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سيسقط القلم المنفرد بنفس السرعة 

التي يسقط بها الثالثون قلم المرتبطة 

 مع بعضها.

 

 ا نفس السرعة عند السقوط.كالهما لهم

 

 



 



 



ألن يتم اكتشاف معلومات جديدة باستمرار فال يمكن اإلجابة عن 

 .شيء بشكل نهائي وقاطع

 

 



يدرس علماء األرض أشياء غير حية ومنها الصخور والتربة والغيوم 

واألنهار والمحيطات والكواكب والنجوم والثقوب السوداء والطقس على 

 .األرض وفي الفضاء

 

 



 .5انظر الشكل 

 



 



علبة المشروب الغازي  ولم تطف

بينما طفت ذي يحتوي على سكر ال

 علبة المشروب الغازي بدون سكر.

 

أدى هذا إلى تفكيري أن اختالف 

سلوك العلبة اختلف الختالف 

 مكوناتها.

 

أن إحدى علب المشروب الغازي 

تحتوي على كمية سكر أقل من 

 األخرى.

 

 ؟6الشكل 

 

 



 

 



 حتى يتمكن علماء آخرين من االستمرار في العمل أو إعادة ما قاموا به.

 

 .7الشكل 

 

 

 



 تحاول تفسير سبب وقوع األحداث. النظرية العلمية:

 .الطبيعة يصف أحداث نمطية تتكرر في القانون العلمي:

تتغير النظرية العلمية عندما تعجز عن تفسير 

 مالحظات.معلومات أو 

 

يجيب العلم عن األسئلة المتعلقة بالعالم الطبيعي 

عن طريق المالحظات واالستقصاءات واليستطيع 

العلم اإلجابة عن األراء واألسئلة المتعلقة بالفن 

 والكتب والموسيقى.

 

 قانون علمي.

 

 



يتم التوصل إلى المالحظة عن طريق الحواس، أما االستنتاج فيتم التوصل إليه 

 العقلية. طريق العمليات عن

 هو المتغير الذي ييتم تغيره أثناء التجربة. المتغير المستقل:

 هو المتغير الذي يتبع في تغيره المتغير المستقل. المتغير التابع:

 

لماذا تسبح األسماك في أفواج؟ 

عندما تكون األسماك في أفواج تكون 

في أمان من أعدائها أم أكثر عرضة 

 اء؟لمهاجمة األعد



 



ا والتي يصعب رؤيتها وكذلك ا أو البطيئة جد  توضح األحداث السريعة جد  

 ا.و أيام  أتوضيح مواقع األجسام وحركتها التي قد يستغرق حسابها ساعات 

 

 



 قبل إضافة الزيت والصبغة الغذائية:

 عدم وجود أي تغير على سطح الماء.

 بعد إضافة الزيت والصبغة: 

اتي طفت قطرات بعد إضافة الزيت النب

الزيت فوق الماء وظلت متماسكة حتى 

إضافة الصبغة الغذائية فدفعت قطرات 

الزيت إلى داخل الماء وانفجرت على 

 شكل دوامات لونية.

 

 

 
تمتزج بالزيت  صبغات الطعام ال

ألن السوائل  ؛بينما تمتزج بالماء

 المتشابهة تمتزج بعضها ببعض.

  



 

لحاسوب لنمذجة يمكن استخدام أوراق الرسم وا

سابقة كن ان يظهر كال من هما األحداث الالطقس ويم

 .لكن نموذج الحاسوب يستطيع توقع األحداث

 المستقبلية.

تستخدم النماذج العلمية في التواصل العلمي لنقل  

 - المالحظات واألفكار لآلخرين بطريقة محسوسة

 -ماذج الختبار التوقعات والفرضيات تستخدم الن

نماذج لتوفير الوقت والمال والمحافظة على تستخدم ال

األرواح حيث أنها تكون أكثر أمانا وأقل تكلفة من 

 استخدام الجسم األصلي.

 

-أ  

-ب  

ب -أ 12الشكل   

 



 يحتاج إلى وقت ويصعب تعديله. النموذج المادي:

يظهر التغيرات البطيئة أو السريعة ويمكن إعادة عرضه عدة  النموذج الحاسوبي:

 ات لكنه ال يظهر العالقات الفراغية بشكل جيد.مر

 يمكن أن يظهر العالقات بين األفكار المجردة لكنه يصعب فهمه. النموذج الفكري:

 األحداث المستقبلية.

 

 5× )  1.7المسافة بالكيلومترات = 

 كم. 8.5=  سم(1كم / 

 



ال قد يرى زمالئي بعض 

 األشياء التي لم أنتبه إليها.

 

 



ألنه  ؛من مصداقية بياناتهما سيزيد

 من الصعب نسيان شيء مهم. سيكون

 

 



قطعتين من به و كوب ماء

حمراء واألخرى  كيالبالست

 خضراء وسلك حلزوني.

 

 



هو تقديم  هعالن الهدف منإلهذا ا

للحث على شراء  ةمادة إعالمي

ه عن طريق المنتج المعلن عن

محاولة إدعاء أن هذا المنتج 

لحل النهائي يستطيع تقديم ا

للعديد من المشاكل التي يعاني 

 منها المستهلكون.

 



ليها إكد من مصداقية النتائج التى تم التوصل أوذلك للت

عن طريق تقويم التفسيرات العلمية والبيانات 

 .فيصبح الدليل العلمي موثوق ا به واالستنتاجات

 

فى أى  ةوذلك عندما تقوم بنشر معلومات غير صحيح

و أن تحتوي بعض اإلعالنات على بعض أموضوع ما 

 العبارات المضلله والتي يمكن أن تفهم بأكثر من معنى.

 

 



من العوامل المؤثرة على التجربة والتي يجب تثبيتها على جميع أنواع األسمدة 

 .ةبينما نوع السماد من العوامل المتغير ،والهواء والماء ةرض والتربألاهي 

 

 

 



إضافة السماد ج بالمقارنة بعدم إضافة سماد إلى التربة، كما أن النبات يزداد نموه يزداد نمو النبات عند 

في حالة إضافة السماد أ ولكن تكون زيادة محدودة في البداية ثم يزداد النمو بداية من األسبوع الرابع 

لنبات أعلى ليصبح نموه أكثر منه في حالة السماد ج، أما في حالة إضافة السماد ب فيكون زيادة نمو ا

 تحليل البيانات.وهذه العملية تسمى   –منها في الحالتين  أ  وج 

 

 دالل.االستهذه العملية تسمى  –سرع أستخدام السماد ب يساعد على نمو النباتات بشكل ا

 

 ثم السماد أ.أنصحه باستخدام السماد ب 

 

 



ب فسيضطر النقود الكافية لشراء السماد بالطبع سيؤثر هذا على قرار المزارع فلو لم يتوفر لدى المزارع 

 .على حسب ما يتوفر لديه من نقود إلى شراء السماد أ أو ج

 

لى تبنى الفرضية نفسها عند إال يحتاج كل باحث 

نفسها بل يجب أن يتبع الخطوات  داء التجربةأ

سيتوقف أثر السماد بعد : الفرضية الثانيةنفسها 

 .دةفترة زمنية محد

 

ختبار تأثير خلط نوعين ا الممكن إضافة ، فكان منال

ليرى إذا كانت ستعطى نتيجة أفضل أم ال  من السماد

 .ةعالي ةحتى يقوم بعمل سماد بمواصفات جود

 



 



 العلوم الطبيعية 

 

 علم الحياة

 

 

 علم األرض

 

 علم الفيزياء  

 

 

 علم الكيمياء

 

 

 



 

 

 هي جواب أو تخمين محتمل يعتمد على معرفتكالفرضية: 

 ومالحظتك.

هي محاولة لتفسير سلوك أو نمط معين تمت مالحظته النظرية: 

   مرات كثيرة في العالم الطبيعي.

 

 عوامل يتم ضبطها أثناء التجربة وال تتغير. الثوابت:

كثيرة في  عوامل يمكن أن تتغير في أثناء التجربة المتغيرات:

 العالم الطبيعي.

 

 دراسة أنظمة األرض والفضاء.هو العلم الذي يهتم ب علم األرض:

والطاقة  هو العلم الذي يهتم بدراسة المادة علم الفيزياء:

 كثيرة في العالم الطبيعي. والعالقات بينهم

 

 

 

 كل من النظرية العلمية والقانون العلمي تعميم.

أما القانون  ،النظرية العلمية تفسر لماذا يحدث الشيء

 حدوثه. فيقرر

 

 

 

 

 

 

لعلماء معرفة فعالية الدواء من خالل تأثيره على يمكن ل

المجموعة التي عولجت به ومقارنة مدى تحسنها 

 بالمجموعة التي لم تعالج بالدواء.

 

 

هي محاولة لتفسير سلوك أو نمط معين تمت العلمية:  النظرية

 مالحظته مرات كثيرة في العالم الطبيعي.

 يفسر حدوث االشياء. ولكنة ال ا،يصف أنماط  القانون العلمى: 
 

 

 

 



 سم 4.5المسافة بين النقطتين على الخريطة =

 1.05× ) 4.5المسافة التقريبية بينهما = 

 كم. 4.7سم( =  1كم/ 

 

نالحظ أن قطرات الصابون أزاحت مسحوق 

وتنتشر إلى الفلفل الموجود على سطح الماء 

 حواف الصحن.

 

 



تتطير لمسافات أثناء هبوطها، عند هبوط الطائرة الورقية فإنها 

 أما الكرة فتهبط مباشرة دون أن تسير مسافات أفقية.  

 

 



الكرة من ارتفاع أكبر عند كلما أفلتت 

حافة المنحنى وصلت إلى ارتفاع أعلى 

 عند الحافة األخرى.
 

لى إرتفاع بسيط ومنخفض وسرعتها إ

أكبر ما يمكن عند الهبوط والوصول 

 الى أخفض نقطة.

 

 .2 ةأسرع من الخطو ةكة الكرحر

 

 



 



 



 سوف تزداد.

  



 المعطيات:  

 كم.  1350المسافة  ف = 

 ساعات.                                3الزمن  ز = 

 .السرعة: ع = ؟ كم/ساعة    المطلوب:

 طريقة الحل:

 .والزمن بالتعويض في معادلة السرعة عن قيمتي المسافة

 ع = ف 

 ز         

   .كم/ساعة450ساعات =3كم/  1350 السرعة المتوسطة = 

 

 المعطيات: 

  .كم 5المسافة  ف = 

  .دقيقة 18الزمن  ز = 

                      .السرعة ع = ؟  كم/ساعة  :المطلوب

 طريقة الحل: 

 . إلى ساعاتيتم تحويل الدقائق أوال  

 .ساعة 0.3=  60÷  18دقيقة =  18

 .في قانون السرعة المتوسطة عن قيمتي المسافة والزمنوبالتعويض 

 كم / ساعة. 16.66ساعة =  0.3كم / 5 السرعة المتوسطة =
 

 

 



 هي السرعة عند لحظة محددة. السرعة اللحظية:

 هي السرعة خالل فترة زمنية. أما السرعة المتوسطة:

 

أقيس المسافة المقطوعة باستخدام 

الزمن  عداد المسافات ثم أقسمها على

 الالزم لقطعها.

 



 يمكن أن أغير من اتجاه حركة الجسم أو أغير من سرعته.

  



 

 



 المعطيات: 

 م / ث 10=  1السرعة االبتدائية: ع

 م / ث  25=  2السرعة النهائية: ع

 ثوانى  5الزمن : ز = 

 2ت = ؟ م/ثالتسارع  المطلوب:

 طريقة الحل: 

 بالتعويض في معادلة التسارع.

     .السرعة االبتدائية( / الزمن –ربة = )السرعة النهائية تسارع الع

 =  ت = 

 2م / ث3= 5( /10- 25= )    

 

 : المعطيات

 م / ث  16=  1ع

 م / ث 0=  2ع

 ثوانى  9الزمن : ز = 

  2التسارع ت = ؟ م/ ث  المطلوب:

 طريقة الحل: 

 بالتعويض في معادلة التسارع:

واإلشارة السالبة تشير إلى  2م/ث 1.77 -=  =  ت = 

 تباطؤ السرعة.

 

 

 





 نعم، إذا قامت بتغيير اتجاهها.

يمكن أن تكون السرعة اللحظية أكبر من السرعة 

المتوسطة خالل جزء من الرحلة وتكون أصغر خالل 

 الجزء اآلخر.

 

 ألن االتجاه قد تغير. ؛نعم

 

ط المنحدر يتسارع المتزلج على لوح عند هبو

التزلج وعند صعوده المنحدر فإنه يتباطأ فإذا 

ا من الجانب كان الجانب الذي يصعده أقل انحدار  

لك التي تكبر من أاآلخر فإنه سيقطع مسافة 

 قطعها عند نزوله.

 

 



 المعطيات: 

  .ساعة 1.5: ز = الزمن

  .كم 45: ف = المسافة

  .؟ كم/ ساعةع = السرعة  :المطلوب

 طريقة الحل:

 بالتعويض في معادلة السرعة بقيم الزمن والمسافة:

 ف ع = 

 ز        

  .كم/ ساعة 30ساعة =  1.5كم / 45ع =  

 

 



 

 المعطيات: 

 م/ ث.  1.5سرعة أحمد =  

 ثانية.  30الزمن الذي استغرقه أحمد = 

 م/ ث. 2السرعة األولى لسالم = 

 ثانية.  15ألولى لسالم = زمن  السرعة ا

 م/ ث. 1السرعة الثانية لسالم = 

 ثانية.  15زمن السرعة الثانية لسالم = 

 المطلوب: 

 المسافة المقطوعة ألحمد= ؟ م

 المسافة المقطوعة لسالم =؟ م

 مقارنة السرعة المتوسطة لكال  من أحمد وسالم

 طريقة الحل:

 من معادلة السرعة:

 ع = 

 إيجاد المسافة التي يقطعها كل من أحمد وسالم من المعادلة التالية:يمكن 

 ز × ف = ع 

ا.45ث =  30×  م / ث  1.5مسافة أحمد =   متر 

 م /ث. )ثابتة(. 1.5السرعة المتوسطة = 

 م. 30ث( = 15×)م/ث(  2المسافة التي يقطعها سالم عند السرعة األولى = )

 م. 15ث( = 15×)م/ث(  1لثانية = )المسافة التي يقطعها سالم بالسرعة ا

 إليجاد المسافة الكلية التي قطعها سالم يتم جمع كال من المسافتين:

 م. 45م = 15م + 30المسافة الكلية التي قطعها سالم = 

 ث. 30ث =  15ث + 15الزمن الكلي الذي استغرقة سالم لقطع المسافة كلها = 

 لكلي في معادلة السرعة:بالتعويض عن قيمة المسافة الكلية والزمن ا

 ع =

 م/ث.1.5ث = 30م /  45السرعة المتوسطة = 

 تحرك أحمد وسالم نفس المسافة بنفس السرعة المتوسطة رغم اختالف السرعة اللحظية لكل منهما.

 



يدل التغير في االتجاه على تسارع 

 الكرة.

 



 



 .معاكسا التجاه الحركة

 



وهى فارغة يكون  القصور الذاتى للعربة

، أقل مما يسهل عمليه تحريك العربة

وهى تحمل  للعربة القصور الذاتىويزداد 

كلما  ؛ ألنهغراضهأالعرض وباقى جهاز 

 زادت كتلة الجسم زاد قصوره الذاتى.

 

 

 



  : المعطيات

  .كجم 20: ك = الكتلة

  .نيوتن 40=  م: قالقوة

 2م/ ثت = ؟  التسارع: المطلوب:

 .بالتعويض بقيم القوة والكتلة في معادلة التسارع  :طريقة الحل

 .2 ث م/ 2=  كجم 20/نيوتن  40ت = ك ،   /م ت = ق

 
 

 



 :المعطيات

  .كجم 80ك = الكتلة 

  .نيوتن 80=  م: قةالقوه المحصل

 المطلوب: 

 .2م/ث ت = ؟ :التسارع

 الحل: بالتعويض بقيم الكتلة والقوة في معادلة التسارع:

  ك ÷مت = ق 

 .2م / ث1= كجم  /نيوتن 1= كجم  80÷نيوتن  80=  ت

 



قوتا الفعل ورد الفعل متساوين في المقدار ومتضادين في 

 مختلف. االتجاه لكن كل منهما تؤثر في جسم
 

عند ثبوت القوة المؤثرة على جسمين 

فكلما  ةفإن التسارع يعتمد على الكتل

ي زادت كتلة الجسم زاد قصوره الذات

ولذلك فإن تسارع ع. وقل التسار

قل من أكجم  900التى كتلتها  ةالسيار

كتلتها  يالت ةالهوائي ةتسارع الدراج

 .كجم 12
 

 



 13الشكل 

 



كلما كانت كتلة الجسم كبيرة كلما زاد قصوره 

 الذاتي.

 نيوتن في اتجاه اليمين. 4 القوة المحصلة
 

رعة ثابتة ألنه لو تحركت السيارة بس ؛ال

حركتها واالنعطاف يعطي  فسوف تنعطف في

قوة ا من التسارع وهذا يعني أن هناك نوع  

 محصلة تؤثر في السيارة.
 

 



 ألن قوة االحتكاك مع الطاولة تعمل على إبطاء الكتاب ثم إيقافه. ؛ال

 

 نيوتن. 3=  20×  0.15ق = 

 



  :المعطيات

 كجم 0.15الكتلة: ك = 

 2م / ث 20التسارع: ت = 

  :المطلوب

 = ؟ نيوتن  مقالقوة : 

 :طريقة الحل

 باستخدام معادلة التسارع يمكن حساب القوة المؤثرة: 

 ق م ت = 

 ك        

 ك × = ت   مق

 .نيوتن 3=  20×  0.15=  مق 

 

 



 



 المعطيات:

 متر  10: ف = المسافة

 نيوتن  50: ق = القوة

 : ش = ؟ جول الشغل :المطلوب

 :بالتعويض في معادلة الشغل طريقة الحل:

 جول. 500متر=  10×  نيوتن  50ف )المتر( = × )نيوتن(  الشغل = ق
 

 

 



 
  المعطيات:

 متر  200: ف = المسافة

 نيوتن  6: ق = القوة

 : ش = ؟ جول الشغل :المطلوب

 :طريقة الحل

 بالتعويض في معادلة الشغل: 

 جول.1200=  200× 6ف )المتر( = × ق )نيوتن(  الشغل =

 



 ا.القوة أو تغير اتجاه القوة أو كليهما مع  إما بتغير مقدار 

 

 



 من غير الممكن تقريبا منع سحب

 العصوين مع ا.

 كلما زاد عدد لفات الحبل حول العصوين 

 كان منع سحبهما مع ا أصعب.
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تضخم القوة المبذولة أو تزيد المسافة التي تؤثر خاللها القوة وهي في  الرافعة:

 من مقدار الشغل. الحالتين تزيد

 تغير اتجاه القوة المبذولة ويمكن أن تزيدها. البكرة:

 ا.تزيد من القوة المبذولة وتغيران من اتجاهها أيض   العجلة والمحور:

 

 



 



زيادة القوة المؤثرة وكذلك زيادة المسافة التي 

 .تؤثر خاللها وتغيير اتجاه القوة

 

 ىالشغل المبذول إلألن االحتكاك يحول بعض 

 تشارك في إنجاز الشغل. ال الحرارة

 

العجلة والمحور هما في الواقع رافعة تدور 

 ن تؤثر القوةأويمكن  حول محور ثابت360°

على  المبذولة او تتولد القوة الناتجة في أي نقطة

 .نصف قطر العجلة أو المحور

  

 

 



 الذراع والساق السفلية وكالهما من النوع الثالث للروافع.

 

  -ات:المعطي

  .متر 150ف =  المسافة:

  .نيوتن 10000=  قالقوه(: الوزن )

  .المطلوب: الشغل: ش = ؟ جول

 :طريقة الحل

  بالتعويض في معادلة الشغل

 جول.1500000=متر 150× نيوتن  10000ف =× ش = ق 
 

  -المعطيات:

  .10لية = الفائده اآل

  .نيوتن 2500=  القوة الناتجة

   .= ؟ نيوتن ؤثرةالمالقوة  المطلوب:

 : باستخدام معادلة الفائدة اآللية يمكن حساب القوة المؤثرة: طريقة الحل

 القوة الناتجةالفائدة اآللية = 

 القوة المؤثرة                   

 القوة الناتجةالقوة المؤثرة = 

 الفائدة اآللية                     

 .نيوتن 250=  القوة المؤثرة = 

 



 



 



 



تغيير اتجاه القوة 

 المؤثرة

 

ال تغير حجم 

 القوة المؤثرة 

 

 البكرة

 

ال تغير اتجاه 

 القوة المؤثرة

 

تغير اتجاه القوة 

 المؤثرة

 

 



كلما كان الجسم له كتلة أكبر كلما كان قصوره الذاتي 

 أكبر كلما احتاج إلى قوة أكبر لتحريكه.

 
 لسرعة مع الزمن.التسارع هو تغير ا

 

 

 افع والبكرات من اآلالت البسيطة.روال

 

 

يحدث الشغل عندما تؤدي قوة ما إلى تحريك جسم 

 باتجاه تأثير ذات القوة.

 

 

اآللة البسيطة تعتمد على نوع واحد من الحركة وتجعل 

 الشغل أسهل بتغيير مقدار القوة أو اتجاهها.

 جسم باتجاه تأثير ذات القوة.

 

 

 نيوتن تفسر عالقة القوى بالحركة. قوانين

 

 جسم باتجاه تأثير ذات القوة.

 

 

االحتكاك هي قوة تنشأ بين جسمين متالمسين وتعيق 

 الحركة.

الفائدة اآللية هي ناتج قسمة القوة الناتجة على  

 القوة المبذولة.

 

 

إذا تحرك الجسم بسرعة ثابتة فإن سرعته اللحظية 

 تساوي سرعته المتوسطة.

 

 

 

 لة المركبة هي مجموعة من اآلالت البسيطة.اآل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 كم/ ث؟0.2ث،  /سم200ث،  /م20

 تحويل الوحدات:

 سم 100م = 1

 ث. م/2 =100÷ 200 ث = /سم200

 م 1000كم = 1

 ث. م/200= 1000×  0.2ث =  كم/0.2

 ث. كم/0.2السرعة األكبر هي: 
 

ا أكبر ولذلك من الصعب كتلة القطار الكبيرة تعطيه قصو ر 

 أن يتوقف مباشرة.

 

يتغير اتجاه حركة السيارة لذا فإن السيارة تتسارع وحسب 

قاون نيوتن الثاني إذا تسارعت السيارة فإن القوى 

 المؤثرة فيها غير متزنة.

 يمثل الرسم البيانى تزايد سرعة العداء مع مرور الوقت.

 

 نيوتن  30: ق= القوة المعطيات:

 متر  3افة: ف = المس

 : ش = ؟ جول الشغل المطلوب:

 : طريقة الحل

 بالتعويض عن قيمة المسافة والقوة في معادلة الشغل: 

  ف×  ش = ق 

 جول. 90= متر 3×نيوتن  30الشغل = 

 

 

 



 مليون كجم.  2الكتلة: ك =  المعطيات:

 .2م /ث 30التسارع: ت = 

 القوة: ق = ؟ نيوتن.  المطلوب:

 طريقة الحل: 

من معادلة التسارع يمكن حساب القوة المؤثرة 

 على الصاروخ: 

 ومنها يمكن حساب القوة:  

)م /  30× كجم  2000000ت = × = ك  م ق

 ( =2ث

 نيوتن. 60000000= 

 



 المعطيات: 

بتحديد إحدى النقط وتعيين المسافة  من الرسم البياني:

 .والزمن المقابل لها على الرسم

 .ساعات 5ز = الزمن: 

  .كم 50المسافة: ف = 

  .كم25عند قطع مسافة ف = 

       .السرعة ع = ؟ كم/ ساعة المطلوب:

 .كم =؟ ساعة25الزمن الالزم لقطع مسافة 

 طريقة الحل:

 بالتعويض في معادلة السرعة بقيم الزمن والمسافة:

 ع = 

 كم/ ساعة  10ساعة =  5كم / 50ع = 

 كم كالتالي:25لزمن الالزم لقطع مسافة يمكن حساب ا

  ز =

 .ساعة 2.5=  ز =

 



 

 

 

 

 
 

 



ألن العلم يقدم التفسيرات حسب المعلومات المتوفرة 

في حينه وعند توفر معلومات جديدة فإنه يتم تعديل أو 

 تغيير هذه التعديالت.

 

ل حركة الشيء المالحظة هو تسجيل البيانات حو

ومضمونه أما االستنتاج فهو استخالص النتائج 

 ا على المالحظات التي سجلتها.استناد  

 

تتيح للعلماء أن يتصوروا األشياء التي يصعب 

 مشاهدتها أو فهمها.

 

 اإلسفين والرافعة.

 

عند سير السيارة يكتسب الجسم الحركة وعند توقف السيارة 

بحالته من الحركة مما  بشكل مفاجيء فإن الجسم يحتفظ

يؤدي إلى اندفاعه إلى األمام فيمكن أن يرتطم بمقود السيارة 

 إذا لم يستخدم حزام اآلمان.

 

يجب أن يجذف الطاقم إلى الخلف فيؤثر بقوة باتجاه الخلف 

على الماء فيؤثر الماء على المجذاف بقوة متساوية في 

تدفع القارب المقدار مع قوة الجذف ومعاكسة لها في االتجاه ف

 والمجذاف إلى األمام.

 

عندما تزداد كتلة الشاحنة تزداد القصور الذاتي لها 

فيصعب تغيير السرعة أو االتجاه لذا يجب على السائق 

قبل دخوله منعطف أن يضغط على الفرامل ويقلل السرعة 

 ليسهل عليه تغيير االتجاه.

 
اإلسفين هو سطح مائل متحرك بجانب واحد أو 

 ن.بجانبي

 

ينتج شغل من تأثير هذه القوة ألن لكي ينتج شغل البد  ال

 أن تؤثر القوة في الجسم وتحركه باتجاهها.

 

وذلك ألنه يحتوى على البيانات والمعلومات التى تم 

جمعها أثناء البحث العلمى من خالل المالحظات 

 فيوضح العالقة بين المتغيرات.

 

 



رعة االبتدائية(/ الس –= )السرعة النهائية التسارع 

 الزمن.

، واإلشارة السالبة 2م / ث24(-= ) 120/5( -ت = )

 تعني تناقص السرعة.

اآللة النموذجية اليوجد بين أجزاءها قوى احتكاك 

لذلك فإن الشغل المبذول يساوي الشغل الناتج، أما 

في األلة العادية فيوجد قوى احتكاك بين أجزاءها 

إلى حرارة لذلك  تعمل على تحويل جزء من الشغل

ا أكبر من الشغل الناتج.  فإن الشغل المبذول دائم 

 

ا  يتحرك الطفل في مسار دائري بسرعة ثابتة إذ 

فهو يغير من اتجاه حركته لذلك فإن الطفل يتسارع 

 في هذه الحالة.

 

 التسارع = القوة المؤثرة / الكتلة

 2م /ث0.4=  10/25=

 

 

دة كتلة الجسم ألن بزيا ؛يكون تسارع العربة أقل

 يصعب أن يتسارع.

 



 



 



 الحالة الغازية في الفقاعات في الماء والحالة السائلة هي الماء

 .ةوهى الشعب المرجاني ةالحالة الصلبو

 

 

 

جميع المواد لها خــواص فيزيائية 

وأخرى كيميائية، ويمكن تغيير 

 كليهما.

 



ا للمعان ومكان يمكن تصنيف النقود تبع  

 السك.

أن تقوم المجموعة بتصنيف النقود  يمكن

على أساس اللمعان وهناك صفات أخرى 

يمكن تصنيف النقود على أساس صفات 

 أخرى مثل مكان السك وتاريخ السك.

 

 



 



 



 



 كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة.

 

يمكن لهذه العلب أن تتعرض للسحق 

 أو الصهر أو القطع.

 

البين القيام باستخدام شريط القياس يمكن لط

بوضع بداية الشريط عن بداية المبنى ثم 

فتح الشريط إلى آخره وعمل عالمة عند هذه 

النقطة ويعاد القياس من هذه النقطة مرة 

 أخرى حتى نصل إلى نهاية المبنى.

 

 

 



 الكتلة والحجم.

الزجاج أزاح أكبر كمية من الماء. 

 أزاح أقل كمية من الماء. والمطاط 

 

رغم من تساوي الحجوم إال أنه على ال

 أن كمية الماء المزاح اختلفت.

 

 

 الكتلة.

 

 

 

 



خشبي، ناعم الملمس،  الكرسي:

 .كبير الحجم، ثقيل

مصنوعة من البالستيك،  الكرة:

خفيفة، ناعمة الملمس، لونها 

 .أحمر

زجاجي، شفاف، صغير  الكوب:

 .الحجم، خفيف



 الغازية.تغير المادة من الحالة السائلة إلى الحالة 

 

 



 



 الكتاب مادة صلبة له شكل متوازي المستطيالت.

المادة فيها لها شكل وحجم ثابتين مثل  الحالة الصلبة:

 قطع الجليد. 

لها حجم ثابت وتتشكل بشكل اإلناء الذي  الحالة السائلة:

ليس لها شكل وال  الحالة الغازية:توضع فيه مثل الماء. 

 حجم ثابت مثل الهواء.

وهي تحدث عند تأين الغازات عند تعرضها  بالزما:حالة ال

لدرجة حرارة عالية أوامدادها بكمية طاقة كبيرة كما في 

 مصابيح النيون.

 

بتغيير درجة الحرارة أوالضغط. فبخفض درجة 

الحرارة يتحول الماء إلى جليد أقل في الكثافة من 

 الماء.

 

 



الكحول غير المبرد يتبخر بسرعة أكبر الرتفاع 

رجة حرارته فتزداد حركة الجزيئات ويتحول د

 الكحول من الحالة السائلة إلى الغازية.

 4×  3جم/ سم 9.8كتلة النيكل = 

 جم. 39.2=  3سم

 3سم جم/ 11.3كتلة الرصاص = 

 جم.45.2=  3سم 4× 

 



 المادة بتغير ينتج عنه مادة جديدة. تشير إلى أن عندما تمر

 

 



 

 



لدخان تاج الحرارة والضوء واإن

 والتغير في اللون.

 

 



 التغير الفيزيائي.

نعم ظهرت مواد جديدة حيث تكونت 

مادة جديدة وغاز وتم االستدالل عليه 

 من الفقاعات المتصاعدة.

 

 هذا تغير كيميائي بسبب تكون الغاز.

 

 



هي الخاصية التي تعطي للمادة المقدرة لحدوث تغير 

تراق التفاعل بوجود ومنها االح ة،فيها ينتج مواد جديد

الكهرباء التفاعل مع األكسجين والتفاعل بوجود 

 الضوء.

 

التغير في اللون و إنتاج ضوء أو حرارة أو دخان أو 

 الصوت.

 

 

 ةنه نتج مواد جديدأل ؛وذلك ييدل ذلك على تغير كيميائ

 بخصائص جديدة ومختلفة.

 

 



 .جم 1.44=  2.56 – 4.00كتلة الغاز =  

 



مون إلى طبق الفواكه تحد من التغير الكيميائي الذي يحدث للفواكه إضافة اللي

 عند تعرضها للهواء فالليمون يمنع تفاعل الفاكهة مع الهواء.

 



لن يتغير لون الفاكهة في الوعاء الذي أضيف إليه عصير الليمون بينما يصبح لون الفواكه الذي 

 لم يضاف إليها الليمون بنيا.

 تتشابه النتائج.

 

 الفاكهة الطازجة المقطعة التي لم تمتزج مع محلول الليمون.

 تأثير وجود الليمون على أنواع مختلفة من الفاكهة.

 

 

 

 



 

سوف يعمل التبريد على  إبطاء تحول الفاكهة إلى اللون البنى في الصحن الذي ال يحتوي على الليمون ولن 

 يؤثر على الصحن الثانى.

 

ي حيث إنه من خالل إضافة عصير الليمون إلى الفاكهة استطعت التحكم في التغير فرضيتنعم تدعم النتائج 

 الكيميائي الذي يحدث للفواكه عند تعرضها للهواء.

 ال يمكن أكل أطعمة في المختبر ولذلك يمكن أن أقدم هذه األطعمة كغذاء للحيوانات الموجودة في المدرسة.

 

 

  

 



 



  .لونه بني وسميك

يمكن فصل  –صلبة  –ا أبيض لونه 

 المكسرات عن الكعك.

جسم صلب له كتلة وحجم وكثافة  
 وطول. 

 
الكأس جسم صلب والعصير سائل 

 وكالهما له لون ووكتلة وحجم وكثافة.

 

 .يحترق وينتج ضوء وحرارة

تتغير خصائص مكونات الكعكة من البيض  

 والدقيق وال يمكن فصلها.

 

 

 األكسجين. يمكن أن يحترق في وجود

يمكن أن تتغير صفات العصير عند تفاعله مع  
 مواد أخرى.

 
 



 االنصهار

 حاالت المادة

 الكثافة

 

 التفاعل الكيميائي

 

 

 

 



11

. 

12.  

9.  

10.  

الخصائص الفيزيائية 

 للمادة

اللون 

الطول  والشكل

 والكتلة

 الحجم والكثافة

 درجة االنصهار

 درجة الغليان

 تحدد باستخدام

 القياس الحواس

ترتبطان 

 بالعالقة

 يحدث

 يحدث فيها

 تحدد باستخدام

الكثافة = 

 الكتلة/الحجم

تتحول من 

الصلب إلى 

 السائل

تحول الحالة 

من السائل إلى 

 الغاز

 تتضمن

 تتكسر الروابط بين المتفاعالت وتتكون روابط جديدة بين

 المواددة وتصبح جميع الذرات في الذرات لتكوين نواتج جدي

 المتفاعلة جزء من المواد المتكونة.

 

المادة الصلبة: لها شكل وحجم ثابت. الحالة السائلة: حاالت المادة: 

لها حجم ثابت وتأخذ شكل اإلناء الذي توضع فيه. الحالة الغازية: 

ليس لها شكل ثابت أو حجم ثابت. البالزما: تحدث عند درجات 

 الحرارة العالية بسبب تأين الغاز.

 لمعرفة كال  من كتلة الجسم وحجمه تبع ا لقانون الكثافة.  نحتاج

 الكثافة = كتلة/ حجم.

 



=  3سم 4.5÷ جم 49.01كثافة قطعة الرصاص = 

 .3جم/ سم10.89

 

 

 



 باستخدام قانون الكثافة    

 الكثافة = الكتلة/ الحجم

مادتان مختلفتان في الكثافة لهما نفس الحجم يكون 

 ل منهما كتلة مختلغة وال يتساويان في الكتلة.لك

قطعتان من الخشب والنحاس لهما نفس : 1مثال

الحجم ومختلفان في الكثافة ستختلف في كتلة كال 

 منهما.

قطعتان من الحديد لهما نفس الحجم ولهم  :2مثال

 نفس الكثافة فيكونان متساويان في الكتلة.

 

 



 على؟ما الذى جعل المنطاد يرتفع أل 

 داخل المنطاد؟ ةالموجود ةما الماد 

 رتفاع المنطاد؟اا على الطقس تأثير   ةهل لحال 
 

 



عندما وضع الفنجان في الماء لم تبتل 

الورقة بالماء وذلك لوجود الهواء داخل 

ا فيمنع دخول الفنجان والذي يشغل حيز  

 الماء إلى الفنجان. 

 

 



 



 



كتلة ولكن الضوء ال يشغل حيز  نه يشغل حيز من الفراغ ولهأل ؛الهواء مادة

 من الفراغ وليس له كتلة ولذلك ال يعد مادة.

 

النقوش  –( النباتالقرع ) المواد هي:

أما  والكلمات المحفورة على النحاس،

 قوس قزح فهو ليس مادة.

 

 



 الهواء الجوي.

 

 



يمارس العلماء تجاربهم لبناء نموذج 

للذرة لكن اليستطيعون في الواقع رؤية 

 ما بداخلها للتأكد من صحة النموذج.

 

توصل تومسون إلى ذلك عندما اكتشف بوجود 

إلكترونات سالبة الشحنة في تركيب الذرة ولكنه وجد 

ستنتج وجود اأن الذرات متعادلة الشحنة ولذلك 

شحنات موجبة تساوي عدد الشحنات السالبة حتى 

 تتعادل الذرة.

 
 

 



تدل على المنطقة التي يزيد فيها احتمال 

 لكترون.إوجود 

 

 



 –التربة  -الصخور  –الماء  أمثلة على المادة:

 الحيوانات. - المعادن

 –الحرارة  –الضوء  أمثلة على غير المادة:

 األفكار. - الصوت –الموجات 

 

تتكون  الذرة من نواة بداخلها جسيمات موجبة 

جسيمات متعادلة الشحنة تسمى البروتونات و

الشحنة وتسمى النيترونات وتدور حول النواة 

 جسيمات سالبة الشحنة تسمى اإللكترونات.

 

 ألن كلمة الذرة تعني الجسم غير قابل لإلنقسام.

 

 



المادة ال تفنى قانون حفظ المادة ينص على: 

والتستحدث من عدم فمثال عند احتراق كتلة من 

رق مضاف إليها الخشب فإن كتلة الخشب قبل الح

كتلة األكسجين المتفاعل معها = كتلى المواد 

 الناتجة بعد الحرق من غازات ورماد وماء.

نموذج الغيمة اإلكترونية بخالف نموذج بور حيث 

أنه اليتضمن وجود اإللكترونات في مستويات 

طاقة محددة تدور فيها حول النواة بل وجد في 

محددة  نموذج الغيمة أن مستويات الطاقة غير

وأن اإللكترونات توجد حول النواة في شكل غيمة 

 حول النواة.

 

كالهما تصور أن الذرة ديموقريطس ودالتون: 

أغر جزء من المادة واليمكن تقسيمها إلى 

تومسون ورذرفورد وتشادويك:  أجزاء أصغر.

جميعهم ساهموا في اكتشاف النواة وما بها من 

 جسيمات.

ونات وتحديد اهتم بدراسة اإللكتر بور: 

 مستويات طاقتها.

 النواة في شكل غيمة حول النواة. 

أن الذرة قابلة لإلنقسام  :مواطن القوى

  وتتكون من جسيمات.

اعتباره أن معظم حجم الذرة  :مواطن الضعف

 فراغ كالسحابة ولم يتناول بنيتها.

 



 



Ne 10: عدده الذري. 

Cs 55: عدده الذري . 

U 92: عدده الذري. 

Pb82ده الذري : عد. 

 

 



 



 





  81عدد النيترونات =  المعطيات:

 العدد الكتلي = ؟ المطلوب:

 56بالبحث في الجدول الدوري نجد أن عدد البروتونات في نواة ذرة الباريوم  طريقة الحل:

 بروتونا وبالتعويض بقيمتي عدد البروتونات وعدد النيترونات في معادلة العدد الكتلي: 

 عدد البروتونات + عدد النيترونات. العدد الكتلي = 

 =81  +56  =137 

أطرح عدد البروتونات من اإلجابة يجب أن أحصل على عدد النيترونات المعطى  التحقق من الحل:

 أعاله.

 

 بروتونا. 13وعدد البروتونات =  14عدد النيترونات =  المعطيات:

 العدد الكتلي = ؟  المطلوب:

 متي عدد البروتونات وعدد النيترونات في معادلة العدد الكتلي: بالتعويض بقيطريقة الحل:  

 العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النيترونات. 

 =14  +13  =27 

أطرح عدد البروتونات من اإلجابة يجب أن أحصل على عدد النيترونات المعطى التحقق من الحل: 

 على عدد البروتونات المعطى أعاله.أعاله، أو أطرح عدد النيترونات من اإلجابة فأحصل 

 

 

 





 عناصر لها خواص فلزية وخواص الفلزية.

 

 



ألن ينتج الماء من عملية 

 من االحتراق كناتج ثانوي بدال  

 الغازات المسببة للتلوث.

 

 



سائل ال لون له ذو رائحة  الكحول الطبي:

 نفاذة ويذوب في الماء.

سائل ذهبي اللون أكثر  زيت السلطة:

من الكحول ذو رائحة خفيفة  لزوجة

 أوبدون رائحة ويطفو على الماء.

حبيبات بيضاء صلبة ليس لها  السكر:

 رائحة وتذوب بسهولة في الماء.

 

عدد الذرات لكل نوع من العناصر ونوعها 

وترتيبها يفسر الخصائص المختلفة لهذه 

 المواد.

 

8H3C 

 



وط دون يمكن أن تتغير نسب المواد التي يتكون منها المخل

 أن تتغير هويته.

 

 التقطير.

 

 الفصل الكهربائي.

 

 
 

 



 



تستخدم بعض المعادن القابلة للطرق والسحب 

 في صناعة األسالك والصفائح.

 

العدد الذري هو عدد البروتونات الموجودة داخل 

نواة العنصر، أما العدد الكتلي فهو مجموع عدد 

 نصر.النيترونات والبروتونات داخل نواة الع

 

هي ذرات العنصر نفسه ولها عدد  النظائر:

 البروتونات نفسه ولكنها تختلف في عدد النيترونات.

-نيترون ا، أما كلور 18يحتوي على  35 -كلور مثال:

نيترونا وكال من ذرتي الكلور  20يحتوي على  37

 بروتون ا. 17تحتوي على 

 

 

 



 طعام.ملح ال –ثاني أكسيد الكربون  -الماء المركبات:

 النحاس األصفر. –الهواء  –ماء البحر  المخاليط:

 المخاليط يمكن فصلها بطرق فيزيائية، أما المركبات فال يمكن فصلها.

 

باستخدام المنخل يمكن فصل الحصى عن مخلوط الرمل والملح ثم 

يضاف الماء؛ إلذابة الملح، ويفصل الرمل من المحلول الملحي 

 بالترشيح.

 

األكسجين في الجدول الدوري ثم تحديد الرقم بالبحث عن رمز 

المكتوب أعلى رمز األكسجين يكون هو العدد الذري لألكسجين، 

 ويفيدنا العدد الذري في تحديد خصائص األكسجين.

 

 



  15عدد البروتونات لذرة الفسفور =                             39العدد الكتلي لذرة البوتاسيوم =  المعطيات:

 15عدد النيترونات لذرة الفسفور  =                                                                                       

 عدد نيترونات ذرة البوتاسيوم =؟                               العدد الكتلي لذرة الفسفور = ؟ المطلوب:

 أوال  ذرة البوتاسيوم: طريقة الحل:

 19في الجدول الدوري عن ذرة البوتاسيوم نجد أن عدد البروتونات في نواة ذرة البوتاسيوم = بالبحث 

بالتعويض بقيمتي العدد الكتلي وعدد البروتونات في معادلة العدد الكتلي: العدد الكتلي = عدد البروتونات 

 + عدد النيترونات.

  20= 19 – 39عدد النيترونات =                     + عدد النيترونات                               19=  39

 بجمع اإلجابة مع قيمة عدد البروتونات نحصل على قيمة العدد الكتلي المعطاه أعاله. التحقق من اإلجابة:

 ثانيا ذرة الفسفور:  

 بالتعويض بقيمتي عدد البروتونات وعدد النيترونات في معادلة العدد الكتلي: 

 دد البروتونات + عدد النيترونات العدد الكتلي = ع

 =15  +15  =30 

أطرح عدد البروتونات من اإلجابة يجب أن أحصل على عدد النيترونات المعطى أعاله،  التحقق من الحل:

 أو أطرح عدد النيترونات من اإلجابة فأحصل على عدد البروتونات المعطى أعاله.

 



 

 



االنصهار( على المادة  –مع اليود  –سابقة )التفاعل مع الخل وذلك عن طريق إجراء الثالث اختبارات ال -1

 المجهولة ومنها يمكن تحديد المادة التي تتركب منها المادة المجهولة.

إذا لم تعطي المادة المجهولة لون أزرق عند تفاعلها مع اليود ولم تكون فقاعات عن التفاعل مع الخل ولم  -2

 نشا الذرة أو السكر أو مسحوق الخبز.تنصهر فالمادة المجهولة ال تحتوي على 

 أستنتج أن البيكنج بودر يحتوي على النشا ومسحوق الخبز وال يحتوي على السكر. -3

 

 



المادة المراد الكشف 

 عنها

تكون فقاعات عند 

 تفاعلها

مع  إلى أزرق تتحول

 اليود
 تنصهر عندما تسخن

ةنشا الذر      

     مسحوق السكر

     مسحوق الخبز

لماده المجهولةا     

 



 



 عنصرا

 

 العناصر

 

 نيترونات

 الذرات 
 إلكترونات

 

 



 

 

 المادة

 البروتونات

 النيترونات

 مركبا  

 الفلزات

 

 

 
 

 

 

 



 Ni =28  النيكل     Na =11الصوديوم     C   =6الكربون 

 

 النيتروجين.

 

د ألنهما يتساويان في عد ؛ذرتي الكربون نظيران

البروتونات ويختلفان في عدد النيترونات حيث تحتوي 

أما الذرة  ،نيترونات 6بروتونات و 6أحدهما على 

 نيترونات. 8بروتونات و6األخرى فتحتوي على 

ألن كل منهما  ؛نظائر 59- وكوبالت 60- ألن كوبالت

 بروتون في نواته. 27يحتوي على 

ائر وذلك من خالل متوسط مجموع الكتل الذرية لنظ

 العنصر الواحد.

 

 

 



 النظير بروتون إلكترون نيترون

-كريبتون 36 36 42

78 

-كريبتون 36 36 44

80  

- كريبتون 36 36 46

82 

- كريبتون 36 36 47

83 

 84كريبتون 36 36 48

  

-كريبتون  36 36 50

86 

 

 

نسبة الهيدروجين إلى  في حمض الكبريتيك:

 2:  1 األكسجين =

يدروجين إلى األكسجين لفوق أكسيد نسبة اله

 1: 1=  الهيدروجين

 



 

 

 

 

 

 

 

 



وهو فصل مادة تذوب في الماء عن أخرى الترشيح: 

 التذوب مثل فصل مخلوط الرمل والملح.

   مثل فصل الملح عن الماء.التبخير:  

 مثل فصل برادة الحديد عن الكبريت.المغناطيسية:  

عها إلى قطع صغيرة أو فيزيائية بتقطيأغير في الخصائص ال

 وأغير في الخصائص الكيميائية بحرق الورقة.أغير شكلها 

 

ال، ليست لهما نفس الكثافة فالبالتالي ليس لهما نفس 

 الكتلة.

 

ال يحدث تغير في هوية المادة أو تركيبها التغير الفيزيائي 

 بينما يتغير الخصائص الفيزيائية فقط للمادة.

تتغير المادة وينتج مادة جديدة  تغير الكيميائيبينما ال

ويرافق التغير الكيميائي خروج ضوء أو حرارة أو دخان أو 

 يتغير اللون أو يتصاعد الفقاعات.

 

 

 

6(2O2H) 

 

 من الالفلزات.

 

 هي جسم صلب له كتلة وطول وحجم. المنضدة:      

 

 .تسمى الصفوف بالدورات واألعمدة بالمجموعات

خبز تكون المواد على شكل مخلوط وبعد الخبز قبل ال

يتكون مواد جديدة بفعل عملية التخمر والخبز وهذا يؤدي 

إلى تغير تركيبها وطعمها ولونها واليمكن إعادتها إلى 

 مكوناتها األصلية.

 

 

 



 

 



 



 



البلورات المكونة للصخر مترابطة 

 وتبدو متصلة مع بعضها بإحكام.

 

 



 



 



 



لون ذهبي ولمعان  لمعدن البيريت

 فلزي فيبدو كالدهب.
 

 تتركب من ذرات مرتبة بشكل منتظم ومتكرر.
 



ينتج عن االتجاهات الثالثة لمستويات االنفصام المتقاطعة بزاويا 

 قائمة شكل خارجي مكعب.

 

 



بخدش المعدن بلوح بورسالن 

 أبيض اللون.

 

 



 ضية.تشكل أنواع الفلسبار أكثر من نصف معادن القشرة األر
 

ال؛ ألنه من الممكن معرفة األقل قساوة  وهو الجرافيت 

ثم الهاليت  ثم التركواز  لكن اليمكن معرفة األكثر 

 قساوة الزمرد أم الياقوت ألن لهما نفس البيانات.
 

أخدش الياقوت بالزمرد وأخدش الزمرد بالياقوت 

 والذي يخدش اآلخر هو األقسى.

 
 



 



 

المجناتيت إلى ينجذب معدن  1في الخطوة 

 المغناطيس.

عند إضافة حمض الهيدروكلوريك  2في الخطوة 

 المخفف إلى معدن الكالسيت تتكون فقاعات.

 

 المغنيتيت الهوزنبلند الكالسيت الكوارتز

أقسى من 

 الزجاج.

له ثالثة 

اتجاهات 

 لإلنفصام.

له انفصام 

 باتجاهين.

يخدش 

الزجاج 

 المجنيتيت.

له لمعان 

 فلزي.

 له ألوان

محتلفة 

بسبب 

وجود 

 الشوائب.

أسود 

 اللون.

له حكاكة 

 سوداء.

 

 

 



 لها ةمادة صلبة طبيعية غير عضوية النشأ المعدن: 

 تركيب كيميائي محدد وترتيب ذري داخلي منتظم.

 يتكون من معدنين أو أكثر.الصخر: 

 –الهاليت  –الكوارتز المعادن المكونة للصخور هي: 

 لجبس.ا –الكالسيت  –الفلسبار 

 اللون واللمعان والحكاكة واالنفصام والمغناطيسية.  

 

 



لى عيتكون الماس في ستار األرض تحت ضغوط عالية ويصعد الماس 

 البركانية. السطح مع المقذوفات

 

هي لون الفتات الناتج من حك المعدن بلوح الحكاكة الحكاكة: 

إلعتماد وليس بالضرورة أن يكون لون الحكاكة هو لون المعدن وا

الحكاكة في تمييز المعدن أفضل من االعتماد على لون على لون 

 المعدن.

حكاكة معدن البيريت األصفر اللون يكون أخضر مسود لون مثال: 

 أو بني مسود بينما لون حكاكة الذهب صفراء.

 

ا  ال أوافق  وذلك؛ ألن المناجم يفضل تواجدها بعيد 

يئية  التى عن المناطق السكنية وذلك لألضرار الب

 من الممكن أن يسببها المنجم.

=  2340000 – 2440000الزيادة = 

100000 

 النسبة المئوية للزيادة =
(100000/2340000 × )100%  =

4.3% 

 



 



إما تتكون من اندفاع الالبة من الرماد أثناء ثوران البركان أو تخرج الالبة من شقوق 

 األرضية تبرد. في القشرة األرضية عندما تخرج إلى القشرة

 

 

 



تحوي الصخور الجوفية بلورات يمكن رؤيتها بالعين المجردة بسهولة 

 في حين اليمكن رؤية بلورات جميع الصخور السطحية.

 

 



 



تترسب الرسوبيات طبيعي ا على شكل طبقات 

 أفقية موازية لسطح األرض.

 

ح تنتقل الصخورالرسووبية عن طريق األنهار وأمواج البحار والريا

 والتدفقات الطينية والجليديات.

 

 



 

يلعب الصمغ دور المادة الالحمة 

التي تربط الصخور بعضها ببعض 

وهو يحاكي طريقة عمل معدن 

الكالسيت الذي يسبب تالحم أجزاء 

 الحجر الجيري.

 

 إحداث تغير في ظروف الضغط ودرجة الحرارة.

 

 



لى نوع آخر تحت تعني تغير صفات وتركيب الصخر القديم وتحوله إ

 تأثير كل من الضغط الكبير والحرارة المرتفعة.

 

 



إذا تم تسخين الصخر المتحول إلى درجة كافية بحيث ينصهر تتكون المجما 

 وعندما تبرد المغما وتتبلور وتتشكل الصخور النارية.

 



تبرد الصخور النارية السطحية بسرعة مكونة 

ما تبرد بلورات صغيرة أو عديمة البلورات بين

 الصخور النارية الجوفية ببطء مكونة بلورات كبيرة.

 

الصخر 

 الرسوبي
 مثال كيف تكون؟ 

 صخور فتاتية 
قطع صخور 

 أخرى 
 حجر رملي

صخور 

 كيميائية 

ترسيب معادن 

 من محاليل
 ملح صخري 

 صخور عضوية
بقايا كائنات 

 حية
 فحم

 

 حصى. –رمل  –غرين  –طين 

 موائع.الضغط والحرارة ونشاط 

 

 



 شيت.–فليت  –أردواز  –نايس  متورقة:

حجر الصابون.  –كوارتزيت  –رخام  غير متورقة:

وال تترتتب المعادن بانتظام في الصخور غير 

 المتورقة بعكس المتورقة.

 

تتكون الصخور من تصلب مادة صخرية مصهورة 

المجما بينما تتكون الصخور المتحولة بفعل ارتفاع 

 لكن دون حدوث عملية انصهار. الضغط والحرارة

 تبين كيف يتغير صخر إلى نوع  آخر.

 

بفعل الرياح واألمطار يتآكل الصخر وتنفصل منه 

أجزاء ترسبها الجداول واألنهار في قاع المحيط حيث 

تتراكم مع الزمن ويؤدي ثقل الرسوبيات العلوية إلى 

تراص الرسوبيات السفلية وتساعد المعادن على 

بقات ويتكون صخر رسوبي وإذا دفن في تالحم  الط

أعماق األرض فإنه بفعل الضغط والحرارة يتحول إلى 

 صخر متحول.

 

 



 



 



 



 متحولة 

 

 متورقة

 

 غير
 متورقة

 

 عضوية

 

 كيميائية

 

 فتاتية

 

 فتاتية

 

 سطحية

 

 رسوبية 

 

 نارية

 

 



 مادة صلبة غير عضوية متبلورة. المعدن:

 نين أو أكثر.يتكون من معد الصخر:

 

 مادة صلبة ذراتها منتظمة الترتيب. البلورة:

معدن جميل نادر يقطع عادة من  الحجر الكريم:

 البلورات ثم يتم صقله.

 

هو تكسر المعدن وفق سطوح ناعمة  االنفصام:

 ملساء ذات اتجاهات محددة )مستوية(.

 تكسر الصخر بسطوح غير منتظمة. المكسر:

قدرة معدن على خدش هي قياس مدى  القساوة:

 معدن آخر.

 هي لون مسحوق المعدن. حكاكة:

 

الصخر مكون من تجمع عدة معادن، أما دورة 

 الصخر تبين تغير الصخور.

تتكون على سطح األرض  الصخور النارية السطحية:

 بلوراتها صغيرة. تكون

يتكون في باطن األرض وتكون  الصخر الجوفي:

 بلوراتها كبيرة.

 

الصخر ينتج من المجما أو الالبة، أما  يالصخر النار

فينتج من تعرض الصخر للضغط والحرارة  المتحول

 الشديدين فضال  عن تأثير السوائل النشطة.

 

توجد الصخور المتورقة على هيئة طبقات من حبيبات 

معادن مرتبة بصورة منتظمة في حين أن الصخور غير 

 المتورقة ليس لها طبقات.

 

هو صخر أو معدن  :بينما الخام ،معادنهو تجمع  الصخر:

 يمكن تعدينه وبيعة بربح.

 

ينتج من تعرض الصخر للحرارة والضغط  صخر متحول:

 الشديدين أو تعرضه للسوائل النشطة.

ينتج من تراكم الرسوبيات أوترسبها في  الصخر الرسوبي:

 محاليل في درجات حرارة تقل عن تلك التي تسبب تحول

 الصخر.

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 . ال؛ ألن السكر نبات والمعادن مواد غير عضوية

 

 كمياتها قليلة أو تكاليف تعدينها مرتفعة.

 ال؛ ألن الضغط والحرارة والموائع تدمر العظمة.

 

يتكون الكوارتز في الصخر الناري عندما تبرد المجما وعندما 

ص يتعرض الكوارتزز لعوامل التجويه والنقل والترسيب يترا

 الكوارتز ويتالحم في الصخر الرسوبي.

 

يتفاعل الكالسيت مع األحماض بينما اليتفاعل الهاليت وإذا 

نظرت من خالل الكالسيت يكون شكال مزدوجا بينما اليفعل 

 الهاليت. ذلك

 

 

أقوم بخدش قطعة النقود والمسمار والزجاج بمعدن 

 عندما يستطيع المغنيت خدش معدن فإن المغنيت المغنيت

سوف يخدش المغنتيت الزجاج  ،يكون أشد منه قساوة

المغناطيس  باستخدام 5.5والنقد فتكون قساوته أكبر من 

 نجد أنه ينجذب إلى المغناطيس.

 

 قساوة

 

 حكاكة 

 
 نوعي وزن

 

 انفصام

 
 لمعان

 

 



 للتحويل من المليمتر إلى الميكرومتر: 

 ميكرو متر.  1000مم =  1

 31=  1000 × 0.031مم = 0.031

 ميكرومتر.

 8= 1000×  0.008مم =  0.008

 ميكرومتر.

ميكرومتر الى   31يتراوح حجم  الحبيبات من  

 ميكرومتر.  8

 





 



 



 



 



 الطبقة الخارجية الصلبة من نواة بذرة الفاكهة.

 

 

ا لقشرة نعيش عليه مشابه   يالجزء الذ

مما يدل على أن القشرة ثمرة الخوخ، 

ا.األرضية هي أقل   طبقات األرض سمك 

 



 الزالزل وتكشف الصخور التي تكونت في باطن األرض بفعل التعرية.



تتحرك الصفائح مقتربة أو مبتعدة أو 

تنزلق بجانب بعضها بعضا على طول 

 حدود الصفائح.

 

 القشرة والجزء العلوي من الستار.

 



 







نتج الشد عند سحب قطعة الحلوى 

 الضغط عندما دفعت للخارج ونتج

 الحلوى نحو بعضها بعض. قطعة

يتم الحصول على الضغط عندما 

تتحرك الصفائح نحو بعضها بعض 

ويتم الحصول على التوتر عندما 

تتحرك الصفائح مبتعدة عن بعضها 

 البعض.

 

 



 



 .الضغط





 جبال.





 ترتد اليابسة أو تندفع إلى األعلى بعد انصهار الجليد.

طي الشواطيء. الترتفع الشواطيء بنفس المقدار فقد تكون الجليديات سيؤدي ارتفاع القشرة األرضية إلى 

ا في بعض المناطق كما يمكن أن تكون بعض مناطق القشرة أقل مرونة وبالتالي تتحرك أقل من  أكثر سمك 

 المناطق األخرى.

 

 



إذا تغيرت قيمة سرعة الموجات الزلزالية أو 

تنتقل  مسارها فهذا يدل على اختالف المواد التي

 األمواج عبرها.

 

المتباعدة في االنهدام  –المتقاربة في الهيماليا 

 أندرياس. الجانبية في سان –العظيم وشرق أفريقيا 

 

األرض وهو  بعد الستار النطاق األكبر في باطن

 صلب لكنه يتحرك ببطء.

 

اللب الخارجي والداخلي كالهما جزء من باطن األرض. 

 خلي صلب.اللب الخارجي سائل والدا

الدفع والسحب كالهما من طرق تحريك الصفائح، قوة 

الدفع موجودة عند الحدود المتباعدة  وقوة السحب 

 عند الحدود المتقاربة.

 

 القشرة. –الستار  –اللب الخارجي  –اللب الداخلي 

 

 



 حركة صفيحتين قاريتين نحو بعضهما

 قوى ضغط شديدة تؤثر على كال

 الجانبين للصخور

 ني الصخورطي وث

 تشكل الجبال المطوية

 تسبب

 جبال مطوية.

 

 –الهماليا ترتيب الجبال من األحدث إلى األقدم: 

 األبالش. –روكي 

هي جبال ضخمة مطوية مفصولة بصدوع عن 

 الصخور المجاورة.

ترغم المجما في باطن األرض على الصعود ألعلى؛ 

حتى تتدفق إلى السطح ويتكون البركان عندما 

 اكم الالبة بعضها فوق بعض مشكلة شكال  قمعي ا.تتر

 

 



 بنيته. تم تكسير الجرانيت إلى قطع صغيرة دون حدوث أي تغير كيميائي في

 



مع تشكل الثلج فإنه يحتاج إلى حيز أكبر من الماء مما يسبب ضغط على الصخر 

 يؤدي إلى حدوث الشقوق.

 



 لتجوية.ظروف درجة الحرارة والرطوبة تسرعان من عملية ا

 

 يحتوي هيدروجين وال يحتوي بوتاسيوم.

 



حمض الهيدروكلوريك والخل يتفاعالن 

مع الطباشير ويظهر التفاعل على شكل 

فوران وفقاعات وقد اليكون هناك تأثير 

 للخل على الحجر الجيري.

 حمض األستيك.

 





 تقوم بتحليل المواد العضوية.

 

 22الشكل 

 .23الشكل 

 



 



 الزحف.







رة عبارة عن أرض محروثة جزء منها مرتفع الصو

 ولونها بني.

 

يؤدي الجريان الصفائحي إلى غسل التربة السطحية الغنية 

بالمواد العضوية ونقلها إلى أسفل المنحدرويكون لون 

التربة في أعلى نقطة  أفتح  ما يمكن لفقدانها المواد 

 العضوية داكنة اللون.

 



ل من جذور يتم تكسير الصخور بتأثير نمو ك

 النباتات وبلورات الثلج.

 

 الحموض الطبيعية واألكسجين.

 

 يقوم حمض الكربونيك بالتفاعل مع بعض
جديدة تذوب  المركبات الصخرية إلنتاج مركبات

 في الماء.

 

 

الجاذبية والجليد والماء والرياح تؤدي الجاذبية إلى 

المنحدرات وينقل الجليد  تحريك الرسوبيات أسفل

 والرياح الرسوبيات لذا فإن الجاذبية أسرعوالماء 
 عوامل التعرية والجليد أبطأها.

يحدث الترسيب عندما تقل قوة التيار عن القوة 

التعرية فتحدث عندما  الالزمة لحمل الرسوبيات، أما

 تزداد قوة التيار.



كالهما يكسر الصخور والتجوية الناتجة عن الجليد بسبب زيادة حجمه أما التجوية 

 الجذور تنتج عن نمو الجذور.ب

 

تتكون التربة عن طريق تعرض أنواع مختلفة من الصخور إلى عوامل التجوية المختلفة 

وبعد تكون التربة تنمو النباتات واألشجار والتي تفتت جذورها الصخر األصلي كما تتراكم 

 بقايا النباتات الميتة وتضيف المواد العضوية إلى التربة.

 

الميكايكية سريعة في المناخ الحار الرطب بسبب النمو السريع للنباتات وفي  تكون التجوية

المناخ البارد الرطب بسبب تكرار عمليتي تجمد الثلج وذوبانه.أما في التجوية الكيميائية 

ون بارد ورطب، وتك –بارد وجاف  -فتكون بطيئة في الحاالت التالية للمناخ: حار جاف 

 كال النوعين يوجد في المناخ الرطب.لرطب سريعة في المناخ الحار وا

 

يحدث ذلك بسبب انحدار األرض مما يزيد من قدرة التيار المائي على الحت وتكوين 

 األخاديد.

 

 ملم.4000=  2000× 2 عمق المنطقة األولى =

 ملم. 14000=  2000×  7  ارتفاع المنطقة الثانية =

 

 



 الجسم وبنقصان كتلته يقل انغمار الجسم.بزيادة كتلة الجسم الطافي يزداد انغمار 

 

 بإضافة أثقال إلى الجسم الطافي ثم رفع الثقل عن الجسم ومالحظة ما يحدث.

 

 بزيادة كتلة األجسام يزداد انغمار الجسم وبإنقاص الكتلة يقل انغمار الجسم.

 



بال في الوشاح وقمت بإضافة أثقال يشبه الجسم األول طفو األجسام في الطبيعة كطفو الثلج على الماء أو طفو الج

 إضافية إلى الجسم كي تزداد كتلته وإزالة بعض األثقال عنه لينقص الوزن.

 

 عندما تنقص الكتلة يزيد حجم الجزء الطافي من الجسم ويقل حجم الجزء المغمور من الجسم الطافي.
 

 زء البارز فوق الماء.بزيادة كتلة الجسم يزداد حجم الجزء المغمور في الماء ويقل حجم الج
 

نقص كتلة الجسم يؤدي إلى زيادة طفوه إلى أعلى وهذا يشبه ما يحدث للجبال عندما تنقص كتلتها بسبب التعرية 

 فيزيد طفو قاعدتها في الوشاح.
 

 



 55÷  183ارتفاع الطابق الواحد = 

 .متر 3.27= 

 

 

 



 



 نوع الجبل مثال السبب

 تل المتصدعةجبال الك جبال سييرا نيفادا شد

 جبال الطيات األلب ضغط

 الجبال الناهضة جبال الروكى رفع إلى أعلى

 الجبال البركانية الجبل االبيض تدفق الالبة

 



 اللب الخارجي.

 من الجبال الناهضة.

 

 الجبال المطوية.

 

 .تعمل على تغير تركيب الصخر :التجوية الكيميائية

على تكسير تعمل  :بينما التجوية الميكانيكية 

الصخر إلى قطع صغيرة دون تغيير في تركيبه 

 لكيميائي.ا

 

 .عملية تكسير الصخور إلى قطع صغيرة التجوية:

 فهي نقل هذه القطع من مكان آلخر.  :أما التعرية

 

هو جريان الماء على سطح  :الجريان السطحي

فهو حركة الماء  :أما الجريان الصفائحي .األرض

 على شكل طبقة رقيقة.

 

هي عملية تؤدي إلى  :التجوية الميكانيكية

 .تكسير الصخور

فهي تحريك هذه الصخور على  :أما حركة الكتل

 المنحدرات.

 

هي عملية سطحية ميكانيكية أو  :التجوية

 .كيميائية تؤدي إلى تفتت الصخور أو تحللها

تؤدي إلى تحلل الصخر  :أما التجوية الكيميائية 

 ة.وتغير مكوناته الكيميائي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجبال التي ما زالت تتشكل تتميز عادة بقمم 

 حادة متعرجة متداخلة.

 

قد تكون الكثافة أقل من كثافة الصخور المحيطة 

 أو تكون منصهرة نوعا ما.

 

 ارتفاع الجزيرة سيزداد بسبب انصهار طبقة الجليد.

 

كون كالهما تكون بفعل قوى الدفع إلى أعلى، وت

الجبال البركانية مخروطية الشكل، بينما تظهر في 

 الجبال المطوية طبقات صخرية ذات انثناءات.

 

 عن وجود طبقات صخر مطوية.

 

ا عن  طاقة المياه الجارية تفكك الرسوبيات وتحملها بعيد 

مجرى النهر فتتشكل األودية، وعندما تتحرك الجليديات 

لجليدية المتحركة في مجرى الوادي فإن جوانب الكتلة ا

 تنحت جوانب الوادي مما يؤدي إلى تغير شكل الوادي.

 

مقدار التعرية التي تحدثه المياه العميقة في الصخور 

 يتوقف على: سرعتها وتركيب الصخر األساس.

 

الكثبان الرملية: الرياح، الدلتا: األنهار، الرواسب 

 الجليدية: الجليد.

 

 



االنزالقات 

 األرضية

 لىتنقسم إ

 الزحف

 السقوط
 التدفق الطيني

 انزالق الصخور

( × 5400/8850نسبة ارتفاع المخيم = )

100%  =61%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

أما  ،الصخر مزيج من معادن ومكونات أخرى

المعادن فهي مواد متجانسة لها ترتيب ذري 

 داخلي منتظم خصائص كيميائية محددة.

 

الرسوبية العضوية على بقايا تتشكل الصخور 

 الكائنات الحية مثل الحجر الجيري والفحم.

 

الصخور النارية السطحية بردت بسرعة فتكونت من 

بينما الصخور الجوفية من بلورات كبيرة  ،بلورات صغيرة

 ألنها بردت ببطيء.

 

يمكن إجراء تجارب لتحديد الخصائص الطبيعية 

خصائص في ثم مقارنة هذه الخصائص بقائمة ال

 جدول تحديد المعادن.

 

تعتمد سرعة األمواج الزلزالية على كثافة وطبيعة 

فتزداد سرعتها في المواد  ،المواد التي تنتقل فيها

الصلبة وتقل في السوائل وتنتقل بسرعة أكبر في 

 ،المواد األكثر كثافة من المواد األقل كثافة

الجيولوجيون معرفة تركيب باطن  ويستطيع

 .ن سرعة الزالزل واتجاههااألرض م

قد يحدث أثناء عملية انزالق الصفائح بجانب بعضها 

أن تتوقف الحركة بسبب تالصق الصفيحتين في نقاط 

التماس وهذا يؤدي إلى تخزين طاقة حركية هائلة 

وتستمر تراكم الطاقة حتى تبلغ الحد الذي يتستطيع 

فيه فك التالصق وتتحررطاقة كبيرة تحدث حركات 

 ة في القشرة.عنيف

 

 



 

تشكل 

الصدوع 

وحدوث 

 هزات.

 

تشكل 

الجبال أو 

 غوصها.

 

تشكل 

قشرة 

 جديدة

 

كلما هبت الرياح فوق الكثيب الرملي تنتقل الرمال 

إلى أعلى ثم إلى أسفل وتسقط على الجانب اآلخر 

 وبهذه الطريقة تهاجر الكثبان الرملية.

 

أكبر من يتكون الدبال في المناخ الحار الرطب بكمية 

المناخ الصحراوي؛ ألن المناخ الحار الرطب يتيح نمو 

 النباتات التي تتحول فيما بعد إلى دبال.

تحمل الرياح الرسوبيات مثل الطن وحبيبات الرمل 

 وتترك الحبيبات التي التستطيع حملها.

 
 



تعتمد المجتمعات على المعادن في 

صناعات هامة مثل البناء والكيماويات 

 ات.والسيار

 

يحدث انفصام المعدن عندما ينكسر وفق 

مستوى سطح أملس ويحدث المكسر عند 

كسر المعدن وفق سطوح عشوائية غير 

 منتظمة.

الستخالص المعادن وتنقيتها من الشوائب غير 

 المرغوب فيها.

 

 

لونه فاتح ويحتوي على  الصخر الجرانيتي الناري:

أما  ،بلوراتهسليكا أكثر من البازلتي ويتميز بكبر حجم 

 الصخر البازلتي فبلوراته صغيرة بسبب سرعة تبرده.

 

يوجدا في باطن األرض تحت ضغط  :اللب الخارجي والداخلي

 ون من معادن.كوحرارة هائلين وكالهما يت

 صلب و يتعرض لضغط أكثر بفعل الجاذبية. :اللب الداخلي

يتكون من معادن مصهورة وحدود غير اللب الخارجي: 

  متجانسة.

تنخفض سرعة أوتقف الموجات الزلزالية عندما تصل 

إلى اللب الخارجي األقل كثافة من الستار وتتسارع 

الموجات مرة أخرى عندما تنتقل إلى اللب الداخلي 

 الصلب.

 

 النايس

 

 

 الكوارتز

 الرخام 

 

 

 



 التجوية الميكانيكيةتسبب تفتت الصخر ولكن  كالهما

ر ويحدث بسبب عوامل التسبب تغير في تركيب الصخ

 عديدة منها وتد الجليد والنباتات والحيوانات.

فهي تغير من تركيب الكيميائي  أما التجوية الكيميائية:

الصخور وتحدث بتأثير الحموض الطبيعية ومنها حموض 

 النبات.

االنصهار والتجمد يسببان وتد الجليد، ينساب الماء في 

ليد مسببا تشقق شقوق الصخور وعندما يتجمد يتمدد الج

 الصخور.

 .التجوية التي حدثت كيميائية 

 .وحدثت في بيئة رطبة وحارة 
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