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  مقدمة الوحدة

  انتجتھ الیابان  القطار الطلقة 
  كم/ساعة )  ٢٧٠كم/ساعة ) ، ثم طوِّر ھذا القطار حتي بلغت سرعتھ (   ٢٠٠ھو اول قطار كھربائي سریع  تصل سرعتة الى (

  علل یختلف القطار الطلقة عن القطار المعتاد ؟ 
  جدا  كبیرة ةبسرعالقطار ان یتحرك یمكن  ولذلك  بھا موتور خاص لھا  الن كل عربة من عرباتة

  
  
  
  بمرور الزمن . ثابت ھي تغیر موضع الجسم  بالنسبة لجسم آخر   

  ھو الجسم الذى ال یتغیر موضعة بالنسبة لنقطة ثابتة بمرور الزمنالجسم الساكن 
  ھو الجسم الذى یتغیر موضعة بالنسبة لنقطة ثابتة بمرور الزمن الجسم المتحرك

  
  
  
  
  للخلف وال یتحرك ألعلي أو ألسفل  ألمام أول الجسم ھى حركة  
   قد یكون مساره في خط مستقیمًا أو منحنیًا  أو تركیبًا منھما و

  حركة القطاراو المترو  على القضبان أمثلة الحركة في اتجاه واحد
  الحركة في خط مستقیم وفي اتجاه واحدھى    أبسط  أنواع الحركة   :

  
  
  

  خالل وحدة الزمن .  وعة المقطالمسافة  ھى  
  جسم العوامل االساسیة التى   تستخدم  فى وصف حركة

  . بانھا بطیئة توصف والبعض االخر بانھا سریعة توصف االجسام بعض حركة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : ما سبقمنستنتج 
  : ھما  وصف الحركة تستخدم  فى اساسیان  ھناك عامالنان  

      المسافة التي یقطعھا الجسم . -١
  قطع ھذه المسافةالجسم لالزمن الذي یستغرقھ و   -٢
  " السرعة " تسمى  یةكمیة فیزیائیمكن تعریف  امالن الع ان من ھذو 

  



    

 

 ٢

  
  

    الزمن وحدة خالل المقطوعة  المسافة ھى                            
  
  
  

                   
  متى تتساوى سرعة الجسم مع المسافة المقطوعة؟ س: 

                                                                                                             ساعة ١دقیقة او ١ث او  ١الجسم یقطع ھذة المسافة خالل وحدة الزمن و ھى  اذا كان
   حدة قیاس السرعة:و             

   .بالثانیة زمنوال بالمتر المسافة تقاس عندما متر / ثانیة : -١
  السیارات و القطارات و الطائرات حالة فى كما بالساعة والزمن بالكیلومتر المسافة تقاس عندما كیلو متر / الساعة :-٢

    بین الوحدات للتحویل                
  
  
  
  

    
  
  
  
  

                                                   
                          

  ثانیة ٢.٥م خالل  ٢٥٠ثوانى و الثانیة قطعت مسافة  ٥م خالل  ٥٠٠قطعت مسافة  ىیارتان تتحركان فى خط مستقیم االولس -١
  احسب سرعة كال من السیارتین

  احسب المسافة تقطعھا خالل ساعتین كم/ ساعة ٧٠بسرعة تتحرك  سیارة  -٢
 كیلومتر  . ٢٠٠مسافة  قطعل فما الزمن الالزم كم/ ساعة  ٨٠بسرعة تتحرك  سیارة  -٣

  
  
  

  السرعة المنتظمة -١
  

  السرعة الغیر منتظمة -٢

  ھي السرعة التي یتحرك بھا الجسم فى خط مستقیم عندما  یقطع 
  مسافات متساویة في ازمنة  متساویة

  ھى السرعة التى یتحرك بھا الجسم عندما  یقطع
   مسافات غیر متساویة فى ازمنة متساویة 

  یة فى ازمنة غیر متساویة او مسافات متساو
  تمثل بخط مستقیم 

  
  
  
  
  

  تمثل بخط منحنى

  تسیر بسرعة منتظمةالموجات الكھرومغناطیسیة جمیع 
  م/ث   ١٠8 ×  ٣مثل الضوء الذى یسیر فى الفراغ بسرعة  

  حركة السیارة التى تتغیر سرعتھا حسب احوال الطریق

 انواع السرعة 
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     المسافةعداد مثل عداد السرعة وتزود الطائرات و السیارات  بمجموعة عدادات  

  مباشرة السیارة سرعة معرفة على جھاز یساعدھو   عداد السرعة   
  س ما ھو الشئ الذى ینتقل بسرعة ثابتة فى الفراغ ؟ 

                                           م/ث   ١٠8 ×  ٣فى الفراغ بسرعة ثابتة مقدارھا  تنتقلالضوء كالموجات الكھرومغناطیسیة  جمیع 
  نى ان ماذا یع

  بانتظام ساعةم كل ك٧٠اى ان السیارة تقطع مسافة   ؟س/كم٧٠سیارة تسیر بسرعة منتظمة  -١
  مترو االنفاق یتحرك بسرعة غیر منتظمة؟-٢
  او مسافات متساویة فى ازمنة غیر متساویة سافات غیر متساویة فى ازمنة متساویةم ان مترو االنفاق یقطع اى 
  الن سرعة الجسم تتغیر حسب احوال الطریق فھى تزداد احیانا وتقل حیانا اخرى  صعب تحقیق السرعة المنتظمة عملیا؟ی علل 
  

             
  
  

                                                                                         
                                                                                                

  . المسافة ھذه لقطعق الكلى المستغر الزمن على مقسومة المتحرك الجسم یقطعھا التي الكلیة المسافة ھىالسرعة المتوسطة ( ع/) 

  لزمن بھا الجسم لقطع نفس المسافة في نفس ا تحركھي السرعة المنتظمة التي لو السرعة المتوسطة  (ع/ ) 

     قارن بین الحركة المنتظمة والحركة الغیر المنتظمة   
  الحركة الغیر منتظمة  الحركة المنتظمة

عندما تكون السرعة المتوسطة للجسم تساوي السرعة المنتظمة 
  ) تكون حركة الجسم منتظمة  المنتظمة ( ع/ = ع

السرعةالمنتظمة  عندما تكون السرعة المتوسطة للجسم ال تساوي
   ) تكون حركة الجسم غیر منتظمة المنتظمة ع≠ ع/ (
   

  عندما یتحرك الجسم حركة منتظمة متى تتساوى السرعة المتوسطة (ع/) مع السرعة المنتظمة (ع)؟
ثانیة   ٨٠علي األقدام فاستغرق  مشیًاعاد الى نقطة البدایة ، ثم جریا ثواني  ١٠خالل   متر ١٠٠قطع عداء مسافة  مثال  :
  ؟       السرعة المتوسطة للعداء وھو ذاھب  -١ احسب :

 السرعة المتوسطة للعداء وھو عائد ؟ -٢          
  السرعة المتوسطة للعداء خالل الرحلة  ؟ -٣         

                                  
                                    

  حركساكن او مت لمراقب بالنسبة متحرك  جسم ھى  سرعة 
  ھو شخص ساكن او متحرك یقوم بمراقبة و تقدیر السرعة النسبیة لالجسام  المتحركة المراقب:

  حساب السرعة النسبیة لجسم متحرك و لیكن سیارة 

  و اتجاة حركة المراقب اذا كان ساكن او متحرك المراقب حالة حسبالسرعة النسبیة  تختلف   أن اى
 اذا كانت الحركة فى نفس االتجاة و بنفس سرعة المراقب س : متى تكون السرعة النسبیة لجسم متحرك = صفر ؟   ١

  ك بنفس سرعتھا و فى نفس اتجاھھا و كانھا ساكنة ؟تبدو السیارة المتحركة بسرعة ما لمراقب یتحر علل س : 

 تساوى صفر و بالتالى تبدو السیارة و كانھا ساكنةلھا الن السرعة النسبیة   -١

  المراقب متحرك فى عكس االتجاة   المراقب متحرك فى نفس االتجاة   المراقب ساكن   
  فرق السرعتین =  ةالسرعة النسبی  السرعة النسبیة  = السرعة الفعلیة

   –السرعة الفعلیة  = السرعة النسبیة
  سرعة المراقب                      

  السرعتین مجموع =  السرعة النسبیة
  +السرعة الفعلیة  = السرعة النسبیة

  سرعة المراقب                      
  سرعة الفعلیةال اكبر من  السرعة النسبیة  السرعة الفعلیة اقل من  السرعة النسبیة  



    

 

 ٤

  
  مسائل على السرعة النسبیة       

و سرعة السیارة  كم/س  ٤٠سیارتان تتحركان على الطریق فى نفس االتجاة فاذا كانت سرعة السیارة االولى    -١ مثال
  كم/س فكم تكون السرعة النسبیة للسیارة الثانیة  ٧٠الثانیة 

 بالنسبة لمراقب یقف على االرض  -١
 السیارة االولى لمراقب فىبالنسبة  -٢

 بالنسبة لمراقب فى نفس السیارة - ٣
   كم/س٤٠ كم/س بالنسبة لمراقب یتحرك فى نفس اتجاھھا بسرعة٨٠السرعة الفعلیة لسیارة سرعتھا النسبیة  احسبى ٢مثال 
كم رصدتھا طائرة حراسة خاصة تسیر بسرعة ٥٠سیارة تتحرك فى اتجاة برج القاھرة و لما اصبحت على مسافة  – ٣مثال 
  كم/س فمتى تصل السیارة الى برج القاھرة ٢٧٠كم/س فى اتجاة عكس حركة السیارة  فبدت السیارة كانھا تسیر بسرعة ٢٥٥

 
 

   
  

  متر  ٢ طولة املس لوح خشبي  –الریموت كنترول رة لعب أطفال تعمل بسیا :األدوات 
   قلم ملون – ساعة إیقاف –مسطرة متریة  –

  (ف) ھما س المسافة بینیقنو  الخشبى على اللوح ضع عالمتین نضع اللوح الخشبي في و ضع أفقي ثم ن-١خطوات العمل : 
 (ف)المسافة  ھذةالالزم لقطع (ز) عین الزمن ن وشغل السیارة ن-٢
   (ع) = ف/زسرعة السیارة من العالقة مرة نعین و فى كل  كررالخطوة السابقة عدة مراتن-٣
   ت فى جدول  اءسجل القرانو  

  على خط مستقیم یمر بنقطة االصل والزمن (ز) نحصل (ف)المسافة رسم عالقة بیانیة بینن-٤
  افقى یوازىمحورالزمن ى خط مستقیمعل )والزمن(ز) نحصلع(السرعة رسم عالقة بیانیة بین ن -٥

  المالحظة و االستنتاج : 

  علماء الریاضیات  علماء الفیزیاء
    عللكالجداول و الرسوم البیانیة سائل الریاضیات وا ویستخدم

  بین  ةلوصف الظواھر الفیزیائیة بطریقة أسھل والتنبؤ بالعالق 
      الكمیات الفیزیائیة المختلفة

  علل یستخدموا العالقات الریاضیة بین المتغیرات المختلفة
   الظواھر الفیزیائیة بطریقة أسھلو فھم لوصف 

  العالقة البیانیة بین (المسافة و الزمن )-١
  للحركة بسرعة منتظمة ( ثابتة) 

  العالقة البیانیة بین (السرعة و لزمن ) -٢
  للحركة  بسرعة منتظمة (ثابتة)  

العالقة البیانیة بین(المسافة  و  -٣
  الزمن) للجسم ا لساكن

تمثل بخط مستقیم یوازي محور الزمن    تمثل  بخط مستقیم افقى یوازي محور الزمن    تمثل بخط مستقیم مائل  یمر بنقطة األصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 المسافة

 الزمن

 السرعة

 الزمن

 المسافة

  الزمن



    

 

 ٥

  
   

  
  

  وحدة الزمن خاللھي مقدار التغیر في سرعة الجسم  او جسم  في الثانیة الواحدة الھي مقدار التغیر في سرعة 
  للتغیر فى السرعة او ھى المعدل الزمنى 
  ھى الحركة التى تتغیر فیھا سرعة الجسم بمرور الزمن  الحركة المعجلة :

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  تتغیر فیھا سرعة الجسم بمقادیر متساویة فى ازمنة متساویة المنتظمة :   العجلة

  -أنواع العجلة المنتظمة:
  ) :-اقصیة (عجلة تن -  عجلة تزیادیة ( +) -١

  بمرور الزمن  تتناقص فیھا سرعة الجسم بمقدار ثابت  بمرور الزمن تزداد فیھا سرعة الجسم بمقدار ثابت
  ٢>   ع ١و تكون فیھا ع  ١>   ع ٢تكون فیھا ع

   و قیمتھا سالبة  و قیمتھا موجبة 
  تحدث فى حالة استخدام الفرامل  دأ الجسم الحركة من السكون تحدث عندما یب

  
  
  
  
  
  

  

  الجسم الذى یتحرك بسرعة منتظمة لیس لة عجلة  علل١س
  = صفر العجلةو بالتالى   ١ع =  ٢ع  النو السرعة ال تتغیر بمرور الزمن الن 

  أن  ماذا یعنى ٢س
  (ثابتة ) اى ان الجسم یتحرك بسرعة منتظمة  جسم یتحرك بعجلة = صفر؟ -١
    م/ث فى كل ثانیة ٥تزداد بمقدار ة الجسم سرع؟اى ان ٢م/ث ٥جسم یتحرك بعجلة مقدارھا  -٢
    م/ث فى كل ثانیة ٢اى ان سرعة الجسم تقل بمقدار    ؟ ٢م/ث ٢-جسم یتحرك بعجلة =  -٣
    م/ث فى كل ثانیة ٢اى ان سرعة الجسم تقل بمقدار  ؟  ٢م/ث ٢جسم یتحرك بتقصیر =  -٤
  
  



    

 

 ٦

  
  اساسیات حل مسائل العجلة 

 = صفر ١ع                                 جسم بدا حركتة من السكون  -١
 = صفر ٢ع                 ضغط السائق على الفرامل فتوقفت السیارة  -٢
   = صفر العجلة          ) ١= ع ٢(ع   اىجسم یتحرك بسرعة منتظمة  -٣

  )مســـــــــــــــــائل(
  ث أوجد : ٣٠  ة مقدارھا م/ث خالل فترة زمنی ٢.٥عند تشغیل قارب ساكن وصلت سرعتھ إلى ) -١( 

  نوع العجلة مع ذكر السبب ؟ -٢مقدار العجلة التى یتحرك بھا القارب ؟             -١   
  

   ث  ١٥م/ث وعندما ضغط السائق على الفرامل  توقفت السیارة خالل زمن قدرة  ٣٠تتحرك سیارة بسرعة  ) -٢( 
  نوع العجلة مع ذكر السبب ؟ -٢           تتحرك بھا السیارة ؟  مقدار العجلة التى-١ أوجد : 

  
احسب مقدار الفترة الزمنیة التى تصبح بعدھا  ٢م/ث ١٠م/ث و بعجلة مقدارھا  ٧.٥قطار یتحرك بسرعة ابتدائیة مقدارھا  ) -٣(

   امثال سرعتة االبتدائیة ٤سرعة القطار النھائیة 
 

ثوانى و سرعة الثانیة  ٥م / ث بعد مرور ٦٠فاصبحت سرعة االولى سیارتان ( أ ) و ( ب ) بدات حركتھما من السكون  ) -٤( -٤
  فاى السیارتین تتحرك بعجلة اكبر ثوانى  ١٠م/ث بعد مرور ٨٠

  
دقیقة علما بانة یتحرك بعجلة  ٤٢كم/س احسب مقدار السرعة النھائیة بعد مرور ٦٠قطار یتحرك بسرعة ابتدائیة مقدارھا  ) -٥(

  ٢كم/س٥٠
  

احسبى سرعتھا بعد  ٢م / ث ٢كم / س استخدم السائق الفرامل لتقلیل السرعة فتناقصت بمعدل  ٩٠ر بسرعة سیارة تسی ) -٦(
  ثوانى من لحظة الضغط على الفرامل ١٠مرور

  
  
  
  
  

  
  

                                                                               
   اھم الرسومات البیانیة 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

 

 ٧

  
  
  

           
   ) الطبیعیة ( الفیزیائیةالظواھر  و تفسیریھتم بوصف  ھو العلم الذى علم الفیزیاء :     
    الكمیات الفیزیائیة بینو یعتمد فى تفسیرة على العالقات الریاضیة                           
     العجلةالحجم و والكتلة  السرعة و  والزمن و المسافة   مثل الكمیات الفیزیائیة : 

     
  

  لما یاتى :  س علل
   المسافة كمیة قیاسیة بینما االزاحة كمیة متجھة؟  -١

  فقط  ووحدة قیاسھا  ھاالمسافة كمیة قیاسیة ألنھ یلزم لتعریفھا تعریفًا تامًا معرفة مقدار
  واتجاھھاووحدة قیاسھا   اما االزاحة كمیة متجھة ألنھ یلزم لتعریفھا تعریفًا تامًا معرفة مقدارھا

  لھما نفس الوحدة الكتلة و الزمن لیسألن             ال یمكن إضافة كتلة إلى زمن؟ -٢
  ألن لھما نفس الوحدة      یمكن إضافة كتلة إلى كتلة؟ -٣
  

  

 ١٠بین نقطة بدایة حركة الجسم و نقطة نھایة حركتة =  خط مستقیماقصر طول اى ان متر ؟  ١٠ماذا یعنى ان : ازاحة جسم =    
  متر  متر 

  أكمل ما یأتي ١س
  ......ما المسافة كمیة ............ ووحدة قیاسھا .......ااالزاحة كمیة ......................ووحدةقیاسھا ..........

  نوع الكمیة الفیزیائیة ) –من حیث ( المفھوم  قارن بین االزاحة والمسافة ٢س
  

  الكمیات  الفیزیائیة المتجھة  الكمیات  الفیزیائیة القیاسیة  وجة المقارنة
  

  التعریف 
  ھى الكمیة التى یلزم لتعریفھا تعریفًا تاماً  معرفة           

  مقدارھا ووحدة قیاسھا فقط            
  تجمع و تطرح اذا كان لھا نفس الوحدة          

  

  میة التى یلزم لتعریفھا تعریفًا تامًاھى الك
    معرفة مقدارھا ووحدة قیاسھا واتجاھھا  

  
  

  امثلة 

  المتر (م )ا موحدة قیاسھ و الطول :  المسافة -١
  الثانیة (ث )وحدة قیاسھا    :الزمن -٢
  م/ثوحدة قیاسھا   : لسرعة القیاسیةا -٣
  الكیلو جرام (كجم )وحدة قیاسھا    :الكتلة -٤
  

  المتر (م)  وحدة قیاسھا  : اإلزاحة  -١
  م/ث وحدة قیاسھا  : السرعة المتجھة  -٢
 ٢م/ث : العجلة  -٣

  النیوتن وحدة قیاسھا : القوة -٤
  

 افةالمس
  

 االزاحة
  

  بدایة الھى مجموع المسافات الفعلیة التى یقطعھا الجسم من نقطة 
  نھایةالالى نقطة               

  من نقطة اوھى طول المسار الفعلى الذي یسلكھ الجسم المتحرك           
  نھایة النقطة  الى بدایةال            

  

  بدایة المن نقطة ابت المسافة المقطوعة في اتجاه ث ھى            
  نھایةالالى نقطة               

 ھى  طول أقصر خط مستقیم بین موضعین  مقدار االزاحة           
  و نقطة النھایة أو ھى المسافة المستقیمة بین نقطة البدایة            

  
  المتر كمیة فیزیائیة متجھة  وحدة قیاسھا  كمیة فیزیائیة قیاسیة وحدة قیاسھا المتر
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  تطبیق 

  اذا اراد شخص القیام برحلة بالسیارة من القاھرة الى طنطا
  فان المسافة بین القاھرة الى طنطا تختلف باختالف مسار الرحلة اما االزاحة ثابتة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ثابتاتجاة ج: اذا كانت الحركة فى خط مستقیم  و فى   تتساوى المسافة مع مقدار اإلزاحة ؟ س متى
  - :   ملحوظة ھامة

 عددیًا المسافة المقطوعة =ب) فإن االزاحة الحادثة ( أ لى( ب)إذا تحرك الجسم فى اتجاه  ثابت من( أ) ا -١
  طول أب x ٢المسافة المقطوعة = امافإن االزاحة الحادثة = صفر  إذا تحرك الجسم من (أ)الى (ب) ثم عاد مرة أخرى الى (أ)

  فى مسار دائرى كیف تحسب المسافة و االزاحة  : اذا تحرك جسم  -٢
  ط نق ) ٢محیط الدائرة ( xتحسب المسافة ھكذا المسافة = عدد الدورات  -أ 

  تحسب االزاحة  –ب 
  : لو تحرك عدد دورات كاملة فان االزاحة = صفر الن البدایة ھى النھایة

  نق ٢فان االزاحة =   ف دورة مثالو نص ٢: لو تحرك نصف دورة او اى عدد من الدورات و نصف یعنى 
  دورة فان االزاحة تحسب من فیثاغورث ٣/٤: لو تحرك ربع دورة او 

  مسائل 
 الحركة متر فقام بعمل دورتین ثم عاد لنفس النقطة التى بدا منھا  ٥بدا جسم حركتة من نقطة على دائرة محیطھا  -١

   المسافة و االزاحة التى تحرك بھا الجسم ىاحسب
  دورة ١.٧٥م احسبى المسافة و االزاحة عندما یكمل الجسم  ٤رك جسم على محیط دائرة قطرھا یتح -٢
فسقط من سطح المبنى متر ١٠العلى مسافة راسیة مقدارھا  متر من سطح االرض ٢ارتفاع مبنى على قذف شخص حجر من  -٣

  على االرض بعد فترة احسبى المسافة و االزاحة التى تحركھا الحجر
  تحرك نصف دقیقة احسبى المسافة و االزاحة التى قطعھا عقرب الثوانى م ٧ثوانى طولة عقرب  -٤

  
  
  

  السرعة  المتجھة  السرعة القیاسیة
  ھى  االزاحة المقطوعة  خالل وحدة الزمن  ھى المسافة الكلیة المقطوعة خالل وحدة الزمن

  یلزم لتعریفھا تعریفًا تاماً  معرفة النة كمیة قیاسیة 
  مقدارھا ووحدة قیاسھا فقط           

  كمیة متجھة ألنھ یلزم لتعریفھا تعریفًا تامًا معرفة مقدارھا 
  ووحدة قیاسھا  واتجاھھا

  
  
  
  

  

  وحدة قیاس السرعة المتجھة ھى نفس وحدة  قیاس  السرعة القیاسیة   وھـــــــى ( م/ث  او  كم/ساعة )
  

  السرعة المتجھة ھى سرعة قیاسیة لكن فى اتجاة محددمتجھة   ؟و السرعة الالقیاسیة ما الفرق بین السرعة 
  م / ث ٥٠اى ان السرعة المتجھة =  م / ث شماال  ؟ ٥٠سیارة تتحرك بسرعة  ماذا یعنى ان

  
م/ث فإذا أردنا التعبیرعن سرعتھ  ٢٧تبلغ سرعتھ  حیثمن اسرع الحیوانات  ( الشیتا )  المفترسالفھد حیوان یعتبر  مثال 
  على سبیل المثال م/ث فى اتجاه الشرق ٢٧السرعة المتجھة للشیتا  ان نقول ةالمتجھ

  ةاالزاح  المسافة  مسار الرحلة بالسیارة
  كم فى اتجاه الشمال  ٩٣  كم١٠٥ =٦٠+ ٤٥  طنطا -بنھا  –القاھرة 

  كم فى اتجاه الشمال ٩٣  كم١٦٥=  ٨٥+ ٨٠  طنطا -الزقازیق –القاھرة

  كم فى اتجاه الشمال ٩٣  كم ٩٣  طنطا –القاھرة 
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  فى الشكل المقابل احسبى المسافة و االزاحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الوقود یتوقفان على اتجاة الریاح كمیةالن زمن الرحلة و    عند الطیرانیراعي الطیارون السرعة المتجھة للریاح علل 
تزداد سرعتھا اتجاة الریاح نفس  فىالطائرة  تاذا تحركالنة اتجاة الریاح حسب باختالف  تختلفلكة كمیة الوقود المستھ علل

  و العكس صحیح  و بالتالى یقل زمن الرحلة و كذلك كمیة الوقود المستھلكة  المتجھة 
  ھما تحتاج لوقود اكثر ولماذا؟؟طائرتان تقطعان نفس المسافة ولكن االولى في اتجاه الریاح واالخرى في عكس اتجاه الریح أی:س 

تقل سرعتھا المتجھة و بالتالى یزداد زمن الرحلة و كذلك فا في عكس اتجاه الریاح ھالن اتجاھ الطائرة الثانیة تحتاج لوقود اكثر
  كمیة الوقود المستھلكة  

  
  

  
  

  عاكسا اسطح تقابل عندما الى نفس جھة سقوطھا  الضوئیة الموجات ارتداد ھو نعكاس الضوء :اا
  
  
  
  
  ھو سطح مصقول أو نصف مصقول قد  یكون مستویًا أو كریًا لسطح العاكساا

  ھوحزمة ضوئیة رفیعة تمثل بخط مستقیم یسقط على السطح العاكس الشعاع الساقط
  ھو حزمة ضوئیة رفیعة تمثل بخط مستقیم ارتد عن السطح العاكس الشعاع المنعكس
  نقطة السقوط على السطح العاكسھو العمودالمقام من  عمود االنعكاس
  ھى الزاویة المحصورة بین الشعاع الساقط وعمود االنعكاس زاویة السقوط

  ھى الزاویة المحصورة بین الشعاع المنعكس وعمود االنعكاس زاویة االنعكاس
  

  ؟  ٤٠0ماذا یعنى ان زاویة سقوط شعاع ضوئى 
   ٤٠o=  نعكاسالزاویة المحصورة بین الشعاع الساقط وعمود االاى ان 
  
  
  

 تطبیق تكنولوجى

 بانعكاس الضوء  خاصةمفاھیم 
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  مذكرة المظالى
  وضحى بالتجربة استنتاج قانونا االنعكاس فى الضوء؟ 

   مسطرة –منقل  –مجموعة دبابیس  –ورقة بیضاء  –مراة مستویة  االدوات :
  الخطوات : 

 ثم ارسم خط مستقیم (س ص)بیضاء الورقة عمودیا على المستویة المراة النثبت  -١
 ) نقیم العمود (ن م )على الخط (س ص -٢
  ) یمثل الشعاع الضوئى الساقط على المراة  نرسم خط مستقیم مائل (ا م -٣

   ٢د ١یصنع زاویة مع العمود (زاویة السقوط ) و نثبت دبوسین د
  على الخط المستقیم (ا م)

  ٢د ١انظر فى المراة من الجانب االخر لتشاھد صورتى الدبوسین د -٤
 ٢د ١صورة د بحیث یكونا على استقامة ٤د ٣و نثبت دبوسین د 

  ثم صل بینھما بمستقیم و مدة على استقامتة  ٤د ٣ارفع الدبوسین د -٥
 یمثل الشعاع المنعكس ) ب م(الخط  الیقابل السطح العاكس عند النقطة م ھذ

 نقیس الزاویة التى یصنعھا ب م مع العمود فتكون ھى زاویة االنعكاس  -٦
  مرة نعین زاویة االنعكاسو فى كل  نغیر زاویة السقوط عدة مرات بواسطة المنقلة -٧

  دائما  تتغیر زاویة االنعكاس تبعا لتغیر زاویة السقوط بحیث تكون مساویة لھا -١  المالحظة
  -: ھما والضوء فى  نعكاس قانونا االا باسم یخضع الضوء فى انعكاسة لقانونین یعرف االستنتاج   
  سزاویة السقوط = زاویة االنعكا  القانون االول  : 
الشعاع الضوئي الساقط و الشعاع الضوئى  المنعكس و العمود المقام من نقطة السقوط علي السطح العاكس  القانون الثانى : 

  تقع جمیعا في مستوي  واحد عمودي علي السطح العاكس
  الشعاع الضوئي الساقط عمودیا علي السطح العاكس ینعكس علي نفسھ  (علل)

  ي زاویة االنعكاس تساوي صفر (جـ) الن زاویة السقوط تساو
  
  
  

  ھى أسطح عاكسة للضوء. قد تكون مستویة او كریة {مقعرة او محدبة} -المرایا:
  انعكاس الضوء لة دورا ھاما فى تكوین الصور سواء كانت حقیقیة او تقدیریة    

  
  الصور المتكونة بالمرآة المستویة ): وضحى بالتجربة خواص١نشاط (

  بطاقة مكتوب علیھا بعض الحرف -مراة مستویة   االدوات :
  نثبت المراة راسیا و نضع البطاقة امام المراة كما بالشكل  الخطوات :    ٢

  -االستنتاج:المالحظة و 
  -خواص الصورة المتكونة بالمرآة المستویة:

] مساویة للجسم ٣[   معتدلة ] صورة.٢[ .تقدیریة] صورة ١[
  .] معكوسة الوضع بالنسبة للجسم ٤.[
  من المرآة. الصورةبعد  =عن  المرآة  الجسم] بعد ا٥[
] المستقیم الواصل بین الجسم وصورتھ یكون عمودیًا على ٦[

  السطح العاكس للمراة 
  
  

 الصورة التقدیریة الصورة الحقیقیة
 استقبلھا على حائل  ھى الصورة التى الیمكن   استقبلھا على حائل ھى الصورة التى یمكن 

  .  فى المرایا نتیجة تالقى امتدادات األشعة المنعكسة وتنشا     ى المرایاف نتیجة تالقى األشعة المنعكسة وتنشا 

  خلف المراة و بالتالى تكون معتدلة دائما  امام المراة و بالتالى تكون مقلوبة دائما 

 قانونا االنعكاس فى الضوء
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  تكتب كلمة اسعاف على سیارة االسعاف معكوسة ؟  علل :  -١ 
  ارات  فى المراة مضبوطة فیسرعو باخالء الطریق لسیارة االسعافحتى یراھا قائدى السی  

   متر  ؟ ٣متر فى حجرة  ٦علل:یستطیع طبیب العیون  فحص النظر على بعد   - ٢
  المدى الطبیعى لرؤیة االنسانامتر وھو ٦الن بعد الصورة عن المرآة = بعد الجسم من المرآة لذلك تصبح المسافة بین الجسم و صورتة   
  ؟علل ال یستطیع الكثیر من الناس الكتابة بطریقة صحیحة و ھم ینظرون الى الصفحة من خالل مراة مستویة  -٣ 

  الن الصورة المتكونة فى المراة تكون معكوسة الوضع   
  ؟علل ال یمكن استقبال الصورة المتكونة فى المراة المستویة على حائل  -٤ 
  نتیجة تالقى امتداد االشعة المنعكسة النھا صورة تقدیریة تتكون خلف المراة   

  
  

 مقعرة أو محدبة تكون دق وھى مرآة سطحھا  العاكس جزء من سطح كرة جوفاء    -المرآة الكریة:
  أنواع المرایا الكریة :

 ] مرآة محدبة (مفرقة)٢[ ] مرآة مقعرة (مجمعة)١[
  لخارجى للكرةسطحھا العاكس ھو السطح ا .العاكس ھو السطح الداخلى للكرة  سطحھا 

 

  مفرقة النھا تجمع االشعة الساقطة علیھا  مجمعة او المة النھا تجمع االشعة الساقطة علیھا 

  مراة محدبةكالخارجى   مراة مقعرة و وجھھایعمل كالداخلى  وجھھا  علل تعتبر المعلقة المصنوعة من الفضة مراة كریة ؟
  كیف نفرق بین انواع المرایا الثالثة بمجرد النظر

  - البؤرة الحقیقیة والبؤرة التقدیریة للمرآة الكریة:

 
  
  ھو مركز الكرة التى تعتبر المرآة جزءًا منھا مركز تكور المرآة (م) -١
  ھى نقطة وھمیة تتوسط السطح العاكس للمرآة  قطب المرآة (ق) -٢
     )قطر تكور المرآة (نقنصف  -٣

  التى تعتبر المراة جزء منھا   ر الكرةھو نصف قط
  المسافة بین مركز تكور المرآة وأى نقطة على سطحھااو ھو  

  ھو المستقیم المار بمركز تكور المرآة وقطبھاالمحور األصلى للمرآة ٤
  ھو أي مستقیم یمر بمركز تكور المرآة و أي نقطة علي سطحھا ما عدا قطبھا المحور الثانوى للمرآة -٥
  ھى نقطة تالقى األشعة المنعكسة  ھى أو امتدادھا لمرآة (ب)االصلیة لؤرة بال -٦
  ھو المسافة بین البؤرة االصلیة  وقطب المرآة ع) ( البعد البؤرى للمرآة -٧

 البؤرة التقدیریة البؤرة الحقیقیة
 ھى نقطة  تالقى امتداد األشعة المنعكسة فى المراة المحدبة ھى نقطة  تالقى األشعة المنعكسة.فى المراة المقعرة

  المرآة المحدبة .ى السطح العاكس ف تقع خلف  المرآة المقعرة.السطح العاكس فى و تقع أمام 
  ال یمكن استقبالھا على حائل.  و یمكن استقبالھا على حائل.

  
  
  

  

  ب

  البعد البؤرى

  ب

  البعد البؤرى
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  لمراة مقعرة : البعد البؤرى  وضحى بالتجربة كیف یمكن تعیین

  حائل   -مراة مقعرة   االدوات
  جھة الشعة الشمس او جسم بعید جدا نضع مراة مقعرة موا  -١الخطوات

  نقطة مضیئة وضح أ امام السطح العكس للمراة حتى نحصل علىقربا و بعدا حائل النحرك  -٢
   المراة فتكون ھى بؤرةعلیة   

   فتكون ھذة المسافة  البعد البؤرى (ع) للمراة المقعرة المراة و الحائل نقیس المسافة بین 
  االستنتاج :  المالحظة و

  على المراة المقعرةنقطة تالقى األشعة المنعكسة   البؤرة االصلیة للمراة ھى -١
   البعد البؤرى للمراة ھو المسافة بین البؤرة االصلیة  و قطب المراة -٢
  

  
       -البؤرى: ھاوبعدالمراة العالقة بین نصف قطر تكور 

  ع ٢او نق =  نصف قطر التكور = ضعف البعد البؤرى
  
  

  
  - :المراة المقعرة شعة الساقطة على أل اتمسار

  
  الشعاع الساقط مارًا بمركز التكور-٣  الشعاع الساقط مارًا بالبؤرة -٢  الشعاع الساقط موازى للمحور األصلى -١

  ینعكس على نفسھ   ینعكس موازیًا للمحور األصلى  ینعكس  مارًا بالبؤرة
  
  
  
  
  
  

    

  
  

  خواص الصورة  الرسم  موضع الجسم
  سم بعید جدا الج]١[

  تسقط االشعة متوازیة و موازیة
  للمحور االصلى 

  
  

  عبارة عن  صورة حقیقة صغیرة جدا  
  نقطة مضیئة  عند البؤرة (ب) 

  الجسم على بعد أكبر من]٢[
  ضعف البعد البؤرى 

  (م) مركز التكورابعد من 
  
  

  حقیقیة / مقلوبة / مصغرة صورة   
  (م)ومركز التكور (ب)بین البؤرة 

  الجسم على بعد یساوى]٣[
  ضعف البعد البؤرى 

  )م  ( مركز التكورعند 
  
  

  حقیقیة / مقلوبة / مساویةصورة   
  )م  ( مركز التكورللجسم عند  

  لمتكونة بواسطة المراة المقعرةخواص الصورة ا



    

 

 ١٤

  
  الجسم على بعد أكبر من]٤[
  (ب)البعد البؤرى 
  وأصغر من ضعف البعد  

  البؤرى.
  

  حقیقیة / مقلوبة / مكبرةصورة   
  على مسافة

  )م  ( التكورأبعد من مركز  

  الجسم على بعد أقل من]٥[
  البعد البؤرى 

  
  
  
  

    
  تقدیریة / معتدلة / مكبرةصورة 

  المرآة تتكون خلف

   عند وضع جسم عند بؤرة المراة المقعرة ال تتكون لة صورة ؟ملحوظة : 
  الن االشعة تنعكس متوازیة الى ما النھایة 

  
  

  
  ( نق ) مقعرة :اللمراة نصف قطر تكور ا ربة كیف یمكن تعیینوضحى بالتج

  مراة مقعرة  -١ : االدوات
  حامل للمراة     -٢           

  صندوق ضوئى بة ثقب    -٣           
  مسطرة  -٤           

  نضع المراة على الحامل امام المصدر الضوئى الثقب -١ الخطوات :
  حتى نحصل على صورة مساویة للثقب وبجوارة  نحرك المراة قربا و بعدا من -٢
  نقیس المسافة بین المراة و الثقب  -٣

   المالحظة و االستنتاج
  ھو المسافة بین المراة و الثقب ھى  ( نق ) مقعرةاللمراة نصف قطر تكور اان 

 
  ؟ المراة المقعرةاستخدامات 

  تستخدم فى كشاف الجیب لعكس الضوء  -١
  ح االمامیة للسیارات لعكس الضوء تستخدم فى المصابی -٢
  الفنارات البحریة فى الموانى الرشاد السفن تستخدم فى  -٣
  تستخدم فى الكشافات الموجودة بممر ھبوط الطائرات الرشاد الطائرات -٤
  حالقة الذقن حیث یرى الوجة فیھا مكبرا تستخدم فى -٥

  
    المرآة المحدبة: خواص الصورة المتكونة فى

  مصغرة/  تقدیریة / معتدلة  دائما صورة تكون المحدبة المراة  الصورة فى  
  مھما كان بعد الجسم عن المراة

  
  
  

  
  حدبة ؟ المراة الماستخدامات 

   علل تستخدم مراة محدبة على یسار سائق السیارة ؟
  خلفةالطریق  فیساعد على كشفرة للطریق خلف السائق حتى تكون صورة تقدیریة معتدلة مصغ

  
  مسائل على المرایا 

  سم ٣سم من مراة مقعرة بعدھا البؤرى ٦سم وضع على مسافة ٥جسم طولة  -١
  و ما طول الصورة  وضحى بالرسم خواص الصورة المتكونة بالمراة



    

 

 ١٥

  
  یة فتكونت لة صورة على حائل و كان طول الجسم = طول الصورة سم من مراة كر١٥وضع جسم على مسافة  -٢

  و خواص الصورة المتكونة بالمراة -احسبى البعد البؤرى للمراة   –ما نوع المراة     
  سم من قطب مراة فتكونت لة صورة حقیقیة مقلوبة مصغرة  ٨وضع جسم على بعد  -٣

  ة مساویة للجسم سم جھة المراة فتكونت لة صور٢واذا تحرك الجسم    
  ارسمى الصورة االولى و الثانیة  –ما بعدھا البؤرى  –ما نوع المراة    

  
  

  ھى وسط شفاف كاسر للضوء یحده سطحان كریان أو سطح كرى وآخر مستوى -العدسات :
  : اھمیة و اسستخدام العدسات 

  للقراءة او للمشى الطبیة التى تستخدمتستخدم فى النظارات  -١
  لرؤیة االجزاء الدقیقة فیھا تستخدم فى اصالح الساعات -٢
  المناظیر المستخدمة فى الحروب تستخدم فى   -٣

  -أنواع العدسات:
 ] عدسة مقعرة (مفرقة)٢[ ] عدسة محدبة (مجمعة)١[

  حافھالورقیقة عند  منتصفالعند سمیكة 
  
  
  
 

 .حافھالعند  سمیكةو منتصفالعند  رقیقة
 
 
 

  علیھا متوازیة ةقطالساتجمع األشعة تسمى بالعدسة الالمة النھا 
  
  
  
  
  

  علیھا متوازیة ةقطالسااألشعة  تسمى بالعدسة المفرقة النھا تفرق
  
  
  

  بؤرتھا االصلیة حقیقیة 
  

  بؤرتھا االصلیة تقدیریة
  

  اغلب الصور التى تكونھا تكون حقیقیة
  
  

  كل الصور التى تكونھا تقدیریة

  
  

 تعریفھ المفھوم
 ھذا الوجھ جزءًا منھا. الذى یعتبرمركز الكرة ھو   مركز تكور وجھ العدسة (م)

  المستقیم المار بمركزى تكور وجھى العدسة.ھو    )م م(المحور األصلى للعدسة

  فى منتصف المسافة بین وجھیھا نقطة وھمیة فى باطن العدسة تقع على المحور األصلى.ھو  )ص(المركز البصرى للعدسة

  أى مستقیم یمر بالمركز البصرى للعدسة غیر محورھا األصلى.ھو   المحور الثانوى للعدسة

  أو امتدادھا.ھى  المنكسرة تالقى األشعة ن   ھى نقطة   لعدسة (ب)االصلیة ل بؤرةال

  ؤرة األصلیة والمركز البصرى للعدسة.المسافة بین البھو              البعد البؤرى للعدسة (ع)

  ھو نصف قطر الكرة التى یعتبر ھذا الوجة جزءا منھا             )نق (نصف قطر تكور وجة العدسة



    

 

 ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -البؤرة الحقیقیة والبؤرة التقدیریة للعدسة:
 البؤرة التقدیریة البؤرة الحقیقیة

  فى العدسة.المقعرة المنكسرةتالقى امتداد األشعة  ھى نقطة  حدبةالمالعدسة.فى  المنكسرةتالقى األشعة  ھى نقطة 
  

  ال یمكن استقبالھا على حائل.و  یمكن استقبالھا على حائل.و 

  
  

  

  
  
  

  : ( ع )تعیین البعد البؤرى للعدسة المحدبة 
  مصدر ضوئى بعید   -حامل العدسة   -حائل   -عدسة محدبة  االدوات :

   الخطوات  :
  العدسة على الحامل بحیث یقابل احد و جھیھا المصدر الضوئى البعید  نضع -١
  نضع الحائل راسیا على الجانب االخر للعدسة و نحركة قربا و بعدا من العدسة  -٢
  لعدسة احتى نحصل على اوضح نقطة مضیئة فتكون ھى بؤرة  

  نقیس المسافة بین ھذة النقطة و المركز البصرى للعدسة  -٣
  لعدسةابؤرة  نفذ االشعة من العدسة المحدبة متجمعة فى نقطةت المالحظة
  ( ع ) البعد البؤرى للعدسة المحدبة المسافة بین العدسة و الحائل تمثل  االستنتاج

  
  -:محدبة عدسة سطح مساراألشعة الساقطة على  

  مارًا  بالبؤرة  الشعاع الساقط  موازیًا للمحور األصلى الشعاع الساقط
  

  بالمركز البصرى للعدسة  الشعاع الساقط مارًا

  ینفذ على استقامتھ  للمحور األصلى  ینفذ موازیًا  ینفذ منكسرًا مارا بالبؤرة
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  ب  ب



    

 

 ١٧

  
  

  خواص الصورة  الرسم  موضع الجسم

  الجسم بعید جدا االشعة الساقطة 
متوازیة و موازیة للمحور الراسى

  
  صغیرة جدا عبارة صورة حقیقیة 

  ( ب) عن نقطة مضیئة عند البورة

  الجسم على بعد أكبر من ضعف 
  ابعد من  البعد البؤرى
  .) ( م مركز التكور

  
  

  
  مقلوبة مصغرة صورة حقیقیة

  تقع بین البؤرة ومركز التكور
  بین( ب) و( م )

  الجسم على بعد یساوى
  عند  البؤرى  ضعف البعد 

  ( م ) مركز التكور
  
  

  
  

  
  مقلوبة مساویة للجسم صورة حقیقة

  ( م ) مركز التكورتقع عند 

   البعد الجسم على بعد أكبر من
  البؤرى وأصغر من ضعف البعد 
  بین( ب) و( م ) البؤرى  

  
  
  

  
  

  تقع بعد  مقلوبة مكبرة صورة حقیقیة
  ( م ) مركز التكور

  ( ب) الجسم عند البؤرة
  
  
  
  
  
  

    

  فذ الن االشعة تنصورة تتكون ال 
  ما النھایة متوازیة الى 

  الجسم على بعد اقل من
  ( ب) البعد البؤرى 

  
  
  
  
  
  

  
  

  صورة تقدیریة معتدلة مكبرة
  وفى نفس جھة الجسم 

  علل احتراق ورقة رقیقة عند وضعھا عند بؤرة عدسة محدبة  -١
  تركیز اشعة الشمس عندھا فتحترق الن العدسة المحدبة تجمع االشعة بعد انكسارھا فى نقطة تسمى البؤرة مما یؤدى الى

  السمیكةمن البعد البؤرى للعدسة المحدبة  اكبر الرفیعةعلل البعد البؤرى للعدسة المحدبة  -٢
  العدسة المحدبة السمیكة الرفیعة  اكبر من  نصف قطر تكورالعدسة المحدبة الن  نصف قطر تكور 

  واحدعلل للعدسة مركزین تكور اما المراة لھا مركز تكور  -٣
  الن العدسة لھا سطحان كریان اما المراة لھا سطح كرى واحد

  
  
  
  

  المحدبة ة المتكونة بالعدسةالصورخواص 



    

 

 ١٨

  
  :عدسة المقعرةخواص الصورة بال

  الجسم امام العدسة عند اى موضع
  
  
  
  

  
  
  

دائما صورة تقدیریة معتدلة مصغرة 
  نفس جھة الجسم

  
  

   قصر النظر و طول النظر اھم عیوب االبصار :
  العین         سطحى عدسةعدم إنتظام تحدب   -٢  عدم إنتظام كرویة العین - ١ل النظر؟ما ھو سبب حدوث قصر النظر و طو

  ) متر٦ : سم ٢٥واضحة على بعد یتراوح من ( رى االجسام  ی السلیم:الشخص  

  طول النظر  قصر النظر  المرض

 األجسام و واضحة القریبة األجسامھو رؤیة   التعریف
   مشوھة   البعیدة 

 األجسام و البعیدة واضحة األجسام ھو رؤیة
  مشوھة القریبة 

  
  مكان تكون

  الصورة 
  امام الشبكیةرةالصوتقع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلف الشبكیة الصورةتقع 
  

  اسباب 
  المرض

  بعیدة عن الشبكیةفتكون العین   كرة قطر زیادة -١
 عدسة العین

البؤرى فیقل بعدھا زیادة تحدب سطحى عدسة العین -٢
  

  قریبة من الشبكیةفتكون العین   كرة قطرنقص  -١
 عدسة العین

 البؤرى بعدھا نقص تحدب سطحى عدسة العین فیزداد -٢
  

  على تفریق األشعة باستخدام عدسة مقعرة تعمل  
  فتتكون الصورة على الشبكیة قبل دخولھا الى العین 

    
  

  تجمیع األشعة  باستخدام عدسة محدبة تعمل على
  فتتكون الصورة على الشبكیة  قبل دخولھا الى العین 

  



    

 

 ١٩

  
  استخدام العدسات

  تستخدم العدسات فى االجھزة البصریة مثل المیكروسكوب و التلیسكوب و المناظیر -١
  تستتخدم فى صناعة النظارات الطبیة -٢

  
  .العین ونزعھا بسھولة قرنیةة جدا مصنوعة من البالستیك ویمكن وضعھا على ھى عدسات رقیق العدسات الالصقة:

      تستخدم بدال من النظارات الطبیة استخدامھا:
                                       

  
  االراضى ةقیاس مساح  المرایا المقعرة  -٢  مرض الكتاركتا او المیاة البیضاء     ١

  سة العین تؤدىھى عبار عن سحابة على عد
  الى ضعف الرؤیة 
  اسباب المرض       
  كبر السن   -١ 
  الطبیة   للعقاقیر الجانبیة و اآلثار - ٢ 
  الوراثیة و األمراض  -٣ 

   العالج :
 بعدسة العین عدسة بإستبدال الجراحى التدخل

  بالستیكیة
  

المرایا المقعرة  أرشیمیدس إستخدم
  الرومانى األسطول ضد كسالح 

  فى  مقعرة مرایا عدة ضعوحیث 
  فتجمعتمواجھة اشعة الشمس 

  االشعة المنعكسة فى نقطة واحدة 
  حرارة  على اشرعة السفن فتولدت

  بكاملادت الى احتراقھا  شدیدة  
  و بالتالى غرق السفن 

 علماءمساحو االراضى ویستخدم  -١
  اجھزة خاصة فى تحدید  الطبوغرافیا 

  ھزةاالرتفاعات و المسافات ھذة االج
  مزودة بمرایا و عدسات 

  و تعتمد فكرة عمل ھذة االجھزة على -٢
  ارسال حزمة من اشعة اللیزر ثم استقبالھا

  والعدسات  بواسطة المرایا 
  و بالتالى یمكن حساب المسافة من العالقة 

  ز× ع = ف 

  
            

  
   

            
  والنجوم والكواكب واألقمار والكائنات الحیة وكل شئ .المجرات یحتوى على  الذى الممتد الفضاء الشاسع  ھو  
  
 و 
 

  ھى مجموعات من النجوم  تدور معا فى الفضاء بتاثیر الجاذبیة  -١
  ملیون مجرة١٠٠.٠٠٠ حوالىالكون  عدد المجرات فى -٢ ٢

  الكون بناء المجرة وحدة  و تعتبر -٣   
  فیھاالنجوم مجموعات  تناسق و رتیبوذلك حسب ت تخذ شكال ممیزا  ( علل )تكل مجرة  -٤   

  المجرات عناقید معا مكونة  المجرات تتجمع  -٥
  من المجرات  تدور معا فى الفضاء بفعل الجاذبیة مجموعةھى  عناقید المجرات : -٦ 

  
  

  
  

   لولبیة او حلزونیة الشكل ھى مجرة  -١
   احد ھذة النجوم وتعتبرالشمس تحتوى على مالیین النجوم -٢
قع فى ت ھذة النجوم الصغیرة  (االحدث عمرا) حاطة بھالة من النجوم الصغیرةمفى مركزالمجرة    تقع االقدم عمرا لنجوم ا -٣

    للمجرة الحلزونیةاالذرع 
  شبة التبن المنثور على االرض تجمع النجوم بھا ی الن  سمیت بمجرة درب التبانة -٤

 تطبیق تكنولوجى



    

 

 ٢٠

  
  
  

  كواكب ٨ دور حولةیى من نجم واحد و ھو الشمس یتكون النظام الشمساو النظام الشمسى :  -١
   الشمس حول الكواكب تدور -٢ 

 ملیون سنة ٢٢٠و تدور الشمس حول مركز المجرة وتعمل دورة كاملة  حول مركز المجرة فى -٣
  على حافة  المجرة درب التبانة لمجرة أحد األذرع الحلزونیة على تقع المجموعة الشمسیة  -٤
  

  قیاس المسافات بین االجرام السماویة فى الكون 
  ؟ الن المسافات بینھا كبیرة جدا ستخدم الكیلو متریفى قیاس المسافات  بین االجرام السماویة و ال تستخدم السنة الضوئیة 

  ١٢١٠× ٩.٤٦او  ملیون كم ٩٤٦٠.٠٠٠ھى المسافة التى یقطعھا الضوء فى سنة و تساوى =  السنة الضوئیة :

  م/ث ٨ ١٠×٣ ھى المسافة التى یقطعھا الضوء فى الثانیة الواحدة و ھى =   سرعة الضوء
  

  المنتظمةتھا حركنتیجة  عن بعضھا  ھو تباعد المجرات تمدد الكون
  المنتظمةتھا حركنتیجة  عن بعضھا  تباعد المجراتبسبب  علل االتساع المستمر للفضاء الكونى ؟ 

  
  وضحى بالتجربة ان الكون فى تمدد مستمر و المجرات تتباعد عن بعضھا

  اناء زجاجى  –ذبیب  – خمیرة –دقیق  –ماء  االدوات :
  نخلط الدقیق و الخمیرة بالماء الدافئ لعمل عجینة متماسكة الخطوات :
  نغرس حبات الذبیب على سطح العجین                
  نترك العجین فى مكان دافئ حتى یتخمر                
  انتفاخ (تمدد ) العجین و تباعد حبات الذبیب عن بعضھا  المالحظة :

  ان الكون فى تمدد مستمر مثل انتفاخ العجین  اج :االستنت
  و المجرات تتباعد عن بعضھا مثل حبات الذبیب               

  
  

  
  : قدیما  تصورات االنسان لنشاة الكون 

  ؟ عن نشاة الكون العصور القدیمة لم یسمح بوضع نظریاتفى علل تصور الكون 
  تقاد بوجود اختالف اساسى بین السماء و االرضالن ھذة التصورات ارتبطت بعالم االلة المتعددة و االع

  
  
  
  

  أ؟یروى لنا كیف نشلعند نشاة الكون علل تعدد النظریات التى تحاول تفسیر نشاة الكون بالرغم من عدم وجود احد 
  

  لى لنشأتةتاریخ الكون منذ اللحظات االو اقتفاء بسبب االكتشافات الحدیثة فى علم الفیزیاء و الفلك التى مكنت العلماء من
 اھم النظریات الحدیثة لنشأة الكون ھى نظریة االنفجار العظیم 

  االنسان خیالسیطرت الخرافات على      الحجرىالعصر     
  ساد علم التنجیم  الحضارة الھندیة و الصینیة

  لظواھرالكونیةفسر اتحاولت فالسفة االغریق وضع نظریات   االغریق و الرومان
  بین أزلیة الكون وااللةالمتعددة المسیطرة علیة ربطوا  قدماء المصریین و البابلیین
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  الحجم  وذات ضغط شدید و حرارة شدیدة صغیرةتفترض ان الكون كان عبارة عن  كرة غازیة   -١ ١٩٣٣نظریة األنفجار العظیم

  لفضاءا تناثرت مكوناتھا فىو ملیون سنة  ١٥٠٠٠و لذلك حدث انفجار ھائل لھذة الكرة منذ  -٢
  وتولد عن ھذا االنفجار كل اشكال المادة و الطاقة و الفضاء و الزمن  -٣
 و بدات عملیتا التمدد و التغییر   -٤

  
      منذ لحظة االنفجار العظیمالكون او بتاریخ الكون  مراحل نشاة 

  الحدث  التاریخ
  حدث االنفجار العظیم     ملیون سنة١٥.٠٠٠منذ  

 ھیدروجین ℅   ٧٥و ھى  التحمت الجسیمات الذریة مكونة مادة الكون   العظیم دقائق من االنفجار بعد 
  كل شئالمجرات و النجوم و   اللذان انتجاھیلیوم  ℅ ٢٥و  
  مئویة ملیون درجة ١٠.٠٠٠حوالى  ودرجة الحرارة كانت 

  
  تجمعت مادة الكون فى كتل  ملیون  سنة من االنفجار العظیم  ١٠٠٠بعد 

  نشأة أسالف المجرات  لیون سنة من االنفجارم ٣٠٠٠ -  ٢٠٠٠بعد
  تشكلت المجرات الحقیقیة   ملیون سنة من االنفجار العظیم ٣٠٠٠بعد 

  اتخذت مجرتنا شكلھا القرصى    ملیون سنة من االنفجار العظیم ٥٠٠٠بعد 

  ولدت الشمس .  ملیون سنة من االنفجار العظیم  ١٠٠٠٠بعد 

  بدایة الحیاة االولى على االرض .  مملیون سنة من االنفجار العظی ١٢٠٠٠بعد .

  الكون حالیا  .  ملیون سنة من االنفجار العظیم ١٥٠٠٠بعد  .

  
  تنقسم رؤیة العلماء عن مستقبل الكون الى نظریتین :   مستقبل الكون 

 
  نظریة الكون المغلق  نظریة الكون المفتوحوجھ المقارنة

  
فروض 
  النظریة

ان الكون فى تمدد مستمر إلى  ماال 
  یةنھا
  
  
  
  
  
  
  

یعود الى ان الكون سیتوقف عن التمدد ویبدأ باإلنكماش حتى 
  تھیئة النفجار عظیم جدید حالة الكرة الغازیة التى نشا منھا 
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  منذ مالیین السنین  المذنباتو واألقمار الكواكبحولھا من  وكل مایدور الشمس یتكون النظام الشمسى من -١ 
  ملیون كم  ١٢٠٠٠ فى الفضاء الىیمتد النظام الشمسى   -٢
    الشمسى ظامالن% من كتلة  ٩٩ثر من النھا تمثل اك علل ؟تعتبر الشمس ھى الجرم المھیمن فى النظام الشمسى  -٣
  
  
  
   لسدیم الشمسىامن  او من تكون الشمسالمادة المتخلفةسنة من  ملیون٤٦٠٠منذ  واألجرام السماویةالسیارة نشأة الكواكب  
  سحب غازیة و غبار كونىھو عبارة عن و المتخلفة  من تكون الشمس  ادةھو الم السدیم الشمسى 

 ارة و االجرام السماویةكیف نشأة الكواكب السی
  عبارة عن  سدیم شمسىكانت الشمس محاطة ب -١ 

  الھیدروجین والھیلیوم ( یة من غازىغازسحب( 
  من (الحدید والصخور والثلج ) كونى وغبار 

 وتحول ھذا السدیم  الى قرص مسطح دوار  -٢
 كون الكواكب الداخلیة  وثم تالصق الغبارمع بعضة البعض  -٣
 الكواكب الخارجیة.  اوكون السحب الغازیة  معالكونى غبار و اتحد ال  -٤

  
  

  فى مدارات محددةو لذلك تجبرالكواكب على الدوران حولھا  % من كتلة المجموعة الشمسیة٩٩الشمس تمثل اكثر من  -١
  :  تدور الكواكب حول الشمس طبقا لقانون الجذب العام لنیوتن -٢
  على وینص  قانون الجاذبیة العام لنیوتن 
  یا مع حاصل ضرب كتلتیھما وعكسیا مع مربع المسافة بینھما .دان قوة التجاذب بین جسمین  تتناسب طر 

  یفسر  :   قانون الجاذبیة العام لنیوتناھمیة 
  دوران القمر حول االرض بفعل جاذبیة االرض -١
  دوران الكواكب حول الشمس بفعل جاذبیة الشمس  -٢

  :  قوة المسئولة عنھى ال  اھمیة قوة الجاذبیة
  واالقمار فى مداراتھا حول الكواكبالكواكب فى افالكھا حول الشمس  بقاء -١
  :؟ تماسك مادة االجرام السماوى ووجود غالف جوى حول بعضھا -٢

  بعض الغازات نحوھا الن لھا قوة جاذبیة قویة تكفى لجذب  علل ووجود غالف جوى حول بعض االجرام السماویة :؟        
  ؟ الجاذبیة الشمسیة اذا یحدث لو انعدمت م

  نظام شمسىلن تدور الكواكب حول الشمس و تتحرك بشكل عشوائى فى الفضاء  و بالتالى لن یكون ھناك 
  
  
  

نشاة المجموعة الشمسیة كیفیة عن تصور البالس یتضمن ھذا البحث  نشر العالم الفرنسى البالس بحث بعنوان نظام العالم  
 السدیم عبارة عن كرة غازیة متوھجة تدور حول نفسھا و یفترض انھا كونت المجموعة الشمسیة

 ھناك ٣ نظریات لنشاة المجموعة الشمسیة 
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  ١٧٩٦نظریة السدیم  ١٩٠٥نظریة النجم العابر  ١٩٤٤النظریة الحدیثة
وجھ 

  المقارنة

مؤسس   البالس  تشمبرلن و مولتن  الفرید ھیل
  النظریة

لمدة  سماءمشاھدة نجم یتوھج فى ال-١
  لیصبح المع نجوم السماءقصیرة 

  یختفى ھذا التوھج تدریجیا لیعود  ثم  
 الى ما كان علیة 

انفجار ھذا التوھج وقد یكون سبب  -٢
  النجم نتیجة التفاعالت النوویة التى 

ات من غاز ما بداخلة تحدث بة ویقذف
   حجمة و لمعانةفیزداد ملتھبة  
  الغازات یعودھذة تبرد   وعندما

  الي ما كان علیة لمعانة 
  

 التمدد و االلتصاق ثم االنفجار
  
  
  
  
  
  
  

وجود ما یشبة السحاب  -١
 او السدیم في الفضاء

حلقات سدیمیة وجود  -٢
تحیط ببعض الكواكب مثل 

  حلقات كوكب زحل المعروفة

األساس 
او  العلمى

  المشاھدات 

  اصل  تسمى السدیم كرة غازیة  ھو الشمس كبیرنجم  الشمس اخر غیرنجم 
المجموعة 
  الشمسیة

  
 
وجود نجم یدور بالقرب من الشمس -١

تعرض النجم لالنفجار نتیجة تفاعالت 
  ادت اليقوة االنفجار نوویة ضخمة 

 طرد نواتھ  بعیدا عن الشمس 
  و بقیت سحابة غازیة و بردت  -٢
 مكون الكواكب   

تحكمت قوه جذب الشمس في  -٣
الكواكب و اجبرتھم علي الدوران حولھا

  
  
  
  
  
  
  
  

كانت المجموعة الشمسیة فى االصل   -١
  عبارة عن  نجم واحد ھو الشمس اقترب 

  عمالق  اخرمن الشمس نجم 
تمدد جزء من ف فجذبھا نحوه(نجم عابر)

 الشمس المواجھ للنجم 
من زء المتمدد لجلھذا احدث انفجار  -٢

من الشمس  ممتدكون خطا غازیا ف الشمس
  ھذا النجم الشمس من جاذبیة  تحررتو 

 )العابر  العمالق(
تكثف الخط الغازي وبرد مكون الكواكب  -٣

العمالقة فى الجھة المقابلة للنجم  والكواكب 
 الداخلیة فى الجھة المقابلة للشمس

 
  
  

  كانت المجموعة الشمسیة  -١
  فى االصل عبارة عن كرة     

  ھجة تدور حول متوغازیة 
 تسمي  بالسدیم  نفسھا      
بمرور الزمن  فقد السدیم  -٢

 حرارتة فقل حجمھ وزادت 
 سرعة دورانھ حول نفسھ

بسبب القوة الطاردة  -٣
المركزیة فقد السدیم شكلھ 

قرص  الكروي وتحول الى
لت اجزاء مسطح دوار و انفص

  منھ وبردت وكونت الكواكب
والكتلة المتبقیة كونت الشمس

  

  
  
  
  
  
  
  

فروض 
  النظریة
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 وھذا جدول باألیام والسنین على كواكب المجموعة الشمسیة : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الف طول السنة من كوكب الى اخرتجربة توضح اخت

   تالمیذ ٤طباشیر  و  االدوات :
  دوائر متحدة المركز بالطباشیر  ٤نرسم  الخطوات :
   یقف التالمیذ االربعة على خط مستقیم واحد ویعمل كال منھم دورة كاملة حول مركز الدائرة              
  ل دورة كاملةو نحسب الزمن الذى استغرقة كل تلمیذ لعم             

  لعمل دورة كاملة حول المركز كل تلمیذ عن االخر ھا یستغرق الفترة الزمنیة التى نالحظ اختالف  المالحظة :
  بسبب اختالف نصف قطر الدائرة التى یدور فیھا                

  و سرعة دوران كل تلمیذ حول مركز الدائرة               
  السنة من كوكب الى اخر  ان سبب اختالف طول االستنتاج : 

  سرعة دوران الكوكب حول الشمس و المسافة بین الكوكب و الشمس                 
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  السنة على كوكب االرض :
الفترة الزمنیة التى تستغرقھا االرض لعمل دورة كاملة حول ھى 

 .یوم وربع  ٣٦٥الشمس وتساوى 

  الیوم على كوكب االرض: 
االرض لعمل دورة كاملة ھوالفترة الزمنیة التى تستغرقھا 

 ساعة ٢٤حول محورھا ویساوى 
  :السنة 

لعمل دورة كاملة حول الكوكب  ستغرقھا ی الفترة الزمنیة التىھى  
   الشمس

  

  الیوم :
لعمل دورة كاملة الكوكب ستغرقھا ی ھوالفترة الزمنیة التى

   حول محوره

  من كوكب الى اخر ؟ السنة ختلف طولت
 فة بین الكوكب و الشمس بسبب اختالف المسا -١
 واختالف سرعة دوران الكوكب حول الشمس -٢

 یختلف طول الیوم من كوكب الى اخر ؟ 
  بسبب اختالف سرعة دوران كل كوكب حول محورة -١
  واختالف نصف قطر كل كوكب  -٢
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الزى الفضائى   معدات حدیثة المقراب(التلسكوب الشمسى ) :

یعمل على انعكاس اشعة الشمس 
السفل الى  مرآة فى نفق تحت 

األرض حیث تتكون صورة للشمس 
غرفة مراقبة حیث یقوم الفلكیین فى 

  بدراسة ضوء الشمس
  یجمع ضوء الشمساھمیتة 

  ثم یتم تفرقتة إلى طیف  
شمسى بواسطة المطیاف لدراسة 

  االطوال الموجیة 
  لضوء الشمس

  

التلسكوبات الدائرة فى 
  مداراتھا حول األرض

  
تستطیع رؤویة األجرام  ١

  بوضوح اشد  السماویة 
  
  عاتیمكنھا التقاط اشعا ٢

   الغالفالتستطیع اختراق 
  الرضلالجوى  

  

  تلسكوب ھابل :
  
  
ویدور ١٩٩٠اطلق عام -١

  حول األرض على ارتفاع 
  كم .  ٥٠٠ 

  یستطیع تجمیع صور -٢
یرجع عمرھا الى  مالیین  

السنین تعطى فرصة للفلكیین  
االطالع على كیفیة  تكون 
  الكون بعد االنفجار العظیم 

  
ا على صیانة ھذ ویقوم -٣

التلسكوب رواد من المكوك 
  الفضائى دوریا

  سفن الفضاء : 
  
  
الى الكواكب  ترسل -١

فى رحالت  االخرى 
 تھبط  إستكشافیة  او

الكتشاف اسرار علیھا 
  جدیدة مجھولة عن 

   الكون
  
  ویتم التحكم فى  -٢ 

  معظم ھذة التلسكوبات 
و سفن الفضاء  من 

  االرض بواسطة 
  الحاسب االلى

  قدیما : 
  بدلة  كانت

   واحدة للرحلة
بدلة   حدیثا :
  ذھابللسفر 

  وایاب 
و بدلة للمھام  

  الفضائیة
  

  انعدام الوزن  
  بسرعة الجاذبیة االرضیة  مركبة الفضاءیشعر رواد الفضاء بانعدام الوزن اثناء ھبوطھم داخل 

  یة فى الفضاءبسبب انعدام الجاذبیة االرض ؟علل انعدام وزن رواد الفضاء فى مركبة الفضاء
      عندما یسقط المصعد السفل بعجلة تساوى عجلة الجاذبیة االرضیة؟ متى ینعدم الوزن داخل المصعد

  علل التلیسكوبات الفضائیة افضل من التلیسكوبات االرضیة ؟ النھا 
  بوضوح اشد  السماویة تستطیع رؤویة األجرام  ١
  الرضل الجوى الغالفالتستطیع اختراق  یمكنھا التقاط اشعاعات ٢

  
  
  

    
  

  -: على نوعین من الخالیا ھماالراقیة (عدیدة الخالیا )أجسام الكائنات الحیة تتكون 
  

  وخالیا تناسلیة  خالیا جسدیة
  تشمل جمیع خالیا الجسم ما عدا المناسل مثل 

  فى االنسان و الحیوان  خالیا (الجلد و الكبد و العظام و الكلیة )  -١
  فى النبات  الساق و االوراق و البذور )خالیا (الجذر و  -٢
  

  تشمل خالیا المناسل مثل 
  الخصیة و المبیض فى االنسان و الحیوان -١
  المتك و المبیض فى النبات  -٢
  
  
  

و كروموسوم  )   ن ٢(الكامل للكروموسومات  دالعدعلى  تحتوى
  یعرف بالعدد الثنائى .

  

على  نصف عدد الكروموسمومات (ن )  تحتوى
  و یسمى بالعدد األحادى موسومكرو

  

  
  

 تطبیقات تكنولوجیة 
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  وھى المسئولة عن انقسام الخلیة ھى اجسام خیطیة الشكل توجد داخل نواة الخلیة و تمثل المادة الوراثیة للكائن الحى
  اذكرى اھمیة الكروموسومات ؟ 

   تمثل المادة الوراثیة للكائن الحى -١
  ھى المسئولة عن انقسام الخلیة -٢

    سئــول عن عملیة االنقسام الخلوى فى الخلیة؟ما ھو الجزء الم
  . تقوم بالدور الرئیسى فى انقسام الخلیةالموجودة داخل نواة الخلیة الكروموسومات 

    علل تمثل الكروموسومات المادة الوراثیة للكائن الحى ؟
  الوراثیة للكائن الحى الصفاتالذى یحمل  DNAالنھا تتكون من الحمض النووى 

   روموسومتركیب للك
  . خیطین متصلین معًا عند السنترومیر  ویسمى كل خیط بالكروماتید : الكرومسوم ظاھریا من  یتركب -١
  بروتین   و - ٢  DNAحمض نووى  -١ :كیمیائیا من  یتركب  الكرومسوم -٢
   السنترومیر عن طریق  ھو جزء من الكروموسوم یرتبط مع كروماتید  اخر    الكروماتید 
   ھى القطعة المركزیة التى تربط بین كروماتیدى كل كروموسوم میر :السنترو 

  االنقسام الخلوي   عند ھى خیوط دقیقة متشابكة تلتف حول بعضھا تتحول إلى كروموسومات الشبكة الكروماتینیة :
   عدد الكروموسومات  

  كروموسوم)٥٤وموسوم و فى الحصان كر ٤٦من نوع الى اخر(عددھا فى االنسان  فى أفراد النوع الواحد وتختلف ةثابت
  . بالعدد الثنائىو یعرف كروموسوم  )   ن ٢(عدد الكروموسومات فى الخالیا الجسدیة 
  بالعدد األحادىو یسمى  كروموسوم(ن ) عدد الكروموسومات فى الخالیا التناسلیة 

   
  

  االنقسام المیوزى -٢نقسام المیتوزى     اال -١یتم نمو و تكاثر الكائنات الحیة عن طریق نوعین من االنقسام الخلوى 

  )االنقسام المیوزى ( اإلختزالى  االنقسام المیتوزى
ما عدا    دیةالخالیا الجسجمیع یحدث فى  -١

  و خالیا الدم الحمراء البالغةالعصبیة 
تنقسم الخلیة االم الى خلیتین متماثلتین تحتوى  -٢

كل منھما على نفس عدد الكروموسومات للخلیة 
  كروموسوم)ن (٢على تحتوى االم اى 

   اھمیتة -٣
  نمو الكائنات الحیة  -١
  و تعویض الخالیا التالفة -٢
  جنسىتحقیق التكاثر الال -٣
  

مثل الخصیة و المبیض فى االنسان و   لیةسیحدث فى الخالیا التنا -١
  و المتك و المبیض فى النباتالحیوان 

كال منھا على نصف عدد  خالیا تحتوى ٤تنقسم الخلیة االم الى  -٢
  كروموسوم)ن (على تحتوى الكروموسومات للخلیة االم اى 

   اھمیتة :  -٣
  تحقیق التكاثر الجنسى -١
  تكوین األمشاج المذكرة والمؤنثة   -٢
 )  الحیوانات المنویة و البویضات و حبوب اللقاح ( 
  

  منھا یة فما عدد الخالیا الناتجة و عدد الكروموسومات فى كال انقسامات متتال ٣كروموسوم انقسمت ٢٠خلیة كبد لكائن حى بھا
  ؟

  
  قبل حدوث عملیة االنقسام فى الخلیة تدخل الخلیة فى مرحلة 

  ) او التحضیرىتسمى ( بالطور البینى  
  تستعد فیھا الخلیة للدخول فى مراحل ھو طور الطور البینى

  . فى الخلیة یةمضاعفة المادة الوراث ةفیتتم  االنقسام المیتوزى و 
  تستعد فیة الخلیة للدخول فى  -جـ أھمیة الطور البینى بالنسبة لالنقسام ؟ -علل

  مضاعفة المادة الوراثیة فى الخلیة ةفیتتم  مراحل االنقسام المیتوزى و
  



    

 

 ٢٧

  
  

  
  

  الطور التمھیدي
  (اطولھم زمنا )

  تتكثف او تتجمع الشبكة الكروماتینیة  -١
  كل خیوط رفیعة علي شالكروموسومات  وتظھر 
  تختفي النویھ و الغشاء النووي للخلیة -٢ 

  خیوط المغزل وتمتد بین قطبي الخلیة تظھر -٣
یتصل كل كروموسوم بأحد خیوط المغزل عند  -٤

  السنترومیر
  

  
  تتجھ الكروموسومات إلى خط استواء الخلیة    الطــور االستوائي

  ویتصل كل كروموسوم بأحد خیوط المغزل 
  السنترومیر طریق عن
  
  

  
  الطور االنفصالي
  (اقصرھم زمنا )

  نصفین  طولیا الى  ینقسم  كل سنترومیر -١
  كروماتید . ٢كل كروموسوم الى  فینفصل-٢
  تنكمش  خیوط المغزل ساحبة الكروماتیدات-٣
  نحو قطبى الخلیة حیث تتجھ كل مجموعة 
  إلى أحد قطبى الخلیة 

  

التغیرات  مجموعة من  فى ھذا الطور یحدث  الطور النھائي
  عكس تغیرات الطور التمھیدى:

  تختفى خیوط المغزل  - ١
  تظھر النویة و الغشاء النووىو  -٢
تتجمع الكروماتیدات مكونة كروموسومات - -٣

  التى تلتف حول بعضھا مكونة الشبكة الكروماتینیة
خلیتان  الى و تنقسم محتویات الخلیة    ٤

ى نفس عدد متماثلتان تحتوى كل خلیة عل
  ن ) .٢(   كروموسومات الخلیة األم

  
  

  من الجسم المركزى(السنتروسوم) . الخلیة الحیوانیةفى     تتكون خیوط المغزل :   -١    ملحوظة: :
  من تكثف السیتوبالزم فى القطبین الخلیة النباتیةأما فى                                                      

  النھا عكس التغیرات الحادثة فى الطور التمھیدى   لتغیرات الحادثة فى الطور النھائى بالتغیرات العكسیة ؟علل تسمى ا
  لن تتكون خیوط المغزل و بالتالى لن تنقسم الخلیة        ؟ فى الخلیة الحیوانیة الجسم المركزىماذا یحدث اذا لم یوجد 

  
  
  
   

  یتم االنقسام المیوزى على مرحلتین : 
  االنقسام المیوزى الثانى -٢االنقسام المیوزى االول               -١

   :التحضیرىاو البیني  الطورفى الخلیة  تدخل قبل بدایة االنقسام المیوزى االول 
   فى االنقسامین مرة واحد فقطفى الخلیة  المادة الوراثیة تم فیة مضاعفة ی



    

 

 ٢٨

  
  

الطور 
  التمھیدي االول

  وتظھر الكروموسومات  على   ینیةتتكثف الشبكة الكرومات-١
كروماتیدات تسمى  ٤شكل أزواج متماثلة  كل زوج یتكون من  

  بالمجموعة الرباعیة 
  و تختفى  النویة  والغشاء النووى   -٢
  الكروموسومات ھا وتتصل ب وتظھر خیوط المغزل   -٣

  السنترومیر عند طریق 
  فى نھایة الطور التمھیدى األول تحدث  -٤ 

  : ما یلى  و ھى عملیة یتم فیھا التصالب والعبورعملیة 
نفصل اجزاء من  ت حول بعضھا ثمالكروماتیدات  الداخلیة  تلتف

  المنفصلةالكروماتیدات  الداخلیة و یحدث تبادل لھذة االجزاء 
  ویبدأ كل كروموسومین متماثلین من المجموعة الرباعیة 
  باالبتعاد عن بعضھما . 

  

  

 
 

    
  
  
  
  
  
  

لجینات بین الكروماتیدات الداخلیة فى المجموعة اتبادل یتم فیھا عملیة ھى  و  العبــور : رة التصالبظاھــ
   االولتحدث فى نھایة الطور التمھیدى  والرباعیة 

؟  الوراثیة بین أفراد النوع الواحد على تنوع واختالف الصفات تعمل -١ما ھى  أھمیة ظاھــرة العبــور ؟
وھذا یعطى  الداخلیة بین الكروماتیدات  )التى تحمل الصفات الوراثیة (لجینات لتبادل  النة یتم فیھا علل

 الواحد فرصة للتنوع الوراثى و اختالف الصفات الوراثیة بین أفراد النوع

الطــور 
االستوائي 

  االول

خط استواء الخلیة اى فى   عندتترتب أزواج الكروموسومات  
  السنترومیرعن طریق زل خیوط المغمرتبطة بوسط الخلیة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الطور 
االنفصالي 

  االول 

  نحوتنكمش خیوط المغزل ساحبة الكروموسومات  - ١
  ب الخلیة حیث یتجھ أحد الكروموسومین إلى قطب والثانىاقطا
  إلى القطب اآلخر  

  فیصبح  عند  كل قطب نصف عدد الكروموسومات   -٢
  فى الخلیة األم  الموجودة
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  انواع االمشاج 

  امشاج مؤنثة :  امشاج مذكرة :

  حیوانات منویة فى االنسان و الحیوان -١
  حبوب اللقاح فى النبات  -٢ 

  البویضات فى االنسان و الحیوان و النبات

  
  فى كل خلیة من الخالیا الناتجة لنصفاالى  الن عدد الكروموسومات تختزلعلل یسمى االنقسام المیوزى باالنقسام االختزالى ؟

الن االنقسام المیتوزى یؤدى الى النمو الذى یحتاج ؟ علل االنقسام المیتوزى ھام لالطفال على عكس االنقسام المیوزى
  ىالیة االطفال اما االنقسام المیوزى یؤدى الى تكوین االمشاج التى یحتاج الیھا البالغون فقط التمام التكاثر الجنس

  ؟ الوراثیة بین أفراد النوع الواحد علل تعمل ظاھرة التصالب و العبور على تنوع واختالف الصفات
وھذا یعطى فرصة للتنوع الوراثى  الداخلیة بین الكروماتیدات  )التى تحمل الصفات الوراثیة (لجینات لتبادل النة یتم فیھا 

  الواحد و اختالف الصفات الوراثیة بین أفراد النوع
  فى االنقسام المیتوزى الطور االنفصالي   فى االنقسام المیوزى طور االنفصالي االولال

  ینقسم فیة الستنترومیر طولیا الى نصفین  ال ینقسم فیة الستنترومیر طولیا الى نصفین
  

ور النھائي الط
  االول

  تختفى خیوط المغزل -١
یحیط بالكروموسومات  الذى نوويالغشاء والوتظھر النویة -٢ 

  خلیتان  تحتوى كل  وفى نھایة ھذا الطورتنقسم الخلیة الى  -٣
  منھما على نصف عدد الكروموسومات فى الخلیة األم  (ن) 

ضاعف ثم تدخل كل خلیة فى االنقسام المیوزى الثانى دون ت  -٤
  للمادة الوراثیة 

  

    االنقسام المیوزى االول  عنزیادة عدد الخالیا الناتجة     أھمیتھ:
  ناتجة من االنقسام المیوزى االول تنقسم كل خلیة   -١  یتم فیة   

  شبھ المیتوزى العادى ی انقسام میوزى ثانى
نصف  كال منھا على  ) تحتوى امشاج (خالیا جنسیة  ٤فتنتج  -٢

  .  الخلیة االم كروموسوماتعدد 
  
  
  
  
  

  فى االنقسام المیتوزى  االستوائىالطور   فى االنقسام المیوزى االول االستوائىالطور 

خط استواء الخلیة   عندالكروموسومات  أزواج فیة تترتب
  السنترومیرعن طریق خیوط المغزل المرتبطة ب

  

المرتبطة خط استواء الخلیة   عندالكروموسومات   فیة تترتب
  السنترومیرعن طریق خیوط المغزل ب

  
  



    

 

 ٣٠

  
   

  
  حمایتة من االنقراضارة والستمرإنتاج أفراد جدیدة من نفس النوع عملیة حیویة یقوم فیھا الكائن الحى ب ھوالتكاثر 

   انتقال الصفات الوراثیة من االباء الى االبناء:الھدف من التكاثر 
  نواع التكاثر :

  تكاثر الجنسى  تكاثر جنسى
ؤنث       مھو انتاج أفراد جدیدة من فردین ابویین احدھما  مذكر و االخر -١
   علل)(االفراد الجدیدة تحمل صفات مشتركة من االبوین  -٢
  نھا تاخذ نصف المادة الوراثیة من االب و النصف االخر من االمال
  
  یعتمد على االنقسام المیوزى  -٣
  یحدث فى عالم الكائنات الراقیة فى االنسان و الحیوان و النبات  -٤

  ھو انتاج أفراد جدیدة من فرد ابوى واحد  -١
  .(علل)االفراد الجدیدة تشبة تماما الفرداألبوى -٢
للفرد االبوى  الوراثیة المادة نسخة كاملة من  تاخذ ھاالن

  اثناء االنقسام المیتوزى 
  یعتمد على االنقسام المیتوزى -٣
   -: یحدث فى الكائنات  -٤
وفطر الخمیرة و البكتریا وحیدة الخلیة مثل االمیبا  

  ونجم البحر وبعض عدیدة الخالیا مثل الھیدرا
  و فطرعیش الغراب 

  ن  التكاثر الالجنسى تشبة تماما الفرد االبوى؟علل االفراد الناتجة م
   علل التكاثر الال جنسى یحافظ على التركیب الوراثى للكائن الحي؟

  الوراثیة للفرد االبوى اثناء االنقسام المیتوزى  المادةنسخة كاملة من  تاخذالن االفراد الناتجة 
  
  

  
  صور التكاثـــر الالجنسى

  
  
  

  الى خلیتین انشطار خلیة كائن حى وحید الخلیة طریق عن و تكاثر الجنسى یتم ھ
  متماثلتین 
  مثل األمیبا والبرامسیوم والیوجلیناالكائنات الحیة وحیدة الخلیة  -١ :  یحدث فى

  البكتریا -٣  الطحالب البسیطة  -٢                
  تنقسم النواة میتوزیًا الى نواتین     كیفیة حدوثة

  متماثلتین  تنشطر الخلیة الى خلیتین ثم                   
  لیصبح كال منھما فردا جدیدا مطابقا تماما للفرد االبوى                 

  النة ینشطر الى خلیتین متماثلتین ؟ علل فى التكاثر باالنشطار الثنائى یختفى الفرد االبوى
  البكتریا ىالتكاثر باالنشطار الثنائى فتطبیق 

  
  
  
  
  
  
  

  الجنسى یتم عن طریق البراعم النامیة من الفرد االبوىھو تكاثر 
  (مثل فطر الخمیرة )   الكائنات وحیدة الخلیة -١  یحدث فى

  و عدیدة الخالیا (مثل  الھیدرا واإلسفنج ) -٢            
  الھیدرا      االسفنج         خمیرةفطر ال                                                                                        



    

 

 ٣١

  
  فطر الخمیرة التكاثر بالتبرعم فىوضحى بالتجربة  

  و میكروسكوب  - و ماء دافئ  - و محلول سكرى  -قطعة خمیرة        :االدوات 
  و عود اسنان  -وغطاء شریحة  وشریحة زجاجیة                  

   الخطوات  :
  قطعة الخمیرة مع التقلیب لعمل محلول خمیرة لى مل من الماء الدافئ ا ٤نضیف   -١

  دقائق فى مكان دافئ مظلم  ١٠مل من محلول الخمیرة فى طبق ثم نتركھا لمدة ٢الى مل من المحلول السكرى ١نضیف -٢
على الشریحة الزجاجیة و نغطیھا بغطاء الشریحة الزجاجیة ثم ھابعود االسنان و نضع المخلوط من قطرة ثم ناخذ  -٣

   صھا تحت المیكروسكوبنفح
  و االستنتاج یتكاثر فطر الخمیرة بالتبرعم كاالتى :  المالحظة 

  ینشأ البرعم  كبروز جانبى فى الخلیة  -١
  ثم تنقسم نواة الخلیة میتوزیًا إلى نواتین تبقى إحداھما فى الخلیة األم وتھاجر الثانیة إلى البرعم  -٢
  الخلیة األم حتى یكتمل نموه ینمو البرعم تدریجیًا ویظل متصًال ب -٣

  . أو یظل متصال بالخلیة االم  مكونًا مستعمرة و یصبح فطر جدید  ثم ینفصل عنھا
  
  
  

    
  

  ماذا یحدث عند وضع فطر خمیرة فى محلول سكرى دافئ؟
  یتكاثر فطر الخمیرة بالتبرعم اما ان یكون افراد جدیدة او یكون مستعمرة

  
  

  
  
  

  مطابق لھا تماما على النمو وتكوین فرد جدید كاملمن بعض الكائنات  المفقودقدرة الجزء  ھو التكاثر بالتجدد
   منھاتعویض األجزاء المفقودة تجدید او على الكائنات الحیة ھو قدرة بعض التجدد 

  حدث التكاثر بالتجدد فى بعض الكائنات الحیة عدیدة الخالیا مثل نجم البحری

على جزء من القرص  ان یحتوىمطابق للفرد االبوى بشرط   كامل فرد جدید   تكونجدد وتأذرع نجم البحر یمكن أن ت لمث
  . الوسطى للحیوان

  
  
  
  
  
  

  فان  عندما یفقد حیوان نجم البحر احد اذرعةفقد حیوان نجم البحر احد اذرعة ؟ماذا یحدث عندما ی
  ) التجدد(  ةدیدج كون ذراعیالجزء المتبقى من الحیوان  -١
على جزء من القرص الوسطى  حتوىتللفرد االبوى بشرط ان مطابق   كامل فرد جدید تنمو مكونة ة الذراع المفقود -٢

  ) التكاثر بالتجدد(. للحیوان
  



    

 

 ٣٢

  
  

       

    ھو تكاثر الجنسى یتم عن طریق الجراثیم التى تنتجھا بعض الكائنات الحیة
  بعض الطحالب   -١ یحدث فى :

  و الفطریات مثل فطر عفن الخبز و فطر عیش الغراب -  ٢              
  االكثر شیوعا فى الطحالب و الفطریات ھو   الجراثیمبالتكاثر الالجنسى 

  كیفیة الحدوث 
  فى الھواء الجراثیم تتناثرعندما تنفجر الحافظة الجرثومیة  

  وعندما تسقط على بیئة مناسبة تنمو مكونة  فطر  جدیًد

  
  
  
  دون الحاجة إلى بذور األعضاء النباتیة المختلفة تكاثر الجنسى یتم عن طریق ھو 

  :  یتم باالنقسام المیتوزى اما و

  األوراق  و قوالسار ذكالج األعضاء النباتیة المختلفة عن طریق  طبیعیا  -١
  االنسجة  عن طریق زراعة صناعیا أو  -٢

  والقصب العنبمثل 
  

  

  
  یعتمد على عملیتین ھما تكوین االمشاج و االخصاب 
  تكوین األمشـــاج ( الجامیتات )  - ١

  تنقسم الخالیا التناسلیة انقسام میوزى وتتكون االمشاج التى تحتوى على نصف عدد الكروموسومات للخلیة االم 
ن ٢یحتوى على ن الزیجوت أو الالقحة.یلتكو(ن)مع المشیج المؤنث (ن)یج المذكر ھو إندماج المش اإلخصــــاب : - ٢

   كروموسوم  ثم ینمو الزیجوت مكونا فرد جدید یحمل صفات مشتركة من االبوین
   الوراثى؟؟ لتنوع لالتكاثر الجنسى مصدر یعتبر علل 

  ؟حمل صفات مشتركة من االبوینت من التكاثر الجنسى ةالناتج االفراداو 
  بسبب حدوث عملیة التصالب و العبور أثناء االنقسام المیوزى االول

    نصف المادة الوراثیة من االب و النصف االخر من االم اخذ تمن التكاثر الجنسى  ة الناتج االفراد كما
  نتج من إتحاد المشیج المذكر مع المشیج المؤنثھى خلیة ت   الزیجوت:  -
  ً فى خالیا أفراد النوع الواحد؟  علل: عدد الكروموسومات ثابتة -

النة فى التكاثر الجنسى یتحد المشیج المذكرالذى یحتوى على (ن) كروموسوم  مع المشیج المؤنث الذى یحتوى على 
  . ن) الموجودة فى الكائن الحى٢للكروموسومات ( الكامل (ن) كروموسوم و یتكون الزیجوت الذى یحتوى على العدد 

  



    

 

 ٣٣

  
  

  
  السرطانىبالورم   فتنشأ كتلة تسمى  یحدث عندما تنقسم الخالیا بشكل مستمر و بصورة غیر طبیعیة  ن :سبب حدوث السرطا

  عالج السرطان باستخدام تكنولوجیا النانو 
  من الداخل وتفجرھا تخترق الخالیا السرطانیة قنابل مجھریة ذكیة  طور العلماء  :العلماءدور 

  یوم ٤٣بدال من یوم  ٣٠٠ تشاعفران المصابة الفئھذة التكنولوجیا مع تجربة وتم   

  الدكتور مصطفى السید  دور  -٢
  توصل الى طریقة للكشف عن الخالیا السرطانیة باستخدام جزیئات نانونیة من الذھب -١

   الذھب لھا خاصیة االلتصاق بافرازات الخلیة السرطانیة و بجزیئات ھذة البروتینات  بروتیناتبحقن المریض بتبدا التقنیة  -٢
  رؤیة و رصد الخالیا المصابة بالمیكروسكوب و بالتالى یمكن البروتینات بسطح الخلیة المصابة و بھا جزئ الذھب  تلتصق -٣

یتم تركیز ضوء اللیزر بدرجة معینة على جزیئات الذھب فتمتص طاقة الضوء و تحولھا الى حرارة  -١ طریقة العالج :
  ة التى التصقت بھاتؤدى الى حرق و قتل الخلیة المصاب

   سلط بالشدة التى تؤدى الى قتل الخالیا المصابة فقطیفى الضوء و النة یمكن التحكم الخالیا السلیمة ال تتاثر  -٢
  
  

  انواع الخالیا من حیث القدرة على االنقسام 
  خالیا ال تنقسم مطلقا مثل الخالیا العصبیة و خالیا الدم الحمراء البالغة  -١

   و لكنھا تنقسم تحت ظروف معینة مثل خالیا الكبد العادیة  یا ال تنقسم فى الظروفبعض الخال -٢
الكبد او قطع  فى  جرح ان خالیا الكبد ال تنقسم فى الظروف العادیة و لكنھا تنقسم اذا حدث االساس العلمى لزراعة الكبد 

  حتى تعوض الجزء المفقود عدة انقسامات میتوزیة  جزء منة حتى ثلثیة فان الخالیا الباقیة تنقسم 
  

  زراعة الكبد

 تطبیقات تكنولوجیة




