك تخزن بعض الطاقة الضوئية في صورة طاقة كيميائية 

تصنع النباتات أكثر من حاجتها من الس�كر. لذا فإنها 
تخزن الس�كر الزائد على حاجتها على هيئة نش�ا، أو م�واد كربوهيدراتية أخرى 

تستعملها للنمو، واالستمرار في الحياة والتكاثر.تستعملها للنمو، واالستمرار في الحياة والتكاثر.

 



�شكر واأك�شجماء وا اأك�شيد الكربون
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ا ني اأك�شيد     ماء    �شكر  اأك�شجين 
الكربون

تقوم النباتات بعملية البناء الضوئي  ال�شكل 7 
لصنع غذائها.

حّدد المواد المتفاعلة التي يحتاج 
إليها النبات لحدوث عملية البناء 
الضوئ�ي اعتم�اًدا عل�ى المعادلة 

أعاله.

األكسجني والبناء الضوئى
ارجع إلى كراسة األنشطة العملية

تجربة عملية

كلوروفيل

(CO
2
)

(O
2
)
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تحرير الطاقة )الهدم( واستخدامها

م�ن أين يحص�ل العبو كرة القدم عل�ى الطاقة للقيام بنش�اطاتهم؟ اإلجابة بكل 
بساطة "من الغذاء". يتغير شكل الطاقة الكيميائية المختزنة في الغذاء عند دخولها 
إلى الخلية إلى أشكال أخرى الزمة، ألداء النشاطات الضرورية للحياة. وتتضمن 
ه�ذه التغي�رات تفاعالت كيميائية تح�دث في كل خلية من خالي�ا المخلوقات 
الحي�ة م�ن خالل عملية اله�دم، كما تحدث تفاعالت كيميائي�ة من نوع آخر في 
المخلوقات الحية من خالل عملية البناء ومنها المخلوقات الحية المنتجة للغذاء 
بقيامه�ا بعملية البناء الضوئي، ويطلق على جميع التفاعالت الكيميائية التي تتم 

في عمليتي البناء، - ومنها البناء الضوئي -، والهدم اسم األيض.

تحت�اج التفاعالت الكيميائية خ�الل عمليات األيض إل�ى اإلنزيمات. فما دور 
اإلنزيمات؟ تخيل أنك جائع، وقد أردت فتح علبة فول، فعندها سوف تستعمل 
مفت�اح العلب لفتحها، ولن تس�تطيع فعل ذل�ك دون مفتاح. وخالل الفتح يتغير 
ش�كل العلب�ة. أما المفت�اح فلن يحدث له ش�يء، ب�ل يمكنك اس�تعماله مرات 
عدي�دة، وفتح العديد من العلب األخرى به. هكذا تعمل اإلنزيمات في الخلية، 
ث تغييًرا، ولكنها ال تتغير، كما أنها تس�تعمل  كمفت�اح العلب نوًعا ما؛ فهي ُتحدِ
أكث�ر من م�رة، كما في الش�كل 8. وتعم�ل اإلنزيم�ات على اتح�اد الجزيئات، 

وربطها مًعا. ولكل تفاعل في الخلية إنزيمه الخاص الذي يؤدي إلى تنشيطه.

وف�ي عملي�ات الهدم يمكن إنت�اج الطاقة ف�ي الخاليا في وجود األكس�جين أو 
عدم�ه من خ�الل عملية التنف�س الخلوي بأح�د نوعي�ه أو كليهم�ا أحياًنا وهما 

التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.

إلى الخلية إلى أشكال أخرى الزمة، ألداء النشاطات الضرورية للحياة. وتتضمن إلى الخلية إلى أشكال أخرى الزمة، ألداء النشاطات الضرورية للحياة. وتتضمن إلى الخلية إلى أشكال أخرى الزمة، ألداء النشاطات الضرورية للحياة. وتتضمن إلى الخلية إلى أشكال أخرى الزمة، ألداء النشاطات الضرورية للحياة. وتتضمن إلى الخلية إلى أشكال أخرى الزمة، ألداء النشاطات الضرورية للحياة. وتتضمن 

تحتاج معظم التفاعالت الكيميائية  ال�شكل 8 
في الخاليا الحية إلى اإلنزيمات.
جمي�ع  ُتس�مى  م�اذا  ح�ّدد 
الت�ي  الكيميائي�ة  التفاع�الت 

تحدث في المخلوق الحي؟

اإنزي

جزيئات �شغيرة

اإنزي

جزيء كبير

تعم�ل اإلنزيمات على تكس�ير الجزيئات 
الكبي�رة إلى جزيئ�ات صغي�رة. وال يتغير 
اإلنزي�م خ�الل ذل�ك، وُيس�تعمل مرات 

أخرى.

تلتص�ق اإلنزيم�ات بالجزيئ�ات الكبي�رة 
وتساعد على تغييرها.
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التنف���ص الهوائ��ي  بعد مش�اركتك في لعبة كرة الق�دم أو الكرة الطائرة تش�عر 
باحت�رار جس�مك، وتالحظ أن�ك تتنفس بس�رعة. لماذا؟ إن خالي�ا العضالت 
تس�تهلك كمي�ات كبيرة م�ن الطاقة، تحص�ل عليه�ا بتحليل الغذاء، فتس�تهلك 
بع�ض الطاق�ة في أثن�اء حركتك، وبعضها اآلخ�ر ينطلق على هيئة ح�رارة، مما 
يش�عرك بالحر. وف�ي أثناء تحليل الغذاء تحتاج معظم الخاليا إلى األكس�جين، 
ل�ذا تتنفس بس�رعة أكبر إليص�ال كميات مناس�بة منه إلى العضالت. تس�تعمل 
خاليا عضالت الجسم األكسجيَن في عملية التنفس الهوائي. وفي هذه العملية 
تح�دث تفاع�الت كيميائية تحلل جزيئات الغذاء المعقدة إلى جزيئات أبس�ط، 
فتتح�رر الطاق�ة المخزنة فيها. وكم�ا هو الحال ف�ي عملية البن�اء الضوئي، فإن 

اإلنزيمات ضرورية لحدوث عملية التنفس الخلوي.

التنفس  عملية  تتم  لكي  الطعام  جلزيئات  حيدث  أن  جيب  ماذا  التنفس   عملية  تتم  لكي  الطعام  جلزيئات  حيدث  أن  جيب  ماذا   
اهلوائي؟

التنف���ص الالهوائ��ي )التخمر(  خ�الل ركضك الس�ريع، وعل�ى الرغم من 
تس�ارع تنفس�ك، قد ال تصل كميات كافية من األكسجين إلى الخاليا العضلية. 
لذا تلجأ الخاليا إلى عملية أخرى، ُتسمى التخمر، يتم من خاللها الحصول على 
بعض الطاقة المختزنة في جزيئات الس�كر. تب�دأ عملية التخمر� كما هو الحال 
ف�ي التنفس الهوائي � في الس�يتوبالزم، ويتحلل ج�زيء الجلوكوز إلى جزيئين 
بس�يطين، وتتح�رر الطاقة، ولكن الجزيئات الناتجة ال تنتق�ل إلى الميتوكندريا، 
ب�ل تحدث تفاع�الت كيميائية أخرى داخل الس�يتوبالزم، ينتج عنها المزيد من 
إنت�اج الطاقة والفضالت. ويعتمد ن�وع الفضالت الناتجة على نوع الخلية، فإما 
أن تك�ون حمض الالكتيك )حمض اللبن(، أو الكحول وثاني أكس�يد الكربون 
كما في الشكل 9. تستطيع خاليا العضالت في الجسم استخدام عملية التخمر؛ 
لتحويل الجزيئات البس�يطة إلى حمض الالكتيك، وإنتاج الطاقة. فما تش�عر به 

من ألم وشد عضلي ناتج عن تراكم حمض الالكتيك في العضالت.

 يف أي أجزاء اخللية حتدث عملية التخمر؟

 بعد مش�اركتك في لعبة كرة الق�دم أو الكرة الطائرة تش�عر 
باحت�رار جس�مك، وتالحظ أن�ك تتنفس بس�رعة. لماذا؟ إن خالي�ا العضالت باحت�رار جس�مك، وتالحظ أن�ك تتنفس بس�رعة. لماذا؟ إن خالي�ا العضالت 
تس�تهلك كمي�ات كبيرة م�ن الطاقة، تحص�ل عليه�ا بتحليل الغذاء، فتس�تهلك 
بع�ض الطاق�ة في أثن�اء حركتك، وبعضها اآلخ�ر ينطلق على هيئة ح�رارة، مما 
يش�عرك بالحر. وف�ي أثناء تحليل الغذاء تحتاج معظم الخاليا إلى األكس�جين، يش�عرك بالحر. وف�ي أثناء تحليل الغذاء تحتاج معظم الخاليا إلى األكس�جين، 
ل�ذا تتنفس بس�رعة أكبر إليص�ال كميات مناس�بة منه إلى العضالت. تس�تعمل 
. وفي هذه العملية 
تح�دث تفاع�الت كيميائية تحلل جزيئات الغذاء المعقدة إلى جزيئات أبس�ط، 
فتتح�رر الطاق�ة المخزنة فيها. وكم�ا هو الحال ف�ي عملية البن�اء الضوئي، فإن 

التنفس  عملية  تتم  لكي  الطعام  جلزيئات  حيدث  أن  جيب  ماذا  التنفس   عملية  تتم  لكي  الطعام  جلزيئات  حيدث  أن  جيب  ماذا   

 خ�الل ركضك الس�ريع، وعل�ى الرغم من 
تس�ارع تنفس�ك، قد ال تصل كميات كافية من األكسجين إلى الخاليا العضلية. تس�ارع تنفس�ك، قد ال تصل كميات كافية من األكسجين إلى الخاليا العضلية. 
، يتم من خاللها الحصول على 
بعض الطاقة المختزنة في جزيئات الس�كر. تب�دأ عملية التخمر� كما هو الحال 
ف�ي التنفس الهوائي � في الس�يتوبالزم، ويتحلل ج�زيء الجلوكوز إلى جزيئين ف�ي التنفس الهوائي � في الس�يتوبالزم، ويتحلل ج�زيء الجلوكوز إلى جزيئين 
بس�يطين، وتتح�رر الطاقة، ولكن الجزيئات الناتجة ال تنتق�ل إلى الميتوكندريا، بس�يطين، وتتح�رر الطاقة، ولكن الجزيئات الناتجة ال تنتق�ل إلى الميتوكندريا، 
ب�ل تحدث تفاع�الت كيميائية أخرى داخل الس�يتوبالزم، ينتج عنها المزيد من 
إنت�اج الطاقة والفضالت. ويعتمد ن�وع الفضالت الناتجة على نوع الخلية، فإما إنت�اج الطاقة والفضالت. ويعتمد ن�وع الفضالت الناتجة على نوع الخلية، فإما 
أن تك�ون حمض الالكتيك )حمض اللبن(، أو الكحول وثاني أكس�يد الكربون 
. تستطيع خاليا العضالت في الجسم استخدام عملية التخمر؛ . تستطيع خاليا العضالت في الجسم استخدام عملية التخمر؛ 
لتحويل الجزيئات البس�يطة إلى حمض الالكتيك، وإنتاج الطاقة. فما تش�عر به 

 بعد مش�اركتك في لعبة كرة الق�دم أو الكرة الطائرة تش�عر  بعد مش�اركتك في لعبة كرة الق�دم أو الكرة الطائرة تش�عر 

عال االأحياء الدقيقة

يدرس عالم األحياء المخلوقات 
الحي�ة الدقيقة، ومنه�ا البكتيريا 
يمك�ن  ال  الت�ي  والطفيلي�ات 
رؤيتها بالعين المجردة. ابحث 
عن مهنة عالم األحياء الدقيقة، 
واكت�ب م�ا وجدت�ه ف�ي دفت�ر 

العلوم.

فض�الت  التخم�ر  ع�ن  ال�شكل 9  ينت�ج 
مختلفة.

الكرب��ون  اأك�شي��د  ان��ي  الخمي��رة  تنت��ج 
والكحول بو�شفهما ف�شالت عند تخمرها.

 ،تنتج خالي��اك الع�شلية حم���ص الالكتي
بو�شفه ف�شالت عند التخمر. 

تخّمر

تخّمر
اني اأك�شيد الكربون والكحول

حم�ص الالكتي
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ال�ت�ن�ف���س  عملي�ة  ال�شكل 10  تح�دث 
خ�الي��ا  ف��ي  ال�خ�ل���وي 
والمستهلك��ات؛  الم�نت�جات، 
حي�ث يت��م تح�رير الط�اقة م�ن 

تحليل الغذاء.

 يمكن اأن ي�شتفاد من الطاقة 
في الحرك��ة اأو االحتياجات 
االأخرى لعمليات االأي�ص.

بعض المخلوقات الحية الدقيقة -ومنها البكتيريا- تنتج حمض الالكتيك خالل 
عملية التخمر، وهو ما نستفيد منه في تصنيع الزبادي وبعض أنواع الجبن؛ حيث 

ر الحليب وإعطاءه نكهة مميزة. يسبب حمض الالكتيك الناتج تخثُّ

تحلي��ل الكربوهيدرات  الكربوهيدرات أكثر المواد قابلية للتحلل في الخلية. 
تبدأ عملية التنفس الخلوي في الس�يتوبالزم؛ حي�ث يتم تحليل الكربوهيدرات 
فيه، وتحويله إلى جلوكوز، ثم يتحلل كل جزيء جلوكوز إلى جزيئين بسيطين، 
وينت�ج عن ذلك طاقة. وتس�تمر الخلية في تحويل ه�ذه الجزيئات إلى جزيئات 
أبس�ط فأبس�ط، ويتم تحّلل الجزيئات داخ�ل الميتوكندريا في خالي�ا النباتات، 
والحيوان�ات، والفطريات، والعديد من المخلوق�ات الحية األخرى. وفي هذه 
العملية ُيستهلك األكسجين، وتتحرر كميات أكبر من الطاقة، وينتج ثاني أكسيد 
الكرب�ون والماء بوصفهما فضالت. يحدث التنف�س الخلوي في خاليا العديد 

من المخلوقات الحية، كما في الشكل 10.

ه�ل اس�تعملت الخميرة يوًما ف�ي عمل الخبز؟ ُتع�د الخميرة م�ن المخلوقات 
الحي�ة الوحيدة الخلية التي تس�تخدم التخمر، لتحليل الس�كر؛ لتنتج الكحول، 
وثاني أكس�يد الكربون بوصفهما فضالت. ويس�بب ثاني أكسيد الكربون انتفاخ 

العجين قبل خبزه. أما الكحول فيتطاير في أثناء عملية الخبز.

مخلوقات حية دقيقة مفيدة 
ُزر الموقع اإللكتروني

www.obeikaneducation.com

ابحث في اإلنترنت عن معلومات 
حول دور المخلوقات الدقيقة في 

إنتاج العديد من المواد المفيدة.

ن�شا: ابح�ث عن ثالث طرائق 
أخ�رى تك�ون فيه�ا المخلوق�ات 

الحية الدقيقة مفيدة.
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العالق��ات المتبادل��ة بي��ن عمليتي البناء ال�شوئي والتنف���ص الخلوي  مر بك في هذا ال�درس عمليتان مهمتان، هما 
البناء الضوئي والتنفس الخلوي )الهدم(. ترى، ما العالقة بينهما؟ تصنع المنتِجات الغذاء في عملية البناء الضوئي، وتقوم 
المخلوقات الحية كلها -بالتنفس الخلوي- بتحرير الطاقة المختزنة في الغذاء. وإذا فكرت جيًدا فيما يحدث في عمليتي 
البناء الضوئي والتنفس فس�تالحظ أن نواتج إحداهما تس�تهلك في األخرى. إن هاتين العمليتين متعاكستان تقريًبا؛ فخالل 
عملية البناء الضوئي ينتج األكس�جين، والس�كر اللذان ُيس�تعمالن في عملية التنفس. أما في عملية التنفس الخلوي فينتج 
ثان�ي أكس�يد الكرب�ون، والماء بوصفهم�ا فضالت، وهما ُيس�تعمالن في عملية البن�اء الضوئي. ولوال رحمة الله س�بحانه 

وتعالى في خلق هاتين العمليتين المتكاملتين الستحالت الحياة.

 مر بك في هذا ال�درس عمليتان مهمتان، هما 
البناء الضوئي والتنفس الخلوي )الهدم(. ترى، ما العالقة بينهما؟ تصنع المنتِجات الغذاء في عملية البناء الضوئي، وتقوم البناء الضوئي والتنفس الخلوي )الهدم(. ترى، ما العالقة بينهما؟ تصنع المنتِجات الغذاء في عملية البناء الضوئي، وتقوم 
المخلوقات الحية كلها -بالتنفس الخلوي- بتحرير الطاقة المختزنة في الغذاء. وإذا فكرت جيًدا فيما يحدث في عمليتي 
البناء الضوئي والتنفس فس�تالحظ أن نواتج إحداهما تس�تهلك في األخرى. إن هاتين العمليتين متعاكستان تقريًبا؛ فخالل 
عملية البناء الضوئي ينتج األكس�جين، والس�كر اللذان ُيس�تعمالن في عملية التنفس. أما في عملية التنفس الخلوي فينتج عملية البناء الضوئي ينتج األكس�جين، والس�كر اللذان ُيس�تعمالن في عملية التنفس. أما في عملية التنفس الخلوي فينتج 
ثان�ي أكس�يد الكرب�ون، والماء بوصفهم�ا فضالت، وهما ُيس�تعمالن في عملية البن�اء الضوئي. ولوال رحمة الله س�بحانه 

وتعالى في خلق هاتين العمليتين المتكاملتين الستحالت الحياة.
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الخال�شة
النقل ال�شلبي 

• 	  و وال اا  ال ا
يا الا   ال

• 	 ا اوالن الأ ياوا االن
يل الال  ثاأ

النقل الن�شط 
• ا  ي الل 	  ا و اال ايوال 

ا انوال ال
• 	  اأ اال ايول ال

البلعمة واالإخراج الوي 
•  الجا ا ل اا ا اي ل 	

ال ي
• 	 ي ل يا  ا  اجال  ا 

ا اال
البناء ال�شوئى 

• ل الا الي ا ا يياي ل 	
 ياء الال ي

• 	ء ال الأ ياال يل وبوال  
حترير الطاقة )الهدم( وا�شتخدامها

• 	 اال ي ي اء والال الأ يا
اليياي ال ا  ا اي لل 

جاء الأناأو ب اال 
• 	 جاا اا باأا  ال ا

اأ او
• ي اا اي اال الأج ليل 	

اال  لوا ا
• 	جالأ يا  اال ال ي 

 اخترب نف�ش
�شف. كيف يتحكم الغشاء البالزمي يف مرور املواد؟. 1
ا�شرح أمهية عمليتي البلعمة، واإلخراج اخللوي للخلية.. 2
قارن بني اخلاصية األسموزية واالنتشار.. 3
وش الف�رق بني املنتجات، واملس�تهلكات، واذكر ثالثة . 4

أمثلة عىل كل منهام.
ا�شتنت��ج. كل الطاقة الت�ي تس�تخدمها املخلوقات احلية . 5

ع�ىل األرض تع�ود يف أصله�ا إىل الطاق�ة الشمس�ية. فرسِّ 
ذلك.

قارن بني التنفس اهلوائي والتنفس الالهوائي )التخمر(.. 6
التفك الناقد:  . 7

- مل�اذا ي�رش البائع�ون املاء ع�ىل اخل�رضاوات، والفواكه 
املعروضة يف حماّهلم؟ 

- كيف تس�اعد بعض النباتات الداخلية عىل حتسني هواء 
الغرفة يف النهار؟

ا�شتنت��ج.  ملاذا يش�ّكل رشب كمي�ات كبرية من  . 8
ماء البحر خطورة عىل جسم اإلنسان؟

حلّ.  ارجع إىل معادلة البناء الضوئي، واحسب . 9
عدد ذرات ك�ل م�ن الك�ربون، واهليدروجني، 
واألكسجني قبل ح�دوث عملية البناء الضوئي 

وبعدها.
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ستتعلم أن 
توضح أهمية االنقسام المتساوي. �
تتتّبع أطوار االنقسام المتساوي.  �
تقارن بين االنقس�ام المتس�اوي في  �

الخاليا النباتية، والخاليا الحيوانية.
 ُتعّدد مثالين على التكاثر الالجنسي. �
تصف أط�وار االنقس�ام المنّصف،  �

وكيفية تكوين الخاليا الجنسية.
توض�ح أهمي�ة االنقس�ام المنّصف  �

في التكاثر الجنسي.
تص�ف كيف يحدث اإلخصاب في  �

التكاثر الجنسي؟

ستدرك أهمية
لنم�و  بنوعي�ه  الخل�وي  االنقس�ام 
المخلوق�ات الحي�ة وتكاثره�ا، ودور 
االنقسام المنصف في التكاثر الجنسي 
وعدم وجود شخصين متشابهين تماًما.

 مراجعة المفردات
 الخلي�ة: تحتوي عل�ى م�ادة ال�وراث�ة 
.DNA ال�ت�ي تتكون من البروتينات، و
المخل�وق الحي: كل مخل�وق يتكون 
م�ن خالي�ا، ول�ه ق�درة عل�ى التكاثر، 
واالستجابة، والنمو، ويستهلك طاقة.

المفردات الجديدة
دورة اخللية	•
زمن دورة اخللية	•
االنقسام املتساوي 	•
الكروموسوم 	•
االنقسام املنّصف	•
التكاثر الالجنيس	•
التكاثر اجلنيس	•
البويضة	•

احليوان املنوي	•
اإلخصاب	•
الزجيوت	•
ثنائية املجموعة 	•

الكروموسومية
أحادية املجموعة 	•

الكروموسومية

دورة الخلية 
ر الحق تبارك وتعالى لجميع المخلوقات الحية أن تمر بمراحل متتابعة خالل  قدَّ
حياتها، وهذا ما ُيعرف بدورة الحياة، التي تبدأ بتكّون المخلوق الحي، ثم نموه، 

وتنتهي بموته. ويحدث ذلك أيًضا للخاليا المفردة، فلكل منها دورة حياة.

م��ا اأهمي��ة انق�ش��ام الخلية  ما األش�ياء المش�تركة بينك، وبي�ن األخطبوط، 
وش�جرة البل�وط؟ هذه المخلوقات تش�ترك في خصائص كثي�رة، أهمها أن الله 
الذي خلقها بقدرته وتدبيره جعل أجسامها تتكون من باليين الخاليا، كما جعل 
ه�ذه المخلوقات الحية العديدة الخاليا كلها تبدأ بخلية واحدة، تنقس�م لتصبح 
اثنتين، ثم أربًعا ثم ثمانًيا .. وهكذا. ويس�تمر االنقس�ام الخلوي حتى بعد توقف 
النم�و؛ فهو يع�ّوض الخاليا التالفة. فعلى س�بيل المثال، خ�الل اللحظات التي 
تستغرقها لقراءة هذه الجملة ُينتج نخاُعك العظمّي ستَة ماليين خلية دم حمراء. 
ولالنقس�ام الخلوي أهمية أيًض�ا لتكاثر المخلوقات الحي�ة عموًما، وخصوًصا 
المخلوق�ات الحية الوحيدة الخلية التي تتكاثر بوس�اطته، كما في الش�كل 11. 
االنقس�ام الخلوي ليس مجرد عملية فصل الخلية الواحدة إلى قس�مين، كما قد 

يبدو لك؛ إنه عملية أصعب من ذلك، كما سيتضح لك الحًقا.

ر الحق تبارك وتعالى لجميع المخلوقات الحية أن تمر بمراحل متتابعة خالل  قدَّ
حياتها، وهذا ما ُيعرف بدورة الحياة، التي تبدأ بتكّون المخلوق الحي، ثم نموه، حياتها، وهذا ما ُيعرف بدورة الحياة، التي تبدأ بتكّون المخلوق الحي، ثم نموه، 

 ما األش�ياء المش�تركة بينك، وبي�ن األخطبوط، 
وش�جرة البل�وط؟ هذه المخلوقات تش�ترك في خصائص كثي�رة، أهمها أن الله 
الذي خلقها بقدرته وتدبيره جعل أجسامها تتكون من باليين الخاليا، كما جعل الذي خلقها بقدرته وتدبيره جعل أجسامها تتكون من باليين الخاليا، كما جعل 
ه�ذه المخلوقات الحية العديدة الخاليا كلها تبدأ بخلية واحدة، تنقس�م لتصبح ه�ذه المخلوقات الحية العديدة الخاليا كلها تبدأ بخلية واحدة، تنقس�م لتصبح 
اثنتين، ثم أربًعا ثم ثمانًيا .. وهكذا. ويس�تمر االنقس�ام الخلوي حتى بعد توقف 
النم�و؛ فهو يع�ّوض الخاليا التالفة. فعلى س�بيل المثال، خ�الل اللحظات التي 
تستغرقها لقراءة هذه الجملة ُينتج نخاُعك العظمّي ستَة ماليين خلية دم حمراء. تستغرقها لقراءة هذه الجملة ُينتج نخاُعك العظمّي ستَة ماليين خلية دم حمراء. 
ولالنقس�ام الخلوي أهمية أيًض�ا لتكاثر المخلوقات الحي�ة عموًما، وخصوًصا 
 .
االنقس�ام الخلوي ليس مجرد عملية فصل الخلية الواحدة إلى قس�مين، كما قد االنقس�ام الخلوي ليس مجرد عملية فصل الخلية الواحدة إلى قس�مين، كما قد 

يبدو لك؛ إنه عملية أصعب من ذلك، كما سيتضح لك الحًقا.

ال�شكل 11  يحدث االنقس�ام الخلوي ف�ي المخلوقات الحية جميعها. 
فالمخلوقات الحية العدي�دة الخاليا - ومنها األخطبوط- 

تنمو نتيجة زيادة عدد خالياها.

انقسام الخلية وتكاثرها
222222222

االأميبا مخلو حي وحيد الخلية يتكار باالإنق�شام عند و�شوله اإلى حج معين

143



زمن دورة الخلية  ُيقصد بدورة الخلية � كما يوضحها الشكل 12� المراحل أو 
األطوار المتتابعة التي تمر بها الخلية منذ بدء االنقسام الخلوي حتى االنقسام الذي 
يليه. ويسمى الزمن الذي تستغرقه الخلية في دورتها زمن دورة الخلية. ويختلف 
زمن دورة الخلية من خلية إلى أخرى؛ إذ تس�تغرق دورة حياة بعض خاليا نبات 
الفول مثاًل 19 ساعة، بينما نجد أن خاليا أجنة الحيوانات تنقسم أسرع؛ بحيث 
تكمل دورتها في أقل من 20 دقيقة. أما في جسم اإلنسان فإنَّ دورة حياة بعض 
الخاليا تس�تغرق 1٦ س�اعة. كم�ا أن الخاليا التي يحتاج إليه�ا للنمو وتعويض 

الخاليا التالفة - ومنها خاليا الجلد والعظام- تعيد دورة حياتها باستمرار.

النواة  الحقيقية  الخلية  دورة  زمن  معظم  البينّي  الطور  يشكّ�ل  البينّي   ور  الطَّ
)نواة لها غشاء(، وتستغرقه الخلية في النمو. أما الخاليا التي ال تنقسم � ومنها 
الخاليا  وأما  الطور.  في هذا  دائًما  فتبقى   � العضلية  والخاليا  العصبية  الخاليا 
النشطة � ومنها خاليا الجلد � فتنسخ المادة الوراثية خالل هذا الطور، استعداًدا 

لالنقسام الخلوي.

ولعلك تتس�اءل: لماذا يجب نس�خ الم�ادة الوراثية قبل االنقس�ام؟! تخيل أنك 
تمث�ل دوًرا م�ا في مس�رحية، وال يملك المخرج إال نس�خة واح�دة من النص، 
فوّزع صفحة واحدة على كل ممثل، فهل يحصل أي منهم على النص الكامل؟ 
بالضرورة فالجواب ال، والصواب أن ينس�خ المخ�رج النص كاماًل، ثم يوزعه؛ 
ليع�رف كل واحد دوره وما يحيط به. كذلك الحال في الخلية؛ يجب أن ُتنس�خ 
المادة الوراثية فيها قبل االنقسام؛ لتحصل كل خلية جديدة على نسخة كاملة من 

المادة الوراثية لتقوم بوظائف الحياة.

بعد انتهاء الطور البيني تدخل الخلية في طور االنقس�ام؛ حيث تنقسم النواة، ثم 
يتوزع السيتوبالزم في نصفين؛ لتكوين خليتين جديدتين. وسوف نتناول نوعين 

رئيسين لالنقسام.

� المراحل أو � المراحل أو 
األطوار المتتابعة التي تمر بها الخلية منذ بدء االنقسام الخلوي حتى االنقسام الذي 
. ويختلف . ويختلف 
زمن دورة الخلية من خلية إلى أخرى؛ إذ تس�تغرق دورة حياة بعض خاليا نبات 
 ساعة، بينما نجد أن خاليا أجنة الحيوانات تنقسم أسرع؛ بحيث 
 دقيقة. أما في جسم اإلنسان فإنَّ دورة حياة بعض 
 ساعة، بينما نجد أن خاليا أجنة الحيوانات تنقسم أسرع؛ بحيث 
 دقيقة. أما في جسم اإلنسان فإنَّ دورة حياة بعض 
 ساعة، بينما نجد أن خاليا أجنة الحيوانات تنقسم أسرع؛ بحيث 
 دقيقة. أما في جسم اإلنسان فإنَّ دورة حياة بعض 
 س�اعة. كم�ا أن الخاليا التي يحتاج إليه�ا للنمو وتعويض 

النواة  الحقيقية  الخلية  دورة  زمن  معظم  البينّي  الطور  يشكّ�ل  النواة   الحقيقية  الخلية  دورة  زمن  معظم  البينّي  الطور  يشكّ�ل   
)نواة لها غشاء(، وتستغرقه الخلية في النمو. أما الخاليا التي ال تنقسم � ومنها 
الخاليا  وأما  الطور.  في هذا  دائًما  فتبقى   � العضلية  والخاليا  العصبية  الخاليا 
النشطة � ومنها خاليا الجلد � فتنسخ المادة الوراثية خالل هذا الطور، استعداًدا 

ولعلك تتس�اءل: لماذا يجب نس�خ الم�ادة الوراثية قبل االنقس�ام؟! تخيل أنك 
تمث�ل دوًرا م�ا في مس�رحية، وال يملك المخرج إال نس�خة واح�دة من النص، تمث�ل دوًرا م�ا في مس�رحية، وال يملك المخرج إال نس�خة واح�دة من النص، 
فوّزع صفحة واحدة على كل ممثل، فهل يحصل أي منهم على النص الكامل؟ 
بالضرورة فالجواب ال، والصواب أن ينس�خ المخ�رج النص كاماًل، ثم يوزعه؛ بالضرورة فالجواب ال، والصواب أن ينس�خ المخ�رج النص كاماًل، ثم يوزعه؛ 
ليع�رف كل واحد دوره وما يحيط به. كذلك الحال في الخلية؛ يجب أن ُتنس�خ 
المادة الوراثية فيها قبل االنقسام؛ لتحصل كل خلية جديدة على نسخة كاملة من 

بعد انتهاء الطور البيني تدخل الخلية في طور االنقس�ام؛ حيث تنقسم النواة، ثم 
يتوزع السيتوبالزم في نصفين؛ لتكوين خليتين جديدتين. وسوف نتناول نوعين 

رئيسين لالنقسام.

� المراحل أو � المراحل أو  ُيقصد  ُيقصد  ُيقصد  ُيقصد  ُيقصد  ُيقصد  ُيقصد  ُيقصد  ُيقصد 

دورة الخلية

الطور البيني

DNA؛ وتتضاعف  ينسخ 
الكروموسومات.

تنم�و الخلية وتنش�ط، 
وتتضاعف العضيات.

 ��ينق�ش
ال�شيتوبالزم

ح��دو االنق�شام 
المت�شاوي

وتتهي�أ  الخلي�ة  تنم�و 
لالنقسام  المتساوي.

اخت�شا�شي االأورام

ضم�ن  دوراته�ا  الخالي�ا  ُتت�م 
ضوابط معينة، ويتم التحكم فيها. 
أما الخاليا الس�رطانية فتنقس�م 
بس�رعة اليمكن التحك�م فيها. 
ى األطباء المختصون في  وُيسمَّ
دراسة هذه الخاليا اختصاصيي 
ا في  األورام. ولكي تصبح مختصًّ
عالج األورام تحت�اج أواًل إلى 
دراس�ة الط�ب، ث�م التخصص 
ف�ي عل�م األورام. ابح�ث عن 
التخصص�ات الفرعي�ة في علم 
األورام، وعّددها، واكتب وصًفا 

عنها في دفتر العلوم.

ال�شكل 12  الط�ور البيني ه�و الجزء 
األطول في دورة الخلية.
تتضاع�ف  مت�ى  ح���دد 

الكروموسومات؟

144



االنقسام المتساوي (الميتوزي)

تُسـمى عملية انقسـام النواة إلى نواتين متماثلتين االنقسـام المتسـاوي، وتكون 
ـا للنـواة األصلية. ويتضمن االنقسـام المتسـاوي  النـواة الجديـدة مماثلـة تمامً
سلسلة من األطوار المتتالية، هي: الطور التمهيدي، والطور االستوائي، والطور 

االنفصالي، والطور النهائي.

ـا في عملية  ا مهمًّ  تلعـب الكروموسـومات دورً
انقسام النواة. والكروموسوم تركيب في النواة يحتوي على المادة الوراثية. وفي 
الطـور البيني، يتضاعـف الكروموسـوم، وعندما تكون النواة جاهزة لالنقسـام 
ا، ويظهر في صورة سلسلتين متماثلتين  يقصر الكروموسـوم ويصبح أكثر سمكً

ا، كما في الشكل ١٣. تُسمى كل منهما كروماتيدً

 ما العالقة بني الكروموسومات والكروماتيدات؟

خالل الطور التمهيدي يمكن رؤية أزواج الكروماتيدات بوضوح تحت المجهر، 
ويّة والغشاء النووي، ويبدأ زوجان من تراكيب صغيرة تُسمى  حيث تتالشـى النُ
المريكزات في التحرك إلى قطبي الخلية، ثم تبدأ تراكيب خيطية تُسمى الخيوط 
ن الخيوط المغزلية في الخاليا  ن بينهما. وعلى الرغم من تكوّ المغزلية في التكوّ

النباتية في أثناء عملية االنقسام المتساوي، إال أنها تفتقر إلى المريكزات. 

أمـا في الطـور االسـتوائي فتصطـف أزواج الكروماتيـدات في وسـط الخلية، 
وتتصل بزوج من الخيوط المغزلية في السنترومير.

وخـالل الطـور االنفصالي ينقسـم السـنترومير، وتنكمـش الخيـوط المغزلية، 
وتشـد معهـا الكروماتيـدات، مما يؤدي إلـى انفصال بعضها عـن بعض، وتبدأ 
فـي الحركة نحو قطبي (طرفي) الخلية، وتُسـمى الكروماتيـدات بعد انفصالها 
الكروموسـومات. أمـا في الطور األخير - وهو الطـور النهائي - فتبدأ الخيوط 
ن نواتان  المغزلية في االختفاء، كما  تبدأ الكروموسـومات فـي التفكك، وتتكوّ

جديدتان.

ن نواتين جديدتين في معظـم الخاليا إلى جزئين،  يتوزع السـيتوبالزم بعد تكـوّ
ر  وبذلك تتكون خليتان جديدتان. تبدأ هذه العملية في الخاليا الحيوانية بتخصّ
ر البالون الذي يُربط وسـطه بخيط. أما  الغشـاء البالزمي. وتشـبه عملية التخصّ
في الخاليا النباتية فيبدأ انقسـام السـيتوبالزم بظهور الصفائح الخلوية- كما في 
نُ الغشاءَ البالزمي الجديد، والذي يفرز بدوره جزيئات  وِّ كَ الشـكل ١٤- التي تُ
تترسـب خارجه، فيتكون الجدار الخلوي. وبعد انقسام السيتوبالزم تبدأ معظم 
الخاليا فترة النمو أو الطور البيني من جديد.  اسـتعن بالشكل ١٥ على مراجعة 

مراحل االنقسام المتساوي في الخاليا الحيوانية.مراحل االنقسام المتساوي في الخاليا الحيوانية.

تُسـمى عملية انقسـام النواة إلى نواتين متماثلتين تُسـمى عملية انقسـام النواة إلى نواتين متماثلتين تُسـمى عملية انقسـام النواة إلى نواتين متماثلتين تُسـمى عملية انقسـام النواة إلى نواتين متماثلتين تُسـمى عملية انقسـام النواة إلى نواتين متماثلتين تُسـمى عملية انقسـام النواة إلى نواتين متماثلتين 

ا، كما في  ا، كما في تُسمى كل منهما كروماتيدً ا، كما في تُسمى كل منهما كروماتيدً ا، كما في تُسمى كل منهما كروماتيدً ا، كما في تُسمى كل منهما كروماتيدً ا، كما في تُسمى كل منهما كروماتيدً تُسمى كل منهما كروماتيدً

 يُنسخ DNA خالل الطور البيني، 
غيـر  الكروموسـوم  ويتكـون 
المتضاعف من سلسـلة واحـدة 
مــن DNA، أمــا الكروموسوم 
علـى  فيحتــوي  المتضاعـف 
 DNA سلسـلتين متماثلتيـن من
ترتبطان  كروماتيديـن،  تُسـميان 
ا في منطقة تُسمى السنترومير. معً

 تظهر الصفيحة الخلوية في الخلية 
النباتية عندما يبدأ السيتوبالزم في 

االنقسام 
اسـتنتج ما الطور الـذي يأتي بعد 

هذه المرحلة؟

كروماتيدان

سنترومير

تضاعف 
الكروموسوم

كروموسوم 
متضاعف

كروموسوم 
غير متضاعف

الصفيحة 
الخلوية

دراسة نامذج الكروموسومات
ارجع إلى كراسة ا�نشطة العملية

تجربة عملية

١٤٥



الّطور البينّي 
خالل هذا الطور تتضاعف 
الكروموسومات في النواة.

الطور التمهيدي
تظهر أزواج الكروماتيدات 
بوضوح، وتأخ�ذ الخيوط  

المغزلية في التشكل.

الطور االنف�شالي
انفصال الكروماتيدات

مريكزاتبدء االنق�شام المت�شاوي

نواة جديدة

انقسام السيتوبالزم

كروموسومات

نواة نوية

خيوط مغزلية

كروموسوم مضاعف
)كروماتيدان(

الطور النهائي
يب�دأ الس�يتوبالزم ف�ي 

االنفصال في النهاية.

نهاية  االنق�شام المت�شاوي

الخليت�ان الجديدتان تدخالن في الّطور البينّي، وتبدآن 
عادًة االنقسام المتساوي.

الطور اال�شتوائي
تصطف أزواج الكروماتيدات 

في منتصف الخلية.

ال�شكل 15  أطوار االنقسام المتساوي في الخلية الحيوانية
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كرومو�شومات خلية ب�شرية

كرمو�شومات خلية ذبابة الفاكهة

نتائ��ج االنق�ش��ام المت�ش��اوي  هناك ثالثة أش�ياء مهم�ة يجب تذكرها بالنس�بة 
لالنقسام المتساوي واالنقسام الخلوي.

أواًل: ينتج عن االنقسام المتساوي انقسام النواة.

ثانًي�ا: ينتج عن االنقس�ام المتس�اوي نواتان جديدتان متماثلتان تش�بهان الخلية 
األصلية، وتحتوي كل منهما على عدد كروموس�ومات النوع نفس�ه؛ فكل خلية 
في جس�م اإلنس�ان � ما ع�دا الخاليا الجنس�ية � تحت�وي على ن�واة داخلها 4٦ 
كروموس�وًما. وكذل�ك الحال بالنس�بة لذبابة الفاكهة التي تح�وي كل خلية من 

خاليا جسمها ثمانية كروموسومات، كما في الشكل 16.

ثالًثا: تختفي الخلية األصلية، وال يعود لها وجود.

يس�مح االنقس�ام المتس�اوي للخاليا بالنمو وتعويض الخاليا التالف�ة والميتة. 
فبس�بب هذه الخاصية المهمة التي حبا الله بها خاليا أجسامنا، تصبح أنت مثاًل 
أكب�ر كثيًرا م�ن الطفل، وإذا ُجرحت، فإن االنقس�ام المتس�اوي يعوض الخاليا 

المتضررة. المتضررة. 

ال�شكل 16  توجد الكروموسومات على شكل  هناك ثالثة أش�ياء مهم�ة يجب تذكرها بالنس�بة 
أزواج ف�ي نوى معظ�م الخاليا. 
تحت��وي الخلي�ة الجس�مية ف�ي 
اإلنس���ان على 4٦ كروموسوًما، 
منه�ا زوج�ان )كروموس�ومان( 
ن�وع  تحدي�د  عل�ى  يس�اعدان 
الجن�س، كما في الكروموس�وم 
)XY( في الذكر. الحظ الش�كل 
أعاله والكروموس�وم )XX( في 
األنث�ى. أما خلي�ة ذباب�ة الفاكهة 
فتحتوي على 8 كروموسومات.
استنتج. ما الذي تستدل عليه من 
الكرموس�ومات  زوج�ي  خ�الل 

)XX( في خلية ذبابة الفاكهة؟
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تفـرز البويضـة مـادة كيميائيـة 
حول نفسها تساعد على جذب 
الحيوانات المنوية. وعلى الرغم 
من أن مئات الحيوانات المنوية 
تصل إلى البويضة إال أن حيوانًا 
ر له الخالقُ  ا فقط يقدِّ ا واحدً منويًّ
تبارك وتعالى أن يخترقها؛  حيث 
تتغير طبيعة غشائها البالزمي عند 
دخول نـواة أول حيـوان منوي 
إليها، فيصبح غشاؤها غير نافذ 

.للحيوانات المنوية األخر

كيف تسـهم هذه العملية في أن 
يكون عدد الكروموسومات في 
البويضة المخصبة ثنائيًّا؟ اكتب 
في دفتر العلوم فقرة تصف فيها 

أفكارك حول ذلك.

االنقسام المنّصف (الميوزي)

ف  نتُج الخاليا أحادية المجموعة الكروموسومية خالل عملية االنقسام المنصّ تَ
الـذي يحـدث فـي الخاليـا التناسـلية المنتجـة لألمشـاج (الخاليـا الجنسـية) 
الموجودة في األعضاء التناسلية األنثوية منها والذكرية. وفي هذه العملية يكون 
عدد الكروموسـومات في األبناء مسـاويًا لعدد الكروموسومات في اآلباء، كما 
في الشكل ١٧. فعندما تتحد الخاليا الجنسية أحادية المجموعة الكروموسومية 
تنتـج البويضـة المخصبة ثنائية المجموعة الكروموسـومية، التـي تبدأ في النمو 

. ا بقدرة الله عز وجلّ ا جديدً ن فردً والتغير؛ لتكوّ

ف بمرحلتين من االنقسام، تتضمن كل مرحلة  تمر النواة خالل االنقسام المنصّ
أربعة أطوار، كما في االنقسام المتساوي. 

 تتضاعف الكروموسـومات قبل  
ف، كما في االنقسـام المتسـاوي، وعندما تكـون الخاليا  بـدء االنقسـام المنصّ
جاهزة لالنقسـام تظهر الكروموسـومات المتضاعفة بوضـوح، ويمكن رؤيتها 
بالمجهر، كما في الشـكل ١٨. وتشـبه األحداث في الطـور التمهيدي األول ما 
يحدث خالل الطور التمهيدي في االنقسام المتساوي، إال أن الكروموسومات 

المتماثلة تتجمع في صورة أزواج.

المتماثلـة،  الكروموسـومات  أزواج  تتحـرك  األول  االسـتوائي  الطـور  وفـي 
وتصطف في وسـط الخلية في مجموعتين متقابلتيـن، وتظهر الخيوط المغزلية 

التي ترتبط مع الكروموسومات من السنترومير.

الـذي يحـدث فـي الخاليـا التناسـلية المنتجـة لألمشـاج (الخاليـا الجنسـية) 
الموجودة في األعضاء التناسلية األنثوية منها والذكرية. وفي هذه العملية يكون 
عدد الكروموسـومات في األبناء مسـاويًا لعدد الكروموسومات في اآلباء، كما عدد الكروموسـومات في األبناء مسـاويًا لعدد الكروموسومات في اآلباء، كما 
. فعندما تتحد الخاليا الجنسية أحادية المجموعة الكروموسومية 
تنتـج البويضـة المخصبة ثنائية المجموعة الكروموسـومية، التـي تبدأ في النمو 

ف بمرحلتين من االنقسام، تتضمن كل مرحلة  تمر النواة خالل االنقسام المنصّ

 تتضاعف الكروموسـومات قبل 
ف، كما في االنقسـام المتسـاوي، وعندما تكـون الخاليا  بـدء االنقسـام المنصّ
جاهزة لالنقسـام تظهر الكروموسـومات المتضاعفة بوضـوح، ويمكن رؤيتها 
. وتشـبه األحداث في الطـور التمهيدي األول ما . وتشـبه األحداث في الطـور التمهيدي األول ما 
يحدث خالل الطور التمهيدي في االنقسام المتساوي، إال أن الكروموسومات 

المتماثلـة،  الكروموسـومات  أزواج  تتحـرك  األول  االسـتوائي  الطـور  المتماثلـة، وفـي  الكروموسـومات  أزواج  تتحـرك  األول  االسـتوائي  الطـور  وفـي 
وتصطف في وسـط الخلية في مجموعتين متقابلتيـن، وتظهر الخيوط المغزلية 

نمو 

أسد

الشبل

مخصبـة  بويضـة 
ا) (٤٨ كروموسومً

إخصاب لبؤة

ا) مشيج مذكر (حيوان منوي به ٢٤ كروموسومً

ا) مشيج مؤنث (بويضة بها ٢٤ كروموسومً

انقسام منصف

انقسام 
منصف

 انقسام متساوٍ

 تتكون البويضة المخصبة عند اتحاد المشـيج الذكري (الخلية الجنسـية الذكرية أو الحيوان المنوي) مع المشـيج 
ا. ا جديدً األنثوي (الخلية الجنسية األنثوية أو البويضة)، ثم تبدأ في االنقسام المتساوي لتنمو وتتغير مكونة مخلوقً

قارن بين عدد الكروموسومات الموجودة في الخاليا الجنسية والخلية المخصبة.

١٤٨



تأخ�ذ الخيوط المغزلية ف�ي االنكماش خالل الطور االنفصال�ي األول، فتبتعد 
أزواج الكروموس�ومات المتماثل�ة بعضه�ا عن بعض، وتتح�رك نحو األطراف 
المتقابل�ة للخلي�ة. وتنته�ي المرحل�ة األول�ى بالط�ور النهائ�ي؛ حي�ث ينقس�م 
الس�يتوبالزم، وتنت�ج خليت�ان، ف�ي كل خلي�ة كروموس�وم واح�د م�ن زوج�ي 

الكروموسومات المتماثلة.

االنفصايل  الطور  خالل  املتامثلة  للكروموسومات  حيدث  ماذا   
األول؟

��ف  تنتقل الخليت�ان الناتجتان خالل  المرحل��ة الثانية م��ن االنق�شام المن�شّ
الش�قيقة  الكروماتي�دات  وتنفص�ل  الثاني�ة،  المرحل�ة  إل�ى  األول�ى  المرحل�ة 
) المتماثلة( المكّونة لكل كروموسوم كل منهما عن اآلخر خالل هذه المرحلة. 
وتظه�ر الخي�وط المغزلية والكروموس�ومات بوضوح خالل الط�ور التمهيدي 
الثان�ي، ثم تتح�رك الكروموس�ومات إلى وس�ط الخلي�ة في الطور االس�توائي 
الثان�ي. وترتب�ط الخيوط المغزلي�ة مع الكروموس�وم من الس�نترومير. وخالل 
الطور االنفصالي الثاني ينقس�م السنترومير وتنكمش الخيوط المغزلية فتنفصل 
الكروماتي�دات كل منهم�ا ع�ن اآلخر، وتتحرك نح�و أطراف الخلية، وُتس�مى 
الكروماتي�دات بع�د انفصالها كروموس�ومات. وتنتهي المرحل�ة الثانية بالطور 
النهائ�ي الثان�ي، حي�ث تختف�ي الخي�وط المغزلية، ويتش�كل الغ�الف النووي 
حول الكروموس�ومات، ثم ينقس�م الس�يتوبالزم، وبهذا تنتهي عملية االنقس�ام 

المنصف. )الحظ الشكل 19(.

تأخ�ذ الخيوط المغزلية ف�ي االنكماش خالل الطور االنفصال�ي األول، فتبتعد 

ال�شكل 19    المرحلة الثانية من االنقسام المنصف.
د عدد الخاليا الجنسية الناتجة في نهاية االنقسام المنّصف. حدِّ

ال�شكل 18    المرحلة األولى من االنقسام 
المنّصف.

الطور اال�شتوائي االأول

خيوط مغزلية

غشاء نووي

كروموسومات  أزواج 
متضاعفة

مريكزات

الطور االنف�شالي االأولالطور االنف�شالي االأول

الطور اال�شتوائي االأول

الطور االنف�شالي االأول

الطور التمهيدي االأول

الطور اال�شتوائي االأول

الطور النهائي االأولالطور النهائي االأول

كروموسومات 
متضاعفة

الطور النهائي الثانيالطور االنف�شالي الثانيالطور اال�شتوائي الثانيالطور التمهيدي الثاني

كروموسومات 
غير متضاعفة
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تحتـوي الخلية ثنائية المجموعة 
أربعــة  علـى  الكروموسـومية 
كـروموسـومـات. خالل الطور 
ينفصـل  ال  األول  االنفصالـي 
الكروموسـومـات  أزواج  أحـد 

المتضاعفة.
اسـتنتج ما عدد الكروموسومات 

في الخاليا الجنسية الناتجة؟

 طفـل مصاب بمتالزمـة داون؛ حيث عدد 
ا. كروموسومات خالياه الجسمية ٤٧ كروموسومً









 ينتج عـن المرحلـة األولى من  
ـف خليتـان، تنقسـم كل خلية خـالل المرحلة الثانيـة لتكوين  االنقسـام المنصّ
خليتيـن جديدتيـن، وبذلـك ينتج عـن عمليـة االنقسـام المنصف أربـع خاليا 
جنسـية أحادية المجموعة الكروموسومية في كل منها نصف العدد األصلي من 
الكروموسـومات. فمثالً الخاليا الجسـمية في اإلنسـان كلهـا ثنائية المجموعة 
ف تنتج  ا. وخالل االنقسام المنصّ الكروموسـومية في كل منها ٤٦ كروموسـومً

ا.  أربع خاليا جنسية تحتوي كل خلية على ٢٣ كروموسومً

 تحـدث عمليـة االنقسـام  
ـف مرات عدة في األعضاء التكاثرية. لذا قـد تحدث بعض االنحرافات  المنصّ
أو الخلـل فيها، وتكون هذه االنحرافات شـائعة في النباتـات، وقليلة الحدوث 
فـي الحيوانـات. وينتج عن هـذه االنحرافات خاليا جنسـية تحتـوي على عدد 
أكبـر أو أقـل مـن الكروموسـومات، كما فـي الشـكل ٢٠. قد تمـوت البويضة 
بـة الناتجـة عن هـذه الخاليا الجنسـية أحيانًا. أما إذا نمـت فيكون عدد  المخصّ
الكروموسـومات في خاليا المخلوق الحي الناتج غير معتاد، مما قد يؤدي إلى 
عدم نموه بشـكل طبيعي، ومن أمثلة ذلـك الطفل المنغولي (متالزمة داون) في 
ا  اإلنسان الذي تكون عدد الكروموسومات في خالياه الجسمية ٤٧ كروموسومً

انظر الشكل ٢١.

 ينتج عـن المرحلـة األولى من 
ـف خليتـان، تنقسـم كل خلية خـالل المرحلة الثانيـة لتكوين  االنقسـام المنصّ
خليتيـن جديدتيـن، وبذلـك ينتج عـن عمليـة االنقسـام المنصف أربـع خاليا خليتيـن جديدتيـن، وبذلـك ينتج عـن عمليـة االنقسـام المنصف أربـع خاليا 
جنسـية أحادية المجموعة الكروموسومية في كل منها نصف العدد األصلي من 
الكروموسـومات. فمثالً الخاليا الجسـمية في اإلنسـان كلهـا ثنائية المجموعة 
جنسـية أحادية المجموعة الكروموسومية في كل منها نصف العدد األصلي من 
الكروموسـومات. فمثالً الخاليا الجسـمية في اإلنسـان كلهـا ثنائية المجموعة 
جنسـية أحادية المجموعة الكروموسومية في كل منها نصف العدد األصلي من 
الكروموسـومات. فمثالً الخاليا الجسـمية في اإلنسـان كلهـا ثنائية المجموعة 
ف تنتج  ا. وخالل االنقسام المنصّ  كروموسـومً

 تحـدث عمليـة االنقسـام  تحـدث عمليـة االنقسـام 
ـف مرات عدة في األعضاء التكاثرية. لذا قـد تحدث بعض االنحرافات  المنصّ
أو الخلـل فيها، وتكون هذه االنحرافات شـائعة في النباتـات، وقليلة الحدوث 
فـي الحيوانـات. وينتج عن هـذه االنحرافات خاليا جنسـية تحتـوي على عدد فـي الحيوانـات. وينتج عن هـذه االنحرافات خاليا جنسـية تحتـوي على عدد 
. قد تمـوت البويضة 
بـة الناتجـة عن هـذه الخاليا الجنسـية أحيانًا. أما إذا نمـت فيكون عدد  بـة الناتجـة عن هـذه الخاليا الجنسـية أحيانًا. أما إذا نمـت فيكون عدد المخصّ المخصّ
الكروموسـومات في خاليا المخلوق الحي الناتج غير معتاد، مما قد يؤدي إلى الكروموسـومات في خاليا المخلوق الحي الناتج غير معتاد، مما قد يؤدي إلى 
عدم نموه بشـكل طبيعي، ومن أمثلة ذلـك الطفل المنغولي (متالزمة داون) في 
ا  ا  كروموسومً  كروموسومً

 ينتج عـن المرحلـة األولى من  ينتج عـن المرحلـة األولى من 

١٥٠



ال�شكل 22  العديد من النباتات تتكاثُر الجنسيًّا.
استنتج. كيف تكون المادة الوراثية 
في نباتات الفراولة الصغيرة مقارنة 

بنبات الفراولة األصلي؟

يمك��ن اأن ينم��و نب��ات بطا���ص جدي��د م��ن كل 
برع في درنة البطا�ص.

التكاثر الالجنسي والتكاثر الجنسي

يقصد بالتكاثر العملية التي ُينتُج خاللها المخلوُق الحي أفراًدا من نوعه. وهناك 
نوعان من التكاثر، هما: التكاثر الجنس�ي، والتكاثر الالجنس�ي. يتطلب التكاثر 
الجنس�ي وجود فردي�ن اثنين مختلفي�ن في الجن�س )ذكر وأنث�ى( لحدوثه. أّما 
التكاثر الالجنس�ي فيتم في الفرد نفس�ه؛ إذ يكون لديه المقدرة على إنتاج فرد أو 

أكثر يحمل المادة الوراثية نفسها التي يحملها المخلوق األصلي.

 ما عدد أفراد املخلوقات احلية التي يتطلبها التكاثر الالجنيس؟

التكار الالجن�شي
التكا��ر الالجن�شي الخلوي  تتكاث�ر المخلوقات الحية التي تتكون من خاليا 
ا عن طريق االنقس�ام المتس�اوي. وم�ن أمثلة هذا  حقيقية النوى تكاثًرا الجنس�يًّ
الن�وع من التكاثر الالجنس�ي الس�يقان العرضية المس�ماة الس�يقان الجارية في 
نبات�ات الفراول�ة ونم�و درن�ات البطاطس، كما ف�ي الش�كلين 22أ، 22ب. أما 
الخالي�ا البدائية الن�وى أو البكتيريا فإنه�ا ال تحتوي على نواة. ل�ذا فإنها تتكاثر 
باالنقس�ام الثنائ�ي )االنش�طار الثنائ�ي(؛ حيث ُتنس�خ الم�ادة الوراثي�ة فيها، ثم 

تنشطر.

التبرع والتجدد  تأمل الشكل 23-أ، تالحظ نمو برعم على جانب جسم الخميرة 
األصلية. ويسمى هذا النوع من التكاثر الالجنسي التبرعَم. وينفصل البرعم عندما يكبر. 

وهناك مخلوقات حية تستطيع إعادة بناء األجزاء المدمرة أو المفقودة من جسمها، 
. وُيسمى هذا النوع من التكاثر التجدد. ومن المخلوق�ات. وُيسمى هذا النوع من التكاثر التجدد. ومن المخلوق�اتبالشكل كما في كما في الشكل 23ب. وُيسمى هذا النوع من التكاثر التجدد. ومن المخلوق�ات

)ب(

)اأ(

 كيف يمكن توقع اأعداد الكرومو�شومات 
يحصل الفرد على نصف كروموسوماته من أبيه، والنصف 
اآلخ�ر من أمه. ولكن ماذا لو كان عدد الكروموس�ومات 

عند األبوين مختلًفا؟

تحديد الم�شكلة
الت�زاوج  الحص�ان(  )أنث�ى  والف�رس  الحم�ار  يس�تطيع 

وإنجاب البغل. انظر الشكل أدناه.

حل الم�شكلة
1  م�ا عدد الكروموس�ومات التي يحص�ل عليها البغل .

من كال األبوين؟
2  ما عدد الكروموسومات في خاليا البغل؟.
3  ماذا يحدث عندما تحدث عملية االنقس�ام المنصف .

في األعضاء التناسلية للبغل؟
4  ُترى لماذا يكون البغل عقيًما من وجهة نظرك؟. وإنجاب البغل. انظر الشكل أدناه.

فرس ٦4 كروموسوًماحمار ٦2 كروموسوًما بغل
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المخلوق�ات  بع�ض  ال�شكل 23  تس�تعمل 
الحية االنقسام الخلوي للتبرعم 

والتجدد.

.البحر في ال�شورة اأربع اأذر ب. يتجدد لنج

ال�شكل 24  الب�ويضة والحي�وان المنوي في 
اإلنسان عند اإلخصاب.

وذج لالنق�شام املت�شاوي 
الخطوات 

اصنع نموذًجا لالنقسام المتساوي . 1
ره�ا ل�ك  م�ن الم�واد الت�ي يوفِّ

المعلم.

 اس�تعمل أربعة كروموسومات . 2
في النموذج.

  رّت�ب النم�اذج بالتسلس�ل بعد . 3
االنتهاء بحسب مراحل االنقسام 

المتساوي.

التحليل

 في أّي دور يمكن رؤية النواة؟. 1

م�ا ع�دد الخالي�ا الناتج�ة ع�ن . 2
انقسام الخلية؟

الحية التي تتكاثر بهذه الطريقة اإلس�فنج ونج�م البحر. يتغذى نجم البحر على 
المحار، لذا فإنه يشّكل مشكلة للمزارعين. 

ثم  البحر،  نجم  املحار  مزارعو  مجع  إذا  حيدث  أن  تتوقع  ماذا   
قطعوه وأعادوه إىل البحر ثانية؟

التكار الجن�شي
خ�الل التكاثر الجنس�ي، تتحد الخلية الجنس�ية الناتجة ع�ن خاليا في األعضاء 
التناس�لية األنثوية )البويضة( مع الخلية الجنسية الناتجة عن خاليا في األعضاء 
التناسلية الذكرية )الحيوان المنوي(، كما في الشكل 24.  وُتسمى هذه العملية 
اإلخص�اب. وُتس�مى الخلي�ة الناتجة عن ه�ذه العملي�ة البويض�ة المخصبة أو 
الزيج�وت. وبع�د اإلخص�اب تم�ر البويض�ة المخصبة بسلس�لة من االنقس�ام 

المتساوي واالنقسام الخلوي َفينُتُج فرد جديد.

الخالي��ا نائية المجموعة الكرومو�شومية  يتكون الجس�م من نوعين من 
الخاليا، هما الخاليا الجسمية والخاليا الجنسية. ويكون عدد الخاليا الجسمية 
أكثر كثيًرا من الخاليا الجنس�ية؛ فالدماغ والجلد والعظام وبقية أنس�جة الجسم 
وأعضائ�ه تتك�ون م�ن خاليا جس�مية. لقد درس�ت س�ابًقا أن كل خاليا جس�م 
اإلنس�ان تحتوي عل�ى 4٦ كروموس�وًما، تترتب عل�ى هيئ�ة أزواج متماثلة في 
الحجم والش�كل وال� DNA التي تتكون منه. ُتس�مى الخاليا التي تحتوي على 

أزواج متماثلة من الكروموسومات الخاليا ثنائية المجموعة الكروموسومية.

الخالي��ا اأحادية المجموعة الكرومو�شومية  يكون عدد الكروموس�ومات 
ف�ي الخاليا الجنس�ية نصف ع�دد الكروموس�ومات في الخاليا الجس�مية؛ لذا 
نقول: إنها أحادية المجموعة الكروموسومية. فمثاًل يكون عدد الكروموسومات 
في الخاليا الجنس�ية في اإلنس�ان 23 كروموس�وًما فقط )كروموسوم واحد من 
كل زوجين من الكروموس�ومات المتش�ابهة(. قارن بين عدد الكروموسومات 
الموجودة في الخاليا الجنس�ية لإلنس�ان ومجموعة الكروموس�ومات الكاملة 

لإلنسان المبينة في الشكل 16.

  ما عدد الكروموسومات يف احليوان املنوي يف اإلنسان؟

الحية التي تتكاثر بهذه الطريقة اإلس�فنج ونج�م البحر. يتغذى نجم البحر على 

ثم  البحر،  نجم  املحار  مزارعو  مجع  إذا  حيدث  أن  تتوقع  ماذا  ثم   البحر،  نجم  املحار  مزارعو  مجع  إذا  حيدث  أن  تتوقع  ماذا   

، تتحد الخلية الجنس�ية الناتجة ع�ن خاليا في األعضاء 
( مع الخلية الجنسية الناتجة عن خاليا في األعضاء 
.  وُتسمى هذه العملية 
. وُتس�مى الخلي�ة الناتجة عن ه�ذه العملي�ة البويض�ة المخصبة أو 
. وبع�د اإلخص�اب تم�ر البويض�ة المخصبة بسلس�لة من االنقس�ام 

 يتكون الجس�م من نوعين من 
الخاليا، هما الخاليا الجسمية والخاليا الجنسية. ويكون عدد الخاليا الجسمية 
أكثر كثيًرا من الخاليا الجنس�ية؛ فالدماغ والجلد والعظام وبقية أنس�جة الجسم أكثر كثيًرا من الخاليا الجنس�ية؛ فالدماغ والجلد والعظام وبقية أنس�جة الجسم 
وأعضائ�ه تتك�ون م�ن خاليا جس�مية. لقد درس�ت س�ابًقا أن كل خاليا جس�م 
 كروموس�وًما، تترتب عل�ى هيئ�ة أزواج متماثلة في 
 التي تتكون منه. ُتس�مى الخاليا التي تحتوي على  التي تتكون منه. ُتس�مى الخاليا التي تحتوي على 

 يكون عدد الكروموس�ومات 
ف�ي الخاليا الجنس�ية نصف ع�دد الكروموس�ومات في الخاليا الجس�مية؛ لذا 
. فمثاًل يكون عدد الكروموسومات 
 كروموس�وًما فقط )كروموسوم واحد من 
كل زوجين من الكروموس�ومات المتش�ابهة(. قارن بين عدد الكروموسومات 
الموجودة في الخاليا الجنس�ية لإلنس�ان ومجموعة الكروموس�ومات الكاملة 

  ما عدد الكروموسومات يف احليوان املنوي يف اإلنسان؟

 .ا بالتبرع�� ر الجن�شياأ. الخمي��رة فط��ر يتكا
والبرع ن�شخة تطاب الخلية االأم.

البرع

الخلية االأم
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الخال�شة
دورة الية 

• 	  يال ابا ال والأاي ا يا و
 االن   اء اأول انب  يا اب

ي ال ا

• 	 ييا يا و   ييال ل ال
اال

االنق�شام املت�شاوي
• 	الي وااأ باأ اوا االن 

• 	 اال الأن  اون اوال  
 ا اوا االن 

ف االنق�شام املن�شّ
• 	ا ال الن اوال ا

• 	 الآ   ا  ل   اوال  وااأ ل 
الأول االن ل ال

• 	  يانثال  ا الوايا ل  ل 
 ا االن

• 	 ااأ ي ا باأ  ا االن  
يوال جا

التكار الالجن�شي والتكار ان�شي
•  الا الي      ي 	

وا

• 	 اال  ثاأ جوال وال االن
يال

• 	يا ال ال اي اي 

• 	  انال   يا اا 
 جا  يا ا   اأ  ا و  4
     يا  ا اأا   يوال

ا  23

اخترب نف�ش
وش املقص�ود باالنقس�ام املتس�اوي. كي�ف خيتل�ف يف . 1

النباتات عنه يف احليوان؟
االنقس�ام . 2 قب�ل  للكروموس�ومات  �شف. م�اذا حي�دث 

املتساوي؟
وش. أين تتكون اخلاليا اجلنسية؟. 3
قارن بني ما حيدث للكروموسومات يف الطور االنفصايل . 4

األول، والطور االنفصايل الثاين.
التفك الناقد:  . 5

- مل�اذا يع�د اختف�اء الغش�اء الن�ووي مهامًّ خ�الل عملية 
االنقسام املتساوي؟ 

َرنات  - مل�اذا تك�ون النبات�ات الناجت�ة ع�ن الُعق�ل أو الدَّ
مش�اهبة للنبات األصيل، بينام ختتل�ف النباتات الناجتة عن 

البذور يف بعض الصفات عن أبوهيا؟

ح��ل معادلةخطي��ة:  تنقس�م خلية انقس�اًما . 6
ا كل 5 دقائق. كم يكون عدد اخلاليا بعد  خلويًّ

ساعة واحدة؟
تنظي�� وقراءة ادول:  قارن بني االنقسام . 7

املتس�اوي، واالنقس�ام املنّص�ف يف اإلنس�ان، 
ونظ�م إجابت�ك يف ج�دول، بحي�ث حيت�وي 
)جس�مية  اخللي�ة  ن�وع  ع�ىل  األول  العم�ود 
)أحادي�ة  األصلي�ة  واخللي�ة  جنس�ية(،  أم 
املجموع�ة الكروموس�ومية أم ثنائي�ة(، وعدد 
)أحادي�ة  الناجت�ة  واخلالي�ا  الناجت�ة،  اخلالي�ا 
املجموع�ة الكروموس�ومية أم ثنائي�ة(، وعدد 

الكروموسومات يف اخلاليا الناجتة.



اخترب نف�ش
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ا�شتق�شاء
من واقع احلياة

 سؤال من واقع الحياة 

تق�وم كل خلي�ة حي�ة بالعديد من العملي�ات الكيميائي�ة، أهمها التنف�س الخلوي، 
وبعضه�ا بالبن�اء الضوئي. تقوم جمي�ع الخاليا � ومنها الخاليا المكّونة للجس�م � 
بعملية التنفس الخلوي، بينما تقوم بعض الخاليا النباتية بالعمليتين مًعا. وفي هذه 
التجربة، ستكتش�ف ح�دوث هاتين العمليتين ف�ي الخاليا النباتي�ة. كيف يمكنك 
معرفة أنَّ النبات يقوم بأي من هاتين العمليتين؟ هل نواتج عملية التنفس هي نواتج 
عملية البناء الضوئي نفسها؟ ومتى تقوم النباتات بعملية التنفس أو البناء الضوئي؟

 الخطوات 
1  انقل جدول البيانات التالي إلى دفتر العلوم، ثم أكمله في أثناء تنفيذ التجربة. -
2  م أنابيب االختبار من 1 إلى 4، ثم ضع 5 مل من ماء الصنبور في كل منها.- َرقِّ

بيانات اأنابيب االختبار
اللون بعد مرور 30 دقيقةاللون يف البدايةاالأنبوب

1
2
3
4

ستتعلم أن 
تالحظ نباتات مائية خرضاء  �

يف الليل والنهار.
حتّدد م�ا إذا كانت النباتات  �

تقوم بعمليتي البناء الضوئي 
والتنفس مًعا.

المواد واألدوات

• أنابيب اختبار عدد 4 سعة 	
)150مل( مع سدادات.

• أوعية شفافة عدد 4.	

• حامل أنابيب اختبار.	

• قضيب زجاجي.	

• مقص .	

• مياه غازية.	

• محل�ول ب�روم�وث�يم�ول 	
األزرق في علبة قطارة

• ماء صنبور )20 مل(	

• ماء مقطر	

• نبات اإللوديا	

إجراءات السالمة

A B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M NA B C D E F G H I J K L M N
تحذي��ر: الب�س النظ�ارة الواقية 
الم�واد  م�ن  عيني�ك  لحماي�ة 

الضارة.

البناء الضوئي والتنفس الخلوي
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33 أضف 10 قطرات من المياه الغازية إلى كل من األنبوبين 1 و 2 .-
43 أض�ف 10 قط�رات من محل�ول بروموثيم�ول األزرق إلى أنابي�ب االختبار -

كلها.
53 اقطع قطعتين طول كل منهما 10 سم من نبات اإللوديا، ثم ضع واحدة منهما -

ف��ي األنب�وب 1، وواح��دة ف�ي األنبوب 3، ث�م أغ�ل�ق األن�ابي�ب جميعها 
بالسدادات.

63 ض�ع األنبوبي�ن 1 و 2 ف�ي م�كان مض�يء، وض�ع األنبوبي�ن 3 و4 في مكان -
ل  معت�م، وراقب أنابيب االختبار مدة 45 دقيقة، أو إلى أن يتغير اللون. س�جِّ

في الجدول لون كل أنبوب.

   تحليل البيانات
13 حّدد. ما الذي يشير إليه لون الماء في األنابيب األربعة في بداية النشاط.-
23 ا�ستنت��ج. م�ا العملية التي حدثت في أنب�وب )أو أنابيب( االختب�ار التي تغير -

لونها بعد مرور 30 دقيقة؟

   االستنتاج والتطبيق
13 �سف الهدف من استخدام األنبوبين 2 و4 في التجربة. -
23 ا�سرح ما إذا كانت نتائج هذه التجربة تكشف عن حدوث، أو عدم حدوث أي -

من عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي في النباتات.

استعن بما يلي على التواصل بنتائجك. 

ا توض�ح فيه كي�ف بينت  �ز عرًض�ا ش�فهيًّ توا�س��ل جهِّ
التجربة الفرق بين نواتج البناء الضوئي ونواتج التنفس 
الخلوي. اعمل مطوية من الورق المقوى؛ لتوضح ما 

فعلته خالل هذه التجربة.

ببياناتك
تـــــوا�صــــــل

155




 

تظهر الكروموس�ومات عن�د النظر إليها بالمجهر متش�ابكة 
كالمعكرون�ة، له�ذا اس�تغرق العلم�اء فترة طويل�ة؛ لمعرفة 

عددها في خاليا جسم اإلنسان.

تخي�ل كي�ف ش�عر الدكت�ور دو ش�يو س�و عندم�ا نظ�ر إلى 
المجهر، فش�اهد الكروموس�ومات متباعدة. لكن المشكلة 
الكب�رى تمثل�ت ف�ي أن�ه ل�م يعرف م�ا ال�ذي فعل�ه لتظهر 

ن من عّدها. الكروموسومات بهذه الصورة بحيث تمكَّ

يقول الدكتور س�و: «حاولت دراسة هذه الشرائح وتحضير 
عين�ات أخ�رى مماثلة؛ لتك�رار ه�ذه األعجوب�ة؛ ولكن لم 

يحدث شيء».

واستمر الدكتور س�و ثالثة أشهر وهو يحاول معرفة السبب 
ال�ذي أدى إلى فصل الكروموس�ومات بعضه�ا عن بعض. 
وفي ش�هر أبريل من عام 1952م حصل على مبتغاه، حيث 
توص�ل إلى أن الكروموس�ومات انفص�ل بعضها عن بعض 

بسبب الخاصية األسموزية.

الخاصية األسموزية هي حركة جزيئات الماء خالل الغشاء 
البالزمي؛ حي�ث تتحرك جزيئات الماء م�ن المحاليل ذات 

التركيز األكبر للماء إلى المحاليل ذات التركيز األقل.

وفي تجربة سو كان المحلول الذي استعمله لتحضير العينة 
يحت�وي عل�ى كميات أكب�ر من الم�اء مقارنة بم�ا في داخل 
الخلي�ة، لذا تحرك الماء إلى الداخل فانتفخت الخاليا حتى 

انفجرت، مما أدى إلى ظهور الكروموسومات بوضوح.

وكان ذل�ك نتيج�ة خط�أ ق�ام به أح�د العاملين ف�ي المختبر 
ف�ي أثناء تحضيره المحلول ال�ذي ُتحفظ فيه الخاليا، وألن 
تحضير هذا المحلول يقوم به أكثر من شخص، وألنه مضت 
فت�رة طويلة على اكتش�اف س�بب ظه�ور الكروموس�ومات 
بوض�وح، لم يتمكن الدكتور س�و من تحديد م�ن كان وراء 

اكتشاف هذا اللغز العظيم، فبقي مجهواًل.

هذه الكرومو�شومات مكبرة 500 مرة

بع�ص االكت�شافات العظيمة اكت�شافات مفاجئة
 تكن مق�شودة

بحث ما األبحاث التي ساعدت العلامء عىل استنتاج أن خاليا اإلنسان حتتوي 
عىل 4٦ كروموسوًما. قم بزيارة املوقع اإللكرتوين املوضح عن اليمني. ابحث: ارجع إىل املوقع اإللكرتوين

www.obiekaneducation.com 

عرب املواقع االإلكونية العل�����وم

ابحث: ارجع إىل املوقع اإللكرتوين
عرب املواقع االإلكونية العل�����وم
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 ��بخل ��ا ع��ن االآخ��ر، وذل��  منَّ ال��ذي مي��ز كال  احلم��د
الكرومو�شومات.
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111111111111دليل مراجعة الفصل
الدرس ا�ول النقل وعمليات األيض في 

الخلية

تتحكم النفاذية االختيارية للغش�اء الخلوي في المواد التي . 1
تدخل إلى الخلية أو تخرج منها.

تتحرك الجزيئات خالل عملية االنتشار، من المناطق التي . 2
تحت�وي على كميات كبيرة منها إل�ى المناطق التي تحتوي 

على كميات أقل.
الخاصية األس�موزية هي عملية انتش�ار الماء عبر الغش�اء . 3

الخلوي.
تس�تهلك الخالي�ا الطاقة لنق�ل المواد خ�الل عملية النقل . 4

النشط.
تنقل الخاليا الجزيئات الكبيرة عبر غش�ائها خالل عمليتي . 5

البلعمة، واإلخراج الخلوي.
البن�اء الضوئ�ي عملية تقوم بع�ض المنتِج�ات من خاللها . 6

بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية.
تس�تهلك عملي�ة التنف�س الخل�وي األكس�جين، وتح�ّرر . 7

الطاق�ة المختزنة في جزيئات الطعام، وتطرح ثاني أكس�يد 
الكربون، والماء بوصفهما فضالت.

تقوم بعض المخلوقات الحية الوحيدة الخلية، والخاليا التي . 8  
تعيش في بيئة فقيرة باألكسجين، بعملية التخمر إلنتاج كمية 
قليلة من الطاقة المختزنة ف�ي الجلوكوز، وتنتج فضالت، 

منها الكحول، وثاني أكسيد الكربون، وحمض اللبن.

الدرس الثاني انقسام الخلية وتكاثرها

تتضمن دورة حياة الخلية جزأين، هما: النمو، واالنقسام الخلوي.. 1
تنقس�م النواة خالل االنقس�ام المتس�اوي، لتك�ّون نواتين . 2

متماثلتين. يحدث االنقس�ام المتس�اوي ف�ي أربعة أطوار، 
هي: التمهيدي، واالستوائي، واالنفصالي، والنهائي.

يتش�ابه االنقس�ام الخل�وي في الخالي�ا النباتي�ة، والخاليا . 3
الحيواني�ة، لكن ال تحتوي الخاليا النباتية على ُمريكزات، 

ا. وال تكّون الخاليا الحيوانية جداًرا خلويًّ
تس�تخدم المخلوقات الحية االنقسام المتساوي لكي تنمو . 4

ض الخالي�ا التالفة، كما يس�تخدم أيًضا ف�ي التكاثر  وتع�وِّ
الالجنس�ي في المخلوقات الحية الوحي�دة الخلية حقيقية 
الن�واة. وينتج ع�ن هذا التكاثر مخلوقات حي�ة يتماثل فيها 
DNA الخاص بها مع DNA اآلباء. يمكن استخدام االنقسام 

الثنائي )االنشطار(، والتبرعم، والتجدد للتكاثر الالجنسي. 
ينت�ج التكاث�ر الجنس�ي عندما يتحد الحي�وان المنوي م�ع البويضة. . 5

وُيسمى ذلك اإلخصاب، وُتسمى الخلية الناتجة البويضة المخصبة.
يحدث االنقس�ام المنّصف ف�ي الخاليا التناس�لية المبطنة . 6

ألعض�اء التكاث�ر، وينت�ج عنه أرب�ع خاليا جنس�ية أحادية 
المجموعة الكروموسومية.

يحدث انقسامان للنواة خالل االنقسام المنّصف.. 7
يؤكد االنقس�ام المنّص�ف، أن األجيال الناتج�ة عن عملية . 8

اإلخصاب تحوي عدد الكروموسومات نفسه لدى اآلباء.

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

أعد رسم الجدول التالي الذي يتضمن عمليات الطاقة، ثم أكمله:

عمليات الطاقة
التنف�ص الالهوائي )التخمر(التنف�ص الهوائيالبناء ال�شوئي

اال )الطعام )جلوكوز(الطعام )جلوكوز
  انييا اوا ياا الا 

ي اا اا
ي اال اا
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ا�شتخدام املفردات

ما المصطلح المناسب الذي يعبِّر عن كل مما يأتي: 
ماذا ُيسمى انتشار الماء؟- 1
كيف تدخل دقائق الطعام الكبيرة إلى األميبا؟- 2
م�ا العملية الت�ي تس�تعملها الُمنتِج�ات لتحويل طاقة - 3

الضوء إلى طاقة كيميائية؟
م�ا اس�م العملي�ة الت�ي تس�تعمل األكس�جين لتحليل - 4

الجلوكوز؟
ماذا ُتسمى التفاعالت الكيميائية جميعها التي تحدث - 5

في جسم المخلوق الحي؟
ما االنقسام الذي ينتج عنه خليتان متماثلتان؟- 6
ما الطريقة التي تتكاثر بها الخميرة الجنسيًّا؟- 7
م�ا العملي�ة التي ينتج عنه�ا اندماج خليتين جنس�يتين - 8

لينتج فرد جديد؟
ماذا ُتس�مى المراحل واألط�وار المتتابعة التي تمر بها - 9

الخلية؟  

امل���فاه������ي تثبي
اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

ما اسم العملية التي تس�تخدم فيها الخلية الطاقة لنقل - 10
المواد؟

  أ-االنتشار.
  ب - الخاصية األسموزية.

  ج- النقل النشط. 
  د- النقل السلبي.

استعمل الصورة لإلجابة عن السؤال 11

ما اسم العملية الخلوية التي تحدث في الصورة أعاله؟- 11
   أ- الخاصية األسموزية.  ج- اإلخراج الخلوي.

د - االنتشار.   ب- البلعمة .  
ماذا يحدث عندما يتساوى عدد الجزيئات في مادة ما - 12

في مكانين؟
ج -  تخمر.   أ-  اتزان.   

د- تنفس خلوي.   ب - أيض.  
ماذا ُتسمى المخلوقات غير القادرة على صنع غذائها - 13

بنفسها؟
ج - الُمستهلِكات.    أ- المحّلالت.   

د- اإلنزيمات.   ب - الُمنتِجات.  
إذا كانت خلية الطماطم ثنائية المجموعة الكروموسومية - 14

تحتوي على 24 كروموسوًما، فإن الخلية الجنسية فيها 
تحتوي على:

ج- 24 كروموسوًما.   أ- ٦ كروموسومات. 
د- 48 كروموسوًما.   ب- 12 كروموسوًما. 

تتضاع�ف الكروموس�ومات خ�الل دورة الخلي�ة في - 15
الطور: 

ج - البيني.   أ - االنفصالي.  
د - النهائي.   ب- االستوائي.  

تنفص�ل الكروموس�ومات بعضه�ا عن بع�ض خالل - 16
االنقسام المتساوي في الطور:

ج- االستوائي.   أ - االنفصالي.  
د -  النهائي.   ب- التمهيدي.  
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كيف تتكاثر الخميرة في الشكل المجاور؟- 17

  أ. تكاثر الجنسي- تبرعم
  ب. تكاثر جنسي- تبرعم

  ج. تكاثر الجنسي- انشطار
  د. تكاثر جنسي- انشطار

التفك�� الن�����اق�������د

استخدم الجدول التالي لإلجابة عن السؤال 18.
البناء ال�شوئي يف النباتات املائية

عدد الفقاقيعدقيقةالبعد عن ال�شوء )�ش(رق الكاأ�ص
114
233
31
4
11

تف�شي��ر البيانات. وضعت نباتات مائية على مس�افات - 18
مختلف�ة من مص�در ضوء. ف�إذا اعتب�رت أن الفقاقيع 
الناتج�ة عن النباتات دليل عل�ى معّدل حدوث عملية 
البن�اء الضوئ�ي، فما الذي تس�تنتجه ع�ن العالقة بين 
مع�دل ح�دوث البناء الضوئي في النب�ات، وُبْعده عن 

مصدر الضوء؟
ا�شتنت��ج. لماذا ُيس�تعمل المل�ح؛ إلذاب�ة الجليد على - 19

الط�رق ف�ي المناط�ق الب�اردة؟ وم�ا تأثي�ر ذل�ك ف�ي 
النباتات التي تنمو على جوانب الطريق؟

توّقع. ماذا يحدث للمستهلِكات في بحيرة، إذا ماتت - 20
جميع الُمنتِجات فيها؟

كّون فرشية. ماذا يحدث لنباتات الكرفس الذابلة، إذا - 21
ُوضعت في كأس ماء؟

��. كي�ف يمكن أن تنت�ج بويضة مخصب�ة تحتوي - 22 وشّ
على زيادة في عدد الكروموسومات؟

خريطة مفاهيمية: اعمل خريطة مفاهيمية على شكل - 23
سلسلة أحداث، توضح فيها ما يحدث في الطور البيني 
د، ما إذا  من خلية اآلباء إلى تكّون البويضة المخصبة. حدِّ
ا أم أحاديًّا في كل مرحلة. كان عدد الكروموسومات ثنائيًّ

ق��ارن بي�ن المرحل�ة األول�ى، والمرحل�ة الثاني�ة م�ن - 24
االنقسام المنّصف.

د. ما عدد الكروموس�ومات في الخاليا األصلية، - 25 ح��دِّ
االنقس�ام  ع�ن  الناتج�ة  الجدي�دة  بالخالي�ا  مقارن�ة 

ح إجابتك. الخلوي؟ وضِّ

البطاق��ات التعليمي��ة: اعمل11 بطاق�ة تعليمية تظهر - 26

اأن�شطةتقو االأداء

رس�وًما توضيحيًة لكل طور من االنقس�ام المنّصف. 
اخلطه�ا، ث�م رتِّبها بطريقة صحيحة، ث�م أعطها ألحد 

زمالئك، واطلب إليه إعادة خلطها ثم ترتيبها.

 ال�ش��وء والبناء ال�شوئي مّث�ل البيانات في الس�ؤال - 27
18 برسم بياني؛ لتوضيح العالقة بين معّدل عملية 
البن�اء الضوئي، وُبْعد النب�ات عن مصدر الضوء.

استخدم المعادلة التالية لإلجابة عن السؤال 28.
6CO

2
+6H

2
O + الطاقة الضوئية →   C

6
H

12
O

6
+6O

2


الس�ك�ر - 28 جزيئ�ات  ع�دد  م���ا  ال�شوئ��ي:  البن��اء 
المتكّونة؟ وما عدد جزيئات األكس�جين الناتجة، 
CO، و 18 جزيء ماء، 

2
عند استهالك 18 جزيء 

مع ضوء الشمس إلنتاج السكر؟ 
دورة الخلية: تخيل أن طول دورة خلية في جس�م - 29

اإلنسان 20 ساعة، واحسب عدد الخاليا الناتجة 
بعد 80 ساعة.



كلوروفيل
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١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢
دد اينات ال�شفات الوراية  حت

للمخلو احلي.

الدرس األول
DNA ةمادة الورا

الفكرة الرئي�شة:  
 حيت�وي DNA ع�ىل التعليامت 

الالزمة للحياة.

الدرس الثاني
عل الوراة

الف�كرة الرئي�ش�ة: 
العلمي�ة  املنهجي�ُة   س��اع�دت 
مندل عىل اكتش�اف مبادئ علم 

الوراثة.

الـــــوراثــة


يختلف األش�خاص في لون الجلد، والش�عر، والطول، وتس�اعد معرفة كيفية 
تحديد هذه االختالفات، على توقع ظهور بعض الصفات الوراثية، كما تساعد 
على فهم سبب بعض االختالالت الوراثية، وكيفية انتقالها من جيل إلى آخر.

دفتر العلوم اكتب عن ثالث صفات وراثية لديك، وكيفية انتقالها إليك.
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نشاطات تمهيدية
تصنيف الصفات يمكنك استخدام 
أثن�اء  يف  لتس�اعدك  املطوي�ة  ه�ذه 
قراءت�ك هذا الفصل ع�ىل معرفة أي 

صفاتك وراثية، وأهيا غري وراثية.

�ا، ع�ىل أن تقس�مها إىل  اط�و الورق�ة عرضيًّ
ثالثة أجزاء كام يف الشكل.

�ا، وافتحه�ا، ث�م عن�ون  ل�ف الورق�ة طوليًّ
األعمدة الثالثة، كام يف الشكل.

 اال
يالياو 

ياو

يال
ال

ااال

قراءة األفكار الرئيس�ة قبل قراءت�ك للفصل، اكتب قائمة 
ع ما ه�و وراثي منها، وما هو  بالصفات الش�خصية، وتوقَّ
غري وراث�ي. ويف أثناء قراءتك للفص�ل، قارن قائمتك بام 

َدت. تقرؤه، وصّحح األخطاء فيها، إن ُوجِ



اخلطوة 1

اخلطوة 2

لمراجعة محتوى هذا الفصل وأنشطته 
ارجع إلى الموقع اإللكتروني:

www.obeikaneducation.com
عبر المواقع االإلكترونية عبر المواقع االإلكترونيةالعل�����وم 

من له �شفة وجود الغمازات
ق�د تش�ترك أنت وزميل�ك في أش�ياء كثي�رة، كنوع 
�عر، ولك�ن هناك  الطع�ام ال�ذي تحب�ه، أو قصة الشَّ
اختالف�ات واضحة تظهر بينكم�ا. تتحكم الجينات 
في معظم هذه االختالفات التي ورثتها من والديك. 
وس�وف ت�درس خ�الل ه�ذه التجرب�ة أح�د ه�ذه 

االختالفات. 

1 . الح�ظ صورت�ي الطالبي�ن أع�اله. تظه�ر لد
أحدهم�ا غّم�ازات عندما يبتس�م، ف�ي حين ال 

تظهر في الثاني.
اطلب إل�ى أصدقائك في الصف االبتس�ام، ثم . 2

س�جل في دفتر العلوم م�ن لديه غمازات، ومن 
ال غمازات له.

التفكير الناقد: احس�ب نس�بة الطلبة الذين لهم . 3
غّم�ازات. وه�ل ه�ذه الصفة ش�ائعة بي�ن طلبة 
صفك؟ سجل ما توصلت إليه في دفتر العلوم.
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أتهيأ للقراءة

ن في أثناء قراءتك للنص تصورات ذهنية، وتخيل كيف تبدو لك   1  أتعلّم  كوِّ
أوصاف النص: صوت، أم ش�عور، أم رائحة، أم طعم. وابحث عن أي صور أو 

أشكال في الصفحة تساعدك على الفهم.

 2  أتدّرب اقرأ الفقرة التالية، وكّون صورة ذهنية لألفكار الرئيسة فيها:

لتوقع ظهور صفة ما باس�تخدام مربع بانيت ُتَمثَّل 
أزواج الجين�ات المتقابلة ألحد اآلباء باس�تخدام 
الحروف في الصف العلوي لمربع بانيت، بحيث 
يحتوي كل مربع على حرف واحد، وتمثل أزواج 
الجينات المتقابلة لألب اآلخر في العمود األول، 
ث�م ُتم�أل كل المربع�ات ف�ي الجدول ب�زوج من 
الجينات، واحد من كال األبوين. وتمثل األحرف 
التي يتم الحص�ول عليها الطرز الجينية المحتملة 

لألبناء.

 اعتامًدا عىل الوصف أعاله، حاول تصور مربع بانيت، ثم انظر إىل تطبيق 
الرياضيات )حساب النسبة( يف ص 175.

• إىل أي مدى يشبه مربع بانيت املرسوم الصورَة الذهنية التي كّونتها؟	
• أعد قراءة الفقرة، ثم انظر إىل الصورة مرة أخرى. هل تغريت أفكارك؟	
• رك بالصور التي ختّيلها زمالؤك يف الصف. 	 قارن تصوُّ

الت�شور الذهني

بثالث�ة  قائم�ة  واكت�ب  الفص�ل،  3  أطّبق اق�رأ 
موضوعات يمكن تصورها، وارس�م مخطًطا يوضح 

تصوراتك.
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أتهيأ للقراءة

قبل القراءة
 م��لةم اأوبعد القراءةا

 م اأو

تعتم�د معظم صفات اإلنس�ان المظهرية على البروتين�ات التي تصنعها - 1
الخاليا المكونة للجسم.

تح�دث أحياًنا بع�ض االنحرافات في أثناء عملية نس�خ DNA وتصنيع - 2
بروتينات غير متطابقة.

ُتعّد الطفرات في جميع األحوال مضرة بالمخلوق الحي.- 3

قد تتشابه أزواج الجينات المتقابلة أو تختلف.- 4

قد تكون الجينات سائدة أو متنحية.- 5

تحّدد الطرز المظهرية للمخلوق الحي الطرز الجينية له.- 6

ُيظهر مربع بانيت الوراثة الحقيقية لألبناء من أبويهما.- 7

ُتحدد الصفة الوراثية بأكثر من جين.- 8

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على األفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يأتي:

 1  قبل قراءة الفصل أجب عن العبارات الواردة في ورقة العمل أدناه:

• اكتب )م( إذا كنت موافًقا عىل العبارة.	
• اكتب )غ( إذا كنت غري موافق عىل العبارة. 	

 2 بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لترى إن كنت قد غّيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

• إذا غرّيت إحدى اإلجابات فبنّي السبب.	
• صّحح العبارات غري الصحيحة.	
• اسرتشد بالعبارات الصحيحة يف أثناء دراستك.	

يساعدك التصور الذهني عىل 

تذكر ما قرأت. 
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كروموس�وم  كل  يتك�ون 
من سلس�لة )خي�ط طويل 
 DNA م�زدوج( طويلة من
بروتينات،  ح�ول  ملفوف�ة 
كالخيط الملفوف حول كرة.

كروموسومات متضاعفة

بروتينات

DNA

نواة

ستتعلم أن 
تتعرف أجزاء جزيء DNA  وتركيبه. �
� .DNA يتضاع�ف  توضح كي�ف 
ووظائ�ف  �  RNA تصف تركي�ب 

أنواعه المختلفة.

ستدرك أهمية
صف�ات  معظ�م  تحدي�د  ف�ي   DNA 

الجسم وخصائصه.

 مراجعة المفردات
البروتي�ن: مرك�ب ع�ض��وي ضخ�م 
الحجم يتكون من األحماض األمينية.

المفردات الجديدة
•	 DNA

اجلني 	•
•	 RNA

الطفرة	•

ما مادة الوراثة؟

لم�اذا كانت حروف الهجاء من أه�م األمور التي يجب أن تتعلمها عند دخولك 
المدرسة؟ تساعد معرفة الحروف على تعلم القراءة؛ فهي الشفرة التي تفك أسرار اللغة. 
وكذلك تستعمل الخلية الشفرة المختزنة في مادتها الوراثية، والتي تكون في صورة 
.DNA مركب كيميائي ُيسمى الحمض النووي الرايبوزي المنقوص األكسجين أو
لمعرف�ة المعلومات الالزمة عن نمو المخل�وق الحي، والوظائف التي يقوم بها 
انظ�ر إلى الش�كل 1 الذي يوض�ح كيفية تخزين DNA في الخالي�ا التي تحتوي 
على نواة. عندما تنقس�م الخلية يتضاع�ف DNA، وينتقل إلى الخاليا الجديدة. 
وبه�ذه الطريق�ة تحصل كل خلية جديدة على المعلومات نفس�ها الموجودة في 
الخلي�ة األصلي�ة. ويجب أن تتذكر دائًما أن كل خلية تتكون في جس�مك أو في 

.DNA جسم أي مخلوق حي آخر تحتوي على

 اكت�ش��اDNA  اكتش�ف العلم�اء من�ذ منتصف 
ال�رب��ط م�ع
الكيمياء

ع�ام 1800م، أن ن�واة الخلي�ة تحت�وي على جزيئ�ات كبيرة أطلقوا عليها اس�م 
األحم�اض النووية. وفي ع�ام 1950م تمّكن الكيميائيون م�ن معرفة مكّونات 
الحمض النووي DNA، ولكنهم لم يستطيعوا في حينه، بناء نموذج يصف كيفية 

.DNA ترتيب هذه المكّونات لتشكيل جزيء

لم�اذا كانت حروف الهجاء من أه�م األمور التي يجب أن تتعلمها عند دخولك 
المدرسة؟ تساعد معرفة الحروف على تعلم القراءة؛ فهي الشفرة التي تفك أسرار اللغة. 
وكذلك تستعمل الخلية الشفرة المختزنة في مادتها الوراثية، والتي تكون في صورة 

لمعرف�ة المعلومات الالزمة عن نمو المخل�وق الحي، والوظائف التي يقوم بها 
 في الخالي�ا التي تحتوي  في الخالي�ا التي تحتوي 
، وينتقل إلى الخاليا الجديدة. 
وبه�ذه الطريق�ة تحصل كل خلية جديدة على المعلومات نفس�ها الموجودة في وبه�ذه الطريق�ة تحصل كل خلية جديدة على المعلومات نفس�ها الموجودة في 
الخلي�ة األصلي�ة. ويجب أن تتذكر دائًما أن كل خلية تتكون في جس�مك أو في الخلي�ة األصلي�ة. ويجب أن تتذكر دائًما أن كل خلية تتكون في جس�مك أو في 

اكتش�ف العلم�اء من�ذ منتصف 
م، أن ن�واة الخلي�ة تحت�وي على جزيئ�ات كبيرة أطلقوا عليها اس�م 
م تمّكن الكيميائيون م�ن معرفة مكّونات 
م، أن ن�واة الخلي�ة تحت�وي على جزيئ�ات كبيرة أطلقوا عليها اس�م 
م تمّكن الكيميائيون م�ن معرفة مكّونات 
م، أن ن�واة الخلي�ة تحت�وي على جزيئ�ات كبيرة أطلقوا عليها اس�م 
م تمّكن الكيميائيون م�ن معرفة مكّونات م تمّكن الكيميائيون م�ن معرفة مكّونات 
، ولكنهم لم يستطيعوا في حينه، بناء نموذج يصف كيفية 

DNA مادة الوراثة
111111

DNA جزء من الكروموسومات  ال�شكل 1 
الموجودة في النواة.
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يش�به ج�زيء DNA ال�ذي يتك�ون من سلس�لتين 
الس�لم الحلزوني؛ حيث تتك�ون جوانبه من 

جزيئات صغيرة من السكر والفوسفات.

تتك�ون كل درج�ة م�ن درجات الس�لم من 
زوجين محددين من القواعد النيتروجينية. 

 جوانين         سيتوسين            أدنين            ثايمين                 فوسفات              سكر )منقوص األكسجين(

G

G
C

C
A

A

A
A

T

T

T

G

نم��وذج DNA  م�ا ش�كل DNA؟ تمّك�ن العالم�ان واطس�ون، 
وكريك من بناء نموذج ل� DNA عرف بنموذج الس�لم ) الشريط( 
الحلزوني، والذي يتكون جانباه من تعاقب جزيئات السكر)السكر 
الخماسي المنقوص األكسجين( ومجموعة الفوسفات، في حين 
تتكون درجات الس�لم من جزيئات ُتس�مى القواعد النيتروجينية. 
ويحت�وي ال�� DNA على أربعة أن�واع من القواع�د النيتروجينية، 
هي: األدنين )A(، والجوانين )G(، والسيتوس�ين)C(، والثايمين 
)T(. وقد الحظ العلماء أن كمية السيتوس�ين في الخلية تس�اوي 
دائًم�ا كمي�ة الجواني�ن، وكمية األدنين مس�اوية لكمي�ة الثايمين، 
مم�ا جعلهم يفترضون أن القواع�د النيتروجينية تكون مرتبطة في 
أزواج )كل زوجين مًعا(، كما في الشكل 2؛ حيث يرتبط األدنين 
ف�ي السلس�لة األولى مع الثايمي�ن في السلس�لة المقابلة، ويرتبط 
الجواني�ن مع السيتوس�ين، وتك�ون أزواج القواع�د النيتروجينية 

متداخلة، كما في ألعاب قطع التركيب.

يف  املوجودة  النيرتوجينية  القواعد  أزواج  ما  يف   املوجودة  النيرتوجينية  القواعد  أزواج  ما   
؟DNADNADNADNADNADNADNADNADNAجزيء جزيء DNA؟

؟ تمّك�ن العالم�ان واطس�ون، 
 DNA ذجة ت�شاعف

الخطوات 
1 . ،DNA تخيل أن لديك قطعة من

تتكون من 12 قاعدة نيتروجينية. 
اكت�ب على ورقة تسلس�ل هذه 
 DNA ج�زيء  ف�ي  القواع�د 
 Gو Tو  A مست�عم�اًل األحرف
وC. وتذكر أن A يتحد دائًما مع 

.C يتحد مع G و ،T

كي�ف . 2 الورق�ة  عل�ى  وض�ح 
DNA؟ وم�ا  تتضاع�ف قطع�ة 
 DNA تسلس�ل القواع�د عل�ى

الجديد؟

التحليل
قارن بين ترتيب القواعد النيتروجينية 
على جزيئات DNA األصلية وجزيئات 

DNA الجديدة.

سلسلة

سلسلة

165



DNAعندمـا تتضاعـف الكروموسـومات قبل االنقسـام المتسـاوي أو 
المنصف تتضاعف كمية DNA داخل النواة. وقد أظهر نموذج واطسون وكريك 
 ،إحداهما عن األخر DNA كيف يحدث ذلك؛ حيث تنفصل السلسـلتان في
ثـم ترتبط قواعد نيتروجينية جديدة فيتكون DNA جديد، يحمل ترتيب القواعد 

النيتروجينية نفسها في DNA األصلي، كما في الشكل ٢.

الجينات

تعتمـد معظـم صفـات اإلنسـان - ومنهـا لـون الشـعر، والطـول وغيرهما من 
نة للجسـم. وتدخل  الصفـات- علـى البروتينات التـي تصنّعها الخاليـا المكوّ
البروتينات في بناء الخاليا واألنسـجة، أو تعمل كإنزيمات. وتكون المعلومات 
التي تسـتعملها الخاليا لتصنيع البروتينات محمولة على DNA. ويُسمى الجزء 
من DNA المحمول على الكروموسـوم والمسـؤول عـن تصنيع بروتين محدد 
الجين. يحتوي الكروموسـوم الواحد على مئات الجينات، كما في الشـكل ٣. 
تتكـون البروتينات من سلسـلة مـن مئات أو آالف األحمـاض األمينية، وتحدد 
نـة للبروتين، فإذا تغيـر ترتيبها تغير  الجينـات ترتيب األحمـاض األمينية المكوّ
البروتيـن. ولكـن مـاذا يحـدث لخاليا الجسـم عندمـا ال يُصنع بروتيـن ما، أو 

يحدث خلل في تصنيعه لسبب ما؟

توجد الجينات في النواة. إال أنَّ عملية تصنيع البروتينات 
تحدث في الرايبوسـومات الموجودة في السيتوبالزم. لذا تتم عملية نقل شفرة 
تصنيـع البروتينات مـن النواة إلى الرايبوسـومات عبر نوع آخـر من األحماض 

.RNA النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو

عندمـا تتضاعـف الكروموسـومات قبل االنقسـام المتسـاوي أو 
 داخل النواة. وقد أظهر نموذج واطسون وكريك 
 ،إحداهما عن األخر 
 جديد، يحمل ترتيب القواعد 

تعتمـد معظـم صفـات اإلنسـان - ومنهـا لـون الشـعر، والطـول وغيرهما من 
نة للجسـم. وتدخل  الصفـات- علـى البروتينات التـي تصنّعها الخاليـا المكوّ
البروتينات في بناء الخاليا واألنسـجة، أو تعمل كإنزيمات. وتكون المعلومات 
. ويُسمى الجزء . ويُسمى الجزء 
 المحمول على الكروموسـوم والمسـؤول عـن تصنيع بروتين محدد  المحمول على الكروموسـوم والمسـؤول عـن تصنيع بروتين محدد 
 .
تتكـون البروتينات من سلسـلة مـن مئات أو آالف األحمـاض األمينية، وتحدد 
نـة للبروتين، فإذا تغيـر ترتيبها تغير  الجينـات ترتيب األحمـاض األمينية المكوّ
البروتيـن. ولكـن مـاذا يحـدث لخاليا الجسـم عندمـا ال يُصنع بروتيـن ما، أو 

توجد الجينات في النواة. إال أنَّ عملية تصنيع البروتينات توجد الجينات في النواة. إال أنَّ عملية تصنيع البروتينات 
تحدث في الرايبوسـومات الموجودة في السيتوبالزم. لذا تتم عملية نقل شفرة تحدث في الرايبوسـومات الموجودة في السيتوبالزم. لذا تتم عملية نقل شفرة 
تصنيـع البروتينات مـن النواة إلى الرايبوسـومات عبر نوع آخـر من األحماض 

النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو النووية، هو الحمض النووي الرايبوزي أو 

يوضح الرسم بعض الجينات التي   
تم تحديدها على الكروموسـوم ٧ 
في جسم اإلنسـان. الكتابة بالخط 
العريض هي األسماء التي أعطيت 

لهذه الجينات.


يفصل إنزيم معين السلسلتين 

.إحداهما عن األخر

جزيء DNA األصلي


ترتبط قواعـد نيتروجينية جديدة 
مع القواعد النيتروجينية األصلية.

 DNA فـي  السلسـلتان  تنفصـل   
إحداهما عن األخر عند حدوث 
عمليـة التضاعـف. يسـاعد علـى 

حدوث ذلك إنزيم معين. 


.DNA ينتج جزيئان جديدان متطابقان من

السمنة

سكري

بيـرن  وليـم  متالزمـة 
(خلل في النمو العقلي 

والجسمي)

التليف الكييس

متالزمة بيندريد
(من أشكال الصمم)
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 تـحـــتاج الخـــلــيـة إلـى 
واألحماض   RNAو  DNA

األمينية لتصنيع البروتينات.

RNAيُصنَـع RNA فـي النـواة، وهـو نسـخة 
طبـق األصـل عـن DNA، ولكنه يختلف عنه فـي بعض الخصائـص. وبمقارنة 
تركيـب DNA فـي الشـكل ١ وتركيب RNA في الشـكل  ٤  تظهر مجموعة من 

االختالفات، منها:
 RNA مكـون مـن سلسـلة واحدة، أمـا DNA فيتكـون من سلسـلتين. ويحتوي 
DNA علـى أربعـة قواعـد نيتروجينية، هي: أدنيـن (A)، جوانيـن (G) ، ثايمين 

(T)، سيتوسـين (C)، أمـا RNA فيتكـون مـن القواعـد النيتروجينية نفسـها إال 
الثايميـن (T) فيحـل محلـه اليوراسـيل (U). كذلـك يحتوي RNA على سـكر 
خماسي الكربون، أما DNA فيحتوي على سكر خماسي رايبوزي منقوص ذرة 

أكسجين. لذلك سمي بالحمض النووي الرايبوزي المنقوص األكسجين.
هناك ثالثة أنواع من RNA، هي الراسل mRNA، والناقل tRNA، والرايبوسومي 
ا في بنـاء البروتينات؛ وتبدأ هذه العملية عندما   ا مهمًّ tRNA. ويلعـب RNA دورً

ينتقـل tRNA مـن النواة إلى السـيتوبالزم، ثم يرتبـط مع الرايبوسـومات ـ التي 
تحتوي rRNA ـ  المنتشرة في سيتوبالزم الخلية.

بعـد االرتباط مع الرايبوسـوم تبدأ عملية ارتباط األحمـاض األمينية بعضها مع 
بعض داخل الرايبوسوم، وترتبط كل قاعدة نيتروجينية من mRNA مع مايقابلها 
فـي tRNA، وهكـذا تسـتمر العمليـة، كما هو موضـح في الشـكل ٤. ثم ترتبط 
األحمـاض األمينية على tRNA فيما بينها لتكون سلسـلة طويلة مترابطة، وهذا 
ما يشـكل بداية سلسـلة البروتين، إذ تشـكل كل ثالث قواعد نيتروجينية الشفرة 

لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.لحمضٍ أميني معين.

RNARNA

DNADNADNA

tRNAtRNAtRNA

يُصنَـع يُصنَـع يُصنَـع يُصنَـع يُصنَـع يُصنَـع يُصنَـع يُصنَـع يُصنَـع يُصنَـع 

DNA
mRNA

tRNA

mRNA
رايبوسوم

أحماض أمينيةتكون رابطة كيميائيةسلسلة بروتين

يستعمل DNA الموجود داخل 
النـواة لتصنيـع RNA. ويحمل 

RNA الشفرة الوراثية.

نواة
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�م���ة )الم�شيطرة( ربم�ا تعتق��د أن جمي�ع  ّك َتَحَ الجي�ن���ات الم
الخاليا في جس��م المخل�وق الحي تصنع البروتينات نفس�ها ألنها 
تحت�وي عل�ى الكروموس�ومات والجينات نفس�ها، غي�ر أنَّ هذا ال 
يحدث؛ فكل خلية تس�تخدم بعض الجينات من بين آالف الجينات 
الموج�ودة فيه�ا لتصني�ع البروتين�ات، وكل خلي�ة تس�تعمل فق�ط 
الجين�ات الت�ي تصنع البروتين�ات الالزم�ة للقيام بأنش�طتها. فمثاًل 
ُتصن�ع البروتين�ات العض�لي�ة ف�ي الخالي�ا العضلية ال ف�ي الخاليا 

العصبية، كما هو موضح في الشكل 5.
يج�ب أن تكون الخاليا قادرة على تثبيط بعض الجينات، وتنش�يط 
�ا بعض�ه حول بع�ض، ولذلك  أخ�رى؛ فأح�ياًن�ا يك�ون DNA ملتفًّ
يصع�ب بن�اء RNA. أو قد ترتبط ب�ه بعض الم�واد الكيميائية، ومن 
ثم ال يمكن اس�تخدامه. كما أنه إذا أنتج البروتين غير المناسب فلن 

يستطيع المخلوق الحي القيام بوظائفه.

ربم�ا تعتق��د أن جمي�ع 
الخاليا في جس��م المخل�وق الحي تصنع البروتينات نفس�ها ألنها الخاليا في جس��م المخل�وق الحي تصنع البروتينات نفس�ها ألنها 
تحت�وي عل�ى الكروموس�ومات والجينات نفس�ها، غي�ر أنَّ هذا ال 
الخاليا في جس��م المخل�وق الحي تصنع البروتينات نفس�ها ألنها 
تحت�وي عل�ى الكروموس�ومات والجينات نفس�ها، غي�ر أنَّ هذا ال 
يحدث؛ فكل خلية تس�تخدم بعض الجينات من بين آالف الجينات 
الموج�ودة فيه�ا لتصني�ع البروتين�ات، وكل خلي�ة تس�تعمل فق�ط 
الجين�ات الت�ي تصنع البروتين�ات الالزم�ة للقيام بأنش�طتها. فمثاًل 
الموج�ودة فيه�ا لتصني�ع البروتين�ات، وكل خلي�ة تس�تعمل فق�ط 
الجين�ات الت�ي تصنع البروتين�ات الالزم�ة للقيام بأنش�طتها. فمثاًل 
الموج�ودة فيه�ا لتصني�ع البروتين�ات، وكل خلي�ة تس�تعمل فق�ط 
الجين�ات الت�ي تصنع البروتين�ات الالزم�ة للقيام بأنش�طتها. فمثاًل 
ُتصن�ع البروتين�ات العض�لي�ة ف�ي الخالي�ا العضلية ال ف�ي الخاليا 
الجين�ات الت�ي تصنع البروتين�ات الالزم�ة للقيام بأنش�طتها. فمثاًل 
ُتصن�ع البروتين�ات العض�لي�ة ف�ي الخالي�ا العضلية ال ف�ي الخاليا 
الجين�ات الت�ي تصنع البروتين�ات الالزم�ة للقيام بأنش�طتها. فمثاًل 
ُتصن�ع البروتين�ات العض�لي�ة ف�ي الخالي�ا العضلية ال ف�ي الخاليا ُتصن�ع البروتين�ات العض�لي�ة ف�ي الخالي�ا العضلية ال ف�ي الخاليا 

يج�ب أن تكون الخاليا قادرة على تثبيط بعض الجينات، وتنش�يط يج�ب أن تكون الخاليا قادرة على تثبيط بعض الجينات، وتنش�يط 
�ا بعض�ه حول بع�ض، ولذلك   ملتفًّ
يج�ب أن تكون الخاليا قادرة على تثبيط بعض الجينات، وتنش�يط 
�ا بعض�ه حول بع�ض، ولذلك   ملتفًّ
. أو قد ترتبط ب�ه بعض الم�واد الكيميائية، ومن 
ثم ال يمكن اس�تخدامه. كما أنه إذا أنتج البروتين غير المناسب فلن 

يستطيع المخلوق الحي القيام بوظائفه.

�م���ة )الم�شيطرة(  ّك َتَحَ م���ة )الم�شيطرة( ربم�ا تعتق��د أن جمي�ع الجي�ن���ات الم� ّك َتَحَ ربم�ا تعتق��د أن جمي�ع ربم�ا تعتق��د أن جمي�ع الجي�ن���ات الم

ن أجنحة قصي�رة لذبابة  ال�شكل 6  تك�وُّ
الفاكهة ال  تمكنها من الطيران 
ناجم عن طفرة تحدث خلاًل 

في )الكروسوم(.
توقع هل تنتق�ل هذه الطفرة 

إلى األبناء؟ وضح ذلك.

ال�شكل5  ُتنت�ج كل خلي�ة ف�ي الجس�م 
البروتين�ات الضرورية للقيام 

بوظائفها.

 ا  اا 
 ل ال ايوال

اال

 اا  
 ال  ي  
 ال ايوال

ال ل

 يا الا 
 ا يال ايوال
ا  ال

الطفرات

كيفي��ة ح��دو الطفرة تح�دث أحياًن�ا بع�ض االنحراف�ات في أثن�اء عملية 
نس�خ DNA، مم�ا قد ي�ؤدي إلى تصني�ع بروتينات غي�ر متطابقة، وُتس�مى هذه 
االنحرافات الطفرات. فالطفرة أي تغيير دائم في سلس�لة DNA المكّونة للجين 
أو الكروموس�وم ف�ي الخلية. وتتضم�ن بعض الطفرات زي�ادة أو نقًصا في عدد 
الكروموس�ومات. ومن العوامل التي تس�بب الطفرات: األش�عة السينية وضوء 

الشمس وبعض المواد الكيميائية.

متى حتدث الطفرات؟ متى حتدث الطفرات؟   

تح�دث أحياًن�ا بع�ض االنحراف�ات في أثن�اء عملية 
، مم�ا قد ي�ؤدي إلى تصني�ع بروتينات غي�ر متطابقة، وُتس�مى هذه 
 المكّونة للجين  المكّونة للجين 
أو الكروموس�وم ف�ي الخلية. وتتضم�ن بعض الطفرات زي�ادة أو نقًصا في عدد 
الكروموس�ومات. ومن العوامل التي تس�بب الطفرات: األش�عة السينية وضوء 
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نتائ��ج الطفرة تتحك�م الجين�ات في الصفات الت�ي تورث م�ن الوالدين. فإذا 
حدث أي تغيير في الجينات فقد ينتج عنه تغيير في صفات المخلوق الحي، كما 
في الشكل 6. وعندما تحدث الطفرة في الخاليا الجسمية للمخلوق الحي فقط 
فإن�ه ال يتأث�ر. ولكن إذا حدثت الطفرة في الخاليا الجنس�ية فإن الخاليا الناتجة 

كلها يحدث لها هذه الطفرة، ومن ثم تضيف تنوًعا إلى المخلوقات الحية.
الك�ثي�ر م�ن الط�ف�رات مض�رة بالمخل�وق الحي، وتس�ّبب موت�ه غ�الًبا، وم�ع 
ذل�ك ف�إن بع�ض الطفرات مفي�دة. فمثاًل قد ت�ؤدي بعض الطفرات ف�ي النبات 
إل�ى قدرته عل�ى تكوين مواد كيميائية ُتنّفر بعض الحش�رات الت�ي تتغذى عليه، 

فيحافظ على بقائه.فيحافظ على بقائه.
إل�ى قدرته عل�ى تكوين مواد كيميائية ُتنّفر بعض الحش�رات الت�ي تتغذى عليه، إل�ى قدرته عل�ى تكوين مواد كيميائية ُتنّفر بعض الحش�رات الت�ي تتغذى عليه، إل�ى قدرته عل�ى تكوين مواد كيميائية ُتنّفر بعض الحش�رات الت�ي تتغذى عليه، إل�ى قدرته عل�ى تكوين مواد كيميائية ُتنّفر بعض الحش�رات الت�ي تتغذى عليه، إل�ى قدرته عل�ى تكوين مواد كيميائية ُتنّفر بعض الحش�رات الت�ي تتغذى عليه، إل�ى قدرته عل�ى تكوين مواد كيميائية ُتنّفر بعض الحش�رات الت�ي تتغذى عليه، 

جينات ذبابة الفاكهة 
ُزر الموقع اإللكتروني

www.obeikaneducation.com

لتتعرف الجين�ات الموجودة على 
كروموسومات ذبابة الفاكهة.

ألح�د  ص�ورة  ارس�م   :ن�ش��ا
الفاكه�ة،  ذباب�ة  كروموس�ومات 

وحّدد بعض الجينات عليه.

www.obeikaneducation.com

الخال�شة
 ةما مادة الورا

• 	 ا  DNA ل  ا ا الان 
   اا الاأ اوال ال

ييويال اال

• 	 ا ال  DNA ا ا
يالأ ل ا

اينات 
• 	 ي  يا ال نا ايل ا

  ايوال  ي ان  ايوال
بيال  يال ااال

• 	 mRNA ي RNA  ااأن  ا
rRNA و tRNA و
كيفية حدو الطفرة 

• 	 ال  لالأ   ا DNA   اا
ي  ب وب ي ا  يال

اخترب نف�ش
�شف. كيف حتدث عملية تضاعف DNA ؟. 1
. كيف تنتقل ش�فرة تصنيع الربوتين�ات من النواة . 2 وشّ

إىل الرايبوسومات؟
ب��. إذا كان ترتي�ب القواعد النيرتوجينية يف سلس�لة . 3

القواع�د يف  ترتي�ب  فب�نيِّ   ،AGTAAC DNA ه�و  م�ن 
سلسلة DNA املقابلة هلا باستعامل األحرف.

حدد. ما دور tRNA يف عملية بناء الربوتينات؟. 4
التفك الناق��د ق�ارن ب��ني DNA يف خ�الي�ا الدم�اغ . 5

و DNA يف خاليا القلب.

خريط��ة مفاهيمية: اس�تخدم ش�كل ڤ�ن . 6
.RNA و DNA للمقارنة بني

ا�شتخدام معالج الن�شو�ص: لكتابة األحداث . 7
مس�تعيًنا   ،DNA اكتش�اف  إىل  أدت  الت�ي 
بمكتب�ة املدرس�ة للحص�ول ع�ىل املعلومات.

اخترب نف�ش
1 
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ستتعلم أن 
تفسر كيف تورث الصفات؟ �
تتعّرف دور العال�م مندل في علم  �

الوراثة.
تس�تخدم مربع بانيت لتوقع نتائج  �

التزاوج.
تميز بي�ن الط�رز الجيني�ة والط�رز  �

المظهرية.
تتعّرف بعض األم�راض الوراثية،  �

وكيفية تجنب اإلصابة بها.

ستدرك أهمية
 عل�م الوراث�ة ف�ي تفس�ير اخت�الف 

الصفات بين الناس.

 مراجعة المفردات
االنقسام المنّصف: عملية حيوية ينتج 
عنها أربع خ�الي��ا أح�ادية المجموعة 
الك��روموس�وم�ي�ة من خلي�ة واحدة 

ثن�ائي�ة المجم�وع�ة الكروموسومية.

المفردات الجديدة
الطرز اجلينية	•الوراثة	•
الطرز املظهرية	•اجلني املقابل )األليل(	•

نقي الصفة )متامثل 	•علم الوراثة	•
اجلينات(

هجني الصفة )غري 	•الصفة السائدة	•
متامثل اجلينات(

األمراض الوراثية	•الصفة املتنحية	•

مرض فقر الدم 	•مربع بانيت	•
املنجيل

الصفات الوراثية
هل تشبه أحد والديك أم جديك؟ وهل عيناك تشبه عيَنْي أبيك؟ إن صفات لون 
العي�ون وش�كل األنف وغيرها أمثلة على الصفات الت�ي ترثها من والديك، كما 
يتضح في الش�كل 7. فالوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء. 

ولكن، ما الذي يتحكم في الصفات الوراثية؟

عل�� الوراة تتحك�م الجين�ات المحمول�ة على الكروموس�ومات في ش�كل 
المخلوق الحي ووظائفه، أي ما نسميه صفاته الوراثية. وُتسمى أزواج الجينات 
المس�ؤولة عن صفة مح�ددة الجينات المتقابلة (األلي�الت). وتنفصل الجينات 
المتقابلة بعضها عن بعض عندما تنفصل الكروموسومات خالل عملية االنقسام 
المنّص�ف، وتت�وزع عل�ى الخاليا الجنس�ية الناتج�ة، بحيث تحص��ل كل خلية 
عل�ى أحد الجينات المتقابلة. فلو درس�نا صفة وجود الغّم�ازات مثاًل -كما في 
الشكل 8-  لوجدنا أن إحدى الخليتين الجنسيتين الناتجتين عن عملية االنقسام 
المنّص�ف تحتوي على جين وجود الغّمازات، في حين تحتوي الخلية األخرى 
عل�ى جين يخلو منها. إن دراس�ة كيفية انتقال الصف�ات الوراثي�ة وتفاع�لها فيما 

بينها هو ما يعرف بعلم الوراثة.

هل تشبه أحد والديك أم جديك؟ وهل عيناك تشبه عيَنْي أبيك؟ إن صفات لون 
العي�ون وش�كل األنف وغيرها أمثلة على الصفات الت�ي ترثها من والديك، كما 
 هي انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء. 

تتحك�م الجين�ات المحمول�ة على الكروموس�ومات في ش�كل 
المخلوق الحي ووظائفه، أي ما نسميه صفاته الوراثية. وُتسمى أزواج الجينات 
. وتنفصل الجينات 
المتقابلة بعضها عن بعض عندما تنفصل الكروموسومات خالل عملية االنقسام المتقابلة بعضها عن بعض عندما تنفصل الكروموسومات خالل عملية االنقسام 
المنّص�ف، وتت�وزع عل�ى الخاليا الجنس�ية الناتج�ة، بحيث تحص��ل كل خلية 
عل�ى أحد الجينات المتقابلة. فلو درس�نا صفة وجود الغّم�ازات مثاًل -كما في 
المنّص�ف، وتت�وزع عل�ى الخاليا الجنس�ية الناتج�ة، بحيث تحص��ل كل خلية 
عل�ى أحد الجينات المتقابلة. فلو درس�نا صفة وجود الغّم�ازات مثاًل -كما في 
المنّص�ف، وتت�وزع عل�ى الخاليا الجنس�ية الناتج�ة، بحيث تحص��ل كل خلية 
عل�ى أحد الجينات المتقابلة. فلو درس�نا صفة وجود الغّم�ازات مثاًل -كما في عل�ى أحد الجينات المتقابلة. فلو درس�نا صفة وجود الغّم�ازات مثاًل -كما في 
-  لوجدنا أن إحدى الخليتين الجنسيتين الناتجتين عن عملية االنقسام -  لوجدنا أن إحدى الخليتين الجنسيتين الناتجتين عن عملية االنقسام 
المنّص�ف تحتوي على جين وجود الغّمازات، في حين تحتوي الخلية األخرى 
عل�ى جين يخلو منها. إن دراس�ة كيفية انتقال الصف�ات الوراثي�ة وتفاع�لها فيما 

بعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثةبعلم الوراثة

علم الوراثة
222222222

ال�شكل 7   الحظ الشبه بين أجيال هذه العائلة.
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ال�شكل 8  تتوزع الجينات المتقابلة للصفة 
االنقسام  خالل  الوراثية 
المثال  هذا  وفي  المنّصف. 
ُرمز إلى الجين المسؤول عن 
 ،D وجود غمازات بالحرف
وللجين المسؤول عن عدم 
.d وجود غمازات بالحرف

توجد الجينات المس�ؤولة عن الصفة في 
صورة زوج من الكروموسومات المتضاعفة.

تنفصل الكروموسومات المتضاعفة خالل 
االنقسام المنّصف.

يمن�ح كل م�ن األبوين خ�الل اإلخصاب 
كروموسوًما واحًدا، وينتج عن ذلك جينان 
متقابالن لصفة الغمازات في الفرد الجديد. 

إخصاب بويضة

بويضة مخصبةحيوان منوي 

انقسام منصف  

انقسام منصف  

يمن�ح كل م�ن األبوين خ�الل اإلخصاب 

إخصاب بويضة

بويضة مخصبةحيوان منوي 

انقسام منصف  

انقسام منصف  

D

D D

D D Dd
d

d

d d d

D

d
D d

ذكر

أنثى

من��دل- مو�ش�ص عل الوراة هل تصدق أن التج�ارب على نبات البازالء 
هي التي س�اعدت العلماء على فهم س�بب ظهور عيوننا بألوانه�ا المتعددة التي 
نعرفها؟ بدأ اهتمام جريجور مندل - وهو راهب وعالم نمساوّي في الرياضيات 
والعل�وم- بالنبات منذ طفولته في بس�تان والده؛ حيث كان بمقدوره توقع أنواع 
األزه�ار والثم�ار التي يمك�ن الحصول عليه�ا عند تلقي�ح النبات�ات. وقد دفعه 
فضول�ه في معرف�ة العالقة بين لون األزهار، ونوع الب�ذور في نبات البازالء إلى 
ب�دء تجاربه ف�ي عام 185٦م. اس�تخدم مندل الطريق�ة العلمية بدقة في تفس�ير 
النتائ�ج التي جمعه�ا حول كيفية انتقال الصفات من جي�ل إلى آخر. وبعد مرور 

ثماني سنوات قّدم نتائجه حول نبات البازالء. 

كان معظم العلماء قبل مندل يعتمدون على المالحظات والوصف، ويدرس�ون 
أكثر من صفة في التجربة الواحدة. أما مندل فكان أول من تتبع صفة واحدة عبر 

أكثر من جيل، كما كان أول من استخدم االحتماالت لتفسير نتائج تجاربه.

َل�ت تجارب مندل فت�رة طويلة، ولم ُتقدر أهميتها حتى عام 1900م، عندما  ُأهمِ
توص�ل ثالثة من علم�اء النبات � كل على حدة � إلى النتائج نفس�ها التي توّصل 

إليها مندل. ومنذ ذلك الوقت ُعرف مندل بأنه مؤسس علم الوراثة.

َل�ت تجارب مندل فت�رة طويلة، ولم ُتقدر أهميتها حتى عام  َل�ت تجارب مندل فت�رة طويلة، ولم ُتقدر أهميتها حتى عام ُأهمِ َل�ت تجارب مندل فت�رة طويلة، ولم ُتقدر أهميتها حتى عام ُأهمِ َل�ت تجارب مندل فت�رة طويلة، ولم ُتقدر أهميتها حتى عام ُأهمِ َل�ت تجارب مندل فت�رة طويلة، ولم ُتقدر أهميتها حتى عام ُأهمِ َل�ت تجارب مندل فت�رة طويلة، ولم ُتقدر أهميتها حتى عام ُأهمِ َل�ت تجارب مندل فت�رة طويلة، ولم ُتقدر أهميتها حتى عام ُأهمِ َل�ت تجارب مندل فت�رة طويلة، ولم ُتقدر أهميتها حتى عام ُأهمِ ُأهمِ

إليها مندل. ومنذ ذلك الوقت ُعرف مندل بأنه مؤسس علم الوراثة.إليها مندل. ومنذ ذلك الوقت ُعرف مندل بأنه مؤسس علم الوراثة.إليها مندل. ومنذ ذلك الوقت ُعرف مندل بأنه مؤسس علم الوراثة.إليها مندل. ومنذ ذلك الوقت ُعرف مندل بأنه مؤسس علم الوراثة.إليها مندل. ومنذ ذلك الوقت ُعرف مندل بأنه مؤسس علم الوراثة.إليها مندل. ومنذ ذلك الوقت ُعرف مندل بأنه مؤسس علم الوراثة.

عل الوراة 
ُزر الموقع اإللكتروني

www.obeikaneducation.com

للحص�ول عل�ى معلوم�ات ع�ن 
التجارب األولى في الوراثة.

عالمي�ن  اس�م  اذك�ر   :ن�ش��ا
آخري�ن اهتم�ا بالوراث�ة، وأس�ماء 
رك�زا  الت�ي  الحي�ة  المخلوق�ات 

عليها في دراستهما.
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جدول 1 مقارنة الصفات الوراثية التي قام هبا مندل
ال�شفة 
لون االأزهارموقع االأزهارول النبات�شكل القرنلون القرنلون البذور�شكل البذورالوراية

ال�شفة 
ال�شائدة

اأاأاألااأ

ال�شفة 
املتنحية

اأاأ اأبي

الوراثة في الحديقة

ح نبتتين تحمالن صفتين متضادتين، حملت النباتات الناتجة  كان من�دل كلما لقَّ
جميعه�ا صفة أح�د األبوين، واختفت الصفة األخرى، فس�ّماها نباتات هجينة؛ 
ألنه�ا حصلت على جينين متقابلين مختلفي�ن للصفة الوراثية من كال الوالدين. 

وقد زادت هذه النتائج من فضول مندل لمعرفة المزيد عن وراثة الصفات.
م�ن الس�هل تلقيح نبات البازالء للحص�ول على صفات نقي�ة. ونحن نقول: إن 
المخل�وق يحم�ل صفة وراثية نقي�ة عندما تظهر فيه الصفة الوراثية نفس�ها جياًل 
بعد جيل. فمثاًل نباتات البازالء الطويلة الس�اق التي ُتنتج دائًما بذوًرا ينتج عنها 
نباتات طويلة، وتكون صفة طول الس�اق فيها نقية. ولكي تتعرف الصفات التي 

درسها مندل في نبات البازالء انظر الجدول 1.

ملاذا يزرع الفالحون البذور التي حتمل الصفة النقية؟ ملاذا يزرع الفالحون البذور التي حتمل الصفة النقية؟   

ال�شف��ات ال�شائدة وال�شفات المتنحية ُتلقح الحش�رات األزهار في الطبيعة 
بشكل يبدو عشوائيًّا، خالل انتقالها من زهرة إلى أخرى. لكن مندل كان يتحكم 
في عملية التلقيح في تجاربه. ففي إحدى تجاربه استعمل حبوب لقاح من أزهار 
تحمل الصفة النقية لطول الساق، لتلقيح أزهار نباتات تحمل الصفة النقية لقصر 
الس�اق. وتس�مى هذه العملية التلقيح الخلطي. وعندما زرع البذور الناتجة عن 
هذا التلقيح كانت كل النباتات الناتجة طويلة الس�اق، ولم يظهر أي نبات قصير 
الس�اق، فاس�تنتج وجود عامل س�اَعد على ظهور صفة طول الس�اق أطلق عليه 
الصفة الس�ائدة؛ وذلك ألنه س�اد أو أخفى صفة قصر الس�اق. أم�ا عامل الصفة 
التي لم تظهر أو اختفت فأطلق عليه اسم الصفة المتنحية. وُتسمى هذه العوامل 
اليوم الجينات السائدة )الصفة السائدة( والجينات المتنحية )الصفة المتنحية(. 
ولك�ن ماذا يحدث للصفة المتنحية؟ لإلجابة عن هذا الس�ؤال انظر الش�كل 9. 

ح نبتتين تحمالن صفتين متضادتين، حملت النباتات الناتجة  كان من�دل كلما لقَّ
جميعه�ا صفة أح�د األبوين، واختفت الصفة األخرى، فس�ّماها نباتات هجينة؛ جميعه�ا صفة أح�د األبوين، واختفت الصفة األخرى، فس�ّماها نباتات هجينة؛ 
ألنه�ا حصلت على جينين متقابلين مختلفي�ن للصفة الوراثية من كال الوالدين. ألنه�ا حصلت على جينين متقابلين مختلفي�ن للصفة الوراثية من كال الوالدين. 

م�ن الس�هل تلقيح نبات البازالء للحص�ول على صفات نقي�ة. ونحن نقول: إن 
المخل�وق يحم�ل صفة وراثية نقي�ة عندما تظهر فيه الصفة الوراثية نفس�ها جياًل 
بعد جيل. فمثاًل نباتات البازالء الطويلة الس�اق التي ُتنتج دائًما بذوًرا ينتج عنها بعد جيل. فمثاًل نباتات البازالء الطويلة الس�اق التي ُتنتج دائًما بذوًرا ينتج عنها 
نباتات طويلة، وتكون صفة طول الس�اق فيها نقية. ولكي تتعرف الصفات التي نباتات طويلة، وتكون صفة طول الس�اق فيها نقية. ولكي تتعرف الصفات التي 

ُتلقح الحش�رات األزهار في الطبيعة ُتلقح الحش�رات األزهار في الطبيعة 
بشكل يبدو عشوائيًّا، خالل انتقالها من زهرة إلى أخرى. لكن مندل كان يتحكم بشكل يبدو عشوائيًّا، خالل انتقالها من زهرة إلى أخرى. لكن مندل كان يتحكم 
في عملية التلقيح في تجاربه. ففي إحدى تجاربه استعمل حبوب لقاح من أزهار في عملية التلقيح في تجاربه. ففي إحدى تجاربه استعمل حبوب لقاح من أزهار 
تحمل الصفة النقية لطول الساق، لتلقيح أزهار نباتات تحمل الصفة النقية لقصر 
الس�اق. وتس�مى هذه العملية التلقيح الخلطي. وعندما زرع البذور الناتجة عن 
هذا التلقيح كانت كل النباتات الناتجة طويلة الس�اق، ولم يظهر أي نبات قصير 
الس�اق، فاس�تنتج وجود عامل س�اَعد على ظهور صفة طول الس�اق أطلق عليه 
؛ وذلك ألنه س�اد أو أخفى صفة قصر الس�اق. أم�ا عامل الصفة ؛ وذلك ألنه س�اد أو أخفى صفة قصر الس�اق. أم�ا عامل الصفة 
. وُتسمى هذه العوامل . وُتسمى هذه العوامل 
اليوم الجينات السائدة )الصفة السائدة( والجينات المتنحية )الصفة المتنحية(. 

الصفات الوراثية
ارجع إلى كراسة األنشطة العملية
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اإلثراء العلمي

للح�شول  االأول وزرعها،  الجيل  البذور من    جمع مندل  ج
لديها  االأفراد  اأن  فاكت�شف  الثاني،  الجيل  على 
ال�شفتان: قرون خ�شراء وقرون �شفراء، بن�شبة )3( 
المتنحية  ال�شفة  اأّن  اأْي  �شفراء.   )1( اإلى  خ�شراء 
مئات  التجربة  هذه  تكرار  وعند  اأخرى.  مرة  ظهرت 
يتوقع  جعله  مما  نف�شها،  النتيجة  على  المرات ح�شل 

ن�شبة لون قرون الجيل الثاني.

الآباء

الجيل الثاني

الجيل الأول

 اكت�ش��ف من��دل اأن االأبوي��ن ينتج��ان  ب
ق��رون  ذوو  اأف��راده  جمي��ع    جي��الاً
المتنحي��ة  ال�شف��ة  اأم��ا  خ�ش��راء. 
)الل��ون االأ�شفر( فال تظهر في اأفراد 

الجيل االأول.

االآباء في  اأحد  لون قرون    اأ
خ�ش���راء  من��دل  تج�ارب 
ال��ش��ائ�����دة(،  )ال��ش�ف���ة 
�شف�راء  ق�رون��ه  واالآخ�ر 

)ال�شفة المتنحية(.

ال�شكل 9

اكتشف مندل أن التجارب التي قام هبا عىل نباتات البازالء يف احلديقة أدت إىل فهم الوراثة. وخالل ثامنية أعوام درس الصفات املختلفة 

ل كيفية انتق�ال هذه الصفات إىل األبن�اء، ومن هذه الصفات صفة ل�ون القرن. واملخطط أدن�اه يوضح نتائج  يف ه�ذه النبات�ات، وس�جِّ

جتارب مندل عىل لون القرن.

جتارب مندل
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ع الصفات االحتماالت في توقُّ

إذا اختلف�ت أنت وأختك على مش�اهدة برنامج تلف�ازي، ولجأت إلى االقتراع، 
برمي قطعة نقد لحل النزاع، فإنك تس�تعمل االحتماالت. االحتماالت فرع من 
ف�روع الرياضيات، وهي تس�اعد على توقع فرصة حدوث ش�يء ما. فإذا رميت 
قطعة النقد في الهواء، فما احتمال ظهور الصورة؟ ألن لقطعة النقد وجهين،فإن 
هناك احتمالين، هما الصورة أو الكتابة. لذا فإن احتمال ظهور الصورة هو 50 %.
لج�أ مندل إل�ى االحتماالت في تفس�ير نتائج�ه. وألنه كان يحص�ل على أعداد 
ا. فخالل  كبي�رة م�ن النباتات لدراس�ة الصفة الواحدة، كان�ت نتائجه دقيقة ج�دًّ
ثماني س�نوات درس مندل 30000 نبتة ب�ازالء تقريًبا، مما زاد من فرصه لرؤية 

النماذج المتكررة.

مرب��ع باني افت�رض أن�ك أردت معرف�ة ل�ون أزهار نبات�ات الب�ازالء الناتجة 
ع�ن تلقيح نبات أزهاره بيض�اء، مع نبات أزهاره أرجواني�ة، كيف يمكنك توقع 
صفات النباتات الناتجة دون إجراء التلقيح؟ هناك طريقة مناس�بة وس�هلة يمكن 
استخدامها لتوقع النتائج، اعتماًدا على تجارب مندل، إنها مربع بانيت. يستخدم 
ف�ي مرب�ع بانيت الحرف الكبي�ر للتعبير عن الجي�ن )الصفة( الس�ائد، والحرف 
الصغي�ر للتعبي�ر عن الجين )الصفة( المتنحي. وبذلك فإنك تكتب ش�فرة تظهر 
الط�رز الجيني�ة للمخل�وق الحي. وعن�د معرفة معن�ى الحروف تس�تطيع معرفة 

الصفة، ومعرفة الكثير عن توارث الصفات الوراثية في المخلوق الحي.
تس�مى الصف�ات التي تظهر عل�ى المخلوق الحي وس�لوكه الناتج�ة عن الطرز 
الجيني�ة، الطرَز المظهرية، فالطرز المظهرية للون األزهار في نبات فم الس�مكة 
كما يظهر في الش�كل 10 هو اللون األحمر. وإذا كان لون الش�عر عند إنس�ان ما 

ا  مثاًل فإن الطرز المظهرية للون الشعر عند هذا اإلنسان هي لون شعر بني. بنيًّ

الجين��ات تح��دد ال�شف��ات الوراية تحت�وي معظم الخاليا في الجس�م على 
جيني�ن متقابلي�ن على األقل للصف�ة الوراثية الواحدة، ف�إذا كان للمخلوق الحي 
جين�ان متقاب�الن متماث�الن نق�ول: إن�ه نقي الصف�ة (متماث�ل الجين�ات) للصفة 
الوراثي�ة. وتبًعا لتج�ارب مندل على البازالء فإنها تكت�ب TT )متماثل الجينات 
لصفة طول الساق –•الصفة السائدة(، أو tt )متماثل الجينات لصفة قصر الساق(. 
أم�ا المخل�وق الحي الذي له جينان متقابالن مختلف�ان للصفة الوراثية فنقول إنه 
هجين الصفة (غير متماثل الجينات) للصفة الوراثية. وبذلك فإن جميع النباتات 

.Tt المهجنة التي أنتجها مندل غير متماثلة الجينات لصفة الطول

إذا اختلف�ت أنت وأختك على مش�اهدة برنامج تلف�ازي، ولجأت إلى االقتراع، 
برمي قطعة نقد لحل النزاع، فإنك تس�تعمل االحتماالت. االحتماالت فرع من 
ف�روع الرياضيات، وهي تس�اعد على توقع فرصة حدوث ش�يء ما. فإذا رميت 
قطعة النقد في الهواء، فما احتمال ظهور الصورة؟ ألن لقطعة النقد وجهين،فإن 

لج�أ مندل إل�ى االحتماالت في تفس�ير نتائج�ه. وألنه كان يحص�ل على أعداد 
ا. فخالل  ا. فخالل كبي�رة م�ن النباتات لدراس�ة الصفة الواحدة، كان�ت نتائجه دقيقة ج�دًّ كبي�رة م�ن النباتات لدراس�ة الصفة الواحدة، كان�ت نتائجه دقيقة ج�دًّ
 نبتة ب�ازالء تقريًبا، مما زاد من فرصه لرؤية 

افت�رض أن�ك أردت معرف�ة ل�ون أزهار نبات�ات الب�ازالء الناتجة افت�رض أن�ك أردت معرف�ة ل�ون أزهار نبات�ات الب�ازالء الناتجة 
ع�ن تلقيح نبات أزهاره بيض�اء، مع نبات أزهاره أرجواني�ة، كيف يمكنك توقع ع�ن تلقيح نبات أزهاره بيض�اء، مع نبات أزهاره أرجواني�ة، كيف يمكنك توقع 
صفات النباتات الناتجة دون إجراء التلقيح؟ هناك طريقة مناس�بة وس�هلة يمكن صفات النباتات الناتجة دون إجراء التلقيح؟ هناك طريقة مناس�بة وس�هلة يمكن 
. يستخدم . يستخدم 
ف�ي مرب�ع بانيت الحرف الكبي�ر للتعبير عن الجي�ن )الصفة( الس�ائد، والحرف 
الصغي�ر للتعبي�ر عن الجين )الصفة( المتنحي. وبذلك فإنك تكتب ش�فرة تظهر 
 للمخل�وق الحي. وعن�د معرفة معن�ى الحروف تس�تطيع معرفة 

تس�مى الصف�ات التي تظهر عل�ى المخلوق الحي وس�لوكه الناتج�ة عن الطرز 
، فالطرز المظهرية للون األزهار في نبات فم الس�مكة 
 هو اللون األحمر. وإذا كان لون الش�عر عند إنس�ان ما 

تحت�وي معظم الخاليا في الجس�م على 
جيني�ن متقابلي�ن على األقل للصف�ة الوراثية الواحدة، ف�إذا كان للمخلوق الحي 
 للصفة 
 )متماثل الجينات  )متماثل الجينات 
 )متماثل الجينات لصفة قصر الساق(.  )متماثل الجينات لصفة قصر الساق(. 
أم�ا المخل�وق الحي الذي له جينان متقابالن مختلف�ان للصفة الوراثية فنقول إنه 
 للصفة الوراثية. وبذلك فإن جميع النباتات  للصفة الوراثية. وبذلك فإن جميع النباتات 

TtTtTtTtالمهجنة التي أنتجها مندل غير متماثلة الجينات لصفة الطول 

ع الصفات االحتماالت في توقُّ

ال�شكل 10 الطرز المظهرية للون األزهار 
في نبات فم السمكة هو اللون 

األحمر.
يمكن�ك تحدي�د  ه�ل  ح�ّدد 
الطرز الجينية لَِلون األزهار؟ 

فسر إجابتك.

االحتامالت 50 : 50
ارجع إلى كراسة األنشطة العملية
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هجينة  احلية  واملخلوقات  الصفة  نقية  احلية  املخلوقات  بني  الفرق  ما   
الصفة؟

ر�ش�� مربع باني  لتوقع ظهور صفة ما باس�تخدام مربع باني�ت ُتَمثَّل أزواج الجينات 
المتقابل�ة ألح�د اآلباء باس�تعمال الح�روف في الصف العل�وي لمرب�ع بانيت، بحيث 
يحت�وي كل مرب�ع على حرف واحد، وتمثل أزواج الجين�ات المتقابلة لألب اآلخر في 
العم�ود األول، ثم ُتم�أل كل المربعات في الجدول بزوج م�ن الجينات، واحد من كال 

األبوين. وتمثل األحرف التي يتم الحصول عليها الطرز الجينية المحتملة لألبناء.األبوين. وتمثل األحرف التي يتم الحصول عليها الطرز الجينية المحتملة لألبناء.

ح�شاب الن�شبةتطبي الرياشيات

مربع بانيت : تَزاوج قّط لون شعره أسود هجني الصفة )Bb( وقطة شعرها أشقر  نقية الصفة )bb(. استعمل مربع 

بانيت لتحديد احتامل والدة قّط شعره أسود. 

احلل: 
.B ُيمّثل اجلني السائد باحلرف ∙ املعطيات:    

.b ُيمّثل اجلني املتنحي باحلرف ·      
ما النسبة املحتملة لوالدة قّط شعره أسود؟ املطلوب: 

∙ أكمل مربع بانيت. احلل :    
∙ هناك طرازان Bb وأربعة نواتج حمتملة.      

   عدد مرات احلصول عىل شعر أسود              
∙ نسبة لون الشعر األسود=

        
املجموع الناتج الكيل       

=        =        =       

التحقق من اإلجابة: نصف األربعة = 2 وهو عدد القطط ذات الشعر األسود.

 .)y( س�ائد عىل اللون األخرض )Y( 1-  يف نبات البازالء، اللون األصفر للبذور
باستعامل مربع بانيت املجاور، ما احتامل ظهور نباتات بذورها صفراء؟

2-  ما احتامل ظهور نباتات هلا الطراز اجليني yy؟

1

2
3

4

B b

b Bb bb

b Bb bb

القّط االأ�شود

راء
�شق
ة ال
قّط
ال

Y y

Y YY Yy

y Yy y•y

Yy اأب

Yy
ب 
اأ

2
4

1
2

%50

ملراجعة التدريبات ارجع إىل املوقع 
اإللكرتوين 
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م�شائل تدريبية
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مب��اد الوراة عل�ى الرغم من عدم معرفة العالم من�دل ب� DNA أو الجينات 
أو الكروموس�ومات، إال أنه نجح في تفسير كيفية انتقال الصفات من اآلباء إلى 
ا. وأدرك أن وجود بعض العوامل في نبات البازالء تسبب  األبناء وتمثيلها رياضيًّ

ظهور صفات وراثية محددة. ويلخص الجدول 2 مبادئ علم الوراثة.

جدول 2 مباد عل الوراة

1ياال ال  اوال  لا ابا ايا 

2اي ا اأو ا ابا ايا اأ 

3
 ابا ايا ا ا ال الن اول ال ا
 ي ي لا ل وا  يب ل اال ل

أمراض وراثية

ث عبر األجي�ال؛ فهناك أمراض  ليس�ت الصفات الش�كلية وحدها هي التي تورَّ
يورثه�ا األج�داد واآلباء لألبناء واألحفاد يطلق عليها اس�م األم�راض الوراثية، 
كأمراض فقر الدم المنجلي، ونقص الخميرة، والثالس�يميا، والس�كر الوراثي، 
وغيرها من األمراض التي قد تعود أسبابها الخلقية إلى اضطرابات أو اختالالت 
ف�ي الجينات التي يحملها الفرد، والتي قد تظهر عند الوالدة أو في عمر محدد، 
وتس�مى األمراض في هذه الحالة األمراض الوراثية؛ وذلك ألن التغيرات التي 
ط�رأت على الجينات تورث عبر األجيال م�ن خالل عملية اإلخصاب التي تتم 
بين األمش�اج الذكرية مع األمشاج األنثوية التي تحمل جينات المرض من أحد 

األبوين أو كليهما.

مر��ص فق��ر ال��دم المنجلي من األم�راض الوراثية المنتش�رة ف�ي العالم وفي 
مملك�ة البحرين م�رض فقر الدم المنجلي Sickle-cell Disease الذي يس�ببه 
ح�دوث اضطراب جين�ي يصيب خاليا ال�دم الحمراء، مما ي�ؤدي إلى حدوث 
خلل في تكوين هيموجلوبين الدم، وهو بروتين مس�ؤول عن حمل األكس�جين 

إلى خاليا الجسم.
فاألش�خاص المصاب�ون بمرض فقر ال�دم المنجلي يحملون خالي�ا دم حمراء 
منجلية الش�كل مختلفة عن الش�كل القرص�ي )الدائري( لخاليا ال�دم الحمراء 
ل�دى األصح�اء، الح�ظ الش�كل 11. وقد دلت األبح�اث عل�ى أن خاليا الدم 
الحم�راء المنجلي�ة الش�كل ف�ي المصابي�ن بهذا الم�رض ال تق�وى على حمل 
األكس�جين بكفاءة، كما في خاليا الدم القرصية الش�كل ف�ي األصحاء، كما أن 
ش�كلها المنجل�ي يعيق مرور الدم خالل األوعية الدموي�ة الدقيقة، وتعمل على 
انسدادها، لذا فإن المرضى في هذه الحالة يعانون من نقص في كمية األكسجين 

في الدم وما يصاحب ذلك من آالم وضعف في الجسم.

 أو الجينات 
أو الكروموس�ومات، إال أنه نجح في تفسير كيفية انتقال الصفات من اآلباء إلى 
ا. وأدرك أن وجود بعض العوامل في نبات البازالء تسبب  ا. وأدرك أن وجود بعض العوامل في نبات البازالء تسبب األبناء وتمثيلها رياضيًّ األبناء وتمثيلها رياضيًّ

ث عبر األجي�ال؛ فهناك أمراض  ليس�ت الصفات الش�كلية وحدها هي التي تورَّ
 ، ،
كأمراض فقر الدم المنجلي، ونقص الخميرة، والثالس�يميا، والس�كر الوراثي، كأمراض فقر الدم المنجلي، ونقص الخميرة، والثالس�يميا، والس�كر الوراثي، 
وغيرها من األمراض التي قد تعود أسبابها الخلقية إلى اضطرابات أو اختالالت وغيرها من األمراض التي قد تعود أسبابها الخلقية إلى اضطرابات أو اختالالت 
ف�ي الجينات التي يحملها الفرد، والتي قد تظهر عند الوالدة أو في عمر محدد، ف�ي الجينات التي يحملها الفرد، والتي قد تظهر عند الوالدة أو في عمر محدد، 
وتس�مى األمراض في هذه الحالة األمراض الوراثية؛ وذلك ألن التغيرات التي 
ط�رأت على الجينات تورث عبر األجيال م�ن خالل عملية اإلخصاب التي تتم 
بين األمش�اج الذكرية مع األمشاج األنثوية التي تحمل جينات المرض من أحد 

من األم�راض الوراثية المنتش�رة ف�ي العالم وفي 
 الذي يس�ببه  الذي يس�ببه 
ح�دوث اضطراب جين�ي يصيب خاليا ال�دم الحمراء، مما ي�ؤدي إلى حدوث 
خلل في تكوين هيموجلوبين الدم، وهو بروتين مس�ؤول عن حمل األكس�جين 

فاألش�خاص المصاب�ون بمرض فقر ال�دم المنجلي يحملون خالي�ا دم حمراء 
منجلية الش�كل مختلفة عن الش�كل القرص�ي )الدائري( لخاليا ال�دم الحمراء 
. وقد دلت األبح�اث عل�ى أن خاليا الدم 
الحم�راء المنجلي�ة الش�كل ف�ي المصابي�ن بهذا الم�رض ال تق�وى على حمل 
األكس�جين بكفاءة، كما في خاليا الدم القرصية الش�كل ف�ي األصحاء، كما أن األكس�جين بكفاءة، كما في خاليا الدم القرصية الش�كل ف�ي األصحاء، كما أن 
ش�كلها المنجل�ي يعيق مرور الدم خالل األوعية الدموي�ة الدقيقة، وتعمل على ش�كلها المنجل�ي يعيق مرور الدم خالل األوعية الدموي�ة الدقيقة، وتعمل على 
انسدادها، لذا فإن المرضى في هذه الحالة يعانون من نقص في كمية األكسجين انسدادها، لذا فإن المرضى في هذه الحالة يعانون من نقص في كمية األكسجين 

في الدم وما يصاحب ذلك من آالم وضعف في الجسم.

 أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات  أو الجينات 

ال�شكل 11  خاليا الدم الحمراء القرصية 
والمنجلية.
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ومم�ا يجدر بالذكر أن األفراد الحاملين لجيَنْين مس�ؤوَلْين عن هذا المرض هم 
المصاب�ون بالم�رض، وتظه�ر عليه�م األعراض واضح�ة، في حي�ن أن األفراد 
الحاملي�ن لجي�ن واح�د مس�ؤول عن ه�ذا المرض بينم�ا الجين اآلخ�ر طبيعي 
ف�إن هؤالء يحملون نوعين م�ن خاليا الدم الحمراء إحداهم�ا طبيعية )قرصية( 
ا ال يوجد  واألخ�رى منجلية الش�كل، وال تظهر عليه�م األعراض ع�ادة. وحاليًّ
ع�الج فاعل لهذا الم�رض، والمصابون به تعطى لهم ع�ادة أدوية تخفف عنهم 

اآلالم، وتمنع انسداد األوعية الدموية. 
وعل�ى الرغم م�ن عدم وجود عالج ناجع لهذا المرض فإن�ه يمكن بفعل التقدم 
الكبي�ر الذي أحرزته العلوم الطبية مؤخًرا عموًم�ا، والجراحة خصوًصا التغلب 
على اآلثار الخطيرة لبعض الجينات المرضية الموروثة، فاألطفال الذين يعانون 
من مرض أنيميا الدم المنجلي أمكن استبدال دمائهم بخاليا دم حمراء طبيعية.

 ما تأثري مرض فقر الدم املنجيل عىل األوعية الدموية؟

اال�شت�ش��ارات الوراي��ة إن معظ�م األم�راض الوراثي�ة يصعب إن لم يس�تحل 
 Genetic عالجها، إال أنه يمكن تفاديها. ولهذا تبرز أهمية االستشارات الوراثية
Counselling، وخصوًص�ا للراغبي�ن ف�ي ال�زواج واإلنج�اب، فالمعروف أن 

زواج األق�ارب ع�ادة ما يؤدي إلى إنتاج س�الالت ضعيفة فيه�ا الكثير من أوجه 
النق�ص والضعف، وخصوًصا في حالة وجود مرض وراثي في العائلة. ويمكن 
تفس�ير ذلك ب�أن الكثير م�ن الجينات المرضية تك�ون متنحي�ة، وأن الزواج بين 

األقارب وثيقي القربى يتيح فرصة أكبر لظهور تأثير مثل هذه الجينات.
وق�د فتحت الكثير من عي�ادات االستش�ارات المتعلقة باألم�راض الوراثية في 
مختل�ف أنح�اء العال�م، ومنه�ا مملك�ة البحري�ن، وبه�ا اختصاصيون إلرش�اد 
األشخاص الذين يحتمل حملهم لبعض جينات التشوهات واألمراض الوراثية، 
أو يعلمون بوجودها في بعض أفراد عائالتهم ويخشون ظهورها في نسلهم، مما 

يتيح الفرص الكافية لتفادي اإلصابة بمثل تلك األمراض.

CounsellingCounsellingCounselling

ومم�ا يجدر بالذكر أن األفراد الحاملين لجيَنْين مس�ؤوَلْين عن هذا المرض هم 

اأمراص وراية 
ُزر الموقع اإللكتروني

www.obeikaneducation.com

للحص�ول عل�ى معلوم�ات ع�ن 
األمراض الوراثية.

ن�شا: ابحث عن أحد األمراض 
الوراثي�ة محدًدا أس�بابه وأعراضه 
م�ن  الوقاي�ة  وكيفي�ة  ومخاط�ره 

اإلصابة به.
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الخال�شة
ال�شفات الوراية 

• 	 اءالأب الآباء ا  اال الان اال
 ياال اال الان يي ا اال 

ب  اب ابا ايل ااو

•  ا1  باأ ل اب  نا الالء 	
يي الال ا ا 

• 	 ياال ال الان   ل اأول ا
يالاأ   اال

• 	 ا   ل اء  ل 1 ا 
ل اليل ا  يا الن اال

الوراة يف احلديقة 
• 	 ل  ياو ا الان جال

الآباء  اال ياال

• 	ي واأ ا لا اال 
االحتماالت يف توقع ال�شفات

• 	اوال ان ل باني ب ل

• 	اال  ا و ل ا ان اأ
اأمراص وراية

• 	ياال االأ  يجا ال  

• 	  ا  ياال ااال ايا ا
ياال االأ اان

اخترب نف�ش
قارن. ما الفرق بني اجلينات السائدة، واجلينات املتنحية؟. 1
�شف. كيف متّثل اجلينات الس�ائدة واجلينات املتنحية يف . 2

مربع بانيت؟
�شف  شكل كرات الدم احلمراء يف دم الشخص املصاب . 3

بمرض فقر الدم املنجيل. ما تأثري ذلك يف الدورة الدموية؟
وش الف�رق بني الطرز اجلينية، والطرز املظهرية، وأعط . 4

أمثلة عىل ذلك.
ا�شتنتج. مل�اذا أطلق ع�ىل جرجيور مندل لقب مؤس�س . 5

علم الوراثة؟
التفك الناقد: إذا عرفت الطرز املظهرية لصفة وراثية . 6

متنحي�ة فه�ل يمكن�ك معرفة الط�رز اجلينية هل�ا؟ وضح 
إجابتك من خالل األمثلة.

ا�شتخ��دام الن�شبة. إذا تم تلقيح ذبابة فاكهة . 7
طويلة اجلناح )غري نقية(، مع ذبابة فاكهة قصرية 
اجلناح )نقية(، فاستخدام مربع بانيت ملعرفة نسبة 
األبناء الذين حيمل�ون صفة قرص اجلناح، علاًم 
بأن صفة طول اجلناح سائدة عىل قرَص اجلناح.



اخترب نف�ش
2 
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ا�شتق�شاء
من واقع احلياة

 سؤال من واقع الحياة 

تحدث الطفرات للجينات السائدة، والجينات المتنحية. وتظهر الصفات المتنحية 
فق�ط عندما يكون للمخلوق الح�ي جينان متنحيان للصفة. ف�ي حين تظهر الصفة 
الس�ائدة عندم�ا يملك المخلوق الحي جيًنا أو جينين س�ائدين له�ذه الصفة. لماذا 
تح�دث بعض الطف�رات في الصفات الوراثية األكثر ش�يوًعا، ف�ي حين ال تحدث  
طف�رات أخ�رى في الصفات األقل ش�يوًعا؟ ك�ّون فرضية توضح كي�ف يمكن أن 

تصبح الطفرة صفة شائعة.

 أعمل خطة 

1  الح��ظ الصف�ات الوراثية الش�ائعة بين الحيوان�ات المختلفة مث�ل الحيوانات -
األليفة أو الحيوانات التي قد تشاهدها في حديقة الحيوانات.

2  تعر الجينات التي تحمل هذه الصفات في كل حيوان.-
3  ابح��ث عن الصفات الوراثية لتكتش�ف أيها ينتج ع�ن طفرات؟ وهل الطفرات -

جميعها سائدة؟ وأيها مفيد؟

ستتعلم أن 
الصف�ات الوراثية  � تالح��ظ 

لعدد من احليوانات.
تتح�ول  � كي�ف  تبح��ث 

الطفرات إىل صفة وراثية؟
ع�ن  � معل�وم��ات  جتم���ع 

الطفرات.
ْن�شئ جدول تكرار بالبيانات  � ت

الذي حتصل عليه وتوزعه عىل 
الطلبة اآلخرين.

مصدر البيانات

ارجع إلى الموقع اإللكتروني
 www.beikaneducation.com

أو أي مواقع أخرى مناس�بة للحصول 
المعلوم�ات ع�ن  المزي�د م�ن  عل�ى 
بي�ن  الش�ائعة  الوراثي�ة  الصف�ات 
الحيوانات المختلفة، والجينات السائدة، 
والجينات المتنحية. وش�ارك زمالءك 
ف�ي المعلوم�ات التي تحص�ل عليها.

حمامة مروحية الذيل

النمر األبيض

الطفرات
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   اتباع الخطة

11 تأكد من موافقة معلمك على خطتك قبل أن تبدأ تنفيذها.-
21 ُزر الموقع اإللكتروني أدناه، لتعرف المواقع اإللكترونية التي يمكنك زيارتها للحصول على معلومات عن الطفرات -

والوراثة.
31 ر ما إذا كانت الطفرات مفيدة أو ضارة أو ال تأثير لها، وسّجل بياناتك في دفتر العلوم.- قرِّ

   تحليل البيانات

11 �سّجل  في دفتر العلوم قائمة بالصفات الوراثية التي تنتج عن طفرات. -
21 د أي هذه الصفات نتج عن طفرات.- �سف أحد الحيوانات األليفة أو حيواًنا شاهدته في حديقة الحيوانات، وحدِّ
31 �أن�سئ مخطًطا تقارن فيه بين الطفرات السائدة والطفرات المتنحية، وتحديد أيها أكثر انتشاًرا.-
41 �سارك الطلبة اآلخرين في النتائج التي حصلت عليها بوضعها في الموقع اإللكتروني المدون أدناه.-

  ق  استنتج وطبِّ

11 ق��ارن المعلومات التي تحصل عليها بما يحص�ل عليها زمالؤك، والمعلومات األخرى في الموقع اإللكتروني. اذكر -
بعض الصفات الوراثية التي وجدها زمالؤك ولم تحصل عليها أنت، وأيها أكثر شيوًعا؟

21 انظر إلى مخططك حول الطفرات. هل الطفرات جميعها مفيدة؟ متى تكون الطفرة ضارة بالمخلوق الحي؟-
31 ع كيف تتأثر بياناتك إذا قمت بتنفيذ هذا االستقصاء لطفرة شائعة ظهرت حديًثا ألول مرة؟ هل تعتقد أنك سوف - توقَّ

تشاهد عدًدا أكبر من الحيوانات التي تحمل هذه الصفة أم أقل؟ 
41  تح�دث الطف�رات كل ي�وم، ولك�ن نرى القليل منها. اس�تنتج ك�م طفرة أدت إلى تغي�رات في األن�واع خالل ماليين -

السنوات الماضية؟

�بحث في الموقع اإللكتروني الموضح أدناه، 
ح�ول ه�ذا النش�اط، ث�م اكت�ب نتائج�ك في 
الج�دول المتوافر، وقارنه�ا بنتائج زمالئك، 

 وصّمم مخطًطا يبّين النتائج جميعها. 
  www.obeikaneducation.com

ببياناتك
تـــــوا�صــــــل
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االإراء العلمي
اينوم الب�شري
العلوم

..هل تعل


عندما نجح العلامء يف رسم اخلريطة اجلينية لإلنسان )اجلينوم البرشي(، 
حيث اس�تطاع العلامء التوصل إىل حتديد 30000 - 40000 جني يف 
كل خلي�ة من خاليا جس�م اإلنس�ان. فاجلين�ات موج�ودة يف كل نواة 

للخلية )1000000000 خلية يف جسمك( .

DNA
إذا ُحّل�ْت سالس�ل DNA يف اجلين�وم الب�رشي 

ثم ربط�ت النهاي�ة بالنهاية فس�يكون طوهلا أكثر 

م�ن 1٫5م، وعرضها يق�ارب 130 تريليون من 

السنتمرت الواحد. أْي أن الشعرة الواحدة أعرض 

من ذلك 200٫000 مرة.

دون توقف، لقراءة أزواج القواعد األساسية )3 بليون( املكّونة للجينوم البرشي 
يف اجلسم.

 1٫024( جيجابايت  فكم  للحاسوب،  التخزينية  السعة  من  ميجابايت   1 األساسية  القواعد  من  مليونان  استهلك  إذا 
ميجابايت( حتتاج لتعبئة اجلينوم البرشي؟

أوجـد 
 www.obeikaneducation.com يطمح علامء اجلينوم البرشي إىل حتديد موقع اجلينات املسببة لألمراض. زر املوقع اإللكرتوين

أو غريه من املواقع للبحث عن األمراض الوراثية، وشارك زمالءك يف النتائج التي حصلت عليها.

شعرة إنسان

شعرة إنسان تحت 
العدسة المكبرة

DNA

النواة

السيتوبالزم

الشبكة
اإلندوبالزمية

املريكزات

امليتوكوندريا
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121212121212121212دليل مراجعة الفصل
DNA الدرس ا�ول مادة الوراثة

DNA ج�زيء ضخم يتكون من سلس�لتين حلزونيتين من . 1

السكر، وجزيئات الفوسفات، والقواعد النيتروجينية.
تحت�وي جميع الخاليا على DNA. وُتس�مى أي قطعة من . 2

DNA  مسؤولة عن تصنيع بروتين محدد الجين.

يمكن لجزيء DNA أن يتضاعف )أو ينس�خ نفس�ه(، وهو . 3
 mRNA :بأنواعه الثالثة ،RNA النم�وذج الذي ُيصّنع من�ه
الراس�ل، و rRNA الرايبوس�ومي، و tRNA الناق�ل، والتي 

تستعمل جميعها في عملية تصنيع البروتينات.
ُتسمى التغيرات الفجائية في DNA  الطفرات.. 4

الدرس الثاني علم الوراثة

عل�م الوراث�ة ه�و العل�م ال�ذي يبح�ث ف�ي كيفي�ة انتق�ال . 1
الصف�ات الوراثي�ة. ويع�ود الفض�ل إل�ى العال�م مندل في 

تحديد القوانين األساسية لعلم الوراثة. 
تتحك�م الجين�ات المتقابل�ة عل�ى الكروموس�ومات ف�ي . 2

الصفات الوراثية. 
3 .. بعض الجينات المتقابلة سائدة، وبعضها اآلخر متنحٍّ
عندما ينفصل زوج من الكروموس�ومات خالل االنقس�ام . 4

المنّصف تتحرك الجينات المنفصلة إلى الخاليا الجنسية. 
وقد وجد مندل أنه يس�تطيع توقع الصفات الوراثية لألفراد 

الناتجة عن التزاوج.

مراجـعــة ا�فـكـار الرئيـســة

تصور ا�فكار الرئيسة

أعد رسم الخريطة المفاهيمية التالية حول عملية تصنيع DNA في دفتر العلوم، ثم أكملها.
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ا�شتخدام املفردات

ام�أل الفراغ�ات ف�ي الجم�ل اآلتي�ة باس�تخدام المصطل�ح 
(المفردة) العلمي المناسب: 

.................... شفرة تصنع البروتين.- 1

التركيب الموجود داخل النواة ويحمل المادة الوراثية - 2
هو .....................

3 - DNA ُيس�مى أي انحراف ينتج خالل عملية تضاعف
......................

يطلق على األشكال المتقابلة من الجين .....................- 4

المظهر الخارجي للصفة الوراثية يسمى ...................- 5

الط�ول، ولون العيون، ولون الجلد في اإلنس�ان أمثلة - 6
على وراثة ......................

الجين المس�ؤول عن ظهور الصفة الوراثية غير النقية - 7
هو......................

..................... انتق�ال الصف�ات الوراثي�ة م�ن - 8
اآلباء إلي األبناء. 

امل���فاه������ي تثبي
اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

أي مم�ا يل�ي ج�زيء حلزوني م�زدوج يمت�از بوجود - 9
القواعد النيتروجينية في صورة أزواج؟

   أ- RNA.   ب- الحمض األميني. 
.DNA -ج- البروتين.  د  

م�ا القاع�دة النيتروجيني�ة الت�ي توج�د ف�ي RNA وال - 10
توجد في DNA؟

   أ-  الثايمين.   ب- الثايرويد.

  ج- األدنين.  د- اليوراسيل.

م�ا ال�ذي يحم�ل الش�فرة الوراثي�ة م�ن الن�واة إل�ى - 11
الرايبوسومات؟

.RNA  -ب      .DNA -أ   

د-  الجين.   ج- البروتين.  

ما الذي ينفصل في أثناء االنقسام المنّصف؟- 12
   أ- البروتينات.     ب- الطرز المظهرية.

د- مخطط ساللة العائلة.   ج- الجينات المتقابلة. 

م�ا ال��ذي يتح�ك�م ف��ي الص�ف�ات الوراثي���ة ف�ي - 13
المخلوق الحي؟

ب- الجدار الخلوي.     أ- الغشاء البالزمي. 
د- مربع بانيت.   ج- الجينات.  

م�ا الط�رز المظهرية الت�ي تظهر ف�ي األبناء ف�ي مربع - 14
بانيت أدناه؟

  أ- جميعها متنحية.
   ب- جميعها سائدة.

.    ج- نصفها سائد ونصفها متنحٍّ
   د- كل فرد له صفة تختلف عن اآلخر.

fF

F F F

F f

F f

F F F
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 تسلسل القواعد النيتروجينية على RNA الناتجة - ١٥
عن قطعة DNA تحمل تسلسـل القواعد النيتروجينية 
التالية: ATCCGTC. انظر إلى الشكل ٢ لتتوصل إلى 

اإلجابة.

 هـل تنتقـل الطفـرة التـي تحملها خاليـا جلد - ١٦ 
شخص إلى أبنائه؟ فسر إجابتك.

صنف انقل الجدول التالي إلى دفترك ثم أكمله.- ١٧
RNADNA
DNARNA









والجينـات - ١٨ والجينـات،   ،DNA بيـن  العالقـة  
المتقابلة، والكروموسومات.

استعمل الشكل أدناه لإلجابة عن السؤال ١٩.
TtTt
TtTt

 ما الطرز الجينيـة لآلباء التي نتج عنها - ١٩
مربع بانيت أعاله؟

 تزوج شـاب مصاب بمرض فقر الدم المنجلي - ٢٠
بفتـاة حاملـة للمرض نفسـه. فهـل يمكـن أن ينجبوا 

ر إجابتك. أطفاالً أصحاء؟ فسّ

ل - ٢١  اكتب مقالـة لإلعالن عن نبـات جديد معدّ



نهـا الطريقة المسـتعملة لتطوير النبات،  ا، وضمّ وراثيًّ
والصفـات التـي تغيـرت، والمواصفات التـي تتوقع 

مشاهدتها. ثم اقرأ المقالة لزمالئك في الصف.

 صفة الشـعر األملس في اإلنسـان سـائدة على - ٢٢ 
ع كيف يسـتطيع أبوان لهما  صفة الشـعر المتعرج. توقّ

صفة شعر أملس إنجاب طفل لديه شعر متعرج.

 استخدم الرسم البياني لإلجابة عن السؤال ٢٣.



 
















باسـتعمال المخطط أعاله، كم - ٢٣
يزيد الجينوم في اإلنسان عليه في ذبابة الفاكهة؟ 

استخدم الشكل لإلجابة عن السؤال ٢٤.

C
C

C C
CG G

G G
G

G
U

U
U

U

U
A

A A

A
A

ما عـدد األحماض األمينية التي - ٢٤
ن البروتين، كما يتضح في الشـفرة المحمولة  تكوّ

على mRNA أعاله؟



١٨٤



 

 أّي العمليات التالية تنتج ثاني أكسيد الكربون الذي - 1
تخرجه مع هواء الزفير؟
  أ- الخاصية األسموزية.

 .DNA ب- تصنيع  
  ج- البناء الضوئي.

  د- التنفس الخلوي.

 أي مرحلة من دورة الخلية تتضمن النمو والوظيفة؟- 2
ب- البيني.    أ- التمهيدي.  

د- انقسام السيتوبالزم    ج- االنقسام المتساوي. 

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالين 3 و4.

ما نوع التكاثر الالجنسي الذي يظهر في الصورة أعاله؟- 3
  أ-التجدد.         ب- اإلنبات.

  ج- االنقسام المتساوي.     د- االنقسام المنّصف.

كي�ف تك�ون الم�ادة الوراثي�ة للنبات النات�ج أعاله - 4
مقارنة بالنبات األصلي؟

  أ- مطابقة له تماًما.

  ب- مختلفة عنه قلياًل. 

  ج- مختلفة عنه تماًما.

  د- يحتوي على نصف المادة الوراثية.

إذا احت�وت خلية جنس�ية على 8 كروموس�ومات، - 5
فما عدد الكروموسومات فيها بعد اإلخصاب؟

ب-  1٦.    أ-8.   
د- ٦4.   ج- 32.   

استخدم الشكل أدناه لإلجابة عن السؤالين 6 و 7.

A

A A

A

A A

A

A

A

C

C

C

C

C
C

T

T

T

T

T

T

T

T

T

G

G
G

G

G

G
G

يمّثل الشكل أعاله:- 6
.RNA -ب   .DNA أ- تضاعف  

.RNA د- صنع   ج- اإلنبات.  

تحدث هذه العملية في الطور:- 7
ب- االستوائي.     أ- التمهيدي.  

د- االنفصالي.   ج- البيني.  

أي مما يأتي ال تشمله الوراثة؟- 8
  أ- الصفة الوراثية.   ب- الكروموسومات.

  ج- التغذية.              د- الطرز المظهرية

الطفرة هي:- 9
ا أو مفيًدا أو ال تأثير له.   أ- تغير في الجين قد يكون ضارًّ

  ب- تغير في الجين يكون مفيًدا.
ا.   ج - تغير في الجين يكون دائًما ضارًّ

  د- ال يحدث أي تغيير في الجين.

اختبار مقننالوحدة 666666

185



اختبار مقننالوحدة

 

كي�ف تؤث�ر عملية المض�غ في قدرة جس�مك على - 10
إنتاج الطاقة الكيميائية المخّزنة في الطعام؟

وّض�ح م�ن أي�ن يأت�ي النش�ا المخت�زن ف�ي حب�ة - 11
البطاطس.

أيهم�ا يننت�ج طاقة أكثر ف�ي العض�الت: التخمر أم - 12
التنف�س الهوائ�ى؟ وأي العمليتي�ن مس�ؤولة ع�ن 

حدوث إعياء العضالت؟

ما أنواع RNA الثالثة المس�تعملة في عملية تصنيع - 13
البروتين؟

امأل الجدول اآلتي بالعبارات العلمية المناسبة.- 14

ماذا يحدث للكروموسومات في كل من المرحلتين - 15

ما يحدور دورة الية

اوال ا

يال ال

ال الاي

اول ال

ال الاي

األولى، والثانية من االنقسام المنّصف؟

�ا لبعض المخلوقات الحية؟ - 16 لماذا ُيعد التجدد مهمًّ
)المح�ور  العصبي�ة  الخالي�ا  تج�دد  يك�ون  كي�ف 

األسطواني( مفيًدا لإلنسان؟

م�ا ع�دد الجين�ات المتقابل�ة الت�ي تحتويه�ا خاليا - 17
الجس�م ل�كل صف�ة وراثي�ة؟ وم�اذا يح�دث لهذه 

الجينات خالل االنقسام المنّصف؟
استخدم الجدول اآلتي لإلجابة عن السؤال 18.

ارس�م مرب�ع باني�ت مس�تخدًما صفة ش�كل القرن - 18

بع�ص ال�شفات التي  مقارنتها من قبل مندل

لون الزهرة�شكل القرن�شكل البذورال�شفات

ال�شفة ال�شائدة

اأااأ

ال�شفة املتنحية

 اأبي

ألبوي�ن غي�ر نقي�ي الصفة. ما نس�بة كل م�ن األبناء 
الذين يحملون الصف�ة غير النقية، والذين يحملون 
الصف�ة النقي�ة، والذي�ن يك�ون طرازه�م المظهري 

مماثاًل لآلباء؟

666666
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اختبار
مقنن

 

استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال 19.

صف بالتفصيل العمليات التي تحدث في الش�كل - 19
أعاله، وتكون مفيدة للخلية.

كيف يس�تفيد النبات من غاز ثاني أكسيد الكربون؟ - 20
ولَِم يحتاج النبات إلى األكسجين؟

تتبع مس�ار إنتاج جزيء األكس�جين في النبات إلى - 21
استهالكه في خاليا جسم اإلنسان.

ص�ف أربع طرائق يمك�ن للجزيئ�ات أن تنتقل من - 22
خاللها عبر الغشاء البالزمي.

استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال 23.

هل الص�ورة أعاله لخلي�ة نباتية أم خلي�ة حيوانية؟ - 23
قارن بين انقسام الخلية في كال النوعين.

صف تركيب DNA  بالتفصيل.- 24

لماذا تختلف خاليا الجل�د كثيًرا عن خاليا المعدة - 25
على الرغم من احتوائها على DNA نفسه؟

م�ا الطفرة؟ أعطِ مثااًل عليها عندما تكون مفيدة، أو - 26
ضارة، أو ال تأثير لها.
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م�شادر تعليمية للطالب
لب
طا
ة لل
مي
علي
ر ت
شاد
م�

تكافؤات بعض العناصر
والمجموعات الذرية

الجدول ) 1 ( رموز بع�ص العنا�شر وتكافواتها
التكافوالرمزالعن�شرالتكافوالرمزالعن�شر

S2,4,6الكبريتH+1الهيدروجين

Cl-1الكلورLi+1الليثيوم

K+1البوتاسيومC2,4الكربون

Ca+2الكالسيومN3,5النيتروجين

Zn+2الزنك )الخارصين(O-2األكسجين

Ag+1الفضةF-1الفلور

Cu+1,+2النحاسNa+1الصوديوم

Fe+2,+3الحديدMg+2الماغنيسيوم

P3الفوسفورAl+3األلومنيوم

الجدول ) 2( ال�شي الكيميائية الرمزية 
لبع�ص المجموعات الذرية وتكافواتها

التكافوال�شيغة الكيميائيةالمجموعة الذرية
OHهيدروكسيد

-11

NH4أمونيوم
+11

NO3نترات
-11

CIO3كلورات
-11

SO4كبريتات
-22

CO3كربونات
-22

PO4فوسفات
-33



جداول مرجعية
جداول مرجعية
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 يدل لون صندوق كل عنرص عىل أنه
فلز أو شبه فلز أو الفلز.

 الرمـوز الثالثة العليا تدل عىل حالة العنرص يف
 درجـة حـرارة الغرفـة. بينام يدل الرمـز الرابع

عىل العنارص املصنعة.

 تسـمى صفـوف العنارص األفقية
 دورات. ويزداد العدد الذري من

اليسار إىل اليمني يف كل دورة.

 يدل السهـم عىل املكـان الذي جيب
يف العنـارص  هـذه  فيـه  توضـع   أن 
 اجلـدول. وقـد تـم نقلها إىل أسـفل

ا ملساحة اجلدول. اجلدول توفريً

 تسـمى العنـارص يف كل عمـود جمموعـة، وهلا
خواص كيميائية متشاهبة.

 أسامء رموز العنارص 112 - 118 مؤقتة، وسيتم اختيار أسامء هنائية هلا بعد التأكد من اكتشافها.
ا للعنرص. كان يُظن أن العنرصين 116و 118 قد تم اكتشافهام، ولكن تم الرتاجع عن ذلك؛ ألنه مل يمكن إعادة التجارب املتعلقة هبام. الرقم املحاط بقوسني هو العدد الكتيل للنظري األطول عمرً

فلز

الفلز

شبه فلز

غاز

حالة املادة

الالنثانيدات

األكتنيدات

العنرص
العدد الذري

الرمز
الكتلة الذرية

سائل

صلب

صنع مُ

الجدول الدوري للعناصر
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 يدل لون صندوق كل عنرص عىل أنه
فلز أو شبه فلز أو الفلز.

 الرمـوز الثالثة العليا تدل عىل حالة العنرص يف
 درجـة حـرارة الغرفـة، بينام يدل الرمـز الرابع

عىل العنارص املصنعة.

 صفـوف العنارص األفقية تُسمى
 دورات. يـزداد العدد الذري من

اليسار إىل اليمني يف كل دورة.

 يدل السهـم عىل املكـان الذي جيب
يف العنـارص  هـذه  فيـه  توضـع   أن 
أسـفل إىل  نُقلـ  لقـد   اجلـدول. 

ا للمكان. اجلدول توفريً

 العنـارص يف كل عمـود تُسـمى جمموعـة، وهلا
خواص كيميائية متشاهبة.

تار أسامء هنائية هلا عند التأكد من اكتشافها.  أسامء ورموز العنارص 112 - 118 مؤقتة، وستُ
ا للعنرص. كان يُظن أن العنرصين 116و 118 قد تم تكوينهام، ولكن تم الرتاجع عن ذلك؛ ألنه مل يمكن إعادة التجارب املتعلقة هبام. الرقم املحاط بقوسني هو العدد الكتيل للنظري األطول عمرً

فلز

الفلز

شبه فلز

غاز

حالة املادة

الالنثانيدات

األكتنيدات

العنرص
العدد الذري

الرمز
الكتلة الذرية

سائل

صلب

صنَّع مُ
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دليل مهارات الرياشيات

شرب الك�شور لضرب الكسور، اضرب البسط في البسط 
والمقام في المقام، ثم اكتب الناتج بأبسط صورة.

مثال: اضرب   3 _5   في   1 _3  

الخطوة 1 اضرب البسط في البسط والمقام في المقام

  15_ 3    =   5×3_ 3×1   =   3_ 1   ×   5_ 3  

الخط�وة 2 أوج�د القاس�م المش�ترك األكب�ر )ق. م. أ( 
للعددين: 3،15

)ق. م. أ هو 3(

الخطوة 3 اقسم البسط والمقام على )ق. م. أ(

5 =   3_ 15   ،1 =   3_ 3  

   5_ 1   =   15_ 3 إذن   

ويكون   3 _5   ضرب   1 _3   يساوي   1 _5  

  1٦_ 5 3 _14   في    م�شاألة تدريبية اضرب   
اأوج��د النظي��ر ال�شرب��ي )المقل��وب(: يس�مى العددان 
ا، أو أن أحدهما  الل�ذان ناتج ضربهما 1، متناظران ضربيًّ

مقلوب اآلخر. 

مثال: أوجد النظير الضربي )مقلوب(   3 _8  
الخطوة 1 اقلب الكس�ر وذلك بوضع البسط في األسفل 

والمقام في األعلى.   8 _3  

إذن النظير الضربي للكسر   3 _8   هو   8 _3  

م�شاألة تدريبية أوجد النظير الضربي )مقلوب(   4 _9  

ق�شم��ة الك�شور لقس�مة كس�ر عل�ى آخر اضرب الكس�ر 
األول ف�ي مقلوب الكس�ر الثاني ثم اكتب الناتج بأبس�ط 

صورة.

مثال )1( اقسم   1 _9   على   1 _3  
الخط�وة (1) أوجد مقلوب المقس�وم علي�ه، مقلوب   1 _3   

هو   3 _1  .

الخط�وة (2) اض�رب الكس�ر األول في مقلوب الكس�ر 
الثاني.

  9_ 3   =   )1×9(_ )3×1(   =   1_ 3   ×   9_ 1   =   
  3_ 1  

_ 
  9_ 1  

  

الخطوة 3 أوجد ق. م. أ للعددين 3،9

)ق. م. أ = 3(

الخطوة 4 اقسم البسط والمقام على ق. م. أ

3 =   3_ 9   ، 1 =   3_ 3  

  3_ 1  

  1 _9    تقسيم   1 _3   =    1 _3  

مثال )2( اقسم   3 _5   على   1 _4  
الخطوة 1 أوجد مقلوب المقسوم عليه

مقلوب   1 _4    هو   4 _1  

الخط�وة 2 اض�رب الكس�ر األول في مقلوب المقس�وم 
عليه.

  5_ 12   =   )1×5(_ )4×3(   =   1_ 4   ×   5_ 3   =   
  4_ 1  

_ 
   5_ 3  

  

إذن   3 _5   تقسيم   1 _4   =   12 _5   أو   2 _5  2

   10_ 7 3 _11   على    م�شاألة تدريبية: اقسم   

مهارات الرياضيات
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ا�شتخدام الن�شب
عندم�ا تق�وم بالمقارنة بين عددين بقس�مة أحدهما على 
اآلخ�ر، فإن�ك تس�تخدم النس�بة. يمك�ن كتاب�ة النس�بة: 
3 إلى 5 أو 3: 5 أو   3 _5   . ويمكن كتابتها في أبس�ط صورة 
كالكس�ور. ويمك�ن أن تعب�ر النس�بة ع�ن االحتماالت، 
وتس�مى كذل�ك المفاضلة. هذه النس�بة ه�ي التي تقارن 
بين األعداد بطريقة تعبر عن حدوث ناتج معين إلى عدد 
النواتج. فمثاًل إذا رميت قطعة نقد 100 مرة فما احتمالية 
ظهور الصورة؟ هن�اك احتماالن؛ الصورة أو الكتابة. إًذا 
فاحتمالي�ة ظه�ور الصورة ه�ي 50 : 100، ويمكن قول 
ذل�ك إنه 50 مرة من الم�رات ال� 100، الت�ي ترمى فيها 
قطع�ة النقد س�وف تكون ص�ورة. وبصورة مبس�طة فإن 

النسبة هي 1 : 2.

مثال )1(: محلول كيميائي يحتوي على 40 جم ملح، 
و ٦4 ج�م بيكربون�ات الصودي�وم، م�ا نس�بة الملح الى 

البيكربونات في أبسط صورة؟

الخطوة (1): اكتب النسبة ككسر.

 __بيكربونات الصوديوم   =   40 _٦4  
ملح

  

الخطوة 2 اختصر الكسر.

القاسم المشترك األصغر للعددين 40 و ٦4 هو 8.

  8_ 5   =   8÷٦4_ 8÷40   =   ٦4_ 40   

إن نسبة الملح إلى بيكربونات الصوديوم هي 5 : 8

مثال 2: قام أحمد برمي حجر نرد سداسي األوجه ست 
مرات. ما احتمال ظهور العدد 3؟

الخطوة 1 اكتب النسبة على شكل كسر.

  ٦_ 1   =   
 عدد األوجه الكلي
___  

عدد األوجه التي يظهر عليها الرقم 3 
   

الخطوة 2 اضرب في عدد الرميات.

  1 _٦   × ٦ رميات =   ٦ _٦   رمية = 1

1 رمية من ٦ سوف ُتظهر العدد 3.

م�شاأل��ة تدريبي��ة: عص�وان معدنيت�ان، ط�ول األولى 
100 سم، وطول الثانية 144 سم، ما النسبة بين طوليهما 

في أبسط صورة؟

ا�شتخدام الك�شر الع�شري
إن الكس�ر ال�ذي يك�ون مقامه م�ن مضاعفات العش�رة، 
يمك�ن كتابت�ه في ص�ورة كس�ر عش�ري. فمث�اًل 0٫27 
27 _100   . إن الفاصل�ة العش�رية تفص�ل اآلح�اد عن  تعن�ي   

األجزاء من عشرة. 

إن أي كس�ر يمك�ن كتابت�ه عل�ى ش�كل كس�ر عش�ري، 
باس�تخدام عملية القسمة. فمثاًل الكس�ر   5 _8   يمكن كتابته 
على ش�كل كسر عش�ري بقس�مة 5 على 8، ويكتب في 

صورة  0٫٦25.

جمع اأو رح الك�شور الع�شرية عند جمع وطرح الكسور 
العش�رية، توضع الفواصل العش�رية بعضها تحت بعض 

قبل بدء العملية.

مثال 1: أوجد ناتج جمع 47٫٦8 و 7٫80
الخط�وة 1 ضع الفواصل العش�رية بعضه�ا تحت بعض 

عند كتابة األرقام.

+47٫٦8
7٫80

الخطوة 2 اجمع الكسور العشرية.

+47٫٦8
7٫80

55٫48

ناتج جمع 47٫٦8 و 7٫80 هو 55٫48 
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مثال 2: أوجد الفرق بين 42٫17 و 15٫85 
الخط�وة (1) : رت�ب الفواص�ل العش�رية بعضه�ا تحت 

بعض عند كتابة األرقام.

-42٫17
15٫85

الخطوة (2) : اطرح 

-42٫17
15٫85
2٦٫32

الفرق بين 42٫17 و 15٫85 هو 2٦٫32 

م�شاألة تدريبية: أوجد ناتج جمع 1٫245 و 3٫842 

العش�رية  الكس�ور  لض�رب  الع�شري��ة  الك�ش��ور  ش��رب 
تض�رب األعداد م�ع إهم�ال الفاصلة العش�رية. ث�م ُعدَّ 
موق�ع الفاصل�ة ف�ي كل ع�دد، ثم ضعه�ا ف�ي الناتج في 
المكان الذي يس�اوي مجموع موقعها ف�ي العددين قبل 

عملية الضرب.

مثال: أوجد ناتج ضرب 2٫4 في 5٫9
الخطوة 1 اضرب العددين كأي عددين صحيحين

141٦ = 59 × 24

الخط�وة 2 أوجد مجم�وع مواقع الفواصل العش�رية في 
العددين.

الخط�وة 3 في كل عدد منزلة عش�رية واحدة، لذا، يجب 
أن يكون في الناتج منزلتين عشريتين.

14٫1٦

ناتج ضرب 2٫4 و 5٫9 هو 14٫1٦

م�شاألة تدريبية:  اضرب 4٫٦ في 2٫2 

قس�مة الكس�ور العش�رية: عند قسمة الكس�ور العشرية، 
ل المقس�وم عليه إلى عدد صحي�ح وذلك من خالل  حوِّ
ض�رب العددين ف�ي القوة نفس�ها من عش�رة. ثم توضع 
الفاصلة في ناتج القس�مة مباشرة فوق موقع الفاصلة في 

المقسوم. ثم تقسم األعداد وكأنها أعداد صحيحة.

مثال: اقسم 8٫84 على 3٫4
الخطوة 1 ُيضرب كل من العددين في 10

88٫4 = 10 × 8٫84 ،  34 = 10 × 3٫4

الخطوة 2 قسم 88٫4 على 34
2٫٦

34
  88٫4
- ٦8
  204
- 204

0

8٫84 تقسيم 3٫4 = 2٫٦
م�شاألة تدريبية:  اقسم 75٫٦ على 3٫٦

ا�شتخدام التنا�شب
المعادلة التي تظهر أن نسبتين متساويتان تسمى التناسب. 

5 _10   نس�بتان متس�اويتان، لذا يمكن كتابتها:  النس�بة   2 _4   و   
5 _10   هذه المعادلة هي تناسب.    =   4_ 2  

عندم�ا تتناس�ب النس�بتان، ف�إن نات�ج الض�رب التبادلي 
فيهم�ا يك�ون متس�اوًيا. إليج�اد نات�ج الض�رب التبادلي 
5 _10    اض�رب الع�دد 2 في العدد 10 و 4  للتناس�ب    2 _4   =   

في العدد 5.

لذلك 2 × 10 = 4 × 5 أو 20 = 20

ألنك تع�رف أن القيم المتناس�بة متس�اوية، فإنه يمكنك 
اس�تخدامها إليج�اد قيم�ة مجهولة. هذا م�ا يعرف بحل 

التناسب.
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مثال: طول شجرة وعمود يتناسبان مع طولي خياليهما. 
خي�ال الش�جرة = 24 م، بينما طول خي�ال العمود الذي 

ارتفاعه ٦م هو 4م، فما ارتفاع الشجرة؟

الخطوة 1 اكتب التناسب.

 __ طول خيال العمود  
طول خيال شجرة 

 _ طول العمود   =      
طول شجرة

   

الخط�وة 2 عوض بالقيم المعروفة في التناس�ب، وليكن 
ل يمثل القيمة المجهولة.

ارتفاع الشجرة   ل _٦   =   24 _4  

الخطوة 3 أوجد ناتج الضرب التبادلي.

ل × 4 = 24 × ٦

الخطوة 4 بسط المعادلة.

4 ل = 144

الخطوة 5 اقسم كال الطرفين على 4.

  4ل _4   =   144 _4  

ل = 3٦

ارتفاع الشجرة = 3٦م.

م�شاأل��ة تدريبي��ة: إن النس�بة بي�ن وزن جس�مين على 
القمر واألرض، تناس�ب صخرة تزن 3 نيوتن على القمر 
و 18 نيوت�ن على األرض. م�ا وزن صخرة على األرض 

إذا كانت تزن 5 نيوتن على القمر؟

ا�شتخدام الن�شب المئوية
إن )نس�بة مئوي�ة( تعني ج�زًءا من مئة جزء، وهي النس�بة 
الت�ي تقارن بين ع�دد ما و 100، فإذا ق�رأت مثال عبارة: 
إن 77 % من مس�احة س�طح األرض مغطاة بالماء، فإنها 
تس�اوي عبارة: نسبة المس�احة المغطاة بالماء من سطح 
77 _100  ، وللتعبير عن الكس�ور في  األرض بالكس�ور ه�ي   
نس�بة مئوية نجد أوال حاصل قس�مة البسط على المقام، 

ث�م نقوم بضرب ه�ذا الحاصل ف�ي 100، ونضيف رمز 
النسبة المئوية.

مثال: عبِّر عن الكسر التالي في نسبة مئوية   13 _20  .
الخطوة 1 نجد حاصل قسمة البسط على المقام للكسر.

0٫٦5

20
  13٫00
  120
  100
- 100

0

الخطوة 2 أعد كتابة الكسر    13 _20   على شكل:  0٫٦5.

الخط�وة 3 ق�م بض�رب 0٫٦5 ب�� 100 ثم أض�ف رمز 
النسبة المئوية%.

% ٦5 = ٦5 = 100 × 0٫٦5

إذن   13 _20   = ٦5 %

ويمكن حلها أيًضا بطريقة النسبة والتناسب.

مثال: عبِّر عن الكسر التالي   13 _20   كنسبة مئوية.
س _100   الخطوة 1 اكتب الكسرين كالتالي:   13 _20   =   

الخطوة 2 أوجد حاصل ضرب البسط في الكسر األول، 
والمقام في الكس�ر الثاني، والبس�ط في الكسر الثاني مع 

المقام في الكسر األول.

20س =  1300

الخطوة 3 قم بقسمة طرفي المعادلة كليهما على 20.

20س _20    =    1300 _20  
   

س = ٦5 %  

م�شاأل��ة تدريبي��ة: كان�ت األي�ام الماط�رة ف�ي إحدى 
الم�دن 73 يوًم�ا خ�الل الع�ام )3٦5 يوًم�ا(. ما النس�بة 

المئوية لأليام الماطرة بالنسبة لمجموع األيام؟
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حل المعادلة )االقتران( الرياشية ذات الخطوة الواحدة
يمك�ن تعري�ف المعادل�ة الرياضية، بأنها تس�اوي طرفي 
المعادل�ة، فيمك�ن الق�ول على س�بيل المث�ال، إن عبارة 
)س = ص( هي معادلة )اقتران( تدل على أن س تساوي ص.

ويتم ذلك باستعمال خصائص الجمع، والطرح، والضرب، 
والقسمة في المساواة. )استعمل العملية المعاكسة للعملية 
الموجودة في المعادلة ( فعمليتا الجمع الطرح متعاكستان، 

وعمليتا الضرب والقسمة متعاكستان أيًضا.

مثال حل المعادلة التالية:  س - 10 = 35
الخطوة 1: أوجد الحل بإضافة 10 إلى كال الطرفين.

س - 10 = 35  
س- 10 + 10 = 35 + 10  

س= 45  

الخطوة 2: تأكد من الحل.
س- 10 = 35  
س- 10 = 35  
35 = 35   

طرفا المعادلة متساويان، لذا فإن: س = 45

مثال 2: أوجد القيم في المعادلة : س = ص ع
إذا علمت أن ) س = 20 ص = 2(.

الخطوة 1 قم بإعادة ترتيب المعادلة بحيث تصبح القيمة 
المجهولة في أحد طرفي المعادلة، وذلك

بقسمة كال الطرفين على )ص(.
س = ص ع

ص ع _ص  
ص   =    

س _
   

ص   = ع
س _

   

ص   = ع
س _

الخطوة 2: عوض بالقيم المعطاة     

بدال من المتغيرين س و ع.    20 _2  = ع

ع = 10      

الخطوة 3: تأكد من الحل    س = ص ع

10 × 2 = 20     

ع = 10      

جانبا المعادلة متس�اويان، لذلك تكون قيمة ع = 10 هي 
الحل الصحيح للمعادلة إذا كانت س = 20 و ص = 2.

م�شاأل��ة تدريبي��ة: أوج�د قيمة ع ف�ي المعادل�ة التالية 
س = ص ع إذا علمت أن ص = 12٫3 و س = 17٫4.
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االتزان: َتساوي العدد النسبي للجزيئات في منطقتين. 

الكرومو�شومي��ة:  المجموع��ة  االأحادي��ة  الخالي��ا 
الخاليا التي تحتوي على نصف عدد الكروموسومات 

الموجودة في الخاليا الجسمية.

االإخ��راج الخلوي: عملية يتم خالله�ا إخراج المواد 
إل�ى خارج الخلية، وذلك م�ن خالل اتحاد الفجوات 

بالغشاء البالزمي.

االإخ�شاب: اتحاد الخلية الجنس�ية المذكرة )الحيوان 
المنوي( مع الخلية الجنسية األنثوية )البويضة(.

االإ�شعا: انتقال الطاقة الحرارية على ش�كل موجات 
كهرومغناطيسية.

االأمرا��ص الوراية: األمراض الت�ي يورثها األجداد 
واآلباء لألبناء واألحفاد.

االأم��واج الكهرومغناي�شي��ة: موج�ات تتك�ون م�ن 
مجالين متعامدين أحدهما كهربائي واآلخر مغناطيسي 

ويمكنها االنتقال عبر المادة أو الفراغ.

االنت�ش��ار: عملية انتقال الجزيئ�ات من األماكن ذات 
التركيز المرتفع إلى األماكن ذات التركيز المنخفض.

االإنزيمات: نوع من البروتينات التي تنظم التفاعالت 
الكيميائية في الخلية دون أن تتغير.

االنق�شام المت�شاوي: عملية انقس�ام النواة إلى نواتين 
متماثلتين.

��ف: عملي�ة تح�دث ف�ي الخالي�ا  االنق�ش��ام المن�شّ
التناسلية، تمر فيها الخلية التناسلية بعدة مراحل لينتج 
عنها خاليا أحادية المجموعة الكروموس�ومية تسمى 

األمشاج )خاليا جنسية(.

االنك�ش��ار: تغي�ر اتج�اه الموجة عندما تغير س�رعتها، 
بسبب انتقالها من وسط إلى آخر.

االأي���ص: جمي�ع التفاع�الت الكيميائية الت�ي تتم في 
عمليتي البناء والهدم.

االأيون: الذرة التي تكتسب أو تفقد إلكتروًنا أو أكثر.

البلعم��ة: عملية يتم خاللها إدخال المواد إلى الخلية 
عند إحاطتها الغشاء البالزمي.

البن��اء ال�شوئي: عملية تقوم به�ا خاليا المخلوقات 
الحي�ة المنتج�ة، يتم خاللها تحويل طاق�ة الضوء إلى 

طاقة كيميائية.

البوي�ش��ة: الخلي�ة الجنس�ية األنثوي�ة الناتج�ة ع�ن 
ع�دد  نص�ف  عل�ى  وتحت�وي  المنّص�ف،  االنقس�ام 

كروموسومات الخلية الجسمية.

البوي�شة المخ�شبة )الزيجوت(: الخلية الناتجة عن 
اندم�اج الخلية الجنس�ية الذكرية )الحي�وان المنوي( 

والخلية الجنسية األنثوية )البويضة(.

التخّم��ر: عملية يتم من خاللها الحصول على بعض 
الطاق�ة المخّزن�ة ف�ي جزيئ�ات الس�كر، دون وج�ود 

األكسجين.

التركيز: كمية المادة الموجودة في حجم معين.

التفاع��ل الط��ارد للح��رارة: تفاعل كيميائ�ي يتم فيه 
تحرير للطاقة الحرارية.

ا، وينتج  التفاعل الكيميائي: عملّية تُنتج تغيًرا كيميائيًّ
عنها مواّد جديدة لها خصائص مختلفة عن خصائص 

المواّد المتفاعلة.

 للح��رارة: تفاعل كيميائ�ي يتم فيه  التفاع��ل الما���صّ
امتصاص للطاقة الحرارية.

التكار الجن�شي: التكاثر الذي يتطّلب وجود فردين  
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مختلفين في الجنس إلنتاج أفراد تشترك في الصفات 
مع كال األبوين.

التكار الالجن�شي: التكاثر الذي يكون فيه المخلوق 
الح�ي ق�ادًرا بمف�رده عل�ى إنتاج ف�رد أو أكث�ر يحمل 

المادة الوراثية نفسها في المخلوق الحي األصلي.
التكاف��و: ق�درة ال�ذرة عل�ى االتح�اد م�ع ال�ذرات 
األخ�رى، ويت�م قي�اس ذل�ك بع�دد اإللكترون�ات 
التي تفقدها أو تكتس�بها أو تش�ارك به�ا لعمل رابطة 

كيميائية. 
التمثيل النقط��ي لالإلكترونات:رم�ز كيميائي يصف 
تمّث�ل ع�دد  نق�اط  بع�ّدة  العنص�ر، ويك�ون محاًط�ا 

إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي.
التنف���ص الخل��وي: عملي�ة يح�دث خالله�ا سلس�لة من 
التفاعالت الكيميائية، ُتحّلل فيها جزيئات الغذاء المعقدة  
بوجود األكس�جين أو عدمه إلى جزيئات أبس�ط، فتتحّرر 

الطاقة المختّزنة فيها.
الكهربائي�ة،  الش�حنات  تدف�ق  الكهربائ��ي:  التي��ار 

وُيقاس بوحدة أمبير.
التي��ار المتن��اوب )AC(: تيار كهربائ�ي ُيغّير اتجاهه 

بشكل دوري منتظم.
التي��ار الم�شتمر )DC(: تي�ار كهربائي يمر في اتجاه 

واحد فقط.

الخا�شي��ة االأ�شموزي��ة: انتش�ار جزيئ�ات الم�اء عبر 
الغشاء البالزمي من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة 

التركيز المنخفض.
الخاليا نائي��ة المجموعة الكرمو�شومية: الخاليا 
التي تحت�وي على أزواج الكروموس�ومات المتماثلة 

)عدد الكروموسومات الكامل(.

الجزيء: جسيم متعادل يتكون عند مشاركة الذرات 
في اإللكترونات.

الجه��د الكهربائ��ي: مقي�اس لكمي�ة طاق�ة الوض�ع 
الكهربائية التي ُتس�ّبب حركة اإللكترونات في الدائرة 

الكهربائية، وُتقاس بوحدة الفولت.

الجين: جزء منDNA  المحمول على الكروموسوم، 
والمسؤول عن تصنيع البروتين، وانتقال الصفات الوراثية.

الجين المقابل: أزواج الجينات المس�ؤولة عن صفة 
محّددة، والتي توجد على الكروموسومات.

الحيوان المنوي: الخلية الجنسية الذكرية الناتجة عن 
االنقسام المنّصف في األجهزة التناسلية الذكرية، وتحتوي 

على نصف عدد كروموسومات الخاليا الجسمية.

دائرة الت�و�شيل ع�لى التوازي: دائ�رة كهربائية تتضّمن 
أكث��ر م�ن مس�ار لم�رور التي�ار الكهرب�ائ�ي خاللها.

دائرة التو�شيل على التوالي: دائرة كهربائية تتضّمن 
مساًرا واحًدا فقط لمرور التيار الكهربائي.

الدائ��رة الكهربائية:حلقة مغلقة م�ن مادة موصلة، 
يتدّفق خاللها تيار كهربائي بشكل متواصل.

دورة الخلية: المراحل أو األطوار المتتابعة التي تمر 
به�ا الخلية منذ بدء االنقس�ام الخلوي حتى االنقس�ام 

الخلوي الذي يليه.

الرابطة االأيونية: رابطة تنش�أ بين أيونين شحنتهما 
مختلفة.

الرابط��ة الت�شاهمي��ة: رابط�ة تنش�أ عندما تتش�ارك 
الذرات باإللكترونات بين ذرات العناصر الالفلزية.
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لتج�اذب  نتيج�ة  تنش�أ  رابط�ة  الفلزي��ة:  الرابط��ة 
إلكترون�ات المس�توى الخارج�ي مع نواة ال�ذرة من 
جهة ونوى الذرات األخرى من جهة ثانية داخل الفلز 

في حالته الصلبة.

الرابط��ة القطبي��ة: رابطة تنش�أ عن المش�اركة غير 
المتساوية باإللكترونات.

الرابط��ة الكيميائي��ة: ق�وى تربط ذرتي�ن إحداهما 
باألخرى.

زم��ن دورة الخلي��ة: الزمن الذي تس�تغرقه الخلية في 
دورتها.

الزيج��وت )البوي�ش��ة المخ�شب��ة(: الخلي�ة الناتجة 
عن اندماج البويضة والحيوان المنوي.

�شرعة التفاعل:قياس معدل حدوث التفاعل الكيميائي 
)معدل انتهاء المتفاعالت أو تكوين النواتج(.

ال�شف�� القطب��ي: انبع�اث الضوء من ال�ذرات نتيجة 
لتصادمه�ا م�ع الجس�يمات المش�حونة ال�واردة م�ن 

الشمس عند قطبي األرض المغناطيسيين.

ال�شفة ال�شائدة:الصفة التي تخفي الصفة المقابلة لها.

ال�شفة المتنّحية: الصفة التي تختفي وال تظهر أمام 
الصفة السائدة.

ال�شيغ��ة الكيميائي��ة: رم�وز كيميائي�ة وأرق�ام تبين 
أنواع ذرات العناصر المكونة للجزيء وأعدادها.

اقة التن�شيط: هي أدنى كمية عند الطاقة تلزم لبدء 
التفاعل الكيميائي.

يملكه�ا  الت�ي  الوراثي�ة  الش�فرة  الجيني��ة:  ��رز  الط
المخلوق الحي لصفة محّددة أو للصفات جميعها.

الطرز المظهرية: الصفات التي تظهر على المخلوق 
الحي وسلوكه، الناتجة عن الطرز الجينية.

 DNA الطف��رة: أي تغيي�ر مفاجئ ودائم في سلس�لة
المكّونة للجين أو الكروموسوم في الخلية.

عل�� الورا��ة: العل�م الذي يبح�ث في كيفي�ة انتقال 
الصفات الوراثية وتفاعلها فيما بينها وتفسيرها.

عملي��ات االأي�ص: التفاع�الت الكيميائية التي تحدث 
في الخلية للحصول على الطاقة.

العوام��ل الم�شاع��دة )المحّفزة(:مواد تس�اعد على 
تس�ريع التفاع�ل الكيميائ�ي، ولكّنها ال ُتس�تهلك في 

أثناء التفاعل.

المنطق�ة  االأرشي��ة:  للك��رة  المغناي�ش��ي   الغ��ال
المحيط�ة باألرض والتي تتأثر بالمجال المغناطيس�ي 

لها.

قانون اأوم: العالقة التي تربط بين كل من الجهد والتيار، 
والمقاومة في الدائرة الكهربائية.

الق��درة الكهربائية: معدل تح�ّول الطاقة الكهربائية 
إلى أي شكل آخر من الطاقة، وُتقاس بوحدة الواط.

القوة الكهربائية: تجاذب أو تنافر، تؤّثر به األجسام 
المش�حونة أو الموصالت التي يمر به�ا تيار كهربائى 

بعضها في بعض.

الكرومو�ش��وم: تركيب يوجد ف�ي النواة، يحتوي على 
المادة الوراثية، ويتضاعف خالل الطور البيني.

المتفاعالت:مواّد يبدأ بها التفاعل الكيميائي.

المثبطات:مواّد تعمل على إبطاء التفاعل الكيميائي، 
وتجعل عملّية تكوين المواّد الناتجة تأخذ وقًتا أطول.

وح�دة  عل�ى  المؤث�رة  الق�وة  الكهربائ��ي:  المج��ال 
الش�حنات  الموجب�ة ف�ي المنطقة المحيطة بالش�حنة 

الكهربائية.
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المج��ال المغناي�ش��ي: قوة تؤثر ضم�ن منطقة تحيط 
بالمغناطيس.

المجموع��ة الذرية: مجموعة م�ن الذرات المرتبطة 
التفاع�ل  الواح�دة ف�ى  ال�ذرة  مًع�ا، تس�لك مس�لك 

الكيميائي، وال توجد منفردة، ولها تكافؤ خاص بها.

المح��ّرك الكهربائي: جهاز يح�ّول الطاقة الكهربائية 
إلى طاقة حركية.

المح��ّول الكهربائ��ي: جه�از يس�تخدم لرف�ع الجه�د 
الكهربائي المتناوب، أو خفضه.

مربع باني: طريقة ُتس�تعمل لتوّق�ع النتائج بناًء على 
الطرز الجينية لألبوين.

مرص فق��ر الدم المنجلي: مرض وراثي يتس�بب عن 
حدوث اضطراب جيني يصيب خاليا الدم الحمراء.

م�شتويات الطاقة: المناطق المختلفة التي توجد فيها 
اإللكترونات.

المعادل��ة الكيميائية: صيغة مختصرة توّضح المواّد 
المتفاعل�ة، والم�واّد الناتج�ة في التفاع�ل الكيميائي، 
وأحياًن�ا توّض�ح م�ا إذا اس�تخدمت طاق�ة أو تحّررت 

طاقة منه.

المغناي���ص الكهربائ��ي: مغناطي�س ينش�أ م�ن لف 
سلك يحمل تياًرا حول قلب من الحديد. 

المقاوم��ة الكهربائي��ة: ش�كل من أش�كال الممانعة 
الت�ي تبديه�ا المادة لم�رور التي�ار الكهربائ�ي خاللها 

وتقاس بوحدة األوم. 

المنطق��ة المغناي�شي��ة: مجموعة من الذرات التي  
تترتب مجاالتها المغناطيسية في اتجاه واحد.

الموّل��د الكهربائي: جهاز يح�ّول الطاقة الحركية إلى 
طاقة كهربائية.

النقل ال�شلبي: عملية نقل المواد عبر الغشاء البالزمي 
دون الحاجة إلى الطاقة. 

النقل الن�شط: عملية نقل المواد عبر الغشاء البالزمي 
مع الحاجة للطاقة.

نقي ال�شفة: تماثل الجينات المتقابلة للصفة الوراثية 
الواحدة.

النواتج: المواد التي تنتج عن التفاعل الكيميائى.

هجين ال�شفة: ع�دم تماثل الجينات المتقابلة للصفة 
الوراثية الواحدة.

الوراة: انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء.

المنق�وص  الريب�وزي  الن�ووي  الحم�ض   :DNA

األكسجين، وهو المادة الوراثية في الخلية التي تحمل 
الشفرات الوراثية لها.

RNA: الحم�ض الن�ووي الريب�وزي، يصن�ع داخ�ل 

.DNA النواة بوصفه نموذًجا طبق األصل عن


