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 م5202 /4202حادي عشر علمي للصف ال الفصل األولالتربية اإلسالمية 

 :التعاريف 
 

 

              جمع تميمه وهي ما تعلق في العنق أو تلبس في المعصم أو ترسم على اليد أو الكتف أو غيرها من  :ـ التمائم 2

      سم أو ما يعلق في السياره أو على األبواب والبيوت والمكاتب وغيرها بقصد دفع أجزاء الج                

 الضر أو جلب النفع                 
 

 . الطيره والتطير بمعنى واحد وهو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم  :ـ الطيره 2
 

 . ويستبشر ويحسن الظن باهلل الكلمه الطيبه يسمعها اإلنسان فيسر بها  :ـ الفأل 3
 

 . إدعاء علم الغيب  :ـ الكهانه 4
 

 إدعاء معرفة األمور الحاضره كمعرفة مكان المسروق والضاله بطرق خفيه وهي إدعاء على  :ـ العرافه 5

 . الغيب                 
 

 بسبب ذات أو زمان أو مكان طلب الزياده في الخير واألجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه  :ـ التبرك 6

 . مبارك                
 

 . علم يعرف به فهم كتاب هللا المنزل على نبيه وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه :ـ التفسير 4
 

 . تدبير شئون الدوله بحكمه وذكاء وحنكه :ـ السياسه 5
 

 .       االقتران واإلزدواج  :لغه  :ـ الزواج 6

 عقد يفيد حل العشره بين الرجل والمرأه بما يحقق ما يقتضيه الطبع اإلنساني مدى  : اصطالحا               

 .                      الحياة ويجعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه وواجبات عليه                
 

 . طلب الرجل التزوج بإمرأه معينه خاليه من الموانع الشرعيه  :ـ الخطبه 7
 

 .حبس اللسان عن الشكوى وحبس النفس عن الجزع وحبس الجوارح عن المعاصي  :بر ـ الص8
 

 .أن يصفح اإلنسان عمن أساء إليه إذا تمكن من عقوبته ابتغاء مرضاة هللا  :ـ العفو 9
 

 .الجرأه واإلقدام على المكاره عند الحاجه والثبات عند المخاوف واالستهانه بالموت  :ـ الشجاعه 20
 

 .رابطه تجمع بين المسلمين وإن لم يكن بينهم رابطة نسب  : وه اإلسالميهخـ األ22
 

 .       أهل الرجل وعشيرته  :لغه  :ـ األسره 22

 .                      على الرجل ومن يعولهم من زوجة وأصوله وفروعه  : اصطالحا               
 

 . مايصلح شأن زوجته وأفراد أسرته بالتدبير والصيانه  واليه يفوض بموجبها الزو القيام على :ـ القوامه 23
 

 عزائم ورقي وعقد وأوديه تؤثر في القلوب واألبدان فمنها ما يمرض ومنها ما يقتل ومنها ما  :ـ السحر 24

 . يفرق بين المرء وزوجه                  
 

 . االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض  :ـ الظن 25
 

 . عتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل األمرين معا ا :ـ سوء الظن 26
 

 اعتقاد العبد ما يليق باهلل وبجالله وما تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العال مما يؤثر في  :ـ حسن الظن 27

 . حياة المؤمن على الوجه الذي يرضى هللا                       
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 . قلبيه جليله ال يتم إيمان العبد إال به ألنه من صميم التوحيد وواجباته عباده :ـ حسن الظن باهلل 28
 

 .أن يجعل العبد هلل ندا من مخلوقاته أي في صرف العباده إليه  :ـ الشرك باهلل 29
 

 .الذي مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ   : اليتيمـ 20
 

 تآلف وداني وترابط وجداني في األهداف عالقة موده ومحبه بين الناس وانسجام روحي و : الصداقهـ 22

 .والغايات                     
 

 قيام الداعيه المؤهل بإيصال دين اإلسالم إلى الناس كافه وفق المنهج الصحيح بما يتناسب مع  : الدعوهـ 22

 .أحوال وظروف المخاطبين                   
 

 .فراط والتفريط العدل والخيريه والتوسط بين اإل : الوسطيهـ 23
 

 .المبالغه في الشيء والتشدد فيه بتجاوز الحد  : الغلوـ 24

 =========================================================== 

 الفتره األولى

 25التمائم والطيره ص: الدرس األول 
تجلب النفع أو تعين عليه  االعتقاد بأنها ترفع الضر عنهم أو تمنع وقوعه  أو  ـ ما الغرض من التمائم ؟ 2

 .وهذا وهم وباطل 

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

محرمه بالكتاب والسنه ألنها تعتبر من الكبائر التي توصل للشرك األكبر ولما فيها    ولماذا ؟ ؟حكمهاـ ما 2

 .ه هلل يستحيل لغيره من المخلوقات أن يتصف بها  من صفات خاص

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

    أنواع التمائم ؟ـ ما 3

ألذى أو لجلب محبة ما تعلقه بعض النساء في غرفتها التقاء العين أو للحفظ من ا: مثل  :ـ الحجاب المكتوب 2

 ...الزوج وغيره 

 :يشتمل على 

 .ـ االستعانه بالجن أو المالئكه أو البشر أو على طالسم ورسوم وحروف وأرقام وغيرها 2

 .آيات من القرآن أو أدعيه من السنه المطهره ـ 2
 

 .خيط أو سلسله بها خرزه زرقاء أو حرف  أو رسم عين لمنع الحسد  :خرز ومثاله ـ ال2

 .أسوره أو خيوط بألوان مختلفه  :ا يربط في المعصم ومثاله مـ 3

 .الخ ... مثل الكف ـ الحذاء ـ الرسم  :ما يعلق في السيارات أو على األبواب والبيوت والمكاتب وغيرها ـ 4

 .وضع رسوم معينه على اليد أو الجبهه أو غيرها  :وشم ـ ال5

 .أو ما يعلق في الشباك لجلب الفوز  ما يضعه بعض الالعبين من أربطه حول سواعدهمـ 6

 .لمس الخشب لمنع الحسد ـ 7

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

سميت بهذا اإلسم ألن العرب كانت ترسل الطير وتتشاؤم أو تتفاءل بأصواتها   ؟ سبب تسميتها ـ ما 4

 .مراتها ومن بعض األيام والشهور واألحوال واألرقام والمعاني واألماكن   وم

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

 . حرمها اإلسالم لما فيها من إساءة الظن باهلل تعالى والخوف من المخلوقين  ؟ حكمها ـ ما 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :التشاؤم من    أمثلة التطير المعاصره؟ـ ما 6

 .ـ رؤية القطه أو الكلب األسود 2.       ـ من بعض األشخاص إذا انقطع التيار الكهرباء عند دخولهم 2
 

 .ـ رؤية الجنازه أو مريض 4.                  ث أ انجار إطار السياره أو تعطل السير ـ رؤية حاد3
 

 .ـ رفة العين أو دفء اليد 6.                ـ قراءة األبراج 5

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

 .الفأل هو حسن الظن باهلل أما الطيره هي االتكال على غير هللا   ؟ ق بين الطيره والفأل ما الفرـ 7

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

ان بسبب سماع أو رؤية شيء ما إذا اعتقد اإلنسان أن قضاء حوائجه إنما ك  ؟ متى يكون التفاؤل تطيرا ـ 8

 .يتفاءل به  

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

ألن هللا الخالق ومدبر األمر وهو المنعم ونعمه ظاهره    علل تحريم الشرك واعتباره أشد أنواع الظلم؟ ـ9

 .كون للناس ثم يشركون معه غيره في العباده وتعظيم السؤال وباطنه ويسخر ال

 =========================================================== 

 22الكهانه والعرافه والتبرك ص: الدرس الثاني 
 .حرام من الكتاب والسنه    ولماذا ؟ ؟حكم من أتى الكاهن أو العرافـ ما 2

 .يه إلدعائهم بعلم الغيب وال يعلم الغيب إال هللا تعالى ـ الشتماله على شرك الربوب

 .ـ الشتماله على شرك األلوهيه لتقربهم إلى غير هللا 

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

ا تعتبر من الكبائر التي توصل للشرك األكبر ولما فيها محرمه بالكتاب والسنه ألنه   ولماذا ؟ ؟حكمهـ ما 2

 .من صفات خاصه هلل يستحيل لغيره من المخلوقات أن يتصف بها  

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

    أدلة تحريمه ؟ـ ما 3

 .أن علم الغيب مما استأثر به هللا فال يعلمه غيره  :كم األول ـ الح2 : ـ من الكتاب2

 إن هللا استثنى من ارتضاه من الرسل فأعلمهم بما شاء من الوحي ليكون :الحكم الثاني  ـ2                    

 .هذا العلم دليل النبوه وتعزيز لدعوتهم                                           
 

  إذا أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر ألنه يتضمن تكذيب قول هللا بأن ال  :ـ الحاله األولى 2 : من السنهـ 2

 .يعلم الغيب إال هللا                                           

 .إذا أتاه غير مصدق له لم تقبل صالته أربعين يوما  :الحاله الثانيه  ـ2                  

 .أن يسأل الكاهن ليكشف كذبه للناس فال بأس بذلك  :الحاله الثالثه  ـ3                  
 

 .أجمعت األمه في سلفها وخلفها على كفر مدعي الغيب وكفر من يعتقد به  :من اإلجماع ـ 3

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

   ـ قراءة الكف    الخط على الرمل ـ      ـ النجوم واألبراج  ؟ اذكر صور من الكهانه والعرافه ـ 4
         

 . الودع ـ       ـ قراءة الفنجان          إدعاء معرفة المستقبل ـ

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

 .حرمها اإلسالم لما فيها من إساءة الظن باهلل تعالى والخوف من المخلوقين   ؟ حكمها ـ ما 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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   اذكر قواعد عامه في التبرك؟ـ 6

 .من هللا كما أن الرزق والنصر والعافيه من هللا فال تطلب إال منه  ـ أن البركه كلها2

 .ـ أن ما ورد شرعا أن فيه بركه إنما هو سبب للبركه وليس مصدرها 2

 .ـ أن الذي يدل على وجود البركه من عدمها إنما هو الدليل الشرعي فقط 3

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

   اذكر صور للتبرك المشروع ؟ـ 7

 .البركه من القرآن تكون بتالوته والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضى هللا تعالى  :ـ القرآن الكريم 2
 

  :ـ الرسول عليه الصالة والسالم مبارك وهي نوعان 2
 

ي الدنيا واآلخره ألن هللا أرسله رحمه للعالمين وأخرج به الناس وهي من بركات رسالته ف :ـ بركه معنويه 2

 .من الظلمات إلى النور وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث 
 

 :وهي نوعان  :بركه حسيه  ـ2
 

 .وهي ما أكرمه هللا به من المعجزات الداله على صدقه  : بركه في أفعالهـ 2

ما جعل هللا له من البركه في ذاته ولهذا تبرك به الصحابه في حياته وهي  : بركه في ذاته وآثاره الحسيهـ 2

 .وبما بقى له من آثار بعد وفاته 

إذا جاء بها ملتمسا الخير بسببها متبعا السنه بفعلها حصل  :ـ التبرك باألفعال واالقوال والهيئات المشروعه 3

 .له الخير والبركه بقدر نيته واجتهاده 

 (.ماء زمزم لما شرب له)لقول النبي عليه الصالة والسالم  :زمزم ـ التبرك بشرب ماء 4

كالتبرك بالمساجد والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد األقصى ومسجد قباء ومن  :ـ التبرك باألمكنه 5

 .البالد مكه والمدينه 

 .األثنين والخميس كالتبرك برمضان وليلة القدر وثلث الليل األخير والجمعه و :ـ التبرك باألزمنه 6

كالتبرك بزيت الزيتون واللبن والتمر والحبه السوداء والعسل  :ـ التبرك بالمطعومات وما في حكمها 7

 .  وغيرها 

 .هللا جعل من المطر شرب للناس والدواب وللنبات وأحيى به كل شيء  :ـ التبرك بماء المطر 8

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

ـ كل ما لم يرد به نص أو ما ورد فيه نهي عن التبرك به كالطواف 2 ؟ ما صور للتبرك المحرم شرعا ـ 7

 .بالقبور ودعاء األموات والغائبين والتبرك باألشجار واألحجار وغيرها 

 .ـ التبرك بذوات العلماء والصالحين 2

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

زيادة األجر ورفع المنزله والبركه في العلم والعمر والمال والزوجه   ؟ اذكر آثار التبرك المشروع ـ 8

 .والولد

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

 ـ أكل أموال الناس بالباطل2         ـ الوقوع في الشرك واالبتداع2  ؟ اذكر آثار التبرك غير المشروع ـ 9
 

 ـ التواكل والقعود عن األخذ باألسباب4         ـ التغرير بالجهال وإضالل األجيال3

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

     ـ نشر العلم الشرعي بين الناس2  ؟ اذكر وسائل مقاومة التبرك غير المشروع والقضاء عليه ـ 20
 

     ـ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر2

===================================================== ====== 
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 45ص( معناه ـ مراتبه ) التفسير: الدرس الثالث 
 

 .فرض كفايه   ؟  حكم التفسيرـ ما 2

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

الفهم )والتأويل ما يتعلق بالدرايه  (النقل)التفسير ما يتعلق بالروايه الفرق بين التفسير والتأويل؟ـ ما 2

 (.الصحيح

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

 .ـ التفسير بالرأي 2ـ التفسير بالمأثور        2   :للتفسير مدرستان    اذكر مدارس التفسير؟ـ 3

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

يقصد به كل ما جاء في القرآن الكريم وسنة الرسول والصحابه   ؟ ما المقصود بمراتب التفسير بالمأثور ـ 4

 .والتابعين في بيان وتوضيح بعض آيات القرآن الكريم 

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

يعتبر تفسير القرآن بالقرآن أحسن طرق التفسير لكونه  ؟ علل أفضلية تفسير القرآن بالقرآن على غيره ـ 5

 .المصدر األول لتلك الطرق 

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

  ؟اذكر مراتب التفسير بالمأثور ـ 6

 يعتبر تفسير القرآن بالقرآن أحسن طرق التفسير لكونه المصدر األول لتلك الطرق  :ـ تفسير القرآن بالقرآن 2
 

  . السنه شارحه للقرآن وموضحه له  :ـ تفسير القرآن بالسنه 2
 

إذا لم نجد التفسير في الكتاب والسنه رجعنا ألقوال الصحابه  :ن بكالم الصحابه والتابعين ـ تفسير القرآ3

   .والتابعين 

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

نه طريق المعرفه الصحيحه وهو أفضل سبيل للحفظ هو األول إتباعا أل  ؟ما حتمية األخذ بالتفسير المأثورـ 6

      .من الزلل والزيغ في كتاب هللا 

 =========================================================== 

 53الصحيحان ومكانتهما ص: الدرس الرابع 
 

ري ـ ولد ببخاري جزء من هو أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخا  ؟  من هو اإلمام البخاريـ 2

هـ  ـ نشأ في بيئة الطهر والورع والدين ألسره علميه فقد تتلمذ والده على يد اإلمام 294أوزبكستان في عام 

مالك وابن مبارك وقد وهبه هللا الذكاء والعبقريه التي لها أثر واضح في حياته وفي مؤلفاته فكان إمام المؤلفين 

 .هـ 256ه ـ توفى عام والمحدثين في زمانه وبعد زمان
 

ـ حفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشره من عمره ثم بدأ يدرس الحديث ويتلقاه على يد كبار 2  : ـ نجابته وعلمه 

 .المحدثين ومن أشهرهم ـ اإلمام أحمد بن حنبل وبدأ التأليف في سن الثامنه عشر 
 

وعسقالن ومصر يطلب العلم ـ وكتب  ـ رحل إلى بغداد والبصره والكوفه ومكه والمدينه والشام وحمص2

 .عن أكثر من ألف شيخ 
 

وهو مختصر من حديث الرسول عليه الصالة والسالم وسننه ( الجامع الصغير ) كتابه   :  من أشهر مؤلفاتهـ 

 .حديثا وهو أول كتاب صنف في الحديث الصحيح  7397وأيامه ـ وصنف كتابه في ستة عشر عام وفيه 
 

 :اشترط شرطين في كل راو من رواة الحديث   :  خاري في صحيحهشروط اإلمام البـ 

 .ـ شرط اللقاء 2          .ـ شرط المعاصره2
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قشيري النيسابوري ـ ولد في نيسابور في إيران هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج ال  ؟  من هو اإلمام مسلمـ 2

 .هـ 262هـ ـ تربى في أسره علميه فقد كان أبوه من أعالم المحدثين في عصره  ـ توفى عام 204عام 
 

ـ حفظ القرآن في سن مبكره ثم أخذ يتلقى علوم القرآن والسنه وكان حجه في الفهم وسعة 2  : ـ نجابته وعلمه 

 .االطالع والحفظ 
 

حل إلى العراق والشام والحجاز ومصر والتقى فيها الكثير من العلماء ومنهم البخاري واشتغل بالتجاره ـ ر2

 .ـ كان في غاية األدب مع إمامه البخاري 3            . ليوظف ثروته لطلب العلم 
 

أخذ في تأليفه خمسة واقتدى في البخاري عند تأليف كتابه  ـ و( المسند الصحيح ) كتابه   :  من أشهر مؤلفاتهـ 

 .حديثا  7275عشر عام وفيه 
 

       .ـ شرط المعاصره2:اشترط في كل راو من رواة الحديث   :  شروط اإلمام البخاري في صحيحهـ 

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

 .ـ االقتداء بالبخاري ومسلم في طلب العلم واالرتحال إليه 2      ن نحو الصحيحين؟واجب المسلميـ ما 3
 

 .ـ تقدير أهل العلم ورفع مكانتهم 3              .ـ بيان منزلة ودور الصحيحين في حفظ السنه النبويه 2
 

 .ـ الذود عن الصحيحين في مواجهة أصحاب البدع واألفكار الهدامه 3
 

 .طر منهج من يطلق عليهم القرآنيون الذين ينكرون دور السنه في التشريع ـ التحذير من خ4

===========================================================  

 59ص( أبو داو ـ النسائي ـ الترمذي ـ ابن ماجه ) أصحاب السنن األربعه : الدرس الخامس 
 

السنن األربعه اشتملت على األحاديث الصحيحه   ؟ بماذا تختلف كتب السنن األربعه عن الصحيحينـ 2

يحان فقد اقتصرا على األحاديث حوالحسنه وبعض األحاديث الضعيفه التي بين أصحابها ضعفها أما الص

 .الصحيحه فقط 

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

هو سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني ـ ولد في سجستان بإيران في عام   ؟  ن هو اإلمام أبو داودمـ 2

 .هـ  202
 

درس على أعالم المحدثين والفقهاء ومن أشهرهم أحمد بن حنبل ـ رحل في طلب الحديث   : ـ نجابته وعلمه 

بصره ـ ووصفوه العلماء بالحفظ التام فكتب عن أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وخراسان واستقر بال

 .هـ 275والفهم الثاقب والورع وكان من أئمة المحدثين في عصره ومن أشهر أعالمهم  ـ توفى عام 
 

ويختص في الجانب الفقهي وجمع فيه أحاديث التشريع والسنن ( سنن أبي داود ) كتابه   :  من أشهر مؤلفاتهـ 

الت والمسائل الفقهيه مما جعل له أهميه بالغه عند الفقهاء ويحتوي على واألحكام الخاصه بالعبادات والمعام

 .حديثا  4800األحاديث الصحيحه والضعيفه  وفيه 

****************************************************************** 

 .هـ 225ران عام هو أحمد بن علي بن شعيب النسائي ـ ولد في نسا في إي  ؟  من هو اإلمام النسائيـ 3
 

رحل في طلب الحديث وهو ابن خمس عشره سنه فرحل إلى شيخه قتيبه بن سعيد كما سمع : ـ نجابته وعلمه 

من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها واستقر بمصر وكان أفقه مشايخها في عصره وأعلمهم 

عاليه في الحفظ والضبط واإلتقان ـ جمع  بالحديث والرجال فكان بحرا من بحور العلم مع الفهم واحتل مكانه
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بين العمل والعلم فكان يجتهد في العباده كما كان مواظبا على الحج والجهاد وعرف بالشهامه والشجاعه 

 .هـ 303وخرج مع أمير مصر غازيا ـ توفى عام 
 

حاديثه من الصحه جمع فيه األحاديث الصحيحه وتأتي درجة أ( سنن النسائي ) كتابه   :  من أشهر مؤلفاتهـ 

 .حديثا  5342بعد صحيحي البخاري ومسلم ألنه كان شديد الدقه والتحري في نقد الرجال بكتبه  ـ وفيه 

****************************************************************** 

بأوزبكستان في  هو محمد بن عيسى بن سوره السلمي الترمذي ـ ولد في ترمذ  ؟  من هو اإلمام الترمذيـ 4

 .هـ  209عام 
 

وساعده ورعه وتقواه للوصول إلى الدرجه العلميه العاليه وكان  نشأ محبا للسنه منذ صغره  : ـ نجابته وعلمه 

مشهورا بقوة الحافظه وحدة الذكاء فطاف بالبالد وسمع من أهل الحجاز والعراف وخارسان ومن أساتذته 

 .هـ 279اإلمامان البخاري ومسلم ـ توفى عام 
 

تميز بالمصطلحات الحديثه وباألحاديث النبويه المشتمله على ( سنن الترمذي ) كتابه   :  من أشهر مؤلفاتهـ 

حديثا ـ وفيه الحديث الصحيح والحسن  3956األحكام والمواعظ واآلداب والتفسير وغير ذلك وفيه 

في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي من كان ) والضعيف مبينا درجة كل حديث قي موقعه وقيل عن الكتاب 

 (.يتكلم 

****************************************************************** 

هو محمد بن يزيد بن عبد هللا بن ماجه القزويني ـ ولد في قزوين بإيران في عام  ؟  من هو اإلمام ابن ماجهـ 5

 .هـ  209
 

علم ورحل في طلب الحديث إلى الكثير من البلدان كالعراق والحجاز والشام نشأ محبا لل  : ـ نجابته وعلمه 

 .هـ 273ومصر وأخذ من علمائها ومنهم ابن أبي شيبه وشهد له بالفقه والحديث ـ توفى عام 
 

بدأ كتابه بباب وجوب إتباع سنة الرسول عليه الصالة والسالم ( سنن ابن ماجه ) كتابه   :  من أشهر مؤلفاتهـ 

ق فيه األحاديث الداله على حجية السنه ووجوب العمل بها وبوب كتابه تبويبا فقهيا وامتاز بحسن التنسيق وسا

 حديثا  4342والترتيب وجمع فيه الحديث الصحيح والضعيف والمنكر والقليل من األحاديث الموضوعه وفيه 

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

 .ـ التقوى والورع من أسباب حصول المسلم على العلم 2      الفوائد التربويه ؟ـ ما 6
 

       .ـ اإلعاقه ال تقف حائال دون نبوغ المسلم ودرجته العلميه 2
 

 .ـ تبحر في علوم الحديث مسلمون ليسوا عرب وهذا دليل على عظمة اإلسالم 3
 

 .ستثمار الذكاء وقوة الحافظه في حفظ السنه استخدام لنعمة العقل في نشر الخير ـ ا4
 

 .ـ مرحلة الشباب من أهم المراحل في تلقي العلم ونشره بين المسلمين 5
 

 .ـ العلماء ال يفرقون بين طالب العلم ألن الناس في العلم سواء 6

=================================================== ======== 

 75محمد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ المثل األعلى للمعلم والمربي ص: الدرس السابع 
 

   ؟ اذكر نماذج لحسن خلق النبي عليه الصالة والسالم في تعامله مع اآلخرين ـ 2

ان أحلم الخلق وأصبرهم وأرأفهم بكل من حوله وك :ـ النبي عليه الصالة والسالم يقابل اإلساءه باإلحسان 2

  .يعفو ويحسن إلى من يسيء إليه 
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التواضع سمه من سماته عليه الصالة والسالم التي ملك بها  : سيد المتواضعينـ النبي عليه الصالة والسالم 2

    .قلوب العباد فأحبوه أكثر من أنفسهم 
 

    .س وكان أشجعهم كان الصحابه يتقون بالرسول إذا حمى الوطي : أشجع الناسـ النبي عليه الصالة والسالم 3

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

   ؟ كيف كان النبي عليه الصالة والسالم نموذجا للمعلم المسلم في تربية األجيال ـ 2

أشد الناس غضبا فدرب أصحابه على الحلم  كان العرب : صبر واإلعداد والتخطيط للوصول إلى الهدفـ ال2

  .والصبر حتى إقتدوا به وصبروا على الشدائد ودربهم على التخطيط للوصول إلى الهدف وهو نشر اإلسالم 

 .ـ أمرهم أوال بالهجره إلى الحبشه لعلمه باستحالة تعرضهم لألذى ففعلوا 2

لتهم ونشر دعوتهم ففعلوا وبعد سنوات من العمل ـ أمرهم بالهجره إلى المدينه لعلمه بمناسبتها لقيام دو2

والتخطيط قامت دولة اإلسالم وعادوا لمكه منتصرين وما ذلك إال بالصبر وحسن إعداد وتربية النبي عليه 

 .الصالة والسالم لهم 
 

ان نجح النبي عليه الصالة والسالم في تهذيب نفوس أصحابه وصقلها باإليم : إعالء رباط العقيده والدينـ 2

    .حتى استعلوا بالعقيده على جميع الروابط القبليه والعنصريه والطائفيه البغيظه حتى وصلوا إلى المؤاخاة 
 

اإلسالم يقدر المواطنه ويحث على اإلستشهاد من أجل الوطن  : حب الرسول عليه الصالة والسالم لوطنهـ 3

    .لكن رباط العقيده يبقى هو األسمى 
 

ربى الرسول عليه الصالة والسالم أصحابه على الشورى وإبداء الرأي وإن كان  : لرأيحرية الكلمه واـ 4

    .مخالفا لرأيه 

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

   ؟ ع األهل ورعايتهم والقيام بحقوقهم كيف كان النبي عليه الصالة والسالم مثال أعلى في التعامل مـ 3

أول من بدأ بهم دعوته لينقذهم من النار أهله  : لنبي عليه الصالة والسالم حريص على نجاة أهله من النارـ ا2

  .وعشيرته 
 

كان يحمل الحسن والحسين في صالته ويصعد بهما  : لنبي عليه الصالة والسالم يكرم أبناءه ويقدرهمـ ا2

  .تسم لهما ويقبلهما  المنبر ويب
 

  .كان في خدمة أهله ويعاونهم   :لنبي عليه الصالة والسالم يعين أهله ويخدمهم ـ ا3

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

 م ؟اذكر من األساليب التربويه للنبي عليه الصالة والسالـ 4

القصه أمر محبب إلى القلب وتترك أثرا في النفس ولهذا أمر هللا نبيه باعتمادها إسلوبا  : لتربيه بالقصهـ ا2

  .من أساليب الدعوه 
 

إن األمر المبني على المحاوره واإلقناع هو الذي يأتي بالثمره المرجوه والدائمه وهذا كان  :إلقناع العقلي ـ ا2

  .دأب النبي 
 

لم يكن النبي عليه الصالة والسالم يخص أحدا بعينه في األمر أو النهي  :م التوجيه غير المباشر استخداـ 3

  .عالنيه أمام الناس بل كان يوجههم بطريقه غير مباشره وبدون تحديد مراعاة لنفوسهم ومشاعرهم 

 =========================================================== 
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 202أحكام الزواج ص :الدرس الثامن 
 

 .تلبية للفطره  ؟ لماذا شرع هللا الزواج ـ 2

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

  ؟ ما دليل مشروعية الزواج ـ  2

 3: سورة النساء ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع )  :ـ في الكتاب 

من استطاع البائنه فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم )  : سنهـ في ال

 ( .فإنه له وجاء

 .أجمع علماء األمه على مشروعية الزواج للقادر عليه  : باإلجماعـ 

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

 .ـ وسيله للحفاظ على السالله البشريه 2 ؟ اذكر حكمة مشروعية الزواج والترغيب فيه ـ 3
 

 .ـ من الموده والرحمه بين الزوج وزوجته 2
 

 .ـ يشبع الحاجات الجسديه والنفسيه الفطريه التي أوجدها هللا في البشر 3

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

 .منافيه للفطره ـ تضييع للسالله البشريه ـ هروب من تحمل المسئوليه  ؟ لماذا نهى اإلسالم عن الرهبنه ـ 4

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

  ؟اذكر أحكام الزواج في اإلسالم ـ 5

 .يجب الزواج على القادر الراغب بالزواج الذي يخشى على نفسه من الزنا  :ـ الوجوب 2
 

 . .إذا كان راغبا فيه وقادرا ويأمن على نفسه الوقوع بالزنا  :ـ االستحباب 2
 

 .لزوجه في الوطء واإلنفاق أو أحدهما عندما يكون الراغب فيه سيخل بحق ا :ـ التحريم 3
 

 .في حق من يخشى أن يخل بحق الزوجه في الوطء واإلنفاق أو أحدهما  :ـ الكراهه 4
 

إذا كان معتدل الطبيعه فال يخاف الوقوع في معصية الزنا لو لم يتزوج وال يخاف ظلم الزوجه لو  :ـ اإلباحه 5

 .تزوج 

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

 :يشترط لجواز الخطبه شرطان  ؟ما أحكام الخطبه ـ 6

 .ـ أال تكون مخطوبه 2          .ـ أن تكون المرأه خاليه من الموانع الشرعيه 2

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

أجمع علماء الشريعه اإلسالميه أن يجوز للخاطب النظر لمن يرغب  ؟ما مشروعية النظر إلى المخطوبه ـ 7

 ( . انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) الزواج بها بنفسه لقول الرسول عليه الصالة والسالم 

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

  ؟ما أركان الزواج ـ 8

ما يعرف باإليجاب والقبول حيث يتبادل الطرفان أو وكيالهما عبارات واضحه داله  :ـ صيغة العقد الزواج 2

 .على عزمهما األكيد بزواج غير محدد بزمن 
 

 .ن يقوم مقامه كاألب أو م :ـ الولي للمرأه 2
 

 (.ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل ) قال الرسول عليه الصالة والسالم  :ـ شاهدا عدل 3
 

 . ليس كل رجل يصلح زوجا لكل إمرأه وال كل إمرأه تصلح زوجه لكل رجل  :ـ الخلو من الموانع الشرعيه 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  ؟ما شروط عقد الزواج الزواج ـ 9

 .ـ أن يتحد مجلس اإليجاب والقبول2.                   أن يكون كال المتعاقدين عاقال مميزا ـ 2
 

 .ـ أال يخالف القبول اإليجاب 4.             ـ أن يسمع اإليجاب والقبول كال المتعاقدين 3
 

 .ون صيغة العقد منجزه غير مضافه إلى زمن مستقبل وال معلقه بشرط غير موجود في وقت العقد ـ أن تك5

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

  ؟اذكر ثمرات الزواج في حياة الفرد والمجتمع ـ 20

 .                   أقوى الغرائز والزواج هو الوضع الطبيعي إلشباعها  الغريزه الجنسيه منـ 2

 .ـ هو الوسيله األمثل لإلنجاب األوالد وتكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظه على األنساب2
 

       .      ـ غريزة األمومه واألبوه تنمو وتتكامل في ظل الطفوله وتنمو من خاللها مشاعر العطف والحنان 3

 .ـ مسئولية الزواج ورعاية األوالد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه 4
 

 .ـ قيام كال من الزوجين بواجباته ينتظم به شأن البيت من جهه كما ينتظم به العمل خارجه من جهه أخرى 5
 

 .ت وتوكيد الصالت االجتماعيه ـ يثمر الزواج ترابط األسره وتقوية أواصر المحبه بين العائال6

========================================================== 

 223القيم التربويه في اإلسالم ص: الدرس التاسع 
 

القيم في اإلسالم هي األخالق الحسنه والمبادىء التي تحث على الفضيله  ؟ ما القيم التي شملها اإلسالم ـ 2

 .القته بمن حوله كما حددها اإلسالم وتنظم سلوك اإلنسان وع

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

األسره ـ البيئه ـ المدرسه ـ العادات والتقاليد ـ والمصدر الصحيح الشامل  ؟ اذكر مصادر القيم التربويه ـ  2

 .الدين اإلسالمي 

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

    .ـ االلتزام بأداء العبادات التي تضبط السلوك 2؟ اشرح القيم اإلسالميه وعالقتها بضبط السلوك ـ 3
 

   .يم اإلسالم وتعاليمهـ االقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم الذي تجسدت فيه ق2
 

 .ـ استخدام أسلوب ضرب األمثال لغرس القيم التربويه 4     .ـ مصاحبة ذوي األخالق السنه 3

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

 ؟ اذكر أركان حسن الخلق ـ 4

 .سان عن الشكوى وحبس النفس عن الجزع وحبس الجوارح عن المعاصي حبس الل :ـ الصبر 2
 

 (.الصالة عليهم ورحمتهم وهدايتهم ) اختص هللا الصابرين بثالث أمور  :ـ من فضائل الصبر 
 

بالتزام الطاعات أو ترك المخالفات أو تحمل المصائب واالبتالءات الصبر  :ـ تطبيق قيمة الصبر في حياتنا 

 .أو تحمل إساءات اآلخرين  أو طلب العلم

****************************************************************** 
 

 .أن يصفح اإلنسان عمن أساء إليه إذا تمكن من عقوبته ابتغاء مرضاة هللا  :ـ العفو 2
 

 وسبب للعزة دليل سعة الصدر وحسن الظن وشرف النفس وطريق هدايه لغير المسلمين  :ـ من فضائل العفو 
 

 . العفو والنسيان وترك الكبر وعدم االنتقام مع القدره عليه :ـ تطبيق قيمة العفو في حياتنا 

****************************************************************** 
 

 .وت الجرأه واإلقدام على المكاره عند الحاجه والثبات عند المخاوف واالستهانه بالم :ـ الشجاعه 3
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 .ـ مستمده من اإليمان باهلل 2.      ـ دليل على حسن الظن باهلل والتوكل عليه 2 :ـ من فضائل الشجاعه 
 

 . الشجاع يحبه كل الخلق ويهابونه حتى األعداءـ 4.      ـ أصل كل فضيله من النجده والمروءه والنخوه 3
 

 .ـ الشجاع درع ألمته وصون لها 5
 

الشجاعه باألقوال واألفعال كالجرأه واإلقدام في التعامل مع اآلخرين  :حياتنا ـ تطبيق قيمة العفو في 

وبالمشاركه في الحوار وإبداء الرأي والنصح بقول الحق وال تعني الشجاعه في القول الطيش والتهور وإيذاء 

 . اتاآلخرين لكن يجب تغليفها باللطف واألدب وحسن الخلق فالشجاعه تشمل مجاهدة النفس عن الشهو

 =========================================================== 

 232األخوه اإلسالميه والحب في هللا تعالى ص: الدرس العاشر 
 

ألنها تحافظ على وحدة الصف المؤمن وسد قوي منيع  ؟ علل األخوه اإلسالميه أساس صالح المجتمع ـ 2

 . يدفع عنه األعداء الذين يريدون تفريق وحدته

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

  ؟ اذكر حقوق المسلم على أخيه المسلم ـ  2

أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم ) قال الرسول عليه الصالة والسالم  : إفشاء السالمـ 2

 .(بينكم 
 

 المسلم الصادق ينصح أخاه في السر بأدب ورحمه وتواضع قال الرسول عليه الصالة والسالم  : النصحـ 2

 (.الدين النصيحه ) 
 

فإذا عطس )  يؤدي إلى تبادل الدعاء بين المسلمين قال الرسول عليه الصالة والسالم  : تشميت العاطسـ 3

 (.يرحمك هللا : قول له أحدكم وحمد هللا كان حقا على كل مسلمسمعه أن ي
 

من عاد مريضا أو زار أخا له في هللا ناداه مناد أن ) قال الرسول عليه الصالة والسالم  : عيادة المريضـ 4

 (.طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزال 
 

معه حتى  من اتبع جنازة مسلم إيمانا وإحتباسا وكان) قال الرسول عليه الصالة والسالم  : اتباع الجنائزـ 5

يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رع قبل أن تدفن 

 (.فإنه يرجع بقيراط 
 

تتحقق المواساة بمساعدة الفقراء ورعاية األيتام والمعاقين والمنكوبين قال  : المواساة وقضاء الحوائجـ 6

رج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كربات يوم من ف) الرسول عليه الصالة والسالم 

 (.القيامه 
 

المسلم ينصر أخاه إن كان ظالما برده عن ظلمه وإن كان مظلوما بالوقوف معه ومساندته  قال  : النصرهـ 7

كيف أنصره انصر أخاك ظالما أو مظلوما قلنا يا رسول هللا نصرته مظلوما ف) الرسول عليه الصالة والسالم 

 (.تكفه عن الظلم فذاك نصره : قال . ظالما 
 

المسلم ال يفشي سر أخيه وال يسخر منه ويرد عن عرضه في غيبته قال الرسول عليه  : عدم اإليذاءـ 8

 (.من ذب عن عرض أخيه بالمغيب كان حقا على هللا أن يعتقه من النار ) الصالة والسالم 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  ؟ اذكر وسائل تنمية عالقة المسلم بأخيه ـ  3

 المسلم يجتنب سوء الظن والحسد والبغض ألنه سليم الصدر طاهر النفس من الحقد والغل : سالمة الصدرـ 2

فإن الظن أكذب الحديث وال تحسسوا وال تجسسوا وال  إياكم والظن) قال الرسول عليه الصالة والسالم 

 (. تحاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد هللا إخوانا 
 

 .يتحقق العفو بمقابلة اإلساءه باإلحسان  : العفو عن الزالتـ 2
 

ا بالشكر االعتراف بالفضل ألصحابه سواء كان زميال أو صديقا أو جارا أو معلم : معرفة الفضل ألهلهـ 3

 (.ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ) والعرفان قال الرسول عليه الصالة والسالم 
 

الهديه من الوسائل إلى تعميق األخوه اإلسالميه قال الرسول عليه الصالة  : المجامله في المناسباتـ 4

 (.تهادوا تحابوا ) والسالم 
 

الموده واأللفه في المجتمع قال الرسول عليه الصالة  اإلصالح بين المتخاصمين يحقق : إصالح ذات البينـ 5

 (.إصالح ذات البين : بلى قال : أال أخبركم بأفضل من درجة الصالة والصيام والصدقه ؟ قالوا ) والسالم 

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

  ؟ ر من آثار األخوه في هللا على الفرد والمجتمع اذكـ  4

 .ـ نشر الموده والمحبه والتآلف بين المسلمين 2.          ـ طريق لحالوة الدين واستكمال عراه 2

 .ـ سبب الستحقاق النصر من هللا 4.        ـ أساس صالح المجتمعات وبناء الدول 3

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

 .       ـ طاعة هللا ورسوله تكفل للمسلمين حياة سعيده ومجتمع قوي 2 ؟اذكر الفوائد التربويه لألخوة في هللا ـ 5
 

ألخوه ـ الحب في هللا وسيله من سائل تنمية ا3ـ رابطة األخوه اإلسالميه أقوى من رابطة النسب     2

 اإلسالميه 
 

 .ـ االبتعاد عن كل ما يؤذي المسلمين قوال وعمال واجب شرعي 4

ـ الواقع يدل دالله واضحه على أهمية األخوه 6ـ األخ الصالح زينه في الرخاء وعصمة في البالء   5

 اإلسالميه 
 

 .         ـ مراعاة حقوق األخوه تحقق األمن للفرد والمجتمع اإلسالمي 7

========= ================================================== 

 247األسره المسلمه بين الثوابت والمتغيرات ص: الدرس الحادي عشر 
 

في اختيار الزوجه الصالحه ذات الدين والخلق والمنبت الحسن  ؟ كيف رغم اإلسالم في تكوين األسره ـ 2

 .لكفاءه بدينه وخلقه وأمانته لتنشأ األسره الصالحهألنها دغامة األسره وحث على إنكاح من تتحقق فيه ا

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

  ؟ اذكر أهمية األسره ومكانتها ـ  2

يه وتلبية المطالب النفسيه بإشباع النزعات الفطريه والميول الغريز : تحقيق النمو الجسدي والعاطفيـ 2

 .والجسديه والروحيه باعتدال وإشباع غريزة األبوه واألمومه واالنتماء واألمن 
 

 .لألنس والسكن معا  :تحقيق الطمأنينه والسكن النفسيـ 2
 

 .هي الطريقه الوحيده إلنجاب األوالد الشرعيين  : سبيل لتحقيق العاطفه وحفظ األنساب ـ 3
 

إبراز الطاقات البشريه والنمو الفردي وبناء الشخصيه السويه  : على تحمل المسئوليات مؤسسه للتدريبـ 4

 .وبذل كال من الزوجين ما في وسعه لتحقيق سعادة األسره 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  ؟ التي أثرت على األسره إيجابيا وسلبيا اذكر ما التغيرات ـ  3

 .     ـ انتعاش بعض األسر اقتصاديا أدى إلى رغد العيش ثم إلى اإلنتاج والعطاء 2 : من اآلثار اإليجابيهـ 2
 

ـ االنفتاح على العالم الخارجي أدى إلى وعي األسر بأهمية اعتماد مبد الحوار والمشاركه في اتخاذ القرار 2

 .داخل األسره
 

 : من اآلثار السلبيهـ 2

 .  ـ تمزق الكثير من الروابط االجتماعيه وتردي عالقة اآلباء باألبناء وانصراف اآلباء عن دورهم الطبيعي 2
 

ـ تقوية نزعه األنانيه لدى الفرد وتعميق مفهوم الحريه الشخصيه دون ضوابط في العالقات االجتماعيه وفي 2

 .ى التمرد على النظم واألحكام الشرعيه التي تضبط عالقة الرجل بالمرأه عالقة المرأه بالرجل وهذا يؤدي إل
 

ـ تأثر مفهوم القوامه الشرعيه لرب األسره فهي في نظر البعض تضييقا على الحريه وتدخال في 3

 الخصوصيات 
 

 .ـ االنغماس في الجانب االقتصادي العائلي أدى إلى الترف والبذخ في الحياة االجتماعيه 4
 

ـ ( الشات ) ماسنجر ـ اإليميل ـ المحادثه عبر الكمبيتر ) انترنت : وء استخدام وسائل االتصال الحديثه ـ س5

 ( .بلوتوث ـ الوت ساب ـ وغيرها ) الفيس بوك ـ تويتر وغيرها ـ الهاتف المحمول 

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

  ؟ اذكر عالج اآلثار السلبيهـ  4

 .ـ حث األبناء على تعلم العلم الشرعي 2.       ـ الرقابه على ما يعرض لألبناء في وسائل اإلعالم ونقده 2
 

 .           ـ زرع المراقبه الذاتيه في نفوسهم وتقوية الوازع الديني 3

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

  ؟اذكر المبادىء التي تقوم عليها األسره في اإلسالم ـ 5

االهتمام بثقافتهم اإلسالميه ومراعاة اآلباء لسلوكهم  : تربية األبناء على مبادىء اإلسالم وقيمه وتعاليمهـ 2

 .صدر منهم ألنهم قدوة األبناء أمام األبناء واالهتمام بكل تصرف ي
 

( الزوجين)حث اإلسالم على التشاور والتراضي بين ركني األسره :التفاهم األسري والتشاور والتراضي ـ 2

 .في جميع شئونها حتى في رضاعة الطفل وفطامه 
 

رابطه ويجد من خالل المعاشره بالمعروف لتشيع المحبه وتقوى ال : رعاية واحترام الحقوق بين الزوجين ـ 3

 ( .االستقرار النفسي ) كل من الزوجين السكن النفسي 
 

حياة األسره حياة عمل وللحياة أعباؤها وتكاليفها لذا فهي تحتاج ربان يوجه حركتها ويشرف  : القوامهـ 4

على سالمتها وهذه القياده يسميها القرآن الكريم بالقوامه وهي من نصيب الرجل وهي رئاسة إشراف ورعايه 

 . ليس استبعاد وتسخير وهي ال تعني إلغاء شخصية الزوجه أو إهدار كرامتها  و

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

 .       ألسره ـ تذليل كل العقوبات أمام الشباب لتكوين ا2 ؟اذكر الفوائد التربويه لألخوة في هللا ـ 6
 

 .ـ من مقومات نجاح األسره قيام أفرادها بواجباتهم كل تجاه اآلخر2
 

 . ـ التربيه بالقدوه من عوامل التنشئه االجتماعيه 3
 

 .ـ االحترام المتبادل والحوار الواعي بين أفرادها يحقق السعاده لألسره 4

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 يهالفتره الثان

 29السحر ص: الدرس األول 
 

 ؟أنواع السحرـ ما 2

 .أقوال وأعمال مخصوصه تصدر من الساحر تؤثر في اآلخرين بقدرة هللا  :ما يقوم به الساحر  ـ2
 

ما يقوم به الساحر بمستعدة الشيطان أو بناء على أمره على الورق أو  :ما يعتمد فيه الساحر على غيره  ـ2

 .ووقت مخصوص وحجم وصوره معينه لضرر في شخصه أو فيما يملكه القماش أو المعادن بشكل 

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

محرم بنص الكتاب والسنه واإلجماع ألنه ال يتم ال يتم ال بكفر الساحر    ولماذا ؟ ؟حكم السحرـ ما 2

 .إلستعانه بالشياطين والعبوديه بالقول والفعل وتناول المحرمات والخبائث وبا

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

    متى يقتل الساحر؟ـ 3

 .ل كفريه أن يكون سحره كفرا ويشتمل على أعمال أو أقوا :ـ الحاله األولى 2

 .إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر  :ـ الحاله الثانيه 2

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

ـ االستعاذه باهلل من الشيطان 2     .ـ االعتقاد بأن كل شيء بإذن هللا 2 ؟ اذكر طرق الوقايه من السحر ـ 4

 الرجيم 
     

   .ـ التوكل على هللا واالعتماد عليه 4       .ـ تقوى هللا وحفظه عند أمره ونهيه 3
 

    .ـ المحافظه على أذكار الصباح والمساء وقراءة آخر أيتين من سورة البقره وآية الكرسي 5

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

     .ـ الدعاء وسؤال المسحور ربه بإخالص وصدق أن يرفع عنه2؟ عالج السحر اذكرـ 5
 

       .ـ التعرف على مكان السحر واستخراجه وإبطاله 3            .ـ الرقى الشرعيه بكالم هللا ورسوله 2
 

   .يه المباحه التي يعرفها األطباء وأهل العلم كتناول سبع تمرات من عجوه صبيحة كل يوم ـ استعمال األدو4

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

    اذكر المزاعم والرد عليها؟ـ 6

ن فشل وعدم توفيق وأحداث ومواقف بعكس ما يريد إنما تحدث بأن كل ما يطرأ على اإلنسان م :ـ الزعم 

 .بفعل السحر 

 .السحر حقيقه موجوده ال ريب فيها بنص الكتاب والسنه  :ـ الرد عليها 

 =========================================================== 

 36سوء الظن باهلل  ص: الدرس الثاني 
 

 .من الكبائر الباطنه المؤديه للكفر باهلل    حكم سوء الظن باهلل؟ـ ما 2

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

     .ـ من يظن أن هللا لن ينصر هذا الدين ولن يتم أمره أو لن يؤيد حزبه2    ؟أمثلة سوء الظن باهلل اذكرـ 2
 

           .ذا أصابه بالء بنفسه أو ماله ظن أنه غير مستحق له ـ من إ2
 

 ـ من ظن أن هللا لن يجمع عباده بعد الموت للعقاب والثواب  4  .ـ من يقنط من رحمة هللا إذا كثرت معاصيه3

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

 التعرف على هللا بأسمائه  ـ عدم2   ـ إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه2؟ أسباب سوء الظن باهلل اذكرـ 3
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   .ـ الوقوع في الشبهات والوقوف عند مواطن التهم  4  .البعد عن الدين مع الجهل وقلة العلم  ـ3   وصفاته

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

 ؟آثار سوء الظن باهلل اذكرـ 4

   .ـ ارتكاب الفواحش والموبقات  4      ـ ضعف اإليمان 3      ـ فساد النيه 2     ـ الكفر باهلل والشرك به2

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

 ؟آثار حسن الظن باهلل اذكرـ 5

المؤمن حين يحسن الظن باهلل واليزال قلبه مطمئنا وتفسه آمنه راضيه بقضاء هللا وقدره يتوقع  :ـ في الدنيا 

 .الخير منه دائما في السراء والضراء فينال من هللا ما توقعه 

 .سيغفر له ويدخله الجنه فاهلل عند ظنه  ـ من ظن عند موته أن هللا2 :ـ في اآلخره 

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

 اذكر نماذج من حسن الظن باهلل ؟ـ 6

قوله ال تحزن إن هللا ماظنك باثنين هللا ثالثهما ـ و: ـ ما كان من الرسول يوم الهجره عندما قال ألبي بكر 2

 .معنا 
 

    . كال إن معي ربي سيهدين : ـ عندما سار موسى مع من معه قرب البحر وتبعهم فرعون قال 2

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

     .ثاال واستجابه هللـ ألن فيه امت2لماذا نحسن الظن باهلل ؟ـ 7
 

        .االعتصام به واللجوء إليه ـ 3   ـ الثقه واالستعانه باهلل2ـ التوكل على هللا      2: ـ له ارتباط بنواح عقديه 2
 
 

ـ ألن من أحسن الظن بربه رجا رحمته وخاف عقابه 4   .ـ ألن من أحسن الظن بربه اجتهد في العمل3

 وغضبه 
   

    .الظن بربه جعل له في كل أمره يسرا ومن كل كرب فرجا ومخرجا ـ ألن من أحسن 5
 

 .ـ حسن الظن باهلل يعين على التدبر والتفكر في أسمائه وصفاته 6

 =========================================================== 

 65من كبائر الذنوب ص: الدرس الثالث 
 

صخر الدوسي المكنى بأبي هريره ـ كان أكثر الصحابه حفظا  عبد الرحمن بن   عرف راوي الحديث ؟ـ 2

للحديث وروايه له ـ قدم إلى المدينه وأسلم عام خيبر ـ لزم صحبة النبي عليه الصالة والسالم وروى عنه 

 .ديثا ـ توفي بالمدينه عن ثمانية وسبعين عاما ودفن بالبقيع  5374

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

  ؟السبع الكبائر التي حددها الرسول عليه الصالة والسالم في الحديث  اذكرـ 2

 .أن يجعل العبد هلل ندا من مخلوقاته أي في صرف العباده إليه  :ـ الشرك باهلل 2
 

  ـ علل يعتبر الشرك باهلل أعظم الكبائر ؟

 .        ـ من مات عليه يخلد في النار 3.      ـ محبط لجميع األعمال 2.        غفره هللا إال لمن تاب منه ـ ال ي2

 ***************************************************************** 

 .إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر  :ـ السحر 2
 

ـ الستخدام الساحر الشياطين متقربا  وذكره الرسول عليه الصالة والسالم بعد الشرك باهلل ؟ ـ علل حرم السحر

 .إليهم بما يحبونه من دون هللا فيؤدي على فساد العقيده 

 ***************************************************************** 
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 .ره كفرا ويشتمل على أعمال أو أقوال كفريه أن يكون سح :ـ قتل النفس التي حرم هللا إال بالحق 3
 

 .  ـ يدفع إلى الثأر وتطيع األرحام 2 ـ اذكر أسباب تحريم القتل ؟
 

 .          يهدر المال ويذل األهل بحاجتهم لدفع الديهـ 3 .ـ يشيع الخوف والفساد ويخل باألمن والنظام في المجتمع 2
 

 .      اء عليه وإزهاق روحه  ـ يحرم المقتول من نعمة الحياة باالعتد4
 

 .ـ المرتد عن اإلسالم 3.    ـ الثيب الزاني 2   .   (القصاص) النفس بالنفس ـ 2 ـ اذكر متى يحل القتل ؟

 ***************************************************************** 

 .غير كفر إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو ب :ـ الربا 4
 

 .   ضعف التنميه االقتصاديه وانتشار البطالهـ 2 ـ اذكر آثار التعامل بالربا على االقتصاد ؟
 

 .         التعرض لألزمات االقتصاديه الكبرىـ 3 . سوء توزيع الثروه وتركزها غي أصحاب البنوك الربويهـ 2

******************************************************** ********* 

 .أن يكون سحره كفرا ويشتمل على أعمال أو أقوال كفريه  :ـ أكل مال اليتيم 5
 

أوجب على الحاكم أن يقيم على اليتيم وصيا يرعى شئونه يحفظ ـ 2 ـ اذكر صور رعاية اإلسالم لليتيم ؟

 .   أمواله
 

 .         ى مال اليتيم بالعذاب األليمتوعد هللا كل معتد علـ 3 . حبب اإلسالم للوصي التعفف عن مال اليتيمـ 2

 ***************************************************************** 

 .إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر  :ـ التولي يوم الزحف 6
 

 .   تراف ما نهى عنه من فرارمخالفة ألمر هللا بالثبات واقـ 2 ـ اذكر أسباب تحريم التولي يوم الزحف ؟
 

جبن في مواجهة األخطار والمؤمن ـ 3 . ظلم للدين والوطن والمسلمين بخيانة األمانه وتمكين الباطلـ 2

 .         مأمور بالدفاع بنفسه وماله في سبيل هللا

 ***************************************************************** 

 .أن يكون سحره كفرا ويشتمل على أعمال أو أقوال كفريه  :ـ قذف المحصنات 7
 

 .   يشيع الفاحشه بين الناسـ 2     ـ اذكر آثار القذف على الفرد والمجتمع ؟
 

 .         يوقع بين الناس العداوه والبغضاءـ 3     . يهتك األعراض ويسيء إلى السمعهـ 2

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

ـ عدم التعرف على هللا بأسمائه 2   ـ إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه2؟ أسباب سوء الظن باهلل اذكرـ 3

 وصفاته 
 

   .ـ الوقوع في الشبهات والوقوف عند مواطن التهم  4  .ـ البعد عن الدين مع الجهل وقلة العلم 3

=== ======================================================== 

 84شخصية الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ االجتماعيه ص: الدرس الرابع 
 

 ؟كيف اهتم اإلسالم بالروابط االجتماعيه ـ 2

 :اهتمام النبي عليه الصالة والسالم  بالجار  ـ2
 

 .ر للجيران من اإليمان ـ جعل النبي عليه الصالة والسالم محبة الخي2

 .ـ نفى النبي عليه الصالة والسالم اإليمان عن الذين يؤذون جيرانهم 2
 

    :صلة الرحم والقرابه  ـ2
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أحبه الرسول أشد الحب وفرح بعودته من الحبشه  :ـ حب الرسول عليه الصالة والسالم البن عمه حعفر 2

ولما استشهد حزن ( أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر  ما أدري بأيهما:) وكانت عودته يوم فتح خيبر وقال 

عليه الرسول عليه الصالة والسالم حزنا شديدا وأخذ أبناءه واستضافهم ثالثة أيام وأمر أهله يرسلون طعاما 

 .إلى بيت جعفر 

في ذلك لما أسر العباس في غزوة بدر ولم يكن قد أسلم  : عمه العباسـ حب الرسول عليه الصالة والسالم ل2

سمعت أنين عمي العباس : )الوقت بات الرسول عليه الصالة والسالم ساهرا أرقا وعندما سأله الصحابه قال 

 .فقاموا وأطلقوا سراحه تكريما للرسول ( في وثاقه 
 

كان كاألب الحنون ألبناء كل المسلمين والمربي  :أبوته الحانيه عليه الصالة والسالم بأبناء الصحابه  ـ3

 .لهم فأحسن تعليمهم وتربيتهم ومصاحبتهم وأوصى بهم اآلباء والمعلمين عبر التاريخ  الحكيم

 : وكان من تعاليمه عليه الصالة والسالم 

األطفال يراقبون سلوك الكبار ويقتدون بهم فال يجوز خداعهم  :ـ الصدق مع األطفال وعدم الكذب عليهم 2

والضحك أو سرد القصص والحكايات لهم كما كان يفعل وال بد من الصدق معهم في الحديث وفي التسليه 

 .الرسول 
 

         .نهى الرسول عن الدعاء على األبناء حتى ال توافق ساعة إستجابه  :ـ النهي عن الدعاء على األبناء 2
  

 طاء األكل مع الطفل فرصه لتعليمه آداب األكل وتصحيح ما يقع فيه من أخ :ـ يؤاكلهم ويعلمهم آداب الطعام 3
 

إعطاء الطفل حقه يشعره بقيمته في الحياة فيؤهله إلى أن يراعي  :ـ استئذان األطفال فيما هو من حقهم 4

         .حقوق اآلخرين في المستقبل  
 

 .كان كرمه مضرب لألمثال فقد كان ال يرد سائال   :كرم النبي عليه الصالة والسالم وجوده  ـ4
 

حث على كفالة اليتيم ومساعدة الخدم ومراعاة األرامل  :لسالم للضعيف حسن معاملته عليه الصالة وا ـ5

 .وتقديم العون لهن وجعل الساعي على األرمله والمسكين كالمجاهد في سبيل هللا 

 =========================================================== 

 29اسي والعسكري صالرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ القائد السي: الدرس الخامس 
 

 ؟اذكر األسس التي أقامها النبي عليه الصالة والسالم سياسيا وعسكريا  ـ 2

الدوله المثلى هي التي ال تقتصر أهدافها على توفير الرفاهيه   :إقامة الدوله على أركان فكريه سليمه  ـ2

 .ترقى به العلوم ويحل المشكالت الماديه لشعبها بل على بناء شعبها بناءا فكريا سليما تبنى به الحضارات و
 

حرص الرسول عليه الصالة والسالم على إعداد القواعد الشعبيه   :قيام الدوله على قواعد شعبيه مؤمنه  ـ2

 .قوية اإليمان قبل إقامة الدوله حتى تتمكن من أن تدير أجهزة الدوله بكفاءه وإخالص وتدافع عنها 
 

اختار الرسول عليه الصالة والسالم أرضا تتسم بصفات  :دوله اإلسالميه اختيار المكان المناسب إلقامة ال ـ3

  ـ اتصاف أهلها بالفروسيه والنجده2   ـ وجود الموارد الطبيعيه التي تؤمن الكفايه الذاتيه2: خاصه 

 ـ الموقع االستراتيجي3 

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

 اذكر جزءا من سياسة الرسول عليه الصالة والسالم الداخليه ؟ـ 2

  :ـ سياسة الدوله على أراضيها من خالل أمرين 2
 

بقيام ( المسجد ) ـ رفع األذان في سماء المدينه ويعتبر األذان إعالن رسمي صادر من مقر الدوله الرسمي 2

 .  إعالن سيادتها عليها بقيادة محمد عليه الصالة والسالم دولة اإلسالم في األرض و
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أعلن الرسول عليه الصالة والسالم  السياده حين منع أن يتحاكم في األرض اإلسالم ألي نظام غير النظام ـ 2

 .   العام للدوله اإلسالميه فقد نصت المعاهده التي عقدها الرسول عليه الصالة والسالم مع اليهود على هذا 
 

ترتقي الدول وتنمو بالكفاءات المخلصه فيها وكلما   :جمع ما أمكن من الكفاءات المخلصه في الدوله  ـ2

 .كثرت الكفاءات ازدادت الدوله رقيا
 

القائد العبقري هو الذي يمتص حقد الحاقدين من شعبه ويقتلعه من قلوبهم  :امتصاص الحقد من النفوس  ـ3

دأب الرسول عليه الصالة والسالم ـ كصلحه بين األوس والخزرج ـ وعفوه  ويحل محله الحب واالحترام وهذا

 .عن قريش عند فتح مكه 

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

 اذكر جزءا من سياسة الرسول عليه الصالة والسالم الخارجيه ؟ـ 3

كان الرسول عليه الصالة والسالم خبيرا بطباع الناس ومعادنهم وسبل التعامل معهم فنراه حارب  ـ لقد2

 .بعض وعاهد آخرين وعفا عن ناس وحارب آخرين 

ـ كما أقر عليه الصالة والسالم التبادل الدبلوماسي بين الدوله اإلسالميه والدول األخرى فقد استقبل كثيرا 2

 .اظ عليهم وحمايتهم من السفراء والوفود والحف

 .ـ إرسال الكتب والرسل إلى ملوك األرض 3

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

 اذكر جزءا من سياسة الرسول عليه الصالة والسالم القائد العسكري ؟ ـ 4

 .الوقت وكان مالذ للجنود وقت الشدائد ويحميهم ويشجعهم ويشد من أزرهم  ـ كان القائد والجندي في نفس2

ربى أصحابه على االهتمام بالقوه الجسميه وممارسة الرياضه البدنيهم وحثهم على اتقان استخدام السالح ـ 2

 . خاصه الرمايه

 . الهجوم في العمقحض أصحابه على اقتناء الخيل والسالح الذي يتميز بالخفه والحركه والمناوره وـ 3

 . بين أن الجهاد أحب األعمال إلى هللا ـ 4

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

 اذكر فنون القتال لدى الرسول عليه الصالة والسالم ؟ ـ 5

 :ـ فنون تشكيل المسير 2

ى حراس مقدمه ـ قوات رئيسيه ـ حرس جوانب ـ حرس مؤخره ـ وهو حاليا من أحدث ـ تقسيمه قواته إل2

 .فنون تشكيل المسير في الحرب الحديثه 
 

ـ وكان التحرك بفواصل تكتيكيه في مأمن من المفاجآة والوقوع في كمين العدو وقد تم دفع دوريات 2

 .اإلنذار المبكر في الوقت المناسب استطالع أمام القوات وعلى جوانبها لرصد أخبار العدو وإعطاء 
 

في  غزوة بدر جعل مصدر المياه خلف خطوط المسلمين وذلك لتأمين  :ـ الشئون اإلداريه في المعركه 2

 .النقطه اإلداريه  
   

في  غزوة الخندق تمكنت قوه صغيره من الدفاع عن المدينه ويرجع ذلك إلى تطوير  :ـ هندسة الميدان 3

ة والسالم للرسم الهندسي للخندق حيث كان مانعا هندسيا يخدم الخطه الدفاعيهوجعل الرسول عليه الصال

 .جوانبه موانع طبيعيه من الصخور ال يمكن للعدو التقدم من قبلها 

أجاد الرسول عليه الصالة والسالم من االستفاده من بعض التضاريس من  :ـ اختيار مناطق السيطره 4

اختار جبل عينين مكانا للرماة ألنه نقطه مسيطره على ميدان المعركه  مميزات تكتيكيه ففي غزوة أحد

 .وبإمكانه تأمين مؤخرة الجيش
 

  :ـ اختيار مناطق السيطره 4
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د طور الرسول عليه الصالة والسالم أسلوب القتال من الكر والفر إلى أسلوب القتال بالصفوف واستخدام ـ لق2

 .األنساق القتاليه

ول عليه الصالة والسالم أساليب القتال التعطيلي والتحرك الليلي ففي غزوة الفتح كان كما استخدم الرسـ 2

 .يسير بالليل ويكمن بالنهار ليحقق عامل المفاجأه كما استخدم الحرب النفسيه لزعزعة الصفوف 

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

 28عمليه قاد منها  60بلغت أكثر من اذكر العمليات الحربيه في حياة الرسول عليه الصالة والسالم ؟  ـ 6

 غزوه 

 الــمـعـــــــــــارك نوع العمليه م

عمليات الردع والتأثير  ـ2

 المعنوي

غزوة ودان ـ بواط ـ العشيره ـ بدر األولى ـ بني سليم ـ ذي أمر ـ 

ذات الرقاع ـ بدر اآلخره ـ دومة الجندل ـ بني المصطلق ـ بحران ـ 

 .بني لحيان ـ الحديبيه ـ عمرة القضاء 

 .بدر الكبرى ـ غزوة أحد ـ الخندق  العمليات الدفاعيه ـ2

 فتح مكه ـ غزوة حنين ـ تبوك العمليات الهجوميه ـ3

 .غزوة السويق ـ حمراء األسد ـ ذي قرد  عمليات المطارده ـ4

عمليات الحصار والقتال في  ـ5

 القرى الحصينه

 .غزوة بني قينقاع ـ بني النظير ـ بني قريظه ـ خيبر ـ الطائف 

 .في مواجهة الروم مؤته وتبوك  مواجهة الجيوش المنظمه ـ6

 =========================================================== 

 207موانع الزواج  ص: الدرس السابع 
 

  ؟ كر موانع الزواج اذـ  2

 .ويقصد تحريم بعض الرجال والنساء على بعضهم البعض ألسباب ثابته ال تزول : المحرمات تحريما مؤبداـ 

 المحرمات تحريما مؤبدا                                                    
 

 رضاع                   مصاهره                  قرابة نسب                              

األمهات واألخوات والبنات والعمات والخاالت وبنات األخ وبنات  ( :النسب ) ـ الحرمات بسبب القرابه 2

 .األخت 
 

 .حرم بمجرد العقد على ابنتها  :أم الزوجه  : المصاهرهـ الحرمات بسبب 2
 

       . ـ زوجة اإلبن        . ـ زوجة األب.    تحرم إذا دخل بأمها  :الزوجه  ـ بنت
 

 .مثل المحرمات من النسب في النوع والعدد  : الرضاعهـ الحرمات بسبب 3

***************************************************************** 

 .ويقصد تحريم بعض الرجال والنساء على بعضهم البعض ألسباب قد تزول :المحرمات تحريما مؤقتا ـ 
 

يحرم على المسلم أن يتزوج من تعلق حق الغير بها كالمتزوجه أو من في عدة  : ير ومعتدهزوجة الغـ 2

 .طالق أو عدة وفاة 
 

يحرم على المسلم أن يتزوج بإمرأتين محرمتين كالجمع بين األختين أو الجمع بين  : الجمع بين محرمينـ 2

 .المرأه وعمتها أو خالتها 
 

 .لم أن يتزوج إمرأه طلقها ثالثا يحرم على المس : المطلقه ثالثاـ 3
 

 .ال يحل لمسلم أن يتزوج إمرأه مشركه  : ما ال تدين بدين سماويـ 4
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أي الزوجه التي قذفها زوجها بالزنا وليس معه شهود إال نفسه وفي هذه الحاله يطلب  : الزوجه المالعنهـ 5

سه باللعن إن كان كاذبا وتبرأ الزوجه القاضي من الزوج أن يقسم أربعة أيمان على صحة قوله ويدعو على نف

 .نفسها فتقسم بأربعة أيمان بأنها بريئه وأنه من الكاذبين وتدعو على نفسها بغضب هللا إن كانت كاذبه 
 

يحرم على المسلم المع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته فال  : الجمع بين أكثر من أربع زوجاتـ 6

 . يتزوج بالخامسه إال إذا طلق أحدهن

 =========================================================== 

 223أسس اختيار الزوج والزوجه وحقوقها  ص: الدرس الثامن 
 

 ؟اذكر أسس اختيار الزوج والزوجهـ 2

   :ـ الزوجه 2
 

وجمالها تنكح المرأه ألربع لمالها ولحسبها ) قال الرسول عليه الصالة والسالم   :ـ أن تكون ذات دين 2

  ( .ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
 

أن ( تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم األمم ) قال الرسول عليه الصالة والسالم   :ـ أن تكون ولودا 2

 .تكون من أسره يعرف نساؤها بكثرة اإلنجابألن من مقاصد الزواج اإلنجاب الستمرار الحياة 
 

حتى يكون حبها ( فهال بكرا تالعبها وتالعبك) الرسول عليه الصالة والسالم قال   :ـ أن تكون بكرا 3

 .لزوجها ألصق بقلبها 
 

 . حتى تكون حانيه على أبنائها راعية لحق زوجها   :ـ أن تكون من بيئه كريمه 4

*************************************************************** 

 .أن يختار صاحب الدين ذو خلق مع احتفاظها بحقها في االختيار على ولي األمر   :ـ الزوج 2

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

 ؟اذكر اآلثار المترتبه على عقد الزواجـ 2

   :حقوق المشتركه بين الزوجين ـ ال2
 

وعاشروهن ) يجب على كل من الزوجين معاشرة اآلخر بالمعروف لقولهتعالى   :ف ـ المعاشره بالمعرو2

 :ومن صور المعاشره بالمعروف  ( .بالمعروف 

 .ـ الصحبه الجميله بحسن الظن واالترام والتقدير المتبادل واالهتمام وكف األذى والرفق 2
 

 .منهما لآلخر  ـ يجمل كل3              .ـ أداء الحقوق الزوجيه لكل منهما  2
====================================================================================================== 

 

في حالة الزواج  يحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه فال يمتنع   :ـ استمتاع كل من الزوجين باآلخر 2

 .أو مرض أو نحو ذلك  أحدهما عن اآلخر إال لعذر شرعي كحيض أو نفاس
 

 .يرث الزوج زوجته كما ترث الزوجه زوجها كما بينها هللا   :ـ اإلرث 3
 

 . تحرم الزوجه على أصول الزوج وفروعه   :ـ حرمة المصاهره 4
 

 . يثبت نسب الولد ألبيه بحل الوطء في فراش الزوجيه بعقد نكاح صحيح    :ـ ثبوت نسب الولد 5
 

ن الحقوق الزوجيه المشتركه رعاية األبناء وغرس مبادىء الفضيله في نفوسهم م  :ـ رعاية األبناء 6

 . وتعليمهم أمور دينهم منذ الصغر وعدم إتكال طرف على آخر فالولد بحاجه لحنان األم وحزم األب 

***************************************************************  
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   :حقوق الزوج ـ 2

إذا صلت المرأه ) طاعة الزوجه لزوجها واجبه لقول الرسول عليه الصالة والسالم   :رأه زوجها ـ طاعة الم2

( خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من أي أبواب الجنه شئت

خلوق في معصية ال طاعة لم) على أن ال تكون طاعتها له في معصية هللا لقول الرسول عليه الصالة والسالم 

 (.هللا 
 

من حق الزوج أن ال تأذن زوجته ألحد يكره في   :ـ عدم إذن الزوجه في بيت الزوج لمن يكره دخوله 2

ال يحل للمرأه أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن في ) دخول بيته لقول الرسول عليه الصالة والسالم 

 (.بيته إال بإذنه 
 

من حق الزوج أن ال تخرج زوجته إال أن تستأذن منه فإذا   :لبيت إال بإذن الزوج ـ عدم خروج الزوجه من ا3

 . خرجت بدون علمه فقد ارتكبت معصيه إال أن يكون خروجها لضروره كالحج الواجب 
 

 . للزوج أن يأدب زوجته لنشوزها وتقصيرها بأداء واجباتها الزوجيه   :ـ تأديب الزوجه 4
 

وع بالكتاب والسنه واإلجماع وهوحق للزوج إذا استحالت العشره بين الزوجين الطالق مشر  :ـ الطالق 5

 . واستنفذت جميع وسائل اإلصالح بينهما 

*************************************************************** 

   :حقوق الزوجه ـ 3

فسها وإرضاءا لها بقوامة الرجل عليها يتم النكاح الصحيح بالمهر للزوجه تقديرا لها وتطييبا لن  :ـ المهر 2

 .وهو واجب بالكتاب والسنه واإلجماع 
 

 .تجب للزوجه وتشمل توفير ما تحتاجه الزوجه من مسكن وطعام وكسوه ودواء   :ـ النفقه 2
 

اتفق الفقهاء على أن يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في الطعام والسكن   :ـ القسم بين الزوجات 3

 . وسائر األمور الماديه وهو من المعاشره بالمعروف التي أمر هللا بها والمبيت 
 

أن تبذل المرأه عوضا لزوجها ليفارقها وأعطى اإلسالم للمرأه هذا الحق لتفتدي نفسها في حال   :ـ الخلع 4

 . تقصير زوجها في حقوقها 

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

 .ـ إحسان كل منهما لآلخر2.        ـ التهادي بينهم 2اذكر ما يزيد المحبه بين الزوجين ؟ـ 3
         

 .ـ قيام كل منهما بما يقربهما ويوثق أواصر المحبه والموده وتستقر به الحياة الزوجيه 3 

======================================= ==================== 

 239حسن اختيار الصديق الصالح  ص: الدرس التاسع 
  

 .ليعينه على طاعة هللا ويبعده عن المعاصي   ـ علل وحث اإلسالم المسلم أن يكون له صديق صالح ؟2

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

   ؟ اذكر أسس اختيار الصديقـ 2

ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل ) ـ صاحب عقيده سليمه قوي اإليمان لقول الرسول عليه الصالة والسالم 2

 ( .طعامك إال تقي 

 .ـ حسن الخلق الخلق أمينا ال يغدر وفيا ال يخون وال يكذب وال يبخل وال يظلم وال يجبن 2

 .محبه في هللا ـ مخلصا دون غرض إال ال3

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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   اذكر آثار صحبة قرناء السوء والقرب منهم ؟ـ 3

ة القرآن أو ألنه يقوي صاحبه على المعصيه فال يعينه على الصالة في وقتها أو قراء  :ـ الغفله عن ذكر هللا 2

 .غيره من الطاعات 
 

يؤثر على صاحبه حتى يتعلم منه الرذائل والموبقات كالتدخين   :ـ االنحراف واالبتعاد عن طاعة هللا 2

 .وشرب الخمر والمخدرات وعقوق الوالدين وغيرها من المعاصي 
 

الرفاهيه والراحه  قد تكون متوفره لك سبل الراحه وكل أسباب  :ـ إهمال العمل أو التأخر الدراسي 3

 . ومقومات النجاح لكن صاحب السوء يشغلك باللهو وترك الدراسه والعمل والتسكع في الشوارع واألسواق 

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

 اذكر وسائل تحافظ على دوام الصداقه ؟ـ 4

 .الرفق والسماحه واالبتسامه وخفض الجناح من وسائل تملك القلوب  :التواضع وخفض الجناح ـ 2
 

 .التواصل بين األصدقاء من أسباب محبة هللا   :ـ زيارة الصديق والسؤال عنه إذا غاب وإكرامه إذا حضر 2
 

 . هللامجالس الذكر تغشاها المالئكه وتتنزل عليها رحمة   :ـ االلتقاء على ذكر هللا 3
 

فأعلمه قال : ال قال : أأعلمته؟ قال ) لقول الرسول عليه الصالة والسالم   :ـ إعالم الصديق صديقه بحبه له 4

 ( ( .أحبك هللا الذي أحببتني فيه : )فلقيت الرجل فقال: 
 

 .المسلم يحفظ عورات أخيه فال يؤذيه بالقول أو بالفعل   :ـ حفظ سره وستر عورته وحفظ غيبته 5
 

 .العفو عن زالته وحسن الظن فيه  ـ6

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

 .  ـ الرسول قدوة حسنه في حسن اختيار الصديق 2  ؟ اذكر الفوائد التربويه ـ 5
 

 .  ـ االبتعاد عن صحبة قرناء السوء 3      .لقه ـ الصحبه الحسنه وسيله لإلرتقاء بسلوك المسلم وخ2
 

ـ الصحبه الخالصه لوجه هللا تكون في إطار 5  .ـ الصديق الصالح زينة في الرخاء وعصمة في البالء 4

ـ للصديق حقوق على صديقه تديم 7    ـ الواقع يدل دالله واضحه على أهمية الصحبه وأثرها 6اإليمان  

  الصداقه وتنميها

====== ===================================================== 

 253الدعوه إلى هللا تعالى  ص: الدرس العاشر 
 

 .فرض كفايه   ؟ ما حكم الدعوه إلى هللاـ 2

 .أشرف األعمال وأهم القربات وأفضل الطاعات   ؟ اذكر فضل الدعوه إلى هللاـ 2

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

   اذكر أهداف الدعوه إلى هللا ؟ـ 3

إذا عرف العبد خالقه وعلم مراده وحقه عليه والتزم   :ـ تعريف العباد بخالقهم وحقه عليهم وحقهم عليه 2

 .تصرفاته وسلوكه بأوامره ونواهيه وأطاعه استقرت نفسه وإطمئن قلبه وحصلت االستقامه في 
 

 .ما أمر اإلسالم إال بالخير وما نهى عنه إال شر كبير   :ـ نشر الخير والصالح وقطع دابر الشر والفساد 2
 

أمر ضروري لصالح الحياة واستقرارها وتكفل هللا لمن اتبع شرعه بالهدايه   :ـ تحكيم شرع هللا في األرض 3

 . وسعادة الدارين 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 اذكر دواعي الدعوه إلى هللا؟ـ 4

ألن هناك بعث ونشور وحساب وعقاب وثواب على أعمالنا كان ال بد   :ـ حاجة الناس إلى الوحي اإللهي 2

هم الدعاة إلى هللا األمانه حتى ال تكون للناس حجة أو من معرفة طريق النجاة فأرسل هللا الرسل وحمل من بعد

 .عذر
 

عقل اإلنسان قاصر عن إدراك كثير من الحقائق كاألمور   :ـ عجز العقول عن إدراك كثير من الحقائق 2

الغيبيه مثل نشأة الخلق والبحث عن الخالق واألمور التشريعيه كالجهاد ونظام األسره وما يحمله من 

 .ال بد من وجود قانون وهدايه وكذلك ال بد من دعاة يوضحون األمور مسئوليات فكان 
 

الخير والبر والحق قيم ساميه تحتاج إلى دعاة   :ـ احتياج أعمال الخير إلى رواد يقودون الناس إليها 3

 . لينشروها بين الناس 

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

   ؟ اذكر خصائص الداعيه ومقوماته ـ 5

الداعيه المخلص بقلبه هلل ويتصل باهلل في جميع أموره ويتوكل عليه   :ـ حسن الصلة باهلل واإلخالص هلل 2

 .ويصدق معه في األقوال واألفعال إال أظهر هللا له التوفيق والسداد في جوارحه وعمله 
 

على الداعيه أن يتزود بالعلوم الشرعيه األساسيه زمن أهمها   :حيح المبني على العلم قبل العمل ـ الفهم الص2

علوم القرآن الكريم والتجويد والعقيده اإلسالميه والتفسير والحديث والفقه والسيره والتاريخ وفهم قواعد اللغه 

ه من أحكام ودالالت وتوظيفها بما العربيه فال يقف عند ظواهر العلوم بل يصل لمضمونها وما ترشد إلي

 .يناسب أحوال المدعوين وظروفهم 
 

أن يوافق فعل الداعيه قوله وال يكون ممن يدعون لشيء ثم يتركه أو ينهى عنه ثم   :ـ القدوه الصالحه 3

 .يرتكبه 
 

ا يقال يجب مراعاة حالة وأعراف وأماكن وأزمنة المدعوين فم  :ـ معايشة أحوال الناس وتقدير ظروفهم 4

 . لشخص ال يقال آلخر وما يقال في مكان ال يصلح في مكان آخر 

 =========================================================== 

 262وسطية اإلسالم  ص: الدرس الحادي عشر 
 

   ؟ اذكر مالمح الوسطيه في اإلسالمـ 2

 .البشريه فال يكلفها هللا فوق طاقتها األصل في التكليف طاقة النفس   :ـ الوسطيه في العباده 2
 

 .التوسط في اإلنفاق فال إسراف وال تقتير وال إمساك وال تبذير :ـ الوسطيه في الحياة االقتصاديه 2
 

منحنا اإلسالم حق الترويح عن النفس بوسطيه واعتدال دون إكراه النفس   :ـ الوسطيه في اللهو واللعب 3

 .رزق وال إهدار للوقت بقضائه في اللهو واللعبوإضنائها بالكد والعمل وطلب ال

   ؟اذكر بعض مظاهر التفريط والتقصيرـ 2

 .ـ عدم قضاء ما يجب قضاؤه من أيام الصيام والصالة 2.                     ـ تأخير الصالة عن أوقاتها 2

 .لعام ـ عدم محافظة الشباب على المال ا4.    ـ المجاهره بالمعاصي واستباحة المحارم 3

 .ـ متابعة أحداث الصيحات المخالفه للشرع ورفض توجيه الكبار والسخريه منهم 5

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

 .ى بعض المقصرين ـ التساهل في إطالق صفة الكفر والفسق عل2  ؟( الغلو ) اذكر مظاهر اإلفراط ـ 3

 .ـ استخدام العنف في إنكار المنكر وتغييره 2

 ـ التعصب للجماعات والطائفيه أو القبليه التي ينتمي إليها واعتبارها مصدر الحق 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 باب في سبيل تحقيق الوسطيه؟اذكر واجب الشـ 4

من مصادره األساسيه القرآن الكريم والسنه النبويه على يد العلماء الثقات العاملين   :ـ الفهم الصحيح للدين 2

 .بدينهم 
 

كاألخالق الفرديه كالصدق واألمانه والوفاء بالوعد والتواضح والحياء  أو   :ـ التمسك بالقيم األخالقيه 2

 .كالعدل وبر الوالدين وصلة األرحام واإلحسان إلى الجيران أخالقا اجتماعيه 
 

يؤدي إلى سالمة الصدر وتدعيم روابط األلفه والمحبه بين المسلمين فال تحمل الصدور   :ـ حسن الظن باهلل 3

 . غال وال حقدا مما يعينهم على حسن الظن 
 

مرتب األولويات ال يخل بثوابت الدين مع المسلمين وغير المسلمين حوار   :ـ الحوار الحضاري البناء 4

 . ويلتزم بالقول الحسن ويبتعد عن التعصب ومواطن الخالف
 

 . احترام كل تخصص وإمكانياته وقدراته  :ـ احترام التخصص 5

 =========================================================== 
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 م 2025/ 2024العربيه الصف الحادي عشر أدبي الفصل األول التاريخ  اللغه
 

 الفتره األولى

 حديث شريف: النفر الثالثه : الدرس األول 
 

 

 :فكار الرئيسيه األ
 

      .ـ ابتالء هللا لعباده بالنعم يكشف حقيقة نفوسهم 2     .ـ النعم ابتالء من هللا لعباده 2
 

      .كره عليها يديمها ويبارك فيها ـ االعتراف بنعم هللا وش3

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

 : الجزئيهفكار األ
 

      .ـ قصة األقرع الذي شفاه هللا وأغناه2             .ـ قصة األبرص الذي شفاه هللا وأغناه2
 

        .ـ امتحان هللا لكل واحد منهم 4     .عمى الذي رد هللا له بصره وأغناهـ قصة األ3
 

      .ـ ضرورة أخذ العبره من قصص بني إسرائيل واإلفاده منها 5

 ****************************************************************** 

 :الفهم واالستيعاب 
 

      .الء هللا لعباده من سنن خلقه ابتـ ضع عنواناً مناسباً للنص؟ 2

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

 جحود ـ يكشف النص عن بعض العادات االجتماعيه السيئه اذكرها موضحاً أثرها في الفرد والمجتمع؟ 2
 

 اقه ـ هضم حقوق الفقراء في مال هللا وهذا يسبب البغض والحسد وتفكك النعمه ـ إمساك المال وعدم إنف
 

 . المجتمع 

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

 األبرص الل النص؟ أيد العباره السابقه من خ( ابتالء هللا لعباده امتحان لهم يكشف حقيقة نفوسهم ) ـ 3
 

 . واألقرع أعطاهما هللا وشفاهما لكنهما جحدا نعم هللا فكشف هللا عن نفوسهم الخبيثه 

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

ف بفضل هللا يديم النعم ـ قدر هللا يتجلى في كل االعتراـ اذكر قيمتين وجدانيتين أفدتهما من قراءتك للنص؟ 4

 .شي 

 ****************************************************************** 

 :الثروه اللغويه 
 

 :مما يلي فقط  هالصحيحاإلجابه أما ) / ( ضع عالمة ـ 2
 

 .يختبرهم : بتليهم تعني ـ ي2                          .جلدي : ـ األبرص وتعني المصاب بمرض 2
 

                           .التي أتى عليها عشرة أشهر من الحمل : ـ الناقه العشراء هي 3
 

 .كرهوني: ـ قذرني الناس وتعني 5      .ورثت عن آبائي وأجدادي  : ـ ورثتها لكابر عن كابر تعني 4

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

 :ـ اكتشف في معجمك عن معاني المفردات اآلتيه 2
 

 .أردت: ـ شئت           .شكل وصوره : ـ هيئه                           .أكتفي : ـ أتبلغ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :ـ هات جموع الكلمات اآلتيه 3
 

 .وديان: ـ واد         .شياه : ـ شاة           .نوق ـ نياق : ـ ناقه           .أقارع : ـ أقرع 

 ****************************************************************** 

 :السالمه اللغويه 
 

 :النصب بين سبب خط في النص جاءت منصوبه  الكلمات التي تحتهاـ 2
 

 .        ظرف زمان  :ـ اليوم .        خبر كان  :ـ كاذباً .        مفعول به  :ـ لوناً .        اسم أن  :ـ ثالثه 

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

 في محل رفع نعتاذكر محل الجمله التي بين القوسين من اإلعراب ؟ ( تقطعت به الحبال ) جل مسكين ـ ر3

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

 .في الكلمه فرسمت ياء  ألنها وقعت رابعهعلل كتابة األلف اللينه في كلمة أعمى المقصوره ؟ ـ 5

 ****************************************************************** 

 :التذوق الفني 
4 

 أي العبارتين أدل على الكثره؟ ولماذا؟  ـ فكان لها واد من اإلبل    ـ فكان لهذا كثير من اإلبل 2
 

 .التعبير األول أدل التساع الوادي 

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

 وضح ما أضافه القول البليغ السابق إلى المعنى؟  ـ تقطعت به الحبال في سفره 2
 

 .يدل على انقطاع أسباب الرجاء وكأنها كانت حباالً يتمسك بها ثم تقطعت 

================================ ========================== 

 إلى الذين يرفضون التغيير: الدرس الثاني 
 

 

 

 :فكار الرئيسيه األ
 

      .ـ الرسول يدعو مشركي مكه إلى إتباع دعوته 2
 

      .ـ موقف مشركي مكه من دعوة الرسول إلى تغيير معتقداتهم 2
 

      .ـ مقوالت مشركي مكه التي سجلها القرآن الكريم عليهم 3

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

 : الجزئيهفكار األ
 

              .ـ القرآن يسجل أقوال مشركي مكه واألقوام الذين سبقوهم لرسلهم 2
 

 .ـ حرص القرآن على تسجيل مواقف المشركين المكيين ومن سبقهم 2
 

        .ـ أسس حوار القرآن الكريم مع مشركي مكه 4     .ـ عدم رضا القرآن الكريم عن التقليديه والرجعيه 3
 

      .ـ الرسول يحقق نجاحاً وانتصاراً في حواره مع مشركي مكه 5
 

              .ـ التفاوت من العوامل الثقافيه واالجتماعيه لنصر الرسول في حواره6
 

 .المدينه للتغيير وعدم قبول أهل مكه له ـ قبول أهل7

 ****************************************************************** 

 :الفهم واالستيعاب 
 

      .شخصيه تقليديه رجعيه ـ بم نصف الشخصيه التي تؤمن بهذا القول وترفض التغيير؟ 2
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اليهود حين رفضوا المسيحيه والمسيحيون والكفار ـ هات مثالين من واقع الحياة عن أناس رفضوا التغيير ؟ 2

      .حين رفضوا اإلسالم 

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

 ـ اذكر أمثله على رفض مشركي مكه لدعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم ثم بين عالم يدل هذا الرفض؟ 3
 

 رفض أبو جهل والعاص بن وائل وغيرهم ويدل ذلك على أنهم رفضوا التغيير الجذري في معتقداتهم وسلوك 
 

      .يه حياتهم وتمسكهم بمعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم الرجع

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

 :ـ علل4
 

 إلبراز ـ حرص القرآن الكريم على تسجيل مواقف مشركي مكه ومن سبقهم تجاه دعوة األنبياء والرسل؟ 2
 

      .يد تبقى فئه القديم ترفض التجديد ظاهره اجتماعيه أنه مع كل حركه من حركات التجد

 

 ألن تهيئة الجو النفسي إلحداث التغير ـ قبول أهل المدينه الدين الجديد في سهوله ويسر وتعنت أهل مكه؟ 2
 

 . كان قد تم في المدينه ولم يتم في مكه 

 

 تم ويكون االستشراف  حتى يكون اإلعداد النفسي للتغيير قدـ إرسال هللا المرسلين على فترات متباعده؟ 3
 

 . لتقبل القديم قد حدث 

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

 ـ احتد الحوار الفكري بين الرسول ومشركي مكه على أساسين هما؟ 5
 

 . ى دفع الناس إلى ممارسة الحياة بأساليب أفضل ـ القيام بعمليات تقييم للقديم وبيان مدى قدرته عل2
 

 . ـ تقييم الجديد لبيان مدى امتيازه عن القديم في قدرته على دفع الناس إلى ممارسة الحياة بشكل أفضل 2

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

 تفاوت الناس في ول على المشركين نصراً كانت له عوامله الثقافيه واالجتماعيه وضحها ؟ ـ حقق الرس6
 

 قدراتهم على إحداث تغييرات جذريه في معتقداتهم وعاداتهم وسلوكياتهم وقيمهم االجتماعيه في وقت واحد 
 

 . بمقادير متساويه 

********************************************************* ********* 

 :الثروه اللغويه 
 

 الحث على اتباع مذهب معين ـ طلب الحضور إلى اجتماعمرتين فما الفرق بينهما ؟ ( دعوه)ـ وردت كلمة2

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

 :دائل المطروحه ـ اختر اإلجابه الصحيحه من بين الب2
 

        معيار: ـ مفرد كلمة معايير 2         التبديل: ـ مرادف كلمة التغيير 2

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

           مقوله :  ـ مفرد كلمة المقوالت3

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

           . التهيئه واالستعداد لما هو قادم :  ستشرافكلمة اال ا مفهومـ م4
 

 ****************************************************************** 
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 :السالمه اللغويه 
 

 :التي تحتها خط فيما يأتي  ـ علل نصب الكلمات2
 

           . تمييز : للتغيير  رفضاً ـ كان أهل مكه أكثر 2
 

           . خبر كان : تواباً ـ    . حال :  أفواجاً ـ 2

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

           . ما يصدق اإلنسان ويعقد عليه قلبه وضميره   : (المعتقدات)ن كلمةـ اكشف في معجمك ع2

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

  :استبدل باألرقام في العباره اآلتيه ألفاظاً عربيه  ـ3
 

           . عشر :  20ـ           .ثالث عشرة سنه :  23ـ        .ثالثة وعشرون عاماً :  23ـ 

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

عبر عن هذا المعنى بأسلوب استثناء مناسب ثم اضبط (أقبل الناس على التغيير ورفضته فئة قليله) ـ4

        ألن الكالم تام مثبت فيجب نصب المستثنى    .أقبل الناس على التغييرإال فئةً قليله  : تثنى مبيناً السببالمس

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

 :ـ اقرأ الفقره السابقه ثم استخرج منها 5
 

 . يقيمه : ـ فعالً مضارعاً منصوباً              .القرآن:  ـ فاعالً 
 

          .الكريم مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره : ـ نعتاً مبيناً عالمة إعرابه 

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

 .ار يكون في العاده بانصراف المتحاورين كل إلى سبيله ـ إن انتهاء الحو7
    

 .همزة وصل ( : انصراف ) ـ حدد نوع الهمزه في كلمة 

 ****************************************************************** 

 :التذوق الفني 
 

 : ـ حدد الغرض البالغي ألساليب االستفهام في اآليات اآلتيه 2
 

 .اإلنكار ( : نهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أت) ـ 2
 

 .التوبيخ ( : أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) ـ 2
 

 .اإلنكار والتعجب ( : أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) ـ 3

4 ========================================================== 

 لحاتم الطائي: كرم ومروءه : لدرس الثالث ا
 

 

 :فكار الرئيسيه األ
 

      .ـ الكريم يضرب مثالً يحتذى به 2     .ـ من أهم العادات والتقاليد العربيه المحموده الكرم والشهامه2
 

      .ـ الصفات العربيه المحموده من مكارم األخالق 3

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

 : الجزئيهفكار األ
 

      .ـ الشاعر ال يرد سائالً بداعي الفقر2       .ـ الشاعر يفلسف لزوجته حقيقة المال وسبب كرمه وبذله 2
 

       سارعون بدفنه في الترابـ المحبون لإلنسان أول من ي4    ـ المال ال ينفع صاحبه إذا ما أوشك على الموت3
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      .ـ الشاعر ال يعطي من أجل أن يقال محسن ولكنه يبذل لمساعدة المحتاج وفك األسير 5
 

    ـ  من صفات الشاعر أنه ال يظلم أحداً وال يبخسه حقه 6
 

 .ـ الشاعر يحسن معاملة جيرانه ويسارع لنجدتهم دائماً 7

********************************* ********************************* 

 :الفهم واالستيعاب 
 

 الكرم والعطاء ورعاية األيتام والمحتاج واإلحسان إلى ـ ما العادات التي يفتخر بها الشاعر في هذا النص؟ 2
 

      .الجار وإغاثة الملهوف 

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

 نعم ـ حيث ساق ـ هل وفق الشاعر في رسم صوره حيه للعادات والتقاليد في مجتمعه الجاهل؟وضح ذلك؟ 2
 

 . ذلك على هيئة حوار بينه وبين محدثيه أو بينه وبين الئميه في تمسكه بهذه العادات 

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

 :ـ علل 4
 

 .لقربها من نفسه وحبه الشديد لها ـ مخاطبة الشاعر لزوجته في القصيده ؟ 2
 

يبين لها انتمائها إلى هؤالء القوم الذين يكرمهم ويمد لهم بابنة القوم؟ : ـ مخاطبته لها في البيت األخير بقوله 2

 .يد العون 

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

 على إيمان الشاعر بأن الفقر ال ـ في حواره مع زوجته يرفض الشاعر التعلل بقلة المال فعالم يدل ذلك؟ 5
 

 .يغير طبيعة الكرم وحسن معاملة اآلخرين فاإلنسان يجود بما يملك 

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

 كان يساعد به المحتاجين ويطعم الجائعين  ـ لم يكن البذل عند حاتم سعياً لود أو كسباً لمحمده فماذا كان إذاً؟ 6

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

 أحسن الشاعر ـ يضع الشاعر اإلنسان أمام خيارين إما الذكر الحسن وإما المال والثراء فما رأيك في ذلك؟ 7
 

 . وأجاد في ذلك ألن الكريم يبذل ماله فيفني ويبقى ذكره الحسن 

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

 :ـ ما مدلول قول الشاعر فيما يلي 8
 

 .المحبون أول من يسارعون في دفن الميت ـ إذا أنا دالني الذين أحبهم ؟ 
 

 .سرعة االنتهاء من الحفر والدفن ـ وراجوا عجاالً ينفضون أكفهم ؟ 
 

 نعم ـ حيث بين أن أحبته هم المستفيدون  وضح ذلك؟ مسلكه؟ ـ وهل ترى فيما سبق حجة للشاعر ليثبت صحة
 

 .من ماله وهم من يسارعون في دفنه 

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

 ف استخدامهما اللغوي بين ذلك؟ مخالفين المألو( سلطت)و ( عصيت)ـ في البيت ما قبل األخير ورد الفعالن9
 

 . أنفقت : أهملت وتركت ـ سلطت بمعنى : عصيت هنا بمعنى 

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

 .لبيت األخير اـ هات من النص ما يقدم دليالً على نبل أخالق الشاعر وشهامة الفارس فيه؟ 20

 ****************************************************************** 
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 :الثروه اللغويه 
 

 :ـ المعنى الصحيح للكلمات التي تحتها خط هو 2
 

 الفقر: والغنى  بالتصعلكـ عنينا زماناً       قلة المال:  نزرـ حل في مالنا           األسير:  الغاليـ يفك به 

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

 :ـ ارجع إلى المعجم وسجل الفرق بين الكلمات التي تحتها خط 2
 

           التباعد واإلعراض :الهجر البعد  ـ        :التجنب :  التجنب والهجرـ أوي قد طال 

 

 ترددت في الحلق وأوشكت على الموت     ـ   :حشرجت  :بها الصدر  ضاقنفس و حشرجتـ إذا 
 

  -------------------------------------------------------------------------تألم ـ عجز عن تحمل :ضاق 

           .ه ـ هات المطلوب أمام كل 3

 :مما يأتي  -------------------------
 

 خفي وغامض        :  مبين ضدـ خير وإحسان        :  صنيعه مرادفـ العناة        :  يلعانا جمعـ 
 

 نفض        :  ينفضون مفردـ 
 

 ****************************************************************** 

 :السالمه اللغويه 
 

 :ـ علل نصب الكلمات اآلتيه 2
 

 مفعول به :جاراً خبر كان              :ـ شهوداً حال            :ـ عجاالً اسم أن             :ـ المال 

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

 :ـ ما عالقة الكلمات التي تحتها خط بما قبلها معنى وإعراباً 2
 

 مى مرفوع     فاعل للفعل د :ـ الحفر 
 

 نائب للفعل المبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمه المقدره           : ـ العاني

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

 :ـ ضع أمام كل تركيب مما يأتي األسلوب الذي ينتمي إليه  3
 

      استثناء:  ت قصائد حاتم الطائي في غرض الكرم إال بعض القصائدـ قيل
 

 إغراء:  الكرم والمروءهـ 
 

 اختصاص: نحن ـ العرب ـ لنا تاريخ في البطوالت  ـ
 

 تحذير: إياكم وتقليد الغرب ـ 

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

 :ـ ضع خطاً تحت الكلمه المختلفه رسماً مما يأتي 4
 

 دهاء ـ فراء                        ـ رائح ـ سائل  ـ قائل ـ  ضوءـ عطاء ـ ثراء ـ 

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

 :مر المعتل اآلخر على حذف حرف العله هات األمر مما يأتي ـ يبني فعل األ5
 

 اعط   : يعطيـ         اعلُ :  يعلوـ       اسُم :  يسموـ      ادُن :  يدنوـ 
 

 ****************************************************************** 
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 :التذوق الفني 
 

 .يح المعنى وتقويته وتوكيده توضـ ماذا أفادت المطابقه في هذا البيت؟  2

 .استعاره مكنيه حيث شبه اللين والغلظه مالبس نكتسي بها ـ اشرح الصوره السابقه؟ 2

 ========================================================== 

 الهويه فنون والفنون هويه: الدرس الرابع 
 

 

 :فكار الرئيسيه األ
 

      .ـ ضرورة دراسة الفنون دراسه متعمقه2     .هـ الفن مظهر من مظاهر الثقاف2
 

 .ـ ال تعرف هوية األمم بتقنيتها 3

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

 : الجزئيهفكار األ
 

              .عندهم ـ أهرامات بالد ما بين النهرين ترمز إلى الرؤيه الكونيه 2
 

              .ـ أهرامات مصر القديمه وحضارتها وارتباطها بالموت والبعث والخلود2
 

 .ـ النزعه الحسيه في تماثيل اليونان والرومان 3
 

        .ـ تعد مالمح روح الشعوب األفريقيه والهند والصين وغيرها بتوع فنونها وتميز ثقافتها 4
 

              .ـ أصنام الجاهلين تعكس وعيهم للكون وما وراءه6      .روح الشعوب ـ األساطير تعكس 5
 

              .ـ الفن اإلسالمي الرامي إلى التوحيد والرامز إليه يحل محل الفن التشخيصي 7
 

        .ه ـ اختالف الفن العربي باختالف إقليم9    .ـ المسجد اإلسالمي بزخارفه ومآذنه يرمز إلى التوحيد 8
 

      .ـ الفرق بين االستيراد واالستلهام 22    .ـ الفنون ال تستورد ألنها روح الشعوب واألمم 20

 ****************************************************************** 

 :الفهم واالستيعاب 
 

 فننا عن هويتنا مستلهمين تراثنا أن نستطيع التعبير بـ ما الهدف الذي قصده الكاتب من هذا الموضوع؟ 2
 

      .ونبض روحنا 

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

 حضارات بالد بين النهرين ـ الحضاره المصريه القديمه ـ ـ تحدث الكاتب عن حضارات شتى فما هي؟ 2
 

 . نيه والرومانيه  ـ فنون الحضارات اإلفريقيه والصين والمايا والهند الحضاره اليونا

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

 .الربط بين الفن والهويه ـ اذكر من الموضوع أهم نقطه ركز عليها الكاتب؟ 3

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

 أهراماتت مصر القديمه وارتباطها ـ في الموضوع إشارات تاريخيه اختر أحداها لتكون مجاالً لبحث معين؟ 4
 

 .بعقيدة البعث والخلود 

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

 الصبر والقدره على االستدالل والتحليل واالستنتاج ـ سعة ـ اذكر الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث؟ 5
 

 .الثقافه واإلطالع 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 .االرتباط التام واالندماج بين الفن والهويه ماذا يعني الكاتب بهذا القول؟ ( الفنون هويه.. الهويه فنون )ـ 6
 

 .أوافقه فيما ذهب إليه ألن الفنون مظهر من مظاهر الثقافه ـ وضح رأيك فيه ؟ 

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

 إنها تعكس روح الشعوب ووعيها وتجسد ذلك في أعمال ـ تعد الفنون مظهراً من مظاهر الثقافه وضح ذلك؟ 7
 

 .فنيه من نحت أو رسوم أو أعمال 

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

 :ـ رتب الخطوات اآلتيه بحسب تسلسلها بالنسبه للبحث العلمي 8
 

 ـ الدراسات السابقه التي تناولت موضوع البحث         4ـ المراجع     9ـ أهميه البحث      3ـ تحديد المشكله       6
 

 ـ المقدمه 2     ـ تحديد الموضوع   2ـ الهدف من البحث     5ـ التوصيات          8ـ النتائج        7

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

  : ـ علل ما يأتي9
 

 .ألن التقنيه يمكن استيرادها أما الفنون فال يمكن ـ معرفة هوية األمم بفنونها ال بتقنيتها؟ 2

 

 بسبب اختالف اإلقليم الجغرافي والمناخ الثقافي خر رغم اتفاق هويتهم؟ ـ اختالف كل فنان عربي عن اآل2
 

 .والعوامل االقتصاديه والدينيه 

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

 م فما مظاهر هذا التبدل؟ ـ بمجيء اإلسالم تبدلت فنون الجاهليه التي ظهرت في أصنامه20
 

 اختفاء الفن التشخيصي وحل محله الفن التجريدي كالزخارف اإلسالميه والمساجد والمآذن التي تدور كلها 
 

 . حول معنى التوحيد 

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

 ة الشعوب القديمه في فنون عده اذكر ما تميز به كل شعب من الشعوب التي ورد ذكرها في ـ تجلت براع22
 

 بالد ما بين النهرين ـ أهرامات الفراعنه وتماثيلها ـ تماثيل اليونان والرومان ـ ( أهرامات)زيقورات المقال؟ 
 

 .المسلمون وزخارفهم والمساجد والمآذن الداعيه على التوحيد 

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

 ـ وضح داللة كل من القولين السابقين مبيناً رأيك في كل منهما؟ 22
 

 .دال على االستلهام مع المحافظه على الشخصيه األصليه  :ـ الثاني .    دال على التقليد  :ـ األول 
 

 .ول قاتل لإلبداع أما الثاني فيزيد اإلبداع واالبتكار أرى أن األ

 

 .األول يهدم الشخصيه والثاني يعمل على بنائها ـ بين أوجه االختالف بينهما؟ 

 ****************************************************************** 

 :الثروه اللغويه 
 

 د العالقه بين معناها المعجمي والداللي في العباره السابقهفي المعجم ثم حد(غياهب)ـ اكشف عن معنى كلمة2
 

 (داللي  )أعماق  :غياهب        ( في المعجم)  ظلمات شديده :غياهب 

--------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 (  المدجن)لمةـ ارجع إلى المعجم واكتب معاني ك2

 

 ( المناسب للسياق )المبتذل ـ المزيف  :ـ المدجن     ( في المعجم) المقيم والملتزم بالمكان ال يبرحه  : المدجن

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

 .رسم هندسي ـ عزم وإراده سابقتين فما معناها في كل منهما ؟ في العبارتين ال( تصميم)ـ وردت كلمة3

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

 .علم ما وراء الطبيعه ؟ ( الميتافيزيقيه)ـ ابحث عن معنى كلمة4

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

 ؟ ( تغريب وغربه ) ـ وضح الفرق بين لفظتي 5
 

 .          اإلبعاد والتنحيه عن الوطن وعن أي شيء واالستيراد لكل ما هو غريب   : ـ تغريب
 

 .البعد عن الوطن بإرادة اإلنسان  :ـ غربه 

 

 .ألن القصد فيه اإلبعاد من الغير بدون إرادة اإلنسان بدالً من الغربه؟ ( تغريب)لفظةـ لماذا استخدم الكاتب 

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

 .تمتد وترتفع  ( :شرئبت)معنى    :ـ تخير المعنى الصحيح للكلمه التي بين القوسين في العباره اآلتيه 6
 

 ****************************************************************** 

 :السالمه اللغويه 
 

 :ـ علل نصب الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتيه 2
 

 .مفعول به للفعل يطبع  :ـ بصمه 2.    مفعول به ثان للفعل تمنح  :ـ شخصيتها 2
 

 .اسم أن  :ـ تغريباً 5.          خبر يكون  :ـ مظهراً 4.        ه ثان للفعل تجد مفعول ب :ـ متجليه 3

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

 .    بالفتحه المقدره خبر ليس منصوب :ـ سوى 2  ـ اعرب الكلمتين اللتين تحتهما خط في العباره السابقه؟2
 

 .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره :ـ مجموعه 2

 

 : ليس الذئب غير مجموعٍة من الخراف   ؟ثم اضبطها واضبط المستثنى( سوى)بالً من ( غير)ـ ضع 

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

 .ألنها مكسوره بعد فتح   ؟ (تشرئب)ـ لماذا كتبت الهمزه على نبره في كلمة3

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

 .أللف ألنها مسبوقه بمد با  ؟على السطر( سماء)ـ لماذا كتبت الهمزه المتطرفه في كلمة4

 ****************************************************************** 

 :التذوق الفني 
 

   ؟ـ أي الجملتين اآلتيتين أقوى في الدالله على المعنى المقصود؟ولماذا2
 

 . القصر: ألنها مؤكده بالنفي واالستثناء :ليس الذئب سوى مجموعه من الخراف المهضومه 

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

 .تشبيه بليغ شبه المئذنه بالقصيده الصوفيه   ؟ـ وضح الجمال الفني في التعبير السابق2

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

 .اسلوب استفهام غرضه التقرير   ؟ـ بين نوع االسلوب في الجمله اآلتيه ثم بين الغرض البالغي منه3
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 اإلخبار بالثانيه عن األولى وباألولى عن   ؟ـ للتقديم والتأخير في هذه العباره أثر في تأكيد المعنى وضح ذلك
 

 .الثانيه يؤكد مدى ارتباطها 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 الفتره الثانيه

 أسامه بن منفذ: جند هللا : الدرس األول 
 

 

 : ـ التعريف بالشاعر 

 اً ونظرلعاصي بالقرب من حماه وتقع البلدة علي ضفاف نهر ا في سورية وبها حصن منيعببلده  امهنشأ أُس

ت الء المنقذيين جوارلمألوكان ل البيزنطيين للفاتحين وخاصة اً مطمعاً في كانت دائمراهميتها وموقعها الجغأل

 ح طوال عمره ضد الصليبيين إلى أناليحمل الس ظل قليم وبسط نفوذهم عليهاإلهذا في تحرير ه عظيم

رامه واتخذه صديقا ومستشارا له توفي الذي بالغ في إكيوبي ألالدين ا وقد أدرك صالحأدركته الشيخوخة 

 و (عتبارالا)وعدة مؤلفات أدبية منها ديوانا من الشعر وترك  م 2244هـ  248 أسامة في دمشق سنة

 . (المنازل والديار ) 

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

 ( :ب)وما يناسبها من المجموعه ( أ)ـ صل بين كل عباره عن عبارات المجموعه2
 

 قوة اإلراده: ولم يلهنا عنه سماع وال خمر  ـ2         الكبرياء: خضع أعناق الملوك لعزنا ـ ت2
 

 

 قوة اإليمان: جعلنا الجهاد همنا  ـ4             شجاعهال: ـ بنا استرجع هللا البالد 3

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

 ـ قاوم المسلمين رغبتهم في الدنيا واتجهوا إلى الجهاد اذكر أمثله من سيرة المسلمين األوائل تدلل على ذلك؟ 2
 

 ترك مصعب بن عمير أمواله وتجارته وهاجر بدينه ـ هاجر أبو بكر الصديق مع رسول هللا صلى هللا عليه 
 

 .وسلم تاركاً تجارته مهاجراً بدينه 

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

 ـ جاءت ألفاظ الشاعر مالئمه ألفكاره موحيه بمشاعره وضح ذلك من النص؟ 3
 

 .تخضع أعناق الملوك عزنا يذوب الصخر  :ـ مما يتعلق بالعزه والقوه 
 

 .ينقاد طوعاً في أزمتنا  : هـ مما يتعلق بالسياده والسماح
 

 .جعلنا الجهاد همنا واشتغالنا  :ستعداد التام وعدم اإلنشغال بالدنيا ـ مما يتعلق باال
 

 .لطف والرحمه له بالماء ينبجس الصخر  :رقه والرحمه ـ مما يتعلق بال
 

 .األدم والعفر كل شهم في الوغى مثل سهمه جيش أسود الشرى عنت لها :شجاعه والنصر ـ مما يتعلق بال

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

 :الثروه اللغويه 
  المعجمي وطىء الناعم اللين: ـ وثير   ( :وثير)ـ استخدم معجمك في الكشف عن كلمة 2

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

  .حصنان  فما مثناها؟ ( الحصن)كلمة حصون التي وردت في البيت الثاني عشر مفردها ـ2

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

تخير البديل الصحيح من بين  (خدمنا األيام فيما نرويه   وينقاد طوعاً في أزمتنا الدهر وت) يقول الشاعر ـ 3

 :البدائل المطروحه 
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 .زمام : التي وردت في البيت السابق جمع مفرده ( أزمه)كلمةـ 2

 .زمم : ونكشف عنها في مادة  ـ2

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

   ذيب الصخر من حر ناره    ولطف له بالماء ينبجس الصخرفبأس يـ 4

 تضاد :عالقة ( بأس ولطف) ـ العالقه بين كلمتي 2            ينفجر( : ينبجس)ـ مرادف كلمة2
 

 : فيما يأتي  (وثير ) ـ فرق في المعنى بين معنى كلمة 

     .لين : ـ فراش وثير                  .ناعم : ـ لباس وثير 

 ****************************************************************** 

 :التذوق الفني 
 ما الذي توحيه هذه العباره من معنى؟  ـ وتخضع أعناق الملوك لعزنا 2

 

 .وذيوع صيته وكبريائه  توحي بقوة جيش نور الدين محمود وسلطانه وهيبته :ـ بالنسبه للمسلمين 
 

 .توحي بالذله والخضوع  :ـ بالنسبه لألعداء 

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

 ده مبيناً في البيت السابق محسن بديعي حد  وفي اآلفاق من بأسنا ذعر     ـ بحيث حللنا األمن من كل حادث2
 

 .ـ في أي مكان ننزل فيه يكون األمن من كل حادث 2تظهر المقابله نوعه وأثره في المعنى ؟ 
 

في هذه المقابله ما يبرز دور الجيش اإلسالمي في : ـ في سائر اآلفاق التي لسنا فيها يكون الخالف من بأسنا 2

 .تحقيق األمن وبسط السياده والسيطره 

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

 : ـ وازن بين الجملتين اآلتيتين من حيث المعنى 
 

 ـ ترى كل شيء في الوغى سهماً .   ـ ترى كل شهم في الوغى مثل سهمه 
 

 بين الشهم وسهمه وهي فكره تعطي  تشبيه غير تام يؤكد فكرة المؤاخاة: ـ ترى كل شهم في الوغى مثل سهمه 
 

 . السهم خصوصيه ينفرد بها عن أي سهم فهو سهم منتقى متفرد كصاحبه 
 

 تشبيه بليغ شبه الفارس الشهم في الحرب بالسهم في قوة اندفاعه ونفوذه : ـ ترى كل شيء في الوغى سهماً 
 

 .وسر الجمال أنه أنزل المشبه منزلة المشبه به فصار كأنه هو 

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

 ؟ (سماع وخمر)ما الذي أفاده التنكير بين كلمتي. ولم يلهنا عنه سماع وال خمر : يقول الشاعر ـ 2
 

 .التنكير إلفادة الشمول والعموم مع اإليحاء بالتحقير 

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

 في هذا البيت محسن بديعي وضحه ثم بين ـ بنا استرجع هللا البالد وآمن ال   عباد فال خوف عليهم وال قهر3

 .ي تحقيق األمن يبرز دور الجيش اإلسالمي فـ  طباق( : أمن ـ خوف ) أثره في جمال المعنى ؟ 
 

 .سجع يعطي جرساً موسيقياً يطرب األذن ويريح النفس :العباد  , ـ وبين جملتي  البالد 
 

 (.ال خوف عليهم وال هم يحزنزن ) تأثر بأسلوب القرآن الكريم  :ـ فال خوف عليهم 

 ****************************************************************** 
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 :غويه السالمه الل
 

 :ـ بين سبب رفع الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتيه 2
 

 مة رفعه الضمة الظاهرةالفاعل مرفوع وع:  هللاـ          مراألأن يكون لنا  الإ هللاأبى 
 

 نها مبتدأ وليس في رفعها خطأه ألمرفوع:  مناأل ـ     من كل حادث مناأل بحيث حللنا

في محل جر  ( حللنا) زم اللجملة بعده والجملة الفعلية ذات الفعل الضافة لإلزم لالظرف م (حيث ) 

 . من مبتدأ مؤخرألواـ  ضافةاإلب
 

 مة رفعه الضمة الظاهرةالفاعل مرفوع وع :سماع      خمر الو سماعلم يلهنا عنه 
 

 (جوازا)مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة : السروج             السروجوثير حشايانا 

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

 :حولها إلى حال جملة وغير ما يلزم (حال مفردة ) نافذاـ  ( :    نرى كل سهم نافذا )  ـ2
 

 (هحال جملة فعلي) عداءألنرى كل سهم ينفذ إلى ا ـ(  ه حال جملة اسمي: )  نرى كل سهم وهو نافذـ 

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

عبر عن المعنى السابق بأسلوب استثناء قرأت عن البطوالت العربيه ولم أقرأ عن بطولة صالح الدين ـ 3

 :وغير ما يلزم 
 

 . ح الدينالما عدا بطولة صـ    ح الدينالبطولةَ ص الت العربية إالأت عن البطورقـ 

 . ح الدينالما عدا بطولة صـ    ح الدينالبطولةَ ص عدات العربية الأت عن البطورقـ 

 . ح الدينالغير بطولة ص  - ح الدينالت العربية سوى بطولة صالالبطورأت عن ـ ق

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

  ألنها ساكنه وما قبلها مفتوح( بأس)كتبت الهمزه على األلف في كلمة.  فبأس يذوب الصخر من حر ناره ـ 4
 

 .فأس ـ يأس ـ رأي ـ كأس   :هات أربع كلمات مماثله في الكتابه 

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

 ( وهو طائع) :  حولها إلى حال جملة  حال مفرد  (طوعا ) : البيت الثانيـ 
 

 

 ( .منصوب  )اسم مفعول  : البيت السابعـ 
 

 ( سار )ثي الاسم فاعل من الث (سائر )ـ ( حدث )ثي الاسم فاعل من الث ( حادث):  البيت الرابعـ 
 

 .مة نصبه الفتحةالمفعول به أول منصوب وع :الجهاد (جعلنا الجهاد همنا ) : لبيت السادساـ 

 ضمير متصل في محل جر مضاف إليه الناو ه ثاني منصوب وعالمة نصبه الفتحةمفعول ب : همناـ 
 

 ترجملة اسمية في محل نصب حال للضمير المست (الطير فوقنا  )عداء وألنسير إلى ا :البيت الثامن ـ 

 (كائن )مة نصبه الفتحة متعلق بخبر محذوف تقديره المفعول فيه ظرف مكان منصوب وع (فوق ) 

 .جملة اسمية في محل نصب حال للطير (لها القوت )ضمير متصل في محل جر مضاف إليه  :والنا
 

 ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول :  هم (ظننتهم أسود الشرى  ) : البيت العاشرـ 

 . مة نصبه الفتحةالمفعول به ثاني منصوب وع : أسود ـ

تمييز ملحوظ منصوب وعالمة نصبه الفتحة محول عن المفعول به والتقدير  ) نفوذا( البيت الحادي عشر

 (نرى نفوذا)
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ضمير متصل في محل جر  النامة نصبه الفتحة والظرف مكان منصوب وع (عندنا )  : البيت الثاني عشرـ 

 . مضاف إليه

= ========================================================= 

 أم إسماعيل: الدرس الثاني 
 

 

 :الفهم واالستيعاب 
 

عناية هللا التي ترعى عباده المؤمنين في أشد المواقف  ع ؟أخرج الفكرة الرئيسة التي يدور حولها الموضوـ 2

 . وأصعبها

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

 ؟  اكتب ثالث حقائق وردت في الموضوعـ 2

 . هاجر أم إسماعيلـ 2           .ـ ساره تشير على إبراهيم ليتزوج هاجر 2
 

 انبجاس الماء تحت قدمي إسماعيلـ 4      . أنزل إبراهيم هاجر عند البيت بأمر من هللاـ 3

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

 .في مصر  أين كانت تقيم هاجر قبل زواجها من إبراهيم ؟ـ 3

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

 أن تنجب غالما تشرق به  عندما اختارت هاجر ليدخل بها إبراهيم ؟ هما األمل الذي كان يحدو سارـ 4
 

 . حياتهما وتسعد زوجها

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

 . عندما ترك إبراهيم هاجر وطفلها عند مكان البيت-؟   اذكر من الموضوع ثالثة مواقف تثير المشاعرـ 5
 

  محاولة هاجر استعطاف إبراهيم بعد أن تركها في هذا المكان -    عندما نفذ الماء والزاد من هاجر وطفلها-

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

 ؟ واكتب السبب الختياركأكثر المواقف إلى أثارت مشاعرك خير تـ 6
 

  . في هذا المكان عندما حاولت هاجر استعطاف إبراهيم وترجو منه أن ال يتركها وابنها

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

 ؟اشرح تلك المخاطر . ة أحاطت بهاجر وأصابتها بالهلع عندما تركها إبراهيمهناك مخاطر كثيرـ 7
 

 ـ شدة الحر ـ    سطو الذئاب خوفها منـ   خلو المكان من الماء والزادـ    عدم وجود بشرفي هذا المكان
 

 . تعرض طفلها للموت بسبب العطش

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

 عندما بين لها أن ذلك ومغادرته المكان ؟رورة البقاء وطفلها في الصحراء كيف أقنع إبراهيم هاجر بضـ 8
 

  .والتسليم ألمرهالخضوع ولحكمة  األمر من عند هللا وتلك إشارته فال بد لها من

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

 :  ومواقف العطاء واإليمان في القص حدد منها ما يأتيتعددت مواقف البالء ـ 9
 

 الذهاب بإسماعيل وأمه عند البيت بأمر من هللا :موقفا يمثل قمة البالء 
 

 ما السالمعندما رزق إبراهيم بإسماعيل عليه :موقفا يمثل قمة العطاء 
 

  عندما علمت هاجر أن الحدث من أمر هللا : موقفا يمثل قمة اإليمان
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 . عندما أخذت هاجر تهرول لتحصل على الماء والزاد لطفلها وخوفها عليه :موقفا يمثل قمة األمومة 

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

  : علل ما يأتي تعليال مناسباـ 20
 

  ؟ إحساس سارة بالحزن العميق قبل دخول إبراهيم بهاجر ثم بعد دخوله بهاـ 2
 

 قبل الدخول كانت سارة عقيما ال تلد وكان يحزنها أن ترى زوجها الوفي يتطلع إلى النسل وقد بلغت من الكبر 
 

 . رمت الهدوء والهجوععتيا وبعد الدخول دبت الغيرة في قلبها فح

 

 .بسبب غيرتها وحرمانها من الهدوء ؟ بالطفل إلى تعاسة وشقاء هتحول سعادة سارـ 2

 

 .هوأمين هومطيعألنها وفية    ؟لهاجر ليدخل بها إبراهيم هترشيح سارـ 3

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

 ما العاطفتان ؟ وأيهما انتصرت ؟إبراهيم عند تركه ابنه عاطفتان تنازعت ـ 22
 

 I .الثاني هوانتصرت العاطف :وإيمانه باهلل وتنفيذ أوامره  ـالخوف على ابنه 

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

أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأن  فماذا طلب من ربه ؟ توجه إبراهيم إلى ربه ضارعا متوسالـ 22

 . يرزقهم من الثمرات

 

 ما مظاهر استجابة هللا لدعاء إبراهيم وقت الحادث وفي عصرنا الحاضر ؟ـ 
 

  انبجاس الماء تحت قدمي إسماعيل ـ وفود قوم جرهم إلى المكان :وقت الحدث 
 

 . وفود الحجاج والمعتمرين وتفجر النفط :في العصر الحاضر ـ 

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

 ؟ دلل على ذلك من الموضوعوكان هللا عند حسن ثقتها به هللا لن يضيعنا : قالت هاجر ـ 23
 

 (. قوم جرهم) اء والزاد وأقدم إليها من يؤنسها وابنها رزقها هللا بالم

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

 مضمون هذا البيت على  طبق  نم فالمخــــاوف كلهن أمان    وإذا العناية الحظتك عيونها: قال الشاعر ـ 24
 

 . من كل سوء الما كان إبراهيم وهاجر ينفذان أمر ربهما أمن ه؟اث القصأحد

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

 .حيث رعى هللا األم ووليدها : عناية هللا    ؟ تخير عنوانا للموضوع موضحا سر اختيارك لهـ 25

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

 اليقين بعناية هللا لعبادهـ  االمتثال ألوامر هللا ـ الصبر عند البالء: استخلص من القصة أهم القيم المستفادة ـ 26

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

 :أما الصحيح منها فقط ) / ( اقرأ العبارات التالية ثم ضع عالمة ـ 27

  .ه كان ميالد إسماعيل مصدر بهجة إلبراهيم وزوجه سار - 

 .ه طبيعة المرأة وغيرتها على زوجها أدتا إلى تحول مشاعر سار  -

 ز. ن الذي أقامت فيه هاجر وولدها قوم جرهمأول من استوطن المكا  -

  . كان اجتماع الطيور في ساحة زمزم مبشرا بوجود ماء  -

 ****************************************************************** 
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 :الثروه اللغويه 
 

  : سجل فيما يلي من فراغات جمع كل كلمة من الكلمات التاليةـ 2
 

 هأسقي :سقاء  -           بالقع  :بلقع  -          إماء :أمتها  -           ألباب :لبها ـ 

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

  : أمام المعنى الصحيح لكل كلمة تحتها خط فيما يلي) / ( ضع عالمة ـ 2
 

  اشتدت كبراً :   قد بلغت من الكبر عتياً  هكانت سارـ 2
 

  صالح: أنجبت غالما زكيا ـ 2
 

 صاحبته: شايعته في بهجته ـ 3
 

  همهموم:  هوهي اآلن ملتاعـ 4

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

  : ة تحتها خط في السياقات اآلتيةحدد المعنى المقصود لكل كلمـ 3
 

 سر  : عين األب بسالمة ابنه  قرت - 

  اعترف: المتهم بذنبه  أقر - 

 وافقه عليه: الجندي على تصرفه  أقر - 
 

 محكمة الغطاء:  هعقدت عليها الكآبة سحابة مطبقـ 

  اجتمعوا: أطبق القوم على عدوهم ـ 

  أظلم: أطبق الليل ـ 

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

 أدنى :ضد أقصى  ـ          نعم :أنعام ـ مفرد           :هات مفرد أنعام وضد أقصى ـ 4

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

  : اكشف في معجمك عن معاني الكلمات التاليةـ 5
 

 يفيض ـيسيل :  ينهملـ            ضل:  غوى -               كثير:  جزيلـ 

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

  : ير مما يأتيحدد المعنى المقصود من كل تعبـ 6
 

 . سعد به:  اكتحلت عيناهـ .    تألمها وحزنها على صراخه :يقطع بصوته نياط قلبها ـ 
 

 .هزوال الهم والكرب:  انقشعت تلك السحابة السوداء -
 

 ****************************************************************** 

 :السالمه اللغويه 
 

أعر ب ماتحته خط في العبارة  يتطلع إلى النسل الوفيبعلها  ترى وكان يحزنها أن تلدال  عقيماً كانت ـ 2

 ؟السابقة

  .وعالمة نصبه الفتحه الظاهره  منصوبخبر كان  :عقيما - 

 .وعالمة رفعه الضمه الظاهره  فعل مضارع مرفوع :تلد  - 

  .وعالمة نصبه الفتحه المقدره  فعل مضارع منصوب: ترى  - 

 وعالمة نصبها الفتحه الظاهره  همنصوب هصف : الوفي - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 : أعرب ما تحته فيما يلي ـ 2

 .بالكسره  مضاف إليه مجرور : األماكنفتمنت على زوجها أن يذهب بها وطفلها إلى أقصى  - 
 

  .بالفتحه  اسم كأن المنصوب :أوحى إليه أن يطيع أمرها  هللاوكأن   -
 

 .بالفتحه  مفعول به منصوب:  وحيدهلذلك سار على وطنه مخلفا وراءه  - 
 

 .ه حال منصوبة بالكسر:  غزيراتودموعها تنهمر   -

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

  . يزف البشرى إلى قومه ويدعوهم لإلقامة بالوادي (جرهم)وافد ـ 3

  ثن كلمة وافد واجمعها جمع مذكر سالما وجمع مؤنث سالما وغير ما يلزم ثم اعد كتابة العبارة صحيحة

 . وافدا جرهم يزفان البشرى إلى قومهما ويدعوانهم - 
 

 . إلى قوهم ويدعونهموافدوا جرهم يزفون البشرى  - 
 

  وافدات جرهم يزففن البشرى إلى قومهم ويدعونهم - 

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

  : أكمل بما هو مطلوب بين قوسينـ 4
 

  (حال). وحيدينترك إبراهيم هاجر وولدها  - 
 

 )صفة).  رضيعالم طفلها بكت األ - 
 

 (مفعول ألجله) .  طاعة هللاستسلمت هاجر ألمر إبراهيم   -
 

 (مفعول مطلق مؤكد للفعل) . استعطافاً  استعطفت سارة إبراهيم - 
 

 (ملحق بجمع المذكر السالم) .  األلبابفي قصة إسماعيل عبرة ألولي   -
 

*********************************************** ******************* 

 :التذوق الفني 
 

  : بين سر الجمال في العبارات التاليةـ 2
 

 .ه استعارة مكنية تدل على فرحتها وأملها في حياة سعيد:  تنجب ولدا تشرق به حياتهاـ 2

 

 . همكنية لتجسيد المعنوي في صورة حسي هاستعار: الغيرة دبت في قلبها ـ 2

 

تشبيه بليغ حيث شبه الحزن والشجن في شدتهما :  من الحزن والشجنعصفت بها أعاصير شديدة ـ 3

 . باألعاصير

 

 . استعارتان مكنيتان تجسدان المعنى وتوضحانه:  رحمة هللا تحوطها وعناية ربها تظللهاـ 4

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

 إبراز المعنى  ؟بين أثر الجمع بين الكلمتين المتضادتين في العبارة السابقة: إذ قست القلوب عله يرق لحاله ـ 2
 

 .وتوضيحه وتقويته وتوكيده 

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

 ين أدق في إبراز المعنى ؟ ولماذا ؟أي العبارتين التاليتـ 3
 

 األول مجازي يدل على شدة فرحته بالنبأ: فرجع يخبر قومه بوجود الماء -فرجع يزف إلى قومه البشرى ـ 2
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 يدل على شدة قلقها: األول :  وقد أحرقها التياع طفلها -وقد هاجها التياع طفلها ـ 2

============================================= ============= 

 لعبد هللا سنان: العقرب : الدرس الثالث 
 

 :الفهم واالستيعاب 
 

 بين النص ثقافة الشاعر وخبرته بالحياة ـ وضح تأثر الشاعر بثقافته اإلنسانيه من خالل فهمك للنص؟ 2
 

      .ومعرفته بمبائع الناس التي ال يمكن تغييرها 

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

 ـ الوحده الفكريه تعني مجموعة األبيات التي تمثل فكره محدده منطلقاً من فهمك الشامل للنص قم بتقسيمه 3
 

لطبع العقرب تحج إلى بيت هللا ـ توبة العقرب ـ الطبع يغلب التطبع ـ جزاء أصحاب اإلى وحداته الفكريه ؟ 

      .السيء

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

 ـ زاوج بين أفكار النص اآلتيه وما يناسبها من األمثال العربيه ؟4

 األمثال العربيه الفكــــــــر

 .اغي تدور الدوائر على الب ( 3)  .ـ ادعاء التنسك قد يخدع الناس 2

 .حبل الكذب قصير  ( 2 ) ـ البد أن يعود اإلنسان إلى األخالق األصليه 2

 .الطبع يغلب التطبع  ( 2 ) .ـ سوء الطبع عاقبته وخيمه 3

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

على قيمة األدب العربي وخلوده على مر ء تدل كثرة األمثال والحكم في األدب العربي ؟ ـ على أي شي5

      .السنين 

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

 ـ حدد من أبيات النص ما يرشد إلى المعاني اآلتيه ؟ 6
 

 .     وعادت تعلن في تسآلها    أنها تابت عن اللسع المشين  :لعقرب التوبه للناس بلسانها ـ إظهار ا2
 

 .     طوافها         ولها في الزهد شوق وحنين تورآها الناس في  :ـ انخداع الناس بتقواها الكاذبه 2
 

 .     هزيل وسمين  يوم كان السم تلقيه هنا   وهنا بين :ـ إظهار العقرب التوبه للناس بلسانها 3

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

  : يأتي الصحيح فيماكمل أمام الم) / ( ضع عالمة ـ 7
 

  .معرفه عميقه للناس :ـ تنم حكمة الشاعر عن 2
 

  .يلبث أن يظهر مسلكه الطبع اللئيم ال : ـ سلوك العقرب يدل على 2
 

 .الحقد : ـ أصدق وصف ينطبق على العقرب هنا 3

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

 ـ هات من النص ما يشير إلى ؟ 8
 

 .     ب التائبين ومشت مظهره توبتها           في خشوع في ركا : العقرب توبةـ 2
 

 .     وهنا حنت إلى أيامها    وبها من شر الحقد الدفين  :حنينها إلى طبعها القديم  ـ2
 

 .     ومضت تلسع حتى وثبت    وفوقها النعله بالضرب المهين  :انتقام الناس منها  ـ3

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ـ وضح المراد باألمثله اآلتيه منطلقاً من ثقافتك اإلنسانيه ؟ 9
 

  .شدة المكر والحيله العظيمه : ـ رضع فالن من ذئبه 2        .الخداع  :ـ وضع له السم في الدسم 2

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

 ـ اشرح البيت اآلتي في ضوء فهمك للنص؟ 20
 

 يجب أن ال ينخدع اإلنسان بالمظهر الحسن  :  ـ إن األفاعي وإن النت مالمسها   عند التقلب في أنيابها العطب
 

     .فربما يخبىء أحقاداً وأضراراً كالعقرب التي حجت بيت هللا الحرام 

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

 ما الذي يميز ثقافة الشاعرين سنان  وخالف النفس والشيطان واعصمها  وإن هما محضاك النصح فاتهمـ 22
 

 . ثقافه إنسانيه اجتماعيه واعيه والبوصيري ؟ 

*********************************** ******************************* 

 :الثروه اللغويه 
 

     .السهوله والوضوح ـ اإليجاز بالرمز ـ السمه العامه التي اتسمت بها مفردات النص؟ 2
 

 التفاعل الشديد مع النص ومشاركة الشاعر عاطفته ـ معرفة معان جديدة ـ تأثير تلك السمه في وجدانك ؟ 2
 

     .األلفاظ 
 

 زيادة الحصيله اللغويه ـ القدره على استخدام ه التي أضافهتها تلك المفردات إلى حصيلتك اللغويه ؟ ـ اإلضاف3
 

     .الرمز في األلفاظ 

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

ده لكلمات مألوفه وذلك حسب السياق فما المعاني التي تقترحها ـ الحصيله اللغويه قد تأتي من معان جدي2

 للمفردات اآلتيه ؟ 

     .كعبه ـ القرآن ـ الرسول صلى هللا عليه وسلم ال :ـ رمز المسلمين 
 

     .قفزت ـ تحركت بسرعه ـ هجمت  :وثبت  ـ         .أشعلت ـ اشتدت  :أذكت  ـ

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

 ـ تخير من النص ما يتالءم والفكر اآلتيه؟3
 

 .     ورآها الناس في تطوافها      ولها في الزهد شوق وحنين :إعالن التوبه يقضي إظهار التنسك ـ 2
 

 .     سع حتى وثبت    وفوقها النعله بالضرب المهين ومضت تل :تنبيه الناس على الحقيقه يدفعهم إلى االنتقام  ـ2
 

 .     ومشت مظهره توبتها           في خشوع في ركاب التائبين  :خداع الناس وإن طال البد أن ينكشف  ـ3

 ****************************************************************** 

 :السالمه اللغويه 
 

 حول الضمير في البيت السابق إلى المثنى وأعد  في خشوع في ركاب التائبين    مشت مظهره توبتهاوـ 2
 

 ومشيتا مظرتين توبتهما           في خشوع في ركاب التائبينكتابته ؟ 

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

 :التي تحتها خط في القصيده ـ أعرب الكلمات 2
 

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمه الظاهره  :ـ العقرب 
 

 .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم  :ـ السنين 
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 .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع المذكر السالم  :ـ السائلين 
 

 .وعالمة جره الياء ألنه جمع المذكر السالم مضاف إليه مجرور  :ـ المسلمين 
 

 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحه الظاهره والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه  :ـ نفسها 
 

 .نعت مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره  :ـ المشين 
 

 .لفظ الجالله مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحه الظاهره  :ـ هللا 
 

 .اسم مجرور بعد في وعالمة جره الكسره الظاهره والهاء ضمير  :افها ـ تطو
 

 .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمه الظاهره  :ـ شوق 
 

 .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره  :ـ مسوٍح 
 

 .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع المذكر السالم  :ـ الحاسدين 
 

 .نعت مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع المذكر السالم  : ـ الحاقدين
 

 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع المذكر السالم  :ـ البائسين 
 

 .وعالمة نصبه الفتحه الظاهره ( تستعرض)مفعول به منصوب للفعل  :ـ الماضي 
 

 .اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به  :ـ الذي 
 

 .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع المذكر السالم  :ـ اآلمنين 
 

 .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره  :ـ أيام 
 

 .نعت مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره  :ـ اللعين 
 

 .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره  :ـ هزيل 
 

 .الكسره الظاهره مضاف إليه مجرور وعالمة جره  :ـ الحقد 
 

 .نعت مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره  :ـ الدفين 
 

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمه الظاهره  :ـ النعله 
 

 .نعت مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره  :ـ المهين 
 

 .ظرف مكان منصوب بالفتحه  :ـ شماالً 
 

 .ره مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسره الظاه :ـ اللئام 
 

 .نعت مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع المذكر السالم  :ـ األرذلين 

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

 السابق؟ بين سبب ضبط كل كلمه في البيتتقرأ القرآن ترتيالً إذا     ما سجا الليل لرب العالمين ـ 3
 

 .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمه الظاهره  :ـ تقرأ 
 

 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحه الظاهره والفاعل ضمير مستتر تقديره هي  :ـ القرآن 
 

 .نائب عن المفعول المطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحه الظاهره  :ـ ترتيالً 
 

 .ي على السكون ظرف لما يستقبل من الزمان مبن :ـ إذا 
 

 .فعل ماضي مبني على الفتحه المقدره :ـ سجا 
 

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمه الظاهره  :ـ الليل  
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 .اسم مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره : حرف جر ـ رب : الالم  :ـ لرب 
 

 .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم  :ـ العالمين 

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

 :هات من النص كلمه فيها همزه متطرفه مكتوبه على السطر وبين سبب كتابتها على السطرـ 4
 

 .متطرفه بعد األلف  :ـ بكاء 

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

 :ـ ضع خطاً تحت الكلمه التي كتبت صحيحه فقط فيما يأتي 5
 

 .  ألقىـ  التائبـ الساءل ـ  هذايدعوا ـ سجى ـ ـ 

 ****************************************************************** 

 :التذوق الفني 
 

 يعمل إلى الرمز في توضيح أفكاره فما المتعه األدبيه التي تستشعرها في هذا اللون من األدب؟ ـ لجأ الشاعر 2
 

     .الرمز على إعمال العقل وإثارة الذهن ولفت اإلنتباه ويبين القدره على اإلسقاط األدبي 

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

 :ـ ما اإليحاءات التي تبعثها الكلمات اآلتيه 2
 

 .الخفاء  :ـ سجا الليل      .العظمه  :ـ رمز المسلمين  .   اإلنتماء  :ـ ركاب التائبين      .الخبث  :ـ العقرب 
 

 .الذله  :ـ الضرب المهين 

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

 من ( شماالً ويمين)ماذا ترى في اجتماع كلمتي إن طبع السوء من أخالقها   لم تحد عنه شماالً أو يمينـ 3
 

     .بينهما طباق يوضح المعنى ويقويه ويؤكده بالتضاد إضافة إلى المعنى في البيت السابق ؟ 

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

 يوضح ما أثر التشبيه السابق في توضيح المعنى المراد ؟ إن طبع السوء كامن كالنار في صم الصفا   ـ 4
 

     .المعنى وذلك بتصويره المعنوي وتجسيمه وإظهاره في صوره حسيه 

======================= =================================== 

 من جذور الوحده بين أبناء الخليج: الدرس الرابع 
 

 :الفهم واالستيعاب 
 

 فكرتين أساسيتين؟: ـ حدد ما يلي في الفراغات التاليه 2
 

  .للخليج موقع استراتيجي ساهم في جعلها منطقة وصل بين بلدان العالمـ 2
 

 . رضة لألطماع االستعماريةأهمية موقع الخليج جعلته عـ 2

 

 ـ فكرتين جزئيتين ؟2

  .كونت دول الخليج عالقات تجارية مع دول شرق أسياـ 2
 

  .كان الكتشاف النفط في الخليج دورا في جعله مطمعا للدول االستعماريةـ 2

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

 قل أن يوجد له نظير في ـ تتشابه الظروف الطبيعيه والبشريه منذ القدم في منطفة الخليج العربي تشابهاً 2
 

 وحدة اللغه ـ وحدة العادات والتقاليد ـ الجوار فما أبرز المالمح والسمات المشتركه بين بلدانه؟ العالم 
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 .مناخ واألحوال الجويه بالمالصقه ـ وحدة المبادىء والقيم ـ وحدة ال

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

فما مدى . ومجموعة من األوطان المستقلة في الوقت نفسه منطقة الخليج العربي وطنا واحدا يمكن أن تعد ـ 3

 ؟ سالمة هذه الفكرة برأيك

 كن ذلك فهناك الكثير من األمور المشتركة بين بلدان الخليج العربي والتي تؤهلها لتشكل بلدا واحدابالطبع يم 

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

  : يلي ماه من بين اإلجابات مالصحيحجابات أمام اإل) / ( ضع عالمة ـ 4
 

ألن شعوبها أكثر اتجاهاً نحو الوحده  :ـ تمثل منطقة الخليج العربي خط الدفاع عن الوطن العربي شرقاً 2

  .والتضامن 
 

  .حب البحر والمالحه التجاريه : ـ جذور الوحده العربيه بين أبناء الخليج العربي تمثلت قديماً 2
 

 .كانت تمثل وحدة اتجاهات وأهداف: به في العمق ألنها ـ كانت جذور الوحده بين أبناء الخليج العربي ضار3
 

 .يمثل إحدى الطرق الرئيسيه للتجاره الدوليه : ـ كان الخليج العربي مستهدفاً من الحمالت األوربيه ألنه 4
 

 .لما تشتمل عليه أرضه ومياهه من مصدر حيوي للطاقه : ـ أصبح الخليج اليوم ملتقى أقطار العالم 5

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

 :ـ رتب العوامل التاليه ترتيباً تنازلياً حسب أهميتها في تأكيد التشابه والتجانس بين أبنا منطقة الخليج 5
 

 .التفاعالت التاريخيه المشتركه أمام حمالت الغزو األوربي  ـ
 

 .ة االتصال البري والبحري والجوي سهول ـ
 

 .تشابه أنماط االستثمار والتجاره الخارجيه  ـ
 

 .وحدة الدين واللغه العربيه ـ
 

 .وحدة العادات والتقاليد العربيه  ـ
 

 .ندرة الموارد الطبيعيه للمياه العذبه  ـ
 

 .قلة انتشار الزراعه والمساحات الخضراء  ـ
 

 .به من تغيرات  كثرة إنتاج النفط وما ارتبط ـ

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

 :ما يأتي في إطار لغوي متكامل وسليم  عللـ 6
 

بسبب وعي الشعب وإصراره  ؟عدم قدرة الحمالت األوربية المتتابعة على النيل من شعوب منطقة الخليجـ 2

  .ى الدفاع عن أرضه وصيانته حرمتهعل

 

ألن الوحدة بين دول الخليج وبين دول  ؟االتجاه في الحاضر نحو التكامل بين شعوب المنطقة ودولهاـ 2

 .الوطن العربي ستساعد على دعم قوته وعلى تطوره وبنائه

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

 :أمام ما تراه خطأ فيما يلي ( X)ما تراه صحيحاً وعالمة أمام ) / ( ضع عالمة ـ 7
 

 (/ . ) ـ استطاع البرتغاليين الوصول إلى الهند عن طريق أحد المالحين العرب 
 

 ( X. ) ـ نجح البرتغاليين في السيطره على الخليج بفضل التقارب مع دوله وشعوبه 
 

 (/ )  .قوه البحريه العمانيه من أهم القوى التي أسهمت في طرد البرتغاليين من الخليج الـ 
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 (/ )  .ـ امتدت سيطرة القوه العربيه على الخليج إلى شواطئ أفريقيا 
 

 ( X) . ـ مما ساعد على نجاح القوه العربيه استخدام كل سفن الغوص في الحرب 

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

 ؟ فيم كان هذا النشاط موقع الخليج العربي هيأ ألبناء شرق الجزيرة العربية وشمالها نشاطا ملحوظاـ 8
 

 .  المتوسطعالم البحر كان في التجارة البحرية بين دول أسيا ودول 

 

 كان للخليج دور كبير في انتشار المنتجات  ؟ ن المنطقة وحتى بالد الشاموكيف أثر الخليج بموقعه في سكاـ 
 

 . من أسيا الى بالد الشام وأوربا وبالعكس حيث سمح موقع الخليج في تسهيل نقل وحماية هذه البضائع

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

 :أكمل العبارات التاليه بكلمات مناسبه  ـ9
 

 . التجاري والمالحيـ حمل عرب الخليج إلى بالد أخرى نشاطهم 
 

ـ في الوقت الذي كان فيه األوربيون يطلقون على المحيط المجاور لهم بحر الظلمات كان العرب منفتحين 

 .على العالم الخارجي 
 

قيا بالقوه البحريه في عمان لتحرير شواطئهم اقتداء بما تحقق على ـ استنجد العرب المقيمون بسواحل أفري

 .شواطىء الخليج العربي 
 

ـ كانت المراكز االستيطانيه على سواحل الخليج تنظر إلى القوه البحريه الصاعده في الخليج على أنها قوة 

 .الدوله العظمى 

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

 :اقرأ العباره التاليه ثم أجب  ـ2
 

ـ التقى العرب على شواطىء أفريقيا قلوباً وأرواحاً وكانوا رسل خير وسالم وحب تعمقت في نفوسهم جذور 2

 .أواصر راسخه ما كان لأليام أن تنال منهم 
 

 .ستعاره حيث شبه القلوب واألرواح أشخاصاً تتالقى ا :سابقه ـ حدد مواطن الجمال الفني في العبارات ال2
 

 .ستعاره حيث شبه الروابط نباتات لها جذور ا: تعمقت في نفوسهم جذور أواصر راسخه ـ 2

 

 فلماذا؟بالنصب ( قلوباً وأرواحاً ) ـ جاءت الكلمتان 2
 

 .ف منصوب وعالمة نصبه الفتحه معطو :ـ أرواحاً .     تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحه  :قلوباً ـ 

 
 

 فلماذا؟بالجر ( خير وسالم ) ـ جاءت الكلمتان 3
 

 .  مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره  :خير ـ 
 

 .الواو حرف عطف ـ سالم معطوف مجرور وعالمة جره الكسره الظاهره  :ـ وسالم 

 

 (.  التقى)اعل للفعل ف :العرب ـ فلماذا؟    بالرفع ( العرب ) ـ ضبطت كلمة 4

 

  ؟ مع بيان السبب ؟(أواصر ) ـ كيف تضبط كلمة 5
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صيغة ) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحه نيابةً عن الكسره ألنه ممنوع من الصرف  :أواصر ـ 

 ( .منتهى الجموع 

 ========================================================== 
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1520 - 4201Set Book Question/ Grade Eleven Module One 

( Getting together)  
 

Unit one (Festivals and occasions ) 
 

 

1-Mention two of the most important festivals in Kuwait. 
 

stival .b)The Qurain Cultural Fe.      a) The Hala February Festival  

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

2- What does Hala February Festival celebrate? 
 

b) shopping and economic events.         a) cultural and patriotic celebrities. 

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

3- What does the Qurain Cultural Festival celebrate? 
 

d) artistic event.    c)film screenings.      b) exhibitions.       a) multitude of concerts. 

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

4-When does each festival Happen? 
 

a) Hala February Festival : Annually, in February, in spring. 
 

 

.b) Qurain Cultural Festival:  annually ,from November late till early December  

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

5- The Hala February Festival is a patriotic celebration because : 
 

It coincides with National Day on 25th. Feb. and The Liberation Day on 26th. Feb. 

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

6-Why has the Qurain Cultural Festival become the centre of cultural dialogue in  
 

ea with Because every year artists gather from throughout the arKuwait?           
 

.guests from outside Kuwait participate in the festival 

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

Some artists   How does the Qurain Cultural Festival reward and honour artists ? -7

warded " Appreciation" and " Encouragement" awards for their work.are a 

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

8- What does each festival have to offer its visitors? 
 

ertainment, shopping, carnivals, raffles and contests.a) Hala February Festival : ent 
 

b) Qurain Cultural Festival: Participation in all activities and events are free of    

charge. 

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

9-The Japanese cherry trees are different from other cherry trees. True or false? 
 

as they don't produce fruit.   ,   True 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 10- What events, other than the blossoming of  the cherry trees,do the festivals 
 

.The start of the academic and financial yearsmark in Japan?                 

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

They can benefit economically.it society?     How can festivals benef -11 
 

People learn about theirs and other cultures and traditions. 
 

They can raise their patriotic feelings. 

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

12- Name the various types of disciplines showcased during the QCF? 
 

c) TV. Direction              B) Translation.            a) Short story writing. 

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

13- How does the QCF. Nurture Kuwaiti culture? 
 

By providing platform for the growth of talented youths 

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

14- Festivals are a celebration of our relationship with the world we live in  Justify. 
  

Festivals bring people together.         True. 

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

15-Why is Hajj important? 
 

It is the annual pilgrimage to Mecca.B)      It is one of the five pillars of Islam.a)  

=========================================================== 

Unit two ( Family Celebration) 
 

Mention some of the most popular family celebrations spread in Kuwait : 
 

   c) graduation                   b) having new baby                 a)Wedding 
  

.e) returning from Hajj.          d) coming back from traveling 

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

2- How do families celebrate their occasions? 
 

b) exchanging gifts.        ng together round a large meal.a) By getti 

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

3- What arrangement do families make for their getting together? 
 

c) Invitation cards..                 B) food and drinks     .    a) Place of celebration 

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

It is a tradition popular in England:What do you know about the baby shower? -4    
 

b) welcomes the parents into parenthood.              rates the birth of a child.a) Celeb 

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

  arenthood.To ease the transition into pWhat is the purpose of the baby shower?  -5 

To show the parents support and friendship.    
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6-Mention some of items offered in the baby shower. Items which are needed to 

care for the new baby, like: 
 

d) toys.        c) clothing          b) prams         a) Cribs 

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

       a) No     Is it common to have a baby shower in Kuwait? Why? -7 
 

Instead, something similar  .b) because it is not part of our culture and tradition 
 

birth.occurs after the baby  

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

a) They live in tents.    How do nomadic people live all over the world? -8  
 

't go to school.c). they don                   b) they move a lot for food and water. 
 

=========================================================== 

Unit three (Meeting places) 
 

.b)Restaurants.          a)at homes    Where do people meet in Kuwait?-1 
     

 

.f) In shopping malls              e) In Diwaniya      C) Coffee houses 

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

2- Where do people find up to date information about everything in life? 
 

They log on to the Internet. 

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

3- What was the main role that coffee houses played when it first opened in 

England?       Or: The early Coffee houses where not socially important. (   X ) 
 

.b) Catch up on the latest news  .         a) people could read the newspapers 
 

d. do business..                      c. Listen to scientific lectures 

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

4- What kinds of people met in the early European coffee houses? 
  

d)scientists.s.         c) politician             b) writers.n .           a) business me  

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

5- Give two reasons why do people like coffee. 
  

.B) it gives them more energy.            a) because it has interesting taste  

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

6- What is the importance of Diwaniya in the Kuwaiti society? 
 

aniya is family, public and political meeting places.The Diw 

****************************************************************** 

Are the following statements true or false? Justify your answers. 

 ?sleepyo Coffee became popular all over the world because it helps people t -7

it gives more energy when people feel sleepy.                    False 
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.True   Coffee in an important part in Kuwaiti hospitality ?-8 
 

g and drinking coffee has been the heart of famous hospitality.as servin 

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

False                 Coffee is the only beverage spread in Kuwait ?-9 
 

y other drinks like: tea, juice and milk with different flavours.as there are man   

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

. TrueDiwaniya has been very important for the extended families in Kuwait?    -10 
 

t reinforces strong ties between the extended families.a) i 
  

b) weddings and funeral ceremonies for the male side of the family are held there.  

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

.Falsethe most important exports of China are coffee and sugar?     Some of  -11 
 

they are silk, porcelain and tea. 

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

True?          Tea is the most popular dink in the world now  -12 
 

as it is drunk by more people than either coffee or cocoa.  

========================================================== 

Unit Four ( Communicating ) 
 

1) What is your favourite  method of communication? Why ?  
 

2) What are the four barriers to effective communication ?  
   

  verbal signals.-c) non              b) assumptions.            a) poor listening skills. 
 

d) improper use of questions.  

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

3- What four factors cause poor listening skills to develop ?       Or  

b) distraction.    a) lack of interest .    What can poor listening skills result from ? 
 

d) passive listening.       c) disagreement with the speaker. 

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

A person who:What are the characteristics of good listener?    -4 
 

    b) listens between the lines .          a) Listens openly with empathy. 
          

d) doesn't judge before he comprehends.          rds.c) doesn't react to emotional wo 

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

5- Why is empathy an essential factor for healthy communication?  
   

ld through the eyes of others.a) Empathy helps to see the wor 
 

c) it helps to avoid misunderstanding.             b) It helps to solve many problems.  

******************************************************************  

Are the following statements true or false :  Justify.  
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6- A major source of communication problems is empathy.  (  X  ) 
  

False, it is defensiveness.  

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

7- The internet is the best means of communication recently. (√   ) 
  

True. It brings the whole world closer together.  

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

8-What information should be included in a letter of application?          
 

               c) Day and date of birth.       b) Place of residence.         .a) The certificate 
 

d) Current position.  

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

9- Some people still write traditional letters. 
 

ue, people who don't have modern communicationTr  

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

10- What's the difference between formal and informal letter?  
 

b) friendly informal words.           ntracted.a) verbs are co:    In the informal letter 
 

b)formal words and phrases. .                 a) full verb form       In the formal letter: 

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

11- There are many methods of communication. Mention some? 
 

mails.-f )E.     e) Letters.     d)Compute e.    c) Newspapers.      b) TV      a) Mobile. 

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

  12- What are the advantages of studying abroad?  
   

a) it's a great opportunity to enhance one's skills. 
  

b) one can be more responsible and independent.  

=========================================================== 

(Writing) Unit: 5: 
 

Why did people develop special kinds of writing? 
 

b) to pass on information.                  a) to document history.  

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

2- Why is the written form of Arabic the second most widely used alphabet in the  
 

  a) it has been used since 7th. Century CE.world?              
       

 

b)  it is the basis of other forms of writing. 

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

3-In what way is Arabic writing like the Chinese?  

b) It is a practical method of communication.           a) It is a precious art form.   

4-What were pictograms used for?  
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To communicate economic information “agriculture and financial matters” 

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

Before Common Era.                     What does BCE stand for?-5 

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

6-Cuneiform is a symbol of modern writing. True or false? 
 

False, because it's a symbol of ancient writing. 

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

b) Cuneiform.           a) Pictograms     ritings ?Mention some kinds of ancient w-7 
 

f) Arabic..                 e) Roman.         d) Phoenicians.           c) Hieroglyphics 

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

8- How did people learn about their history before recording? 
  

) telling stories.c        b) oral history.       a) through studying old form of writing. 

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

True. It's written from right to left.lphabet differ from Roman ones?     Arabic a -9 

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

10-French language dominates the communication and business world nowadays? 
  

alse. It is English.F 

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

11-The development of computers affect people handwriting? 
 

people nowadays depend on computers and leave pens and papers.                                                                                                                                  

=========================================================== 

Unit six ( On the phone ) 
  

1-Mention some of the different uses of mobile phones?   
 

c) Some mobiles can function as a radio. .          b)   To send SMS.            a) To chat 
 

 

mails .-f) Send and receive e.            e) Alarm clocks.          d) Watches 

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

2-What is the importance of desktop in mobile phones?  
 

It makes the mobile phone a window to one's computer. 

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

3-What is meant by “teleported”?  
 

It is a combination of the words “telephone” and “computer” used to describe 

Increasingly advanced mobile phones. 

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

4-How can mobiles be useful for professionals? 
 

They can schedule their daily agenda to communicate with staff and clients. 

Metaphor compares two images, ideas or things by making Define a metaphor?    -5 
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a direct identification between them. 

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

A simile compared  two images, ideas or things by using a Define a simile?      -6

.word such as like (or) as 

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

7-Why is it a good idea to recycle old mobile phones? 
  

b) To provide a good gift.                        a) To prevent waste. 

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

8-What do people do with their old mobile phone when they buy a new one? 
 

    b) Give to friend or sibling.         a) Return phone to shop.  

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

9-What could happen if some people gave their mobile phone to their younger 
 

Problems might arise if people continued to call your old phone siblings?              
 

expecting to talk to you. 

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

10-What is the job of the specialist companies for recycling phones? 
 

Specialist companies clean, repair and recycle all or parts of the phone. 

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

11-Mobile phones have become a necessity for people of various ages and jobs.  
 

a)Students use them to tell their parents where they are. Explain?           
 

c) Parents use them to check on their children.      b)Young  men use them to chat. 
 

.) Mobile phones can be used as calendars, watches and alarm clocksd 

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

12-What do you predict mobile phones will be like in the future? 
 

computing and–inant device for CCC : ( communication They will be the dom 
 

content ) .They will be the ultimate remote control of our life.   

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

13-mention some uses of the mobile phones?  

b)The can browse websites.     a)People use them to send and receive messages. 

****************************************************************** 

Are the following statements ( True ) or ( False ) ? Justify your answers :  

 

The Chinese do. -            . ( X ) te with a brush and inkThe Egyptians wri -1 

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

2-The written form of Arabic is the second most widely used alphabet in the world. 
 

 .been used since the 4th century CEIt has -       (√)  
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It is the basis of other forms of writing.  -      It is used throughout the Arab world. - 

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

3- Being a good listener helps you to solve many problems. (  √  )   
        

As it's a good way to see the world through the eyes of others.  -  

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

 4- For many people, the internet is an abstract technology that doesn't relate to 

their lives. (  √  )         
  

     Illiteracy is often high in these places -       distance places. -As they live in far - 

=========================================================== 

David Copperfield   Episode 1 
“Miss Betsey Trotwood visited my mother.  She was my father’s aunt, and my 

father had been dead fix month.” 

1-How important is the role of the father in the novel? 

The father appears to play an important role in the novel, for the two characters, 

ew up without a father in their lives. Steerforth Steerforth and Uriah Heep. They gr

envies Ham for this reason. 

*************************************************************** 

2-Is David affected by the absence of his father in his life? If so, how? If not, how 

does he manage to overcome this? 

David was affected by his lack of a father, with the lack of guidance. On the other 

hand, he was not affected the way Steerforth and Uriah were, for he finally did find 

this happiness. (This could be because he had Peggotty and Mr. Dick in his life.) 

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

David Copperfield  Episode two 
“If a man earns twenty pounds a year and spends nineteen pounds, nineteen 

shillings and sixpence, he’ll be happy.” 

1-Does Dickens equate high social class with low moral character and vice versa? 

How? 

Dickens does not seem to show a relationship between class and character, for 

example, Agnes comes from a wealthy family and yet is one of the kindest 

my Traddles is the same way: wealthy, yet extremely characters in the novel. Tom

kind. Uriah Heep, on the other hand is not wealthy but is the novel's villain. 

*************************************************************** 

2-Does he equate low social class with unhappiness? Explain with examples from 

the text. 

Dickens does not seem to equate poverty with unhappiness. The Peggottys are a 

 good example, especially Ham: poor yet hardworking and, ultimately, happy. The

the  unhappiness shown by characters such as Steerforth and the Micawbers is
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result of their greediness. Dickens reminds us that an individual is responsible for 

.his or own choices, not being a simple product of one’s situation 

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

David Copperfield Episode three 
Miss Betsey said  “be a good boy  never be mean or cruel and never tell a lie" 

1-What did she mean? 

She wants him to be a good person so that she can be proud of him someday. 

========================================================== 

David Copperfield Episode four 
“Oh, [Uriah] pretends to be humble, but he’s half-owner in my father’s business 

now. My father needed help and somehow Uriah persuaded him to make him half-

owner. You must be nice to him, Trotwood, or my father will suffer.” 

1-What role does Uriah Heep play in the novel? 

Uriah Heep plays the novel's villain and serves as a warning to the readers. He is 

climber, who fakes humbleness and humility while -the quintessential slimy social

tempts to boost his own status and demean others.going behind people's backs in at 

*************************************************************** 

2-How does Dickens characterize him? 

Pphysically, through Uriah's slimy appearance, and through the use of 

o predict Uriah's betrayal. Uriah finally seems foreshadowing, which Dickens uses t

to experience some moral correction after society (represented first of all by his 

victims) stands up for a better morality, sends him to prison, and works to make 

prison truly correctional for him. 

===========================================================

David Copperfield Episode six 
“The sea was rough and the waves were higher than a house, and I had very little 

sleep that night.” 

1- There are many references to the sea throughout the novel; what significance do 

these references have? 

The sea has an important role from the beginning of the novel. It is vast and 

unpredictable, both beneficial and deadly, for while people like the Peggottys earn 

s, including the a living from the ocean, it also has the power to take away live

fathers of Ham and Emily. It takes Steerforth's life, and when Ham tries to 

intervene, it takes Ham's life as well. 

===========================================================  

The Adventures of Huckleberry Finn Episode 1 
1-In episode 1, one night Huckleberry says “Then I heard a call from the garden 

mee- yow ,   mee-yow.” 

1- Who called Huck ?          2- Why would he not call Huck by his name? 
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2-“When Tom gave the word, we rushed down the hill to attack the travellers.” 

a) Why did Huck and his friends want to attack the travellers? 

b) Who were the actual travellers? 

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

3-When the salt spilled on the table Huck says “.......I knew I was going to have 

bad luck.” 

1-What bad luck befell Huck? 

2- Do you believe in such superstitions? Justify your answer? 

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

4-After reaching Jackson’s Island Huck says, “On the second day I had a surprise.” 

1- What was the surprise?      2-Why does he call it a surprise? 

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

5- After listening to Jim’s explanation, Huck says, “Jim was the most honest 

person I have ever met and I believed him.” 

1-Why did Huck believe Jim’s words? 

2-Do you think Huck is right to believe Jim? 

=========================================================== 

The Adventures of Huckleberry Finn Episode two 
6- “I was glad to be on the river again. It was kind of peaceful drifting down the 

big river” 

1- What is the role of the Mississippi River in this novel? 

ver is a symbol of At the beginning of The Adventures of Huckleberry Finn, the ri

freedom and change.  The raft on the river represents a peaceful, alternative space 

where Huck and Jim, free of hassles and disapproving stares, can enjoy one 

e and another’s company and revel in the small pleasures of life, like smoking a pip

watching the stars. 

*************************************************************** 

2-How does the river represent the real world? 

The real world is represented when the river floods, bringing Huck and Jim into 

len goods. Also when a thick fog causes contact with criminals, wrecks, and sto

them to miss the mouth of the Ohio River, which was to be their route to freedom. 

==========================================================  

The Adventures of Huckleberry Finn Episode three 

“The king realized that life was more important than money.” 

1-Why did the king consider life more important than money? 

After he was robbed and lost all his money he realised that life is more A)

important than money. 

"Someone called out take a collection for him! Pass the hat around!" 

1-Why did people collect money for the king? 
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Because he burst into tears and they sympathized with him. 

***************************************************************  

2-Why do people help each others in hardships? 

Because sympathy and empathy are human values that everybody share.  When 

someone is in need people tend to help out by all means possible. 

=========================================================== 

The Adventures of Huckleberry Finn Episode four 
" Next day, we came to another small town. They wanted to perform the same play 

as before, but the King thought it wouldn't be safe." 

1-Why did the King think it wouldn't be safe to perform the same play? 

Because news of their last performance might have traveled downriver by then. 

*************************************************************** 

2-What did the King decide to do then?  

 The king decided to go ashore and see what happened. 

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

"The King started asking more about this Peter Wilks and his brother Harvey." 

1-  Where did Harvey live? With whom? 

, who was deaf and dumb.He lived in England with his younger brother William 

*************************************************************** 

2-How much was the property of Peter Wilks and to whom would it supposedly go 

to after his death? 

Most of this  The property was a sum of six thousand dollars and some land as well.

property would supposedly go to Wilks's brother Harvey and some of it would go 

to Wilks's nieces, Mary Jane, Susan and Joana. 

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

The king was really a fraud. He tried to get the property of Wilks by any means. 

1- What did the king do to get this property? 

After collecting much information about Wilks and his brother Harvey, the king 

pretended to be Harvey, Wilks's brother. 

*************************************************************** 

2- Who revealed the true identity of the king and the duke? 

Huck told the truth to Mary Jane, who revealed it to everyone the next day. 

" Come on, Jim, set her free. We are rid of them at last! Jim ran out of the tent and 

came towards me with his hands out." 

1- Why was Huck frightened when Jim came out of the tent? 

Huck was frightened of Jim because the latter was wearing his white robes and his 

face was painted blue. 

***************************************************************  
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2-What does the underlined word ' them ' refer to? 

It refers to both the king and the duke. 

=========================================================== 

The Adventures of Huckleberry Finn    Episode 5: 
1-Huckleberry Finn wrote a letter to tell Miss Watson where her runaway servant 

Jim was, but later on he tore up the letter. 

1- What happened to Jim?  An old man with a bald head had sold Jim as a servant 

to Mr. Phelps for only forty dollars. 

*************************************************************** 

2- Why did Huckleberry Finn decide to tear up the letter? 

Huck remembered how glad he'd been to see Jim after the feud. - 

Huck remembered how Jim would keep watch for him. - 

e Huck remembered how Jim said old Huck was the best friend he had in th -

world. 

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

2-Uncle Silas returned home hopeless because he didn't find Tom Sawyer on the 

boat. Suddenly, Aunt Sally showed him Huck Finn and she thought that he was 

Tom Sawyer. 

1-What were Huck Finn's reactions?    - He was surprised himself. 

He had to pretend to be Tom Sawyer and answer all their questions about his 

family. 

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

3-Huck Finn met Tom Sawyer by chance and informed him about what happened 

to Jim. 

1-What did they decide to do?   - They decided to keep quiet about their plan. 

They decided to rescue Jim. - 

=========================================================== 

The adventures of Huckleberry Finn  Episode Six 

1-" Of course, Tom Sawyer was right. He was a lot cleverer than me. I would have 

never thought of that." 

1-What did Tom recognize when he saw the food which was carried by the man? 

Jim was imprisoned in the hut. He recognized that 

***************************************************************  

2-What did they intend to do when they saw Jim imprisoned in the hut? 

They intended to put a plan to set him free. 

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

2-"So we used the picks and shovels and got much better. After half an hour, we 

had made quite a fair hole.” 

1-What did Huck Finn and Tom use to dig the tunnel at first? Why? 
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Because Tom wanted to make the job harder.They used dinner knives.  

*************************************************************** 

To set Jim free through them.Why did they try to dig that tunnel?   -2 

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

3-"When I got back to the Phelp's place, Aunt Sally was so pleased to see me that 

she just cried.” 

1-Why was aunt Sally so pleased to see Huck Finn ? 

Because she was worried about him as he spent the whole night outside. 

*************************************************************** 

2-Where did Tom spend his night, and whom did he spend it with? 

He spent his night in the raft with Jim. 

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

4-"Then Aunt Polly turned round and looked at Tom pretty severely. He admitted 

that he'd collected Aunt Polly's letters from the post office and kept them hidden 

away". 

1-Why did Tom keep his aunt's letters away? 

 le.Because he knew that they would cause troub

*************************************************************** 

2-What was the result of keeping these letters away ? 

Aunt Sally didn’t know that Miss Watson sat Jim free. 

=========================================================== 
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 م  2520 /4202الفصل الدراسي األول  حادي عشر علميللصف ال جلوجيامذكرة ال
 

 .العلم الذي يسعى إلى فهم كوكب األرض  ( :الجيولوجيا ) ـ علم األرض 2
 

 .األرضيه ودراستها  يستخدم لتحليل الصخور والمعادن في القشره :ـ علم الكيمياء 2
 

يساعد على تفسير أنواع القوى الفيزيائيه التي تؤثر في كوكب األرض ورد فعل المواد  :ـ علم الفيزياء 3

 .األرضيه كاستجابه لهذه القوى 
 

يمدنا علم الحيوان وعلم النبات بالمعلومات الضروريه لتعرف طبيعة الحيوانات والنباتات  :ـ علم األحياء 4

 .القديمه 
 

يخبرنا عن وضع كوكب األرض في الكون باإلضافه إلى أنه يمدنا بالعديد من النظريات عن  :ـ علم الفلك 5

 .أصل هذا الكوكب 
 

 .وتهدف إلى فهم العديد من العمليات التي تتم تحت سطح األرض أو عليه  :الجيويوجيا الفيزيائيه ـ 6
 

 . رض وتطورها عبر الزمنأصل األوتهدف إلى فهم  :الجيويوجيا التاريخيه ـ 7
 

 .وترتيبها داخل األرض  رعلم يشرح نظام الصخو :ـ الجيولوجيا التركيبيه 8
 

 .هو العلم الذي يفسر أصل مالمح سطح األرض  :ـ الجيومورفولوجيا 9
 

وتعني بدراسة المنتجات االقتصاديه للقشره األرضيه وتطبيقاتها ألهداف  :ـ الجيولوجيا االقتصاديه 20

 .ه وصناعيه تجاري
 

 .قسم من الجيولوجيا يتناول المواد المكونه لألرض  : علم الجيولوجياـ 22
 

 .الكثير من المالمح والمظاهر لألرض ثم تشكيلها بواسطة كوارث هائله  :ظرية الكوارث ـ ن22
 

 ( .الحاضر مفتاح الماضي ) المبدأ الذي ينادي بأن  :مبدأ االنتظام المستديم ـ 23
 

عباره عن مركبات كيميائيه أو عناصر كيميائيه في حاالت قليله كل منها له تركيب خاص  :دن ـ المعا24

 .وخواص فيزيائيه مميزه خاصه به 

     .مركب كيميائي صلب متبلر  :ـ المعدن 25
 

 .معدن ذات انتشار واسع وقد يتكون من أكثر من معدن  :ـ الصخر 26
 

 .م الذي يسعى إلى فهم كوكب األرض هو العل ( :الجيولوجيا)األرض ـ علم 27
 

 .وتهدف إلى فهم العديد من العمليات التي تتم تحت سطح األرض أو عليه  :الجيويوجيا الفيزيائيه ـ 28
 

 . أصل األرض وتطورها عبر الزمنوتهدف إلى فهم  :الجيويوجيا التاريخيه ـ 29
 

 .ا داخل األرض وترتيبه رعلم يشرح نظام الصخو :ـ الجيولوجيا التركيبيه 20
 

 .العلم الذي يفسر أصل مالمح سطح األرض  :ـ الجيومورفولوجيا 22
 

وتعني بدراسة المنتجات االقتصاديه للقشره األرضيه وتطبيقاتها ألهداف  :ـ الجيولوجيا االقتصاديه 22

 .تجاريه وصناعيه 
 

 .األرض وهما يقدمان معلومات مطلوبه عن مكونات  :ـ علم المعادن وعلم الصخور 23
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ماده صلبه غير عضويه توجد بصوره طبيعيه ولها تركيب بلوري منظم وتركيب كيميائي  :المعدن ـ 24

 .محدد 
 

عباره عن مركبات كيميائيه أو عناصر كيميائيه في حاالت قليله كل منها له تركيب  : نظام الجبليـ ال25

 .خاص وخواص فيزيائيه مميزه خاصه به 
 

 .أن ذراتها مرتبه في شكل متكرر وهذه األشكال المنتظمه المتكرره تسمى بلورات  : مواد البلوريهـ ال26
 

 . بريق المعادن التي لها مظهر الفلزات :البريق الفلزي ـ 27
 

 .بريق طبقه خارجيه تكونت على سطح المعدن الفلزي بعد تعرضه للهواء  :ـ البريق شبه الفلزي 28 
 

 . ادن غير الفلزيه بريق المع :البريق الالفلزي ـ 29
 

 .ال تنفذ أي ضوء :ـ معادن غير شفافه أو معتمه 30
 

 .تنفذ الضوء وال ترى صوره من خاللها :ـ معادن نصف شفافه 32
 

 .تنفذ الضوء ترى صوره من خاللها :ـ معادن شفافه 32
 

لذريه الضعيفه في االنفصام وميل المعدن للكسر أو التشقق ويحدث خالل مستويات الروابط ا :ـ االنشقاق 33

 .التركيب البلوري للمعادن 
 

 .تظهر بعض المعادن تغيرا في اللون عند النظر إليها من زوايا مختلفه :تالعب األلوان ـ 34
 

 .عند النظر إلى بعض المعادن فإنها تتخذ شكل النجم الالمع  : ـ النجوميه35
 

رافيه التي تتراكم فيها الرواسب التي تكون الصخور البيئات الرسوبيه هي األماكن الجغ :البيئه الرسوبيه ـ 36

 .الرسوبيه 
 

 .وصف حجم الحبيبات وشكلها وترتيبها داخل الصخر  :ـ نسيج 37
 

 .صخر يحوي معادن ذات ترتيب عشوائي  : غير متورق ـ نسيج38
 

ازيه صخر متحول تحوي معادن ذات صفائحيه وتبدو الحبيبات منتظمه في صوف متو : متورق ـ نسيج39

 . أو شبه متوازيه 
 

 . ثنيات في الطبقات الصخريه في القشره األرضيه تنتج عن قوى إجهادات التضاغط   :ـ الطيات 40
 

 .الزاويه المحصوره بين وجهين بلوريين متجاورين  :بين الوجهيه  ـ الزاويه42
 

 .الناتجه من تالقي أكثر من وجهين  الزاويه :ـ الزاويه المجسمه 42
 

 . المستوى الذي يقسم البلوره إلى جزأين متساويين : توى تماثلمسـ 43
 

 .الخط الذي يتكرر الوجه أربع مرات عند لف البلوره لفه كامله في الفراغ  :محور تماثل رباعي ـ 44
 

 . البلوره التي تقفل الفراغ بمجموعه واحده من األوجه :بلوره بسيطه ـ 45
 

 . مجموعه من األوجهأكثر من فل الفراغ بالبلوره التي تق : مركبهبلوره ـ 46
 

جسم صلب غير عضوي يتكون طبيعيا ويتميز بترتيب فراغي منظم لذراته وأيوناته ينعكس  :البلوره ـ 47

 .خارجيا على هيئة أسطح مستويه تسمى األوجه البلوريه 
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 . (فلز + ز الفل) ساهمة زوج أو أكثر من اإللكترونات بين الذرات م : تساهميهالرابطه الـ 48
 

 . (فلز + الفلز ) تنشأ بين ذرتين تختلفان في المقدره على كسب اإللكترونات أو فقدانها  : يونيهالرابطه األـ 49
 

 . (فلز + الفلز ) الذرات الفلزيه تميل إلى فقدان اإللكترونات الموجوده في مستوياتها الخارجيه  : فلزيهالرابطه الـ 50
 

 . قوى جذب ضعيفه مختلفه على أسطح متعادله كهربائيا في المعدن : فان دير فالرابطه ـ 52
 

ماده ضخريه منصهره تحت سطح األرض عادة ما تتضمن الصهاره بعض الحبيبات  :ـ الصهاره 52

 .أو الغازات الذائبه باإلضافه إلى السائل المنصهر/المعدنيه الصلبه و

 .هاره التي تطفح على سطح األرضوصف الص ( :الالفا)ـ الحمم أو الطفوح البركانيه53
 

 .الصخور التي يسود فيها معدني السيليكات  :التركيب الجرانيتي ـ 54
 

 .الصخور التي تحتوي على العديد من معادن السيليكات الداكنة اللون  :التركيب البازلتي ـ 55
 

 .أسطح مستويه تنفصل أو تتكسر الصخور على طولها  :مستويات التطبق ـ 56
 

تغير الحبيبات داخل الطبقه الرسوبيه الواحده تدريجيا من الخشن عند قاعدة الطبقه إلى  :التطبق المتدرج ـ 57

 .الدقيق الناعم في أعالها 
 

تموجات صغيره من الرمل الذي يظهر على سطح إحدى الطبقات الرسوبيه بفعل المياه  :عالمات النيم ـ 58

 .الجاريه أو الهواء 
 

تموجات صغيره في الرمل على سطح الطبقات الرسوبيه تشكلت بفعل حركة  :التياريه ـ عالمات النيم 59

الرياح أو الماء وتظهر شكال غير متماثل وتكون ذات جوانب شديدة االنحدار باتجاه هبوط التيار ومنحدره 

  . وتنتج عن حركة الماء أو الهواء المتحركين باتجاه واحد تدريجيا باتجاه مصدر التيار
 

تموجات صغيره في الرمل على سطح الطبقات الرسوبيه تشكلت بفعل حركة  :عالمات النيم التذبذبيه  ـ60

عن حركة األمواج السطحيه ذهابا وإيابا في بيئه ضحله  الرياح أو الماء وتظهر تموجات شكلها متماثل وتنتج

   .قريبه من الشاطىء 
 

 .سه عندما يرتفع مستوى البحر عن مستوى القاره تحرك الشاطئ إلى داخل الياب :الطغيان البحري ـ 62
 

 .انخفاض مستوى البحر بالنسبه إلى إحدى القارات  :االنحسار أو االرتداد البحري ـ 62
 

 . كتله من الصخور الرسوبيه ذات مظاهر تميزها عن السحنات األخرى :السحنه ـ 63
 

ون عندما تحتوي طبقه من الصخور الرسوبيه على كثبان الرمليه يتكاألكثر تميزا لل :ـ التطبق المتقاطع 64

 .طبقات قد تكون مائله أو أفقيه 
 

نوع خاص من التطبيق حيث تتغير الحبيبات تدريجيا داخل الطبقه الرسوبيه الواحده  :ـ التطبق المتدرج 65

 .من الخشنه في القاع إلى الدقيقه في قمة الطبقه
 

 .الشاطئ والبيئات الموازيه له في اتجاه البحرتحرك  :البحري ( االرتداد)ـ االنحسار 66
 

   .تحرك الشاطئ والبيئات الموازيه له إلى داخل اليابسه  :ـ الطغيان البحري 67
 

 . المكان حيث تتراكم الرواسب المكونه للصخور الرسوبيه :البيئه الرسوبيه ـ 68
 

 .ابه لتغير الظروف  أو نسيج الصخر كإستج/التغير في التركيب المعدني و :التحول ـ 69
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  .الصخور الناريه والرسوبيه عندما تتعرض للتحول  :صخور متحوله ـ 70
 

 . تبدل الصخر من نوع إلى آخر  :تحول الصخرـ 72
 

 . الصخر الذي نشأ منه الصخر المتحول  :صخر المنشأ أو الصخر األصلي ـ 72
 

 .يع االتجاهات ضغط القوى على الصخر بالتساوي في جم :الضغط المحيط ـ 73
 

 . التحول الصخري المعدني باإلحالل الكيميائي  :التحول الميتاسوماتي ـ 74
 

 .يحتوي على حبيبات معدنيه لها ترتيب معين صخر  :نسيج متورق ـ 75
 

 .تكوين حبيبات معدنيه جديده من القديمه  :إعادة التبلور ـ 76
 

رق الصخر التي تنمو فيها بلورات المعادن الصفائحيه خاصية تو ( :النسيج الشيستوزي ) الشيستوزيه ـ 77

إلى الدرجه التي يمكن تمييزها بالعين المجرده وبالتالي يصبح النسيج كبيرا فيبدو الصخر كما لو كان متطبقا 

 .أو له تركيب طبقي 
 

 . سم يطلق على الصخر الذي يتميز بالنسيج الشيستوزي ا  :الشيست ـ 78
 

النسيج الذي تنفصل فيه المعادن بعضها عن بعض نتيجة هرة األيونات التي تحدث  :النسيج النيسوزي ـ 79

 .خالل عمليات التحول عالية المستوى ما يعطي الصخر مظهرا ذو أحزمه 
 

 .يطلق على الصخر المتحول ذي النسيج النيسوزي  اسم :نيس ـ 80
 

 .حبيبات النسيج الذي ال يظهر فيه ترتيب معين لل :نسيج غير متورق ـ 82
 

 .النطق التي تقع فيها أجزاء الصخر التي حدث لها تحول أو تغير  :الهاالت المتحوله ـ 82
 

التحول الذي يحدث عند دوران المحاليل الحاره الغنيه باأليونات خالل شقوق  :التحول بالمحاليل الحاره ـ 83

 .وكسور الشقوق فيسبب تغيرا كيميائيا لها 
 

محاليل الحاره الغنيه بأيونات العناصر عندما تتخلل الشقوق وتتدفق من قاع المحيط ال :المداخن السوداء ـ 84

 .مكونه سحابه مملوءه بالحبيبات الدقيقه  350ºCعند درجة حرارة 
 

 .وصف الصخور المتحوله التي تترتب حبيباتها في أحزمه متوازيه  :التورق ـ 85
 

 .الصخور غير متساويه في االتجاهات المختلفه تكون القوى التي تشوه  :التفاضلي ـ الجهد 86
 

  اذبيه جتحرك أجزاء من القشره األرضيه ككتله واحده إلى أسفل المنحدر تحت تأثير ال :التحرك الكتلي ـ 87

 .األرضيه 

 .تحرك الصخور والركام والتربه نحو قاعدة المنحدرات تحت تأثير الجاذبيه األرضيه  :                 
 

 .العامل أو الحدث الذي يجعل مواد المنحدر تتحرك إلى أسفل من قمة المنحدر نحو قاعدته  :محفرالـ 88
 

 .فقدان المواد السطحيه المشبعه بالماء قوتها وانسيابها مثل السوائل بفعل االهتزازات األرضيه  :التسييل ـ 89
 

جعل مواد المنحدرات تتحرك إلى أسفل من العوامل أو األحداث التي ت :الدوافع في عملية التحرك الكتلي ـ 90

 . قمة المنحدرات أو من على جوانبها نحو قاعدتها 
 

 .لقطع منفرده مهما كان حجمها  لسقوط الحرا :ـ التساقط 92
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التحرك الكتلي الذي يحدث عندما يكون هناك نطاق ضعيف يفصل بين الكتل المنزلقه وما يقع  :ـ االنزالق 92

 .بته أسفلها من مواد ثا
 

 .تحرك الكتل المشبعه بالماء على المنحدر كسائل كثيف  :ـ االنسياب 93
 

 .التحرك الكتلي المسئول عن تكوين الركام الصخري ووجوده أسفل المنحدرات  :التساقط ـ 94
 

تحركات سريعه وفجائيه تحدث عندما تنكسر أجزاء من الطبقه الصخريه تنفصل  : يصخرـ انزالق 95

 .وتنزلق على المنحدربضها عن بعض 
 

 .االنسياب الركامي الذي يتكون أساسا من مواد بركانيه على جوانب البركان :الالهارس ـ 96
 

نوع من التحرك الكتلي تتحرك فيه التربه والغطاء الصخري المفكك على المنحدرات ببطء  :الزحف ـ 97

 .وبالتدريج 
 

به بالماء وتتحرك فيه المواد المشبعه بالماء ملليمترات أو تحرك كتلي عندما تتشبع التر :انسياب التربه ـ 98

 .سنتيمترات قليله في السنه
 

 .مصطلح يعني األرض المتجمده بصوره دائمه :البيرمافروست ـ 99
 

خليط من الكتل الطينيه والمائيه ينساب مثل السوائل ويحدث أثناء سقوط األمطار  :االنسياب الركامي ـ 200

الثلوج في مناطق فيها القليل من الغطاء النباتي أو خاليه منه وتتحرك أسرع من االنسيابات  الغزيره أو ذوبان

 .األرضيه
 

( الطين ـ الرمل ـ الجالميد ـ وغيرها)خليط يحتوي على الكثير من المواد الصلبه  :االنسياب األرضي ـ 202

 .ه أقل وماء أقل من االنسيابات الركاميه وهي أكثر لزوجه منه وتتحرك بسرع
 

 .أو حجم الكتله / مصطلح عام يشير إلى جميع التغيرات في الشكل األصلي و :تشوه الصخور ـ 202
 

  .استعادة الصخور حالتها األصليه الحم والشكل األصليان بعد إزالة اإلجهاد عنها  :التشوه المرن ـ 203
 

نتج تغيرا في شكلها وحجمها بدون أن انسياب الصخور من الحاله الصلبه ما ي :التشوه اللدن للصخورـ 204

  .تنكسر 
 

 . ثنيات في الطبقات الصخريه في القشره األرضيه تنتج عن قوى إجهادات التضاغط  : الطياتـ 205
 

 .وتكون أقدم طبقاتها في المركزيميل فيها الجناحان بعيدا عن المحور طيه  :ـ الطيه المحدبه 206
 

  . وتكون أحدث طبقاتها في المركز ها الجناحان باتجاه المحوريميل فيطيه  :ـ الطيه المقعره 207
 

 . تكون أقدم الطبقات في المركز :الطيه المضجعه المحدبه ـ 208
 

 . تكون أحدث الطبقات في المركز :الطيه المضجعه المقعره ـ 209
 

 . يه طيات كبيره مائلة المستوى عن كونها طبقات رسوبيه أفق :ـ الطيات أحادية الميل 220
 

 . استدارة قمتها وتوازي جناحاهاطيات  :ـ الطيات المتصاوبه 222
 

 . تكون قمتها حاده كشرائط  الجندي طيات  :ـ الطيات الشرائطيه 222
 

 .كسور تحدث على طولها حركات خفيفه أو ال تحدث حركات مطلقا  :ـ الفواصل 223
 

 .طولها إزاحات كبيره  كسور تحدث في القشره األرضيه حدثت على :ـ الفوالق 224
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 .متكونه نتيجه لتبريد الصخور الناريه تظهر فيها كسور انكماشيه تنتج أعمده  :ـ الفواصل العموديه 225
 

متكونه موازيه لسطح الكتل الناريه الكبيره المكشوفه قد تنتج عن التمدد التدريجي  :ـ الفواصل المنحنيه 226

 .األثقال أو األحمال العلويه الذي يحدث عندما تزيل عوامل التعريه 
 

الفوالق التي تكون فيها اإلزاحه السائده أفقيه وموازيه التجاه سطح الفالق أو  :فوالق االنزالق االتجاهي ـ 227

 .مضربه 

=========================================================== 

 موارد األرض : الوحده األولى 

 ( الجلوجيا ) علم األرض :  2الدرس : الفصل األول 
 

أي ماده مساميه يمكن أن تستخدم ـ ما بعض المواد التي يمكن استخدامها لبناء مثل تلك الحدائق البلوريه ؟ 2

 .كطبقه أرضيه للنمو البلوري 

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

 .تتكون من أنواع مختلفه من الصخور مم تتكون الجبال؟ ـ 2

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

 .تتكون من المعادن ـ مم تتكون الصخور ؟ 3

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

 ـ ما الفرق بين المعدن والصخر ؟ 4

 معدن ذات انتشار واسع وقد يتكون من أكثر من معدن  :ـ الصخر     .مركب كيميائي صلب متبلر  :ـ المعدن 

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

 .هو العلم الذي يسعى إلى فهم كوكب األرض ؟ ( الجيولوجيا)ـ ما هو علم األرض 5

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

 ـ ما المجاالن الرئيسيان لعلم الجيولوجيا ؟6

 .ف إلى فهم العديد من العمليات التي تتم تحت سطح األرض أو عليه وتهد :الجيويوجيا الفيزيائيه ـ 

 . أصل األرض وتطورها عبر الزمنوتهدف إلى فهم  : تاريخيهالجيويوجيا الـ 

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

 الجبولوجيا الفيزيائيه ووضح كيف ترتبط ببعضها البعض؟ ـ ما المجاالت المرتبطه ب7

 .وهما يقدمان معلومات مطلوبه عن مكونات األرض  :ـ علم المعادن وعلم الصخور 

 .وترتيبها داخل األرض  رعلم يشرح نظام الصخو :ـ الجيولوجيا التركيبيه 

 .هو العلم الذي يفسر أصل مالمح سطح األرض  :ـ الجيومورفولوجيا 

وتعني بدراسة المنتجات االقتصاديه للقشره األرضيه وتطبيقاتها ألهداف تجاريه  :الجيولوجيا االقتصاديه ـ 

 .وصناعيه 

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

فهما ( الجيولوجيا الفيزيائيه والجيولوجيا التاريخيه ) وجيا ـ كيف يقدم ارتباط المجالين الرئيسيين لعلم الجيول8

قد يستخدم في الجيولوجيا الفيزيائيه كل من علمي المعادن والصخور أفضل عن مكونات األرض وتاريخها؟ 

لتوضيح ألنواع الصخور الموجوده وكيف تكونت كما تستخدم الصخور نفسها في الجيولوجيا التاريخيه 

يوانات والنباتات التي كانت تعيش في الزمن الذي ترسبت فيه هذه الصخور والظروف التي لتحديد نوعية الح

 .عاشت فيها ونوعية المناخ الذي كان سائدا آنذاك وبذلك يقدم فهما لمكونات األرض وتاريخها 

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

 اليونان عام ؟  2300ـ إلى من تعود الكتابات األولى عن األحافير واألحجار الكريمه والزالزل منذ أكثر من 9
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كانت تفسيرات أرسطو الطبيعي وتفسيرات العلم الحديث ؟  ـ ما الفرق بين تفسيرات اليونانيين عن العالم20

رؤى قائمه على المعرفه المحدوده في عصره وليست نتيجة المالحظات والتجارب الجاده كما في العلم 

 .الحديث 

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

تشكلت المعالم الطبيعيه لألرض في البدايه بفعل كوارث هائله كما ا الذي تنص عليه نظرية الكوارث ؟ ـ م22

كانت تجتاح األرض نكبات وكوارث شامله مثل الزالزل والفيضانات التي كانت تقضي على جميع األحياء 

 .في فتره زمنيه معينه ثم يتكاثر األحياء من جديد في الفتره التاليه 

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

القوانين الفيزيائيه والكيميائيه ؟ ( االنتظام المستديم ) ـ ما الذي ينص عليه مبدأ الوتيره الواحده 22

ولوجي أي أن كل ما نالحظه من والجيولوجيه التي تجري اآلن كانت هي نفسها التي جرت في الماضي الجي

 .قوى وعمليات تشكل كوكبنا اآلن هي نفسها التي جرت منذ زمن طويل 

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

كيفية تشكل الصخور القديمه لكي نفهم اشرح هذه الفكره باختصار ؟  (الحاضر هو مفتاح الماضي ) ـ 23

 .علينا أن نفهم أوال العمليات التي تحدث في الوقت الحاضر ونتائجها 

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

ض }التحقق من إمكانية أن األديد ؟ ـ كيف يرتقي مبدأ االنتظام المستديم للعالم جيمس هاتون إلى عالم ج24

وما على سطحها من كائنات حيه قد تتغير فعليا وأن الذي تغير من قبل قد يتغير اآلن لذا فإن دراسة الماضي 

 .قد تعطي مفتاحا لما قد يحدث في المستقبل 

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

 .مجموعه من الجبال التي لها تاريخ جيولوجي مشترك ـ ما المقصود بالنظام الجبلي ؟ 25

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

يخضع هذا لتغير ولو على المدى الطويل ؟ ـ هل يستمر وجود هذا النظام الجبلي إلى األبد أم أنه خاضع ل26

 .النظام للتغير على مدى ماليين السنين وقد يختفي يوما ما 

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

عوامل التآكل الناتجه عن عملية التجويه  ـ ما الذي قد يسبب تغير هذا النظام الجبلي ويؤدي إلى اختفائه ؟27

 .والتعريه تسبب تفتيته وعوامل نقل الفتات الصخري إلى مواقع أخرى 

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

ضعف  10000ليون عام تبلغ أكثر من المعام ومليون عام ؟  100ـ كيف تقارن بين طول عمر شخص 28

 .عمره هذا الشخص 

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

 ضعف المليون عام   4500عمر األرض مليار عام أو عمر األرض مقارنه بالمليون عام ؟  4.5ـ ما طول 29

--------------------------------------------------------------------------------------------------   
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========================================================== 

 28ص  2مراجعة الدرس 

ينقسم علم الجيولوجيا المجالين وقارن بينهما ؟ ـ تنقسم الجيولوجيا إلى مجالين كبيرين اذكر اسمي هذين 2

تقليديا إلى مجالين كبيرين الجيولوجيا الفيزيائي والجيولوجيا التاريخيه تدرس الجيولوجيا الفيزيائيه صخور 

األرض ومعادنها وتسعى لفهم العديد من العمليات التي تحدث تحت أو على سطح األرض من جهه أخرى 

خيه إلى فهم منشأ األرض وكيف تغير هذا الكوكب عبر الزمن وتسعى الجيولوجيا تهدف الجيولوجيا التاري

 .مليار سنه  4.6التاريخيه إلى تشييد الترتيب الزمني للتغيرات الفيزيائيه والجيولوجيه للماضي منذ 

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

من خالل إجراء بحث على ( الجيولوجيا ) ـ صف بإيجاز دور اثنين من علماء العرب في علم األرض 2

لم تكن تفسيرات أرسطو العالم الطبيعي قائمه على المالحظات شبكة اإلنترنت أو في مكتبة المدرسه؟ 

ئه قائمه على المعرفه المحدوده في والتطبيقات العمليه الجاده كما هو الحال في العلم الحديث كذلك كانت آرا

زمنه ولسوء الحظ استمر االعتقاد بصدق تفسيراته الخاطئه لقرون عديده لذا اعترض قبول أي أفكار أفضل 

 .قائمه على المالحظات 

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

ساهمت االقتراحات المؤيده لنظرية الكوارث في تفسير األحداث الجيولوجيه لتحديد عمر األرض ؟ ـ كيف 3

 .اعتقد علماء الكوارث أن األرض كوكبا حديثا وأن المناظر الطبيعيه قد تشكلت بواسطة كوارث هائله 

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

مبدأ االنتظام المستديم ـ ـ صف مبدأ نظرية االنتظام المستديم وكيف قدر مؤيدو هذه الفكره عمر األرض ؟ 4

المفهوم األساسي في الجيولوجيا الحديثه يقرر أن القوانين الفيزيائيه والكيميائيه والجيولوجيه التي تجري في 

ضي الجيولوجي يدل هذا المبدأ على أن األرض قديمه جدا وتغيرت الحاضر هي نفسها التي جرت في الما

 .بفعل العمليات الحادثه لفتره زمنيه طويله للغايه 

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

العمر المقبول تخدمها العلماء لتحديد عمر األرض ؟ ـ كم يبلغ عمر األرض تقريبا ؟ حدد الطريقه التي اس5

 .مليار سنه ـ الطريقه اإلشعاعيه  4.6و  4.5لألرض ما بين 

 

 علم األرض

 

 كيمياءعلم ال
 

 علم الفيزياء

 

 علم األحياء

 

 الفلكعلم   

 ـ علم المعادن ـ علم الصخور

 ـ جيولوجيا المياه 

 ـ جيولوجيا المياه   

 لبراكينـ علم الزالزل ـ علم ا

 ـ جيولوجيا فيزيائيه

 ـ جيولوجيا تركيبيه  

 ـ جيولوجيا الكواكب 
 ـ علم األحافير 

 

 البحارعلم 

 ـ علم المحيطات ـ علم الطبقات

 ـ علم الرسوبيات 
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 29إجابات أسئلة مراجعة الفصل األول ص 

 :أكمل العبارات التاليه بما يناسبها علميا : أوال 

 . الجيولوجيا التاريخيهو الجيولوجيا الفيزيائيه ـ المجالين الرئيسيين للجيولوجيا هما2

 .ركيزة علم األرض في العصر الحاضر  االنتظام المستديمـ يعتبر مبدأ 2
 

 : اختر اإلجابه المناسبه للعبارات التاليه:  ثانيا

 .أو على سطح األرض / لتي تحدث تحت و إلى فهم العديد من العمليات ا الفيزيائيهـ تسعى الجيولوجيا 2

بأن القوانين الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه القائمه اآلن كانت هي نفسها  االنتظام المستديمـ ينادي مبدأ 2

 .قائمه في الماضي الجيولوجي 
 

 :اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل من التعريفات التاليه :  ثالثا

 .سم من الجيولوجيا يتناول المواد المكونه لألرض ق : علم الجيولوجياـ 2

 .الكثير من المالمح والمظاهر لألرض ثم تشكيلها بواسطة كوارث هائله  :نظرية الكوارث ـ 2

 ( .الحاضر مفتاح الماضي ) المبدأ الذي ينادي بأن  :المستديم مبدأ االنتظام ـ 3
 

 :علل ما يلي :  رابعا

ألن التغيرات الحادثه في التشكيالت رض ثابتة المالمح وغير متغيره ؟ علل يعتقد الكثيرون أن األـ 2

 .األرضيه مثل الجبال والمحيطات قليله وال يمكن قياسها مقارنة بالتغيرات التي تطرأ على العالم اإلنساني 
 

ال إدراك ألنه يجب علينا أوعلل منطقيا يجب أن تدرس الجيولوجيا الفيزيائيه قبل دراسة تاريخ األرض ؟ ـ 2

 .كيف تعمل األرض قبل أن تحاول حل لغز الماضي 
 

 :أسئله مقاليه :  خامسا

الحظ هاتون أن الصخور متكونه من فتات ما الذي جعل هاتون يعتقد أن األرض كانت بالغة القدم ؟ ـ 2

ا الصخور األقدم حيث ذكر أن المواد المنجرفه من الجبال نقلت بواسطة األنهار وترسبت وشكلت صخور

 .جديده 

ينص مبدأ االنتظام المستديم على أن قوانين الطبيعه ال تتغير عبر الزمن لذلك ما هو االنتظام المستديم ؟ ـ 2

 .إن العمليات نفسها التي شكلت األرض في الماضي ما زالت حتى يومنا هذا 

يمكن يه السابقه ؟ ارسم خريطه ذهنيه توضح عالقة علم األرض بعلوم أخرى لم تذكر في الخريطه الذهنـ 3

 .إضافة علم األرصاد الجويه الرتباط األرض بهذا العلم 

=========================================================== 

 المعادن: الفصل الثاني 

 .اللون والبريق والشكل والصالبه ـ ما الخواص التي تميز تلك البلورات حتى يسهل التعرف عليها؟ مثل 2
 

يتكون طبيعيا ـ صلب ـ له تركيب لخواص المميزه للمعادن موجوده في الفحم وأيها غير موجود ؟ ـ أي ا2

 .كيميائي محدد 
 

 . ألنه عضوي المنشأ ـ لماذا ال يعتبر الفحم معدنا بالرغم من وجود تلك الصفات الخاصه بالمعادن فيه ؟ 3
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 من عناصر معينه شائعه في القشره األرضيه وهي مرتبه في الصخور بأنماط معينه ـ مم تتكون الصخور ؟ 4

 (.تتكون من بلورات أو حبيبات مفرده صغيره تسمى معادن ) 
 

صلبه غير عضويه توجد بصوره طبيعيه ولها تركيب بلوري  مادهـ ما تعريف علماء الجيولوجيا للمعدن ؟ 5

 .منظم وتركيب كيميائي محدد 
 

 .نسيج الصخر وحجمه وترتيب المعادن فيه ـ ما الذي يؤثر في مظهر الصخر ؟ 6
 

 .يمثالن انعكاسا للعمليات الجيولوجيه التي كونت الصخر ـ ما أهمية التركيب المعدني للصخر ونسيجه ؟ 7
 

ألنهما يصنعان بواسطة الكيميائيين وال يتكونان ال يصنف الماس والياقوت الصناعيان من المعادن ؟ ـ لماذا 8

 .في الطبيعه 
 

أن ذراتها مرتبه في شكل متكرر وهذه األشكال المنتظمه المتكرره ـ ما المقصود بأن المعادن مواد بلوريه ؟ 9

 .تسمى بلورات 

ني أو األوبسيديان ماده كيميائيه صلبه غير عضويه تتكون في ـ فسر لم بالرغم من أن الزجاج البركا20

 .ألنه يفتقد التركيب الذري المتكرر ويعتبر بذلك غير متبلر وال يعتبر معدنا الطبيعه إال أنه ال يعتبر معدنا ؟ 
 

ى أخرى ـ علل المعدن له تركيب كيميائي ثابت مميز إال أن التركيب الكيميائي للمعدن قد يتنوع من عينه إل22

ألنه من الشائع أن تحل العناصر التي لها الحجم نفسه والشحنات الكهربائيه محل بعضها من المعدن نفسه ؟ 

 .اآلخر بدون قيود في المعادن 
 

كم عدد ذرات العناصر التي تدخل في تركيب ـ ما المعلومات التي يمكن معرفتها من الصيغه الكيميائيه ؟ 22

 .جزيء المركب
 

ألن ملح الطعام ماده صلبه غير عضويه عتبر ملح الطعام معدنا بينما ال يعتبر السكر معدنا ؟ ـ لماذا ي23

متبلره توجد بصوره طبيعيه على األرض أما السكر فهو ماده عضويه يتم الحصول عليه من قصب السكر أو 

 .الشمندر السكري 
 

في األصداف والشعاب المرجانيه (  الكالسيت) ـ لماذا تصنف بعض المركبات مثل كربونات الكالسيوم 24

 .ألنها مركبات غير عضويه على أنها معادن بالرغم من أنه قد تم إفرازها بواسطة الحيوانات ؟ 
 

كالهما يحتوي على ذرتي أكسجين بينهما ؟  ؟ وما أوجه االختالف CO2و  SiO2ـ ما أوجه التشابه بين 25

لسيليكون واألخرى تحتوي على الكربون ـ تمثل صيغة  ولكن إحدى الصيغتين الكيميائيتين تحتوي على ا

2SiO  2مركبا صلبا أما صيغةCO  فتمثل غازا. 
 

 العناصر

 المعادن

 الصخور

 همتحول رسوبيه ناريه
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COـ فسر لماذا تعتبر أيونات الكربونات 26
2-

غير عضويه بالرغم من احتوائها على عنصر الكربون؟  3

 .ألنها ال تتكون بواسطة الكائنات الحيه أو منها 
 

 .ـ الفلسبار ـ الهورنبلتد ـ الكوارتز  3ون منها الجرانيت ؟ اذكرها ؟ ـ كم عدد المعادن التي يتك27
 

ألنه تكون نتيجة حدوث ظاهرة التجمع ألكثر من معدن حيث ـ لماذا يتكون الجرانيت من أكثر من معدن ؟ 28

 .اتحدت تلك المعادن الثالثه معا 

****************************************************************** 

 23ص  2مراجعة الدرس 

لكي تعتبر الماده معدنا يجب أن تظهر فيها تعتبر معدنا ؟  ضـ ضع قائمه بخمس خواص لماده من مواد األر2

     .ـ لها تركيب بلوري منتظم3         .ـ صلبه2        .ـ تتكون طبيعيا2             :الخواص التاليه 

 .ـ غير عضويه4          .ـ لها تكيب كيميائي محدد4

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

ألن الثلج ماده صلبه عند درجات حرارة سطح ـ لماذا يعتبر الثلج المتساقط معدنا وال يعتبر البرد معدنا؟ 2

 .البرد  األرض وللثلج تركيب بلوري واضح ال يتوافر في

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

 .ألنه نتج بطريقه صناعيه بمعالجة خام أرضيـ علل ال يعتبر األلمنيوم معدنا ؟ 3
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 الدرس الثاني 
ألن لكل معدن تركيب أو مختلفه من المعدن نفسه لها الخواص الفيزيائيه والكيميائيه نفسها؟ ـ لم العينات ال2

 .بناء بلوري وتركيب كيميائي محددان ال يختلفان في العينات المختلفه للمعدن نفسه 
 

اص ـ أيهما أسهل للتعرف على المعدن تحديد البناء الداخلي والتركيب الكيميائي للمعدن أم تحديد الخو2

هو األسهل ألن تحديد البناء الداخلي و التركيب الكيميائي يتم عن طريق تحديد الخواص الفيزيائيه الفيزيائيه ؟ 

 .استخدام االختبارات واألجهزه المعقده 
 

 .الخواص البصريهـ ما الصفات الفيزيائيه األوليه التي تستخدم بصوره شائعه لتحديد المعادن ؟ 3
 

 .اللمعان أو البريق ـ الشفافيه ـ اللون ـ المخدش للمعادن ؟  ـ ما الخواص البصريه5
 

 بريق المعادن التي لها مظهر الفلزات :ـ البريق الفلزي ـ ما الفرق بين البريق الفلزي والبريق شبه الفلزي ؟ 6

 .بريق طبقه خارجيه تكونت على سطح المعدن الفلزي بعد تعرضه للهواء  :ـ البريق شبه الفلزي 
 

الزجاجي ـ الترابي أو الباهت ـ  :أنواعه  .بريق المعادن غير الفلزيه المقصود بالبريق الالفلزي ؟  ـ ما7

 .اللؤلؤي ـ الحريري ـ الدهني 
 

 .ال تنفذ أي ضوء :ـ معادن غير شفافه أو معتمه ـ صنف المعادن بحسب قدرتها على إنفاذ الضوء ؟ 8

 .ه من خاللهاتنفذ الضوء وال ترى صور :ـ معادن نصف شفافه 

 .تنفذ الضوء ترى صوره من خاللها :ـ معادن شفافه 
 

ألن بعض المعادن تحتوي على بعض الشوائب فتعطيه ـ لماذا ال يعتمد على خاصية اللون لتمييز المعادن ؟ 9

 .درجات متعدده من األلوان أو ألوان متعدده 
 

 .الحراره والماءـ ما الذي يؤثر في التفلر ؟ 20
 

 .كال ـ كل معدن متفسفر يتفلر معدن متفلر يتفسفر ؟ ـ هل كل 22
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عن طريق حك المعدن على صفيحة مخدش ثم ـ كيف يمكنك الحصول على المخدش لمعدن معين؟ 22

 .مالحظة لون العالمه التي يتركها
 

 ـ ما الفرق بين مخدش المعادن ذات البريق الفلزي والمعادن ذات البريق الالفلزي؟ 23

 .لها مخدش فاتح اللون  :ـ المعادن الالفلزيه .    لها مخدش كثيف داكن  :زيه ـ المعادن الفل
 

ألن لهذا المعدن صالبه أكبر ـ علل لم اليمكن الحصول على مخدش لمعدن معين على صفيحة مخدش ؟ 24

 .من صالبة صفيحة مخدش
 

تانه ـ الصالده ـ االنفصام المـ ما بعض المصطلحات التي يستخدمها علماء المعادن لوصف قوة المعدن ؟ 25

 .أو التشقق ـ المكسر ـ الكثافه ـ الوزن النوعي
 

. ـ ما المقصود بمتانة المعدن؟ أي المعادن يميل إلى أن يكون هش ؟ وأيها األكثر متانه ؟ اذكر أمثله26

إلى قطع  المعادن ذات الروابط األيونيه مثل الفلوريت وملح الطعام الصخري تميل إلى أن تكون هشه وتتكسر

صغيره عند االصطدام بشيء ما والمعادن ذات الروابط الفلزيه مثل النحاس تكون أكثر متانه حيث تكون قابله 

 .للطرق
 

الجبس ـ اذكر أمثله عن المعادن قابله للقطع وأخرى مرنه تستعيد شكلها األصلي بعد إزالة اإلجهاد عنها ؟ 27

 .ن يستعيد شكله األصلي بعد إزالة اإلجهاد عنه والتلك معدنان قابالن للقطع الميكا معدن مر
 

ترتيب نسبي للمعادن الذي يعطي قيم عدديه للمعادن ـ ما هو سلم موهز لصالدة المعادن ؟ ومم يتكون ؟ 28

إلى المعدن األكثر صالده ويعطي ( 2)يتكون من عشرة معادن مرتبه من المعدن األكثر ليونه ويعطي الرقم 

 ( .20)الرقم 
 

االنفصام أو االنشقاق هو ميل المعدن للكسر أو التشقق المقصود باالنشقاق ؟ وأين يحدث في المعدن ؟  ـ ما29

 .ويحدث خالل مستويات الروابط الذريه الضعيفه في التركيب البلوري للمعادن 
 

 .عندما تتعرض المعادن للضغط أو اإلجهاد ـ متى يحدث انفصام المعادن أو انشقاقها ؟ 20
 

ألن الميكا لها رابطه ضعيفه جدا في اتجاه واحد عن ا تتشقق الميكا لتكون صفائح رقيقه مستويه ؟ ـ لماذ22

 .االتجاه اآلخر الذي فيه رابطه قويه
 

ـ لماذا تتكسر بلورات الكوارتز الملساء الجوانب إلى أشكال ال تشبه بعضها بعضا أو ال تشبه البلورات 22

 .لها تشقق  ألن بلورات الكوارتز ليساألصليه ؟ 
 

يستخدم التلك في شكل مستحضر يعرف ـ فسر كيف يستخدم المعادن المنخفضة الصالده مثل التلك ؟ 23

 .ببودرة التلك والجبس يستخدم كمعجون ال صق والكالسيت يستخدم كطباشير 
 

أو كاشطه يستخدم كالهما كماده حاكه ـ كيف تستخدم المعادن العالية الصالده مثل الكورندوم والماس ؟ 24

 .ويستخدم الماس في حفر الصخور 
 

في صنع أدوات القطع ورؤوس األسهم ألنه صلب ـ فيم يستخدم الناس القداماء معدن الكوارتز؟ ولماذا ؟ 25

 .ليس له تشقق وله مكسر محاري ينتج حواف حاده 
 

فائح رقيقه مسطحه يتشقق المسكوفيت في اتجاه واحد فقط مكونا صـ كيف يحدث التشقق في المسكوفيت ؟ 26

 .أو مستويه 
 

 ـ ما الفرق بين التشقق في الفلسبار والهورنبلند بالرغم من أن كليهما يتشقق في اتجاهين ؟ 27
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 .يحدث في اتجاهين متعامدين منتجا قطع مطوله بمقطع مستطيل :التشقق في الفلسبار ـ 

قطعا مطوله ذات مقطع بشكل متوازي  يحدث في اتجاهين غير متعامدين منتجا :ـ والتشقق في الهورنبلند 

 .األضالع 
 

 ـ ما الفرق بين التشقق في الهاليت والكالسيت بالرغم من أن كليهما يتشقق في ثالثة اتجاهات ؟ 28

 .في ثالثة اتجاهات متعامده منتجا قطعا معينة الشكل :التشقق في الهاليت يحدث ـ 

 .غير متعامده منتجا قطعا معينة األوجهفي ثالثة اتجاهات  :التشقق في الكالسيت يحدث ـ 
 

 ـ اذكر خواص أخرى للمعادن تفيد في التعرف على المعادن ؟ 29

 .تظهر بعض المعادن تغيرا في اللون عند النظر إليها من زوايا مختلفه : تالعب األلوانـ 

 .عند النظر إلى بعض المعادن فإنها تتخذ شكل النجم الالمع  : النجوميهـ 

****************************************************************** 

 32ص  2مراجعة الدرس 
غالبا ما تجعل الشوائب المعدن نفسه ذات ألوان ـ لماذا يصعب تحديد معدن ما من خالل خاصية اللون ؟2

 .عديده مثل الكوارتز قد يكون ورديا ـ شفافا ـ بنفسجيا ـ مدخنا 

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

ـ إذا وجدت معدنا زجاجي المظهر أثناء البحث عن الصخور وتأمل أن يكون ماسا فما االختبار البسيط الذي 2

 .اختبار الصالده قد يفيدك في تحديد نوع المعادن قد يساعدك في تحديد نوعه ؟ 

========== ================================================= 

 الخواص الكيميائيه للمعادن : الدرس الثالث  
 .المعادن ـ ما المكونات األساسيه للصخور بمختلف أنواعها ؟ 2

 

 .األكسجين والسيليكون ـ ما أكثر العناصر الكيميائيه توفرا في القشره األرضيه ؟ 2
 

عن طريق تعرف التركيب الكيميائي فات في خواص المعادن المختلفه وفهمه ؟ ـ كيف يمكن تفسير االختال3

 .للمعادن المختلفه 
 

 .غير متجددهـ هل الموارد المعدنيه متجدده أم غير متجدده ؟ 5
 

األكسجين والسيليكون وعنصر أو أكثر من ـ ما العناصر التي يتكون منها كل من معدن سيليكاتي ؟ 6

 . القشره األرضيهالعناصر الشائعه في 
 

 . - 4ـ ما مقدار الشحنه الكهربائيه التي يحملها أيون السيليكات ؟ 7
 

 .عن طريق إضافة أيونات موجبة الشحنهـ كيف تصبح رباعيات األوجه غير المرتبطه مركبات متعادله ؟ 8
 

لحتى السيليكات ؟  ـ لماذا يحتوي معدن األوليفين على أيونات المغنسيوم أو الحديد الموجوده بين وحدات9

 .يصبح مركبا متعادال 
 

الكوارتز أكثر ثباتا ألنه ـ أي من مجموعات السيليكات أكثرها ثباتا وأي منها أكثر قابليه للتنوع المعدني ؟ 20

ال يحمل شحنات أما األوليفينات والمجموعات األخرى فهي أقل ثباتا نظرا الحتوائها على شحنات سالبه 

 .ة فتتنوع المعادن تعادلها عناصر مختلف
 

الكربونات والكبريتات ـ ما هي مجموعات المعادن التي تنتمي إليها المعادن الالسيليكاتيه األكثر شيوعا ؟ 22

 .والهاليدات 
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الكالسيت ـ ما أكثر معدنين من معادن الكربونات شيوعا ؟ ولماذا يصعب تمييزها عن بعضها بعضا ؟ 22

ا متشابهان فيزيائيا وكيميائيا فكليهما له بريق زجاجي وصالده تتراوح والدولوميت ويصعب تمييزها ألنهم

 .وانفصام معيني كامل  4و  3بين 

****************************************************************** 

 35ص  3مراجعة الدرس 
 SiO4يليكاتيه تتكون من وحدات المعادن الس ـ ما الفرق بين المعادن السيليكاتيه والمعادن الالسيليكاتيه ؟2

رباعية األوجه منفرده أو على شكل سالسل مفرده أو مزدوجه أو هيكليه ثالثية األبعد أما المعادن 

الالسيليكاتيه فتخلو من السيليكا وتتكون من مجموعات كيميائيه أخرى كالهاليدات والكربونات واألكاسيد 

 (.الفلزيه ) والعناصر المنفرده 

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

ـ لبناء مبنى ما يتم استخدام اإلسمنت ابحث على شبكة اإلنترنت أو في مكتبة المدرسه عن مصدر هذه 2

 القليل من الحجر الطيني في وجود ( كربونات الكالسيوم ) تتم صناعة اإلسمنت بحرق الحجر الجيري الماده؟ 

 .وبعض الفلسبارات كمحفز لعملية التسخين ( السيليكات الصناعيه ) 

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

المخصبات الزراعيه وأقالم ثم سم المعادن الالسيليكاتيه المستخدمه في صناعة ( 5)ـ ارجع إلى الجدول 3

المعادن الالسيليكاتيه المستخدمه في صناعة المخصبات الزراعيه هي الفوسفات والهاليدات الرصاص؟ 

 .وبعض المعادن العنصريه وتلك المستخدمه في صناعة أقالم الرصاص هي الجالينا والجرافيت 

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

ـ  Alـ األلمنيوم  Siـ السيليكون  Oاألكسجين ـ اذكر خمسة من العناصر المكونه لمعادن القشره األرضيه ؟ 4

 . Caـ  الكالسيوم   Feالحديد 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 الشكل البلوري للمعادن: الدرس الرابع 
 .نعم ميع البلورات الطبيعيه معادن ؟ ـ هل ج2

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

مركبات لها ترابط كيميائي معين بين الذرات واأليونات أو ـ ما معنى التركيب الكيميائي المحدد ؟ 2

 .الجزيئات

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

 .نعم ـ هل يكون هذا التركيب فراغي ؟ 3

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

تتبلور المعادن ئيه في محلول مشبع وترك المحلول ليبرد أو يتبخر ؟ ـ ماذا يحدث إذا توفرت الماده الكيميا4

 .وتنمو البلورات في األبعاد الثالثه
 

 . لتميزها بوجود أسطح مستويه في الفراغـ لماذا سميت بلورات ؟ 5

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

 (.تسمى األوجه البلوريه ) من أوجه تقفل الفراغ ـ مم تتكون البلوره ؟ 6
 

 .حرف يسمى الحرف البلوريـ ماذا ينتج عن تقاطع وجهين بلوريين متجاورين ؟ 7

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

 .الزاويه بين وجهيه الزاويه الواقعه بين وجهين ؟  ـ ماذا تسمى8

 .الزاويه المجسمه أوجه ؟  3ـ وماذا تسمى الزاويه عند تقاطع  9 
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نوع من االنتظام وينتج عنه النظم جموعات األيونيه ؟ ـ ماذا ينتج عن ترابط الذرات واأليونات أو الم20

 .البلوريه  

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

 عندما يكون أحد الجزأينمتى يسمى المستوى الذي يقسم البلوره إلى جزأين متساويين مستوى تماثل ؟ ـ 22

 .صوره في المرآه لآلخر 

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

 .محور تماثل رباعي ـ ما اسم الخط الذي يتكرر الوجه أربع مرات عند لف البلوره لفه كامله في الفراغ ؟ 22

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

ثالث محاور رباعيه ـ أربع محاور ثالثيه ـ  ست ـ ما أنواع المحاور البلوريه الموجوده في المكعب ؟ 23

 .محاور ثنائيه 

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

 .نعم ـ هل جميع أوجه بلورة المكعب متشابهه ؟ 24

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

 بعين مر+ ال ـ مكونه من مجموعتين أربع مستطيالت ـ هل جميع أوجه بلورة المنشور الرباعي متشابهه ؟25

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

مجموعات من أوجه مستطيله  3ال ـ مكونه من ـ هل جميع أوجه البلوره الممثله بعلبة الكبريت متشابهه ؟ 26

 .مختلفه في المساحه 
 

والتي تقفل الفراغ بأكثر من بسيطه موعه واحده من األوجه تسمى بلوره ـ البلوره التي تقفل الفراغ بمج27

 . مركبهمجموعه من األوجه تسمى 
 

مكعبيه ـ منشوريه ـ ـ إما منفرده أو متجمعه ـ كيف تتواجد البلورات في الطبيعه ؟ وما هي أشكالها ؟ 28

  .منشوريه رفيعه تسمى أبريه ـ مسطحه 

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

 الشكل البلوري للمعدن
   التماثل أو التناسق البلوري                                                البناء الداخلي للبلورات               

 

 محور        مستوى         مركز                                      الترتيب الفراغي          طبيعة الروابط   

 للذرات أو األيونات        الكيميائيه                                              التماثل        التماثل         التماثل

   اسق البلوريالتماثل أو التن                                المكونه للبلوره

 

 أحرف البلوره        الزاويه بين الوجهين       الزاويه المجسمه      :األوجه البلوريه                        

 

 كاملة األوجه ـ ناقصة األوجه ـ عديمة األوجه

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

 النظم البلوريه
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 44ص  4مراجعة الدرس 
  ـ ما الفرق بين الزاويه بين الوجهين والزاويه المجسمه في البلوره ؟2

 .هي الزاويه المحصوره بين وجهين بلوريين متجاورين :الزاويه بين الوجهيه ـ 

 .فهي الناتجه من تالقي أكثر من وجهين  :ـ أما المجسمه 

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

البلوره جسم صلب غير عضوي يتكون طبيعيا ويتميز بترتيب فراغي منظم ـ ما المقصود ببلورة المعدن؟ 2

 .يوناته ينعكس خارجيا على هيئة أسطح مستويه تسمى األوجه البلوريه لذراته وأ

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

 .المكعب ـ الرباعي ـ السداسي ـ المعيني القائم ـ أحادي الميل ـ ثالثي ـ عدد النظم البلوريه ؟ 3

***************************************************************** 

  45إجابات أسئلة مراجعة الفصل الثاني ص 
 :اختر اإلجابه المناسبه للعبارات التاليه : أوال 

 .السيليكات إلى أي من المجموعات التاليه تنتمي معظم المعادن في القشره األرضيه ؟ ـ 2

 .انشقاق:  عديده على طول مسطحات محاذيه يقال إنها ذات ـ عندما تتكسر معادن 2

 .رباعي األوجه السيليكوني :   ـ الوحده البنائيه األساسيه لجميع المعادن السيليكاتيه هي 3

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

 ك تحقق من فهم: ثانيا 

إذا لم يحتوي المعدن لماذا ال يعتبر المعدن المحتوي على عنصر األلمنيوم بالضروره خاما لأللمنيوم ؟ ـ 2

 .على كميه كبيره من األلمنيوم فإنه ال يعتبر خاما 
 

ـ ربما قد تتفاجىء عندما تعرف أن الماس وقلم الرصاص يتكونان من مادة الكربون نفسها كالهما معدن 2

يعتبر المعدن األكثر صالده فيما يعتبر اآلخر لينا جدا لدرجه أنه يخدش بظفر اإلصبع ما الذي ولكن أحدهما 

والماس لهما بناء بلوري مختلف وذرات الكربون ( قلم الرصاص ) ألن الجرافيت يتحكم بهذه الفروقات ؟  

في طبقات صفيحيه مرتبه بطريقه مختلفه في كل من المعدنين فالجافيت يحتوي على ذرات كربون منتظمه 

مسطحه لذلك فهي تنزلق بسهوله فوق بعضها بعضا ولذلك فإن الجرافيت لين وزلق أما الماس فذراته منتظمه 

 .في نمط ثالثي األبعاد مما يمنع الذرات من االنزالق بعضها فوق بعض لذا فالماس شديد الصالده 
 

عندما تتصلب الماده الصمغيه السائله كريم يستخدم في صناعة المجوهرات يتكون ( حجر)ـ الكهرمان 3

كال ـ الكهرمان ليس . هل يعتبر الكهرمان معدنا ؟ اشرح إجابتك ( حجر)ألشجار الصنوبر مثال وتتحول إلى 

 .معدنا حقيقيا ألنه عضوي وليس له تركيب بلوري 

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

 تطبيق المهارات : ثالثا 

  صف لون معدن الولفنيت ولمعانه وشكل بلوراته ؟: ـ المالحظه 2

 .النظام الرباعي  : شكل البلوريالـ            .صمغي ـ راتنجي  :البريق ـ    .برتقالي مصفر :ـ اللون 

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

تدل البلورات الكبيره الحجم لمعدن .  هل تكون معدن الولفنيت ببطء أم بسرعه؟ اشرح إجابتك:  ستداللـ اال2

 .الولفنيت على أنه قد تكون ببطء 

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

هل معدن الولفنيت صلب بدرجه تكفي الستخدامه كحجر كريم ؟ ألي غرض قد تستخدم هذ :  ستنتاجـ اال3

على حيز موهز للصالده وألن معظم األحجار الكريمه  3صالدة الولفنيت مقدارها . وضح إجابتك  ؟البلورات
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ماله كحجر كريم هذه البلورات قد تستخدم كخام صلبه نسبيا فإن هذا المعدن ليس صلب بدرجه كافيه الستع

 .للفلزات التي تحتويها وهي الرصاص والموليبيدات 

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

 بالعوده إلى التركيب الشبكي لمعدن الهاليت الوارد في الشكل المرفقـ 4

 حدودها في األبعاد الثالثه ؟ حدد الوحده البنائيه له برسم  

 الوحده البنائيه لمعدن الهاليت هي نظام بلوري 

 :مكعبي مؤلف من أيونات الصوديوم والكلور ويرسم بالشكل التالي 

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

 الهاليت ـ الكوارتز ـ الكالسيت ؟ : تاليه حدد صفه فيزيائيه واحده لكل من المعادن الثالثه الـ 5

 .لديه روابط أيونيه تجعله هشا وقابال للتكسر إلى قطع صغيره عند الطرق : ـ الهاليت 

 .معدن شفاف : ـ الكوارتز 

 .معدن شفاف ذا بريق ال فلزي زجاجي متضوء يعطي ضوء أحمر عند تعرضه للشمس : ـ الكالسيت 

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

 الربط بين الرياضيات والجيولوجيا : رابعا 

 . صف في فقره كيف يمكن لعالم الجيولوجيا استخدام هذه األشياء لتحديد بعض خواص المعدن 

 .لتعرف الصالده : المطواة والعمله النحاسيه ـ .    لتعرف مدى قابلية المعدن للطرق : ـ المطرقه الجيولوجيه 

 .للتعرف على المخدش : ـ قطعة القرميد .                          للتعرف على النسيج البلوري : ـ العدسه 

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

 إمأل الجدول التالي بحسب المطلوب: قارن : مسا خا
 فان دير فال الفلزيه األيونيه التساهميه المقارنه

تعريف الرابطه 

 الكيميائيه

مساهمة زوج أو 

أكثر من 

اإللكترونات بين 

 الذرات 

 (فلز + الفلز ) 

تنشأ بين ذرتين تختلفان 

في المقدره على كسب 

) اإللكترونات أو فقدانها 

 (فلز + الفلز 

الذرات الفلزيه تميل إلى 

فقدان اإللكترونات 

الموجوده في مستوياتها 

 الخارجيه 

 (فلز + الفلز ) 

قوى جذب ضعيفه 

مختلفه على أسطح 

متعادله كهربائيا في 

 المعدن

 منخفضه جدا منخفضه متوسطه عاليه الصالده

 عالي عالي متوسط متوسط الوزن النوعي

 منخفضه متغيره ليه نسبياعا عاليه جدا درجة االنصهار

توصيل الحراره 

 والكهرباء

رديئه ولكن محاليلها  غير موصله

 توصل التيار الكهربائي

 غير موصله جيده

متوسطه وقابله للطرق  هشه هشه المتانه

 (لدنه ) والسحب 

 لينه

 يكاالجرافيت ـ الم النحاس ـ الفضه ـ الذهب الهاليت ـ الفلوريت الكوارتز ـ األلماس أمثله

--------------------------------------------------------------------------------------------------   
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========================================================== 

 الصخور الناريه : الفصل األول : الوحده الثانيه 
 .القشره األرضيهطلق على سطح األرض ؟ ـ ما االسم الذي ي2

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

 .تمتد القشره األرضيه إلى عمق عدة كيلومترات من سطحها ـ هل القشره األرضيه رقيقه ؟ 2

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

 .من الصخور ـ مم تتكون القشره األرضيه؟ 3

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

 .من القشره األرضيهالصخور هي كل ماده صلبه تكون جزءا ـ ماذا تعرف عن الصخور؟ 5

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

الصخور الناريه ـ : أنواع متعدده مختلفه ومنها ـ هل الصخور نوع واحد أم أنواع متعدده مختلفه ؟ 6

 . الصخور المتحوله ـ والصخور الرسوبيه

********* ******************************************************** 
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  2الدرس: الوحده الثانيه ـ الفصل األول 

 ـ تكون الصخور الناريه
مختلفه في اللون والملمس ـ هل هذه الصخور متشابهه أم مختلفه ؟ وما أوجه الشبه أو االختالف بينها ؟ 2

 .وحجم وشكل الحبيبات وشكلها

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

الصهاره هي الماده األصليه للصخور الناريه التي تصنف بحسب ـ أين تتكون كل من هذه الصخور ؟ 2

 .موضع تصلب الصهاره إلى صخور بركانيه وصخور جوفيه

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

 .البراكين ـ في أي موضع تصعد المواد المنصهره في باطن األرض إلى القشره األرضيه ؟ 3

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

 .تتصلب أو تتبلورحدث للمواد المنصهره عندما تصعد قريبا من سطح األرض ؟ ـ ما الذي ي4

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

ية االنصهار الصهاره ـ تتكون بواسطة عملـ ما الماده األصليه للصخور الناريه ؟ وكيف تتكون هذه الماده ؟ 5

 250الجزئي الذي يحدث عند مستويات مختلفه داخل القشره األرضيه والوشاح العلوي عند أعماق تصل إلى 

 .كيلومترا 

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

ترتفع طافيه نحو السطح ألنها أقل كثافه من الصخور المحيطه  ـ ماذا يحدث لكتلة الصهاره بمجرد تكونها ؟6

 .بها

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

 .الالفا أو الطفوح البركانيهـ ماذا تسمى الصهاره التي تصل إلى سطح األرض ؟ 7

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

 ـ ما العوامل المؤثره في حجم البلورات ؟8

 .كمية الغازات الذائبه في الصهاره ـ 3   كمية السيلكا الموجودهـ 2   معدل تبريد الصهارهـ 2 

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

ـ على أي أساس تصنف الصخور الناريه ؟ ماذا يحدث للصهاره إذا فقدت القدره على الحركه قبل الوصول 9

 .تتبلور في األعماق منتجة الصخور المتداخله أو الجوفيهإلى سطح األرض ؟ 

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

كال ـ إال إذا قامت عوامل التعريه بإزالة أجزاء ـ هل تشاهد الصخور المتداخله على سطح األرض ؟ 20

 .القشره األرضيه والصخور التي تقع أعالها 

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

توجد الصهاره تحت سطح األرض والالفا هي عباره عن الصهاره التي ـ ما الفرق بين الصهاره والالفا ؟ 22

 .تصل إلى سطح األرض

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

 . من صخور طفحيه أو بركانيهالبراكين ؟  ـ مم تتكون22

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

ترتبط األيونات والمجموعات األيونيه ـ ماذا يحدث للصهاره عندما تكون عند أعلى درجات حرارتها ؟ 23

 .واصل مع بعضها ثم تنفصل بشكل مت

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

 .تبدأ األيونات بالتحرك ببطء لتكون تراكيب بلوريه منتظمهـ ماذا يحدث للصهاره كلما بردت ؟ 24
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 .عن طريق عملية التبلورـ كيف تتكون معادن السيليكات داخل الصهير؟ 25

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

في باطن األرض معرضه لدرجات حراره المواد الصخريه الموجوده ـ ماذا يحدث في باطن األرض؟ 26

 .وضغط مرتفعه تسبب انصهار تلك المواد 

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

ه إلى قد تصل الالفا السائلـ هل فوهات البراكين هي السبيل الوحيد لوصول الالفا إلى سطح األرض؟ 27

 .سطح األرض عن طريق شقوق أو كسور كبيره في القشره األرضيه 

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

 .حجم الصخر الناري وشكله وترتيب بلوراته المتشابكه ـ ما المقصود بنسيج الصخر الناري؟ 28

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

تعرف الكثير من التفاصيل عن البيئه التي تكون فيها الصخر ـ ما أهمية تعرف نسيج الصخر الناري؟ 29

 .للتوصل إلى استنتاج منشأ الصخر

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

معدل تبريد الصهاره ـ كمية السيليكا ـ كمية ـ ما العوامل المؤثره في حجم بلورات الصخور الناريه؟ 20

 .الفلزات في الصهاره 

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

عشرات ـ ما الفتره الزمنيه الالزمه لتحويل كتلة الصهاره الموجوده على عمق كبير إلى صخور جوفيه ؟ 22

 .أو مئات اآلالف من األعوام 

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

ألنه عندما تبرد المواد المنصهره بسرعه كبيره ال يكون طفحيه زجاجية المظهر؟  ـ لماذا تنتج صخور22

 .الوقت كاف لأليونات لكي تترتب على شكل شبكه بلوريه 

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

لوجود فجوات أو فقاعات في يه دقيقة التبلور نسيجا فجويا أو فقاعيا ؟ ـ لماذا يوجد لبعض الصخور النار23

 .هذه الصخور تركت بواسطة الفقاعات الغازيه التي تسربت كلما تصلدت الطفوح البركانيه  

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

عندما تتصلب الصهاره ببطء بعيدا أسفل سطح تكون الصخور الناريه ذات النسيج خشن التبلور؟ ـ متى ت24

 .األرض 

ألن ـ لماذا يسهل تعرف الصخور الناريه ذات النسيج خشن التبلور من تلك ذات النسيج دقيق التبلور؟ 25

 .بلوراتها كبيرة الحجم 

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

إذا كان الصخر يحتوي على بلورات كبيرة الحجم ـ متى يقال عن نسيج الصخر الناري أنه بورفيري ؟ 26

 .مطموره في وسط من البلورات صغيرة الحجم

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

رؤوس األسهم واألدوات القاطعه من الزجاج ( الهنود الحر ) ـ لماذا صنع األميركيون األصليون 27

 .لمكسرة المحاري الممتاز وقابليته للحفاظ على حواف حاده صلبه البركاني األسود؟ 

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

 .الصهاره الجرانيتيه الغنيه بالسيليكا ـ ما نوع الصهاره التي يتكون منها الزجاج البركاني األسود؟ 28

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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نتيجة اندماج الفتات الصخريه التي يتم قذفها أثناء الثوران البركاني تيه؟ ـ كيف تتكون الصخور الفتا29

 العنيف 

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

ألن الصخور ريه؟ ـ لماذا تظهر أنسجة الصخور الفتاتيه أكثر شبها بالصخور الرسوبيه عن الصخور النا30

الفتاتيه تتكون من جسيمات أو فتات مفرده تجمعت وتالصقت ببعضها بعضا بدال من كونها تتكون من 

 .بلورات متشابكه 

عندما  يتكون من بلورات متشابكه جميعها لها قطر أكبر ـ متى يقال إن للصخر الناري نسيج بجماتيني؟ 32

 .من السنتيمتر الواحد 

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

كال ـ نتيجه للبيئه السائله التي ـ هل البلورات المكونه للصخور البجماتيتيه تعتبر نتيجه للتبريد البطيء؟ 32

 .تعزز التبلور 

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

ـ أي هذه الصخور تكون نتيجة قذف الطفوح التي كونته إلى الغالف الجوي أثناء الثوران البركاني؟ 33

 .الصخر الزجاجي ـ البيومس 

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

 .نتيجة تسرب الفقاعات الغازيه ـ لماذا يحتوي صخر السكوريا على فجوات ؟ 34

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

تم االحتفاظ تكون بسرعه كافيه لتجمد الالفا حيث ـ هل هذا الصخر تكون من الصهاره بسرعه أم ببطء ؟ 35

 .بها في الفتحات الناتجه عن طريق تمدد الفقاعات الغازيه 

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

 .نتيجة تسرب الفقاعات الغازيه ـ لماذا يحتوي صخر السكوريا على فجوات ؟ 36

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

 ؟ وأيها أكثر ضعفا ولماذا ؟( لمتداخ)وأيها جوفي ( بركاني)ـ أي الصخور طفحي 37

 ( (.البيومس)الصخر الزجاجي )مثلصخر دقيق التبلور  (:بركاني)ـ صخر طفحي

 ( .الصخر البورفيري )مثللور صخر خشن التب (:متداخل)ـ صخر جوفي 
 

ألنه صخر غير متبلور هش بسبب تكونه  بفعل ( البيومس)الصخر الزجاجي  وأيها أكثر ضعفا ولماذا ؟ـ 

 .التبريد السريع 

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

 .الصخر البورفيري  ؟قد يتداخل مع الصخور المجاوره له أثناء تكونه  ـ أي من هذه الصخور38

  ؟ـ أي أجزاء القشره األرضيه غالبا ما يتكون من كل من هذين الصخرين الناريين 39

 .  البازلتغالبا ما تتكون من الصخر  :ـ القشره المحيطه 

 . الجرانيتغالبا ما تتكون من  :القشره القاريه ـ بينما 

****************************************************************** 

 55ص  2مراجعة الدرس 
  ـ ما هي الصهاره ؟2

/ ماده صخريه منصهره موجوده داخل األرض تشمل عموما بعض الحبيبات المعدنيه الصلبه و : صهارهـ ال

 .أو الغازات الذائبه باإلضافه إلى الصخور المنصهره

--------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 عن الصهاره؟ ( الحمم البركانيه ) ـ كيف تختلف الالفا 2

عباره عن مصطلح عام ألي صخر منصهر تحت سطح األرض عادة ما تتضمن الصهاره  : صهارهـ ال

 .ازات الذائبه باإلضافه إلى السائل المنصهرأو الغ/بعض الحبيبات المعدنيه الصلبه و

عباره عن مصطلح مقصور على وصف الصهاره التي تطفح على  : (الالفا)حمم أو الطفوح البركانيهـ ال

 .سطح األرض

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

التبريد البطيء يسمح لأليونات بالهجره إلى مسافات بعيده دل التبريد في عملية التبلور؟ ـ كيف يؤثر مع3

نسبيا وهذا يسبب تكوين بلورات كبيره نوعا ما من ناحيه ثانيه عندما يحدث التبريد بشكل سريع تفقد األيونات 

التالي تكون كتله من حركتها بسرعه وترتبط مع بعضها بعضا بسرعه لتكون أعدادا كبيره من األنويه وب

 .البلورات الصغيره الناميه بين البلورات الكبيره 

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

عدل التبريد باإلضافه إلى مـ ما العامالن اآلخران المؤثران في عملية التبلور إضافه إلى معدل التبريد ؟ 4

 .يؤثر التركيب المعدني للصهاره وكمية المواد المتطايره في عملية التبلور 

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

ات إلى حجم البلورات وموقع تعود االختالفـ عدد الفوارق بين النسيج دقيق التبلور والنسيج خشن التبلور؟ 5

 .تكون النسيج 

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

التبريد المفاجىء للصهاره المندفعه عاليا في الهواء ـ ما الذي يجعل للصخور الناريه نسيجا زجاجيا ؟ 6

 .ورات في النسيج الزجاجي الجوي يمنع تكون البل

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

لمعدن السيليكا تدل ( البلورات)الحبيبات الكبيره جدا ـ لماذا تكون البلورات في البجماتيتات كبيره جدا ؟ 7

داخل الصهير نحن نعرف أن الصهارات (الذرات والجزيئات)ات المعدنيه على النقل السريع للغايه للمكون

البجماتيتيه صغيرة الحجم وتنصهر على درجة حراره منخفضه نسبيا وغنيه جدا بالماء والمواد المتطايره 

تعزز المتطايرات المعدالت السريعه للغايه للنقل الجزيئي هذا هو سبب النمو السريع ( الغازات)األخرى

 .رات الكبيره جدا للبلو

=========================================================== 

  2الدرس: الوحده الثانيه ـ الفصل األول 

 ـ تركيب الصخور الناريه
السيليكون ـ ـ إذا كانت الصخور المكون األساسي للقشره األرضيه فما العناصر التي تدخل في تركيبها؟ 2

 .ـ الحديد ـ األلمنيوم ـ الكالسيوم ـ الصوديوم  األكسجين ـ البوتاسيوم

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

 .السيليكون ـ األكسجين ـ ما أكثر هذه العناصر وفره في الصخور؟ 2

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

 .عن طريق تبلور المعادن التي تكونها نتيجة تبريد الصهارهـ كيف تكونت الصخور من الصهاره؟ 3

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

 .السيليكون ـ األكسجين ساسيه التي تتكون منها الصخور الناريه؟ ـ ما المعادن األ4

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

 ـ ما المجموعات الرئيسيه لمعادن السيليكات؟ وما المعادن التي تتكون منها كل مجموعه ؟ 5

 .أو المغنسيوم ذات المحتوى القليل نسبيا من السيليكا /وهي غنيه بالحديد و  : ت الداكنهالسيليكاـ 
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صوديوم والكالسيوم أكثر من الحديد والمغنسيوم وهي غنيه وال بوتاسيوموهي غنيه بال  :فاتحه السيليكات الـ 

 .بالسيليكا أكثر من السيليكات الداكنه 

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

 .السيليكات فاتحة اللون ـ ما الصخور الناريه التي يقال إن لها تركيب جرانيتي؟ 6

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

ميكا البيوتيت ـ األمفيبول ن السيليكات الداكنه الموجوده في الصخور الفلسيه ؟ وما نسبتها ؟ ـ ما هي معاد7

20. % 

الصخور المحتويه على السيليكات داكنة اللون والفلسبار ـ ما الصخور الناريه التي لها تركيب بازلتي؟ 8

 .والبالجيوكليزي الغني بالكالسيوم وال تحتوي على كوارتز

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

ألنها تحتوي على نسبه عاليه من المعادن ـ الحديد ـ ـ لماذا تسمى الصخور البازلتيه بالصخور المافيه؟ 9

 .والمغنسيوم 

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

 .ألنها تحتوي على نسبه عاليه من الحديد ـ لماذا تعتبر الصخور المافيه أعلى كثافه من الصخور الفلسيه؟ 20

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

 .الفلسيه أو الجرانيتيهالتي تحتوي على أكبر نسبه من السيليكا؟ ـ ما الصخور 22

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

 الفوق مافيهـ ما الصخور التي تحتوي على أكبر نسبه من األوليفين ؟ والتي ال تحتوي على األوليفين؟ 22

 (.األنديزيتيه)والمتوسطه ( الجرانيتيه)ـ الفلسيه ( البازلتيه)والمافيه 

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

أو المتوسطه ـ ما الصخور التي تحتوي على أكبر نسبه من األمفيبول والفلسبار البالجيوكليزي؟ 23

 .األنديزيتيه

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

 .الفلسيه ـ المافيه وفوق المافيهـ ما الصخور الغنيه بالفلسبار البوتاسي؟ والفلسبار الكلسي؟ 24

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

 .الفلسيهـ أي الصخور يغيب منها البيروكسين؟ 25

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

حتوي على نسبه عاليه منه؟ ـ أي الصخور تحتوي على نسبه متوسطه من البيروكسين ؟ وأيها ت26

 .األنديزيتيه ـ المافيه

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

 .فوق المافيهـ ما هي الصخور األغنى بالحديد والمغنسيوم والكالسيوم؟ 27

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

 .الفلسيه  ←المتوسطه  ←المافيه  ←الصخور فوق المافيه ـ ما االتجاه الذي تتزايد فيه نسبة السيليكا؟ 28

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

 .فوق المافيه  ←المافيه ←المتوسطه  ←الفلسيه ـ ما االتجاه الذي تتزايد فيه نسبة الحديد والمغنسيوم؟ 29

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

 تينيه والصخور فوق المافيه؟ ـ ما درجة الحراره التي يبدأ عندها انصهار الصخور الجرا20

700°C  1200ـ°C . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 .%25؟ (اإلنديزيتيه)ـ ما نسبة السيلكا في الصخور المتوسطه 22

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

 .األمفيبول ـ البيروكسين ـ ميكا البيوتيتـ ما المعادن السيليكاتيه الداكنه الموجوده في الصخور المتوسطه؟ 22

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

 .األمفيبول ـ البيروكسين ما المعادن التي يتكون منها صخر البريدوتيت؟ ـ 23

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

ره عن ألن تركيبه الكيميائي بشكل أساسي هو عباـ لماذا يصنف البيدوتيت تبعا للصخور فوق المافيه؟ 24

 .معادن حديد ومغنسيوم 

في الصخور فوق المافيه إلى أكثر % 45يتراوح بين أقل من ـ ما محتوى السيليكا في الصخور القشريه؟ 25

 .في الصخور الجرانيتيه% 70من 

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

الصخور منخفضة ا محتوى الصخور منخفضه وعالية السيليكا من الحديد والمغنسيوم والكالسيوم؟ ـ م26

السيليكا نسبيا تحتوي على كميات كبيره من الحديد والمغنسيوم والكالسيوم أما الصخور عالية السيليكا 

 .م فتحتوي على كميات صغيره نسبيا من هذه العناصر ولكنها غنيه بالصوديوم والبوتاسيو

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

الصهاره الجرانيتيه الغنيه ـ كيف تؤثر كمية السيليكا الموجوده في الصهاره على سلوك الصهاره؟ 27

زلتيه منخفضة السيليكا أكثر سيوله والصهاره البا C°700بالسيليكا لزجه جدا وتوجد كسائل عند أقل من 

 . C°1000وتتبلور عند درجات حراره أعلى من الصهارات الجرانيتيه وتتصلب تماما عندما تبرد عند 

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

صخر البيومس وهو ذات نسيج زجاجي مواد البناء؟ فسر السبب ؟  ـ أي الصخور الناريه ال يصلح كأحد28

رقيق وحتى لو كان قويا فإن الثقوب الموجوده فيه تجعله هشا ما يجعله عرضه للتآكل بتعرضه لظروف 

 .التجويه

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

قد يكون للصخور دقيقة الحبيبات ـ لم ال يعد التركيب المعدني كافيا لتصنيف أحد الصخور الناريه؟ 29

والصخور خشنو الحبيبات التركيب المعدني نفسه لن يكون هذان النوعان قد تكونان عند معدالت مختلفه من 

 .التبريد وهذا ما يسمى المكافئات الصخريه 

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

كال ـ الصهاره الواحده تتغير ـ هل يوجد تنوع كبير في الصهارات تنتج عنه الصخور الناريه المختلفه؟ 30

 .بالتدريج في تركيبها باستمرار عملية التبريد لتصبح صخورا ناريه متنوعه

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

المعادن تميل إلى أن تتبلور في نمط منتظم من ـ ما األساس التجريبي للتجهيز المخبري لباون وزمالئه؟ 32

 .الصهاره البازلتيه على أساس نقاط انصهارها 

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

األوليفين ـ ـ ما أول معدن يتبلور من الصهاره البازلتيه ؟ وما المعادن التي تتبلور بعده بالتبريد اإلضافي؟ 32

بار البالجيوكليزي الفلسبار البالجيوكليزي الغني بالكالسيوم والبيروكسين واألمفيبول وميكا البيوتيت والفلس

 .الغني بالصوديوم والفلسبار البوتاسي وميكا مسكوفيت والكوارتز

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

 .صهارهيتغير التركيب المعدني للجزء السائل من الـ ما الذي يحدث أثناء عملية التبلور؟ 33

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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في المرحله التي يتصلب عندها حوالي ـ متى يخلو الصهير تقريبا من الحديد والمغنسيوم والكالسيوم ؟ 34

 .ثلث الصهاره باستمرار التبريد 

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

يصبح الصهير غني ـ ما الذي يترتب على خلو الصهير من الحديد والمغنسيوم والكالسيوم تقريبا؟ 35

 .بالبوتاسيوم والصوديوم 

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

 2SiOيصبح الصهير أغني بالسيليكون ـ ما الذي يترتب على تبلور معدن األوليفين بالصهاره البازلتيه؟ 36

  .وبالتالي  تزداد نسبة السيليكا كلما تطورت 

****************************************************************** 

 62ص  2مراجعة الدرس 
معادن السيليكات يتحدد  ـ مم تتكون الصخور الناريه بصوره رئيسيه؟ وبم يتم تحديد هذا التركيب المعدني ؟2

 .بالتركيب الكيميائي للصهاره التي تتكون منها 

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

التركيب الجرانيتي يطلق على لفرق بين التركيب الجرانيتي والتركيب البازلتي في الصخور الناريه؟ ـ ما ا2

الصخور التي يسود فيها معدني السيليكات وهي الكوارتز والفلسبار يطلق التركيب البازلتي على الصخور 

يوكليزي الغني بالكالسيوم والتي التي تحتوي على العديد من معادن السيليكات الداكنة اللون والفلسبار البالج

 .ال تحتوي على الكوارتز 

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

المحتوي العالي من السيليكا ـ ما الذي يجعل بعض الصهاره الجرانيتيه لزجه وبعضها اآلخر أكثر سيوله؟ 3

 .صهاره يجعلها عالية اللزوجه والمحتوى المنخفض يجعلها أكثر سيوله في ال

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

خورا الصهاره لتصبح ص( تتغير)تتطوروزمالؤه في المختبر ؟ ( باون ) ـ اذكر المفهوم الرئيسي الذي بينه 4

 .ناريه متنوعه 

=========================================================== 

 62أسئلة مراجعة الفصل األول ص
 :اختر اإلجابه المناسبه للعبارات التاليه : أوال 

 .ترتيب ـ نسيج الصخر الناري هو وصف الحجم والشكل و2

 . وليفيناأل ـ أول معدن يتبلور في الصهاره البازلتيه هو و2

 . المعادن فاتحة اللونـ تفتقر الصخور فوق المافيه إلى و3
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     
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 :ـ قارن بين األنسجه الموضحه في الجدول التالي 2 :تحقق من فهمك : ثانيا 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

البيوميس صخري إسفنجي يحتوي ـ البيوميس صخر ناري يطفو فوق سطح الماء فسر سبب حدوث ذلك ؟ 2

على فجوات كثيره تنشأ نتيجة تصاعد الغازات وغليان المواد المتطايره أثناء تجمد الالفا في الظروف 

 .رض الموجوده على سطح األ

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

ـ استخدم اإلنسان القديم في العصر الحجري كأدوات اذكر اسم صخر ناري استخدم كأداة وعلل إجابتك ؟ 3

 .األوبسيديان ألن له القابليه لالحتفاظ بحواف حاده صلبه 

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

 ـ وضح سبب استخدام الصخور الناريه مثل الجرانيت والجابرو والبازلت في العديد من المباني القديمه ؟4

ذه الصخور مقاومه لعوامل التعريه المعادن التي تكون ه   الجرانيت ـ الجابرو والبازلت صخور ناريه صلبه 

وتكسبها مظهرا جميال وألن األمطار والرياح لها تأثير ضئيل للغايه على هذه الصخور فإنها استخدمت في 

 .العديد من المباني القديمه 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

ما على صعيد التركيب كلما اتجه التبلور إلى أسفل في سلسلة ـ ماذا يحدث عمو2 :تطبيق المهارات : ثالثا 

 ( :باون)تفاعل 

ـ تتم سلسلة تفاعل باون من خالل سلسلتين إحداهما تعرف بالسلسله المتواصله من التبلور واألخرى تعرف 

 .بالسلسله غير المتواصله من التبلور تليهما مرحله نهائيه 

 تبلور الفلسبارات الغنيه بالكالسيوم ثم يليها تبلور فلسبارات البالجيوكليزي ت: ـ السلسله المتواصله من التبلور 

فيتناقض محتواها من الكالسيوم ويزداد محتواها من الصوديوم لتنتهي بتبلور المعادن ( في سلسله متواصله) 

 .الخاليه من الكالسيوم 
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ن الغنيه بالحديد والمغنسيوم في البدايه تتبلور معادن األوليفي: ـ في السلسله غير المتواصله من التبلور 

وبتناقض نسبة الحديد والمغنسيوم قليال في الصهير يبدأ تبلور معادن البيروكسين ومع استمرار التناقض 

 .وزيادة نسبة السيليكا تتبلور معادن األمفيبول وتليها معادن الميكا 

السيليكا بالتبلور بدءا بالفلسبار البوتاسي ثم المسكوفيت تبدأ المعادن الغنيه ب: ـ في المرحله النهائيه من التبلور 

 .وأخيرا الكوارتز 
*************************************************************************** 

 :ادرس الشكل الدائري ثم أجب عن األسئله التاليه   :الربط بين الرياضيات والجيولوجيا : رابعا 

ما المعدن األكثر وفره في الجرانيت ؟ ما النسبه المئويه للمعادن الداكنه في : البيانيه  ـ قراءة األشكال2 

 % .20الفلسبار الجرانيت ؟  
 

وبقيت كمية المعادن داكنة اللون ذاتها فما النسبه المئويه % 35إذا زادت نسبة الكوارتز عن :  الحسابـ 2

 %  .55للفلسبار في الجرانيت ؟ 
 

 والهورنبلند ؟( البيوتيت)ف سيتغير لون الجرانيت إذا كان يحتوي على فلسبار أقل من الميكا كي:  التوقعـ 3

 .يصبح اللون داكنا 
 

على الرسم البياني هل هو البيومس أو ( ص)ـ من خالل العالقه البيانيه حدد اسم الصخر الممثل بالنقطه

 .الجابرو الجابرو أو البازلت أو األوبسيديان ؟ 

========== ================================================ 

 2الصخور الرسوبيه الدرس : الوحده الثانيه ـ الفصل الثاني 
 

 .رواسبـ ما االسم الذي يطلق على الفتات عندما يترسب من المياه في موقع غير الذي تكون فيه؟ 2

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

 . تتماسك وتتحول إلى صخور ـ ما مصير الرواسب التي تترسب في األماكن التي تنقلها المياه إليها؟ 2

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

تتضمن التفتت الفيزيائي : التجويه خاللها تكون الصخور الرسوبيه؟ وماذا تتضمن؟  ـ ما العمليه التي يبدأ3

 .واالنحالل الكيميائي للصخور الناريه والمتحوله والرسوبيه الموجوده من قبل

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

تحملها المياه الجاريه والمياه الجوفيه بعيدا إلى مواقع يحدث للمكونات الذائبه الناتجه عن التجويه؟ ـ ماذا 4

 . جديده 

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

 . والتيارات المائيه وتذوب ثلوج المثالج  عندما تقل سرعة الرياحـ متى تترسب الجسيمات الصلبه؟ 5

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

الطين في قاع البحيرات ـ الدلتا عند مصب ـ اذكر أمثله عم يتكون من عملية ترسب الجسيمات الصلبه ؟ 6

 . الحصى في قاع مجرى مائي ـ الكثبان الرمليه في الصحراء النهر ـ عارض أو حاجز 

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

تترسب أو تزال أيوناتها عندما تسبب التغيرات الكيميائيه أو ـ متى يتم ترسب المواد الذائبه في الماء؟ 7

 . راريه تبلور المواد أو عندما تمتصها الكائنات الحيه المائيه لتبني أصدافها الح

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

تحول تدريجيا إلى الرواسب األكثر قدما تدفن أسفل الطبقات األحدث وتـ ما نتيجة استمرار عملية الترسب؟ 8

 . صخر رسوبي بواسطة االنضغاط والتالحم 
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 . رياح ـ نهر جليدي ـ نهر ؟ (66)ص( 64)ـ ما عوامل التعريه التي يوضحها شكل 9

 . عوامل التعريه ؟ ( 66)ص( 64)في الشكلـ ما الذي يسبب عملية النقل 

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

عندما تترسب الجسيمات الصلبه أو عندما تترسب أيونات المواد الذائبه ـ متى تحدث عملية الترسيب؟ 20

 . يه أو البيولوجيه بواسطة العمليات غير العضو

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

 . الطين ـ الكوارتز ـ ما المعدنان األساسيان في معظم الصخور الرسوبيه الفتاتيه؟ 22

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

ـ ما سبب احتواء الصخور الرسوبيه الفتاتيه الناتجه عن التجويه الكيميائيه للصخور الناريه على معدني 22

نتجت معادن الطين عن الطين والكوارتز ؟ مع مالحظة أن معادن الطين غير موجوده في الصخور الناريه؟ 

عادن السيليكات أما الكوارتز فهو مقاوم بشده للتجويه الكيميائيه لذلك يبقى كما هو في التجويه الكيميائيه لم

 . الصخور الرسوبيه وال يتغير إلى معادن أخرى 

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

يدل على أن التعريه سبارات والميكا في الصخور الرسوبيه الفتاتيه؟ ـ ما الذي يدل عليه وجود الفل23

 . والترسيب كانا سريعين بدرجه كبيره لم تسمح بتحولهما إلى عناصرهما الرئيسيه 

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

ر الذي يجب مراعاته لتقسيم الصخور الرسوبيه الفتاتيه؟ وما المعلومات التي يدل عليها؟ ـ ما األساس اآلخ24

 . حجم الحبيبات المكونه لهذه الصخور وشكلها يوفر معلومات عن بيئات الترسيب 

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

كلما كان التيار أقوى ـ كيف تصنف التيارات المائيه أو الهوائيه حبيبات رواسب الصخور الفتاتيه بالحجم؟ 25

 . ـ كان حجم الحبيبات التي يحملها أكبر 

 . ألن حبيبات الطين دقيقه ويلزمها طاقه قليله جدا لنقلها ـ لماذا يسكن الطين ويستقر ببطء شديد؟ 26

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

الطين الصفحي ـ الحجر الرملي ـ ـ ما الصخور الرسوبيه الفتاتيه الشائعه بحسب تزايد حجم الحبيبات؟ 27

 . الكونجلوميرات والبريشيا 

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

تتكون رواسب الصخور الفتاتيه من المنتجات ـ ما الفرق بين الصخور الرسوبيه الفتاتيه والكيميائيه؟ 28

 . الصلبه للتجويه أما الصخور الكيميائيه فتتكون رواسبها من األيونات المحموله في المحلول إلى البحيرات

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

بالعمليات غير العضويه مثل التبخر ـ ـ كيف يحدث ترسيب المواد المكونه للصخور الرسوبيه الكيميائيه؟ 29

 . النشاط الكيميائي والعمليات العضويه للكائنات المائيه 

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

تستخلص الكائنات المائيه المواد المعدنيه الذائبه لتكون األصداف ـ كيف تتكون الرواسب البيوكيميائيه؟ 20

والبحار كرواسب  واألجزاء الصلبه األخرى وبعد موت الكائنات تتجمع هياكلها بالماليين في قاع البحيرات

 .  بيوكيميائيه

--------------------------------------------------------------------------------------------------    
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****************************************************************** 

 72ص  2مراجعة الدرس 

الفئات الثالث للصخور الرسوبيه هي الفتاتيه  الثالث للصخور الرسوبيه وميز بينها ؟ـ عدد باختصار الفئات 2

ـ الكيميائيه ـ العضويه تنشأ الصخور الرسوبيه الفتاتيه من التجويه والنقل وترسيب الحبيبات الصلبه تتكون 

كيميائيه بعد ذلك ترسبت الصخور الرسوبيه الكيميائيه من المواد الذائبه التي نتجت أساسا بواسطة التجويه ال

 األيونات في المحلول إما بواسطة العمليات غير العضويه أو البيولوجيه لتكون الصخور الكيميائيه المتنوعه  

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

أكثر الصخور الرسوبيه الفتاتيه؟ لماذا تتوافر هذه المعادن بكميات كبيره؟ ـ ما المعادن األكثر انتشارا في 2

المعادن شيوعا في الصخور الرسوبيه هي معادن الطين والكوارتز ـ معادن الطين هي المنتج األكثر وفره 

م بدرجه للتجويه الكيميائيه لمعادن السيليكات خصوصا الفلسبار يتواجد الكوارتز بوفره ألنه متين جدا ومقاو

 .كبيره للتجويه الكيميائيه  

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

 .من أسقف الكهوف ـ الملح ( المتدلي)الحجر المتساقطـ اذكر اسم صخرين رسوبيين كيميائيين؟ 3

=========================================================== 

 التراكيب األوليه للصخور الرسوبيه( 2)الدرس 
 

 .الصخور الرسوبيه الفتاتيه ـ الكيميائيه ـ العضويه ما أنواع الصخور الرسوبيه ؟ ـ 2

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

وجودها في صورة طبقات ـ تحتوي على حفريات ـ تتميز هم الخصائص المميزه للصخور الرسوبيه ؟ ما أـ 2

 .بوجود تراكيب خاصه تميزها عن الصخور الناريه المتحوله  

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

 .الملح ـ الفحم اليري ـ الصخور الطينيه الصخور الرسوبيه ؟ اذكر أمثله عن ـ 3

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

االختالفات في نوع النسيج ـ التركيب ـ السمك ـ ما االختالفات الموجوده بين طبقات الصخور الرسوبيه ؟ ـ 4

 .ن كل طبقه تعكس الظروف المختلفه التي ترسبت فيهاأل

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

 .أسطح مستويه تنفصل أو تتكسر الصخور على طولها ما المقصود بمستويات التطبق ؟ ـ 5
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 يحدد حدود نهاية أحد أحداث الترسيب وبداية حدث الترسيب الذي يليه بق ؟ ما الذي يدل عليه مستوى التطـ 6

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

التوقف  التغير في حجم الحبيبات أو تركيب الرواسب المترسبه ـما الذي يسبب تكون مستويات التطبق ؟ ـ 7

 .عن الترسيب 

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

ألن الفرص تكون ضئيله لتكوين المواد المترسبه نفسها لماذا يؤدي التوقف عن الترسيب إلى التطبيق ؟ ـ 8

 .ه من جديد مثل الرواسب المترسبه قبلها مباشر

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

 .ألن الرواسب عاده ما تتراكم كجسيمات تترسب من مائع ـ لماذا تكون طبقات الصخور الرسوبيه أفقيه ؟ 9

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

 .التطبق المتقاطع ـ ما نوع التطبق الذي يميز الكثبان الرمليه والدلتاوات النهريه ؟ 20

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

عندما تتغير الحبيبات داخل الطبقه الرسوبيه الواحده طبق المتدرج ؟ ـ متى نطلق على التطبق مصطلح الت22

 .تدريجيا من الخشن عند قاعدة الطبقه إلى الدقيق الناعم في أعالها 

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

يحدث التطبق المتدرج بالترسيب السريع من الماء المحتوي على رواسب ؟ ـ كيف يتكون التطبق المتدرج 22

ذات أحجام متنوعه فعندما يحدث لتيار الماء فقدان سريع للطاقه تترسب الحبيبات األكبر أوال متبوعه 

 .بالحبيبات األصغر فاألصغر على التوالي 

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

عباره عن تموجات صغيره من الرمل الذي يظهر على سطح ـ ما هي عالمات النيم ؟ وكيف تتكون ؟ 23

 .إحدى الطبقات الرسوبيه بفعل المياه الجاريه أو الهواء ـ وهي تتكون عموديا باتجاه الحركه

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

عالمات النيم التياري شكلها غير متماثل ـ ـ ما نوعي عالمات النيم ؟ أيهما متماثل ؟ وأيهما غير متماثل ؟ 24

 .عالمات النيم التذبذبيه أو الموجيه شكلها متماثل 

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

تستخدم لتحديد اتجاه حركة الرياح أو ـ فيم تستخدم عالمات النيم الموجوده في الصخور الصلبه ؟ 25

 .التيارات المائيه القديمه  

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

ـ لماذا تشيع عالمات النيم غير المتماثله التي تسببها الرياح في المناطق الجافه مثل الكثبان الرمليه في 26

ألن حبيبات التربه في المناطق الرطبه غالبا ما تكون ثقيله جدا وال الصحاري أكثر منه في المناطق الرطبه؟ 

 .تستطيع الرياح حملها 

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

الجفاف ـ التربه الغير ـ ما الظروف التي تمكن حدوث عالمات النيم بواسطة الرياح في الكثبان الرمليه ؟ 27

 .مزروعه 

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

 .سيتحرك مكونا قمما مرتفعه دقيقه طويله تعد نماذج لعالمات النيم ـ ماذا حدث للرمل ؟ 28

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

 .الرمل ولن يكون قمم عالمات النيم سيتعثر ـ ماذا سيحدث لو نفخت الرمل بقوه ؟ 29

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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تدل على أن الراسب الذي تكونت منه كان متعرضا للبلل والجفاف ـ ما الذي تدل عليه التشققات الطينيه ؟ 20

 .بالتبادل 

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

في المسطحات المديه ـ البحيرات الضحله واألحواض ـ في أي بيئات ترتبط التشققات الطينيه ؟ 22

 الصحراويه 

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

تحرك الشاطئ إلى داخل اليابسه عندما يرتفع مستوى البحر عن مستوى ـ ما المقصود بالطغيان البحري ؟ 22

 .القاره 

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

السحنات التي تتكون في البيئات البعيده عن الشاطئ داخل اليابسه تعلو فوق ؟  ـ ما نتيجة الطغيان البحري23

 .السحنات المترسبه في البيئه الشاطئيه 

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

 .انخفاض مستوى البحر بالنسبه إلى إحدى القارات ـ ما المقصود باالنحسار أو االرتداد البحري ؟ 24

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

 .يتحرك الشاطئ والبيئات الموازيه له باتجاه البحر ـ ما الذي ينتج عن االنحسار أو االرتداد البحري ؟ 25

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

له سحنات البيئه الشاطئيه ـ صف التتابع الرأسي للطبقات الناتج بواسطة االرتداد أو االنحسار البحري ؟ 26

 .متراكبه فوق سحنات البيئات البعيده عن الشاطىء

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

كتله من الصخور الرسوبيه ذات مظاهر تميزها عن السحنات األخرى وتستخدم ـ ما المقصود بالسحنه ؟ 27

محتواها هذه المظاهر المتمثله في التركيب الصخري للسحنه وحجم الحبيبات فيها والتراكيب الرسوبيه لها و

 .من الحفريات في تميزها عن السحنات األخرى 

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

 75ص ( 84)ـ في الشكل 28

به من من سحنات من الحجر الفتاتي ترسبت في بيئه بحريه قريـ مم تتكون الطبقات الموضحه بالشكل؟ 

 .شاطئ مكسوه بسحنات من الرواسب البحريه المتدرجه في بيئات بعيده عن الشاطئ 

يفسر بالترسيب الحادث أثناء الفتره الزمنيه عندما ـ ما تفسير ذلك التتابع الرأسي للسحنات الموضحه بالشكل؟ 

 .ارتفع مستوى البحر عن القارات 

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

 .بتراكم هياكل حيوانات المرجان التي تتكون من معدن الكالسيت ـ كيف تتكون الشعاب المرجانيه؟ 29

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

ألن حيوانات المرجان ال تستطيع أن تنمو في المياه تكون الشعاب المرجانيه في المياه الدافئه فقط؟ ـ لماذا ت30

 .البارده 

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

 .جيري عضويحجر ـ ما نوع الصخر الذي تتكون منه الشعاب المرجانيه؟ 32

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

 .حركات األلواحـ ما الذي حرك رسوبيات الحجر الجيري بعيدا عن المحيطات المداريه حيث تكونت؟ 32

****************************************************************** 
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 76ص 2أسئلة مراجعة الدرس

 ـ قارن بين التطبق المتقاطع والتطبق المتدرج ؟ 2

كثبان الرمليه يتكون عندما تحتوي طبقه من الصخور الرسوبيه على األكثر تميزا لل :ـ التطبق المتقاطع 

 .طبقات قد تكون مائله أو أفقيه 

يث تتغير الحبيبات تدريجيا داخل الطبقه الرسوبيه عباره عن نوع خاص من التطبيق ح : درجـ التطبق المت

 .الواحده من الخشنه في القاع إلى الدقيقه في قمة الطبقه

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

 ـ قارن بين أنواع عالمات النيم ؟ 2

عباره عن تموجات صغيره في الرمل على سطح الطبقات الرسوبيه تشكلت بفعل : ه ـ عالمات النيم التياري

حركة الرياح أو الماء وتظهر شكال غير متماثل وتكون ذات جوانب شديدة االنحدار باتجاه هبوط التيار 

 . وتنتج عن حركة الماء أو الهواء المتحركين باتجاه واحد ومنحدره تدريجيا باتجاه مصدر التيار
 

عباره عن تموجات صغيره في الرمل على سطح الطبقات الرسوبيه تشكلت بفعل  :عالمات النيم التذبذبيه ـ 

عن حركة األمواج السطحيه ذهابا وإيابا في بيئه  حركة الرياح أو الماء وتظهر تموجات شكلها متماثل وتنتج

   .ضحله قريبه من الشاطىء 

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

 ـ ما الفرق بين االنحسار البحري والطغيان البحري ؟ 3

 .تحرك الشاطىء والبيئات الموازيه له في اتجاه البحر:  البحري( االرتداد)االنحسار ـ 
 

   .يابسه تحرك الشاطىء والبيئات الموازيه له إلى داخل ال : الطغيان البحريـ 

 ========================================================== 

 بيئات للصخور الرسوبيه واستخدامها( 3)الدرس 
 

 .الحاضر مفتاح الماضي ما المبدأ األساسي للجيولوجيا الحديثه ؟ ـ 2

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

المظاهر التي نالحظها في أيامنا على الرواسب في كيف يمكن تطبيق هذا المبدأ على الصخور الرسوبيه ؟ ـ 2

 .البيئات الرسوبيه الحاليه يمكن مالحظتها أيضا في الصخور الرسوبيه القديمه  

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

ما أهمية دراسة الصخور الرسوبيه في بيئات الترسيب التي ترسبت فيها الرواسب التي تكونت منها ؟ ـ 3

 .تفسير تاريخ األرض 

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

نستنتج تاريخ الصخر باإلضافه إلى ستنتج من فهم الظروف التي تكونت فيها الصخور الرسوبيه ؟ ماذا تـ 4

 .معلومات عن أصل حبيباته ـ طريقة نقل رواسبه ـ طبيعة البيئه الترسبيه التي ترسبت فيها رواسبه

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

 .المكان حيث تتراكم الرواسب المكونه للصخور الرسوبيه ما هي البيئه الرسوبيه ؟ ـ 5

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

تابعه في الظروف البيئيه التي حدثت في تغيرات متماذا نرى عند دراسة سلسله من الطبقات الرسوبيه ؟ ـ 6

 .مكان معين مع مرور الوقت 

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

ها ألن المظاهر التي يكتشفونلماذا يدرس الجيولوجيون بعنايه الرواسب في البيئات الرسوبيه الحاليه؟ ـ 7

 .يمكن مالحظتها في الصخور الرسوبيه القديمه 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------  

يمكنهم إعادة ماذا يستفيد الجيولوجيون من تطبيق الظروف االضره على الصخور الرسوبيه القديمه ؟ ـ 8

يمه وتحديد العالقات الجغرافيه لمنطقه ما في الوقت الذي ترسبت فيه مجموعه معينه من تشييد البيئات القد

الطبقات الرسوبيه وهذا يقود إلى تكوين خرائط تصور التوزيع الغرافي لليابسه والبحار ـ الجبال والوديان 

 .النهريه ـ الصحاري والمثال ـ بيئات الترسيب األخرى 

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

 .قاريه ـ بحريه ـ انتقاليه ـ ما فئات البيئات الرسوبيه ؟ 9

****************************************************************** 

 78ص 3أسئلة مراجعة الدرس

 ـ ما هي أنواع البيئه الرسوبيه ؟ 2

حيث ال تتجمع فيها الرواسب في الحوض الترسيبي بسبب ارتفاع المنطقه : بيئات حث وتآكل  : النوع األولـ 

 . عن سطح الماء كالمناطق الجبليه
 

حيث يتم الترسيب لكنه يتوقف لمده طويله مثل المحيطات : بيئات توازن أو عدم ترسيب  :النوع الثاني ـ 

 .وأوساط القارات
 

 .حيث تتجمع فيها رواسب مختلفه في الحوض الترسيبي مثل المستنقعات : بيئات ترسيب  : النوع الثالثـ 

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

خالل فهم  تفيد في تفسير تاريخ األرض منـ ما أهمية الصخور الرسوبيه في دراسة تاريخ األرض ؟ 2

الظروف التي تكونت فيها الصخور الرسوبيه ونستنتج تاريخ الصخر بما يتضمنه من معلومات عن أصل 

 .الحبيبات التي تكونه وطريقة نقل الراسب وطبيعة المكان أو الموقع التي استقرت فيه حبيبات تلك الرواسب 

=========================================================== 

 79أسئلة مراجعة الفصل الثاني ص

 :اختر اإلجابه المناسبه للعبارات التاليه : أوال 

ـ عندما يتغير حجم الحبيبات داخل الطبقه الرسوبيه الواحده تدريجيا من الخشن عند قاعدة الطبقه إلى الدقيق 2

 .طبقات تدريجيهعند قمتها يشار إلى ذلك على أنه 
*********************************************************************** 

  :تحقق من فهمك : ثانيا 

ألن الكائنات الميته يمكن أن تدفن بسهوله ـ فسر سبب وجود األحافير بشكل شائع في الطبقات الرسوبيه؟ 2

 .بواسطة طبقات الرواسب التي تكون الصخور الرسوبيه 

الصخري؟ وإلى أي نوع من الصخور الرسوبيه ينتمي  ـ ما العمليه التي تؤدي إلى تكون رواسب الملح2

 .التبخر ـ الصخور الرسوبيه الكيميائيه الملح الصخري ؟ 
*********************************************************************** 

 : عدد المظاهر الشائعه للصخور الرسوبيه التي تراها في هذه الصوره :تطبيق المهارات : ثالثا 

  .الطبقات األفقيه ـ اللون السائد ـ 
*********************************************************************** 
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   :التمثيل بالرسم : رابعا 
 

 

 

 

 

 

 

========================================================== 

 التحول:  2رس الصخور المتحوله الد: الوحده الثانيه ـ الفصل الثاني 
 

 .الرسوبيه ـ ما الصخور التي تتكون في طبقات ؟ 2

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

 . كال ـ هي صخور صلبه للغايه ـ هل الصخور الرسوبيه مرنه أو لينه حتى تنثني بهذا الشكل؟ 2

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

لتعرضها لحراره وضغط عاليين نتج عنهما انسياب ـ كيف تنثني الصخور الرسوبيه باعتقادك وما السبب؟ 3

 .للصخور وطيها

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

نعم ـ تعرضت لهم الصخور الرسوبيه في تركيبها المعدني والكيميائي ؟  نـ هل تؤثر الحراره والضغط اللذا4

 . يسببان تغير التركيب المعدني والكيميائي للصخور ويحوالنها إلى نوع آخر جديد من الصخور 

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

يصبح الشيء مختلفا في الكثير من النواحي والخصائص عن الشيء الذي تحول ـ ما معنى تحول شيء ما؟ 5

 . عنه 

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

بخار الماء تحول بالحراره عن الماء ـ الفراشه تحولت عن العذراء التي ـ اذكر أمثله ألشياء متحوله ؟ 6

 . تحولت عن اليرقه التي تحولت عن البيضه ـ الشمع السائل تحول باالنصهار بالحراره عن الشمع الصلب  

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

 . صخور متحوله ـ ما االسم الذي يطلق على الصخور الناريه والرسوبيه عندما تتعرض للتحول؟ 7

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

الصخور المتحوله نوع ريه والرسوبيه مع الصخور المتحوله التي نشأت عنها؟ ـ هل تتشابه الصخور النا8

 . ثالث من الصخور له خصائص تميزه عن األنواع األخرى من الصخور 

 . تبدل الصخر من نوع إلى آخر ـ ما المقصود بتحول الصخر؟ 9

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

 . الصخر الذي نشأ منه الصخر المتحول ـ ما هو صخر المنشأ أو الصخر األصلي؟ 20

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

والصفات إذ يؤدي التحول إلى تغير في  المظهرـ فيما يختلف الصخر المتحول عن الصخر األصلي؟ 22

 . التركيب المعدني والنسيج والتركيب الكيميائي للصخر األصلي 

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

أو كيميائيه تختلف بشده عن البيئه عندما يتعرض الصخر األصلي لبيئه فيزيائيه ـ متى يحدث التحول؟ 22

 . التي تكون فيها أصال 
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بالتغير التدريجي حتى يصل إلى ـ كيف يستجيب الصخر األصلي للظروف الجديده التي يتعرض لها ؟ 23

 . وازن مع البيئه أو الظروف الجديده حاله من الت

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

ألن ـ لماذا يصعب التفريق بين الصخر األصلي والصخر المتحول الذي نشأ منه في بعض األحيان؟ 24

حول يتم تدرييا والتغيرات الحادثه للصخر األصلي عاده ما تكون تحول الصخر األصلي إلى الصخر المت

 . طفيفه 

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

بيئات ألن التحول قد يكون حدث في ـ لماذا يصعب التوقع أحيانا بنوع الصخر األصلي للصخر المتحول؟ 25

أو ظروف قاسيه مما أدى إلى تغير كلي للصخر أي أن مستوى التحول العالي قد أدى إلى تحطيم خصائص 

 . الصخر وتبديلها مثل مستويات التطبق واألحافير الموجوده في الصخر األصلي 

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

ـ ما الذي يتعرض له الصخر األصلي عندما يوجد على عمق كبير؟ وما تأثيره على الصخر األصلي ؟ 26

يتعرض لدرجات حراره عاليه وضغط مباشر تعمل على تشويه الصخر ببطء ـ فتنتج أنواع مختلفه من 

 . النسيج والتراكيب كبيرة الحجم 

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

 كال ـ في الظروف شديدة القسوه التي تؤدي النصهار الصخر األصلي هل تنتج صخور متحوله؟ 27

 . ـ صخور ناريه 

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

ألنها مصدر الطاقه التي تحفز التفاعالت الكيميائيه التي ـ لماذا تعتبر الحراره من أهم عوامل التحول؟ 28

 . تعمل على إعادة تبلور المعادن الموجوده في الصخور وعلى تكوين معادن جديده 

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

إعادة تبلور حبيبات المعدن الواحد وتكوين معادن جديده لها ـ ما التغيرات التي تحدث بسبب الحراره؟ 29

 . تركيب بلوري ثابت 

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

تساعد درجات الحراره ة تبلور حبيبات المعدن الواحد تحت تأثير درجات الحراره العاليه؟ ـ ما آلية إعاد20

العاليه على تبلور المعادن ذات البلورات الصغيره حيث تتالحم في جزيئات أكبر من التركيب البلوري نفسه 

 . أي يحدث نمو بلوري 

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

يرفع التسخين درجة ـ كيف تساعد الحراره في تصنيع معادن جديده في الصخر ذات تنظيم بلوري ثابت؟ 22

حرارة الصخر حتى يصبح معدن أو اثنان غير ثابتين كيميائيا فتلجأ المكونات األيونيه لترتيب نفسها في 

ظروف البيئه الجديده مرتفعة الحراره ما يؤدي إلى تصنيع معادن جديده ذات  تركيب بلوري أكثر ثباتا في

 . تنظيم بلوري ثابت ال يختلف في تركيبه الكيميائي عن المكون األصلي 

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

الطاقه المنطلقه نتيجة التحلل اإلشعاعي والطاقه الحراريه المختزنه الداخليه لألرض؟ ـ ما مصدر الحراره 22

 . منذ تكون كوكب األرض 

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

الحواف التصادميه أللواح درجة حراره عاليه؟  ـ ما البيئات التي يتم فيها نقل الصخور إلى بيئات ذات23

 . القشره األرضيه واألحواض الترسبيه الكبيره  

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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التصادمات تزايد سمك  ينتج عن تلكـ كيف توفر التصادمات القاريه ظروف الدفن العميق للصخور؟ 24

القشره األرضيه نتيجة حدوث الطي والتصدع ما يؤدي إلى دفن عميق للصخور وهذا يسبب انصهارها جزئيا 

 . إذ ترتفع درجة الحراه 

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

عن طريق التداخالت ره من الوشاح إلى األجزاء الضحله من القشره األرضيه؟ ـ كيف تنتقل الحرا25

 . الناريه

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

زيه نتيجة صعود التداخالت النا ـ ما سبب تعرض صخور الطبقات الضحله في القشره األرضيه للتحول ؟26

 .األجسام الصهاريه 

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

ألن قيعان هذه الصخور تتميز ـ لماذا تدفن الصخور في األحواض الترسيبيه الكبيره على أعماق عميقه؟ 27

 . بهبوط تدريجي 

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

 . بسبب تزايد سمك الصخور الموجوده أعلى هذا العمق ـ لماذا يزداد الضغط مع العمق؟ 28

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

 . تضغط القوى على الصخر بالتساوي في جميع االتجاهات ـ ما المقصود بالضغط المحيط ؟ 29

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

 .لتبلور وتكون معادن جديده إعادة ا ـ ما الذي يسببه الضغط المحيط للصخر بازدياد العمق ؟30

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

ألن ـ لماذا غالبا ما يسبب اإلجهاد التفاضلي طي الصخور التي تتعرض له وتصدعها وانبساطها؟ 32

قصرا أو تنكمش في اتجاه اإلجهاد األقوى وتزداد في الطول الصخور التي تتعرض لإلجهاد التفاضلي تزداد 

 . وتتفلطح في االتجاه العمودي على اتجاه اإلجهاد العمودي 

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

البيئات السطحيه ـ البيئات  ي أيها تكون مرتفعه؟ـ في أي البيئات تكون درجة الحراره منخفضه؟ وف32

 .العميقه في باطن األرض 

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

 . ا يسبب تفلقهـ ما تأثير اإلجهاد التفاضلي على الصخور السطحيه في درجات الحراره المنخفضه؟ 33

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

 . يسبب انسيابها ـ ما تأثير اإلجهاد التفاضلي على الصخور العميقه في درجات الحراره المرتفعه؟ 34

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

 . بتقليص حجم الصخور ـ كيف يقوم الضغط المحيط بتشويه الصخر في البيئه الرسوبيه ؟ 35

تقصر الصخور في اتجاه الضغط ـ ما تأثير اإلجهاد التفاضلي على الصخور خالل عملية بناء الجبال؟ 36

 . لقوه الممارس عليها وتستطيل باتجاه عمودي لهذه ا

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

السوائل والمحاليل التي تتكون من ـ ما نوع السوائل والمحاليل التي تلعب دورا في بعض أنواع التحول؟ 37

 . الماء وثاني أكسيد الكربون 

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

عن طريق تنشيط تحرك األيونات ـ كيف تعمل المحاليل كمحفزات لعمليات إعادة تبلور المعادن؟ 38

 وهجرتها 
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 تصبح نشطه في التفاعالت الكيميائيه ـ ماذا يحدث للمحاليل الغنيه باأليونات عند درجات الحراره العاليه ؟ 39

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

يحصل تبادل أيوني بين اليل الحاره بدون قيود خالل الصخور؟ ـ ماذا يحصل عندما يحدث دوران للمح40

 . الطبقات الصخريه المتجاوره أو تهاجر األيونات لمسافات بعيده عن موقعها األصلي في الصخور 

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

 . التحول الصخري المعدني باإلحالل الكيميائي ود بالتحول الميتاسوماتي؟ ـ ما المقص42

****************************************************************** 

 83ص  2مراجعة الدرس 
 .أو نسيج الصخر كإستجابه لتغير الظروف  /التغير في التركيب المعدني و ـ ما معنى التحول ؟2

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

 .ـ السوائل النشطه كيميائيا ( اإلجهاد)الحراره ـ الضغط ـ اذكر عوامل التحول ؟ 2

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

 :تؤثر الحراه على مواد األرض بطريقتين ـ كيف تؤثر الحراره في مواد األرض؟ 3

 .تحفز عملية إعادة تبلور حبيبات المعدن الواحد وتساعد على النمو البلوري ـ 2

 .تصنيع معادن جديده لها تركيب أو تنظيم بلوري ثابت له التركيب الكيميائي نفسه للمكون األصلي ـ 2

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

الضغط المحيط هو تساوي القوى التي تضغط على ـ ما هو الضغط المحيط ؟ كيف يؤثر في الصخور؟ 4

 .الصخر المدفون عميقا من جميع الجهات 

=========================================================== 

 أنسجة الصخور المتحوله( 2)الدرس 
 

 .الصخور الرسوبيه ما الصخور التي توجد في شكل طبقات ؟ ـ 2

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

تتفتت ثم تتالحم لتنتج صخورا جديده لتحول ؟ ماذا يحدث للصخور الرسوبيه عندما تتعرض لعملية اـ 2

 .تعرف بالصخور المتحوله 

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

ما وجه واختالف وتشابه التركيب البلوري والمعدني للصخور المتحوله الناتجه عن تحول الصخور ـ 3

 .لها تركيب بلوري مختلف ولها تركيب معدني متشابه رسوبيه ؟ ال

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

بعضها يحتوي على رقائق ويطلق عليه اسم الصخور هل تحتوي الصخور المتحوله على طبقات ؟ ـ 4

 .اآلخر ال يحتوي على طبقات ويعرف بالصخور غير المتورقه المتورقه وبعضها 

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

 .لوصف حجم الحبيبات داخل الصخر وشكلها وترتيبها في الصخور ؟ ( نسيج ) فيم يستخدم مصطلح ـ 5

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

ألن الحبيبات لماذا تظهر الصخور الناريه والرسوبيه في الشكل نفسه عند النظر إليها من أي اتجاه ؟ ـ 6

 .المعدنيه فيها موزعه عشوائيا داخل الصخر 

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

ألن حبيباتها لماذا تظهر الصخور المتحوله بشكل مختلف عند النظر إليها من الجانب ومن أعلى ؟ ـ 7

المعدنيه تكون صفيحيه أو مستطيله أو األثنين معا فتظهر نوعا من اتجاهات الترتيب المحدده بحيث تبدو 

 .في صفوف متوازنه أو شبه متوازنه  منتظمه
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ذو نسيج ما المصطلح الذي يطلق على الصخر الذي يحتوي على حبيبات معدنيه لها ترتيب معين ؟ ـ 8

 متورق 

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

بواسطة إجهادات التضاغط التي تقلص الوحدات الصخريه ـ كيف ينشأ التورق في الصخور المتحوله ؟ 9

 .مسببه اصطفاف حبيبات الصخر األصلي في شكل متواز أو شبه متواز 

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

دوران الحبيبات المعدنيه في اتجاه جديد ـ إعادة تبلور المعادن ـ ما طرق تكون األنواع المختلفه للتورق ؟ 20

 .إلى معادن جديده وتغير شكل الحبيبات 

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

 .تكوين حبيبات معدنيه جديده من القديمه ـ ما المقصود بإعادة التبلور ؟ 22

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

طفل عند تحوله إلى أردواز عند درجات الحراره العاليه ـ ما الذي يحدث للحبيبات المعدنيه في ال22

تتحول الحبيبات المعدنيه الدقيقه للطفل عن طريق إعادة التبلور إلى صفائح دقيقه من الكلوريت والضغط؟ 

 .والميكا 

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

تظهر طبقات في النوعين ـ كيف تتشابه الصخور الرسوبيه والصخور المتحوله المتورقه وكيف تختلف ؟ 23

ـ تتكون الصخور الرسوبيه من حبيبات ذات أحجام مختلفه بينما تتكون طبقات الصخور المتحوله المتورقه 

 .من معادن مختلفه

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

تحافظ على ترتيبها ـ ماذا يحدث للحبيبات المعدنيه عند تعرضها لضغط منتظم من جميع الجهات ؟ 24

 .العشوائي 

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

 .عند تعرض السطح لجهد تفاضلي ث دوران ميكانيكي للحبيبات المعدنيه في الصخر ؟ ـ متى يحد25

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

المعدنيه تدور يسبب فلطحة الصخر ـ ألن الحبيبات ـ ما تأثير اإلجهاد التفاضلي على الصخر؟ ولماذا ؟ 26

 .لتنظم في اتجاه فلطحة الصخر

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

إلى األسطح المستويه المتقاربه التي يتفلق الصخر بطولها عندما يطرق ـ إالم يشير االنفصام الصخري ؟ 27

 .بمطرقه 

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

 .بيئة التحول وتركيب الصخر األصلي ـ ما العوامل المؤثره لنشأة االنفصام الصخري ؟ 28

ينشأ في بيئة مستوى التحول الضعيف حيث ـ في أي بيئه تتحول طبقات الطفل إلى األردواز ؟ فسر؟ 29

االنفصام الصخري عندما تتعرض طبقات الطفل للطي وتتحول إلى األردواز ـ وتبدأ هذه العمليه عندما تلتحم 

 .الحبيبات الصفائحيه منتجه طيات مهريه ذات أنحه أو جوانب شبه مرتبه 

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

يزيد انتظام الحبيبات عن طريق تهشم الحبيبات ـ ما التي تنجم عن زيادة التشوه الناتج عن التحول ؟ 20

 .القديمه وإعادة تبلورها في االتجاه الجديد

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ألن عملية التحول منخفضة تبقى آثار لمستويات التطبق الموجوده في الطفل في صخر األردواز ؟  ـ لماذا22

 .المستوى 

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

ألن مستويات االنفصام في األردواز ق ؟ ـ لماذا يتفلق األردواز في اتجاهات متقاطعه مع مستويات التطب22

 .قد تنشأ مائله على اتجاه التطبق األصلي 

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

بلورات المعادن  خاصية تورق الصخر التي تنمو فيها؟ (النسيج الشيستوزي ) ـ ما المقصود بالشيستوزيه 23

الصفائحيه إلى الدرجه التي يمكن تمييزها بالعين المجرده وبالتالي يصبح النسيج كبيرا فيبدو الصخر كما لو 

 .كان متطبقا أو له تركيب طبقي 

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

 .الشيست م الذي يطلق على الصخر الذي يتميز بالنسيج الشيستوزي ؟ ـ ما االس24

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

هو النسيج الذي تنفصل فيه المعادن بعضها عن بعض نتيجة هرة ـ ما المقصود بالنسيج النيسوزي ؟ 25

 .نات التي تحدث خالل عمليات التحول عالية المستوى ما يعطي الصخر مظهرا ذو أحزمه األيو

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

 .نيس ـ ما االسم الذي يطلق على الصخر المتحول ذي النسيج النيسوزي ؟ 26

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

النسيج الذي ال يظهر فيه ترتيب معين ـ ما النسيج الصخري المتحول الذي يعرف بأنه غير متورق ؟ 27

 .للحبيبات 

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

يكون التشوه في بيئات التحول أقل ما يمكن والصخر ما ظروف نشأة الصخور المتحوله غير المتورقه؟  ـ28

 .األصلي مكونا من معادن بلوراتها متساوية األبعاد 

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

ألن الرخام صخر متحول غير ـ لماذا تكون بلورات الرخام كبيره متساوية األبعاد وموزعه عشوائيا؟ 29

نتيجة تداخالت األجسام الصهاريه ما ( معدن الكالسيت)متورق ينتج عن تحول الحجر الجيري دقيق الحبيبات 

 .يرة الحجم من البلورات األصليه المتراصه بإحكام يسبب إعادة تبلور حبيبات الكالسيت فتتكون بلورات كب

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

عندما يحيط أو يالصق الصخر جسم ناري منصهر فيسخن ـ متى يحدث التحول الحراري أو التماسي؟ 30

 .ير صفاته األصليه وقد ينصهر وبالتالي تتغ

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

 .الهاالت المتحولهـ ما النطق التي تقع فيها أجزاء الصخر التي حدث لها تحول أو تغير؟ 32

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

ـ ما سبب عدم وجود التورق في صخر الهورنفلس الناتج عن التحول التماسي للطين الصفحي الذي يتميز 32

 .ألن الطين الصفحي يتعرض لدرجة حراره عاليه كأنه في فرن وال يتعرض ألي ضغط موجهبالتورق؟ 

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

عندما تكون بلورات المعادن ـ متى يصبح للصخر الناتج عن التحول التماسي نسيج بروفيروبالستيكي؟ 33

 .المتحوله كبيرة الحجم مثل الجارنت واألشتوروليت

-------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ـ ما الصخران المتحوالن اللذان يتكونان بمصاحبة الهورنفلس؟ وما صخرهما األصلي ؟ 34

 . الحجر الجيري :وصخره األصلي ـ  الرخام :لصخر المتحول اـ 

 . والحجر الرملي الكوارتيزي :وصخره األصلي ـ  الكوارتزيت :لصخر المتحول اـ 

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

 : 88ص (202)ـ في الشكل 35

 .نتيجة حدوث تداخل لألجسام الناريه في صخور القشره األرضيه ـ كيف تكونت هالة التحول ؟ 
 

الصخر المضيف في القشره األرضيه المجاور للجزء  في جزءـ أين تتكون هالة التحول ؟ ومم تتكون ؟ 

 .العلوي من الجسم الناري ـ صخور متحوله 
 

جزء الصخر المضيف المجاور للجسم الناري ـ هالة ـ ما موقع حدوث التحول في الشكل؟ وماذا ينتج عنه؟ 

 .تحول تتكون من صخور متحوله

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

التحول الذي يحدث عند دوران المحاليل الحاره الغنيه باأليونات ـ ما المقصود بالتحول بالمحاليل الحاره؟ 36

 .خالل شقوق وكسور الشقوق فيسبب تغيرا كيميائيا لها 

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

ألن األنشطه الناريه هي مصدر الحراره ـ لماذا يرتبط التحول بالمحاليل الحاره باألنشطه الناريه ؟ 37

 .الضروريه لدوران المحاليل الغنيه باأليونات 

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

مصطلح يطلق على المحاليل الحاره الغنيه بأيونات العناصر عندما تتخلل ـ ما هي المداخن السوداء؟ 38

 .مكونه سحابه مملوءه بالحبيبات الدقيقه  350ºCالشقوق وتتدفق من قاع المحيط عند درجة حرارة 

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

تترسب المعادن الكبريتيديه والكربوناتيه ـ ماذا يحدث عند اختالط السحابه السوداء بماء البحر البارد ؟ 39

 .المحتويه على العناصر الثقيله التي لبعضها أهميه اقتصاديه 

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

عيون المياه الدافئه ـ ما المواقع التي نستدل منها على حدوث التحول بالمحاليل الحاره في القارات؟ 40

 .والفورات الحاره النشطه 

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

التراكم السميك جدا لطبقات الصخور الرسوبيه في أحد أحواض الترسيب ـ ما الذي يسبب التحول بالدفن؟ 42

 .الهابطه

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

مستوى تحول لعميقه نتيجة التراكم السميك للصخور أعالها ؟ ـ ما مستوى التحول الحادث في الطبقات ا42

 .ضعيف

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

الضغط المحيط ـ ما الذي يسبب تغير النسيج والتركيب المعدني من دون تشوه شامل للطبقات العميقه؟ 43

 .حراره الجوفيه لألرض قد يسببان إعادة تبلور المكونات المعدنيه في صخور تلك الطبقات العميقه وال

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

في الطول وتزداد في السمك ـ لماذا تتقلص صخور القشره التي تكون حواف الكتل القاريه المتصادمه 44

 .ألنها تتعرض للطي والتصدع أثناء التحول اإلقليمي ؟ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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مشوهه فوق تنتج حركات رفع حيث ترتفع الصخور الما الذي ينتج عن زيادة سمك القشره األرضيه ؟  ـ45

مستوى سطح البحر لتكون مناطق جبليه ينتج عنه دفن لكميات كبيره من الصخور بسبب عمليات الدسر 

 .نتيجة تراكب الصخور فوق بعضها أو دفعها تحت بعضها

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

ارتفاع درجة حرارة الصخور في جذور سئول عن نشاط عمليات التحول في أحزمة الجبال ؟ ـ من الم55

 .الجبال بسبب الدفن العميق للصخور وهذا االرتفاع في درجة الحراره قد يؤدي إلى انصهار الصخور 

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

ألن نتيجه النصهار الصخور ـ لماذا يتكون لب الجبال من صخور متحوله تتداخل معها أجسام ناريه؟ 56

المدفونه عميقا تتجمع الصهاره فتتكون أجسام صهاريه كبيره تطفو وترتفع مخترقة الصخور المتحوله 

 .والرسوبيه الواقعه فوقها 

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

مع ـ ما الذي يحدث للكتل الصخريه المشوهه المكونه للب المركزي في سلسلة الجبال مع مرور الوقت؟ 57

مرور الوقت ترفع الكتل المشوهه حيث تقوم التعريه بإزالة الطبقات العليا لتكشف الصخور الناريه والمتحوله 

 .تي تكون اللب المركزي لسلسلة الجبال ال

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

يحدث التحول اإلقليمي عند حواف ـ فسر كيف يرتبط التحول اإلقليمي بحواف األلواح المتصادمه ؟ 58

 .للطي والتصدع باصطدام األلواح القاريه  القارات حيث تدفن الصخور وتتعرض

****************************************************************** 

 90ص 2أسئلة مراجعة الدرس
 .وصف الصخور المتحوله التي تترتب حبيباتها في أحزمه متوازيه ـ عرف التورق ؟ 2

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

االنفصام الصخري أو األردوازي ـ النسيج الشيستوزي ـ النسيج ـ ما األنواع الثالثه للنسيج المتورق ؟ 2

 .النيسوزي 

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

خالل عمليات التحول العالية المستوى قد تؤدي هجرة األيونات إلى ـ كيف تكون صخر النيس المتحول ؟ 3

الفاتجه ـ ما يعطي ( كوارتز وفلسبار)فصل المعادن حيث تنفصل بلورات البيوتيت الداكنه ومعادن السيليكات 

 . صخر النيس مظهرا ذا أحزمه فاتحه وداكنه متبادله 

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

التحول الحراري أو التماسي ـ التحول بالمحاليل الحاره ـ التحول بالدفن ـ اذكر أنواع مختلفه لبيئة التحول ؟  4

 .وفي نطاق االنغماس ـ التحول اإلقليمي 

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

نتيجة التحول اإلقليمي تترتب المعادن المكونه للصخور األصليه على شكل ـ ما نتيجة التحول اإلقليمي ؟ 5

 . رقائق أو شرائط متوازيه ومتعامده على اتجاه الضغط 

======================================== ================== 

 92أسئلة مراجعة الفصل الثالث ص
 :اختر اإلجابه المناسبه للعبارات التاليه : أوال 

 .تكون القوى التي تشوه الصخور غير متساويه في االتجاهات المختلفه  الجهد التفاضليـ 2

 .االنشقاق األردوازيـ لصخر األردواز خاصيه مميزه تدعي 2

 .التحول التالمسي أيضا بـ  ـ يعرف التحول الحراري3



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال  الجمعية الكويتية للعمل الوطني    
 

 www.kwsfna.com                             الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها
 

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

207 

 .نسيج غير متورقـ يعتبر الرخام بـ 4
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  :تحقق من فهمك : ثانيا 

كلمة متحول تعني شكل نتغير ـ تتكون مناسبه لهذا النوع من الصخور؟ ( متحول)ـ اشرح لماذا تعتبر كلمة2

تيجة تغير شكل الصخر الذي نشأت منه لذلك يعتبر هذا المصطلح مناسبا لهذا النوع من الصخور المتحوله ن

 .الصخور 

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

تكون كل من وبم يختلفان ؟ ناقش الشبه ما بين تكون الصخور الناريه وتكون الصخور المتحوله : ـ قارن 2

الصخور الناريه والصخور المتحوله يستلزم فعل الحراره من جهه ثانيه تتكون الصخور الناريه بعد أن تبرد 

الصخور المنصهره بينما الصخور المتحوله تتكون عندما يتم تغيير الصخور الصلبه الموجوده بواسطة 

 .الحراره والضغط 

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

األردواز ـ ألن األردواز ينفصل ـ أيهما أفضل لنحت قطع الشطرنج الرخام أم األردواز؟ فسر إجابتك؟ 3

 .بسهوله إلى صفائح لذلك يكون النحت فيه أسهل من النحت في الرخام 

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

افترض أنك تبحث عن صخر متحول لمجموعتك الصخريه أين يحتمل أن تجد عينات من الصخور : ـ توقع 4

 المتورقه والصخور غير المتورقه على سطح األرض ؟ 

         .لصخور المحتويه على معادن متنوعهـ االحتمال األكبر لوجود الصخور المتورقه يكون قرب ا

         .ـ االحتمال األكبر لوجود الصخور غير المتورقه يكون قرب التكوينات وحيدة المعادن 

 .وقد يوجد كال النوعين فوق حجر الصهاره في باطن األرض 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  :ك نم مهارات: ثالثا 

  .  6km  –0         150ºC -0ـ ما مدى من العمق ودرجة الحراره لتواجد الصخور الرسوبيه ؟ 2
 

أعلى من    .تقريبا 48kmأعمق من  ـ ما مدى من العمق ودرجة الحراره لتواجد الصخور الناريه ؟2

700ºC  
 

ق ودرجة الحراره الالزمين لتكون ـ اذكر أسماء الصخور المتحوله الوارده في الرسم البياني؟ ما مدى العم3

         48km-750ºC , 40 -600: النيس       24km-350ºC , 8 -150 :األردواز والشيست  هذه الصخور؟
 

بازدياد العمق ودرجة الحراره ـ تتغير  ـ ما العالقه بين أنواع الصخور المتكونه والعمق ودرجة الحراره ؟4

وله منخفضة الحراره ـ إلى صخور متحوله مرتفعة الحراره  ـ إلى الصخور الرسوبيه إلى الصخور المتح

 .صخور ناريه 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

   :تنمية مهارة االستنتاج : رابعا 

يتكون يحتمل أن تكون بيئة مستنقعات ألن الفحم الحجري  ـ كيف تعرف ما هي بيئة الترسيب لهذه المنطقه ؟2

من نباتات المستنقعات المدفونه بالماء والطفل يعتبر دليال إضافيا للبيئه المائيه ألنه يتكون من حبيبات الطمى 

  .المترسبه في الماء 
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  ـ ارسم شكال تخطيطيا لبيئة ترسيب هذه الطبقات ؟2

 

 

 

 

 
 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 التي تغير تضاريس األرضالعمليات : الوحده الثالثه 
 

جمع معلومات عن الجزء الداخلي لألرض ألن ـ ما المعلومات التي يستطيع العلماء تعرفها من الصخور ؟ 2

هذه الصخور من الممكن أنها كانت مدفونه في باطن األرض ثم ارتفعت إلى سطح األرض أو قريبا منه 

 .العنيفه  بواسطة العمليات الداخليه لألرض أو الحركات األرضيه

تحرك أجزاء من القشره األرضيه ككتله واحده إلى أسفل المنحدر تحت تأثير ـ ما هو التحرك الكتلي؟ 2

 . الجاذبيه األرضيه 

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

بيعة الجزء المتحرك أو المنزلق وكتلته ـ شكل سطح االنزالق ـ تحفيز طـ كيف تفسر تنوع التحرك الكتلي؟ 3

 .االنزالق بحركه مفاجئه كزلزال أو هطول أمطار تسهل انزالق الكتل 

 ***************************************************************** 

 حرك الكتليدور الت:  2التحرك الكتلي الدرس : الوحده الثالثه ـ الفصل األول 
 .االنزالقات األرضيه ـ ما المقصود بالتحرك الكتلي ؟ 2

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

م يعتبر التحرك الكتلي الخطوه التاليه للتعريه في تكوين معظـ ما الدور الذي يلعبه التحرك الكتلي؟ 2

التشكيالت األرضيه فبمجرد أن تضعف التعريه الصخر وتفتته يقوم التحرك الكتلي بنقل الركام إلى أسفل 

 . المنحدر حيث تقوم المجاري المائيه بنقله بعيدا

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

 . وديان الجداول شكيالت األرضيه التي يكونها التحرك الكتلي والماء الجاري ؟ ـ ما أهم الت3

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

ركام يجب أن توجد منحدرات لتتحرك عليها الصخور والـ ما الذي يلزم توفره لحدوث تحرك كتلي؟ 4

 . الصخري 

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

تكون الجبال والبراكين خالل عمليات رفع ـ ما الذي ينتج المنحدرات كأحد التشكيالت األرضيه الطبيعيه؟ 5

 .  الكتل األرضيه وقاع المحيط بعد مرور عدة فترات

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

يصبح النظام ـ ماذا كان ليحدث لو أن العمليات الديناميكيه داخل األرض لم تستمر في إنتاج المرتفعات؟ 6

 . الذي يحرك الركام بطيئا وقد يتوقف عن العمل في النهايه

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

في الجبال المجعده قصيرة العمر جيولوجيا ألنها ـ ما مواقع معظم حوادث التحركات الكتليه السريعه ؟ 7

 . حدرات شديده غير ثابته تتعرض للتعريه السريعه بواسطة األنهار والمثالج فينتج عن ذلك من
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ـ متى تنخفض قدرة التحرك الكتلي السريع الشامل ليقتصر على تحركات صغيره غير خطيره على 8

بمرور الوقت ومع ضعف عملية تكون الجبال تعمل عندما يشيخ التشكيل األرضي في العمر فالمنحدرات؟ 

عمليات التعريه والتحرك الكتلي على خفض ارتفاع األرض فتتحول المنحدرات المجعده والحاده إلى أراضي 

 . منخفضه قليلة االنحدار 

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

تسبب تحرك الكتل من المناطق ـ كيف تؤثر الجاذبيه في المظاهر الجيولوجيه على سطح األرض؟ 9

 . الجيولوجيه المرتفعه وتسبب ترسبها في المناطق الجيولوجيه المنخفضه 

****************************************************************** 

 97ص  2مراجعة الدرس 
عملية تحرك الصخور والركام والتربه من أعلى المنحدرات نحو قاعدة  تحرك الكتلي ؟ـ ما هو ال2

 .المنحدرات تحت تأثير الجاذبيه األرضيه 

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

شكيالت األرضيه عندما تتحرك نواتج التعريه وتزال من تتكون التـ كيف تتكون التضاريس األرضيه ؟ 2

المكان الذي تكونت فيه بمجرد أن تضعف التعريه الصخور وتفتتها يقوم التحرك الكتلي بنقل الركام إلى أسفل 

المنحدر حيث تقوم الجداول والمجاري المائيه بنقله بعيدا مما يؤدي إلى تكوين وديان الجداول التي تعتبر من 

 .الم التشكيالت األرضيه أهم مع

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

في الجبال المتكونه حديثا حيث تتعرض هذه الجبال ـ أين تحدث االنزالقات األرضيه الكتليه المدمره؟ لماذا؟ 3

والمثالج وتنتج عن ذلك منحدرات شديده غير ثابته ما يؤدي إلى حدوث للتعريه السريعه بواسطة األنهار 

 .انزالقات أرضيه عنيفه 

=========================================================== 

 العوامل والمحفزات المتحكمه بالتحرك الكتلي( 2)الدرس 
 

أسقط أو يتحرك الصخر أو سطح منحدر ؟ ماذا يحدث عندما تطأ قدمك صخرا مفككا أو تربه مفككه على ـ 2

 .التربه إلى أسفل المنحدر 

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

 الرياح القويه ـ الزالزل ـما الذي يسبب مثل هذا التحرك للصخور أو التربه المفككه بصوره طبيعيه ؟ ـ 2

 .تساقط األمطار 

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

كلما زاد انحدار هل لشدة انحدار أو ميل المنحدر عالقه بتحرك الصخور أو التربه إلى أسفل المنحدرات ؟ ـ 3

 .رك الصخور أو التربه المفككه إلى أسفل المنحدراتأو ميل المنحدر سنحت الفرصه بصوره أكبر لتح

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

العامل أو الحدث الذي يجعل مواد المنحدر تتحرك إلى ما المقصود بالمحفر في عملية التحرك الكتلي ؟ ـ 4

 .لمنحدر نحو قاعدته أسفل من قمة ا

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

تشبع المواد السطحيه بالماء ـ الحده البالغه لالنحدارات ـ إزالة اذكر أمثله لمحفزات في عملية التحرك ؟ ـ 5

 .نحدارات بفعل انجراف التربه بواسطة سيول الماء ـ الزالزل النبات الذي يساهم في ازدياد حدة اال

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

ما الدور اإلجمالي الذي تؤديه الدوافع في عملية التحرك الكتلي قبل حدوث االنزالق األرضي بفتره ـ 6

 .تضعف مواد المنحدر بالتدريج وتجعلها قابله للحركه تحت تأثير الجاذبيه األرضيه  طويله؟
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 .جليد نتيجة هطول شديد لألمطار أو نتيجة طول فترة ذوبان الكيف تتشبع التربه بالماء ؟ ـ 7

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

تتحرك حبيبات التربه بعيدا عن بعضها بعضا ويتالشى دور ما الذي يحدث للتربه عندما تتشبع بالماء ؟ ـ 8

 . حدر االحتكاك في ما بينها فتتحرك التربه هبوطا إلى أسفل المن

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

االحتكاك بين حبيبات تربة المنحدر نتيجة ندرة أو انعدام الماء بين ـ ما الذي يساعد على ثبات المنحدر ؟ 9

 .الحبيبات يعمل على تثبيتها في مكانها 

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

 .يقل ثباتهـ ماذا يحدث للمنحدر عندما يتشبع بالماء ؟ 20

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

تدفع بعيدا عن بعضها بعضا ويتالشى بيبات التربه بالمنحدر عندما تتشبع التربه بالماء ؟ ـ ماذا يحدث لح22

 .دور االحتكاك بينها فتتحرك هبوطا إلى أسفل المنحدر 

سحق النهر لقاعدة جوانب الوادي واصطدام ـ اذكر مثالين عن تكون االنحدارات شديدة الحده في الطبيعه؟ 22

 .حق قاعدتهاألمواج بالجرف الشاطئي وس

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

عن طريق مقاومة عوامل التعريه وقيام جذورها بربط ـ كيف تساعد النباتات في زيادة ثبات المنحدرات ؟ 23

 .حبيبات التربه والطبقه السطحيه المفككه بعضها ببعض

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

 .قطع األشجار ـ الحرائق ـ الرعي الجائر ـ انكسارات ـ اذكر أمثله تزيد من االفتقار للنبات ؟ 24

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

تصبح الطبقه العليا من التربه ـ كيف تساعد إزالة الغابات والحرائق على حدوث عمليات التحرك الكتلي ؟ 25

 .جافه ومفككه لذا تميل التربه إلى التحرك على المنحدرات الشديده

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

تجف الطبقه العاليه من التربه نتيجة الحرائق ـ اذكر تأثيرات الحرائق في عملية نفاذ الماء في التربه ؟ 26

فتبعد الحبيبات عن بعضها البعض وتميل إلى االنزالق على المنحدرات الشديده محفزة التحرك الكتلي ـ تشكل 

منفذه للماء فيمنع هذا الحاجز نفاذ الماء إلى التربه ما يؤدي إلى تشكل السيول عند  الحرائق طبقه عازله غير

 .انهيار األمطار فتتشبع المواد السطحيه بالماء وتنجرف محفزة التحرك الكتلي

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

تسمح بخلخلة كميات ضخمه من يف تساعد الزالزل وتوابعها في حدوث عملية التحرك الكتلي ؟ ـ ك27

 .الصخور والمواد غير المتماسكه واقتالعها 

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

مواد السطحيه المشبعه بالماء قوتها وانسيابها مثل السوائل بفعل فقدان الـ ما المقصود بالتسييل ؟ 28

 .االهتزازات األرضيه 

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

 .المنحدر ـ ما هو شروط حدوث تحرك كتلي؟ 29

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

 .على الجبال ذات المنحدرات غير الثابتهـ أين يحدث التحرك الكتلي بصوره خاصه ؟ 20

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

 .الجاذبيه األرضيه ه المحفزه األساسيه لحدوث تحرك كتلي ؟ ـ ما هي القو22
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 200ص 2أسئلة مراجعة الدرس
تحافظ النباتات على ثبات المنحدرات واستقرارها ألن ـ كيف تؤدي إزالة النبات إلى التحرك الكتلي ؟ 2

حبيبات التربه والطبقه السطحيه المفككه بعضها ببعض لذلك تزيد إزالة النباتات جذورها تساعد على ربط 

 .بالحرائق أو قطع األشجار من احتمال التحرك الكتلي من خالل إلغاء التأثير المثبت للنباتات 

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

تعمل الزالزل والتوابع التي تليها كآليات لوقوع أحداث التحرك ـ ما ارتباط الزالزل باالنزالقات األرضيه ؟ 2

الكتلي فتخلخل الزالزل أحجاما كبيره من الصخور والمواد غير المتماسكه التي تقتلع وتتحرك إلى أسفل 

زل يقلل من التماسك بين حبيبات التربه ما قد المنحدرات كما أن اهتزاز المواد غير المتماسكه بفعل الزال

 .يسبب تقليل حدة ميل المنحدر

عندما تتشبع التربه بالماء تدفع الحبيبات بعيدا عن بعضها ـ كيف يؤثر الماء في عمليات التحرك الكتلي؟ 3

 . البعض ويتالشى تماسكها ما يسمح للتربه باالنزالق 

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

يحدث الكثير من كال ـ ـ هل تحتاج حوادث التحرك الكتلي السريع إلى محفز دائما ؟ اشرح إجابتك ؟4

التحركات الكتليه السريعه من دون دافع واضح فالكثير من مواد المنحدرات تضعف تدريجيا مع مرور الوقت 

التجويه لفتره طويله وتسبب تسرب الماء والكثير من العوامل الطبيعيه األخرى في النهايه عندما  تحت تأثير

 . تقل القوه الالزمه إلبقاء مواد المنحدرات ثابته في مكانها تحت المستوى الالزم لذلك يحدث التحرك الكتلي

   ========================================================== 

 تصنيف عمليات التحرك الكتلي( 3)رس الد
 

تحرك الصخور والركام والتربه نحو قاعدة المنحدرات تحت تأثير الجاذبيه ما المقصود بالتحرك الكتلي؟ ـ 2

 .األرضيه 

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

يجب توفر منحدرات لتتحرك عليها الصخور والركام الصخري توفره لحدوث تحرك كتلي ؟  ما الذي يلزمـ 2

 .ودوافع تلزم لبدء حدوث عمليات التحرك الكتلي 

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

العوامل أو األحداث التي تجعل مواد حرك الكتلي؟ وما أمثلتها ؟ ما المقصود بالدوافع في عملية التـ 3

تشبع المواد : المنحدرات تتحرك إلى أسفل من قمة المنحدرات أو من على جوانبها نحو قاعدتها ـ أمثلتها 

 .بالماء ـ شدة ميل المنحدرات ـ اهتزاز األرض بسبب الزالزل وإزالة الغطاء النباتي 

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

عندما تكون التربه أو الغطاء متى يوصف التحرك الكتلي بمصطلحات ركام أو طمى أو أرض ؟ ـ 4

 .الصخري مفككا هما السائدين في التحرك الكتلي

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

عندما ينفصل جزء كطبقه صخريه متى يضاف مصطلح صخر كجزء من وصف التحرك الكتلي ؟ ـ 5

 .ويتحرك إلى أسفل المنحدر 

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

بسبب وود ماذا يعتبر تصنيف األنواع المختلفه من التحرك الكتلي إلى بطيئة أو سريعه غير موضعي؟ لـ 6

الكثير من معدالت السرعه المختلفه التي تقع بين هذين النقيضين كما أن سرعة العمليه الواحده قد تختلف 

 .بشده في المكان الواحد 

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

 .تساقط ـ انزالق أو انسياب ما أنواع الحركه في التحرك الكتلي ؟ ـ 7
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عندما تتضمن الحركه سقوطا حرا لقطع منفرده بغض النظر متى يوصف التحرك الكتلي بأنه تساقط ؟ ـ 8

 . عن حجمها 

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

 .التساقطـ ما عملية التحرك الكتلي المسئول عن تكوين الركام الصخري ووجوده أسفل المنحدرات ؟ 9

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

 .االنزالق الدوراني واالنزالق االنتقاليما النوعان األساسيان من االنزالق ؟  ـ20

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

على شكل  عندما يكون السطح الفاصل فيهـ متى يوصف االنزالق على إنه انزالق دوراني أو تساقط ؟ 22

منحنى محدب يشبه الملعقه حيث يكون اتجاه حركة المواد إلى أسفل تصاحبها استداره للكتله إلى أعلى وإلى 

 .الخارج

عندما تتحرك الكتل على المنحدر كسائل كثيف ألن التشبع بالماء ـ متى يحدث التحرك الكتلي باالنسياب؟ 22

 .هو شرط لحدوث االنسياب 

عملية انزالق كتله من الصخور أو المواد المفككه غير المتحركه كوحده واحده قط ؟ ـ ما المقصود بالتسا23

 .بطول سطح منحنى 

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

يسمح للماء وقمة الكتل المائيه ؟ ـ ما نتيجة تجمع الماء بين قاعدة الجرف المتكون مع حدوث التساقط 24

 .بالتخلل على سطح االنزالق وبالتالي يزيد من عدم الثبات ما يدفع بالكتل لمزيد من التحرك الكتلي اإلضافي 

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

تصبح المواد الموجوده في أعلى المنحدر التماسك بين المواد عند قاعدة المنحدر؟ ـ ماذا يحدث عندما يقل 25

 .غير ثابته وتستجيب بالحركه إلى األسفل بفعل الجاذبيه 

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

يسبب الثقل الكبير على يصبح المنحدر محمال بثقل أكثر من اللزوم ؟  ـ ما سبب حدوث التساقط عندما26

 .المنحدر جهدا داخليا على الطبقات التي تقع أسفله 

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

وفجائيه تحدث عندما تنكسر أجزاء من الطبقه الصخريه تحركات سريعه ـ ماذا يقصد بانزالق الصخور ؟ 27

 .تنفصل بضها عن بعض وتنزلق على المنحدر

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

قد ينشأ عن وجود  ألن السطح المائلـ لماذا يحدث انزالق للصخور عند وجود سطح ضعيف مائل ؟ 28

 .طبقات مائله أو فواصل مائله موازيه لالنحدار 

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

 .يفقد الصخر الدعم والثبات ويتهاوى في النهايهـ ما نتيجة نحت الصخر قرب قاعدة المنحدر؟ 29

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

في فصل الربيع يسود هطول األمطار أو ـ لماذا يميل انزالق الصخور للحدوث في فصل الربيع ؟ 20

 .انصهار الجليد 

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

 .المناطق الجبليه المداريه الجافه أو شبه الجافه ـ ما المناطق المداريه التي يحدث فيها االنسياب الطيني ؟ 22

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

 .يتحرك كسائل فيندفع في مجاري الجداول واألخاديدحرك الكتلي في االنسياب الطيني ؟ ـ ما سلوك الت22

 .رواسب مروحية الشكل عند فم األخاديد ـ ما شكل تجمع االنسياب الركامي؟ 23
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 .االنسياب الركامي الذي يتكون أساسا من مواد بركانيه على جوانب البركانالمقصود بالالهارس ؟ ـ ما 24

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

 .الماء عندما يصبح الرماد والركام البركاني مشبعين بـ متى يتكون الالهارس ؟ 25

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

على جوانب التالل في المناطق الرطبه أثناء المطر الغزير أو انصهار ـ أين يحدث االنسياب األرضي؟ 26

 .الجليد 

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

 .شكل اللسان أو قطرات دموع تندفع إلى أسفل المنحدرـ ما الشكل الذي يتخذه االنسياب األرضي ؟ 27

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

 .ألنه عالي اللزوجهث االنسياب األرضي بمعدل بطيء مقارنه باالنسياب الركامي ؟ ـ لماذا يحد28

نوع من التحرك الكتلي تتحرك فيه التربه والغطاء الصخري المفكك على ـ ما المقصود بالزحف ؟ 29

 .المنحدرات ببطء وبالتدريج 

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

تبادل التمدد واالنكماش الذي ينشأ نتيجة تبادل التجمد ـ ما العامل الذي يسبب التحرك الكتلي بالزحف؟ 30

 .والذوبان أو الرطوبه والجفاف

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

يرفع التجمد أو الرطوبه ـ وضح دور التجمد أو الرطوبه والذوبان أو الجفاف في عملية الزحف ؟ 32

الحبيبات عموديا علىاالنحدار أما الذوبان أو الجفاف فيجعل الحبيبات تقع للخلف على مستوى أكثر انخفاضا 

 .فتتحرك المواد بالتالي مسافه ضئيله إلى أسفل المنحدر في كل دوره 

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

يحدث هذا النوع من التحرك الكتلي عندما تتشبع التربه بالماء وتتحرك فيه ـ ما المقصود بانسياب التربه ؟ 32

 .هالمواد المشبعه بالماء ملليمترات أو سنتيمترات قليله في السن

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

عندما ال يستطيع الماء التخلل في الطبقات العميقه من التربه بسبب وجود ـ لماذا يحدث انسياب التربه؟ 33

ه بالماء ثم يحدث التحرك الكتلي بانسياب حاجز غير منفذ للماء مثل طبقه من الطين الكثيف تحتفظ الترب

 .التربه

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

 .مصطلح يعني األرض المتجمده بصوره دائمهـ ما المقصود بالبيرمافروست ؟ 34

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

يحدث انسياب التربه في الطبقه ـ كيف يحدث انسياب التربه في المناطق المرتكزه على البيرمافروست ؟ 35

النشطه التي تعلو البيرمافروست أثناء الصيف ال يستطيع الماء الناتج عن انصهار الثلج النفاذ من خالل طبقة 

لبيرمافروست فتصبح الطبقه النشطه مشبعه بالماء وتبدأ في االنسياب وهذا يحدث على منحدرات ال تتعدى ا

 .زاوية انحدارها درجه أو درجتين 

******************************************************************\ 

 206ص 3أسئلة مراجعة الدرس
 ب ؟ ـ فرق بين التساقط واالنزالق واالنسيا2

 .لقطع منفرده مهما كان حجمها  هو السقوط الحر :ـ التساقط 

فيشير إلى التحرك الكتلي الذي يحدث عندما يكون هناك نطاق ضعيف يفصل بين الكتل المنزلقه  :ـ االنزالق  

 .وما يقع أسفلها من مواد ثابته 
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 .هو تحرك الكتل المشبعه بالماء على المنحدر كسائل كثيف  :ـ االنسياب 

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

تحدث االنهيارات الصخريه عندما تتكسر بسرعه كبيره ؟ ( الصخريه)ـ لماذا تتحرك االنهيارات األرضيه2

ه األولى من االنهيار بفعل الكتل الصخريه من مكان مرتفع وتسقط على منحدر أو جرف وتحدث المرحل

السقوط الحر وكلما اقتربت الكتل الصخريه سريعة الحركه من األرض يتم احتباس الهواء وانضغاطه أسفلها 

ما يسبب تحرك الكتله على طبقه من الهواء المضغوط بدون حدوث احتكاك لذا فاالنهيارات الصخريه قد 

 .خطيره للغايه  تتحرك مسافات طويله في سرعات عاليه جدا ولكنها

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

ـ من أشكال التحرك الكتلي االنزالق الدوراني واالنزالق االنتقالي ما أوجه االختالف بينهما؟ وضح مستعينا 3

زالق سريع للقطع الصخريه بجانبي الشقوق على طول الطبقات ـ يحدث االنزالق االنتقالي كانبرسم مبسط؟ 

 . المائله الضعيفه وداخل الشقوق في الطبقات الصخريه 

ـ يشير االنزالق الدوراني إلى حركة الهبوط البطيئه لكتله من التربه أو الصخور الضعيفه نسبيا على طول 

 . ا كتل الجزء العلوي إلى الخلف سطح منحدر منحني يشبه الملعقه مع حدوث التحرك تميل أحيان

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

  ـ قارن بين االنسياب الركامي واالنسياب األرضي ؟4

ئل ويحدث أثناء سقوط من خليط من الكتل الطينيه والمائيه ينساب مثل السوا:  االنسياب الركاميـ يتكون 

األمطار الغزيره أو ذوبان الثلوج في مناطق فيها القليل من الغطاء النباتي أو خاليه منه وتتحرك أسرع من 

 .االنسيابات األرضيه

وماء أقل ( الطين ـ الرمل ـ الجالميد ـ وغيرها)على الكثير من المواد الصلبه  : االنسياب األرضيـ ويحتوي  

 .ركاميه وهي أكثر لزوجه منه وتتحرك بسرعه أقل من االنسيابات ال

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

التمدد واالنكماش المتبادالن للمواد ـ صف آلية التحرك البطيء إلى أسفل المنحدر التي تدعى زحفا؟ 5

ان التجمد والذوبان أو تبادل الرطوبه والجفاف يعدان إحدى العوامل التي تؤدي إلى السطحيه اللذان يسبب

 .زحف المواد األرضيه تتضمن العوامل األخرى تشبع األرض بالماء واضطراب التربه 

  ========================================================== 

 207أسئلة مراجعة الفصل األول ص
 :اإلجابه المناسبه للعبارات التاليه اختر : أوال 

 .التساقط ـ االنحدارات البالغة الحده تتسبب بـ2

 .االنسياب الطينيـ االنسياب الركامي غالبا ما يسمى 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

  :تحقق من فهمك : ثانيا 

يجب عليك أن تتحقق من عدم وجود كميات بالتحرك الكتلي؟  ـ ما االحتياطات التي تضمن عدم تأثر منزلك2

الجرف المنحني واألشجار , ضخمه من الصخور المفككه والتربه المفككه أو طبقات كثيفه من الرواسب 

 .المائله يدالن على وقوع التساقط أو الزحف والتعرف على نوعية صخور المنطقه
 

 ني واالنزالق الصخري؟ وكيف يختلفان ؟ ما وجه الشبه بين االنسياب الطي: ـ قارن 2

 .كالهما تحرك كتلي سريع ومدمر :ـ التشابه 

يحدث االنسياب الطيني في المناطق الجبليه المداريه المتعرضه  لكميه هائله من األمطار وهو  :ـ االختالف 

ق االنتقالي في عباره عن كميات ضخمه من الصخور والتربه والماء ذات قوام موحل أو طيني يحدث االنزال

 .المناطق الجبليه شديدة االنحدار وهو اندفاع كميات ضخمه من الصخور والتربه 
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  :تطبيق المهارات : ثالثا 

حدث هطول مستخدما المعلومات السابقه والرسم البياني المرفق اشرح سبب االنزالق الطيني الذي حدث ؟ 

وكان هذا الهطول متنوعا  2005حتى أوائل يناير  2004األمطار خالل الفتره الممتده من نصف ديسمبر 

بين الغزير والمعتدل فتراكم الماء في الغطاء الصخري والتربه أعقب هذا حدوث هطول غزير للغايه خالل 

يناير فتشبعت  9األمطار في يوم وكان أقصى معدل لهطول  2005يناير 9يناير إلى 5الفتره الممتده من 

التربه والغطاء الصخري ألقصى درجه فحدث انسياب للتربه والغطاء الصخري المفكك المحتويين على 

 .كميات ضخمه من الماء بصوره سريعه فجائيه وهذا ما يسمى باالنسياب الركامي 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

   :ربط الجيولوجيا بالعلوم الطبيعيه : رابعا 

ـ ما العمليه الجيولوجيه التي يوضحها هذا المجسم ؟ كيف تؤثر الجاذبيه األرضيه على المظاهر الجيولوجيه 2

تحدث عملية التحرك الكتلي عندما تنزلق العمليه هي التحرك الكتلي ـ  لسطح األرض ؟( الطوبوغرافيه)

االذبيه األرضيه تجذب المواد من المناطق الجيولوجيه سطة الجاذبيه األرضيه فالمواد الناتجه عن التعريه بوا

المرتفعه وترسبها في المناطق الجيولوجيه المنخفضه وبالتالي هي تعدل وتعمل على تمهيد المظاهر 

  .الطوبوغرافيه البارزه في سطح األرض 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

   :دراسة األشكال : خامسا 

  .االنزالق االنتقالي ( ب)و ( أ)ـ بعد تفحص الشكلين المرفقين حدد نوع التحرك الكتلي لكل منهما ؟ 2
 

 .البناء على الجهه اليمنى من المنحدر ـ حدد على الشكلين المكان األفضل لبناء المنزل ؟2
 

تثبيت المنحدر بزراعة أشجار كبيره واستخدام  ؟ـ ما هي إجراءات األمن والسالمه التي يجب اتخاذها 3

شبكات السلك على األجزاء الشديدة االنحدار والبناء على األجزاء األكثر تسطحا لتفادي الجاذبيه على 

 .المنحدرات الشديده 

 ========================================================== 

 

 الطيات:  2ت والفواصل والفوالق الدرس الطيا: الوحده الثالثه ـ الفصل الثاني 
 أو حجم الكتله / مصطلح عام يشير إلى جميع التغيرات في الشكل األصلي وـ ما المقصود بتشوه الصخور ؟ 2

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

  .على حواف األلواح عنده معظم تشوهات القشره األرضيه؟    ـ ما الموقع الذي يحدث 2

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

 . تبدأ في التشوه بفعل الطي أو التكسير ـ ما الذي يحدث عندما تتعرض الصخور إلجهادات أكبر من قوتها ؟ 3

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

استعادة الصخور حالتها األصليه الحم والشكل األصليان بعد إزالة اإلجهاد ـ ما المقصود بالتشوه المرن؟ 4

 . عنها 

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

إما تنساب وهذا ما يعرف بالتشوه اللدن أو تتكسر وهذا ما ـ ماذا يحدث للصخور بمجرد تخطي الحد المرن؟ 5

 .يعرف بالتشوه التقصفي 

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

 . درجة الحراره ـ الضغط ـ الحابس ـ نوع الصخر ـ الوقت ـ ما العوامل التي تؤثر على قوة الصخور ؟ 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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تظهر الصخور الموجوده على أعماق كبيره ؟  ـ ما تأثير ارتفاع درجة الحراره والضغط المحيط على7

 . الصخور سلوكا لدنا 

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

ا انسياب الصخور من الحاله الصلبه ما ينتج تغيرا في شكلها وحجمهـ ما المقصود بالتشوه اللدن للصخور؟ 8

 . بدون أن تنكسر 

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

الصخور البلوريه مثل الجرانيت والبازلت التي ـ كيف يؤثر نوع الصخر في الطريقه التي يتشوه بها ؟ 9

تميل إلى أن تضعف بواسطة المكسر التقصفي أما الصخور  تتكون من معادن فيها روابط جزيئيه داخليه قويه

 . الرسوبيه أو المتحوله فهي معرضه لالنسياب اللدن 

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

عن طريق تعرف الصخر وكيفية تشوهه؟   ـ كيف يمكننا دراسة عامل الوقت أو الزمن للتأثير على قوة20

تأثيرات الزمن في الحياة اليوميه مثل انحناء المقاعد الرخاميه تحت تأثير وزنها لفترات زمنيه طويله وانحناء 

  . الرفوف الخشبيه تحت وطأة ثقل الكتب الموضوعه عليها لفترات زمنيه قصيره نسبيا

قد ال تسبب اإلجهادات الخفيفه تشوه الصخور عند صخور ؟ ـ كيف تؤثر االجهادات الخفيفه في تشوه ال22

 . تطبيقها لفترات قصيره ولكنها قد تجعل الصخر ينساب إذا استمرت لفترات زمنيه ممتده 

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

يميل فيها الجناحان بعيدا عن المحور  :ـ الطيه المحدبه المحدبه والطيه المقعره؟ ـ ما الفرق بين الطيه 22

 .وتكون أقدم طبقاتها في المركز

  . وتكون أحدث طبقاتها في المركز فيميل فيها الجناحان باتجاه المحور :ـ الطيه المقعره 

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

إذا كانت أقدم الطبقات في المركز تكون ـ كيف تعرف أن الطيه المضجعه محدبه أو مقعره في األصل ؟ 23

 .محدبه وإذا كانت أحدث الطبقات في المركز تكون مقعره 

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

انحناء ـ انثناء ـ شد ـ تكسر ـ ميل ـ طي ـ انزالق ـ تضاغط في طبقات صخور ـ ما أشكال التشوهات ؟ 24

 . القشره األرضيه 

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

 . اإلزاحه البطيئه للغايه أللوا القشره األرضيه األشكال من التشوهات ؟  ـ ما الذي يسبب هذه25

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

ما تنثني إلى غالبا ـ ما الذي يحدث للصخور الرسوبيه والصخور البركانيه المستويه أثناء تشكيل الجبال؟ 26

 . سلسله من التموجات تسمى الطيات 

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

اقوى التضاغط التي تقلل سمك القشره ـ ما القوى المسببه لحدوث الطيات في صخور القشره األرضيه ؟ 27

 .  األرضيه أو تزيدها

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

ثنيات في الطبقات الصخريه في القشره األرضيه تنتج عن قوى إجهادات ـ ما المقصود بالطيات؟  28

  . التضاغط

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

 . الطيات المحدبه والطيات المقعره ـ ما النوعان األكثر شيوعا للطيات ؟ 29

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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تتكون عن طريق طي الطبقات الصخريه إلى ي يصاحب تكونها؟ ـ كيف تتكون الطيات المحدبه ؟ وما الذ20

 . األعلى أو تقوسها وتصاحبها طيات منخفضه ألسفل هي الطيات المقعره 

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

في الطيات المحدبه تكون يات المحدبه وفي الطيات المقعره؟ ـ ما موقع الطبقات األكثر قدما في الط22

 .الطبقات األكثر قدما في المركز أما في الطيات المقعره فتكون الطبقات األحدث في المركز 

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

 . بسبب اختفاء نهاياتها لطيات غير مستمره دائما ؟ ـ لماذا تكون ا22

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

 . طيات كبيره مائلة المستوى عن كونها طبقات رسوبيه أفقيه ـ ما المقصود بالطيات أحادية الميل؟ 23

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

 . استدارة قمتها وتوازي جناحاهاـ ما المقصود بالطيات المتصاوبه؟ 24

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

 . تكون قمتها حاده كشرائط  الجندي ا المقصود بالطيات الشرائطيه ؟ ـ م25

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

عيدا عن التراكيب المطويه إلى األعلى أو المقوسه والجناحان يميالن بـ كيف يمكن تحديد الطيه المحدبه؟  26

  . المحور

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

 . الطيه المقعره ـ ما نوع الطيه التي تتمثل بالتراكيب المطويه إلى األسفل ؟ 27

****************************************************************** 

 223ص  2مراجعة الدرس 
 .تغير في الشكل والوضع استجابه للضغوط والقوى المعرضه لها  ـ ما معنى تشوه الصخر ؟2

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

شوه التقصفي يشمل كسر الصخور أما اللدن فيصاحبه التـ كيف يختلف التشوه التقصفي عن التشوه اللدن ؟ 2

 .انثناء

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

يؤدي االجهاد إلى إلتواء أو انثناء ـ وضح مدى استجابة الصخور عند تعرضها إلجهاد يتعدى مرونتها؟ 3

باإلضافه إلى تشوهات أخرى (التشوه التقصفي)وإلى انكسار الصخور الصلبه(التشوه اللدن)لدنهالصخور ال

 .كالشد واالنزالق واالنضغاط واالنحناء

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

 

 لمحدبه والطيات المقعره ؟ ـ وضح بالرسم الفرق بين الطيات ا4

 الطيه المقعره الطيه المحدبه المقارنه

 يميالن باتجاه المحور يميالن بعيدا عن المحور الجناحان

 إلى الخارج من المركز أقدم الطيات

 إلى األسفل إلى األعلى التقوس

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------   
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طيه مقعره أحدث ( ب)و ( أ)ب ـ فسر كيفية تكونه جيولوجيا ؟   ـ أـ ماذا تتوقع أن يكون هذا المظهر؟5

 .طبقات الطيه المقعره في المركز حيث يميل فيها الجناحان باتجاه المحور

ات الشد والتضاغط ثنيات في قوى التضاغط تزيد أو تقلل من سماكة القشره األرضيه ينتج عن قوى إجهاد

الطبقات الصخريه في القشره األرضيه تسمى الطيات تؤدي قوى الشد إلىطي الطبقات الصخريه إلى األعلى 

بعيدا عن المركز مشكله طيات محدبه ويرافقها تشكيل طيات مقعره تؤدي قوى االنضغاط إلى تقارب جناحي 

 .يه مقعره الطيه إلى األسفل قريبا باتجاه المركز مشكله ط

=========================================================== 

 (الصدوع ) الفواصل والفوالق ( 2)الدرس 
 

 ما الفرق بين الفواصل والفوالق ؟ ـ 2

 .عباره عن كسور تحدث على طولها حركات خفيفه أو ال تحدث حركات مطلقا  :ـ الفواصل 

 .ي القشره األرضيه حدثت على طولها إزاحات كبيره عباره عن كسور تحدث ف : لقـ الفوا

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

 الخصائص التي تميز الفواصل عند تكونها عن الفوالق ؟ ـ 2

 .ال تحدث في مجموعات  : لقالفوا ـ.    تحدث في مجموعات وعاده ال تكون متوازنه  :ـ الفواصل 

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

 ما سبب حدوث الفواصل في الصخور الناريه ؟ ـ 3

 .تنتج أعمده  المتكونه نتيجه لتبريد الصخور الناريه تظهر فيها كسور انكماشيه :ـ الفواصل العموديه 

المتكونه الموازيه لسطح الكتل الناريه الكبيره المكشوفه قد تنتج عن التمدد التدريجي  :ـ الفواصل المنحنيه 

 .الذي يحدث عندما تزيل عوامل التعريه األثقال أو األحمال العلويه 

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

تحدث نتيجة تشوه الصخر الناتج عن قوى الشد المصاحبه للحركات القشريه ما سبب تكون فواصل الشد ؟ ـ 4

 .التي تجعل الصخر عاجزا عن التكسر التقصفي 

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

عندما يحدث الطي تستطيل هذه كيف تتكون الفواصل في الصخور الواقعه على محاور الطيات ؟ ـ 5

 .الصخور وتنسحب لتنتج فواصل شد 

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

تسبب تكسير الصخور وتحطيمها إلى كتل عديده لى الصخور؟ ما تأثير مجموعات الفواصل المتقاطعه عـ 6

 .منتظمة الشكل 

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

 .الفوالق العاديه والفوالق المعكوسه ما النوعان الرئيسيان للصدوع ؟ ـ 7

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

في الصدع العادي يتحرك الحائط المعلق إلى ما الفرق األساسي بين الفالق العادي والفالق المعكوس ؟ ـ 8

بالنسبه إلى الحائط  األسفل بالنسبه إلى الحائط السفلي ـ في الفالق المعكوس يترك الحائط المعلق إلى األعلى

 . السفلي 

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

يحدث اتساع للفالق العادي نتيجة استطالة القشره ـ ما الذي تسببه حركة الحائط المعلق في الفوالق العاديه ؟ 9

 .األرضيه أو امتدادها 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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تدل الفوالق العاديه على وجود ـ كيف توفر الفوالق العاديه طريقه لتحديد القوى المؤثره داخل األرض ؟ 20

لشد يتم إما بواسطة الرفع الذي قوى شد تسحب أجزاء من القشره األرضيه بعيدا بعضها عن بعض وهذا ا

 .يسبب تمدد األسطح وتكسرها أو بواسطة القوى المتعاكسه

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

حرك الحائط المعلق إلى في كليهما يتـ ما وجه الشبه واالختالف بين الفوالق المعكوسه وفوالق الدسر ؟ 22

أما فوالق الدسر فلها ميول  45ºCاألعلى بالنسبه إلى الحائط األساسي ـ الفوالق المعكوسه لها ميول أكبر من 

 . 45ºCأقل من 

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

تحدث الفوالق العاديه في البيئات المتعرضه والق العاديه والفوالق المعكوسه والدسر؟ ـ ما الفرق بين الف22

للشد أما الفوالق المعكوسه والدسر فتنتجان عن إجهادات تضاغطيه قويه حيث تتحرك وحدات القشره 

ذا عكس األرضيه تجاه بعضها البعض مع إزاحة الحائط المعلق إلى األعلى بالنسبه إلى الحائط األساسي وه

 .ما يحدث في الفوالق العاديه

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

الفوالق التي تكون فيها اإلزاحه السائده أفقيه وموازيه التجاه ـ ما المقصود بفوالق االنزالق االتجاهي ؟ 23

 .سطح الفالق أو مضربه 

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

بسبب كبر حجمها وطبيعتها الخطيه ـ لماذا تمكن رؤية فوالق االنزالق المضربي على مسافات كبيره ؟ 24

 .المستقيمه 

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

يسبب ـ ما نوع الحركه التي يسببها إجهاد التضاغط على طول الفالق؟ ومانوع الفالق الناتج عن ذلك ؟ 25

 .إجهاد التضاغط تحرك الحائط المعلق إلى األعلى بالنسبه إلى الحائط األساسي ـ فالق معكوس

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

ـ بأي طريقه يتحرك الحائط المعلق إذا كان اإلجهاد في الصخور ناتج عن الشد؟ وما نوع الفالق الناتج ؟ 26

 .إلى األسفل بالنسبه إلى الحائط األساسي ـ فالق عادي 

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

 .فالق االنزالق االتجاهي ـ ما نوع الفالق الذي تكون فيه حركة الصخور أفقيه وموازيه لمستوى الفالق ؟  27

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

الفالق العكوس  ـ في أي هذه األنواع من الفوالق يحدث قصر وزيادة سمك مواد القشره األرضيه؟ ولماذا ؟28

وفالق الدسر ـ ألنهما ناجمان عن إجهادات التضاغط التي تسبب تحرك الحائط المعلق إلى األعلى بالنسبه إلى 

 .الحائط األساسي 

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

الفوالق العاديه ـ تتكون الخنادق نتيجة  ـ ما نوع الفوالق التي تتكون فيها الخنادق ؟ وكيف تتكون الخنادق ؟29

 .سقوط كتله صخريه طويله ضيقه بين صدعين عاديين 

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

 .على الجبال ذات المنحدرات غير الثابتهـ أين يحدث التحرك الكتلي بصوره خاصه ؟ 20

****************************************************************** 
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 229ص 2أسئلة مراجعة الدرس
 ؟( الصدع ) اء الفالق ـ ارسم رسما تخطيطيا يوضح أجز2

تحافظ النباتات على ثبات المنحدرات واستقرارها ألن جذورها تساعد على ربط حبيبات التربه والطبقه 

السطحيه المفككه بعضها ببعض لذلك تزيد إزالة النباتات بالحرائق أو قطع األشجار من احتمال التحرك 

 .الكتلي من خالل إلغاء التأثير المثبت للنباتات 

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

 ـ اشرح بإيجاز أنواع الفواصل ؟2

تعمل الزالزل والتوابع التي تليها كآليات لوقوع أحداث التحرك الكتلي فتخلخل الزالزل أحجاما كبيره من 

تي تقتلع وتتحرك إلى أسفل المنحدرات كما أن اهتزاز المواد غير الصخور والمواد غير المتماسكه ال

 .المتماسكه بفعل الزالزل يقلل من التماسك بين حبيبات التربه ما قد يسبب تقليل حدة ميل المنحدر

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

 .وضع الحائط العلوي بالنسبه إلى السفلي   هي األسس التي بني عليها تصنيف الفوالق ؟ـ ما 3

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

لهشه تؤدي إلى ظهور تشوهات القشره األرضيه ا    ـ ما وجه الشبه ووجه االختالف بين الفاصل والفالق ؟4

 .فواصل أو فوالق 

نتيجة تعرض طبقات الصخور إلى قوى الشد أو إلى قوى  هي شقوق تكونت في األرض :ـ الفواصل 

 .االنضغاط من دون حدوث أي إنزالق أو حركه على جانبي الشق نتيجة تكونها 

 .ا البعض  وتحرك كتل الصخور على جانبي الفواصل بالنسبه لبعضه هي إزاحه:ـ الفوالق 

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

 ـ البارز واألخدود 3.       ـ أنواع اإلزاحه على سط الفالق 2.     ـ الفالق العادي والمعكوس 2: ـ قارن بين 5

إلى أسفل بالنسبه إلى الحائط السفلي أما الفالق المعكوس فيتحرك ـ في الفالق العادي يتحرك الحائط العلوي 2

 .الحائط العلوي إلى أعلى بالنسبه إلى الحائط السفلي 
 

ـ فوالق ال تتحرك فيها الكتل أفقيا بل رأسيا نتيجة الشد أو االنضغاط ـ فوالق تتحرك فيها الكتل أفقيا على 2

 .سيهمستوى الفالق نتي قوى متوازنه بدون حركه رأ
 

 .ـ البارز تحرك كتله بين صدعين أو فالقين إلى أعلى أما في األخدود تحرك الكتله بين فالقين إلى أسفل 3

  ========================================================== 

 220أسئلة مراجعة الفصل الثاني ص
 :اختر اإلجابه المناسبه للعبارات التاليه : أوال 

 .يتحرك الجدار المعلق إلى األعلى بالنسبه إلى الجدار السفلي  المعكوس (الفالق)ـ في الصدع 2

 . طيه تتعمق فيها الطبقات نحو المحورـ الطيه المقعره عباره عن 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 :نم مهاراتك : ثالثا 

 ؟(جـ)أم ( أ)من نوع الصدع( ب)هل إن الصدع ؟ (جـ)؟ ما نوع الصدع(أ)ما نوع الصدع ( أ

 . معكوس :(جـ)ما نوع الصدع           .عادي  :(أ)ما نوع الصدع ( أ

 ( .أ)نفس نوع الصدع  :(جـ)أم ( أ)من نوع الصدع( ب)هل إن الصدع  
 

من الشد فإنها تقع في نطاق  2الكتله ألن ؟ فسر إجابتك ؟    3بارتفاع الكتله  2كيف يضاهي ارتفاع الكتله ( ب

 . 3و 1إما أن ترتفع أو تنخفض بالنسبه إلى الكتلتين 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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 :سؤال إثرائي 

ـ كيف يمكنك أن تحدد أو حتى تستنتج ما إذا كان الجدار المعلق قد تحرك إلى األعلى أو إلى األسفل بالنسبه 2

يكون فالقا عاديا وفيه يكون الحائط المعلق قد  60ºيتم قياس ميل الفالق إذا كان حوالي  إلى الجدار السفلي ؟

يكون الفالق فالقا معكوسا أو دسرا   45ºتحرك ألسفل بالنسبه إلى الحائط األساسي وإذا كان الميل حوالي 

  .وفيهما يكون الحائط المعلق قد تحرك ألعلى بالنسبه إلى الحائط األساسي 

====== ==================================================== 
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 م 5202/  4202الصف الحادي عشر علمي الفصل األول الكيمياء 

 : المصطلح العلمي 
 

 . منطقة الفراغ المحيطه بنواة الذره والتي يتواجد فيها اإللكترون:  الذريالفلك  -2
 

 .  وصف الرابطه التساهميه من خالل األفالك الذريه :نظرية رابطة التكافؤ -2
 

 .نظريه تفترض أن إلكترونات الرابطه تشغل األفالك الذريه في الجزيئات  :                              

  .نظريه تفترض تكوين فلك جزيئي من األفالك الذريه يغطي النواة المترابطه :  لك الجزيئيـ نظرية الف4
 

 تداخل لألفالك عندما تكون نواة الذرتين المترابطتين على طول المحور الذي يصل  : ـ التداخل المحوري5

 .σ بينهما وينتج عنه الرابطه سيجما                            
 

 . π تداخل لألفالك عندما يكون محورا الفلكين متوازيين وينت عنه الرابطه باي: لجانبيـ التداخل ا6
 

 .رابطه تساهميه تنتج عن تداخل فلكي ذرتين رأسا لرأس  :σ ـ الرابطه سيجما7
  

 رابطه تساهميه تنتج عن التداخل المحوري لفلكي ذرتين وتتوزع فيها الكثافه :                           

 .اإللكترونيه بشكل متماثل على طول المحور الذي يصل بين نواتيهما                            
  

 .sرابطه تنتج عن تداخل فلكي  :                          
  

 . pمع فلك  sرابطه تنتج عن التداخل المجوري لفلك  :                          
 

 .رأسا لرأس  pطه تنتج عن تداخل فلكي راب :                          
 

 .رابطه تساهميه تنتج عن تداخل فلكي ذرتين جنبا لجنب :  πـ الرابطه باي 8
 

 . σسيجما نوع من الروابط ال يتكون إال إذا سبقته الرابطه :                        
 

 .مواز اآلخر محور كل منهما  pرابطه تنتج عن تداخل فلكي :                        
 

 . الفلك الناتج عن تداخل فلكين ذريين ويحيط بنواتي الذرتين المترابطتين:  ـ الفلك الجزيئي9
 

 . عملية خلط أو اندماج أو اتحاد بين جسمين : ـ التهجين20
 

 يده عمليه يتم فيها اندماج أفالك تختلف في الشكل والطاقه واالتجاه كي ينتج أفالكا جد:  تهجين األفالكـ 22

 .تتماثل في الشكل والطاقه                            
 

التهجين ـ 22
3

sp  : نوع من التهجين يتم فيه اندماج فلكs  وثالثة أفالكp . 
 

التهجين ـ 32
2

sp  : نوع من التهجين يتم فيه اندماج فلكs  وفلكينp . 
 

spالتهجين ـ 24
 
 . pوفلك  sنوع من التهجين يتم فيه اندماج فلك : 

 

الشكل الهندسي الذي تأخذه األفالك المهجنه من النوع  : رباعي السطوحـ 25
3

sp. 
 

الشكل الهندسي الذي تأخذه األفالك المهجنه من النوع  : مثلث مستوـ 26
2

sp. 
 

 .spالشكل الهندسي الذي تأخذه األفالك المهجنه من النوع  : خطيـ 27
 

ـ 28
3

sp : 4ميثان نوع التهجين لذرة الكربون في الCH . 
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ـ 29
2

sp :  2نوع التهجين لذرة الكربون في اإليثينO = CH2H . 
 

 .   الرابطه بين األكسجين والهيدروجين في جزيء الماء : الرابطه التساهميه ـ20
 

  .  الرابطه التي تجمع بين جزيئات الماء : الرابطه الهيدروجينيهـ 51
 

 يفه تؤدي إلى تجمع جزيئات الماء حيث يجذب الهيدروجين الموجب رابطه ضع :                               

 .جزئيا في أحد الجزيئات األكسجين السالب جزئيا في جزيء آخر                                  
 

 . الوسط المذيب في المحلول : المذيبـ 22
 

  . الجسيمات المذابه في المحلول:  المذاب ـ 23
 

 .يط متجانسه وثابتهمخال : المحاليل -24
 

  .مخاليط متوسط أقطار الجسيمات المذاب فيها أقل من واحد نانومتر :                 
 

 .اتحاد قوي جدا أليونات الملح بجزيئات الماء :التبلر  -25
 

 .جزيئات الماء المتحده بقوة مع بلورات الملح المتبلر : ماء التبلرـ 26
 

 .ما يذوب المذااب وتتم إماهة الكاتيونات واألنيونات بالمذيبعمليه تحدث عند:  اإلذابهـ 27
 

 .عمليه يتم فيها إحاطة جزيئات الماء باأليونات  : اإلماههـ 28
 

 .ماده تتفكك أو تتأين في المحلول المائي أو تتفكك في الحاله المنصهره  : ماده إلكتروليتيهـ 29
 

 .تتأين في المحلول المائي أو المصهور ماده ال تتفكك أو  :ماده غير إلكتروليتيه ـ 30
 

 ماده تتفكك أو تتأين بالكامل إلى أيونات منفصله عند ذوبانها في الماء أو  :ماده إلكتروليتيه قويه ـ 32

 .انصهارها                                  
 

 منفصله عند ذوبانها في الماء أو ماده ال تتفكك أو تتأين بالكامل إلى أيونات  :ماده غير إلكتروليتيه قويه ـ 32

 .انصهارها                                       
 

 المركبات التي توصل التيار الكهربائي في المحلول المائي أو في الحاله  :المركبات اإللكتروليتيه  ـ33

 . المنصهره                                    
 

 المركبات التي ال توصل التيار الكهربائي في المحلول المائي أو في الحاله  :ه المركبات غير اإللكتروليتيـ 34

 . المنصهره                                    
 

 النسبه بين عدد الموالت المتفككه ـ المتأينه إلى عدد الموالت الكليه قبل التفكك ـ  : درجة التفكك ـ التأينـ 35

 .التأين                                 
 

 .اإللكتروليتات التي تكون درجة تفككها ـ تأينها كبيره  : اإللكتروليتات القويهـ 36
 

 .اإللكتروليتات التي تكون درجة تفككها ـ تأينها صغيره :اإللكتروليتات الضعيفه ـ 37
 

 كونه منها في قاع اإلناء مخاليط إذا تركت لفتره زمنيه قصيره تترسب جسيمات الماده الم : المواد المعلقهـ 38
 

 . 1000nmخليط يكون فيه متوسط قطر كل جسيم منتشر فيه أكبر من  : المعلقـ 39
 

 خليط غير متجانس يمكن التعرف على مادتين على األقل فيه وال تمر كل جسيمات الخليط من  :               
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 . خالل ورقة الترشيح                

تحتوي على جسيمات يتراوح قطر كل جسيم منها بين قطر جسيم المحلول وقطر مخاليط  : الغروياتـ 40

 . 1000nmو  1nmجسيم المعلق أي بين
 

 .الماده التي تكون الجسيمات الغرويه : الصنف المنتشرـ 42
 

 . الوسط الذي توجد فيه الجسيمات الغرويه : وسط االنتشارـ 42
 

 .ئي في ميع اإلتجاهاتظاهرة تشتيت الضوء المر : ظاهرة تندالـ 43
 

 . ظاهره تستخدم للتمييز بين المحلول الحقيقي وكل من الغروي والمعلق :                       
 

 . الحركه الدائمه وغير المنتظمه والمتعرجه للجسيمات الغرويه:  الحركه البروانيهـ 44
 

 جزيئات الكبيره حيث تتداخل مع الماء عن أحد أنواع الجسيمات الغرويه ذات ال : الغرويات المحبه للماءـ 45

 .طريق أيون ثنائي قوي االستقطاب                                    
 

 أحد أنواع الجسيمات الغرويه غير الثابته وتستطيع جزيئاتها أن تتكتل وتتجمع  : الغرويات الكارهه للماءـ 46

 .معا                                      
 

 .عمليه يتم فيها تكون راسب نتيجة تفاعل كيميائي عند مز محلولين مائيين:  الترسيب ـ47
 

  . الصلب المتكون الذي يتكون عن عملية الترسيب :الراسب ـ 48
 

 المحلول الذي يحتوي على أكبر كميه من المذاب يمكن إذابتها في كميه معينه من  : المحلول المشبعـ 49

 . المذيب عند درجه ثابته                            
 

 كتلة الماده التي تذوب في كميه معينه من المذيب لتكون محلوال مشبعا عند درجة حراره  : الذوبانيه ـ 50

 .معينه                    
 

 االمتزاج الذي يحدث عندما يذوب سائالن كل منهما في اآلخر مهما كانت كمية كل  : االمتزاج الكليـ 552

 .منهما                           
 

 . االمتزاج الذي يحدث للسوائل شحيحة الذوبان كل منها في اآلخر : االمتزاج الجزئيـ 52
 

 .سوائل ال يذوب أحدها في اآلخر  : سوائل عديمة االمتزاجـ 53
 

 موجود فوق ال( P)تتناسب تناسبا طرديا مع ضغط الغاز  (S)ذوبانية الغاز في سائل  : قانون هنريـ 54

 .السائل                        
 

 المحلول الذي يحتوي على كميه من المذاب زائده على الكميه المسموح بها نظريا:  المحلول فوق المشبعـ 55
 

 .من المحلول 100gالموجوده في ( g)كمية المذاب بالجرام  : النسبه المئويه الكتليهـ 56
 

 .اب في كميه معينه من المحلولمقياس لكمية المذ : التركيزـ 57
 

 .المحلول الذي يحتوي على تركيز منخفض من المذاب:  المحلول المخففـ 58
 

 .المحلول الذي يحتوي على تركيز مرتفع من المذاب :المحلول المركز ـ 59
 

 . عدد موالت المذاب في لتر واحد من المحلول : الموالريهـ 60
 

 . ب في كيلو جرام واحد من المذيبعدد موالت المذا : الموالليهـ 62
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 نسبة عدد موالت المذاب أو المذيب في المحلول إلى عدد الموالت الكلي لكل من المذاب  : الكسر الموليـ 62

 .والمذيب                         
 

 نسبة عدد موالت المذاب في المحلول إلى عدد الموالت الكلي لكل من  : الكسر المولي للمذابـ 63

 .المذاب والمذيب                                  
 

 نسبة عدد موالت المذيب في المحلول إلى عدد الموالت الكلي لكل من  : الكسر المولي للمذيبـ 64

 .المذاب والمذيب                                  
 

 . المحلول المعلوم تركيزه بدقه : المحلول القياسيـ 65
 

 الخواص التي تتأثر بعدد جزيئات المذاب بالنسبه إلى عدد جزيئات المذيب وال تتأثر :  مجمعهالخواص الـ 66

 . بنوعها                                
 

 ضغط البخار على السائل عند حدوث حالة اتزان بين السائل وبخاره عند درجة  : الضغط البخاريـ 67

 .ينهحراره مع                              
 

 التغير في درجة غليان محلول تركيزه واحد مواللي لمذاب جزيئي وغير  : ثابت الغليان الموالليـ 68

 .متطاير                                   
 

 التغير في درجة تجمد محلول تركيزه واحد مواللي لمذاب جزيئي وغير :  ثابت التجمد الموالليـ 69

 .متطاير                                   
 

 فرع الكيمياء الفيزيائه التي تهتم بدراسة التغيرات الحراريه التي ترافق التفاعالت :  الكيمياء الحراريه -70

 . الكيمائيه                             
 

 .  مجموعة أجسام ماديه تتفاعل فيما بينها تعكس نمطا معينا في بنية العالم المادي :النظام  -72
 

  .ما تبقى من الفضاء الذي يحيط بالنظام  :  ـ المحيط72
 
 

  .ما يشكله النظام وما يحيط به  :  ـ الفضاء 73
 

 الطاقه التي تتدفق داخل النظام أو خارجه بسبب وجود اختالف في درجة الحراره بين النظام  : ـ الحراره74

 .ومحيطه               
 

 . التفاعالت التي يمتص النظام الطاقه الحراريه من محيطه  :ـ التفاعالت الماصه للحراره 75
 

 . (ΔHr > 0 )التفاعالت التي يكون التغير في االنثالبي لها أكبر من صفر  :                                     
 

 . (+ = ΔHr )وجبه التفاعالت التي يكون التغير في االنثالبي لها إشاره م :                                     
 

 . ( rΔH 0 =)التفاعالت التي يكون التغير في االنثالبي لها يساوى صفر :  التفاعالت الالحراريهـ 76
 

 تفاعالت ال يمتص فيها النظام طاقه حراريه من محيطه وال يطرد طاقه حراريه  :                                 

 .محيطه إلى                                 
  

 التفاعالت التي ينتج النظام فيها طاقه حراريه يمتصها المحيط خارج : ـ التفاعالت الطارده للحراره 77

 .النظام                                           
 

 (ΔHr < 0 )التفاعالت التي يكون التغير في االنثالبي لها أصغر من صفر :                                       
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 . (- = ΔHr )التفاعالت التي يكون التغير في االنثالبي لها إشاره سالبه  :                                      
 

 كمية الحراره الممتصه أو المنطلقه خالل :  ـ حرارة التفاعل ـ التغير في اإلنثالبي ـ التغير في المحتوى78

 . تفاعل كيميائي تحت ضغط ثابت                                                                           
 

 كمية الحراره التي تنطلق أو تمتص عندما يتفاعل عدد من الموالت للمواد المتفاعله  : حرارة التفاعلـ 79

 .مع بعض خالل تفاعل كيميائي لتتكون مواد ناتجه                             
 

 محصلة تغيرات الطاقه الناتجه عن تحطم الروابط الكيميائيه في المواد المتفاعله  :                          

 .وتكوين روابط جديده في المواد الناتجه                            
 

 المصاحب لتكوين مول واحد من ( اإلنثالبي ) التغير في المحتوى الحراري  : حرارة التكوين القياسيهـ 80

 . 25ºCالمركب انطالقا وأن جميع المواد تكون في حالتها القياسيه عند                                      
 

 كمية الحراره المنطلقه عند احتراق مول واحد من الماده عنصريه أو مركبه  :حرارة االحتراق القياسيه ـ 82

   atm 1 وتحت ضغط يعادل 25ºCالهواء الجوي عند احتراقا تاما في وفره من األكسجين أو                   
 

 حرارة التفاعل الكيميائي تساويقيمه ثابته سواء حدث هذا التفاعل مباشره خالل خطوه  :قانون هس ـ 82

 . واحده أو خالل عدة خطوات                     
 

 .ن الماء درجه واحده كمية الحراره الالزمه لرفع درجة حرارة جرام واحد م : السعر الحراري ـ83
 

   .جول  4.18كميه من الحراره تعادل  :                           

 ========================================================== 

 اإللكترونات في الذره: الوحده األولى 
جزيئات تتغير أشكالها  تتكون مستقبالت الضوء منـ ما هو دور مستقبالت الضوء المكونه لشبكة العين ؟ 2

 .عندما يقع الضوء عليها لكي تعطي الشكل الذي تراه العين 

 ****************************************************************** 

 األفالك الجزيئيه: الفصل األول : الوحده األولى 
 

فلز ) اإللكتروني في تحديد هوية العنصر يساعد الترتيب ـ كيف تتأثر الرابطه بالترتيب اإللكتروني للذره ؟ 2

ما يسمح بمعرفة نوع الرابطه التي تكونها ذرة العنصر مع ذرات أخرى للعنصر نفسه أو لعناصر ..( ـ ال فلز

 .أخرى

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

 .اإللكترونات التي تشغل مستوى الطاقه الخارجي والذي يسمى غالف التكافؤرونات التكافؤ ؟ ـ ما هي إلكت2

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

تتكون في الترابط ؟  ـ عرف زوج اإللكترونات المشارك في الترابط وزوج اإللكترونات غير المشارك3

الرابطه التساهميه األحاديه بمشاركة زوج إلكترونات مشترك بين ذرتين على أن تعطي كل ذره إلكترونا 

واحدا يسمى هذا الزوج من اإللكترونات بالزوج المشارك في الترابط أما اإللكترونات التي تحيط بالذره من 

 . غير المشاركه في الترابط  دون المشاركه بالترابط فتشكل أزواجا من األزواج

****************************************************************** 

 2ـ2الدرس 
 .فيلسوف يوناني أعطى الذره اسمها ـ من هو ديموقريطوس ؟ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ـ من هو العالم الذي افترض أن معظم الذره فراغ وحجم النواة صغير جدا بالنسبه إلى حجم الذره ؟ 2

 رذرفورد 

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

 .النموذج الميكانيكي الموجي للذره ـ ما هو النموذج المعتمد حاليا في دراسة الذره ؟ 3

****************************************************************** 

 28ص  2ـ2مراجعة الدرس 
 ؟ ماذا تسمى الرابطه التي تنتج عن هذا التداخل ؟ ( رأسا لرأس ) ـ عرف تداخل األفالك المحوري 2

تين المترابطتين على طول محور يصل بينهما لتنتج عنه تتداخل األفالك محوريا عندما تكون نواة الذر

 . σ االرابطه سيجم
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

تتداخل داخل؟ ؟ ماذا تسمى الرابطه التي تنتج من هذا الت( جنبا إلى جنب ) ـ عرف تداخل األفالك الجانبي 2

   . πاألفالك جنبا إلى جنب عندما يكون محورا الفلكين متوازيين وتنتج عن هذا التداخل الرابطه باي 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟  PH3 - F2 - HF: الجزيئات التاليه ـ طبق نظرية رابطة التكافؤ في دراسة بنية كل من 3

HF  1H : 1s
1

9F : 1sـ    كروي الشكل 1sفلك   
2
 2s

2
 2p

5
عندما تتشارك / بيضاوي الشكل  3pzفلك   

رأسا لرأس لتكوين الرابطه  3pzوالفلك  1sذرة الهيدروجين وذرة الكلور مع هذين اإللكترونين يتداخل الفلك 

 .  Pzعلى طول المحور  σسيجما 
 

F2  9Cl : 1s
2
 2s

2
 2p

5
المنفردان ن ااإللكترونو فلورال تاعندما تتشارك ذر/ بيضاوي الشكل  3pzفلك    

 .Pz   Pz على طول المحور  σسيجما تساهميه رابطه رأسا لرأس لتكوين  Pz انيتداخل الفلك
 

PH3    1H : 1s
1

3sـ   كروي الشكل 1sفلك   
2
 3p

3
 15P : 1s

2
 2s

2
 2p

6
   

 2pيبين هذا الترتيب اإللكتروني وود إلكترون منفرد في كل من أفالك   3s , 3px , 3py , 3pzأفالك 

 .بيضاوية الشكل 

 3pوأحد األفالك  1sعندما تتشارك كل ذرة الهيدروجين مع أحد أفالك اإللكترونين المفردين يتداخل الفلك 

 .  Pعلى طول المحور  σرأسا لرأس لتكوين الرابطه سيجما 

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

  7N - 6C - 1H: في كل من جزيئات المركبات التاليه علما أن  πو  σـ حدد عدد الروابط 4

 . π ورابطتان باي σرابطتان سيجما :   CO2 ـ2

 . σروابط سيجما 3NH   :3 ـ2

 . π ورابطتان باي σوابط سيجما ر 2H2C  :3ـ 3
 ========================================================== 

 األفالك المهجنه: الفصل الثاني : الوحده األولى 
ما نوع الرابطه بين ذرة البورن و ؟ AlCl3في جزيء  Clوالكلور  Alـ ما نوع الرابطه بين ذرة األلمنيوم 2

B  والفلورF  في جزيءBF3  البورن شبه فلز واأللمنيوم فلز يشكل البورن واأللمنيوم روابط تساهميه ؟. 

 . 3AlClو    3BFلتكوين جزيء ( Clو  F) مع الهالوينات 

13Al : 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

1
1sـ                   

2
 2s

2
 2p

1
 5B : 

***************************************************************** 
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 24ص  2ـ2اجعة الدرس مر
 .عملية خلط أو اندماج أو اتحاد بين جسمين ـ ماذا تعني كلمة تهجين ؟ 2

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

تهجين األفالك هي عمليه يتم ؟  ـ عرف األفالك المهجنه ؟ ما الذي يحدد عدد األفالك المهجنه في ذره ما2

أفالك تختلف في الشكل والطاقه واالتجاه كي تنتج أو تكون أفالكا جديده تتماثل ( خلط أو مزج ) فيها اندما 

ـ يحدد عدد األفالك المهجنه في ذره ما أنواع األفالك التي تندمج لتكوين أفالك جديده  في الشكل والطاقه

 .  حد يحتوي كل منها على إلكترون وا

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

ـ اشرح معنى تهجين 3
3

sp  يعني تهجين ؟
3

sp  أن فلكs  وثالثة أفالكp  اندمجت لتكوين أربعة أفالك مهجنه

ك األربعه يسمى يحتوي كل منها على إلكترون واحد كل فلك من هذه األفال
3

sp .   

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

 :ـ ما هو نموذج التهجين الذي ينتج عند اندماج األفالك في كل من الحاالت التاليه 4

؟   pوفلكين  sك ـ فلsp .                       2؟   pوفلك  sـ فلك 2
2

sp . 

 ========================================================== 

 26مراجعة الوحده األولى ص 
 : تحقق من فهمك

  من حيث الشكل والخواص واألفالك التي تكونهما ؟ π والرابطه باي σ ـ ميز بين الرابطه سيجما2

 πالرابطه  σالرابطه  المقارنه
 ثنائيه وثالثيه أحاديه ساهميهنوع الرابطه الت

 جانبي محوري نوع تداخل االفالك

 σأضعف من الرابطة  πأقوى من الرابطة  قوة الرابطه

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

 ؟ (  π و σ)؟ حدد نوع الرابطه  Br2يء ـ ما هي األفالك الذريه التي تندمج لتكوين جز3

Br2  :p – p  لتكوين رابطة سيجماσ . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 :ـ اذكر الزاويه التي تنتج عن كل من أنواع التهجين التاليه 4
 

spـ 180º         2 =خطي :  spـ 2
2

spـ 120º       3= مستوى مثلثي :  
3

 109.5º= رباعي السطوح :  

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

 ـ ما هو نوع التهجين للذره التي تحتها خط في كل من الجزيئات التاليه؟5

:  2Cl2HCـ 2
3

sp                       2 3ـClB :  
2

sp 

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

ـ توقع نوع األفالك المهجنه التي استخدمت في الذره المركزيه والشكل الهندسي والزاويه في المركب 6

SiH4  ؟SiH4 :sp
3

 . 109.5ºعي السطوح  ـ زاويه ـ ربا  

 ========================================================== 
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 : اختبر مهاراتك

ـ يعتبر حمض األستيك حمضا عضويا ضعيفا وهو المكون األساسي للخل يعرف هذا الحمض برائحته 2

مع أول أكسيد الكربون في وجود  CH3OHالنافذه فهو سائل ال لون له يتم إنتاجه عن طريق تفاعل الميثانول 

  .عامل محفز

 ؟  8Oو  6Cو   1Hـ اكتب الترتيب اإللكتروني لكل من العناصر التاليه 2

1H: 1s
2
     -    6C: 1s

2
 2s

2
 2p

2
    -   8O: 1s

2
 2s

2
 2p

4
 

*************************************************** 

 ؟ Oو  Cو  Hاصر التاليه ـ اكتب ترتيب لويس النقطي لكل من العن2

 

 

 
*************************************************** 

  σـ اكتب الترتيب اإللكتروني النقطي لحمض األستيك مع العلم أن ذرتي الكربون ترتبطان مباشره برابطة 3
 ؟( رابطه تساهميه أحاديه ) 

 

 

 

 
*************************************************** 

ترتبط ذرة الكربون بواسطة هل تتشابه الرابطتان اللتان تربطان ذرة الكربون بكل من ذرتي األكسجين ؟  ـ4

وترتبط هذه الذره بواسطة رابطه تساهميه أحاديه  C = Oرابطه تساهميه ثنائيه مع إحدى ذرات األكسجين 

  OH . OH -Cمع 
*************************************************** 

 ـ ما هو نوع التهجين لكل من ذرتي الكربون في حمض األستيك ؟ 

 

 

 

 

 

 

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

يح في حالة ـ هل تتوزع الذرات بشكل صحيح في كل من الجزيئات التاليه أم ال ؟ ثم اكتب الترتيب الصح2

 .الروابط غير الصحيحه الترتيب الخطأ ؟ 

 .رابطه تساهميه ثنائيه بين كل ذرة الكربون وذرة الهيدروجين    H = C = C = Hـ   2

 .الكربون  ذرتيرابطه تساهميه ثنائيه بين 

 H : C ::: C : H  :الشكل الصحيح 

   H –C = C  –H     نوع التهجين لكل من ذرتي الكربون هوsp . 
*************************************************** 

 . تحيط بكل من ذرتي األكسجين والفلور أربعة إلكترونات       H – O – F:ـ   2

   :الشكل الصحيح 
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 .أحاديه وليس ثالث تكون ذرات الهالوجينات روابط تساهميه     :I::: Cl: ـ   3

 

 

 
*************************************************** 

 .رابطه تساهميه ثنائيه بين كل ذرة الكربون وذرة الهيدروجين    H – N::N – Hـ   4

 
 

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

 ـ يعتبر حمض األكساليك من األحماض العضويه وله صيغه 3

 ينتج في جسم اإلنسان ويتواجد بكثره في  C2H2O4جزيئيه 

 يستخدم هذا الحمض في تصنيع. أنواع كثيره من النباتات 

 األقمشه وفي إزالة الدهان والطالء كما يستخدم كمزيل للصدأ  

 .والترسبات الكلسيه 

 لكتروني لكل من العناصر التي تكون ـ اكتب الترتيب اإل2

 حمض األكساليك موضحا األفالك الذريه إللكترونات التكافؤ في

 كل منها؟ 

 ؟ Oو  Cو  Hـ أكتب تمثيل لويس النقطي لكل من العناصر 2

 ـ أكتب الترتيب اإللكتروني النقطي لجزيء حمض األكساليك3

 يا من ذرات مع العلم أن ذرات الكربون تترابط مباشره كما أن أ 

 .الهيدروجين ال يترابط مع أي من ذرات الكربون 

 ـ أكتب ترتيب الرابطه الخطي لجزيء حمض األكالسيك وحدد 4

 أنواع الروابط بين كل من ذرتي الكربون وذرات األكسجين ؟

 ـ حدد نوع التهجين لكل من ذرتي الكربون ؟ علل إجابتك ؟5

ني أن نوع التهجين هو ما يع σتحيط بكل ذرة كربون ثالث روابط 
2

sp  لكل من ذرتي الكربون. 

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

 ـ ثالثي فلوريد البورون هو مركب كيميائي غير 4

 وهو غاز سام الذع BF3عضوي له صيغه جزيئيه 

 شكل أبخره في الهواء الرطبعديم اللون يتواجد ب 

 يستخدم هذا الغاز في الكيمياء العضويه 

 .وبخاصه في تفاعالت البلمره كما يستخدم كعامل حفاز  

 فلوريد البيريليوم هو مركب غير عضوي له صيغه 

 ويستخدم في كيمياء الحياة يذوب فلوريد BeF2جزيئيه

 .البيريليوم بسهوله في الماء وهو سام جدا  

 :الترتيب اإللكتروني لكل من العناصر التاليه  ـ اكتب2

 4Be - 5B - 9F  موضحا األفالك الذريه إللكترونات 

 .التكافؤ لكل منها  

 ؟ Beو  Bو  Fـ أكتب تمثيل لويس لكل من العناصر 2

 ـ أكتب الترتيب اإللكتروني النقطي لكل من جزيئي3

  BeF2وBF3 . 
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في  نلم تطبق قاعدة الثمانيه في الجزيئي ؟ ذين الجزيئين؟ اشرحهل طبقت قاعدة الثمانيه في كل من هـ 4

 . ستة إلكترونات  Bتحيط بذرة  3BFأربعة إلكترونات في الجزيء  Beتحيط بذرة  2BeFالجزيء 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 المحاليل  : الوحده الثانيه 

مياه البحار اه البحر والمحيطات؟ إالم يعود طعم هذه المياه ؟ ـ هل يشكل الماء ماده نقيه؟ ماذا تحتوي مي2

والمحيطات واألنهار محاليل تحتوي على الكثير من األمالح الذائبه وبعض المواد العضويه والغازات 

كاألكسجين الذي يساعد األسماك على العيش في هذه المياه طعم الملوحه ناتج عن انحالل األمالح المتنوعه 

 .مياه ككلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم وغيرها  في هذه ال

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

 : 28ـ إجابة سؤال ص 2

ي المخفف ؟ ـ ماذا تالحظ عندما يسقط الماء على الورقه المشمعه؟ وماذا تالحظ عندما يسقط سائل الجل

تتجاذب الجزيئات أو تتنافر في السوائل والغازات نتيجة القوى اإللكتروستاتيكيه وإذا اعتبرنا ماده سائله 

مكونه من نوع واحد من الجزيئات تتجاذب هذه الجزيئات ويتعرض كل جزيء إلى قوة جذب في كل 

ده على سطح السائل تنجذب هذه االتجاهات من الجزيئات التي تحيط به وإذا حدث ذلك للجزيئات الموجو

الجزيئات نحو السائل إلى األسفل ويظهر ذلك كأن للسائل غشاء بالستيكي يغلفه وهذا يفسر تكون نقطة الماء 

بشكل كروي لكي تحتل مساحه أقل وفي حال أضيف الصابون السائل يفقد الماء هذه الخاصيه التي تعرف 

 .بالتوتر السطحي 

*********************** ******************************************* 

 الماء كمذيب قوي 2-2الدرس : الفصل األول : الوحده الثانيه 
 

الماء من أهم عناصر الحياة ـ ما هي خواص الماء التي تجعل هذه الماده الفريده ضروريه وأساسيه للحياة ؟ 2

ر من جميع الخاليا الحيه في صورها وأشكالها ـ هو المكون األساسي لتركيب الخليه حيث يكون القسم األكب

وأحجامها من النبات والحيوان واإلنسان ـ الماء ضروري جدا لصحة اإلنسان ألن كافة الوظائف الحيويه 

تعتمد على الماء في عملها وتواصلها ـ للماء مجموعه من الخواص التي تميزه عن المواد األخرى فتجمع 

 .الروابط الهيدروجينيه بينها تعطيه القدره على اإلذابه جزيئات الماء القطبيه وتكوين 

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

ين يشير إلى جزيء ثنائي القطبيه تنشأ قطبيته نتيجة فروق السالبيه الكهربائيه بـ ما هو المقصود بالقطبيه ؟ 2

 .الذرات المرتبطه بروابط تساهميه

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

مركبات تساهميه قطبيه كالسكروز والجليسين ومركبات أيونيه ـ ما هي المواد التي تذوب في الماء ؟ 3

 (. II)ات الحديد وكبريت( II)ككبريتات النحاس 

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

انتشار الروابط ـ ما هو سبب ارتفاع قيمة التوتر السطحي للماء بمقارنته مع السوائل األخرى ؟ 4

 .ه الهيدروجينيه بكثره إلى جانب تجمع الجزيئات القطبي

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

 : 32ص (  28الشكل ) ـ إجابة سؤال 5

وجود فرق ـ ما الذي يجب توفره في الهيدروجين والعنصر اآلخر المرتبط به لتكوين الرابطه الهيدروجينيه ؟ 

 .لكهربائيه يكفي لحدوث الروابط الهيدروجينيهكبير من السالبيه ا

****************************************************************** 
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 32ص  2ـ2مراجعة الدرس 
تنجذب ذرة الهيدروجين ذات الشحنه الموبه ـ صف تكوين الروابط الهيدروجينيه بين جزيئات الماء ؟ 2

رة األكسجين ذات الشحنه السالبه الجزئيه في جزيء آخر مكونه رابطه الجزئيه في أحد جزيئات الماء إلى ذ

 .هيدروجينيه 

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

سبب إلى الخواص يرجع ال ـ ما هي األسباب التي تعزى إليها الخواص الهامه للماء ؟ عدد هذه الخواص؟2

المهمه للماء مثل ارتفاع درجة الغليان وحرارة التبخر والتوتر السطحي والسعه الحراريه وانخفاض الضغط 

 .البخاري إلى تجمع الجزيئات القطبيه وتكوين الروابط الهيدروجنيه بين جزيئات الماء 

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

قدرة الماء على اإلذابه تعزي إلى القيمه العاليه لثابت العزل الخاصه به ـ ما هو سبب تكون ماء التبلر؟ 3

والتي تفصل األيونات مختلفة الشحنه للمذاب بعضها عن بعض وقد يحدث أحيانا أن يكون اتحاد األيونات 

ة أن الملح عندما يتبلور من المحول المائي تنفصل البلورات متحده بالماء الذي بجزيئات الماء قويا جدا لدرج

 .  CaSO4  -  2H2Oوالجبس      CoSO4  - 5H2Oيسمى ماء التبلور مثل كبريتات النحاس الزرقاء 

  ========================================================== 

 المحاليل المائيه 2ـ  2الدرس 
الماء المقطر مركب نقي ال يمكن أن يتواجد في الطبيعه ـ الفرق بين الماء المقطر والمحاليل األخرى ؟  ـ ما2

 .المحاليل األخرى هي محاليل سائله تحتوي على ماده أو أكثر مذابه في الماء 

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

كال ـ المحلول المائي هو خليط متجانس ينتج عندما يضاف ـ هل ينتج المحلول المائي من تفاعل كيميائي ؟ 2

 .الماء إلى مركب ما فيذيبه 

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

تتشابه المحاليل المائيه حيث أنها تحتوي على الماده المذيبه نفسها وهي ع المحاليل المائيه ؟ ـ هل تتشابه جمي3

 . الماء أما من حيث المواد المذابه فيمكن أن تكون مركبات تساهميه أو أيونيه 

يه الجزيء وحده واحده متعادله كهربائيا تترابط فـ ما الفرق بين المركب األيوني والمركب التساهمي ؟ 4

مجموعة الذرات من خالل روابط تساهميه والمركبات التي تتكون من جزيئات تسمى مركبات جزيئيه ـ 

 .المركبات األيونيه تتكون من أنيونات وكاتيونات 

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

 .هو أي ذره أو مجموعه من الذرات تحمل شحنه موجبه : ـ الكاتيون ن ؟ وما هو األنيون ؟ ـ ما هو الكاتيو5

 .هو أي ذره أو مجموعه من الذرات تحمل شحنه سالبه : ـ األنيون 

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

تتجاذب الكاتيونات واألنيونات لألطراف المشحونه ب المركبات األيونيه بصفه عامه في الماء ؟ ـ لماذا تذو6

 . لجزيئات الماء القطبيه 

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

 : 33ـ إجابة السؤال ص7

والمذاب هو الماده المستخلص منها عصير الليمون  H2O ـ المذيب هوهو المذاب ؟  ـ ما هو المذيب ؟ وما

 . باإلضافه إلى السكر

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

تاسيوم والكالسيوم والكلوريد والفوسفات أيونات مثل الصوديوم والبوـ ما هي المواد المذابه في الدم ؟ 8

 . والغازات المذابه مثل األكسجين وثاني أكسيد الكربون وأيضا الجلوكوز 
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 : 53ص (22الشكل )  سؤالإجابة ـ 9

طرف الهيدروجين في يئات الماء وتتوجه بطريقه مختلفه حول أيونات وكاتيونات المذاب ؟ ـ لماذا تتحرك جز

جزيء الماء يحمل شحنه جزئيه موجبه ويوجه نفسه ناحية األنيون المشحون بشحنه جزئيه سالبه في حين 

العمليه يحمل طرف األكسجين في جزيء الماء شحنه جزئيه سالبه ويوجه نفسه ناحية الكاتيون وتسمى هذه 

 . بعملية اإلماهه

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

الزيت خليط من مركبات غير قطبيه ولكي يختلط الماء بالزيت البد أن ـ لماذا ال يختلط الزيت بالماء ؟ 20

فتحل محلها روابط ذات قوى تجاذب أضعف منها بكثير لذلك عندما يبقى  تنكسر الروابط الهيدروجينيه للماء

 . الزيت والماء غير مختلطين ينتج عدد أكبر من قوى التجاذب القويه بين الجزيئات 

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

 : 73ص (25الشكل )  لسؤاإجابة ـ 22

كال ـ ألن اإليثانول التيار الكهربائي علما أنه مركب جزيئي ؟ ( C2H5OH)ـ هل يوصل الكحول اإليثيلي 

 .غير إلكتروليتي 

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

 .هو المحلول الذي ينتج عند إذابة ماده أو أكثر في الماء لتكوين محلول متجانس ي ؟ ـ ما هو المحلول المائ22

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

ت األيونيه والزيئات التساهميه المركباـ ما هي أنواع المواد التي تذوب في الماء لتكوين المحاليل المائيه ؟ 23

 .القطبيه

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

مركب أيوني يذوب بالكامل  (II)كلوريد النيكل إلكتروليتا قويا أم ضعيفا ؟ ( II)ـ هل يعتبر كلوريد النيكل 24

 .هو إلكتروليت قوي  في الماء لذلك

****************************************************************** 

 38ص  2ـ2مراجعة الدرس 
المذيبات القطبيه تذيب المركبات إالم تشير ؟ ( األشياء المتشابهه تذوب بعضها مع بعض) ـ اشرح معنى 2

 .بيه ـ تذوب األشياء المتشابهه بعضها مع بعض القطبيه والمذيبات غير القطبيه تذيب المركبات غير القط

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

ـ ما الفرق بين اإللكتروليت وغير اإللكتروليت؟ ما الفرق بين اإللكتروليت القوي واإللكتروليت الضعيف؟ 2

 .تتأين في المحلول المائي أو في الحاله المنصهره  (NaCl)ـ اإللكتروليتات مثل  ؟ أعط أمثله

 (HgCl2)ال تتأين ـ جزء ضئيل من اإللكتروليتات الضعيفه مثل ( السكروز)ـ المواد غير اإللكتروليتيه مثل 

لكامل إلى أيونات يتواجد على هيئة أيونات عند إذابتها في الماء في حين أن اإللكتروليتات القويه تتفكك با

 .منفصله عند إذابتها في الماء 

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

المذاب هو حمض األستيك ؟ ( محلول مائي مخفف من حمض األسيتيك ) ـ عرف المذيب والمذاب في الخل 3

 .والمذيب هو الماء 

 ========================================================== 

 األنظمه المائيه غير المتجانسه 3ـ  2الدرس 
كلما كبر حجم جسيمات المذاب كلما قلت الذوبانيه وإذا كانت ـ كيف يؤثر حجم المذاب في تكوين المحلول ؟ 2

 .هناك جسيمات غير مذابه ال يكون المحلول متجانسا 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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هي مخاليط غير متجانسه تترسب جسيمات الماده التي تكونها إذا ـ ما هي المواد المعلقه وما صفاتها ؟ 2

 .كن فصلها بعملية الترشيح تركت لفتره قصيره في قاع اإلناء وذلك بحسب حجم هذه الجسيمات التي يم

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

هي مخاليط تتراوح قيمة قطر كل جسيم فيها بين قطر جسيم المحلول ـ ما هي الغرويات وما صفاتها ؟ 3

أن جسيمات الغرويات ال يمكن حجزها بواسطة ورق الترشيح وإذا  المتجانس وقطر جسيم المواد المعلقه كما

 . تركت زمنا بدون تحريك فهي ال تترسب في قاع المحلول مثل المواد المعلقه 

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

جسيمات المذاب أو الصنف المنتشر في كل منهما صغيره بحيث تمر المحاليل ؟ ـ فيما تتشابه الغرويات و4

 .خالل ورقة الترشيح باإلضافه إلى أنها أقل عرضه للجاذبيه فكل منها ثابت ال ينفصل أو يترسب إلى القاع 

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

 .يحدث كل منهما ظاهرة تندال ـ فيما تتشابه الغرويات والمواد المعلقه ؟ 5

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

ضباب من الغرويات وهو الـ ما سبب استخدام سائقي السيارات الضوء المنخفض ليال في وجود الضباب ؟ 6

يتبع ظاهرة تندال ويشتت الضوء الساقط عليه لذلك يؤدي استخدام الضوء العالي إلى زيادة درجة تشتيت 

الضوء في جميع االتجاهات بما فيها االتجاه العكسي المستقيم باتجاه نظر السائق ما يؤدي إلى احتمال وقوع 

 . الحوادث 

 . يت قوي بالكامل في الماء لذلك هو إلكترول

****************************************************************** 

 43ص  3ـ2مراجعة الدرس 
في ) حجم الجسيمات ـ ما هي األسس التي يمكن بواسطتها التمييز بين المحاليل والغرويات والمعلقات ؟ 2

 ( .تتوسط الحالتين في الحجم  المحاليل المتجانسه أصغر ـ في المواد المعلقه أكبر ـ في الغرويات

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

 .هي تشتيت الضوء المرئي بواسطة الجسيمات المكونه للغروي أو المعلق  ؟ ـ ما هي ظاهرة تندال2

 .ير منتظمه في شكل متعرج لجسيمات الغروي هي حركه غـ ما هي الحركه البروازيه ؟ 3

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 2ـ 2الخواص العامه للمحاليل المتجانسه الدرس : الوحده الثانيه ـ الفصل الثاني 
 

اتحاد بعض األيونات بعضها مع بعض في المحلول لتكوين ماده صلبه ال ـ ما أسباب تكوين الراسب ؟ 2

 .لماء تذوب في ا

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

حصى الكلى ـ ) نعم ـ ـ هل يمكن لهذه التفاعالت أن تحدث داخل جسم اإلنسان وتؤدي إلى ترسبات مؤذيه ؟ 2

 ( .حصى المراره 

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

 . تكوين راسب ـ ما الدليل على حدوث تفاعل الترسيب ؟ 3

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

 . لمزدوج التبادل اـ ما نوع تفاعل الترسيب ؟ 4

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

 ـ استنتج لون الراسب من هذه التفاعالت ؟ 5

 .  BaSO4ظهور راسب أبيض     5mL BaCl2 0.1M + 5mL Na2SO4  0.1 M    ـ 2
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 .  BaCrO4ظهور أصفر كثيف     5mL K2CrO4 0.1M + 5mL Ba(NO3)2  0.1 M    ـ 2

 50ص  3ـ2مراجعة الدرس 

 ـ اكتب المعادالت األيونيه النهائيه الموزونه لكل تفاعل من التفاعالت التاليه ؟ 2

 Pb(NO3)2(aq) + H2SO4(aq) →  PbSO4(s) ↓ + HNO3(aq)ـ 2

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ↓ Na3PO4(aq) +  FeCI3(aq)  → NaCI(aq)  +  FePO4(s) ـ 2

 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 2S(aq)  +  Co(NO3)2(aq)  → CoS(s) ↓ + NH4NO3(aq)( NH4 ) ـ 3

 

 

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

 : ـ اكتب المعادالت األيونيه النهائيه لكل من التفاعالت التاليه2

KCl(aq)  +  AgNO3(aq)  →Ag        ـ 2
+

(aq)  +  Cl¯ (aq) → AgCl(s)   

 

Na3PO4(aq)  +  CrCl3(aq)  → Cr         ـ 2
3+

(aq) →                                             

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

 ـ حدد األيونات المتشابهه لكل من تفاعل في السؤال السابق ؟ 3

 

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

 :الراسب المتكون عند خلط المحاليل التاليه  ـ عين4

 .المذيب هو حمض األستيك والمذيب هو الماء  

 Li2SO4(aq) +  BaCl2(aq)  → BaSO4(s)         ـ 2
 

 Al2(SO4)3(aq)  +  NH4OH(aq)  → Al(OH)3(s)        ـ 2
 

 AgNO3(aq)  +  H2S(aq)  → Ag2S(s)        ـ 3
 

 CaCl2  +  Pb(NO3)2(aq)  → bCl2(s)        ـ 4
 

 Ca(NO3)2(aq)  +  Na2CO3(aq)  → CaCO3(s)        ـ 5

 ========================================================== 

 العوامل المؤثره على الذوبانيه في المحاليل 2ـ2الدرس 
 

لول عندما تنتشر إحدى المواد يتكون المحـ كيف يتم تكوين المحلول ؟ وما هي العوامل المؤثره في ذلك ؟ 2

بانتظام خالل ماده أخرى كما في حالة ذوبان المواد التي تذوب في الماء ألن التجاذب بين جسيمات المذاب 

 .وجزيئات الماء كبير بدرجه كافيه للتغلب على أي تجاذب متبادل بين جسيمات المذاب 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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حتى تختلط السوائل غير القطبيه بالماء يجب أن ـ علل عدم اختالط السائلين ؟ 53ص ( 36)ي الشكل ـ ف2

تنكسر الروابط الهيدروجينيه بين جزيئات الماء لتحل محلها قوى تجاذب أكثر ضعفا بين الماء والمركب غير 

 .القطبي 

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

الخل قطبي ـ ـ الزيت والخل ال يمتزجان وكذلك الزيت والماء ال يختلطان لماذا ؟  : 53ـ إجابة السؤال ص3

 .الزيت غير قطبي 

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

 .تزداد ذوبانية الغاز بزيادة الضغط  ؟ ـ كيف تتأثر ذوبانية غاز ما بضغط الغاز على السائل4

 *************************************************************** 

 58ص 2ـ2مراجعة الدرس 
 

( قطر)التقليب ـ درجة الحراره ـ حجم  ؟ معدل ذوبانية مذاب في المذيبـ اذكر ثالث عوامل تؤثر على 2

 الجسيمات  

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

 .ي باستخدام قانون هنرـ كيف يمكنك حساب ذوبانية غاز في سائل تحت ظروف ضغط مختلفه ؟ 2

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

7.5X10التي يمكن إذابتها في  NaClـ ما هي كتلة 3
2
g  20ماء عندºC أو ( 6)؟ استعن بالجدول

 . NaCl 259.2g؟ (38)الشكل

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

 :ـ كيف يمكنك إجراء التحويالت التاليه 4

 .إضافة مذيب ـ تحويل محلول مشبع إلى محلول غير مشبع ؟ 2

إضافة مذاب بكميات صغيره ومالحظة الذوبانيه حتى  ـ تحويل محلول غير مشبع إلى محلول مشبع ؟2

 .كميه يمكن إذابتها والتي ال تذوب بعدها كميه أخرى  الوصول إلى أقصى

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

اكتب تعبيرا عاما يصف العالقه بين التغير في ذوبانية ماده صلبه والتغير في درجة ( 6)ـ باستخدام الجدول5

 .تزداد ذوبانية معظم المركبات بزيادة درجة الحراه اره؟ الحر

=========================================================== 

 تركيب المحاليل 3ـ2الدرس 
 

هناك طرق عديده للتعبير عن تركيز الماده المذابه في  ؟ ـ كيف يمكن حساب تركيز المذاب في المذيب2

ه تصف كمية المذاب المذابه في كميه معينه من المذيب ـ يعبر عن كمية المذاب المذيب وكل تعبير هو عالق

 .  بعدد الموالت أو الكتله ـ ويعبر عن كمية المذيب بالحجم أو الكتله 

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

 ت في كل كتله من المادتين التاليتين ؟ ـ كم عدد الموال2

 53.8g KNO3  ( 0.532mol KNO3)ـ   12g NaCl  ( 0.205mol NaCl         )ـ 

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

 : التاليتين ـ أوجد الكتله بالجرامات لكل كميه من المادتين3

 (48.3g ) 0.575 mol NaHCO3  ـ   (         60g ) 1.5 mol NaOH  ـ 

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

  .عداد متساويه األ  ؟ mol SO3 1أو   mol SO2 1ـ ما الذي يحتوي على العدد األكبر من الجزيئات  4
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  . mol SO3 1ـ ما الذي يحتوي على كتله أكبر ؟  5

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

من  100mLالتي تلزم لتحضير   0.2Mموالريته   KMnO4(aq)ـ كم عدد الميلليترات من محلول 6

4(aq)KMnO   0.2موالريتهM    5؟mL . 

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

أحد االحتماالت هو أنه يستطيع كميات من المتفاعالت ن يعرف موالرية المحلول ؟  ـ لماذا يريد الكيميائي أ7

  .على أسس نظريه بناء على الحساب الكيميائي لمخلوط التفاعل 

 *************************************************************** 

 69ص 3ـ2مراجعة الدرس 
 

 

يمكن إيجاد قيمة الموالريه ضمن استخدام الموالريه في حلها ؟   ـ كيف يمكنك حل مسائل المحاليل التي2

  . بتقسيم عدد موالت المذاب على عدد لترات المحلول

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

يضاف محاليل األكثر تركيزا معلومة الموالريه ؟  ـ وضح كيف يمكنك تحضير المحاليل المخففه من ال2

  . المذيب للمحلول المركز حتى نحصل على الموالريه المطلوبه

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

النسبه المئويه الحجميه للمحاليل ؟  ( m/m)ويه الكتليه والنسبه المئ( V/V)ـ ميز بين النسبه المئويه الحميه 3

كتلة المحلول / حجم المحلول ـ والنسبه المئويه الكتليه تساوي كتلة المذاب بالجرام / تساوي حجم المذاب 

  بالجرام 

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

 :ـ احسب موالرية كل من المحاليل التاليه 4

 علما أن كتلته الموليه هي    CuSO4   400gمن محلول كبريتات النحاس تحتوي على  4Lـ 

159.62g/mol 

0.627M  CuSO4   . 

علما أن كتلته الموليه    NaHCO3  0.06molمن محلول بيكربونات الصوديوم تحتوي على  1500mLـ 

 0.040M  NaHCO3؟    84g/mol هي 

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

     2Mموالريته  NaClـ  محلول : ـ إذا توفرت لديك المحاليل المركزه التاليه 5

                          0.5Mالريته مو MgSO4ـ  محلول                  4Mموالريته  KNO3ـ  محلول 

 :وم التي يلزم تخفيفها من المحاليل السابقه لتحضير المحاليل التاليه جـ فاحسب الح

                                            0.5M         =125mLموالريته   NaCl  500mLـ  

                               0.2M         =2.5mLموالريته   50mL  3KNOـ  

                         0.2M           =0.80Lموالريته   2mL  4MgSOـ  

                           M.wt.  (KNO3) = 58.44g/molـ     M.wt.  (NaCl) = 58.44g/molـ  :ـ علما أن 

                           M.wt.  (MgSO4) = 58.44g/molـ  

=========================================================== 
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 الحسابات المتعلقه بالخواص المجمعه للمحاليل 4ـ  2الدرس 
 

الملح ماده مذابه غير متطايره تتفكك إلى أيونات ـ لماذا تؤدي إضافة الملح للماء إلى ارتفاع درجة الغليان ؟ 2

غط المحلول البخاري وبما أن درجة الغليان هي درجة في الماء واأليونات الذائبه تؤدي إلى خفض ض

الحراره التي تساوي عندها كل من الضغط البخاري للسائل مع الضغط الخارجي ال بد إذا من إضافة كميه 

 .من الحراره للمحلول لجعله يصل إلى درجة الغليان 

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

قيمة االرتفاع في درجة غليان محلول تنسب ـ كيف يمكن حساب االرتفاع في درجة غليان محلول مائي ؟ 2

 1Kgللمذيب النقي وهي تتناسب طرديا مع عدد جسيمات المذاب لكل عدد موالت ثابت من المذيب الحظ أن 

 .وهكذا فإن الكتله تعرف عددا ثابتا من موالت المذيب  55.6mol من الماء السائل النقي يحتوي على حوالي

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

ـ لماذا الضغط البخاري لثاني إيثيل إيثر يفوق الضغط البخاري إليثيل الكحول عند درجة حراره معينه 3

ــ OHيتميز إيثيل الكحول باحتوائه على مجموعة الهيدروكسيل ؟ ( n=1mol)عندما يتساوى عدد موالتهما 

التي تسمح بتكوين رابطه هيدروجينيه تجعل الروابط بين جزيئات إيثيل الكحول قويه في حين ترتبط جميع 

ال يمكن للرابطه الهيدروجينيه ذرات الهيدروجين في حالة ثاني إيثيل إيثر بذرات الكربون في الجزيء لذلك 

أن تتكونفي اإليثرات وبالتالي تكون الروابط في هذا الجزيء أضعف من تلك الموجوده بين جزيئات إيثيل 

 .الكحول فيتبخر عند درجة حراره أدنى ويزداد الضغط البخاري 

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

ـ ثمة محلوالن أعدا بإضافة جلوكوز إلى الماء في األول وإضافة الكميه نفسها من السكروز إلى الماء في 4

تفوق كتلة السكروز الموليه كتلة الجلوكوز الموليه ما يعني أن عدد الثاني أيهما يملك درجة الغليان األعلى ؟ 

عدد موالت السكروز وأن مواللية محلول الجلوكوز أكبر وبالتالي درجة  موالت الجلوكوز في المحلول يفوق

 .غليان محلول الجلوكوز أعلى 

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

 طايره عند مناقشة خواص مجمعه معينه ؟ ـ ما أهمية التمييز بين المركبات غير المتطايره والمركبات المت5

يمكن أن تتبخر المواد المذابه المتطايره بسرعه على درجات الحراره األعلى التي يمكن أن تغير التركيز 

 .المواللي للمحلول 

 ***************************************************************** 

 4ـ2مراجعة الدرس 
 

 من الماء 1Kgمركب غير إلكتروني في من  49.63gـ أذيب 2

 احسب الكتله ا 0.27ºCعلما أن درجة تجمد هذا المحلول هي  

 . Kfp = 1.86ºC/mلموليه لهذا المركب علما أن 

 

 

 

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

 .ل من االرتفاع في درجة الغليان واالنخفاض في درجة التجمد بالموالليه ـ وضح كيف يرتبط ك2

 .مواللية المحلول تتناسب تناسبا طرديا مع االرتفاع في درجة غليانه واالنخفاض في درجة تجمده 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 رابع كلوريد الكربون 12gـ احسب درجة تجمد محلول عند إذابة 3

 علما أن كتلته (  Cº5.48درجة تجمده ) بنزين عطري  750gفي 

 . ºC/m 5.12تساوي  Kfpو 1.86ºC/m  الموليه هي 
 

=========================================================== 

 مراجعة الوحده الثانيه
 

 العوامل التي تؤثر على ذوبان مذاب ما ومعدل ذوبانيته ؟ ـ ما هي2

  .ـ درجة الحراره ـ التقليب ـ وحجم الجسيم  طبيعة المذاب الكيميائيه باإلضافه إلى المذيب

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

أربع طرائق للتعبير عن تركيز ماده مذابه ؟ ـ اكتب أسماء 2
V

V
 .ـ الموالليه ـ الموالريه والكسر الجزيئي  %

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

محلول التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على عدد الجسيمات هي الخواص الطبيعيه للـ ما هي الخواص المجمعه ؟ 3

  .المذابه 

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

ت هي الخواص الطبيعيه للمحلول التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على عدد الجسيماـ ما هي الخواص المجمعه ؟ 4

  .المذابه 

=========================================================== 

 أسئلة مراجعة الوحده الثانيه
 

 :تحقق من فهمك 

  .المذيب هو الماده التي يذوب في المذاب ـ ميز المكونين اللذين يتكون منهما المحلول واذكر اسمهما ؟ 2

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

التصادمات العشوائيه لجزيئات المذيب مع ـ اشرح لماذا ال يستقر المكون الذائب في قاع المحلول ؟ 2

  .جسيمات المذاب تنتج عنها قوه كافيه للتغلب على الجاذبيه

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

السوائل التي تمتزج تذوب في بعضها أما السوائل التي ال ـ وضح معنى كل من االمتزاج وعدم االمتزاج ؟ 3

  .تمتزج فال تذوب في بعضها

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

 :ـ عرف كال مما يلي 4

كمية المذاب التي تذوب في كميه معينه من المذيب لتكوين محلول مشبع عند درجة حراره   :ـ الذوبانيه 

 .معينه

 . يحتوي على أكبر كميه ممكنه من المذاب عند تلك الدرجه   :ـ محلول مشبع 

 .المذاب الذي يحتويه المحلول المشبع  يحتوي على كميه أقل من :ـ محلول غير مشبع 

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

عند  AgNO3ذوبانية ) 20ºCمن الماء عند درجة  250gالتي يمكن إذابتها في  AgNO3ـ ما هي كتلة 5

  .  AgNO3  540g؟ 216g / 100g  H2Oتساوي   20ºCدرجة 

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

تتبلور جسيمات ـ ما هي التغيرات التي يمكن مالحظتها عند تبريد محلول مشبع من نيترات الصوديوم ؟ 6

 المذاب 
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كال ـ ـ هل يمكن اعتبار المحلول فوق مشبع إذا احتوى على جزء من الماده المذابه غير ذائبه؟ فسر إجابتك؟ 7

  .ألنه إذا كان هناك مذاب غير قابل للذوبان فالزياده منه سوف تخرج من المحلول

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

تساوي  atm 1وضغط   20ºCفي الماء عند درجة( المكون الرئيسي للغاز الطبيعي) ـ ذوبانية غاز الميثان 8

0.026g/L  0.6ما هي ذوبانية الغاز عند atm 0.0156ه؟ باعتبار أن درجة الحراره ثابتg/L  . 

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

 :ـ احسب موالرية كل من المحاليل التاليه 9

             KCl    1.3M=  من المحلول  750mLفي  KCl   1molـ 2

         MgCl2     0.33M=   من المحلول 1.5mLفي  MgCl2  0.5molـ 2

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

 : ـ احسب عدد الموالت والجرامات من المذاب في كل من المحاليل التاليه 20

               NaCl   29.25gو   0.5M  =NaCl    0.5molتركيزه  NaClمن محلول  1Lـ 2

5x10ـ 2
2
mL  من محلولKNO3  2تركيزهM     =KNO3    1mol   وKNO3   101.1g             

               CaCl2   2.8gو   0.1M    =CaCl2    0.025molتركيزه  CaCl2من محلول  250mLـ 3

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

 :ـ ما هي درجة غليان كل ن المحاليل التاليه 22

 1000g   =100.26ºCجلوكوز في  0.5molـ 2

              1000g H2O     =100.76ºCفي  1.5mol C2H6O2ـ 2

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

علما أن الكسر المولي للميثانول في المحلول ( CH3OH)ـ اشرح كيف يمكنك تحضير محلول ميثانول 22

 .    CH3OH   32gإلى  H2O   27gأضف ؟  0.4يساوي 

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

 ؟  1mواآلخر تركيزه  1Mـ وضح الفرق بين محلولين أحدهما تركيزه 23

 .من المحلول   1Lمن المذاب في   mol  : 1M 1ـ محلول 

 .من المذيب   1000gمن المذاب في   mol  : 1M 1ـ محلول 

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

 ؟ ( Kfp = 1.86ºC/mعلما أن ) ـ ما هي درجة تجمد كل من المحاليل التاليه 24

         1750g H2O    =1.48 ºCفي  1.4mol C4H10Oـ 2

                     100g H2O   =11.16 ºCفي  0.6mol C12H22O11ـ 2

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

مذاب في   C10H8من النفثالين  12gـ احسب التغيرات في درجة التجمد والغليان لمحلول يحتوي على 25

5g  من البنزين ( علما أنKfp = 5.12ºC/m    وKbp = 2.53ºC/m )؟ 

 Tfp = 9.6ºC   , ΔTfp = 4.74ºC       Δ    

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

ما  9.6g/100g H2Oتساوي 20ºC في الماء عند درجة  NaHCO3ـ ذوبانية بيكربونات الصوديوم 26

المشبع؟ وما هي  في المحلول( كربونات الصوديوم الهيدروجينيه) هو الكسر المولي لبيكربونات الصوديوم 

 Na = 23   -   O = 26  -  C = 12   -    H = 1: موالليته؟ علما أن 

 .  1.1mومواللية المحلول  0.981وللماء  0.019هو  NaHCO3الكسر المولي لـ 
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فما هو الكسر المولي للمذاب والكسر المولي للمذيب في هذا  0.15mتركيزه  NaClإذا اعتبرنا محلول  ـ27

 .  NaCl  =0.00269الكسر المولي لـ المحلول ؟ ـ 

 .  0.997= ـ الكسر المولي لـلماء 

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

 ؟20ºC من الماء تم تبريده إلى  130gمذاب في  KCl 50gـ محلول دافئ يحتوي على 28

  KCl(aq)    44.2g؟    KClـ ما هو عدد الجرامات التي تبقى ذائبه من 2

 KCl(s)    5.8gـ ما هو عدد الجرامات التي تترسب في المحلول ؟  22

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

 ؟ ( C6H12O6)ـ أكمل الجدول التالي لمحاليل من الجلوكوز 29

 

 

 
 

 

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

حدد إذا كان المحلول غير  20ºCعند درجة  H2O 75mLفي  NaCl 26.5gـ محلول يحتوي على 20

 .غير مشبع مشبع أو مشبعا أو فوق مشبع ؟ 

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

من  750gمن هذا المركب في  5.76gـ ما هي الكتله الموليه لمركب غير متأين إذا علمت أنه عند ذوبان 22

   85.5g/mol؟( Kfp = 5012 ºC/m علما أن) ؟  0.46ºCالبنزين يعطي انخفاضا في درجة تجمده قدره 

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

 

 ـ وضح بمعادالت بسيطه كيفية تأين أو تفكك 22

 :المواد التاليه في الماء 

  Na2SO4ـ   HNO3ـ  Cu(NO3)2ـ  NH4Clـ 

  HgCl2ـ 

 

 

 

 

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

في مذيب قطبي كالماء أكبر من ذوبانيته في مذيب غير قطبي كالبنزين  HClـ لماذا تكون ذوبانية غاز الـ23

وينشأ عن ذلك التأيين  HClكلوريد الهيدروجين مركب قطبي وجزيئات الماء القطبيه تجذب جزيئات  ؟ 

 .  HClيه العاليه ـ المذيبات غير القطبيه مثل البنزين ال تتفاعل عمليا مع والذوبان

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

في قاع اإلناء المعلق هو خليط ذو جسيمات كبيره يترسب  ـ اكتب طريقتين للتميز بين المعلق والغروي ؟24

إذا ترك فتره زمنيه قصيره ـ أما الغروي فهو خليط ذو جسيمات متوسطة الحجم وال يترسب في قاع اإلناء إذا 

 . ترك فتره من الزمن 

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

 الموالريه حجم المحلول عدد موالت المذاب كتلة المذاب

12.5g 

194.4g 

315g 

0.069 

1.08 

1.75 

219mL 

2.08mL 

1.62mL 

0.317 

0.519 

1.08  
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البنزين مذيب غير قطبي حدد أيا من المركبات التاليه يذوب في الماء وأيا منها يذوب ـ الماء مذيب قطبي و25

 في البنزين ؟

 .ماء =    C12H22O11ـ السكروز  2

 .بنزين =  CH4ـ الميثان  2

 .ماء =    Na2SO4ـ كبريتات الصوديوم  3

****************************************************************** 

 :ختبر مهاراتك ا

ألنه استخدم عدد  ـ لماذا تقاس الموالريه بالموالت لكل لتر من المحلول بدال من الجرامات لكل لتر ؟2

 .الموالت لكل لتر يسهل تكوين محلولين بأعداد متساويه من الجسيمات الممثله لكل حجم معين 

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

من محلول حمض الهيدروكلوريك تصاعدت كميه  800mLـ عندما أضيفت كميه زائده من الخارصين إلى 2

 747.5mmHgوضغط  21ºCتم قياسها فوق الماء عند درجة حراره  1.21Lمن غاز الهيدروجين قدرها 

  ؟ 18.6mmHgهو   21ºCماء عند درجة حراره احسب موالرية الحمض علما أن الضغط البخاري لل

HCl  0.12M 

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

التي تحتوي على كميه من حمض النيتريك تكفي إلذابة  1.5Mتركيزه  HNO3ـ كم عدد ميلليلترات محلول 3

 110.2M  3HNO ؟ 3.94gقديمه كتلتها  عمله نحاسيه

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

من  1Kgـ إحدى الطرائق للتعبير عن ذوبانية مركب هي تقدير قيمة عدد موالت المركب التي تذوب في 4

اعتمادا ( KNO3)درجة الحراره ارسم رسما بيانيا لذوبانية نيترات البوتاسيوم الماء وتعتمد الذوبانيه عند 

  : على النتائج التاليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ـ استنادا إلى الرسم البياني الناتج حدد ما يلي 

 33ºC   :5mol/kg  :  33ºC   ,   15mol  :  76 ºCو  76ºCعند درجة حراره  KNO3ـ ذوبانية 2

   O217.6mol/Kg  H   :82 ºCي تساوي الذوبانيه عندها ـ درجة الحراره الت2

   O24.24mol/Kg  H   :30 ºCـ درجة الحراره التي تساوي الذوبانيه عندها 3

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

إذا Na2SO4 ما هي موالرية  BaCl2علت مع كميه زائده من تفا 250mLحجمها  Na2SO4ـ عينه من 5

 Na2SO4   0.09M ؟ 5.28gمقدارها  BaSO4ترسبت كميه من 

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

في الماء ( كلوريد الصوديوم الطبيعي ) لصخري ـ افترض أنك تريد إذابة بلوره كبيره من ملح الطعام ا6

 .تقليب الماء ـ سحق البلوره ـ رفع درجة الحراره  صف ثالث وسائل تساعدك على إذابتها بسرعه ؟
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 الكيمياء الحراريه ـ الفصل األول : الوحده الثالثه 
 

مع تحديد نتائج  دائل ؟واذكر الب ؟ـ عدد بعض مصادر الطاقه التي كانت تستعمل قديما وأوجه استعمالها 2

 استعمالها السلبيه واإليجابيه ؟

 .لتأمين الوقود للتدفئه والطبخ وغسل األمتعه : ـ األشجار 

 .كانت تستعمل كوقود وال زالت في مناطق كالهند  : ـ بقايا روث الحيوانات 

الغاز الطبيعي والفحم في الحياة المعاصره استبدل اإلنسان هذه المصادر بالوقود األحفوري مثل  :البدائل 

 .الحجري والمواد المستخرجه من البترول 
 

 .وقود لإلنتاج الطاقه ـ للتدفئه ـ إلنتاج الكهرباء ـ لتأمين وقود وسائل النقل وغيرها  :وجهة االستعمال 
 

طار االحتباس الحراري ـ األم) للوقود األحفوري ومشتقاته نتائج سلبيه على البيئه مثل  :نتائج االستعمال 

 .فضال عن أنه غير متجدد ( الحمضيه 

***************************************************************** 

 التغيرات الحراريه 2ـ 2الدرس 
 

 ـ اشرح طريقتين تسمح للعلماء بتعيين حرارة التفاعل بطريقه غير مباشره ؟2

   .عادله المطلوبه ـ إضافة معادلتين كيميائيتين حراريتين للوصول إلى الم2

ـ إيجاد الفرق بين حرارات التكوين القياسيه لجميع المواد المتفاعله وحرارات التكوين لجميع المواد الناتجه 2

   .عن التفاعل 

**************************************************************** 

 92ص  2ـ 2مراجعة الدرس 
 

 2Al(s) +F2O3(s) →2Fe(s): للتفاعل التالي kJبالكيلوجول ( ΔH)التغير في اإلنثالبي  ـ احسب2

+Al2O3(s) 

                     ΔH = 845.6 kJ   ـ  .ـ استخدم التغيرات في اإلنثالبي لتفاعل احتراق األلمنيوم والحديد 

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

 2H2O2(1) → 2H2O(1) + O2(1) لتفكك ماء األكسجين ؟( ΔHº)ـ ما هي حرارة التفاعل القياسيه 2

  = ΔH ــkJ  196ـ       

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

  تتغير إشارتهاعند كتابة التفاعل بطريقه عكسيه ؟  ΔHاذا يحدث إلشارة ـ م4

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

 في كل منها ؟ ΔHـ عدد أنواع التفاعالت الكيميائيه وحدد رمز قيمة  5

 ΔH < 0الطارده للحراره  ـ التفاعالت الكيميائيه

 ΔH = 0ـ التفاعالت الكيميائيه الالحراري للحراره     ΔH > 0ـ التفاعالت الكيميائيه الماصه للحراره 

***************************************************************** 

 مراجعة الوحده الثالثه
 

 : تنقسم التفاعالت الكيميائيه ميائيه ؟ ـ اربط التغيرات الحراريه بأنواع التفاعالت الكي2

 ( .تتدفق الحراره من النظام إلى محيطه ) ـ تفاعالت طارده للحراره 

 ( .تتدفق الحراره من المحيط إلى النظام ) ـ تفاعالت ماصه للحراره 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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وحدد كيف يمكن استنتاج نوع التفاعل  ΔHالتغيير في اإلنثالبي عرف ΔH ـ تتمثل حرارةالتفاعل بـ2

يساوي التغيير في اإلنثالبي كمية الحراره الممتصه أو الطارده خالل تفاعل كيميائي ؟   ΔH باالستناد إلى 

 .تحت ضغط ثابت 

 .ائيه طارده للحراره تكون التفاعالت الكيمي ΔH < 0  ـ إذا كانت

 .تكون التفاعالت الكيميائيه ماصه للحراره  ΔH > 0ـ  

 =========================================================== 

 95أسئلة مراجعة الوحده الثالثه ص 
 :تحقق من فهمك 

 الروابط وتحطيم ي عملية ف( الطاقه)الحراره  تمتصـ ما الدور الذي تؤديه الطاقه في تفاعل كيميائي ما ؟ 2

 .الروابط تشكيل في عملية ( الطاقه)الحراره  تطرد

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

دد عدد الروابط وقوتها يحـ ما الذي يحدد التغير في الطاقه لتفاعل كيميائي ما ؟ ما هي الكيمياء الحراريه ؟ 2

هي فرع من فروع الكيمياء الفيزيائيه التي تهتم بدراسة : التغير في طاقة التفاعل ـ الكيمياء الحراريه 

 .التغيرات الحراريه التي ترافق التفاعالت الكيميائيه 

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

 ـ قارن بين المحتوى الحراري للمواد المتفاعله والمحتوى الحراري للمواد الناتجه في تفاعل كيميائي ما 3

 ΔH < 0ـ التفاعالت الكيميائيه الطارده للحراره ؟ ( طارد الحراره ـ ماص للحراره ـ ال حراري) 

 ΔH = 0التفاعالت الكيميائيه الطارده للحراره  ـ     ΔH > 0ـ التفاعالت الكيميائيه الماصه للحراره 

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

كمية الحراره الممتصه أو  ΔHتساوي؟  ΔH؟ وماذا يعني  ΔHـ ما هو التغير في المحتوى الحراري 4

تفاعل  ΔH > 0تفاعل طارد للحراره     ـ   ΔH < 0كيميائي تحت ضغط ثابت ـ الطارده خالل تفاعل 

 .ماص للحراره 

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

ي المحتوى الحراري تعرف حرارة التكوين لمركب ما بالتغير فـ عرف حرارة التكوين لمركب ما ؟ 5

 .المصاحب لتكوين مول واحد من المركب انطالقا من عناصره 

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

 ـ ماذا تعني الظروف القياسيه عند تحديد حرارة التكوين لمركب ما ؟ 6

            P = 1 atm ≈ 1bar = 101.3 kPaـ          T = 25ºC = 298K:  هي الظروف القياسيه

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

 .ـ النظام هو التفاعل الكيميائي الحراري ـ قارن وباين بين النظام والمحيط ؟ 7

 .هو ما يحيط بالنظام بدءا من الكأس التي يجري فيها التفاعل وما يحيط بها : حيط ـ الم

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

ورمز التغير في  ـ قارن وباين بين المعادالت الماصه وتلك الطارده للحراره من حيث تدفق الحراره8

 ؟ ( ΔHاإلنثالبي ) المحتوى الحراري 

 .  ΔH < 0التفاعل الكيميائي الطارد للحراه يعطي الحراره من النظام إلى المحيط وتكونـ 

 . ΔH > 0إلى النظام وتكون المحيطالحراره من  متصللحراه ي ماصالتفاعل الكيميائي الـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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هو إحدى ( اإلنثالبي)على حقيقة أن المحتوى الحراري( هس)ـ عرف اإلنثالبي واشرح كيف يعتمد قانون9

و هو كمية الحراره الممتصه أ  ΔHالتغير في اإلنثالبيالخواص للحاله التي يتواجد فيها التفاعل الكيميائي ؟ 

 .المنطلقه خالل تفاعل كيميائي تحت ضغط ثابت 

ألي تفاعل كيميائي مقدارا ثابتا عند ثبات الضغط ودرجة الحراره وسواء تم  ΔHـ يكون التغير في اإلنثالبي 

هذا التفاعل في خطوه واحده أو في خطوات عده فالتغير في اإلنثالبي ال يتأثر إال بالحاله اإلبتدائيه للمواد 

 .والحاله النهائيه للمواد الناتجه المتفاعله 

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

تكتسب الجزيئات الحراره فتزداد ـ كيف تتأثر حركة الجزيئات في نظام ما عندما تزداد درجة الحراره ؟ 20

 .حركتها 

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

يكتسب النظام الطاقه ـ إذا امتص نظام ما الطاقه بشكل حراره ماذا يحصل لحركة الجزيئات في محيطه ؟ 22

 .فتتناقص حرارة المحيط وتبطئ حركة الجزيئات في المحيط 

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

تساوي حرارة التفاعل اذكر مبدأين يستخدمان عند مع المعادالت الكيميائيه ؟ ( هس)ـ عالم ينص قانون22

حده أو عدة خطوات ـ لتفاعل كيميائي ما قيمه ثابته سواء حدثهذا التفاعل بطريقه مباشره خالل خطوه وا

أيضا ـ عند ضرب المعادله الحراريه أو تقسيمها على عدد معين  ΔHعندما تعكس االمعادله تتغير إشارة 

 .أيضا أو تضرب بذلك العدد  ΔHتقسم قيمة 

 ****************************************************************** 

 :اختبر مهاراتك 

 ( .ماص للحراره أو طارد للحراره) ونوع التفاعل  ΔHلكيميائيه التاليه حدد ـ لكل من التفاعالت ا2

 .تفاعل طارد للحراره  C(s) + O2(g) → CO2(g) + 393.5 kJ              =ΔH =   393.5 kJـ 2

 .تفاعل طارد للحراره  2SO2(s) + O2(g) → 2SO3(g) + 198 kJ           =ΔH =  198 kJـ 2

 .للحراره  ماصتفاعل  CaCo3(s) + 176kJ → CaO(s) + CO2(g)           =ΔH =  +176 kJـ 3

 .تفاعل طارد للحراره  CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(1)  +  890 kJ     =ΔH = 890 kJـ 4

 .تفاعل طارد للحراره  H2O(g) → 2H2O (1) + 44 kJ          =ΔH =  44 kJـ 5

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

ماص للحراره أو ) في المعادله ثم حدد نوع التفاعل  ΔHأعد كتابة كل من التفاعالت التاليه وضع قيمة ـ 2

 ( .طارد للحراره

 .طارد للحراه  تفاعل   3CO(g) + Fe2O3(s)  → 2Fe(s) + 3CO2(g)  ΔH = 240.7 kJـ 2

 .تفاعل ماص للحراه     2NO2(g) → 2NO(g) + O2(g)  ΔH = +114.2 kJـ 2

 .تفاعل طارد للحراه    C2H4(g) + 3O2(g)  → 2CO2(s) + 2H2O (1)  ΔH = 1411 kJـ 3

 .تفاعل ماص للحراه    N2(g) + 2H2 (g)  → N2H4(1)  ΔH = +50.63 kJـ 4

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

يعتبر األمونيا غاز عديم اللون له رائحه نفاذه في حالته الطبيعيه ويستخدم بشكل أساسي في إنتاج األسمده ـ 3

ن بحسب يحضر األمونيا من عنصري النيتروجين والهيدروجي NH3الكيميائيه النيتروجينيه وصيغته 

   N2(g) + 3H2(g)  → 2NH3(g)     ΔH= 91.8kJ.  المعادله التاليه التي تحدث تحت ضغط ثابت 

 .  91.8kJتطلق    3NHمن    2molتوضح هذه المعادله أن 
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 ( N = 14 -  H = 1: علما أن . ) من األمونيا  680kgـ احسب كمية الحراره المنطلقه عندما يتكون 

 kJ 91.8من األمونيا يطرد  34gـ ما يعني أن       M.wt. = 17 g/molلألمونيا هي الكتله الموليه 

 

 تكون كمية الحراره المنطلقه 

 
 

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

من الميثان يحترق كليا بوجود غاز  1molالتفاعل علما أن  ـ اكتب المعادله الكيميائيه الحراريه لهذا2ـ 4

 في الظروف القياسيه ؟ kJ/mol 890األكسجين ليطلق كميه من الحراره قدرها 

CH4(g)  + 2O2(g)   → CO2(g) + 2H2O(g) + 890kJ/mol              
 

 من الميثان ؟ 48gـ احسب كمية الحراره التي تنطلق عند احتراق 2

  . 860kJمن الميثان يطلق  g 16ما يعني أن ـ     g/mol    4M.wt.(CH 16 = (: موليه للميثان الكتله ال
 

 =من الميثان  48gتكون كمية الحراره التي تطلق عند احتراق 

 

 

 من الميثان ؟ 2.5molاحسب كمية الحراره التي تنطلق عند احتراق  ـ3

 'X 890 =2255 kJ = Q 2.5    :ميثان من ال 2.5molكمية الحراره المنطلقه عند انطالق 

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

    ? = C6H12O6  + 6O2(g)  → 6CO2 + 6H2O(1)      ΔHـ  5

مواد المتفاعله والمواد الناتجه هي باعتبار أن حرارة التكوين القياسيه لل ΔHºـ احسب حرارة التفاعل 2

 :التاليه
 

ΔH (Reaction) =  ΔH (Products) −−   ΔH (Reactants)                                                  
  

ΔH (Reaction) =  ( 6ΔH(CO2) - 6ΔH(H2O))  −− (ΔH(C6H12O6) - 6ΔH(O2)) 

  ΔH (Reaction)لكل ناتج ومتفاعل واحسب استبدل حرارة التكوين                      

ΔH (Reaction) = 2807.8kJ/mol                                                                                              

 

 O=16 – C=12 – H=1من الحراره ؟ علما بأن  94Jالالزمه إلنتاج  C6H12O6ـ احسب كتل الجلوكوز 2

 .من الحراره  94kJ حساب كتلة الجلوكوز لإلطالق   6O12H6M(C(: ه الموليه للجلوكوز ـ الكتل

                                        ≈ 6g    
8.2807

94180X
 m = 

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

 :ـ يتمثل بعض التفاعالت الكيميائيه الحراريه بالمعادالت التاليه 6

 : معكوسه فتنتج المعادله التاليه ( جـ )مع المعادله ( ب )و ( أ)اجمع المعادلتين  :ـ تطبيق قانون هس 

C3H4(g) + 2H2(g) → C3H8(g)       ΔH = ? 
 

  ΔH (Reaction) = (−ΔH3 ) + ΔH2 + ΔH1 اإلنثالبي ـ اجمع 

                     ΔH (Reaction) =  ΔH = −299.3 kJ 

 .سالبه فإن التفاعل طارد للحراره  ΔHـ بما أن 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 توضح المعادله التاليه ـ 7

  :تفاعال كيميائيا حراريا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 م 5202/ 4202الصف الحادي عشر علمي  الفصل األول الفيزياء 

 :المصطلح العلمي 
 

   .كميات يكفي لتحديدها معرفة المقدار ووحدة القياس  : الكميات العددية أو القياسيةـ 2
 

  .كميات يلزم لتحديدها معرفة المقدار واالتجاه ووحدة القياس :  الكميات المتجهةـ 2
 

 . سهم يمثل مقدار الكميه المتجهه واتجاهها : متجهالـ 3
 

 .المسافه األقصر بين نقطة بداية الحركه ونقطة نهايتها  : اإلزاحةـ 4
 

 .باالتجاه  متجهان متساويان بالمقدار ومتفقان : متجهان المتساويانالـ 5
 

 . بمتجه واحد متجهين أو أكثرعملية يتم فيها االستعاضة عن  : المتجهات تركيبـ 6
 

تدوير أصابع اليد اليمنى من المتجه األول إلى المتجه الثاني عبر الزاويه األصغر بين  :قاعدة اليد اليمنى ـ 7

 .المتجهين ليشير اإلبهام إلى االتجاه 
 

   .جه المفرد الذي يقوم بعمل باقي المتجهات المت :المتجه المحصلة ـ 8
 

 . الكمية العددية الناتجة من ضرب أحد متجهين في مسقط األخر عليه :  الضرب العددي أو الداخليـ 9
 

متجه مقداره يساوي مساحة متوازي األضالع المنشأ علي متجهين  : تجاهي أو الخارجيالضرب اإلـ 20

 .يجمعها  يعمودي علي المستوي الذ هوأتجاهل
 

 .متجه ما بمتجهين متعامدين لهما نفس التأثير االستعاضة عن  : تحليل المتجهـ 22
 

 .الكميه العدديه الناتجه من ضرب أحد متجهين في مسقط اآلخر عليه  : الضرب القياسيـ 22
 

  .األجسام التي تطلق في الهواء وتتعرض لقوة جاذبية األرض : المقذوفاتـ 32
 

حركة مركبه من حركه منتظمة السرعه على المحور األفقي وحركه منتظمة العجله على  : ذيفهحركة القـ 42

 .المحور الرأسي 
 

حركه في خط مستقيم وبسرعه منتظمه وتكون ثابتة المقدار واالتجاه من  : الحركه على المحور األفقيـ 52

 . لحظة انطالقها حتى لحظة وصولها للهدف
 

  .بتأثير قوة الجاذبيه األرضيهفي خط مستقيم معجله حركه  : رأسيالالحركه على المحور ـ 62
 

  .عالقه بين مركبة الحركه األفقيه ومركبة الحركه الرأسيه خاليه من متغير الزمن  : معادلة المسارـ 72
 

األفقي المسافه األفقيه التي تقطعها القذيفه بين نقطة اإلطالق ونقطة الوصول على الخط  :األفقي  المدىـ 82

 . المار بنقطة اإلطالق
 

  سم على مسار دائري حول مركز دوران مع المحافظه على مسافه ثابته منهجحركة ال : لحركه الدائريهاـ 29
 

 .حركة الجسم على مسار دائري بسرعه ثابتة القيمه  : لحركه الدائريه المنتظمهاـ 02
 

 θتكون فيها العجله الزاويه زاويه تتغير بانتظام  حركة جسم بسرعة : لحركه الدائريه منتظمه العجلهاـ 22

  .ثابتة القيمه 
 

  . الخط المستقيم الذي تحدث حوله الحركه الدائريه : محور الدورانـ 22
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. الخط المستقيم الذي يستقر خارج الجسم والذي تحدث حوله الحركه الدائريه : الدوران الداخليمحور ـ 32
  

 . الخط المستقيم الذي تحدث حوله الحركه الدائريه : خارجيالدوران المحور ـ 42

 .دوران الجسم حول محور داخلي  : الدوران المحوري أو المغزليـ 52
 

 .دوران الجسم حول محور خارجي  : (الحركه المداريه ) الدوران المداري ـ 62
 

  .حركة جسم عندما يدور حول محور يستقر داخله  : دوره محوريهـ 27
 

  . تغير الموقع بالنسبه للزمن : هالحركـ 82
 

 .الزاويه التي تقاس بين الخط المرجعي والخط المار بالنقطه والمركز  : اإلزاحه الزاويهـ 92
 

 .طول القوس المقطوع خالل وحدة الزمن لجسم يتحرك حركه دائريه : سرعه الخطيه أو العدديهالـ 30

يقطعه الجسم المتحرك بحركه دائريه منتظمه خالل وحدة  طول القوس الذي : سرعه الخطيه أو العدديهالـ 30

 .الزمن 
 

 .عدد الدورات في وحدة الزمن  : سرعه الدائريهالـ 23
 

 . مقدار الزاويه بالراديان التي يمسحها نصف القطر خالل وحدة الزمن : زاويهسرعه الالـ 32
 

 .القطريه من محور الدوران السرعه الزاويه والمسافه نصف حاصل ضرب  : سرعه المماسيهالـ 33
 

  . التغير في متجه السرعه الخطيه كل ثانيه : العجله الخطيهـ 43
 

  . الزاويه Ѡمعدل تغير السرعه  : العجله الزاويهـ 53
 

  . عجله تنشأ من تغير اتجاه متجه السرعه الخطيه في الحركه الدائريه : العجله المركزيهـ 63
 

  . كامله التي يدورها الجسم في الثانيه االواحدهعدد الدورات ال : الترددـ 73
 

  . الزمن الذي يستغرقه الجسم ليدور دورة كامله : الزمن الدوريـ 83
 

  .ثابتة القيمه  θحركة جسم يدور بعجلة زاويه  : العجله ةمنتظمالحركه الدائريه ـ 93
 

 .مسار الدائري حركة الجسم على الالقوه التي تسبب  : القوه الجاذبه المركزيه ـ40
 

حركة الجسم في مسار دائري حول مركز دوران مع المحافظه على مسافه ثابته  : قوه الجاذبيه األرضيه ـ24

 .منه 
 

  .القوه التي تنتج في المنعطفات األفقيه من قوة االحتكاك بين العجالت واألرض  : اإلنزالقـ 42
 

 . Nوقوة رد الفعل  fالنسبه بين قوة االحتكاك  : معامل االحتكاكـ 43
 

  . القوه التي يخضع لها الجسم بسبب جذب األرض له : وزن الجسمـ 44
 

  .النقطه التي تقع عند الموضع المتوسط لثقل الجسم الصلب المتجانس  : مركز الثقلـ 45

  .نقط تأثير محصلة القوه الجاذبيه المؤثره على أجزاء الجسم  : مركز الثقلـ 45
 

 .قوه وهميه غير موجوده إال بالنسبه إلى إطار مرجعي داخل النظام الذي يدور  : ه المركزيهالقوه الطاردـ 46
 

  .الهروب من مركز الدوران أو االبتعاد عنه  : الطرد المركزيـ 47
 

  .زيئات التي يتكون منها الجسم جالموضع المتوسط لكتل جميع ال : مركز الكتلهـ 84
 



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال  الجمعية الكويتية للعمل الوطني    
 

 www.kwsfna.com                             الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها
 

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

253 

  .ضع لها الجسم بسبب جذب األرض له القوه التي يخ : وزن الجسمـ 48
 

 .حاله خاصه يتم فيها إهمال أبعاد السم ويتم تمثيله بنقطه  : الجسم النقطيـ 49
 

 .نقطة ارتكاز محصلة قوى الجاذبيه المؤثره على الجسم  : مركز الثقل وتوازن الجسمـ 50
 

ابت نتيجة خروج مركز ثقله عن تغير وضع الجسم عند إمالته عن وضعه األصلي الث : انقالب الجسمـ 52

 .مساحة القاعده الحامله له 
 

عندما يكون مركز ثقل السم فوق مساحة القاعده الحامله للجسم يبقى  : القاعده األساسيه إلنقالب األجسامـ 52

 .ج مساحة القاعده الحامله سينقلب الجسم قلب وعندما يكون مركز الثقل خارالسم ثابتا وال ين
 

 .الزاويه التي يكون عندها مركز ثقل السم في أعلى نقطه  : الحديهالزاويه ـ 53
 

  .حالة اتزان سكوني يرتفع فيها مركز ثقل الجسم ألعلى عند إزاحته  : توازن مستقرـ 54
 

  .فيها مركز ثقل الجسم عند إزاحته  نخفضحالة اتزان سكوني ي : توازن غير مستقرـ 55
 

ال تسبب أي إزاحه للجسم ارتفاعا أو انخفاضا تغير في لة اتزان سكوني حا : (متعادل ) توازن محايد ـ 56

  . مركز ثقله
 

  .ال يتحرك من موضعه وال يدور حول محور عندما يكون الجسم ساكنا : (ستاتيكي ) اتزان سكوني ـ 54
 

  . ثابته عندما يتحرك الجسم بسرعه ثابته في خط مستقيم أو يدور بسرعه دورانيه : اتزان ديناميكيـ 55

====================================================== ==== 

 . كميات متجهه و كميات عدديه :نوعان  الكميات الفيزيائيهـ 2

المقدار من  لبينما تتحدد الكميات المتجهة بكفقط  وحدة قياس و  المقدار تتميز الكميات العددية بأنها تتحددـ 2

 . وحدة قياس و واالتجاه

 . متجانسة الوحداتإذا كانت تجمع وتطرح فهي  قواعد الجبر الحسابيه تتبع الكميات العدديهـ 3
 

 .باالتجاهومتفقان  بالمقدارالمتجهان المتساويان هما متجهان متساويان ـ 5

 .االتجاهو  المقدار نفسـ يشترط لتساوي متجهين أن يكون لهما 6

 . هاتجاهو  مقدارهلمحافظه على ـ يمكن نقل المتجه من مكان آلخر شرط ا7

عندما تتصل رأس بذيل هي متجه جديد يبدأ من ذيل المتجه األول   لها نفس االتجاه ـ محصلة عدة متجهات 8

 . نفس االتجاه امقاديرها وله  جمعحاصل  يساوي إلى رأس المتجه األخير ومقداره

ل هي متجه جديد يبدأ من ذيل المتجه األول عندما تتصل رأس بذي  متعاكسة االتجاه ـ محصلة عدة متجهات 9

 .المتجه األكبر بالمقدار  نفس اتجاهمقاديرها ولها   طرححاصل  يساوي إلى رأس المتجه األخير ومقداره
 

برسم المستطيل المنشأ على المتجهين  :ـ بيانيا 2 :بطريقتين  متجهين متعامدين ـ يمكن حساب محصلة 20

 .بتطبيق نظرية فيثاغورس  :ـ حسابيا 2/  (اه االتج و المقدار) :ونعين 

 

 

 
 

 سهم ـ تكتب الكميه المتجهه بحرف فوقه 4
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برسم متوازي األضالع المنشأ على  :ـ بيانيا 2 :بطريقتين  غير متوازيين ـ يمكن حساب محصلة 22

 .بتطبيق العالقه الرياضيه  :ـ حسابيا 2/  (االتجاه  و المقدار) :المتجهين ونعين 

 

هو متجه مقداره يساوي حاصل ضرب الكميه القياسيه  :موجبه ـ 2 ضرب المتجهات بكميه قياسيهـ 22

هو متجه مقداره يساوي حاصل ضرب الكميه القياسيه بمقدار  : سالبهـ 2/  نفس االتجاه بمقدار المتجه وله

 .اتجاه معاكس للمتجه األصلي المتجه وفي 

ه قياسيه يحسب هو كمي ( :الضرب النقطي )ـ الضرب القياسي 2ـ يقسم الضرب االتجاهي إلى قسمين 22

   . الزاويه بين المتجهين(  ɑ) حيث    : مقدارها من العالقه

هو متجه مقداره يساوي حاصل ضرب الكميه القياسيه بمقدار  :(الضرب التقاطعي ) الضرب االتجاهي ـ 2

 .اتجاه معاكس للمتجه األصلي المتجه وفي 

بين المتجهين ليشير  األصغر عبر الزاويه  الثانيتجه إلى الم األول من المتجه اليمنى ـ تدوير أصابع اليد 23

 .          اإلبهام إلى االتجاه 
 
 

 

 

 .من المتجه نفسه   أكبر ال يمكن أن تكون قيمة المركبهـ 25

أي  المحور السينيللمتجه مع مقدار المتجه عندما ينطبق المتجه على  (السينيه ) المركبه االفقيه تتساوى ـ 26

 . θ=  0تكون 

 صاديالمحور الللمتجه مع مقدار المتجه عندما ينطبق المتجه على  ( صاديهال)  رأسيهالمركبه الـ تتساوى 27

 . θ=  90أي تكون 

 . القوه واإلزاحهلمتجهي  العددي أو القياسيألنه حاصل الضرب  عدديهكميه ( W)ـ الشغل 28

 .الزاويه بينهما  زيادةمحصلة متجهين عند  تقلـ 29

 . 90 صفر إلىالزاويه بينهما من زيادة ناتج الضرب االتجاهي لمتجهين عند  ديزيـ 20

 . مقدار أحداهمامربع ـ الضرب القياسي لمتجهين متساويين يساوي 22

 . إلختالف الزاويه بينهمايمكن الحصول على قيم متعدده لمحصلة متجهين رغم ثبات مقداريهما ـ 22

ألن  المحور األفقيعلى  45عندما يميل بزاويه  محورين متعامدينمقدار مساقط المتجه على يتساوى ـ 23

COS45 = Sin45  . 

يكون المتجهان  ( θ  =0) بينهما فإذا كانت  بتغير الزاويه المحصورهمقدار محصلة متجهين يتغير ـ 24

يكون  ( θ  =180) مقداري المتجهين أما إذا كانت مجموع لها وتساوي  أكبر قيمهوالمحصله  بنفس االتجاه

 .مقداري المتجهين طرح لها وتساوي حاصل  أصغر قيمهوالمحصله  متعاكسي االتجاهالمتجهان 

 .لعملية تركيبها  معاكسهتحليل المتجهات هو عمليه ـ 25

 .بالهواء االحتكاك بإهمال  منحنيا ـ تتبع المقذوفات بالقرب من سطح البحر مسارا26

 يقلو المدى األفقي يقلو شكل المساريتغير و تتباطأالقذيفه ة سرعـ لوجود االحتكاك مع الهواء فإن 27

 . االرتفاع الرأسي
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 . مستويهـ تتحرك المقذوفات حركه 28

 . متساويه أزمنهخالل  متساويهأفقيه  مسافاتـ المقذوفات تقطع 29

لعجله وحركه منتظمة ا حركه منتظمة السرعه على المحور األفقيمن  حركه مركبهـ حركة القذيفه هي 30

 .على المحور الرأسي 

 . ينتج المسار المنحنى للمقذوفاتغير أن تأثيرهما معا  غير مترابطتينفقيه والرأسيه للقذيفه ـ الحركتان األ32

 . المحور األفقيمع سرعه ابتدائيه متجهه على  حركة جسم يسقط سقوطا حراـ تعتبر حركة المقذوفات 32

 . أفقيه ورأسيهإلى مركبتين  مع األفقي θبزاويه أطلق  حركة مقذوف تحللـ 33

رعه رأسيه سو سرعه أفقيه ثابتة المقدار واالتجاههما  متعامدتينإلى مركبتين  vالسرعه االبتدائيه  تحللـ 34

تبدأ من قيمه عظمى تقل تدريجيا حتى تصل إلى الصفر عند أقصى ارتفاع ثم يتغير اتجاهها وتزداد قيمتها 

 .  أثناء السقوط

 . مستقيمه منتظمهحركه  oxالمحور األفقي ركه على ـ الح35

 . مستقيمه معجله بانتظامحركه  oyالمحور الرأسي ـ الحركه على 36

بالقرب من من السرعه الخطيه لجسم يدور  أكبر الحافه الخارجيهـ السرعه الخطيه لجسم يدور عند 37

 . صفراتساوي  المركز والسرعه الخطيه عندالمركز 

 V = r.Ѡتتناسب طرديا مع السرعه المماسيه  (Ѡ)لدائريهـ السرعه ا38

 ( .r)والمسافه من محور الدوران (Ѡ)تتناسب طرديا مع السرعه الدائريه (V)ـ السرعه المماسيه39

 . (Ѡ 0 =)تكون  من السكونوإذا انطلق ( θ 0 =)تكون  نقطة المرجعـ إذا انطلق الجسم من 40

المحور أما  متساويه المحور األفقيقي خالل أزمنه متساويه على ـ المسافات التي يقطعها مقذوف أف42

 . متزايدهالرأسي 

 مقدار العجله الزاويه تساويو  صفر مقدار العجله المماسيه تساويـ الحركه الدائريه المنتظمه تكون 42

 . صفر

 . قوة االحتكاكو  يقوة التجاذب الكهربائو  قوة الجاذبيه األرضيهـ من أنواع القوة الجاذبه المركزيه 43

ويكتسب  فيغير مساره باستمرار في كل نقطه من مسارهتؤثر على حركة الجسم  ـ القوه الجاذبيه المركزيه44

 . عجله مركزيه

ـ قوة أو محصله لعدة قوى مؤثره على جسم يتحرك حركه دائريه منتظمه تكسبه تسارعا مركزيا يتناسب 45

 .مع نصف قطر المسار  عكسياويتناسب مع مربع السرعه الخطيه طرديا مقداره 

 . الطرد المركزيـ تؤدي القوى الجاذبه المركزيه الدور األساسي في عمليات 46

 قوة االحتكاك بين عجالت السيارهلتدور أو تنعطف سياره بأمان على طريق أفقي يجب أن تكون ـ 47

 . للقوه الجاذبه المركزيه مساويه والطريق

 .ال يحدث انزالق وتستقر السياره على مسارها  القوه الجاذبه المركزيهمن  أكبر كاكقوة االحتـ إذا كانت 48

 .تنزلق السياره عن مسارها كما في األيام الممطره القوه الجاذبه المركزيهمن  قلأ قوة االحتكاكـ إذا كانت 49

نجعل حافة ة االحتكاك ـ لتقليل احتمال انزالق السياره ومساعدتها على االلتفاف دون االعتماد على قو50

 .بزاوية إماله  األفقيفيميل مستوى الطريق إلى المستوى  الحافه الداخليهمن  أعلى يهجالمنعطفات الخار

 . مركزها الهندسيـ يقع مركز ثقل األجسام متماثلة التكوين ومنتظمة الشكل عند 52

 . اتجاه الطرف األثقلمركزها الهندسي بـ يزاح مركز ثقل األجسام غير منتظمة الشكل عند 52

  مركزها الهندسي باتجاه الطرف األثقلـ يزاح مركز ثقل األجسام التي تتركب من عدة مواد مختلفة الكثافه 53

حركه دورانيه حول : عند قذفها محصلة حركتين هما (البيسبول)ـ تعتبر حركة مضرب كرة القاعده 54

 .  حركه انتقاليه في الهواءو  مركز الثقل  
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حركه في خط مستقيم لمركز : ندما ينزلق جسم على سطح أفقي تعتبر حركته محصلة حركتين هما ـ ع55

 .  حركه دورانيه حوله لباقي أجزاء الجسمو  الثقل  

 .  يتبع مسارا منتظما على شكل قطع مكافىءـ عندما يقذف جسم في الهواء فإن مركز الثقل 56

ر موضع مركز ثقل المقذوفات مثل األلعاب الناريه وتحتفظ الشظايا أثناء االنفجا ال تغير القوى الداخليهـ 57

 . بإهمال مقاومة الهواءوذلك  بمركز الثقل نفسهالمتناثره 

 .  القصور الذاتيـ يخرج الماء المبلل للمالبس من فتحات حوض غسالة المالبس بسبب خاصية 58

كز ثقل مفتاح إنجليزي عندما ينزلق على يحدث لحركة مر هذا مايتحرك في خط مستقيم بسرعه ثابته ـ 59

 .طاوله ملساء 

 .ال ينقلب وثابتا له يبقى الجسم  فوق مساحة القاعده الحاملهـ عندما يكون مركز ثقل الجسم 60

 . الجسم سينقلبله  مساحة القاعده الحامله خارجـ عندما يكون مركز ثقل الجسم 62

دون أن  قدار إمكانية ميل األجسام عن موضع استقرارهامـ يستخدم مفهوم انقالب األجسام في تحديد 62

 . تنقلب

 .ثباتا  أكثر إلى المساحه الحامله له كان الجسم أقربـ كلما كان مركز ثقل الجسم 63

 . سينقلبمن الزاويه الحديه فإنه  أكبرـ عند إمالة الجسم بزاوية ميل 64

 الصغيره من األجسام ذات الزاويه الحديه  تقرارا وثباتاأكثر استكون الكبيره ـ األجسام ذات الزاويه الحديه 65

فإن الزاويه الحديه  طول ضلع القاعدهبكثير من  أصغر عن قاعدته ارتفاع مركز ثقل الجسمـ إذا كان 66

 .الجسم  الصعب أن ينقلبومن  90كبيره قريبه من تكون 

فإن الزاويه الحديه تكون  ل ضلع القاعدهطوبكثير من  كبرأ عن قاعدته ارتفاع مركز ثقل الجسمـ إذا كان 67

 .الجسم  سهوله ينقلبوب 0قريبه من صغيره 

و    مساحة القاعده الحامله للجسمو  موضع مركز ثقل الجسم  ـ العوامل المؤثره في انقالب األجسام هي 68

 . مقدار زاوية الميل الحديه

 . (متعادل ) توازن محايد و    قرتوازن مستو    توازن غير مستقرـ حاالت االتزان السكوني 69

 . ىلمركز ثقل أعمن ذلك الذي له  أكثر استقراريكون  منخفضـ الجسم الذي له مركز ثقل 70

 .هو حاله معاكسه للثبات  االنقالبـ 72

مركز ثقل جسم عن القاعده الحامله له  فبزيادة ارتفاعانخفاضا ـ يميل مركز الثقل التخاذ أكثر المواضع 72

 .في اتزانه من جسم آخر له نفس مساحة القاعده  أقل ثباتاجسم يصبح ال

 .الجسميغوص من كثافة الماء  أكبرـ إذا كانت كثافة الجسم المتحرك 73

وزن الماء الذي يزيحه حجمها أي يكون لها نفس كثافة الماء  يساويـ وزن أي سمكه في الماء يجب أن 74

 .مختلفه  بما يمكنها من السباحه والتواجد عند أعماق

ـ يمكن فصل األجسام المتماثله مختلفة الحجم عن طريق جمعها في صندوق وهزها فتدفع األجسام 75

 . الكبيره في األعلىوتتجمع  الصغيره لألسفل

عند تساوي مساحة  مركز ثقل منخفضاستقرارا من الذي له  أقليكون  ثقل مرتفعمركز  لهـ الجسم الذي 76

 .القاعده الحامله 

 .الكتله األكبرللمنطقه ذات  أقرب كز كتلة األجسام غير المنتظمة الشكل يكونـ مر77

ليستطيع عبور منعطف دائري أفقي بأمان دون االعتماد على  نحو المركزـ يميل راكب الدراجه بدراجته 78

 . قوة االحتكاك 

 . متجههكميه  اإلزاحهبينما  عدديهكميه  الشغلـ يعتبر 79

(  وهميه ـ غير حقيقيه ـ ناتجه عن الدوران) داخل اإلطار المرجعي الدوارلمركزيه في تكون قوة الطرد اـ 80

 ( . حقيقيه نتيجة تفاعل بين جسمين)  خارج اإلطار المرجعي الدوارو 
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 .األلعاب الناريه عند انفجارها بتأثير قوى داخليه  مركز ثقلموضع  ال يتغيرـ 82

موعه الشمسيه جسيبعد مركز كتلة المعلى أحد جانبي الشمس ـ إذا اصطفت كواكب المجموعه الشمسيه 82

 . ألف كيلو متر 800عن سطح الشمس مسافة 

 . الزاويهـ   السرعه االبتدائيهـ العوامل التي يتوقف عليها المدى األفقي في حركة المقذوفات ـ 83

 . نصف القطرـ    الزاويهالسرعه ـ   الكتلهـ العوامل التي تتوقف عليها القوه الجاذبيه المركزيه ـ 84

 ======================================================= 

 العوامل التي يتوقف عليها استقرار الجسم العوامل التي يتوقف عليها اتزان الجسم

 .ـ تغير مستو مركز الثقل 2 .ـ مقدار المساحه الحامله للجسم 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .بعد مركز الثقل عن األرض ـ 2

 

 

 

 

 

 

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

 .وأقصى ارتفاع ( R)والمدى األفقي ( θ)العالقه بين زاوية اإلطالق 

 ـ تزداد مركبة السرعه الرأسيه وهذا يؤدي لزيادة االرتفاع كلما زادت زاوية إطالق القذيفه ـ2

ـ تزداد مركبة السرعه األفقيه وهذا يؤدي لزيادة المدى حتى 

المدى  حيث نحصل على أكبر مدى ثم يتناقص 45زاوية قذف 

 .بعد ذلك بزيادة زاوية القذف 

إذا أطلقت قذيفتين بسرعه واحده  ـ2

 90وبزاويتين مختلفتين مجموعهما 

 .فإنهما سيصالن إلى نفس المدى األفقي 

عندما تكون مقاومة الهواء غير  ـ3

 مهمله

 . ـ يتناقض مدى القذيفه ويصبح المسار قطعا مكافئا غير حقيقي 

ع أقل خالل نفس الزمن وتصل لألرض ـ تصل القذيفه الرتفا

 .بسرعه أقل من سرعة اإلطالق 

 .عند الهبوط لألسفل )+( عند الصعود لألعلى وعجلة تسارع (  -)تتحرك القذيفه بعجلة تباطؤ  ـ 4

السرعه التي تفقدها القذيفه خالل صعودها هي نفسها التي تكسبها أثناء نزولها ألسفل فتصل لألرض  ـ5

 .التي أطلقت بها بنفس السرعه 

 .الزمن الذي تستغرقه القذيفه أثناء الصعود لقمة مسارها يساوي الزمن المستغرق للوصول لألرض  ـ6

حركة المقذوفات بعيدة المدى فإن إطالقها بسرعه مناسبه سيجعلها في سقوط دائم حول األرض  ـ7

 .وتصبح قمرا صناعيا 

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

 العوامل التي يتوقف عليها استقرار الجسم العوامل التي يتوقف عليها اتزان الجسم

 .ـ تغير مستو مركز الثقل 2 .ـ مقدار المساحه الحامله للجسم 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .بعد مركز الثقل عن األرض ـ 2

 =========================================================== 

ألن عجلتها  ؟ السرعه األفقيه تكون ثابتة المقدار واالتجاه من لحظة انطالقها حتى لحظة وصولهاعلل  ـ2

  .معدومه لعدم وجود قوه أفقيه 

 الكميه المتجهه الكميه العدديه المقارنة

 القوة الكتله مثال

 المركبه الرأسيه المركبه األفقيه 

 

 

20 0 
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بسبب تزايد السرعه  ؟ المسافه الرأسيه التي يقطعها المقذوف كل ثانيه تزداد بزيادة زمن السقوطعلل  ـ2

 .الرأسيه للمقذوف ألنه يتحرك حركه معجله بتأثير وزنه 

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

ألنه كلما اقترب من مركز الدوران يقل طول القوس  ؟ السرعه الخطيه عند المركز تساوي صفراعلل  ـ3

 .ذي يقطعه الجسم وينعدم عندما يكون الجسم عند مركز الدوران ال

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

 . لها معدل الدوران نفسهن أل ؟متساويه لجميع نقاط السطح الدوار( الدائريه ) السرعه الزاويه علل  -4

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

ألنها تعتمد على  ؟وتزداد قيمتها كلما ابتعدنا عن المركز السرعه الخطيه عند المركز تساوي صفرالل ع ـ5

 .(r)ثابته ال تتغير قيمتها بتغير (Ѡ)لكن السرعه الدائريه ( r)البعد عن محور الدوران 

تة المقدار ومتغيرة ألن السرعه الخطيه ثاب؟  تنعدم العجله المماسيه في الحركه الدائريه المنتظمه علل - 5

 .االتجاه 

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

 . ألنه ناتج الضرب العددي لمتجه القوه ومتجه اإلزاحه ؟ الشغل كميه عدديه علل - 6

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

  ؟ يمكن أن تتساوى المسافه المقطوعه مع اإلزاحه لجسم متحركـ علل 7

 . إذا تحرك الجسم على خط مستقيم وبسرعه ثابته مقدارا واتجاها

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

ألنها متزنه والقوه   ؟ المركبه األفقيه لسرعة قذيفه أطلقت بزاويه على األفق ثابته مقدارا واتجاهاـ علل 8

 .الوحيده المؤثره عليها هي قوة الوزن العموديه على هذه المركبه 

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

إذا انقطع الخيط المتصل بجسم يدور بسرعه ثابته يتابع الجسم حركته بخط مستقيم باتجاه المماس علل  – 9

ينعدم مقدار ( قوة الشد في الخيط ) ألنه عند زوال القوه الجاذبه المركزيه   ؟ عند موقعه لحظة انفالت الخيط

في غياب االحتكاك فيتابع حركته بخط مستقيم اعتمادا على القانون األول  محصلة القوه المؤثره على الجسم

 .لنيوتن 

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

   ؟ تندفع بقوه نحو باب السياره عندما تدور في منعطف شديد علل -20

 . مركزيه تجعلني أدور مع السيارهلعدم وجود قوه  

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

   ؟أي متجهين رغم ثبات مقداريهما  لمحصلةيمكن الحصول على قيم متعددة علل  ـ22

 .ألنه يخضع لتأثير ازدواج يؤدي لدورانه حول محوره 

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

الختالف شكل الجسم إن كان متماثال أو  ؟ال ينطبق مركز الثقل دائما على المركز الهندسي للجسم علل  -22

 .مصمتا 

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

ألن     ؟ يتوازن الجسم عند التأثير في مركز ثقله بقوة مساويه لقوة ثقله ومعاكسه لها باالتجاهـ علل 23

 .مجموع القوى التي يخضع لها الجسم أصبح معدوما 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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هي تفاعل بين  ألن قوة الجاذبيه األرضيه  ؟ تختلف قوة الطرد المركزي عن قوة الجاذبيه األرضيهـ علل 24

 .كتلتين بينما قوة الطرد المركزي قوه غير حقيقيه موجوده فقط داخل األنظمه الدواره 

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

وجود األجنحه يجعل منطقة وسط ألن   ؟مركز ثقل الطائره يقع في وسطها قريبا من األجنحهـ علل 25

 .الطائره أثقل من باقي أجزائها فيقترب مركز الثقل من المنطقه األثقل 

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

ألن    ؟دون أن ينقلب ( 28)علل يصمم باص لندن المكون من طابقين بحيث يمكن أن يميل بزاويه ـ 26

معظم ثقل الباص مركز في الطابق السفلي فال يغير وزن الركاب في الطابق العلوي من موضع مركز الثقل 

 .  ار صغير ويبقى مركز ثقل الباص فوق مساحة القاعده الحامله للجسم أو قريبا منه فال ينقلبإال بمقد

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

ز ثقله فوق مساحة القاعده الحامله ألن مرك    ؟ علل برج بيزا المائل ثابت ال ينقلب على الرغم من ميلهـ 27

 . له فالخط العمودي المرسوم من مركز الثقل يقع فوق المساحه الحامله له

بداخله أكثر ثباتا من المخبار الفارغ مع أن لهما نفس المساحه  علل المخبار الذي يحتوي على حصىـ 28

له ألن مركز الثقل يكون أقرب إلى الكتله ألن مركز ثقل الجسم أصبح أقرب إلى القاعده الحامله    ؟ الحامله

 . األكبر

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

 ؟علل تصمم سيارات السباق السريعه بحيث يكون ارتفاعها عن األرض صغيراـ 29

ساحه الحامله فيزداد ثباتها وال تنقلب بسهوله على الرغم من حتى يصبح مركز ثقلها قريبا جدا من الم 

 . السرعات الكبيره التي تتحرك بها 

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

ألن مركز ثقله فوق المساحه ؟   ال ينقلب عند إمالة الجسم بزاوية ميل ال تتجاوز الزاويه الحديه فإنهعلل ـ 20

  .  الحامله له ويعود إلى وضعه األصلي عند تركه

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

ألن انقالب القلم يتطلب   ؟يكون القلم في حالة توازن مستقر عند ارتكازه على قاعدته المستويهـ علل 22

 .ارتفاعا صغيرا في مركز ثقله 

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

ألن أي اهتزاز سوف يؤدي إلى      ؟ القلم في حالة توازن غير مستقر عند ارتكازه على رأسهـ علل 22

  .ركز ثقل القلم انخفاض م

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

ألن الكتاب       ؟علل ينقلب الكتاب المستند على جانبه بسهوله أكبر من الكتاب المستند على أحد وجهيهـ 23

كز الثقل بشكل أكبر وبالتالي نحتاج لبذل شغل أكبر من الكتاب المستند على أحد وجهيه يحتاج إلى رفع مر

 .المستند على جانبه 

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

            ؟ عند مركز ثقله علل تثبيت ثمرتي بطاطا بطرفي القلم يجعل اتزانه مستقرا عندما يرتكز على نقطهـ 24

 .ألن عند إمالة القلم يرتفع مركز ثقله 

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

مركز ثقله سوف يقع أسفل سطح ألن  ؟علل يمتد جزء كبير من األبنيه المرتفعه في باطن األرضـ 25

 .ألرض وبالتالي يستحيل انقالبها ا

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



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال  الجمعية الكويتية للعمل الوطني    
 

 www.kwsfna.com                             الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها
 

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

260 

علل عند رج صندوق يحوي حصى صغيره وضعت مرة تنس الطاوله في قاعه نالحظ أن الحصى تدفع ـ 26

 .ه سوف ينخفض لألسفل ويصبح أدنى مستوى مركز ثقلألن   ؟الكره ألعلى وتنزل الحصى

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

   ؟علل ترتفع الجبال الجليديه وتستقر طافيه فوق سطح الماءـ 27

 .وبذلك ينخفض مركز ثقل المجموعه ألن ارتفاع الثلج يخفض حجم مساو من الماء ذي الكثافه األكبر 

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

 ؟المركبه األفقه للمقذوف تقطع مسافات متساويه بأزمنه متساويهعلل ـ 28

 .ألن حركتها منتظمه النعدام محصلة القوى المؤثره  

======= ================================================ 

 2ـ2للدرس  القوانين المستخدمه
 

 :ـ حساب محصلة متجهين بالطريقه الحسابيه 2
 : ـ االتجاه                             : ـ المقدار                                   

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

 
 
 

 

 

========================================================= 

 حل أسئلة الكتاب 

 24ص  2ـ2مراجعة الدرس 
 عرف الكميات العدديه والكميات المتجهه ؟: أوال 

   .رفة المقدار ووحدة القياس كميات يكفي لتحديدها مع : الكميات العددية أو القياسيةـ 2
 

  .كميات يلزم لتحديدها معرفة المقدار واالتجاه ووحدة القياس :  الكميات المتجهةـ 2

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

 80km/hبينما تسير سياره أخرى جنوبا بسرعه  80km/hتسير سياره شماال بسرعه عدديه تساوي :  ثانيا

 .اشرح  ؟هل سرعتاهما المتجهتان متساويتان 

يجب أن يكون لهما نفس المقدار  نيتساوياليست متساويتان ـ ألن لمتجهي السرعه اتجاهان مختلفان ولكي 

 .واالتجاه 

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

 

 

 

 

 

 :ـ الضرب القياسي 
 

 
 تجاهيـ الضرب اال

: 

شمال  45بزاويه  600km/hتحركت طائره بسرعه : ثالثا 

 الشرق مثل 

 .ما مقياس رسم مناسب هذه السرعه بيانيا مستخد

وعليه يكون طول شعاع  200km/hلكل ( 1)مقياس رسم 

 .مع المحور األفقي  45ºواتجاهه  3cmالسرعه 
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 .و                                        قوتان               تؤثران على جسم فإذا علمت أن مقدار: رابعا 
 

 .عندما يكونان في نفس االتجاه   8N= ـ أكبر مقدار 2

 .عندما يكونان متعاكسان   2N= ـ أصغر مقدار 2

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

 .سينات بدءا من محور ال 25ºباتجاه يصنع زاويه   5m/sمقدارها  سرعه متجهه              :  خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 .     قوتان متعامدتان احسب حاصل ضربهما ضربا قياسيا                :  سادسا

 

 وإن  90ºيحصرانها تساوي  حاصل الضرب القياسي لمتجهين متعامدين يساوي صفر ألن الزاويه التي

cos 90 = 0  

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

 :  سابعا
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 .أما اتجاهه فيحدد بواسطة قاعدة اليد اليمنى رأسيا على المستوى المتكون نحو األعلى 

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

 

 احسب ضرب المتجهين                      إذا كانت القوتان متوازيتين ؟: ثامنا 
 

 .حاصل الضرب االتجاهي لمتجهين متوازيين يساوي صفرا 

========================================================== 

 حل أسئلة الكتاب 

 82ص  2ـ2مراجعة الدرس 
وما هي نسبة  ؟مع المحور األفقي أكبر أم أصغر من مركبتيه الرأسيه واألفقيه 45ºهل المتجه بزاويه : أوال 

 .من أي من المركبتين  1.41سيكون المتجه أكبر بمقدار         الواحد إلى اآلخر ؟

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

 :ما مقدار الزاويه مع المحور األفقي التي تجعل :  ثانيا

 .صفر درجه   ـ المركبه األفقيه مساويه لمقدار المتجه األصلي ؟2

 . 90º    مساويه لمقدار المتجه األصلي ؟ رأسيهـ المركبه ال2

 . 180º ؟ واتجاهها معاكس ه مساويه لمقدار المتجه األصليـ المركبه األفقي3

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

 مع الخط األفقي علما بأن عجلة الجاذبيه 30ºعلى سطح مائل بزاويه  50kgيستقر جس كتلته :  ثالثا

 g = 10m/s² مقدار مركبتي الوزن بالنسبه إلى المحورين  احسبx  وy  ( 21) الموضحين في الشكل 
 

 :المركبه األفقيه 

 

 

 

 
 

 :المركبه األفقيه 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ( 21) القوى المؤثره على الحلقه في الشكل  استخدم تحليل المتجهات لحساب محصلة:  رابعا

 :باستخدام المعادالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=========================================================== 

 حل أسئلة الكتاب 

 37ص  3ـ2مراجعة الدرس 
 :يعتبر تاثير الهواء مهمال في األسئله التاليه 

 

 ؟ يفهماذا يمثل مدى مسار القذ: أوال 

   .المسافه األفقيه التي تقطعها القذيفه من نقطة اإلنطالق إلى نقطة الوصول على المستوى نفسه 

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

 سبه إلى المحور األفقي ؟بالن θبم تتميز النقطه األعلى في مسار قذيفه أطلقت بزاويه :  ثانيا

 .السرعه الرأسيه تساوي صفرا 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 
 

في معادلتي المدى واالرتفاع األقصى ال وجود لمقدار الكتله وهذا يعني أن المدى واالرتفاع األقصى للقذيفتين 

 .هما نفسيهما على الرغم من اختالف الكتلتين 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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بالنسبه إلى المحور األفقي لكي يتمكن المتباري من إصابة مركز الهدف الموجود على  θـ حدد قيمة زاوية 2

 ؟ 80mبعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************* 

احسب قيمة المسافه األفقيه التي قطعها ( دائما بالنسبه إلى المحور األفقي )  90ºـ إذا تم اإلطالق بزاويه 2

 .هل يصل السهم إلى الهدف ؟ قيم إجابتك . السهم 
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========================================================== 

 مراجعة الفصل األول 
 قارن بين الكميات العدديه والكميات المتجهه ؟ـ 2

 .لتحديد الكميات المتجهه نحتاج إلى االتجاه باإلضافه إلى المقدار ووحدة القياس التي تميزها 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 هل نستطيع إيجاد محصلة متجهين بطريقه جبريه بسيطه ؟ـ 2

 .فقط عندما يكون المتجهان باالتاه نفسه أو متعاكسين 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 كيف تسهل عملية تحليل المتجهات إيجاد المحصله ؟ـ 3

 .تحول المتجهات إلى متجهات متعامده فيسهل حساب محصلتها باستخدام نظرية فيثاغورث 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 والضرب االتجاهي ؟ قارن بين الضرب القياسي لمتجهينـ 4

 .إن حاصل الضرب القياسي للمتجهين هو كميه قياسيه بينما حاصل الضرب االتجاهي لمتجهين هو متجه 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 متوازي أضالع ؟ ماذا يمثل مقدار الضرب االتجاهي لمتجهين يصنعانـ 5

 .ضالع الناشئ عن المتجهين إن مقدار حاصل الضرب االتجاهي لمتجهين يمثل مساحة متوازي األ

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 عرف كل من المدى ـ القذيفه؟ـ 6

ي تجتازها القذيفه بين نقطة اإلطالق ونقطة الوصول على الخط األفقي المار بنقطة المسافه األفقيه الت: المدى 

 .اإلطالق 

 .جسم قذف بسرعه ابتدائيه يتحرك على مسار منحن تحت تأثير قوة الجاذبيه فقط :القذيفه 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 كيف تسهل عملية تحليل المتجهات إيجاد المحصله ؟ـ 5
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 .تحول المتجهات إلى متجهات متعامده فيسهل حساب محصلتها باستخدام نظرية فيثاغورث 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ليل المتجهات إيجاد المحصله ؟كيف تسهل عملية تحـ 6

 .تحول المتجهات إلى متجهات متعامده فيسهل حساب محصلتها باستخدام نظرية فيثاغورث 

***************************************************************** 

  38حل أسئلة مراجعة الفصل األول ص 

 :تحقق من فهمك 
 .دار ووحدة قياس اتجاه ومق :ـ تحدد الكميه المتجهه 2

 .مقدار ووحدة قياس   : تحدد الكميه العدديهـ 2

  4.333 : تساوي(N)مع المحور الرأسي بوحدة  60ºيميل بزاويه  5Nالمركبه األفقيه لمتجه قوه مقداره ـ 3

 4.333 : تساوي(N)بوحدة  فقيمع المحور األ 60ºيميل بزاويه  5Nلمتجه قوه مقداره  رأسيهالمركبه الـ 4

عندما تكون المركبه األفقيه لقذيفه أقل بالمقارنه مع مركبه األفقيه لقذيفه أخرى أطلقت بالسرعه االبتدائيه ـ 5

 . يكون المدى األفقي الذي تقطعه أقل : نفسها

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

 :تحقق من معلوماتك 
 ما الفرق بين السرعه العدديه والسرعه المتجهه ؟ـ 2

 .تدل على اتجاه الحركه : مقدار فقط وال تدل على اتجاه الحركه في حين السرعه المتجهه : السرعه العدديه 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

رسم  2cmتي يمثلها متجه طوله فكم تكون السرعه ال 10km/hيمثل سرعه مقدارها  1cmمتجه طوله ـ 2

    20km/hبمقياس الرسم نفسه ؟       

----------------------------------------------------------------------------------------------  

إذا هبت عليها   80km/hهل تتوقع أن تصبح سرعتها أكبر أم أقل من  80km/hتحلق طائره بسرعة ـ 3

 اهها عمودي على اتجاه طيرانها ؟رياح اتج

 .الرياح العموديه ستزيد من سرعة الطائره وتجعلها تبتعد عن مسارها 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

ومقداره  D2والمتجه  4m ومقداره D1احسب مساحة متوازي األضالع الناشىء عن متجهين اإلزاحه ـ 4

6m  150علما أنهما يحصران في ما بينهم زاويهº ؟ 

S = D1 X D2 = D1 D2sin 150 = 4 X 6 X sin 150 = 16.97 m² 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 : هاراتكتحقق من م
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----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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========================================================== 
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 حل أسئلة الكتاب 

 53ص  2ـ2ة الدرس مراجع
 ؟ عرف اإلزاحه الزاويه: أوال 

الدوران  ومحورهي الزاويه التي تقاس بين الخط المرجعي والخط المار بالنقطه المتحركه : اإلزاحه الزاويه 

 .وهي تصف حركة النقطه على المسار الدائري وتقاس بحسب النظام الدولي للوحدات بوحدة الراديان 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ ما الفرق بين السرعه الخطيه والسرعه الزاويه:  ثانيا

ويختلف مقدارها بحسب بعد الجسم  m/sهي سرعه مماسيه للمسار الدائري تقاس بوحدة : السرعه الخطيه 

 rad/sهي عدد الدورات في وحدة الزمن وتقاس بوحدة ( الزاويه ) عن محور الدوران بينما السرعه الدائريه 

 .وال يختلف مقدارها بحسب قربها عن محور الدوران أو بعدها عنه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ بتغير السرعه الزاويه( أو المماسيه ) تتغير السرعه الخطيه  عند مسافه معينه من محور الدوران كيف:ثالثا

 ( .الزاويه ) تزيد السرعه المماسيه بزيادة السرعه الدائريه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ إذا رسم قوسا إحسب  10mئري نصف قطره جسم يتحرك بسرعه منتظمه على مسار دا:  رابعا

 ـ السرعه الزاويه لحركة الجسم إذا استغرقت اإلزاحه ثانيتين ؟2       ـ اإلزاحه الزاويه للجسم ؟2

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 . دوره في الدقيقه 600مركزه بسرعه قرص يدور حول :  خامسا

 ـ احسب السرعه الزاويه ألي نقطه على حافة القرص ؟2

 ؟ 40cmلهذه النقطه إذا كان نصف قطر القرص  vـ احسب السرعه الخطيه 2

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

على مسار دائري نصف قطره  5rad/sقدرها ( زاويه ) تدور بسرعه دائريه  2kgكتله مقدارها  :سادسا 

1m . 

 ـ احسب العجله المركزيه ؟2            ـ احسب سرعتها الخطيه ؟2
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 .دوره في الدقيقه  30بسرعة زاويه تساوي   240cmيدور جسم مربوط بخيط في دائره قطرها :  سابعا

 ـ احسب عدد الدورات التي يصنعها الجسم خالل دقيقتين ؟2     ـ احسب سرعته الخطيه ؟2

 ـ احسب مقدار العجله المماسيه والعجله الزاويه والعجله المركزيه ؟3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .  θ" = 2rad/s²تتحرك كتله نقطيه على مسار دائري بعجلة زاويه منتظمه  :ثامنا 

    ثوان علما بأن النقطه انطلقت من السكون من نقطه مرجعيه  5بعد  Ѡـ احسب سرعتها الزاويه 2

 ؟ عدد الدورات التي تدورها خالل المده نفسهاـ احسب 3   ؟الزاويه خالل المده نفسها  اإزاحتهـ احسب 2

 

 

 

 

 

 

========================================================== 

 حل أسئلة الكتاب 

 60ص  2ـ2مراجعة الدرس 
 ؟ وه المؤثره على الكتلهعل كتله مثبته في نهاية خيط تدور في مسار دائري ما اتجاه القجعند : أوال 

 .سيكون اتجاه القوى إلى الداخل نحو المركز 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

إذا كان مقدار القوه  32.5mتتحرك على مسار دائري نصف قطره يساوي  1000kgسياره كتلتها :  ثانيا

 ؟ احسب السرعه المماسيه للسياره 2500Nاذبيه المركزيه على السياره الج

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------   
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من محور دوران األرجوحه الدواره التي تتحرك بسرعه  1.1mعلى بعد  25kgيجلس ولد كتلته :  ثالثا

1.25m/s . 2   ـ احسب محصلة القوى األفقيه التي تؤثر على الولد ؟2ـ احسب العجله المركزيه للولد ؟ 

 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

بحيث يستطيع أن  1500gه التي كتلتها ما هي السرعه القصوى التي يمكن أن يقود بها السائق سيارت:  رابعا

على طريق أفقيه علما أن معامل االحتكاك السكوني بين  70mينعطف على مسار دائري نصف قطره 

 ؟  0.8العجالت والطريق يساوي 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

أثناء تحليقها بسرعه  4000kgاحسب مقدار االقوه الجاذبيه المركزيه التي تحتاجها طائره كتلتها :  اخامس

50m/s  360على مسار دائري نصف قطرهm ؟لتحافظ على حركتها الدائريه على هذا المسار 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

أن ينعطف بها على منحنى مائل  1500kgاحسب السرعه القصوى التي يمكن لسائق سياره كتلتها : سادسا 

 ؟ بدون الحاجه إلى قوة االحتكاك بين العجالت والطريق 50mونصف قطره  25ºبزاويه 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 . 400mعلى مسار دائري أفقي قطره  50km/hتنعطف بسرعه  1350kgسياره كتلتها :  سابعا

 

 

 

 

 

 

 
 

========================================================== 

 حل أسئلة الكتاب 

 65ص  3ـ2مراجعة الدرس 
ذا بالسياره تنعطف بك هل يمدك حزام األمان بقوة جاذبيه أنت في السياره وتضع حزام األمان وإ: أوال 

 .قوه جاذبيه مركزيه تتجه نحو مركز المنعطف    ؟ مركزيه أم قوة طارده مركزيه

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ارده المركزيه على حركة العلبه التي تدور عندما ينقطع الخيط الذي كان هل هناك أي تأثير للقوه الط:  ثانيا

عندما ينقطع الخيط ال يوجد أي قوه على العلبه التي كانت تدور وهي تندفع بخط   ؟ يحفظ حركتها الدائريه 

 .مستقيم بحسب ظاهرة القصور الذاتي 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

لماذا تسمى القوه الطارده المركزيه التي تشعر بها الحشره في اإلطار الذي يدور بالقوه الزائفه أو :  ثالثا

 .ألنها ليست جزءا من فعل تبادلي بين كتلتين     ؟ الخياليه

----------------------------------------------------------------------------------------------  

إذا ربطت كره ثقيله من الحديد بسلك نابض في مسطح دائري وكان هناك مشاهدان أحدهما في : رابعا 

اإلطار الدائري واآلخر واقف على األرض والحظا حركتها فأي المشاهدين يرى أي النابض يسحب في 

 ؟ حركه دائريه

رجعي داخل النظام يرى أن هناك قوة طارده مركزيه تسحب الكره للخارج المشاهد الموجود في اإلطار الم

باتجاه نصف القطر وتسبب استطالة النابض أما المشاهد في اإلطار المرجعي خارج النظام الدوار والذي 

يقف على األرض فبرى قوة جذب مركزيه تؤثر على الكره من النابض وتسحبها في مسار دائري ويمكن 

حيث يؤثر فعل النابض على الكره ورد فعل ( فعل ورد فعل ) النظام أن يميز زوجا من القوى  للمشاهد خارج

 .الكره على النابض أما المشاهد الذي يدور مع النظام فال يرى أي ردة فعل للقوه الطارده المركزيه 

========================================================== 
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 مراجعة الفصل الثاني
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  66ص  ثانيحل أسئلة مراجعة الفصل ال

 :تحقق من فهمك 
فإن المسافه التي تقطعها  30ºبزاويه  25mـ تتحرك كتله نقطيه على مسار دائري نصف قطره يساوي 2

 3m1: تساوي ( m)الكتله على المسار بوحد

مسافه  100mـ اإلزاحه الزاويه التي تقطعها كتله نقطيه عندما تتحرك على مسار دائري نصف قطره 2

157m  90: تساويº 

 25m/sبسرعه خطيه ثابتة المقدار تساوي  300mعلى مسار دائري قطره  1000kgـ تسير سياره كتلتها 3

 37.68s: يساوي ( s)فإن الزمن الذي تحتاجه السياره لتكمل دوره كامله بوحدة 

: تساوي ( N)ـ القوه الجاذبه المركزيه التي تحفظ السياره على مسارها الدائري في السؤال السابق بوحدة 4

4166.6N 

 .تتناسب طرديا مع مربع السرعه الزاويه : ـ القوه الطارده المركزيه 5

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 :تحقق من معلوماتك 
 ران الطفل الجالس على الخيل في لعبة دوارة الخيل هو دوران محوري أم دوران مداري ؟ـ هل دو2

 .يدور الطفل دورانا مداريا ألنه يدور حول محور خارجي ال يمر بنقطه في جسمه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 قطار على قضيبين أي قضيب يكون أكبر عند مسار منحن القضيب الداخلي أم الخارجي ؟اشرح ـ يتحرك2

 .يكون القضيب الخارجي أطول ألن الدائره التي لها نصف قطر أكبر يكون محيطها أكبر 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ـ هل للمناطق القطبيه على سطح األرض سرعه دورانيه حول محورها أكبر من المناطق االستوائيه ؟3

 .للمناطق القطبيه واالستوائيه السرعه الدائريه نفسها 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ه على سطح األرض سرعه خطيه حول محورها أكبر من المناطق االستوائيه ؟ـ هل للمناطق القطبي4

 .السرعه الخطيه للمناطق االستوائيه أكبر ألنها أبعد عن محور األرض 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 :تحقق من مهاراتك 
اذا سيحدث لسرع النقطه ـ كتله صغيره موجوده عند منتصف المسافه بين محور قرص مدمج وحافته م2

 :الخطيه 

 .ضعف السرعه المماسيه ـ إذا تضاعفت السرعه الزاويه ؟ 2

 .ضعف السرعه المماسيه ـ إذا وجدت النقطه عند حافة القرص المدمج ؟ 2

 أربعة أضعاف السرعه المماسيه ـ إذا تضاعفت السرعه الزاويه ووجدت النقطه عند حافة القرص المدمج ؟ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 :احسب  2m/sفي دائره أفقيه بسرعه تساوي  2mمربوطه بحبل طوله  1kgـ تدور كره حديده كتلتها 2

 ـ قوة الشد التي تحدثها الكره على الحبل ؟   2

كم يساوي طول الحبل األقصر الذي   1.8Nقوة الشد عليه تساوي ـ إذا علمت أن الحبل قد ينقطع إذا كانت 2

 يمكن استخدامه ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

وه األفقيه احسب مقدار الق 90km/hبسرعه  2mيدور على منحنى قطره  tons 200ـ قطار سريع كتلته 3

 لقضبان السكه الحديديه على عجلة القطار؟

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ 22mعندما تقطع الدراجه مسافه  70cmـ احسب عدد دورات عجلة دراجه قطرها 4

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------   
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على مسار دائري نصف قطره   2rad/s²ـ احسب السرعه الزاويه لجسم يدور بعجله منتظمه مقدارها 2ـ 5

 من انطالقه من سكون ؟ 10sبعد  4mيساوي 

 ؟ 10sـ احسب عدد الدورات التي يقوم بها خالل 2

 ؟ 10s العجله المركزيه بعد مرور زمن قدرهمقدار ـ احسب 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 20ºبزاوية إماله تساوي  50mـ خطط مهندسوا الطرق إلمالة أحد المنعطفات ذات نصف قطر يساوي 6

بدون الحاجه إلى قوة االحتكاك بين  1000kgأن تنعطف بها سياره كتاتها ي تستطيع احسب السرعه الت

 ؟ عجالتها والطريق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================== 
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 حل أسئلة الكتاب 

 73ص  2ـ3مراجعة الدرس 
الموضع المتوسط لثقل الجسم وهي نقطة تأثير  النقطه التي تقع عند   ؟ عرف مركز الثقل لجس: أوال 

 .محصلة قوى الجاذبيه المؤثره على أجزاء الجسم 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ لماذا ال يقع مركز ثقل مضرب كرة القاعده على نقطة الوسط للمضرب:  ثانيا

 .ن شكله الهندسي يظهر أن كتلته ترتكز قرب أحد طرفيه أل

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ما الجزء من الجسم الذي سيتبع مسار قطع مكافىء عند دوران الجسم في الهواء أو سيتبع خطا مستقيما :  ثالثا

 .مركز الثقل   ؟ الق الجسم على سطح أملسأثناء انز

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .أعط أمثله تعلل إجابتك  ؟ هل ينطبق مركز الثقل دائما على المركز الهندسي للجسم: رابعا 

 .نصفها بسائل على المركز الهندسي  الممتلئقل الكره يقع مركز ث كال ـ فعلى سبيل المثال ال

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ صف ركة مركز ثقل مقذوف قبل انفجاره في الهواء وبعده: خامسا 

 .ار وبعده يتبع مركز الثقل مسار القطع المكافئ نفسه قبل االنفج

========================================================== 

 حل أسئلة الكتاب 

 77ص  2ـ3مراجعة الدرس 
 . الموضع المتوسط لكتل جميع الجزيئات التي يتكون منها هذا الجسم  ؟ عرف مركز الكتله: أوال 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ينطبق مركز ثقل الجسم على مركز كتلته عندما    ؟ متى ينطبق مركز كتلة الجسم مع مركز الثقل:  ثانيا

 .يكون الجسم صغيرا فال يوجد اختالف في قوى الجاذبيه بين أجزاءه المختلفه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

عند دراسة مركز الكتلة ألجسام مختلفه يتبين لنا أن مركز الكتله في بعض األجسام يكون نقطه ماديه :  ثالثا

 ؟ موجوده على الجسم ويكون في أجسام أخرى نقطه غير موجوده على الجسم أعط أمثله توضح فيها الحالتين

التي ال تحتوي على فراغ يكزن مركز كتلة الجسم نقطه ماديه على الجسم نفسه أما في في األجسام الممتلئه 

األجسام التي تحتوي على فراغ داخلها فيكون مركز الكتله نقطه غير موجوده على الجسم مثل حلقه دائريه أو 

 .إطار مستطيل الشكل أو شكل نحاسي على شكل مثلث أو غيرها 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

في بعض الحاالت ال ينطبق مركز الثقل مع مركز الكتله أعط مثاال توضح فيه هذه الحاله واشرح : رابعا 

 ال ينطبق مركز ثقل الجسم على مركز كتلته عندما يكون الجسم كبيرا جدا بحيث يكون   ؟ السبب في ذلك

 .هناك اختالف في قوى الجاذبيه بين أجزاءه المختلفه كما هو الحال في األبنيه شاهقة االرتفاع 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

حول مركز كتلتها ماهو االستنتاج يالحظ علماء الفلك أثناء مراقبتهم للنجوم أنها تتأرجح في الفراغ : خامسا 

 ؟ الذي توصل إليه العلماء من خالل هذا التأرجح

 .لتلك النجوم المتأرجحه مجموعة كواكب تبعد مركز كتلة المجموعه عن مركز كتلة النجم نفسه 

========================================================== 
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 حل أسئلة الكتاب 

 84ص  3ـ3مراجعة الدرس 
 

 .كره مجوفه ـ حلقه ـ كرسي    ؟ اذكر مثاال لجسم يكون مركز ثقله عند نقطه ال تحتوي على أي ماده: أوال 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 .بتك هل يمكن وجود أكثر من مركز ثقل لجسم واحد ؟ علل إجا:  ثانيا

الجسم الجاسىء له مركز كتله واحد أما األجسام المجوفه فيمكن أن يكون لها أكثر من مركز ثقل واحد حيث 

 يكون موضع مركز الثقل مجموعة نقاط تشكل محور التناظر ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------  

يعلق الجسم من نقطتين أو أكثر   ؟ كيف يمكن تعيين موضع مركز الكتله لجسم غير منتظم الشكل:  ثالثا

 .فيكون مركز الثقل نقطة تقاطع الخطوط الرأسيه التي ترسم من نقطة التعليق في كل حاله 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

جسم صلب مكون من ثالثة قضبان متساويه ومستقيمه ومتجانسه ملتصقه بعضها ببعض حدد بالنسبه : رابعا 

 ؟ 10cmموضع مركز الكتله علما أن طول كل قضيب يساوي  0يات ثإلى مركز اإلحدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 : احسب موضع مركز الكتله لنظام مؤلف من أربع كتل :  خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 200gتم وصله بقرص من النحاس كتلته  40cmقطره ونصف  500gقرص من الحديد كتلته :  سادسا

 ؟ احسب موضع مركز كتلة القرصين 20cmونصف قطره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
========================================================== 
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 حل أسئلة الكتاب 

 89ص  4ـ3مراجعة الدرس 
لكي يبقى مركز ثقل جسمك وما     ؟ يد األخرىفسر سبب مد ذراعك أفقيا عندما تحمل شيئا ثقيال بال: أوال 

 .تحمله باليد األخرى داخل منطقة ارتكازك على األرض فال تتعرض لالنقالب 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ ألي مدي يمكن إمالة جسم قبل أن ينقلب:  ثانيا

 .دى الذي يبقى عنده الخط الرأسي المار بمركز ثقل الجسم داخل منطقة االرتكاز للم

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ االنقالب فسر لماذا يبعد المصارع قدميه الواحده عن األخرى ويثني ركبتيه أثناء اللعب ليقاوم:  ثالثا

 . إبعاد القدمين يوسع منطقة االرتكاز في حين يخفض ثني الركبتين مركز ثقل الجسم 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

هل ينقلب  ؟ حدى رجليه األماميتينما التغيير الذي يمكن أن يحدث للقاعده الحامله للكرسي عند إزالة إ: رابعا 

 الكرسي ؟

تكون قاعدة ارتكاز المقعد الذي له أربع أرجل مستطيلة الشكل أما المقعد الذي له ثالث أرجل فتكون قاعدته 

 .متزنا وال ينقلب إلى أن يجلس عليه أحد ما مثلثة الشكل ولها نصف مساحة المستطيل وهذا المقعد يبقى 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .ألن مركز ثقله يقع فوق المساحه الحامله له    ؟ لماذا ال يسقط برج بيزا المائل:  خامسا

----------------------------------------------------------------------------------------------  

موضوع على سطح أفقي احسب مقدار الزاويه الحديه  10cmمكعب من الخشب طول ضلعه :  سادسا

 ؟ النقالب المكعب على أحد جوانبه إذا تعرض لقوة إماله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

========================================================== 
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 حل أسئلة الكتاب 

 94ص  5ـ3مراجعة الدرس 
 ؟ فسر سبب عدم إمكانية انقالب لعبة األطفال الموضحه بالشكل: أوال 

ألن مركز ثقل اللعبه يكون في أقل مستوى ممكن عندما تكون اللعبه معتدله وانقالبها يحتاج إلى ارتفاع مركز 

 .الثقل وهي بحاجه إلى بذل شغل من أجل ذلك 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ كيف تفرق بين التوازن المستقر وغير المستقر والمتعادل:  ثانيا

 .ينخفض مركز الثقل عند إزاحة الجسم : التوازن غير المستقر 

 .يرتفع مركز الثقل عند إزاحة الجسم : التوازن المستقر 

 . ند إزاحة الجسم ال يتغير مستوى مركز الثقل ع: التوازن المتعادل 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

علل عند مد جسمك تماما بينما تكون متعلقا بيديك في سلك هوائي أسهل من مده متزنا بينما تقف على :  ثالثا

 .نطقة االرتكاز عند التعلق بالسلك ألن مركز الثقل يقع داخل حدود م       ؟ يديك

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ما السر في استقرار بعض األنواع من ألعاب األطفال في حالة اتزان مستقر على العكس ما تبدو عليه : رابعا 

 .مركز ثقل هذه األلعاب يرتفع ألعلى عند إمالة اللعبه ألن         ؟ أي غير مستقره

----------------------------------------------------------------------------------------------  

عندما يهتز صندوق يحتوي على حبوب جافه وفي قاعة كرة تنس طاوله ماذا يحدث لمركز ثقل :  خامسا

 .ينخفض  ؟ الصندوق ومحتوياته 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .يرتفع   ؟ ماذا يحدث لمركز ثقل كوب يحتوي على ماء عند غمر كرة تنس طاوله تحت الماء: سادسا 

========================================================== 

 أسئلة الكتاب حل 

 98ص  6ـ3مراجعة الدرس 
 ؟ لعبور حاجز معلق "c"أو حرف  "u"لماذا يثني متسابقوا الوثب العالي أجسامهم على شكل حرف : أوال 

 .لكي يقع مركز ثقل الجسم أسفله ويتمكنوا من عبور الحاجز 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ ما سبب إبعادك لقدميك الواحده عن األخرى عندما تقف داخل حافله تسير في شوارع تتخلله منعطفات: ثانيا

 .لزيادة مساحة منطقة االرتكاز وبالتالي ضمان وقوع مركز ثقل الجسم أعالها باستمرار وقدر المستطاع 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ فسر عدم إمكانك لمس أصابع قدميك بيديك بدون ثني الركبتين إذا كانت ساقاك مالصقتين للحائط:  ثالثا

 .انتقال مركز ثقل الجسم خارج منطقة االرتكاز عند القدمين 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

احسب موضع مركز الثقل للرجل عندما تكون بوضع زاويه قائمه كما في الشكل علما بأن كتلة القدم : رابعا 

من كتلة الشخص وكتلة الرجل العلويه  %9.6من كتلة الشخص ـ كتلة الرجل السفليه تساوي  %3.4تساوي 

موضحه في  Oyو Oxلشخص وإن أبعاد كل جزء من الرجل على محوري اإلسناد من كتلة ا %21.5تساوي 

 ؟ الشكل
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========================================================== 

 مراجعة الفصل الثالث
 

 .هو النقطه الواقعه عند الموضع المتوسط لثقل الجسم ـ عرف مركز الثقل لجسم ما ؟ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------  

يتبع مسارا منتظما على ؟  ما المسار الذي يتبعه مركز ثقل جسم قذف في الهواء ويتأرجح حول مركز ثقلهـ 2

 . .شكل قطع مكافئ 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .عند المركز الهندسي لها؟  أين يقع مركز ثقل األجسام متماثلة التكوين ومنتظمة الشكلـ 3

------------------------------------------------------------------------------------------------  

لموضع المتوسط لكتل الجزيئات التي يتكون منها هذا الجسم ويسمى أيضا ا؟  ما هو مركز كتلة جسم ماـ 4

 .مركز العطاله 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

أو قريبه منها عندما تكون األجسام على سطح األرض ؟  متى ينطبق مركز ثقل جسم ما مع مركز كتلتهـ 5

 .بحيث ال يختلف مقدار قوة الجاذبيه األرضيه بين أجزائها 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

ع موق؟  هل يؤثر اختيارنا لمحاور اإلحداثيات على موقع مركز كتلة نظام مؤلف من مجموعة جسيماتـ 6

 .مركز الكتل ال يعتمد على طريقة اختيارنا لمحاور اإلحداثيات بل على توزيع الجسيمات المؤلفه للنظام 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

يحافظ الجسم على اتزانه طالما أن خط ؟  وضح تأثير كل من مركز الثقل والمساحه الحامله في اتزان جسمـ 7

عمل ثقله داخل حدود المساحه الحامله له كما أن قرب مركز الثقل من المساحه الحامله يزيد من ثبات الجسم 

 .ويمنع انقالبه

------------------------------------------------------------------------------------------------  

هي الزاويه التي يكون فيها مركز ثقل  cθالزاويه الحديه ؟  لزاويه الحديه النقالب الجسم عند إمالتهاـ عرف 8

 . الجسم في أعلى نقطه

------------------------------------------------------------------------------------------------  

يكون ؟  بين كل من االتزان المستقر وغير المستقر والمحايد قارن بين حركة مركز الثقل عند إمالة الجسمـ 9

في حالة اتزان مستقر إذا ارتفع مركز ثقله ألعلى عند إزاحته ويكون في حالة اتزان غير مستقر إذا انخفض 

 



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال  الجمعية الكويتية للعمل الوطني    
 

 www.kwsfna.com                             الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها
 

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

285 

مركز ثقل الجسم عند إزاحته ويكون في حالة اتزان محايد عندما ال تسبب أي إزاحه ارتفاعا أو انخفاضا في 

 .قله مركز ث

------------------------------------------------------------------------------------------------  

يتغير مركز الثقل بين النساء والرجال واألطفال وبحسب وضعية ؟  هل مركز ثقل اإلنسان ثابت ال يتغيرـ 20

 .الجسم 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  202مراجعة الفصل الثالث ص حل أسئلة 

 :تحقق من فهمك 
فإن موضع مركز  30cmتبعدان الواحده عن األخرى  100g  =m2و  500g  =m1ـ كتلتان نقطيتان 2

 .داخل القطعه بينهما  1mواألقرب إلى  2mو  1mبين : الكتله يقع 

يحدد بالنسبه إلى   mB < mAث وحي Lيبعدان الواحده عن األخرى   mBو  mAـ موقع مركز الكتله لكتلتين 2

  : بالعالقه  Aنقطة إسناد على الكتله 

 

 

 

 . حالة اتزان مستقر:  إذا ارتفع مركز كتلة الجسم ألعلى عند إزاحته يكون الجسم فيـ 3

ارتفاع مركز الثقل عن القاعده أصغر من طول الضلع :  عندما تكون زاوية االنقالب الحديه صغيره يكونـ 4

 . محور االنقالب العمودي على

 .أسفل نقطة االرتكاز :  يكون الجسم أكثر استقرار وثباتا عندما يكون مركز الثقلـ 5

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 :تحقق من معلوماتك 
ـ لمنع اهتزاز إطارات السيارات أثناء دورانها توضع قطع رصاص في الجزء المعدني من اإلطار أين يقع 2

 .يقع عند محور دورانه تماما وذلك كي ال يتمايل عند الدوران ثقل اإلطار المتزن ؟ مركز 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

ألن ؟  علق مطرقه في مسطره غير مثبته كما في الشكل اشرح سبب عدم سقوط المطرقه والمسطرهـ 2

 .مركز الثقل يقع تماما أسفل نقطة التعليق 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

وقوع مركز الكتله فوق المساحه الحامله وبالقرب ؟  ما العوامل المؤثره في ثبات الجسم ومقاومته لالنقالبـ 3

 .كتله من المساحه الحامله للجسم من مركز ال

------------------------------------------------------------------------------------------------  

جهة اليمين ألن مركز ثقله يقع ( أ ) الكأس  .اشرح  ؟ أي الكأسين في الشكل غير مستقر ويمكن أن ينقلبـ 4

 .خارج منطقة االرتكاز 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الشكل  .اشرح  ؟ أي من األشكال التاليه يعتبر في حالة اتزان مستقر ؟ اتزان غير مستقر ؟ اتزان متعادلـ 5

جهة اليسار ففي حالة ( جـ ) أما الشكل جهة اليمين في حالة اتزان مستقر ألن إمالته ترفع مركز الثقل ( أ ) 

فيمثل اتزانا متعادال لعدم تغير موضع ( ب ) اتزان غير مستقر ألن مركز الثقل ينخفض عند إمالته أما الشكل 

 .مركز الثقل عند إمالته 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Lيبعدان الواحده عن األخرى   mBو  mAـ موقع مركز الكتله لكتلتين 2

 بالعالقه   Aيحدد بالنسبه إلى نقطة إسناد على الكتله   mB < mAوحيث 
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عندما ال تسبب ( محايدا ) يكون توازن الجسم متعادال ؟ قارن بين حالتي االتزان المتعادل وغير المستقرـ 6

أي إزاحه ارتفاعا أو انخفاضا في مركز ثقله وعندما ينتقل من حالة اتزان إلى حالة اتزان  جديده إذا دفع عنها 

حه انخفاضا في مركز ثقل الجسسم وعندما يبتعد ويكون توازن الجسم توازن غير مستقر عندما تسبب أي إزا

 . هذا الجسم نهائيا عن حالة اتزانه إذا دفع عنها 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 :تحقق من مهاراتك 
موضوعتان على محور السينات وتبعدان الواحده عن  400g  =m2و  200g  =m1ـ كتلتان نقطيتان 2

 يقع مركز كتلة الجسمين ؟ احسب أين 50cmاألخرى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :احسب أين يقع مركز الكتله   30g  =m3و  20g  =m2و  10g  =m1ـ ثالث كتل نقطيه 2

 .كما في الشكل  50cmده عن األخرى ـ إذا وضعت على خط مستقيم وتبعد الواح2

على  m2و  Aعلى الرأس  m1بحيث نضع  Lـ إذا وضعت على رؤوس مثلث متساو األضالع طول ضلعه 2

 احسب أين يقع مركز كتلة الجسمين ؟ Cعلى الرأس  m3و  Bالرأس 
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----------------------------------------------------------------------------------------------   
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في الشكل مستخدما المعطيات الموجوده على  Oاحسب موضع مركز الكتله بالنسبه إلى نقطة اإلسناد ـ 3

 ؟ ؟(علما أن الشكل مصنوع من الماده نفسها وله السماكه نفسها ) الرسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

   5cm     =aـ 40cm  =cـ    5cm  =b: ـ صندوق على شكل متوازي مستطيالت له األبعاد التاليه 4

 .عموديا على السطح األفقي  cموضوع على سطح أفقي أملس على أن يكون الضلع 

 ب مقدار الزاويه الحديه التي إذا أميل بها الصندوق بزاويه أكبر منها انقلب على جنبه؟ـ احس2

على سطح  cـ احسب مقدار الزاويه الحديه في حال وضع الصندوق على السطح األفقي حيث الضلع 2

 عمودي على السطح ؟ bالطاوله والضلع 

 به؟ـ في أي حاله يكون الصندوق أكثر مقاومه لالنقالب على جن3
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 حل أسئلة الكتاب 

 220ص  2ـ4مراجعة الدرس 
 :وضع قمر صناعي على مسار أرضي استقراري احسب ارتفاعه عن سطح األرض : أوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

هل تعتمد سرعة دوران قمر صناعي في مداره حول األرض على بعده من األرض؟ كتلته ؟ كتلة : ثانيا

 ؟ األرض

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ له مثبته في نهاية خيط تدور في مسار دائري ما اتجاه القوه المؤثره على الكتلهعند جعل كت:  ثالثا

 .ألن الجاذبيه األرضيه تؤثر على السرعه الرأسيه ال على السرعه المماسيه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ عل كتله مثبته في نهاية خيط تدور في مسار دائري ما اتجاه القوه المؤثره على الكتلهعند ج: رابعا 
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***************************************************************** 

  222حل أسئلة مراجعة الفصل الرابع ص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 :تحقق من فهمك 
 .دائريا : يكون مساره  8km/s ـ إذا أطلق قمر صناعي بسرعه مماسيه2

 

 .كتلة الكواكب: هي  Mـ لحساب سرعة قمر صناعي له مسار دائري نستخدم العالقه                    حيث 2
 

له عنها تساوي نصف من األرض حتى أصبحت المسافه التي تفص( T)ـ اقترب قمر صناعي زمنه الدوري 3

  : المسافه األصليه فإن زمنه الدوري 
 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 :تحقق من مهاراتك 
 ؟ m/sـ احسب السرعه المداريه لألرض حول الشمس بوحدة 2
 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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ـ ما السرعه القصوى التي يصطدم بها جسم بسطح األرض عندما يسقط من سكون من ارتفاع شاهق تحت 2

 تأثير الجاذبيه األرضيه ؟
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 اعي يدور حول كوكب ؟ ـ احسب الزمن الدوري لقمر صن3

 

 

 

========================================================== 
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 م 5202/ 4202الصف الحادي عشر علمي  الفصل األول األحياء 

 :المصطلح العلمي 
 

لعريض والمحتوي على الخاليا التي تقوم بعملية الجزء األكبر من الورقه النباتيه المفلطح ا  : النصل ـ 2

 .البناء الضوئي 

ثقوب صغيره بنصل الورقه تسمح بخروج بخار الماء إلى الهواء وتبادل الغازات بين الورقه :  ثغورـ ال2

      .والوسط الخارجي 
 

نيه والسكريات إلى تراكيب أنبوبية الشكل بنصل الورقه ينتقل خاللها الماء والعناصر المعد  : لعروقـ ا3

 .جميع أجزاء النصل 
 

 .تركيب صغير يصل نصل الورقه وساق النبته  :عنق الورقه ـ 4
 

 .ورقه تتركب من نصل واحد  : ورقه بسيطهـ 5
                            

 .ورقه تتركب من نصلين أو أكثر من الوريقات ترتبط جميعها بعنق واحد  : ورقه مركبهـ 6
 

 .ورقه مركبه لها عروق متفرعه من العرق الوسطي : يشيهمركبه رـ 7
 

  .ورقه مركبه ذات وريقات عديده تشع جميعها من نقطه مركزيه  : مركبه راحيهـ 8
 

 .طبقه شمعيه تغلف السطح العلوي ألوراق معظم النباتات  : كيوتيكلـ 9
 

تركيب الورقه النباتيه تحدث فيها  كل الجزء األكبر منبرانشيميه تشأنسجه أساسيه  :نسيج الوسطي ـ ال20

  .عملية البناء الضوئي 
 

 .طبقه من الخاليا توجد أسفل النسيج العلوي الجلدي للورقه  : نسيج الوسطي العماديالـ 22
 

 .طبقه من الخاليا المتباعده توجد مالمسه للنسيج السفلي الجلدي للورقه :نسيج الوسطي االسفنجي الـ 22
 

 .توجد في النسيج السفلي الجلدي للورقه فتحات :  ثغور ـ23
 

                               .خاليا تتحكم في فتح وغلق الثغور بالنسيج السفلي الجلدي للورقه  :  خاليا حارسه -24
 

 .الضغط الناشئ على جدران الخاليا الحارسه نتيجة زيادة امتالئها بالماء  : ضغط االمتالءـ 25
 

 .ع تتصل فيها األوراق بسوق النبات مواض :لعقد ا -26
 

                                     .قطع الساق الواقعه بين كل عقدين متجاورين :  عقلـ 27
 

 .تراكيب بسوق النباتات تنمو إلى أوراق أو فروع أو أزهار  : براعمـ 28
 

  .لخشب في الحزم الوعائيه للساق طبقه من األنسجه اإلنشائيه توجد بين اللحاء وا : كمبيوم إنشائيـ 29
 

     .شكل وضع الحزم الوعائيه في ساق نباتات الفلقه الواحده :  غير مرتبـ 20
                

 .جذر مركزي كبير الحجم يحمل جذورا جانبيه متفرعه منه في نباتات ذات الفلقتين  : جذر وتديـ 22
 

اكيب الخيطيه الرفيعه والقصيره في نباتات ذات الفلقه جذر يبدو في شكل كتله من التر : جذر ليفيـ 22

 .الواحده 
 

 .منطقة الجذر يتصل بها الشعيرات الجذريه ويتم خاللها امتصاص الماء :  منطقة التمايزـ 23
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 .منطقه من الجذر تحمي الجذر يكونها النسيج اإلنشائي القمي للجذر :  قلنسوة الجذرـ 24
 

 .باإلسطوانه الوعائيه المركزيه كل حلقه من الخاليا حول قشرة الجذر تحيط طبقه تش:  بشره داخليهـ 25
 

  .عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهريه :  زهرهالـ 26
 

 .عملية انتقال حبوب اللقاح من األجزاء المذكره إلى األجزاء المؤنثه في الزهره :  التلقيحـ 27
 

  .الخليه البيضيه بعد عملية التلقيح في الزهره  اتحاد الخاليا المذكره مع : اإلخصابـ 28
 

  .تركيب تكاثري في النبات يتكون من جنين النبته وغذائها المدخر  : البذرهـ 29
 

  من مبيض الزهره يحيط بالبذور ليحميها ويساعدها على االنتشار لمواطن جديده ناشئتركيب :  ثمرهالـ 30
 

 الكائنات ذاتية التغذيه لبناء السكريات من المواد غير العضويه البسيطه عمليه تستخدمها  : البناء الضوئيـ 32
 

 .غاز يستخدم مع الماء كمواد داخله في معادلة البناء الضوئي  : ثاني أكسيد الكربونـ 32
 

  .غاز ناتج عن عملية البناء الضوئي في النبات  : األكسجينـ 33
 

وي على األصباغ النباتيه يتم فيها عملية البناء الضوئي في عضيات خلويه تحت : البالستيدات الخضراءـ 34

  .الخاليا النباتيه 
 

  .تراكيب بالبالستيده الخضراء يتم فيها مرحلة التفاعل الضوئي من عملية البناء الضوئي  :الجراناـ 35
 

اء ويتم فيها تراكيب قصية الشكل متراصه بعضها فوق بعض توجد في ستروما البالستيده الخضر : جرانالـ ا

  .مرحلة التفاعل الضوئي من عملية البناء الضوئي 
 

 .تراكيب بالبالستيده الخضراء يتم فيها مرحلة التفاعل الالضوئي من عملية البناء الضوئي  : الستروماـ 36
 

  .اسم القرص الواحد من الجرانم  : الثايالكويدـ 73
 

  . افات الثايالكويدات التي تصل بين أقراص الجرانا اسم يطلق على إمتدادات ح : الصفائح الوسطيهـ 83
 

  . الصبغه األساسيه لعملية البناء الضوئي في جميع النباتات  : الكلوروفيلـ 39
 

األطوال الموجيه من الطيف المرئي لضوء الشمس التي تمتصها  : البنفسجيه والزرقاء والحمراءـ 04

  .م بعملية البناء الضوئي الكلوروفيالت في البالستيده الخضراء للقيا
 

 .ضوء تعكسه الكلوروفيالت وال تمتصه في عملية البناء الضوئي  :األخضر ـ 24
 

  .روابط كيميائيه في جزيء الجلوكوز يتم تخزين الطاقه فيها  : روابط تساهميهـ 24
 

  .لكي تتم  عملية البناء الضوئي تستلزم وجود الضوء مرحله من مراحل : مرحلة التفاعل الضوئيـ 34
 

 .مرحله من مراحل عملية البناء الضوئي ال تستلزم وجود الضوء لكي تتم  :مرحلة التفاعل الالضوئيـ 44
 

 .مركبا طاقه يتكونان من مرحلة التفاعل الضوئي لعملية البناء الضوئي  : HPNAD-ATPـ 54
 

يدات تحدث فيها التفاعالت الضوئيه مناطق متنوعه من أغشية الثايالكو : النظام الضوئي األول والثانيـ 64

  .من عملية البناء الضوئي وتعتبر وحدات جامعه للضوء في البالستيده الخضراء 
 

وحده جامعه للضوء في البالستيده الخضراء بغشاء الثايالكويد يتكون فيها : نظام الضوئي األول الـ 47

 .  NADPمركب الطاقه 
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عه للضوء في البالستيده الخضراء توجد بغشاء الثايالكويد يتم فيها وحده جام: النظام الضوئي الثانيـ 84

  .شطر جزيء الماء في مرحلة التفاعل الضوئي من عملية البناء الضوئي 
 

عبرها اإللكترونات  مجموعه من المركبات الوسطيه بغشاء الثايالكويد تتحرك : سلسلة نقل اإللكتروناتـ 94

 .الثاني إلى النظام الضوئي األول عالية الطاقه من النظام الضوئي 
 

مركب طاقه يساعد على تكوينه استخدام الطاقه المنطلقه من تدفق أيونات الهيدروجين من :  ATPـ 05

 .السطح الداخلي للثايالكويد للسطح الخارجي لها في مرحلة التفاعل الضوئي من عملية البناء الضوئي 
 

 .تفاعل الالضوئي من عملية البناء الضوئي عالم اكتشف خطوات مرحلة ال :  كالفنـ 25
 

جزيئات تتحد مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين الجزيئات ثالثية ذرات : جزيئات خماسية ذرات الكربونـ 55

 .الكربون في دورة كالفن 
 

مرحله في دورة كالفن تتحول فيها الجزيئات ثالثية ذرات الكربون إلى جزيئات ثالثية : دخول الطاقه ـ 35

 .ذرات الكربون عالية الطاقه 
 

 .عدد الجزيئات ثالثية الكربون عالية الطاقه التي تنتج سكر الجلوكوز في دورة كالفن :  جزيئانـ 45
 

جزيئات تركيبيه تكونها النباتات عن طريق ربط العديد من جزيئات الجلوكوز في سالسل :  السليلوزـ 55

 .القوه والصالبه  طويله وتستخدم في إكساب التراكيب النباتيه
 

 .الصوره التي تخزن بها النباتات معظم الجلوكوز عالي الطاقه  : النشوياتـ 65
 

الصوره التي تخزن بها الكائنات غير ذاتية التغذيه الجلوكوز عالي الطاقه غير المستخدم في :  جليكوجينـ 75

 .إطالق الطاقه 
 

أثناء عملية البناء الضوئي الالزمه لبقاء النباتات على  كمية الطاقه الضوئيه المقتنصه:  نقطة التعويضـ 85

 قيد الحياة 
 

 .كمية الطاقه الضوئيه التي تحتاج إليها النباتات لتوازن متطلباتها من الطاقه  : نقطة التعويضـ 
 

 .مركب أساسي يستلزم وجوده كماده خام للتفاعالت الضوئيه وبقاء ثغور األوراق مفتوحه  : الماءـ 59
 

 .الضغط الناتج عن الضغط األسموزي لغشاء الخليه على جدارها نتيجة امتالئها بالماء  : ضغط االمتالء ـ06
 

آليه يتم بواسطتها انتقال الماء من منطقه ذات جهد مائي مرتفع إلى منطقه ذات جهد مائي  : األسموزيهـ 26

 .منخفض 
 

ه إلى بشرة الجذر ثم القشره ومنها للبشره الداخليه ثم آليه يتم بواسطتها انتقال الماء من الترب:  االسموزيهـ 

 . األسطوانه الوعائيه 
 

خليط من الرمل والطين والطمى واألمالح المعدنيه والهواء وأنسجة الكائنات الحيه المتحلله  : التربهـ 26

 .ينمو فيها النبات 

ود كميات كبيره من المعادن في جوخروج الماء من جذور النباتات إلى التربه في حالة :  حرق الجذورـ 36

 التربه 
 

آليه يتم فيها ضخ األمالح المعدنيه من التربه إلى داخل الجذور وتستلزم وجود بروتينات  : النقل النشطـ 46

 .وتوفر جزيئات الطاقه وغاز األكسجين والسكريات الجذريه ناقله في بشرة الجذر والشعيرات 
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ها ضخ شوارد المعادن من التربه إلى بشرة الجذر ثم إلى الخاليا الداخليه في آليه يتم بواسطت:  النقل النشطـ 

 .القشره 
 

انتقال الماء عبر األجزاء والخاليا واألنسجه غير الحيه وبخاصه الجدر الخلويه  : ممر خلوي خارجيـ 56

 .من قشرة الجذر وصوال إلى البشره الداخليه للجذر 
 

 الروابط البالزميه عبر  الخاليا المجاورهماء واألمالح من خليه بالجذر إلى انتقال ال : ممر خلوي جماعيـ 66
 

 .انتقال الماء واألمالح من خليه بالجذر إلى خليه أخرى عبر األغشيه الخلويه  :  ممر غشائيـ 76
 

يها أحد مسارات الماء بين خاليا الجذر ال يعتمد على األسموزيه ويتم النقل ف:  الممر خارج الخلويـ 68

 .بواسطة االنتشار الحر أو السلبي الذي ال يتطلب طاقة جزيئات الطاقه 
 

شريط من ماده شمعيه يغلف جدر خاليا البشره الداخليه األربعه االنبيه ويجبر الماء  : شريط كاسبارـ 69

 .على اتباع الممر الخلوي الجماعي والغشائي من القشره إلى األسطوانه الوعائيه بجذر النبات 
 

 

الضغط المائي الناشئ في الجذر والناتج عن انتقال الماء واألمالح المعدنيه من  :  الضغط الجذريـ 07

 .التربه إلى أنسجة الجذر وصوال لألسطوانه الوعائيه باتجاه الخشب ثم صعودا لخشب الساق 
 

لجهاز الوعائي ضغط مائي ناشئ في الجذر يعتبر نقطة االنطالق لتحرك الماء داخل ا:  الضغط الجذريـ 

 للنبات 
  

 .نوع العالقه الغذائيه بين فطر الميكوريزا وجذور بعض النباتات :  التكافل  ـ27
 

خاصية انتقال الماء في األوعيه الخشبيه الضيقه المعتمده على نظرية الشد والتماسك  : خاصيه الشعريهالـ 27

 .المسئوله عن تشكل عمود الماء المتواصل 
 

سقوه تعمل على تحرك الماء خار األوراق من خالل الثغور بسبب جهد الماء  : نتحيقوة الشد الـ 37

 .المنخفض في الهواء والمرتفع في التربه 
  

 .خاليا تحيط بفتحة الثغر في الورقه النباتيه تتحكم في فتح وغلق الفتحه الثغريه  : خاليا حارسه ـ47
 

التي يزيد تركيزها في الخاليا الحارسه بالورقه النباتيه في نوع الشوارد المعدنيه :   شوارد البوتاسيومـ 57

 .النهار لخفض جهد الماء فيها 
 

نوع االنحدار الناتج عن ضخ الخاليا الحارسه بالورقه النباتيه :  نحدار بروتوني كهروكيميائيا ـ76

 .لبروتونات الهيدروجين خارجها في النهار عند زيادة تركيز أيونات البوتاسيوم بها 
 

 .الشكل السائد للسكر الذي يتم نقله بواسطة لحاء النبات :  السكروزـ 77
 

فرضيه تفسر نقل السكريات في لحاء النبات من منطقة المنبع إلى منطقة  :  فرضية التدفق بالضغطـ 78

 .المصرف 
 

عملية تكسر  أي جزء في النبات يتم إنتاج السكريات فيه عن طريق عملية البناء الضوئي أو:  المنبعـ 79

           .جزيئات النشا 
             

      .الجزء من النبات الذي يستهلك السكريات الناتجه عن عملية البناء الضوئي أو يخزنها :  مصرفالـ 80
 

 .المنابع النموذجيه في النبات :  األوراقـ 28
 

 .المصارف النموذجيه في النبات :   الجذورـ 28
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أنسجه انشائيه عند أطراف السوق والفروع أو قممها في النباتات العشبيه :  تيميه القميهاألنسجه المرسـ 38

    .والخشبيه 
          

    .أنسجه مرشميه تجعل نمو النباتات أكثر طوال وأكثر عمقا لجذورها : نشائيه القميه اإلـ 48
 

اط األوراق تسبب نمو الفروع الجانبيه على ي البراعم بآبفأنسجه انشائيه : اإلنشائيه البرعميه اإلبطيه ـ 58

    .السوق 
 

    .أنسجه مرشيمه مسئوله عن نمو النباتات العرض :  األنسجه المرستيميه الجانبيهـ 86
                     

عملية نمو يتم خاللها استطالة السوق ليصبح أكثر طوال ونمو الجذور لتصبح :  النمو األولي االبتدائيـ 87

     .عمقا  أكثر
                

  .اسم يطلق على الساق األولى التي تبزغ من أي بذره  : ساق ابتدائيه أوليه ـ88
                      

     .أنسجه مرشيميه ال توجد في الساق االبتدائيه :  المرستميه الجانبيه ـ89
                   

        . ة األوراق يمكن أن تكون فروعا جانبيه من الساقبراعم ابطيه عند قاعد:  براعم جانبيهـ 09
                                  

           .ه تبقى البراعم االبطيه غير نشطه ميهرمونات تفرز من األنسجه المرستيميه الق: األكسينات  ـ29
                                             

   .منطقة بالجذور تنمو الخاليا فيها بالطول :  منطقة االستطاله  ـ29
                     

منطقه بالجذر تصبح الخاليا فيها متخصصه وتتغير لتكون نسيجا وعائيا أو جلديا أو :  منطقة التمايز  ـ39

      .أساسيا 
                  

مة الجذر إحاطه كامله لحماية القمه منطقه من الجذر تتكون من خاليا برانشيميه تححيط بق:  القلنسوه ـ49

 .الناميه
 

                .نوع من النمو في النبات ينمو فيه جذور وسوق النبات وفروعها أكثر في العرض :  نمو ثانوي ـ59
                            

            .لخشبيه النسيج اإلنشائي الذي ينتج خاليا جديده للنمو الجانبي في النباتات ا :الكمبيوم  ـ96
                             

نسيج إنشائي يوجد بين الخشب األولى واللحاء األولى في الحزم الوعائيه المنفرده كما :  كمبيوم وعائيـ 97

     .يظهر بعد العام األول 
 

 .لعام الثاني نسيج إنشائي ينقسم ليكون خشبا ثانويا ولحاء ثانويا كما يظهر بعد ا:  كمبيوم وعائيـ 
                 

 .الخشب الجديد الذي ينتج من الكمبيوم الوعائي في بداية العام الثاني :  خشب الثانويالـ 98
 

 . اللحاء الجديد الذي يتكون بواسطة الكمبيوم الوعائي كل عام : لحاء الثانويال ـ99
 

    .ت عاما بعد عام اللحاء الذي ينقل السكريات داخل النباتا:  لحاء الثانويالـ 
 

يستبدل انقسامه طبقة القشره والبشره النسيج اإلنشائي الموجود بين اللحاء والبشره الذي :  كمبيوم فلينيـ 200

    .بالفلين 
 

   .نسيج يتحد مع اللحاء الثانوي والكمبيوم الفليني لتكوين القلف :  لفليناـ 220
 

      .جدرها سميكه تحتوي على الدهون والزيوت والشمع  خاليا ينتجها الكمبيوم الفليني: الفلين  ـ
                     

 .طبقه ناتجه من اتحاد اللحاء الثانوي والكمبيوم الفليني والفلين :  القلفـ 220
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  .يه من الخشب الثانوي تستمر في نقل الماء وتكون فاتحة اللون جطبقه خار : خشب عصاري ـ320
                      

خشب يوجد بمركز الشجره مصمت وغير قادر على نقل الماء وداكن اللون الحتوائه :  خشب القلب ـ402

     .على نسب متزايده من الشوائب 
                   

        .حلقات متداخلة المركز من الخشب المبكر والخشب المتأخر :  حلقات النمو ـ502
                                  

           .خشب فاتح اللون خالياه واسعه ينقل كميات كبيره من الماء يتكون في الربيع : خشب ربيعي  ـ062
                                             

خشب داكن اللون ينقل كميه أقل من الماء خالياه صغيره وجدرها سميكه يتكون في :  خشب الصيف ـ072

   .الصيف 
                                      

 .ظاهره في دورة حياة النبات تتضمن طور جاميتي وطور بوغي : تعاقب األجيال  ـ082
 

  .أحد أطوار حياة النبات مكون من خاليا أحادية المجموعه الكروموسوميه :  طور جاميتي ـ092
 

 .أعضاء التذكير والتأنيث أحد أطوار حياة النبات الحزازي يحمل :  طور جاميتيـ 
 

 .النباتات الناتجه عن انتشار ونمو الجراثيم الناضه من الطور البوغي لنبات الخنشار :   طور جاميتي ـ
                            

 . أحد أطوار حياة النبات مكون من خاليا ثنائية المجموعه الكروموسوميه  : طور بوغي  ـ022
                             

     .أحد أطوار النبات تنقسم خاليا معينه منه ميوزيا لتكوين الجراثيم :  طور بوغيـ 
                 

 .مجموعه نباتيه يسود في دورة حياتها الطور الجاميتي :  لحزازياتاـ 222
 

 .ياتها الطور البوغي حمجموعه نباتيه وعائيه ال بذوريه يسود في دورة  : سراخسال ـ222
 

 .مجموعه نباتيه وعائيه ال يحيط ببذورها ثمار :  معراة البذورـ 322
 

 .وعائيه تغلف الثمره فيها البذور مجموعه نباتيه  : مغطاة البذور ـ422
 

    .أعضاء التذكير في النباتات الحزازيه والسرخسيه :  أنثريداتـ 522
 

    .رخسيه أعضاء التأنيث في النباتات الحزازيه والس:  أرشجوناتـ 262
 

 .األمشاج المذكره في النباتات الحزازيه والسرخسيه :  سابحات الذكريهلاـ 272
 

      .األمشاج المذكره في النباتات الزهريه مغطاة البذور :  حبوب اللقاح ـ282
                     

 .مخروطيه معراة البذور الخاليا التي تكون األمشاج المذكره في النباتات ال: جراثيم ذكريه دقيقه ـ 292
                

  .أعضاء التذكير في النباتات المخروطيه معراة البذور  : المخروط المذكر ـ202
                      

     .الخاليا التي تكون األمشاج المؤنثه في النباتات المخروطيه معراة البذور :  جراثيم أنثويه ضخمه ـ222
                   

        .نوع االنقسام الذي يتم بواسطة تكوين األمشاج في نبات الفيوناريا :  ميتوزي ـ222
                                  

        .نوع االنقسام الذي يتم بواسطة تكوين الجراثيم في نبات الفيوناريا :  ميوزي ـ223
                                             

تركيب يحتوي محافظ بوغيه في الجهه السفلى ألوراق الطور البوغي لنبات الخنشار :  ثراتالب ـ422

   .والسرخس 
                                      

تركيب ينتج من النباتات المخروطيه والزهريه يحتوي على جنين نباتي ثنائي المجموعه :  بذرهال ـ522

  .د ء مدخر وغالف واحاالكروموسوميه غذا
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  .تركيب في جنين البذره للصنوبر يتصل الجذر بأحد أطرافها  :سويقه تحت فلقيه  ـ262
                             

     .تركيب في جنين البذره للصنوبر في الجهه المقابله للجذر ينشأ الساق عند النمو :  الريشهـ 272
 

 .جزء المتبقى من النبات الجاميتي األنثوي الذي يحيط بجنين البذره في الصنوبر ال:  ندوسيرماألـ 282
                 

تركيب في بذرة نبات مخروطي يحيط بالجنين واألندوسبيرم وناتج عن تصلب الغالف :  غالف البذرهـ 292

 .البيضي 
 

 .د على انتشارها بواسطة الرياح تركيب رقيق يلتصق بغالف بذرة النبات المخروطي يساع: جناح ال ـ032
 

 .الجهاز التناسلي في النباتات الزهريه :  الزهرهـ 232
 

   .سوق نباتيه متحوره لها أوراق وتراكيب أخرى متخصصه من أجل عملية التكاثر :  زهارألاـ 232
 

 .التراكيب األنثويه والذكريه معا  الزهره التي تحتوي على:  زهره كامله ـ233
                     

 .الزهره التي تحتوي على أحد التراكيب األنثويه أو الذكريه فقط :  زهره ناقصهـ 342
                

  .ورقيات يتركب منها محيط الكأس في الزهره لونها أخضر عادة  : سبالت ـ352
                      

     .نه لجذب الحشرات للزهره لتلقيحها ورقيات يتركب منها محيط التويج في الزهره ملو:  بتالت ـ362
                   

        .ورقيات يتركب منها محيط الطلع في الزهره يتكون كل منها من متك وخيط :  أسديه ـ372
                                  

 .من ميسم وقلم ومبيض ورثياته محيط زهري تتركب :  المتاع ـ382
   

 .زهري يحتوي على أعضاء التأنيث في الزهره محيط : المتاع  ـ
                                             

   .أعضاء التذكير في الزهره  : أسدية الطلع ـ392
                                      

  .تركيب في السداة تنقسم خالياه لتكوين حبوب اللقاح :  المتك ـ042
 

 .في المتاع تنقسم خالياه لتكوين البويضه الناضجه تركيب :  المبيضـ 224
 

  .تلتصق بها حبوب اللقاح عند التلقيح  جأحد مكونات ورقيات المتاع بها سطح لز:  الميسم ـ224
                            

 .العدد الكرموسومي ألنوية حبة اللقاح  : أحادية العدد الكروموسومي  ـ342
                             

     .نواة بحبة اللقاح مسئوله عن تكوين أنبوبة اللقاح عند إتمام اإلخصاب :  نواة أنبوبيهـ 424
                 

 .نواة بحبة اللقاح تنقسم ميتوزيا لتكوين نواتين ذكريتين :  نواة توالديهـ 542
 

 .خليه بالبويضه توجد بجوار فتحة النقير مباشره  : خليه بيضيه ـ642
 

 .نواتان بواسطة البويضه تشاركان في تكوين اإلندوسبيرم عند اإلخصاب :  نواتان قطبيتانـ 742
 

 .الخليه الناتجه عن إخصاب النواة الذكريه لحبة اللقاح للخليه البيضيه : الزيجوت ـ842
 

    .القطبيتين الخليه الناتجه عن إخصاب النواة الذكريه لحبة اللقاح للنواتين :  خلية اإلندوسبيرمـ 492
 

    .نوع االنقسامات التي تحدث للزيجوت واإلندوسبيرم في البذره :  ميتوزيهـ 052
 

جنين نبات يتركب من ريشه وجذير وسويقه جنينيه ومحاط باإلندوسبيرم ومغطى بغالف :  البذرهـ 252

 .خارجي 
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      .موع الجذري تركيب في الجنين النباتي بالبذره مسئول عن تكوين المج:  الجذير ـ252
                     

 .خضري تركيب في الجنين النباتي بالبذره مسئول عن تكوين المجموع ال:  الريشهـ 352
                

تركيب في الجنين النباتي بالبذره مسئول عن رفع الفلقتين فوق مستوى سطح التربه في  : سويقه جنينيه ـ452

 .اإلنبات الهوائي للبذره 
                      

خليه متبقيه عن االنقسام الميوزي لخاليا البويضه تقوم بثالثة انقسامات :  الجرثومه األنثويه الضخمه ـ552

     .ميتوزيه في البويضه الناضجه 
                   

        .انتقال حبوب اللقاح من متك زهره إلى ميسمها :  تلقيح ذاتي ـ652
                                  

        .انتقال حبوب اللقاح من متك زهره إلى ميسم زهره أخرى من نفس النوع :  تلقيح متصالب ـ752
                                             

   .نوع إخصاب النواتين الذكريتين لحبة اللقاح للخليه البيضيه والنواتين القطبيتين :  مزدوج إخصاب ـ852
                                      

  .النبات الجاميتي المذكر في النباتات الزهريه :  حبوب اللقاح ـ592
                            

 .النبات الجاميتي المؤنث في النباتات الزهريه  : البويضات ـ602
                             

     .ضه بعد اإلخصاب يتحول إلى غالف البذره البويتركيب في :  جدار البويضهـ 622
 

 .عامل بيئي يؤثر في المرحله األولى إلنبات البذور وتنشيط األنزيمات لتحويل النشا إلى سكر :  ماءالـ 622
 

نوع من التكاثر في النباتات ال تحدث فيه عملية إخصاب وينتج عنه أفراد جديده :  تكاثر ال جنسيـ 263

   .بته األم مطابقه وراثيا للن
 

تكاثر ال جنسي يحدث طبيعيا في النباتات ينتج عنه تضاعف أعداد النباتات بسرعه : تكاثر خضري  ـ264

      .كبيره جدا 
                     

الساق االريه المحتويه على البراعم في التربه وعند مالمستها تنبت طمر تكاثر خضري يتم فيه :  الرئدـ 652

 .نباتات جديده  البراعم مكونه
                

ق تحت أرضيه يمتد من براعمها جذور في التربه وتنمو من براعمها نباتات جديده مثل سا : الريزومه ـ662

  .نبات الخيزران 
                      

     . انسوق تمتد تحت التربه فتنمو وتتحور لتخزن المواد الغذائيه مثل القلقاس والزعفر:  كورماتال ـ672
                   

     .سوق تحت أرضيه تحمل أوراقا شحميه متحوره لتخزين الغذاء مثل القلقاس والزعفران:  اإلبصال ـ682
                                  

           .أجزاء أرضيه منتفخه من النبات تحتوي علىبراعم مثل البطاطا : الدرنات  ـ692
                                             

تكاثر خضري اصطناعي يتم فيه أخذ قطعه من الساق أو الورقه أو برعم الورقه أو قطعه من :  التعقيل ـ702

 .الجذور ثم غرسها في تربه تناسب نموها كما الورد والعنب 
                                      

فيه نقل قطعه من نبته تحتوي على برعم واحد ووضعها في تكاثر خضري اصطناعي يتم : التطعيم  ـ722

 .ساق نبات آخر كما يحدث في التفاح والليمون الهندي 
 

  .اسم القطعه من النبات التي تحتوي على برعم والتي يتم وضعها في ساق نبتة األصل :  الطعم ـ722
 

 .الصطناعي النبات الذي يتم تطعيمه بالطعم في التكاثر الخضري ا:  األصلـ 273
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طريقة للتكاثر الخضري االصطناعي في النبات يتم فيها إنماء نبته كامله من خاليا : الزراعه النسيجيه  ـ274

  .مفرده أو قطع صغيره من األوراق أو الساق أو الجذور 
                            

لعالم ستيوارد تمكن من خاللها إنماء طريقة من التكاثر الخضري االصطناعي ابتكرها ا :الزراعه النسيجيه  ـ

 .نبته الجزر الكامله من قطع صغيره من جذورها 
                             

مجموعه من التقنيات المستخدمه للحفاظ على نمو خاليا النبات وأنسجتها في وسط معقم : الزراعه النسيجيه ـ 

     .ومغذ لتكوين نبات جديد كامل التكوين 
                 

 .يستخدم فيها الكالوس لتكوين نبته كامله ت زراعة األنسجه النباتيه أحد تطبيقا:  زراعة الميرستيمـ 275
 

ت زراعة األنسجه النباتيه يتم خاللها إزالة الجدر الخلويه أحد تطبيقا :زراعة البروتوبالست  ـ762

 .السليلوزيه للخاليا النباتيه وتطورها لنباتات كامله 
 

 .نوع من التكاثر الخضري في النبات ينمو فيه الجنين من بويضه غير مخصبه :  تكاثر بكريـ 772
 

 .نوع من التكاثر البكري يتكون فيها النبات الكامل من الكيس الجنيني  :تكاثر بكري غير متكرر  ـ782
 

عقيدا بسبب عدم إكتمال نوع من التكاثر البكري في النبات يعتبر األكثر ت:  التكاثر البكري المتكررـ 279

 .اإلنقسام الميوزي في الكيس الجنيني وينشأ فيه الجنين من خاليا المنشأ 
 

نوع من التكاثر البكري يتكون فيها النبات من خاليا النوسيله أو بعض :  التكاثر االجنسي الجرثوميـ 802

 .أغلفة البذره 
 

ي الماء من دون استعمال التربه حيث يمكن تنمية نمط زراعي إلنتاج المحاصيل ف:  الزراعه في الماءـ 822

 .النباتات بواسطة محاليل غنيه بالمغذيات المعدنيه أو في وسط خامل 
 

 .أن تنقل من اآلباء إلى األبناء من جيل إلى جيل  الصفات التي يمكن  : الصفات الوراثيه ـ 282
 

      .لوراثيه علم يطلق على الدراسه العلميه للصفات ا:  علم الوراثهـ 283
 

 .عالم وراثه أجرى تاربه على نبات البازالء ويعتبر مؤسس علم الوراثه الحديث   : جريجور مندلـ 284
 

 .نبات استخدمه العالم مندل إلجراء أبحاثه الوراثيه عليه  : البازالءـ 285
 

 .الوراثيه  نوع الجنس في أزهار البازالء التي استخدمها مندل في تاربه : تأمه/ خنثى ـ 286
                            

 .الصفه التي يتحكم في إظهارها زوج من األليالت المتشابهه  : صفه نقيهـ 287
 

 .صفه يسود فيها أليل على األليل اآلخر في إظهارها  : سائده هجينيهـ 288
 

  .صفه لم تظهر في أفراد اليل األول من تجارب مندل الوراثيه  : صفه متنحيهـ 289
 

في % 75وفي الجيل الثاني بنسبة % 200الصفه التي ظهرت في أفراد اليل األول بنسبة  :صفه سائده ـ 290

 .تارب مندل الوراثيه 
 

 .مسئوله عن إظهار الصفات الوراثيه جزاء من الكروموسومات أ : الجيناتـ 922
 

 .مختلفان األليل الذي يظهر تأثيره عندما يجتمع األليالن ال : أليل سائدـ 922
 

 .األليل الذي ال يظهر تأثيره عندما يجتمع مع األليل السائد  : أليل متنحـ 932
 

 .الصفه السائده للون القرن في البازالء :  أخضر ـ942



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال  الجمعية الكويتية للعمل الوطني    
 

 www.kwsfna.com                             الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها
 

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

202 

 

 .الصفه السائده لموضع الزهره في نبات البازالء  : إبطي -952
 

                               .الصفه المتنحيه لشكل بذور نبات البازالء  : مجعدـ 962
 

 .الصفه المتنحيه للون الزهره في نبات البازالء  : أبيض -972
 

ماده وراثيه محموله بواسطة الجينات الموجوده على   : النظريه الكروموسوميه في الوراثه ـ 298

 .الكروموسومات 
 

  .عن إظهار الصفات الوراثيه ه أشكال مختلفه للجينات تعتبر أجزاء الكروموسومات مسئول:  ليالتاألـ 299
 

 .الصفه الوراثيه التي يمثلها زوج من األليالت المتماثله السائده   : السائده النقيهـ 200
 

 .الصفه الوراثيه التي يمثلها زوج من األليالت المتباينه  : السائده الهجينيهـ 202
 

 .المتماثله المتنحيه  الصفه الوراثيه التي يمثلها زوج من األليالت : المتنحيهـ 200
                            

 .طراز يمثل التركيب الوراثي للصفه الوراثيه  : الطراز الجينيـ 203
 

 .طراز يمثل الصفه الظاهره على الفرد  : الطراز الظاهريـ 204
 

  .الصفات التي تتبع في توارثها قوانين مندل الوراثيه  : الصفات المندليهـ 205
 

 قانون ينص على أنه ينفصل كل زوج من الجينات عن بعضها أثناء االنقسام الميوزي  : انون االنعزالقـ 206
 

قانون ينص على أنه تنفصل الجينات بعضها عن بعض وتتوزع في  : قانون التوزيع المستقلـ 207

 .الجاميتات عشوائيا ومستقله كل منها عن األخرى 
 

ى أن االليل السائد يظهر تأثيره أما االليل المتنحي فيختفي تأثيره إذا قانون ينص عل : قانون السيادهـ 208

 .اجتمع هذان األليالن معا 
 

مربعات لتنظيم المعلومات الوراثيه لتوقع النتائج المتوقعه في تجارب الوراثه وليس  : مربع بانتـ 209

 .النتائج نفسها 
 

 .ظر إلى باقي الصفات توارث صفه واحده من دون الن:  التهجين األحادي ـ220
 

 .دراسة توارث صفتين في وقت واحد  : التهجين الثنائي -222
 

                               .تلقيح يمكن الباحث من التمييز بين الفرد النقي السائد والهين السائد  : التلقيح االختباريـ 222
 

يه صفه ال تشبه تماما الصفه الموجوده لدى أي من سياده يكون فيها الفرد الهجين لد : السياده الوسطيه -223

 .األبوين 
 

حاله من السياده الوسطيه يكون الطراز الظاهري للفرد الهجين وسطيا بين  : السياده غير التامهـ 224

                               .الطرازين الظاهرين لالبوين النقيين كما في حالة توارث لون الزهره في نبات حنك السبع 
 

حاله من السياده الوسطيه يظهر فيها تأثير األليلين الموجودين في الفرد الهجين  : السياده المشتركه -225

 .كامال ومنفصال كما في فصيلة الدم 
 

 .مخطط يوضح انتقال الصفات الوراثيه وجيناتها من جيل إلى جيل في عائله محدده   :سجل النسب  ـ 226
 

   .فرد الذي يحمل الصفه المتنححيه والتي ال يظهر تأثيرها ال:  حامل الصفهـ 227
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 .داللة المربع غير المظلل في سجل النسب   : ذكر غير حامل للصفهـ 228
 

 .داللة المربع المظلل في سجل النسب  : ذكر تظهر فيه الصفهـ 229
 

 .داللة الخط األفقي بين دائرة ومربع في سجل النسب  : خط تزاوجـ 220
                            

 .داللة الدائره المظلله في سل النسب  : أنثى تظهر عليها الصفهـ 222
 

صفه وراثيه متنحيه في اإلنسان يتسبب في ظهورها أليل متن يسبب نقصا في صبغ الميالنين  : المهقـ 222

 .أو غيابه في الجلد والشعر والعينين والرموش 
 

وراثي ينت عن أليل سائد يتسبب في عدم تساوي تقوس قرنية العين مما يؤدي خلل  : استجماتيزم العينـ 223

  .إلى ظهور األشياء أكثر وضوا عند مستوى معين عنه عند مستوى آخر 
 

 . زواج يؤدي إلى والدة أبناء يعانون الكثير من االختالالت واألمراض الوراثيه  : زواج األقاربـ 224
 

ي إلى والدة افراد هجينه يتم فيها احتجاب الصفات المعيبه بواسطة زواج يؤد :زواج األباعد ـ 225

 .الصفاتالسائده العاديه 
 

نظريه توضح أنه يتم انتقال الصفات من جيل إلى آخر بواسطة   :النظريه الكروموسوميه في الوراثه  ـ 226

 . الجينات الموجوده على الكروموسومات 
 

   .نبات البازالء السكريه إلثبات االرتباط بين الجينات عالمان استخدما :  باتسون وبانتـ 227

 

 .عالم وراثه استخدم ذبابةالفاكهه إلجراء أبحاثه الوراثيه   : مورجان ـ 228
 

حاله وراثيه تختص بدراسه وراثة الصفات المرتبطه بعضها ببعض وتقع على الكروموسوم  : االرتباطـ 229

 .نفسه 
 

ينات الموجوده على الكروموسوم نفسه والمسئوله عن عدة صفات تظهر متمعه الج : الجينات المرتبطهـ 230

 في الفرد 
                            

 .نوع من االرتباط تميل فيه الجينات المرتبطه إلى أن تورث مع بعضها كصفه واحده  : االرتباط التامـ 232
 

 .وده في اآلباء جاآلباء وصفات لم تكن مو نوع من االرتباط تظهر فيه صفتا : االرتباط الجزئيـ 232
 

عمليه يحدث فيها ارتباط األليالت الموجوده على الكروماتيدات الداخليه المتجاوره للرباعيات  :العبورـ 233

  .يعقبه كسر هذه الكروماتيدات وانفصالها بعد تبادل الماده الوراثيه بينهما 
 

  .على كروموسوم معين  قائمه لمواقع الجينات : خريطة الجيناتـ 234
 

عدد األفراد المعاد اتحادها مقسوما على مجموع األفراد عند النسل مضروبا  : المقدار النسبي للعبورـ 235

 . 200في 
 

 .وحدة القياس للمسافه الفاصله بين األليالت على الكروموسوم  : السنتيمورغانـ 236
 

إلنسان التي تظهر في أزوا ذات الشكل نفسه ولكنها كروموسومات ا  : كروموسومات ذاتيه ـ جسميه ـ 237

 .تختلف عن األزواج األخرى في الخليه الجسميه 
 

كروموسومان في اإلنسان يحددان جنس الفرد الذكر أو األنثى ويرمز لهما :  كروموسومان جنسيانـ 238

 .  X - Y بالحرفين 
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 .  Y -X الكروموسومين الجنسيين  الجينات المحموله على  :  الجينات المرتبطه بالجنسـ 239
 

   Y -X الصفات التي تتحكم فيها الجينات المحموله على الكروموسومين  : الصفات المرتبطه بالجنسـ 240
 

  .الدم كالمعتاد  في اإلنسان يسبب عدم تجلط Xخلل وراثي مرتبط بالكروسوم الجنسي  : الهيموفيلياـ 242
                            

ال تظهر إال بوجود الهرمونات الجنسيه وفي أحد الجنسين الصفات التي  : الصفات المحدده بالجنسـ 242

 دون الجنس اآلخر 
 

الصفات التي توجد جيناتها على الكروموسومات الذاتيه وتتأثر بالهرمونات  : الصفات المتأثره بالجنسـ 243

 .الجنسيه وتظهر في الجنسين ولكن بدرجات متفاوته 
 

  .عالم وراثي يعتبر أول من درس الينات المرتبطه بالجنس في ذبابة الفاكهه  :مورجانـ 424

========================================================== 

وجود البالستيدات الخضراء في ل  ؟تتم عملية البناء الضوئي والنتح والتبادل الغازي بنصل الورقهـ علل 2

سفنجي ووجود الثغور بالنسيج البشري الجلدي السفلي للنصل الذي يتم خاللها النتح النسيج العمادي واأل

 . والتبادل الغازي مع الوسط الخارجي 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  . يدعم النصل وينقل السوائل بين األوراق والسوق  هألن  ؟ نق الورقه أهميه كبيره للورقهعلـ علل 2

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ها تشبه ريش الطيور ولها عروق ألن  ؟توصف أوراق نخيل جوز الهند باألوراق المركبه الريشيه ـ علل 3

  .الوسطى المركزي الرئيس متفرعه من العرق 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن وريقاتها عديده تشع ميعها من نقطه  ؟ توصف أوراق نبات الفراوله باألوراق المركبه الراحيهـ علل 4

 . مركزيه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

السكر والزيوت والبروتينات التي تصنع  ألن  ؟لعالم ا تعتبر أوراق النبات من أهم مصانع الغذاء في علل -5

  . داخلها هي مصدر الغذاء لجميع الكائنات الحيه على سطح األرض 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

لتساعد في منع تسرب الماء   ؟في معظم النباتات تغلف األسطح العلويه لألوراق طبقه من الكيوتيكل علل -6

 .إلى خارج الورقه بمساعدة خاليا البشره العلويه للورقه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  .وجود البالستيدات الخضراء ل ؟تحدث عملية البناء الضوئي بالورقه في النسيج األساسي الوسطيعلل  -7

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

وجود فراغات بين ل ؟النسيج الوسطي األسفني للورقه على اتصال بالبيئه الخارجيه حول النبات علل -8

خالياه تتصل بالثغور بالبشره السفلى للنصل التي يتم خاللها التبادل الغازي والنتح مع الوسط الخارجي حول 

 .النبات 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

زدياد ضغط االمتالء على جدرانها وتقوس ال   ؟يتم فتح الثغر إذا انتفخت الخاليا الحارسه بالماءعلل  -9

  .جدرها الخارجيه الرقيقه وشد الجدر السميكهالداخليه للخاليا الحارسه بعيدا عن بعضها فينتفخ الثغر ويتسع 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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ن خروج الماء يسبب انخفاض ضغط االمتالء أل   ؟ تقفل الثغور إذا فقدت الخاليا الحارسه الماءعلل  -20

واحده من األخرى على جدرها فتنكمش الخليتان الحارستان وينخفض شد الجدر السميكه لهما فتقترب ال

  .وتصبح فتحة الثغر أضيق أو تغلق قليال 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ها تغلق في حالة ارتفاع درة حرارة ألن ؟يتأثر فتح الثغور وانغالقها بالعوامل البيئيه الخارجيهعلل  -22

حدة الضوء ـ ازدياد سرعة الرياح ـ الطقس الجاف ـ غياب الضوء ـ زيادة نسبة البخر من  كثيرا ـ الطقس

 .وتفتح في الحاالت المعاكسه للحاالت السابقه        .النبات 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ه يحمل األوراق واألزهار ـ ينقل الماء والغذاء لجميع ألن  ؟عب الساق النباتي دورا مهما للنباتيلعلل  -22

  .أجزاء النبات ـ بعضها يخزن الغذاء الزائد عن حاجة النبات 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألنهم صنفوا النباتات طبقا لحجم الساق ـ شكلها ـ    ؟ف العلماء النباتات طبقا لخصائص سيقانهاصنعلل  -23

 .نوعها على عشبيه وشيرات ومتسلقات وأشجار 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

البرعم على الساق قد ينمو إلى أوراق أو فروع أو  ألن  ؟نمو أجزاء النباتللبراعم دور كبير في علل  -24

  .أزهار 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألنها   ؟البذور أنسجة الخشب في النباتات الزهريه أكثر تطورا من مثيالتها في النباتات معراةعلل  -25

 .تتركب من أوعيه خشبيه وقصيبات خشبيه في النباتات الزهريه ومن قصيبات خشبيه فقط في معراة البذور 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ترتيبها في  ألن ؟ها في الساق في النباتات ذات الفلقتيناألنسجه الوعائيه في الجذر تختلف عن ترتيبعلل  -26

الجذر على هيئ أسطوانه مركزيه يستقل فيها اللحاء عن الخشب ويتوزعان بنمط تبادلي أما في الساق فيترتب 

اللحاء والخشب في حزم وعائيه يقع فيها اللحاء جهة الخارج والخشب جهة مركز الساق وبينهما توجد طبقة 

  .ائي كامبيوم إنش

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ترتيبها في  ألن ؟ترتيب الحزم الوعائيه في ساق الفلقه الواحده يختلف عن ترتيبها في ذوات الفلقتينعلل  -27

تتوزع الحزم الوعائيه بشكل دائري منظم وتشكل  الفلقه الواحده غبر منتظم وعشوائي وفي ذوات الفلقتين

  .حلقه حول النخاع 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ه ألنه كبير الحجم يحمل الكثير من الجذور الجانبي ؟الجذر الوتدي يثبت النبات بقوه في التربهعلل  -28

  .المتفرعه منه ويمتد عميقا تحت األرض ليمتص المياه الجوفيه 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن المزارعين عاده ما يحصدونها قبل أن يحدث  ؟ اليرى الناس عادة أزهار الجزر والبنجرعلل  -29

  .ر ألنها جذور مخزنه للغذاء بها األزها

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ها تحمي األنسجه الداخليه للجذر ولها دور أساسي في ألن ؟لبشرة جذر النبات وظيفه مزدوجهعلل  -20

 .صله بها الشعيرات الجذريه امتصاص الماء في منطقة التمايز المت

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ الجذور الليفيه ذات فائده كبيره في منع تآكل الطبقات السطحيه للتربهعلل  -22
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  .في الطبقه السطحيه وعلى مساحه كبيره  العديد منها يلتف حول حبيبات التربه ويحيط بها بإحكام ألن

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

وجود الشعيرات الجذريه الماصه لعلل أقصى امتصاص مائي للجذر يكون من منطق التمايز الجذريه؟  -22

 . مساحة السطح الماص للماء بدرجه كبيره  للماء بهذه المنطقه التي تزيد

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

النباتات تعيش حياتها بالكامل  ألن؟  النباتات تواجه صعوبه في تكاثرها الجنسي مقارنه بالحيوانعلل  -23

أن تنتقل لذلك تتكيف األزهار للتكاثر الجنسي على الرغم من بقاء النبات في مكان في مكان واحد من دون 

  .واحد 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  . ضمان حدوث عملية التلقيحل ؟ تنتج األزهار كميات كبيره من حبوب اللقاحعلل  -24

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

لها طرق عديده لنثر البذور المسببه  ألن  ؟للنباتات قدره على محافظتها على النوع وعدم انقراضهاعلل  -25

أكثر اتساعا من جيل آلخر فتزداد فرص حفظ النتشار نباتات جديده ناتجه عن التكاثر الجنسي إلى مناطق 

  .األنواع النباتيه وبقائها على قيد الحياة وبالتالي عدم انقراضها 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 ألنه ينتج عنها الغذاء؟  ياة على سطح األرض تعتبر عملية البناء الضوئي القاعده األساسيه للحـ علل 26

 .للكائنات الذاتية والغير ذاتية التغذيه وينتج عنها غاز األكسجين الالزم لتنفس جميع الكائنات الحيه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

حتواء البالستيدات على الجرانا الالزمه ال  ؟ البناء الضوئي في البالستيدات الخضراءتتم عملية ـ علل 27

لمرحلة التفاعل الضوئي واحتوائها على الستروما الالزمه لمرحلة التفاعل الالضوئي وعلى األنزيمات 

 .الالزمه إلتمام المرحلتين 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألنها تزيد   ؟ الضوئي من عملية البناء الضوئي للصفائح الوسطيه دور مهم في مرحلة التفاعلـ علل 28

  .مساحة سطح األقراص المعرضه للضوء في الجرانا 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

أصباغ الكلوروفيل فيها ال تمتص الضوء األخضر من ألن  ؟ تبدو معظم النباتات باللون األخضرـ علل 29

 . الطيف المرئي لضوء الشمس 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن الطاقه المختزنه   ؟من عملية البناءالضوئي يعتبر مصدر لطاقة الخليه  جلوكوز الناتزيء الججعلل  -30

 .الذي يعتبر عملية الطاقه للخليه الحيه  ATPفي الروابط التساهميه به تستخدمها الخليه في إنتاج جزيئات 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن مرحلة   ؟ مرحلة التفاعل الضوئي تسبق مرحلة التفاعل الالضوئي في عملية البناء الضوئيعلل  -32

لتححويل   ATP –NADPHالتفاعل الالضوئي تعتمد على نواتج مرحلة التفاعل الضوئي وهي جزيئات

 .  الجزيئات ثالثية ذرات الكربون لجزيئات عالية الطاقه

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألنه عن طريقها  ؟تلعب جزيئات سلسلة نقل اإللكترونات دورا مهما في مرحلة التفاعل الضوئيعلل  -32

األول واستخدامها طاقة تنتقل اإللكترونات عالية الطاقه من النظام الضوئي الصاني للنظام الضوئي 

  . اإللكترونات في نقل أيونات الهيدروجين من الستروما إلى السطح الداخلي لغشاء الثايالكويد

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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نه بواسطتها يتم أل ؟ بيره في مرحلة التفاعل الضوئيأنزيمات النظام الضوئي الثاني لها أهميه كعلل  -33

 . شطر جزيء الماء إلى أيونات الهيدروجين وغاز األكسجين وإلكترونات عالية الطاقه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألنه يستخدم اإللكترونات   ؟دور أساسي في مرحلة التفاعل الضوئي النظام الضوئي األول له علل  -34

  .وأيونات الهيدروجين   + NADPمن  NADHعالية الطاقه لتكوين 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ح الداخلي للثايالكويد إلى السطح الخارجي والستروما بعد تتحرك أيونات الهيدروجين من السطعلل  -35

ألن السط الداخلي لغشاء الثايالكويد يكون مشحونا بشحنه موجبه بسبب امتالئه   ؟ النظام الضوئي األول  

  . بأيونات الهيدروجين موجبة الشحنه مما يجعل السطح الخارجي لغشاء الثايالكويد مشحونا بشحنه سالبه

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

تدفق أيونات الهيدروجين من السطح الداخلي للثايالكويد للسطح الخارجي والستروما يساعد في علل  -36

ت الهيدروجين الطاقه المنطلقه من تدفق أيونا ألن ؟في مرحلة التفاعل الضوئي ATPتكوين جزيئات 

يستخدمه اإنزيم تصنيع األدينوسين ثالثي الفوسفات في الربط بين جزيء أدينوسين ثنائي الفوسفات 

 .ومجموعة فوسفات لتكوين جزيء أدينوسين ثالثي الفوسفات 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  . ألنها ال تستلزم وجود الضوء إلتمامها  ؟لتفاعل الالضوئيا تسمى دورة كالفن بمرحلةعلل  -37

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 .كيب النباتيه القوه والصالبهإلكساب الترا  ؟تكون الخاليا النباتيه السليلوز من جزيئات الجلوكوزعلل  -38

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  ؟قصب السكر يحتاج كميات كبيره من ضوء الشمس لينمو بصوره أفضلعلل  -39

  . ن ضوء الشمسنقطة تعويضه لتوازن متطلباته من الطاقه يلزمها كميه كبيره م ألن

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

الماء ماده خام للتفاعالت الضوئيه  ألن  ؟يؤثر مدى توفر الماء في إتمام عملية البناء الضوئيعلل  -40

مفتوحه لدخول غاز ثاني أكسيد الكربون الالزم لعملية ويحفظ الخليتين الحارستين مملوئتين لتبقى الثغور 

 .البناء الضوئي 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 يقوم بامتصاص الماءألنه ـ علل ال يقتصر وظيفة جذر النبات على تثبيت النبات في التربه فقط ؟  42

 .  ليستفيد منها النبات في العمليات الحيويه المختلفه والمعادن المنحله بالماء

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ن للجذور الالزم لعدم توفر غاز االكسجي  ؟تشبع تربة نباتات المحاصيل بالماء قد يؤدي إلى موتهاـ علل 42

 . لتنفسها الخلوي وعدم قدرتها على إنتاج الطاقه الالزمه لألنشطه الحيويه فيموت النبات

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

المحتوى المائي للتربه أعلى من  ألن  ؟نباتي الماء ينتقل باألسموزيه من التربه إلى خاليا الجذر الـ علل 43

  .المحتوى المائي لخاليا الجذر

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

تركيز الذائبات ألن  ؟ تنتقل األمالح المعدنيه شوار األمالح من التربه إلى خاليا الجذر بالنقل النشطـ علل 44

  .في خاليا الجذريكون أعلى من تركيزها في محلول التربه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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مرتفعا  تركيز األمالح المعدنيه في التربه يصبحألن   ؟علل تصاب بعض بيئات معينه بحرق الجذور  -45

 . وجهدها المائي يكون منخفضا وأقل من الجهد المائي لخاليا الجذر فيخر الماء من خاليا الجذر إلى التربه

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

للماء والذائبات ثالثة ألن   ؟ذر ال يحدد بمسار واحد انتقال الماء والذائبات من التربه لخاليا الجعلل  -46

 .مسارات وهي خارج الخلوي ـ الخلوي الجماعي ـ الغشائي 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ين فقط هما الخلوي الجماعي والغشائي وال يمر الماء من قشرة الجذر لألسطوانه الوعائيه بممرعلل  -47

وجود شريط كاسبار الذي يغلف جدر خاليا البشره الداخليه األربعه ل ؟يمر بواسطة الممر خارج الخلوي

  .الجانبيه الذي يمنع مرور الماء عبر الممر خارج الخلوي من القشره إلى األسطوانه الوعائيه

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

مداه محدود ال يكفي  نأل ؟الضغط الجذري ال يعتبر قوه أساسيه لرفع الماء في األشجار العاليه علل  -48

 . برفع الماء في خشب الساق لمسافه عاليه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

الفطر يفرز أنزيمات هاضمه  ألن  ؟توصف العالقه بين فطر الميكوريزا وجذور النباتات بالتكافل علل  -49

تساعد في تكسير الموا العضويه في التربه وتحرر العناصر المعدنيه التي تمتصها النباتات والنبات يوفر 

  .الغذاء للفطر كالسكريات 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

مداها محدود ألن   ؟ الخاصيه الشعريه ال تعتبر قوه أساسيه لرفع الماء لمسافات عاليه في األشجارعلل  -50

إليه الماء بواسطتها في أقل قطر لوعاء وتعتمد على قوة دفع الماء من أسفل إلى أعلى فأقصى ارتفاع يصل 

 .س فقط  250خشبي يصل إلى 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 قوة الشد النتحي تعتبر قوه أساسيه وفاعله في نقل الماء والذائبات إلى ميع أجزاء النباتات فيعلل  -52

ها تعتمد على قوة شد وجذب عمود الماء من أعلى نتيجة حدوث ألن ؟األشجار العاليه وضد الجاذبيه األرضيه

 .النتح وعلى قوة دفع عمود الماء من أسفل من التربه لخشب الجذر والساق والورقه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

لوجود تماسك بين   ؟استمرارية وجود عمود الماء داخل األوعيه الخشبيه بالنبات دون انقطاععلل  -52

  . جزيئات الماء والتالصق بينها وجدران األوعيه الخشبيه وهي خاصيه تماسكيه تالصقيه لجزيئات الماء

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألنها تعتمد على قوة   ؟قوة الشد النتحي تعتمد على عوامل عديده إلتمامها وليس على عامل واحد علل  -53

بين جزيئات الماء ـ قوة تالصق زيئات الماء بجدر األوعيه الخشبيه ـ تماسك جزيئات عمود الماء تماسك ال

ون انقطاع بصوره دائمه ـ جهد الماء المرتفع بالتربه ـ جهد الماء المنخفض بالهواء داخل الوعاء الخشبي د

 .الخارجي ـ قوة شد وجذب عمود الماء من أعلى نتيجة النتح 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

بسبب نقل أيونات البوتاسيوم للخاليا الحارسه وضخ بروتونات  ؟النباتيه نهارا  تفتح ثغور األوراقعلل  -54

الهيدروجين خارجها مما يؤدي النحدار بروتوني كهروكيميائي يحفز امتصاص أيونات البوتاسيوم وتراكمها 

ماء حسب في فجوة الخاليا الحارسه فينخفض جهد الماء فيهل عن جهد الماء في الخاليا المجاوره فيتحرك ال

  .الثغور

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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حتى ال يزيد   ؟في الظروف البيئيه الصعبه كالجفاف وشدة سرعة الرياح تتكيف النباتات معها علل  -55

 . وره حتى ال يذبل ويموتمعدل النتح ويزيد خسارة النبات للماء فإنه يغلق ثغ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن العصاره النيئه يتم نقلها   ؟نقل العصاره النيئه في النباتات يختلف عن نقل العصاره الناضجهعلل  -56

واألوراق بمعدل أسرع من نقل العصاره الناضجه التي تشمل  في أوعية الخشب من الجذر ألعلى الساق

 .محلول السكروز في أوعية اللحاء من المنبع للمصرف بمعدل أبطأ من نقل العصاره النيئه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

اليا الغرباليه حيه طبقا لفرضية التدفق بالضغط لكي يتم نقل العصاره الناضجه في البد أن تكون خعلل  -57

لنقل الغذاء بالنقل النشط داخل اللحاء وإلى خاليا المصرف ألن الخاليا الحيه فقط يمكنها أن توفر  ؟النبات

  .الطاقه الالزمه لعملية النقل النشط 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

لكي تتمكن   ؟يجب توفر الطاقه لألنابيب الغرباليه للحاء لنقل الغذاء طبقا لفرضية التدفق بالضغطعلل  -58

 .األنابيب الغرباليه من ضخ السكريات داخلها وخارجها إلى مناطق المصرف في النبات 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

األنسجه اإلنشائيه وجود ل  ؟ذور أكثر عمقا إلى داخل التربهجتنمو النباتات أكثر طوال للساق ونمو الـ علل 59

 . القميه في أطراف السوق والجذور التي تنقسم مؤديه للزياده في طول الساق وعمق الجذور 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  . ا تسبب نمو الفروع الجانبيه على السوق هألن  ؟ للبراعم اإلبطيه أهميه في نمو الشجرهـ علل 60

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

وود األنسجه المرستيميه االنبيه التي تقع في سوق ل  ؟قدرة النباتات الخشبيه على النمو في العرض ـ علل 62

  .النباتات الخشبيه وجذورها بشكل مواز لمحيط العضو

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ها يمكن أن تكون فروعا جانبيه ألن ؟ تسمى البراعم التي توجد في آباط األوراق بالبراعم الجانبيهـ علل 62

 . من الساق 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

األنسجه اإلنشائيه القميه تفرز هرمونات  ألن  ؟تات تبقى البراعم اإلبطيه غيرنشطه في معظم النبا علل -63

  .  األكسين التي تجعل البراعم اإلبطيه غير نشطه

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن قطع قمم السوق تزيل التثبيط   ؟قمم الفروع لعمل األسوار النباتيه  يقوم عمال البساتين بتقليمعلل  -64

 .لهرمون األكسين لتبدأ البراعم اإلبطيه في النمو إلى األفرع الجانبيه

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  . لحماية القمه الناميه للجذر ؟قمة الجذرتحيط القلنسوه بعلل  -65

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟يعتبر النمو الثانوي تكيفا يمكن بعض النباتات الخشبيه من البقاء على قيد الحياة في بيئات معينه علل  -66

رض ساق النبات أصبحت أكثر قوه وتسمح الساق القويه بأن ينمو النبات أطول وتصب لديها ألنه كلما زاد ع

فرصه متزايده للحصول على الضوء وبسبب تنافس النباتات على الضوء فإن احتمال حصول النباتات 

 . المرتفعه على ضوء الشمس أكبر لذلك فهي تتكاثر بنجاح

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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ألن الكمبيوم الوعائي ينتج لحاء ثانوي    ؟الوعائي يختلف عن الكمبيوم الفليني وظيفيا  الكمبيومعلل  -67

  .وخشب ثانوي والكمبيوم الفليني ينتج الفلين الذي يحل محل القشره والبشره ويشارك في تكوين قلف الشجره

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

بسبب نمو الكمبيوم الفليني وتكوين طبقات فلينيه ميته ال يمكنها   ؟ قلف شجر البلوط دائم التشققعلل  -68

  .التمدد 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 .أنسجة خشب القلب مصمته فتكون غير قادره على نقل الماء  ألن ؟خشب القلب ال ينقل الماء علل  -69

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

لونه فاتح ـ ينقل ) الخشب العصاري  ألن  ؟ائص خشب القلب عن الخشب العصاري تختلف خصعلل  -70

لونه داكن ـ ال ينقل الماء ـ مصمت ـ يوجد في مركز الساق ـ يحتوي على نسب ) وخشب القلب ( الماء 

  .( متزايده من الشوائب التي ال يمكن التخلص منها 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 .نه يتكون من الكمبيوم الوعائي في فصل الربيع أل ؟تسمية الخشب المبكر بخشب الربيع علل  -72

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 .نه يتكون من الكمبيوم الوعائي في فصل الصيف أل ؟شب المتأخر بخشب الصيف تسمية الخعلل  -72

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

تأخر ن طبقات الخشب المأل  ؟معدل نمو طبقات الخشب المتأخر أقل من نمو طبقات الخشب المبكرعلل  -73

 .تحدث في موسم الجفاف وطبقات الخشب المبكر تحدث في موسم الربيع المعتدل 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

مو فيها ألن حلقات الن ؟يمكن معرفة خصائص نمو الشجره الخشبيه من القطاع العرضي لساقها علل  -74

توضح خصائصها من حيث العمر فكلما زادت حلقات النمو كان عمر الشجره أكبر ومن كل حلقه تقدر عمر 

سن الشجره ومقدار اتساع حلقة النمو يدل على الطقس السائد فاللقه المتسعه تدل على الطقس الممطر 

  . والحراره المناسبه والحلقات الضيقه تدل على الجفاف في الطقس

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

الكمبيوم الفليني ينتج الفلين الذي  ألن ؟الكمبيوم الفليني له دور أساسي في تكوين قلف الشجره علل  -75

  . يشترك مع الكمبيوم الفليني واللحاء الثانوي في تكوين القلف

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ألن الحزازيات والسراخس ومعراة البذور ال تنتج أزهارا والنباتات   ؟ليست جميع النباتات زهريه ـ علل 76

 .  مغطاة البذور فقط هي النباتات الزهريه

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن دورة حياة النبات تستلزم   ؟ التكاثر الجنسي في النباتات أكثر تعقيدا منه في معظم الحيواناتـ علل 77

 اقب األجيال حدوث طورين مختلفين وبسبب اختالف هذين الطورين فإن دورة حياو النباتات تتميز بظاهرة تع

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن النبات   ؟األمشاج الذكريه والمؤنثه في النبات الجاميتي للحزازيات ناتجه عن انقسام ميتوزي ـ علل 78

 .االميتي أحادي المجموعه الكروموسوميه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

النبات البوغي ثنائي  ألن ؟ الجراثيم تنتج عن االنقسام الميوزي بالنبات البوغي للحزازياتـ علل 79

 . المجموعه الكروموسوميه والجراثيم أحادية المجموعه الكروموسوميه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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النتقال السابحات الذكريه   ؟علل إلتمام دورة حياة النبات الحزازي والسرخسي يستلزم وجود وسط مائي-80

  . خالله إلى البويضات إلخصابها 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ألن البذور غير مغلفه بالثمار   ؟توصف المخروطيات بالنباتات عاريات البذور علل -82

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  . ألن البذور مغلفة بالثمار ؟تات الزهريه بمغطاة البذورتوصف النباعلل  -82

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

الجراثيم تنمو في السراخس لتكوين  ألن ؟اختالف نمو الجراثيم في السراخس عنه في معراة البذورعلل -83

 .يتي والجراثيم تنمو في معراة البذور لتكوين حبوب اللقاح أو البويضات مباشره نبات جام

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  .الرياح ليساعدها على االنتشار بواسطة    ؟لبذرة الصنوبر جناح رقيق يتصل بغالف البذره علل  -84

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن حبوب اللقاح تنتقل بواسطة الرياح لتصل   ؟ال تحتاج المخروطيات لبيئه رطبه أو مائيه للتكاثرعلل  -85

  .إلى البويضات بالمخاريط المؤنثه لتخصيبها 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

الحتوائه على أعضاء التذكير   ؟الزهره عضو متخصص للتكاثر الجنسي في النباتات الزهريهـ علل 86

 . بمحيط الطلع وأعضاء التأنيث بمحيط المتاع ويتم فيها اإلخصاب وتكوين البذره 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

لوجود تراكيب عقيمه يمثلها الكأس والتويج ووظيفتها حماية   ؟ ليست كل تراكيب الزهريه تكاثريهـ علل 87

  .  التراكيب وجذب الحشرات لتلقيح الزهره 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  .الحتوائها على التراكيب الذكريه واألنثويه معا   ؟توصف أزهار المنثور بأنها أزهار كامله ـ علل 88

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ها تحتوي على تراكيب تكاثريه فقط أو تراكيب أنثويه ألن ؟توصف أزهار التين بأنها أزهار ناقصه ـ علل 89

 . فقط 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

  .  لتثبت عليه حبوب اللقاح عند إتمام التلقيح  ؟ميسم الزهره يكون لزجا غالبا  علل  -90

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

لجذب الحشرات للمساعده في إتمام عملية تلقيح   ؟بتالت األزهار ذاتألوان زاهيه ورائحه زكيه علل  -92

 .األزهار 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

نها ناتجه عن أل ؟الدقيقه في متك الزهره أحادية المجموعه الكروموسوميه( األبواغ ) الجراثيم علل  -92

  .ميوزي لخاليا ثنائية المجموعه الكروموسوميه نقسام ا

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

نها ناتجه أل ؟ األنثويه الضخمه في البويضه أحادية المجموعه الكروموسوميه( البوغ ) الجرثومه علل -93

 .ثنائية المجموعه الكروموسوميه  هينقسام ميوزي لخلعن ا

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن نواة ذكريه تخصب الخليه البيضيه    ؟ اإلخصاب في بويضة الزهره من النوع المزدوجعلل  -94

  . لتكوين الزيجوت ونواة ذكريه ثانيه تخصب النواتين القطبيتين لتكوين اإلندوسبيرم
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ه ناتج من اتحاد نواة ذكريه أحادية نأل   ؟ خاليا نسيج اإلندوسبيرم ثالثية المجموعه الكروموسوميهعلل  -95

يه فيتكون اإلندوسبيرم المجموعه الكروموسوميه بنواتين قطبيتين كل منهما أحادية المجموعه الكروموسوم

  .ثالثي المجموعه الكروموسوميه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

بسبب انتشار البذور لمسافات  ؟انتشار النباتات على مساحه واسعه من األرض وفي بيئات مختلفه علل  -96

 . لنبات األمبعيده عن ا

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن بعض البذور خفيفة   ؟تكيف البذور مع العوامل المحيطه النتشارها بعيدا عن النبات األم علل  -97

  . بتها في أجسام الحيوانات لنقلها ألماكن بعيدهالوزن تحملها الرياح بعيدا وبعض البذور لها خطافات تث

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

الستنفاذ كل ما فيها من غذاء مخزن  ؟أثناء إنبات البذور تضمحل الفلقتان ثم تسقطان على التربه علل  -98

 .لجنين من البذره أثناء أنبات ا

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

تكون منحنيه في أول   ؟أثناء نمو السويقه الجنينيه عند اإلنبات تكون منحنيه إلى األسفل ثم تستقيم علل  -99

ات التربه أثناء اختراقها لها وتستقيم بعد ذلك لتعريض الريشه للضوء األمر حتى ال تتأثر قمتها الناميه بحبيب

  .والهواء 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ظهران فوق سطح ألن الفلقتين ت  ؟يسمى اإلنبات لبذور نباتات ذات الفلقتين باإلنبات الهوائي علل  -200

 . التربه بنمو السويقه تحت الفلقيه واستطالتها

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألنه ينشط اإلنزيمات التي تحول النشا إلى سكر المصدر  ؟توفر الماء ضروري إلنبات البذور علل  -202

  . ي لطاقة نمو الجنيناألساس

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

البذور تحتاج لدرات حراره معتدله أو دافئه لكي  ألنينمو النبات بمعدل كبير أثناء فصل الربيع ؟ علل  -202

  . فع العديد من البذور الكامنه ألن تنبتتنبت وفصل الربيع يتميز بالدفء مما يد

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ألن اإلنبات يحدث في وجود األكسجين والبذور  ؟ توفر غاز األكسجين ضروري إلنبات البذورعلل  -203

  . ريع في المراحل األولى من اإلنبات وعدم توفر األكسجين يوقف تنفسهاالنابته يكون معدل تنفسها س
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

بوجود ألن إنبات بعض البذور ال يتأثر  ؟ تختلف النباتات في احتياجاتها للضوء إلنبات البذورعلل  -204

  .الضوء في بعض النباتات بينما إنبات بعض البذور لنباتات أخرى يحتا الضوء 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

إنباتها ألن وجود الضوء يعيق  ؟تزرع بذور الحمص والفاصوليا على عمق من سطح التربه علل  -205

 . وهي ال تحتاجه ووجود كميه كبيره من المواد المخزنه فيها تكفي إلنباتها على عمق من التربه

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألنها تحتاج للضوء إلنباتها ؟ ها تنثر بذور التبغ والخس والجذر على وجه التراب عند زراعتعلل  -206

  . واحتوائها على قليل من المواد الغذائيه المخزنه تكفي إلنباتها لفتره زمنيه قصيره

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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ال يحدث في ألنه  ؟في النبات مطابقه وراثيا للنبته األم نسي جعن التكاثر الال األفراد الناتجهـ علل 207

 .  التكاثر الالجنسي عملية إخصاب

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

في البيئه المستقره ه ألن  ؟ تشكل قدرة النباتات على التكاثر الجنسي والالجنسي فائده كبيره لهاـ علل 208

  . والغنيه بالموارد يكون التكاثر الالجنسي أسرع من الجنسي وينتج نباتات متكيفه للعيش في هذه البيئه 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

التكاثر الخضري يتم  ألن  ؟ت ال يحتاج لتراكيب تكاثريه مثل األزهار التكاثر الخضري في النباـ علل 209

  .عن طريق أي جزء من أجزاء الجهاز اإلعاشي كالساق أو الجذور أو األوراق الخضراء 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ليبقى مكتن التطعيم رطبا  ؟ مام عملية التطعيم في النبات يجب تغطية مكان التطعيم بغطاءعند إتـ علل 220

 .  ولمنع دخول الجراثيم إلى شجرة األصل 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

للحفاظ على أنواع كثيره من النباتات   ؟الخضري اإلصطناعي للنباتات يلجأ الباحثين إلى التكاثر  علل  -222

ـ التخلص من أنواع غير مرغوب فيها واستبدالها بنباتات مرغوبه ـ إكثار نباتات يصعب تكاثرها بالبذور ـ 

  .  إنتاج نباتات مشابهه فيما بينها ومتشابهه مع النبات األصلي

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

لسهولة الحصول   ؟يعمد المزارعون إلى استخدام التعقيل كطريقه للتكاثر الخضري اإلصطناعي علل  -222

 .على قطع من النباتات المراد زراعتها ـ يعطي نتائج سريعه أسرع من النتيجه التي يعطيها زراعة البذور 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألنه يساعد في إكثار أصناف نباتات معينه  ؟للتطعيم في النباتات أهميه كبيرهبالنسبه للمزارع علل  -223

  . على األمراض التي تصيب النباتات فتنمو عدة أنواع من الفاكهه على جذع شجره واحده ـ يساعد في التغلب

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

لسهولتها وال تحتا لعنايه  ؟يفضل المزارع التكاثر الخضري اإلصطناعي بالترقيد لبعض النباتات علل  -224

 . اسيا بالطرق األخرى ـ مضمون النجاح كبيره ـ تحتاج لوقت قصير قي

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن الساق    ؟عملية الترقيد في النباتات مضمونة النجاح كوسيله للتكاثر الخضري اإلصطناعي علل  -225

  .األم إلى أن يتم تكوين الجذور للنبته الجديده  الجاريه تبقى متصله بالنبته

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

إلكثار النباتات ذات الصفات الوراثيه    ؟ استخدام الباحثين تقنية الزراعه النسيجيه للنباتاتعلل  -226

  .لمرغوب فيها ـ إلنتاج نيباتات سليمه خاليه من األمراض الفيروسيه النادره أو ا

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

بالتكاثر  خمه لتكوين نبته كاملهضتسمية التكاثر البكري المستخدم فيه الخليه الجرثوميه األنثويه العلل  -227

 . ال يمكن لهذه العمليه أن تتكرر من جيل إلى جيل ألنه ؟البكري غير المتكرر

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

بسبب عدم إكتمال اإلنقسام   ؟يعتبر التكاثر البكري المتكرر من أكثر أنواع التكاثرالبكري تعقيدا علل  -228

الميوزي في الكيس الجنيني ألن عدد الصبغات في الكيس الجنيني هو نفسه في النبته األم لذلك ينمو النين من 

  . خاليا المنشأ أو من الخاليا الجرثوميه األم أو من أجزاء النوسيله

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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229- علل للزراعه في الماء فوائد للباحثين والمزارعين ؟  لعدم حاجتها للتربه ـ انخفاض تكاليف الري ـ 

تخفيف التلوث البيئي النات عن األسمده الكيميائيه الزائده عن حاجة النبات ـ سهولة الحصاد والحصول على 

 أعلى إنتاجيه ممكنه من النباتات ـ التخلص من األمراض واآلفات الموجوده في التربه .

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

أي فشل في نظام التقنيه  ألن  ؟للزراعه في الماء سيئات وعيوب تواجه الباحثين والمزارعين علل  -220

النبات بسرعه ـ خطر هجوم الكائنات الضاره على النباتات بسبب الرطوبه ـ النباتات المائيه  يؤدي إلى موت

  .تحتاج إلى الكثير من األسمده المختلفه وأنظمة احتواء متنوعه 

======================================================== 

 عنق الورقه -3        عرق وسطي وعروقـ 2        نصل الورقه -2 ؟ مم تتركب الورقه النباتيه ـ2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

ـ  مشعبة العروق ـ متوازية العروقـ  مركبه راحيهـ  مركبه ريشيهـ  بسيطه ؟صنف أشكال أنصال األوراق ـ2

 .ذوات نصل عريض ـ  إبريه

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

نبتة الصبار ـ شجرة ) حدد تكيفات أوراق النباتات التاليه لتتحمل ظروف المنطقه المناخيه التي تعيش فيها  ـ3

 ؟ الصنوبر ـ نبتة الرداة ـ نبتة 

 .   ال تقوم بالبناء الضوئي ـ تحتمي من آكالت االعشاب بواسط أشواكها أوراقها شوكيه ـ :نبتة الصبار  -2
 

الضيقه تحتوي على مواد شمعيه وثغور غائره تحت سطحها لتخفيض خسارة أوراقها  :شجرة الصنوبر  ـ2

 . الماء من األوراق 
   

ور قليله وأنسجه تتكيف للعيش في الظروف الحاره والجافه وتحتوي األوراق على ثغ  :نبتة الرداة  -3

  .واضحه تمكن من دخول الضوء إلى األوراق 
 

 .أوراقها متحوره لجذب الحشرات وهضمها كمصدر للنيتروجين   :نبتة الجره  -4

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

  . من أنسجه جلديه علويه وسفليه :بشره  -2 ؟ تيهـ ما األنسجه المكونه للورقه النبا4
 

      . تحاط بخاليا برانشيميه وسكلرنشيميه  :حزم وعائيه  ـ3   . عمادي ـ اسفنجي  :نسيج أساسي  ـ2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

            ؟ ساق النعناع ـ ساق دوار الشمس: لى الساق في كل من ـ حدد وضع البراعم ع5

   . في نمط تبادلي على طول الساق  :ساق دوار الشمس  ـ2     .على الجانبين المتقابلين  :ساق النعناع  -2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 . ليفيه في نباتات الفلقه الواحده  ـ وتديه في نباتات الفلقتين  ؟ ـ صنف أنواع الجذور في النباتات الزهريه6

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 . لبذور في انتشارها لمواطن جديدهتحيط بالبذور وتحميها ـ تساعد ا  ؟ ـ ما وظيفةالثمره للنبات7

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 .ستروما  -3      جراناـ 2        غشاء بالستيدي مزدوج -2 ؟ مم تتركب البالستيده الخضراء ـ8

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 6O 6O12H6O →C2+ 6H 26CO +2 ؟اكتب معادلة البناء الضوئي ـ9

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2O –NADPH  –ATP  ؟لضوئي ما نتائج مرحلة التفاعل الضوئي من عملية البناء ا ـ20

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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النظام الضوئي الثاني ـ سلسلة نقل  ؟ـ رتب مراحل التفاعل الضوئي من عملية البناء الضوئي 22

لهيدروجين ـ تكوين مركب الطاقه أدينوسين ثالثي اإللكترونات ـ النظام الضوئي األول ـ تحرك أيونات ا

  . الفوسفات 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

دخول ثاني أكسيد الكربون إلى الدوره ـ  ؟ـ رتب مراحل التفاعل الالضوئي من عملية البناء الضوئي 22

  . ـ إنتاج سكر الجلوكوز ـ تجدد تكوين الجزيئات خماسية ذرات الكربون  دخول الطاقه

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

وز ـ تكوين السليلـ  إطالق الطاقه  ؟ ـ ما مصير السكريات الناتجه عن عملية البناء الضوئي في النباتات23

 . تكوين المواد النشويه

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

إطالق الطاقه ـ  ؟ ـ ما مصير السكريات الناتجه عن عملية البناء الضوئي التي يتغذى عليها الحيوان24

 .تخزين الفائض في صورة جليكوتين 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

الطاقه الشمسيه ـ الماء ـ ثاني أكسيد الكربون ـ   ؟ ـ ما العوامل المؤثره في عملية البناء الضوئي25

  الكلوروفيل

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

ـ بروتينات ناقله نشطه  ATP ؟ما الشروط الواجب توافرها للنقل النشط للمعادن من التربه إلى الجذور ـ26

 .بأغشية خاليا الجذر ـ غاز األكسجين  ـ سكريات 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

إذا كان المحتوى المائي  ؟ما أثر المحتوى المائي للتربه على نقل الماء باألسموزيه من التربه إلى الجذور ـ27

للتربه مرتفعا يكون معدل امتصاص الجذور عاليا أما أثناء الجفاف فيكون المحتوى المائي للتربه منخفضا 

 . وينخفض معدل امتصاص الجذور للماء من التربه

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

عندما يكون تركيز األمالح المعدنيه في التربه مرتفعا   ؟ متى تصاب النباتات بظاهرة حرق الجذور  ـ28

ا لمنحدر جهد الماء من خاليا الجذر ويقل محتواها المائي فيقل جهد الماء عنه في خاليا الجذر فيخر الماء طبق

 للتربه

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ـ ما الممرات التي ينتقل بها الماء واألمالح من نسيج بشرة الجذر إلى األسطوانه الوعائيه للجذر29

 . ماعي ـ ممر غشائي ممر خارج خلوي ـ ممر خلوي ج

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

يمنع مرور الماء في الجذر عبر الممر خارج الخلوي ويجبر    ؟ ـ ما أهمية شريط كاسبار في جذر النبات20

 . مر الغشائي باتجاه واحد نحو األسطوانه الوعائيه الماء على المرور عبر الممر الخلوي الجماعي والم

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

الضغط الجذري ـ الخاصيه الشعريه ـ الشد   ؟ ـ ما آليات رفع العصاره النيئه من الجذر للساق لألوراق22

 .النتحي 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

نظريه مسئوله عن تشكل عمود البناء   ؟ ـ ما المقصود بنظرية الشد والتماسك في نقل الماء في النبات22

جزيئات الماء المتواصل المعتمده على خواص الماء وهي التماسك بين جزيئات الماء والتالصق بين 

 . وجدران األوعيه الخشبيه
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------

تحرك الماء خار األوراق من خالل الثغور خالل عملية التبخر والنتح  ؟ ما المقصود بقوة الشد النتحي ـ23

 .من الجذور والتربه بشد الماء صعودا خالل الخشب 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

يتدنى الضغط األسموزي في خاليا النبات  ؟ماذا تتوقع أن يحدث إذا زاد معدل النتح في الطقس الجاف ـ24

 .فينكمش النبات ويذبل ويقفل ثغوره 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

النقل النشط أليونات البوتاسيوم للخاليا االرسه ـ اسنخدام طاقة أدينوس  ؟ تتبع مراحل فتح الثغور نهاراـ 25

ر بروتوني كهروكيميائي ثالثي الفوسفات في ضخ أيونات الهيدروجين خارج الخاليا الحارسه ـ تكوين انحدا

يحفز امتصاص أيونات البوتاسيوم وتراكمها في الخاليا الحارسه ـ انخفاض جهد الماء بالخاليا الحارسه ـ 

تحرك الماء من الخاليا المحيطه للخاليا الحارسه ـ زيادة الضغط االمتالئي للخاليا الحارسه ـ تباعد األسطح 

  .  ح الثغرالداخليه للخاليا الحارسه عن بعضها وفت

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ ماذا تتوقع أن يحدث في حالة وجود كميه كبيره من الماء في التربه واألمطار الغريزه والهواء الرطبـ 26

  .  لى فقدان النبات لكميات كبيره من الماءيفتح النبات الثغور ويرتفع معدل النتح بشكل ال يؤثر ع

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

يزداد   ؟ ماذا يحدث إذا ساءت الظروف حول النبات كأن أصبح الجو حارا وجافا وزادت سرعة الرياحـ 27

 .بات للماء معدل النتح وتزداد خسارة الن

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

تضخ السكريات من  ؟ اشرح خطوات نقل النباتات للعصاره الناضجه طبقا لفرضية التدفق بالضغطـ 28

يب الغرباليه بحسب انحدار الجهد المائي من المنبع إلى األنابيب الغرباليه بالنقل النشط ـ يدخل الماء لألناب

الخشب باألسموزيه رافعا ضغط الماء في األنابيب الغرباليه ـ يتحرك الماء والسكريات إلى أسفل بحسب 

منحدر التركيز ـ في النهايه تنتقل السكريات من األنابيب الغرباليه إلى خاليا المصرف بالنقل النشط ـ يترك 

 .ليه إلى الخشب باألسموزيه الماء األنابيب الغربا

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

إنتاج خاليا جديده باإلنقسام الميتوزي وتتمايز إلى أنواع األنسجه  ؟ما وظيفة األنسجه المرستيميه  ـ29

 (  .ائي بشري ـ أساسي ـ وع) الرئيسيه في النبات 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

األنسجه البرستيميه القميه ـ األنسه اإلنشائيه البرعميه  ؟حدد أنواع األنسجه المرستيميه في النبات  ـ30

 .اإلبطيه ـ األنسجه البرستيميه الجانبيه  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .النمو األولي ـ النمو الثانوي   ؟ اذكر أنواع النمو في النبات ـ32

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . االنقسام الخلوي ـ االستطاله ـ التمايز    ؟ لنمو األولى في النباتـ اذكر خطوات ا32

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 . الكمبيوم الوعائي ـ الكمبيوم الفليني    ؟ ـ ما أنواع الكمبيوم33

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .خشب أولي ـ خشب ثانوي ـ خشب متأخر ـ خشب القلب   ؟ ـ حدد أنواع الخشب في النبات34

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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   ؟ مختلفه التي ينتجها الكمبيوم خالل مرحلة النمو الثانوي في شجرة ناضجهـ رتب الطبقات ال35

ـ كمبيوم وعائي ـ لحاء ثانوي ـ كمبيوم فليني ـ فلين يحتوي (ربيعي ـ صيفي ) خشب القلب ـ خشب عصاري 

 . على لحاء مسن

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

يعزز مقدرتها على مقاوة األمراض ـ االفتراس ـ التأقلم مع  ؟ ما أهمية التنوع الوراثي في الكائنات الحيه ـ36

 .المتغيرات التي تحدث في البيئه ـ استمرارية الحياة 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

أزهار ـ مخاريط مذكره ومؤنثه ـ أنثريدات ـ  ؟عدد أنواع أعضاء التكاثر في النباتات المختلفه ـ37

 .أرشجونات

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

: الطور الجرثومي ) ـ ( الحزازيات : لجاميتي الطور ا)  ؟ما الطور السائد في النباتات المختلفه ـ38

 ( .السراخس ـ معراة البذور ـ مغطاة البذور 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـ ( تحتاج الماء للتكاثر :  الحزازيات والسراخس)  ؟ ـ عدد أهمية الماء إلتمام التكاثرفي النباتات المختلفه39

      .  (ال تحتاج الماء للتكاثر : معراة ومغطاة البذور ) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

    .الرياح ـ الماء ـ الحيوانات   ؟ ـ عدد وسائل نقل البذور وانتشارها في البيئه40

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

جنين صغير من سوسقه تحت فلقيه في أحد طرفيها جذير وريشه   ؟ ـ مم تتركب البذره في معراة البذور42

 . محاطه بعدد كبير من األغلفه وإندوسبيرم غالف البذره

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

ذير ويخترق التربه ـ تستطيل جيخرج ال  ؟ ماذا يحدث عند إنبات البذره في التربه للنبات المخروطيـ 42

 .النمو  السويقه وتبدأ بالظهور فوق سطح التربه ثم تتحول البادره تدريجيا إلى شجره غير محدودة

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 .كامله ـ ناقصه  ؟ صنف أنواع األزهار طبقا الحتوائها على التراكيب التكاثريه ـ43

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 .الكأس ـ التويج  ؟حدد التراكيب العقيمه بالزهره  ـ44

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يضات الطور الجاميتي يتمثل في حبوب اللقا والبو؟ حدد الطور الجاميتي والجرثومي في النبات الزهري ـ45

 .نين والبذره والمجموع الخضري والجذري الناتجان من البذره جالطور الجرثومي يمثله ال

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 .بيئات مختلفه انتشار النباتات على مساحات واسعه من االرض وفي  ؟ ـ ما أهمية انتشار البذور46

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

    . توفرالماء ـ توفر األكسجين ـ الضوء   ؟ ـ عدد العوامل البيئيه المؤثره على عملية إنبات البذور47

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 .بالرئد ـ بالريزومات ـ باألبصال ـ بالكورمات ـ بالدرنات  ؟اذكر طرق التكاثر الخضري في النباتات  ـ48

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 .التعقيل ـ الترقيد ـ التطعيم ـ الزراعه النسيجيه ؟الخضري اإلصطناعي  عدد طرق التكاثر ـ49

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 .زراعة الميرستيم ـ زراعة البروتوبالست    ؟حدد أهم تطبيقات زراعة األنسه النباتيه  ـ50

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

التكاثر البكري غير المتكرر ـ التكاثر الالجنسي  ؟ ـ ما أنواع التكاثر البكري في النباتات الزهريه52

      . الجرثومي ـ التكاثر البكري المتكرر  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

نمط زراعي إلنتاج المحاصيل في الماء من دون استعمال التربه حيث   ؟ ـ ما المقصود بالزراعه في الماء52

   . يمكن تنمية النباتات بواسطة محاليل غنيه بالمغذيات المعدنيه أو في وسط خامل 

======================================================== 

 ستروماال الجرانا المقارنة

 عديمة اللون خضراء لونال

 ماده جيالتينيه أقراص الثايالكويدات ـ صفائح وسطيه التركيب

 المحتوى الداخلي للبالستيده في الستروما موقعها

 يتم في مرحلة التفاعل الضوئي يتم في مرحلة التفاعل الضوئي دورها

 ال توجد توجد وجود األصباغ

 يتكون ال يتكون السكر تكوين

 تستهلكه تنتجه APTإنتاج 

 تستخدمه ال تستخدمه استخدام ثاني أكسيد الكربون

 ال تنتج تنتج استخدام األكسجين

 ال تستخدمه تستخدمه استخدام الماء

 تستهلكه تنتجه NADPHإنتاج 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 نظام الضوئي الثانيال النظام الضوئي األول  المقارنة

 يحدث ال يحدث شطر جزيئات الماء

 تمد النظام الضوئي األول تستقبل من النظام الضوئي الثاني اإلمداد باإللكترونات عالية الطاقه

 ونهال تك تكونه NADPHتكوين 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

جزيئات خماسية ذرات الكربون في  المقارنة

 دورة كالفن

عالية الطاقه ذرات الكربون  ثالثيةجزيئات 

 في دورة كالفن

اتحادها مع ثاني 

 أكسيد الكربون

ية ذرات تتحد لتكون جزيئات ثالث

 الكربون

 ال تتحد

الجزيئات التي 

 تكونها

 6+ جزيئات ثالثية الكربون  20

 عالية الطاقه ATPجزيئات 

NADPH12 + ATP12  +22  جزيئا

 ثالثي ذرات الكربون 

 جزيئان منها تكون جزيء سكر الجلوكوز ال تكونه مباشره تكوين الجلوكوز

---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 خاليا الجذر النباتي التربه المقارنة

 منخفض مرتفع الجهد المائي

 إليها من التربه منها ألنسجة الجذر نقل الماء االسموزي

 مرتفع منخفض تركيز الشوارد المعدنيه

 إليها منها نقل الشوارد بالنقل النشط

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 الجهد المائي المنخفض الجهد المائي المرتفع المقارنة

 منخفض مرتفع تركيز الماء

 مرتفع منخفض تركيز الذائبات

 إليها من الجهد المائي المرتفع منها للجهد المائي المنخفض اتجاه األسموزيه

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 الثغور ليال الثغور نهارا المقارنة

 مغلق مفتوح حالة الثغر

 منخفض مرتفع جهد الماء بالخاليا الحارسه

 منخفض مرتفع تركيز شوارد البوتاسيوم بالخاليا الحارسه

 متقابله مع بعضها متباعده عن بعضها داخليه للخاليا الحارسهاألسطح ال

من الخاليا المحيطه  اتجاه حركة الماء للخاليا الحارسه

 للخاليا الحارسه

 من الخاليا الحارسه

 للخاليا المحيطه

 ال يتم يتم اتمام النتح

 مرتخ وغير مشدود مشدوده السطح الخارجي للخاليا الحارسه

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 في النبات اضجهنقل العصاره الن نقل العصاره النيئه في النبات المقارنة

 السكريات ماء وأمالح معدنيه نوع الماده المنقوله

 اللحاء الخشب األوعيه الناقله

 دالخاصيه الشعريه ـ الشالضغط الجذري ـ  القوى المتحكمه

 النتحي

 فرضية التدفق بالضغط

الساق من خشب الجذر إلى خشب  اتجاه النقل

 واألوراق

من منطقة المنبع إلى منطقة 

 المصرف

 أقل سرعه أكبر سرعه سرعة النقل

 حيه غير حيه حيوية األوعيه الناقله

---------------------------------------------------------------------------------------------   
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 خشب المتأخرال الخشب المبكر المقارنة

 الصيف الربيع موعد تكوينه

 داكن فاتح اللون

 ينقل كميات أقل من الماء ينقل كميات كبيره من الماء نقل الماء

 أضيق واسعه اتساع الخاليا

 سميكه دقيقه نوع الجدر الخلويه

 تنمو بمعدل أقل و بمعدل كبيرتنم معدل نمو الحلقات

 في الطقس الجاف والحراره العاليه في المناخ المعتدل ظروف تكوينه

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 معراة البذور السراخس المقارنة

 مخروط مذكر أنثريده أعضاء التذكير

 مخروط مؤنث أرشجونه ضاء التأنيثأع

 تتكون بذور عاريه ال تتكون تكوين البذره

 تكوين حبوب لقاح أو بويضات تكوين طور جاميتي نمو الجراثيم

مجموعة خاليا تعتمد كليا على الطور  نبات مستقل عن الجرثومي يجالطور المشي

 الجرثومي

 ال يتا يحتاج احتياج اإلخصاب للماء

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 في السراخس النبات البوغي النبات الجاميتي في السراخس المقارنة

 ال توجد توجد األنتريدات

 ال توجد توجد األرشجونات

 ثنائي أحادي العدد الكرموسومي بالخاليا

 ميوزي لتكوين الجراثيم تكوين األمشاجميتوزي ل نوع اإلنقسام 

 ال يتم فيه يتم فيه حدوث اإلخصاب

 توجد ال توجد الحوافظ الجرثوميه

 توجد ال توجد الثبرات

 تكوين بذور عاليه ال تكون تكوين البذور

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 التكاثر الالجنسي في النبات التكاثر الجنسي في النبات المقارنة

 تتكون ال تتكون تكوين األمشاج

 يحدث ال يحدث  حدوث اإلخصاب

 ه تنوعات وراثيه كبيره مطابق وراثيا للنبات األم خصائص النسل الناتج

 تتكون ال تتكون تكوين البذور 

 لها دور رئيسي ليس لها دور دور الزهره

---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 التطعيم التعقيل المقارنة

 يستخدم  ال يستخدم استخدام الطعم

 يستخدم ال يستخدم استخدام األصل

 ال يتم زراعتها يتم زراعتها زراعة العقله في التربه

بـ اللبالب ـ توت العلق ـ الورد ـ العن أمثله

 التفاح ـ قصب السكر

 التفاح ـ الليمون الهندي

سهولة الحصول على قطع من  الفوائد

النباتات المطلوب زراعتها ويعطي 

 نتائج سريعه

يساعد على إكثار أصناف نباتات 

معينه ويساعد في التغلب على 

 األمراض التي تصيب النباتات

========================================================  

  2ـ 2مراجعة الدرس 
 .البالستيدات الخضراء في األوراق والسوق ـ ما جزء النبات الذي يقوم بعملية البناء الضوئي ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

البالستيدات الخضراء في األوراق تستخدم البالستيدات الخضراء عملية البناء الضوئي ؟ ـ ماذا يحدث أثناء 

 طاقة الشمس لتكون جزيء الكربوهيدرات من الماء وثاني أكسيد الكربون مع إنطالق األكسجين كأحد النواتج

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  25ص (  3) إجابة سؤال الشكل 

األوراق تصنع الغذاء من خالل عملية البناء الضوئي ـ السوق تحمل األوراق  ظائف تلك األجزاء ؟ـ ما و

 .واألزهار وتنقل الماء والمواد الغذائيه ـ األزهار عباره عن تراكيب تكاثريه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . الصبارـ اذكر نوعا من النباتات ذات األوراق الشوكيه ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

لتكون له مساحة سطح أكبر أن تكون أوراقه مركبه عن أن تكون بسيطه ؟  ـ لماذا يعتبر من األفضل للنبات

 .من أجل القيام بعملية البناء الضوئي 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .يل والبشره الكيوكتـ ما الذي يكون الطبقه السطحيه للورقه النباتيه ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . تضبط الخاليا الحارسه عملية فتح الثغور وإغالقها ـ ما العالقه بين الخاليا الحارسه وفتحات الثغور ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

النسيج الوسطي ألن العديد من البالستيدات ـ في أي طبقه تحدث معظم عملية البناء الضوئي؟ ولماذا ؟ 

 .الخضراء تقع في هذا النسيج 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .على السطح السفلي للورقه النباتيه ـ أين تقع الثغور ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 (  .الحارسه ضغط االمتالء داخل الخاليا ) التغير في ضغط الماء ـ أي عامل ينظم إغالق الثغور وفتحها ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  92ص (  8) إجابة سؤال الشكل 

تسمح الثغور بتبادل األكسجين وثاني أكسيد الكربون بين  الدور الذي يقوم به الثغر؟ ظائف تلك األجزاء ـ ما و

 .الورقه والهواء كما تتم من خاللها عملية النتح 
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 :نهاية الصفحه كتاب الطالب  92إجابة سؤال ص 

 .وم مضيء حار وجافتقفل الثغور في ي ـ ما هي العوامل التي تتحكم بفتح الثغور وإنغالقها؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ساق الشجره خشبيه وأكبر وأقوى وأكثر حمايه ـ كيف تختلف ساق الشجره عن ساق النباتات العشبيه ؟ 

 .للنباتات 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

مرونتها تمنعها من اإلنكسار عند هبوب الرياح أو عند ـ كيف تعتبر الساق المرنه تكيفا حسيا للنبات العشبي ؟ 

 . سقوط األمطار أو الثلوج  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

عندما تبدأ النبته في النمو بعد السكون إلى حين تصبح ـ متى يستخدم النبات الطعام المخزن في السوق ؟ 

 .قادره على إنتاج ما يكفيها من الطعام 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  22إجابة سؤال ص 

النباتات ـ لماذا يفوق عدد النباتات الزهريه عدد تلك المخروطيه ما يجعلها تسود في الكثير من المناطق ؟ 

الزهريه تحتوي على أوعيه خشبيه وقصيبات بينما النباتات المخروطيه تحتوي على قصيبات فقط وبما أن 

رتها على الكبيره على نقل الماء بسهوله بعكس القصيبات فإن النباتات الزهريه األوعيه الخشبيه تتميز بقد

 .تحصل على كميات أكبر من الماء فتنمو وتنتشر أكثر من النباتات المخروطيه

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  22ص (  23) كل إجابة سؤال الش

 .نباتات أحادية الفلقه ذات حزم وعائيه مبعثره ـ هل توجد حزم وعائيه مبعثره في الساق ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

الجذور الليفيه الماء والعناصر المعدنيه من المناطق الضحله تمتص  ـ كيف تساعد الجذور الليفيه النباتات ؟ 

 .المتسعه وتثبت النباتات بالتربه

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

بالتربه وتختزن كميات كبيره من تثبت الجذور الوتديه النباتات  ـ كيف تساعد الجذور الوتديه النباتات ؟ 

 .الغذاء 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  23ص (  25) إجابة سؤال الشكل 

الجذر  ر في التربه ؟ ـ قارن بين هذين النوعين من الجذور وصف شكليهما أي نوع منهما ينمو إلى عمق أكب

الليفي أقل عمقا ويتكون من العديد من الجذرور خيطية الشكل ـ الجذر الوتدي مفرد ويمتد عميقا وله بعض 

 .الشعيرات الجذريه الصغيره 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ال ـ ال تستقبل الجذور أشعة ضوء الشمس  تالحظ الكلوروفيل في الخاليا البرنشميه للجذر ؟  ـ هل تتوقع أن

 .لذلك هي ليست بحاجه إلى الكلوروفيل 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .يقع النسيج الوعائي في مركز الجذر لكلتيهما  لجذور ثنائية الفلقه؟ ـ كيف تتشابه الجذور أحادية الفلقه وا

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

لقه فيه لب الجذر ثنائي الف ـ كيف يختلف النسيج الوعائي في الجذور أحادية الفلقه والجذور ثنائية الفلقه ؟ 

 .صلب من النسيج الوعائي أما الجذر أحادي الفلقه ففيه حلقه من النسيج الوعائي حول النخاع 
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 .على جنين النبته والغذاء المدخر تحتوي  ـ على الرغم من اختالف البذور في المظهر فكيف تتشابه ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الثمره تحتوي على البذور وتحميها وتنثرها  ـ ما العالقه بين الثمره وبذورها ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ألنها تحتوي على بذور  ـ لماذا تعتبر الطماطم ثمره حقيقيه ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .بسيطه أو مركبه  ـ ما نوع أوراق النبته ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .خشبيه أو عشبيه  ـ ما نوع ساق النبات ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .جذر وتدي أو جذر ليفي   ـ ما نوع جذر النبته ؟

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

النقل والتدعيم ـ : عملية البناء الضوئي ـ السوق : األوراق  ـ حدد وظيفة كل من األوراق والسوق والجذر ؟ 

 .لغذائيه امتصاص الماء والعناصر ا: الجذور 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

الذي ينقل الماء والعناصر المعدنيه من  :ـ نسيج الخشب 2نوعان  ـ ما أنواع النسيج الوعائي وما وظائفها ؟ 

 .الجذور إلى األوراق 

 .السكريات من حيث تكونت إلى حيث تستهلك أو تخزن  الذي ينقل : لحاءـ نسيج ال2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الجذور و السوق و األوراق  ـ في أي جزء من أجزاء النبات يوجد النسيج الوعائي ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

عباره عن أنابيب طويله ضيقه لها :  ـ القصبيات2ـ ما نوع خاليا نسيج الخشب وما وجه االختالف بينهما ؟ 

 .جدر رقيقه تفصل بينهما

 .بينهما عباره عن أنابيب قصيره واسعه بدون حواجز أو فواصل:  وعيه الخشبيهـ األ2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

الجذر الليفي أقل عمقا ويتكون من العديد من  ـ ما الثمار والبذور األخرى التي تتناولها كجزء من طعامك ؟ 

 .يقا وله بعض الشعيرات الجذريه الصغيره الجذرور خيطية الشكل ـ الجذر الوتدي مفرد ويمتد عم

***************************************************************** 

 27ص  2ـ 2إجابات أسئلة مراجعة الدرس 
تتركب األوراق النباتيه من نصل وعنق ـ قد  ـ صف التراكيب األساسيه لألوراق النباتيه والسوق والجذور ؟2

 .أو عشبيه ـ وقد تكون الجذور وتديه أو ليفيهتكون السوق خشبيه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

تصنع األوراق النباتيه السكر  ـ قارن بين الوظائف األساسيه لألوراق النباتيه والسوق والجذور واألزهار ؟2

ت خالل الثغور ـ تقوم السوق بالتدعيم ونقل المواد ـ تثبت الجذور النبات وتمتص الماء وتتبادل الغازا

 .والعناصر المعدنيه ـ تنتج األزهار والبذور 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  تات الزهريه أحادية الفلقه وثنائية الفلقه ؟ـ أعد جدوال لمقارنة تراكيب النبا3

 ثنائية الفلقه أحادية الفلقه المقارنه

 ذات فلقتين ذات فلقه واحده البذره

 ذات عروق متفرعه ذات عروق متوازيه األوراق

 شكل دائري شكل مبعثر الحزم الوعائيه

 جذر وتري جذر ليفي الجذور

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

افترض أن نباتا غابت عنه السوق ما نوع الصعوبات التي يواجهها لمنافسة النباتات : ـ سؤال للتفكير الناقد 4

ستكون النبته غير قادره لتتنافس على الضوء وستكون األزهار واألوراق على سطح األرض أما  األخرى ؟

 .نقل الماء والمواد الغذائيه فسيتم من الجذر إلى الورقه أو من خالل الورقه ذاتها 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

؟ صف باختصار في أي من تراكيب الورقه النباتيه تحدث عملية البناء الضوئي: ـ أضف إلى معلوماتك 5

يحدث البناء الضوئي في الخاليا المتراصه من التراكيب قرصية الشكل داخل البالستيدات  هذه التراكيب ؟

 .الخضراء للنباتات

======================================================== 

  2ـ 2مراجعة الدرس 
 . الشمس ؟ المصدر األصلي ألشكال الطاقه كلها على كوكب األرضـ ما 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

يحرث المزارعون األرض ؟  كيف يقوم المزارعون بإعادة استعمال طاقة الشمس المختزنه في النباتاتـ 

هم يعتبرون تلك النباتات مخصبات أو أسمده الزراعيه بما فيها من نباتات مسنه بعد جني المحاصيل بحيث أن

 .للمحاصيل الزراعيه الغذائيه الجديده 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الكلوروفيلـ ما جزء النبات الذي يمتص الضوء ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

تستخدم طاقة ضوء الشمس لتحويل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى ـ ماذا يحدث أثناء عملية البناء الضوئي ؟ 

 .أكسجين وجلوكوز 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .كيميائيه ـ ما طبيعة عملية البناء الضوئي ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

البالستيدات  ـ ما التركيب النباتي الذي تتم داخله عملية البناء الضوئي ؟ وأين تجده في النباتات الخضراء ؟

 .الخضراء ـ وهي موجوده في األوراق النباتيه والسوق الخضراء

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

البالستيدات ؟  ـ ما التركيب النباتي الذي تتم داخله عملية البناء الضوئي ؟ وأين تجده في النباتات الخضراء

 .الخضراء ـ وهي موجوده في األوراق النباتيه والسوق الخضراء

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

( الالضوئيه  التفاعالت) ودورة كالفن ( التفاعالت الضوئيه ) ـ أين تحدث التفاعالت المعتمده على الضوء 

في أغشية الثيالكويد ـ وتحدث دورة  تحدث التفاعالت المعتمده على الضوءداخل البالستيدات الخضراء ؟ 

 .كالفن في الستروما 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .في الوسط بين الضوئين األزرق واألصفرف المرئي ؟ ـ أين يقع الضوء األخضر في الطي

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .األحمر ـ البرتقالي ـ األصفر ـ األزرق والنيلي ـ ما ألوان الضوء الممتصه أثناء عملية البناء الضوئي ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .األخضر ـ ما لون الضوء الذي ال يتم امتصاصه ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

الضوء ؟  إلى البالستيدات الخضراء والتي تستخدم في التفاعالت المعتمده على الضوء ما المواد التي تأتيـ 

 .والماء 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .2COثاني أكسيد الكربون ؟  فنالماده التي تأتي إلى البالستيدات الخضراء والتي تستخدم في دورة كالـ ما 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ـ ما الماده التي تنطلق إلى خارج البالستيدات الخضراء والتي تنتج من التفاعالت المعتمده على الضوء ؟ 

 . 2Oاألكسجين 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .السكرياتـ ما المواد التي تخرج من البالستيدات الخضراء وتنتج عن دورة كالفن ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .  ATP –NADPHـ ما المواد التي تنتقل من التفاعالت المعتمده على الضوء إلى دورة كالفن ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  32ص (  23) إجابة سؤال الشكل 

ينطلق غاز األكسجين خالل  ؟ وفي أي مرحله تنتج السكريات. كسجين في أي مرحله ينطلق غاز االـ 

 .التفاعالت المعتمده على الضوء وتنتج السكريات خالل دورة كالفن

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .خالل غشاء الثيالكويد في البالستيدات الخضراءعلى الضوء ؟ ـ أين تحدث هذه التفاعالت المعتمده 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ينشطر الماء على السطح الداخلي لغشاء الثيالكويد ـ أين ينشطر الماء ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . في النظام الضوئي األول والثاني ؟  في أي موضعين يمتص الكلوروفيل طاقة الشمسـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

خالل أنزيم تصنيع الـ ( البروتونات   ( H+ينتج عندما تمر الـ ؟  خالل هذه العمليه APTينتج الـ أين وكيف ـ 

APT  في غشاء الثيالكويد حيث يربط جزيءADP  بمجموعة فوسفات مستخدما الطاقه الناتجه من تدفق

 .    H+أيونات الـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  33إجابة سؤال ص 

ال يمكن ؟  ATPالناتج في عمليةإنتاج مركب ( H )+ما الدور الذي يؤديه تدرج تركيز أيونات الهيدروجين ـ 

نات خالل أليونات الهيدروجين االنتشار عبر غشاء الثيالكويد بحسب منحدر التركيز بالمقابل تمر هذه األيو

مع  ADPتنتج عن هذا التدفق طاقه تستخدم لربط جزيئات الـ  ATPناقل بروتيني يسمى أنزيم تصنع 

 .  ATPجزيئات فوسفات لتنتج الـ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .األكسجين؟  ثناء عملية البنائء الضوئيما الغز الذي تنتجه النباتات أـ 
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يدخل األكسجين خاليا النبات كجزء من جزيئات ؟  في أي شكل باألصل يدخل األكسجين إلى خاليا النباتاتـ 

 . الماء

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .  ينتجان عن التفاعالت المعتمده على الضوء ؟  NADPHو  ATPمن أين ينتج المركبان ـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .جزيئان ثالثيا ذرات الكربون ـ ما الذي ينتج عن دورة كالفن ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .يتحدان ليكونا جزيئا واحدا سداسي الكربون ـ ما الذي يحدث بعد ذلك للجزيئين ثالثي الكربون ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

عندما تتحول الجزيئات ثالثية الكربون المتبقيه إلى جزيئات خماسية الكربون والتي ال ـ كيف تكتمل الدوره ؟ 

 .يه لتبدأ الدوره مره ثان 2COتلبث أن تتحد مع جزيئات جديده من 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

يتحول معظم الجلوكوز المنتج ـ ما هو مصير السكريات الناتجه عن البناء الضوئي داخل النبات المنتجه ؟ 

دم النبته السكر المنتج كمصدر للطاقه من أجل ويمضم إلى النسغ في اللحاء ـ تستخ( السكروز)إلى سكر ثنائي 

النمو والقيام بعمليات أيضيه تضمن لها البقاء حيه ـ يستخدم السكر لتكوين جزيئات عضويه أخرى مثل 

في أجزاء مختلفه من ( نشا ) الدهون والبروتينات أما الفائض من السكر فيخزن على شكل سكريات معقده 

 .النبته 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

عندما تتغذى هذه كائنات غير ذاتية التغذيه على ؟  كيف تستفيد الكائنات غير ذاتية التغذيه من هذا المنتجـ 

ثم تقوم بتكسير ( ينات دهون وبروت) فإنها تحصل على النشا وجزيئات عضويه أخرى  الكائنات ذاتية التغذيه

التي تستخدمها خالل العمليات  ATPالنشا إلى سكر الجلوكوز لتستخدمه في العمليات األيضيه إلنتاج الطاقه 

 .األيضيه األخرى من أجل النمو والبقاء على قيد الحياة 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

النشا ـ ألنه يهضم في جسمنا ؟  أي من السكريات يعتبر مصدر طاقه لإلنسان ؟ السيلسلوز أم النشا ؟ لماذاـ 

أما السيليلوز فإنه ال يهضم في جسمنا لغياب  ATPليعطي السكروز الذي تستخدمه الخاليا إلنتاج الطاقه 

 . األنزيم الهضمي المخصص له

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  37ص (  26) إجابة سؤال الشكل 

ما وجه الشبه بين االحتياجات الضوئيه للنباتات التي تنمو تحت األشجار الشاقه واالحتياجات الضوئيه ـ 

اتات الناميه تحت الشجر يصلها ضوء أقل وقد تكيفت الستغالل يحتاجان إلى ضوء لكن النب ؟ لقصب السكر

 .كميات الضوء القليله التي تصلهالذلك ال نراها تنمو كثيرا بالطول

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :حه نهاية الصفكتاب الطالب  37إجابة سؤال ص 

ماذا قد يحدث إذا استقبلت النباتات كميه من ضوء الشمس أقل من نقطة التعويض الخاصه بها لفتره زمنيه ـ 

 .لن تزهر النبته وستتكاثر قليال أو لن تتكاثر إطالقا وقد تموت ؟ طويله

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

تستخدم نواتج عملية البناء الضوئي في عملية التنفس ؟  يحصل النبات على الطاقه الالزمه للنموـ كيف 

 . وتستخدم الطاقه المتحرره أو المنطلقه أثناء التنفس للنمو

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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األدوار التي كانت تقوم بها التربه والماء في نمو ؟  في اعتقادك ما الذي كان فان هلمونت يحاول معرفتهـ 

 .   النبات

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .أسهمت بدرجه ضئيله للغايه في زيادة كتلة الشجره  أن التربه؟  ماذا وضحت تجربة فان هلمونتـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . 2COاألوراق النباتيه الموضوعه في الماء الذي ال يحتوي على ـ ما التجربه الضابطه في تجربة سنبير؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . 2COعملية البناء الضوئي تحتاج إلى  ـ ما ذا أثبتت تجربة سنبير؟ 

***************************************************************** 

 40ص  2ـ 2إجابات أسئلة مراجعة الدرس 
في التفاعالت المعتمده على الضوء تنشطر جزيئات  ؟ لخص الخطوات الرئيسيه لعملية البناء الضوئيـ 2

في دورة  ATPو  NADPHالماء إلى إلكترونات وأيونات الهيدروجين التي تستخدم في إنتاج المركبين 

 .إلنتاج الجلوكوز 2COوالـ  ATPوالـ  NADPHكالفن يتفاعل كل من الـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

هذه العوامل الثالثه ضروريه لكي تحدث  ؟ في عملية البناء الضوئي CO2فسر دور كل الضوء والماء و ـ 2

ل طاقة الضوء عملية البناء الضوئي وتحدث في مرحلتين تستلزم المرحله األولى امتصاص الضوء وتتحو

إلى طاقه كيميائيه لينتج غاز األكسجين والماء هو أيضا عامل أساسي في هذه العمليه تحتاجه النباتات لتكمل 

المرحله األولى منها وأيضا لحفظ ثغور الورقه مفتوحه أما ثاني أكسيد الكربون فيستخدم لصنع السكريات 

 .البسيطه أثناء دورة كالفن 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

صمم تجربه لقياس معدل عملية البناء الضوئي مع األخذ في االعتبار المواد : ـ سؤال للتفكير الناقد 3

طريق جمع غاز عن  2Oالتجربه العلميه هي لقياس معدل إنتاج غاز  ؟المتفاعله ونواتج عملية البناء الضوئي

 .األكسجين الناتج بواسطة نبات مائي

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

والماء أثناء عملية البناء الضوئي باالنتشار واألسموزيه في ظل أي  CO2ينتقل : ـ أضف إلى معلوماتك 4

الذي يعد أكثر تركيزا في الغالف الجوي منه في الورقه النباتيه ينتشر  2CO ؟ليه منهما ظروف تحدث كل عم

خالل الثغور إلى داخل الورقه النباتيه يمر الماء إلى خاليا النسيج الوسطي باألسموزيه وإلى الخارج خالل 

 .فتحات الثغور عن طريق االنتشار

======================================================== 

  3ـ 2مراجعة الدرس 
 .امتصاص الماء والعناصر الغذائيه وفي بعض النباتات تخزين الغذاء ـ ما وظيفة الجذر ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .النسيج الوعائي المسئول عن النقل في النباتات ؟  جـ ما النسي

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

من أجل ضخ تستخدم هذه الخاليا للنقل النشط ـ ماذا يمنع الماء والمعادن من العوده إلى خاليا البشره ؟ 

ودتها إلى خاليا البشره كذلك ينتقل الماء إلى طبقة البشره المعادن نحو األسطوانه الوعائيه مانعه بذلط ع

 الداخليه باألسموزيه وال يمكنه أن يعود ألن الظروف مؤاتيه لحدوث عملية األسموزيه من البشره الداخليه 

 .وليس من البشره الداخليه إلى القشره ( جهد مائي منخفض) إلى األسطوانه الوعائيه ( جهد مائي عال ) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . انجذاب جزيئات الماء بعضها إلى بعض وإلى جدار األنبوب؟  ما الذي يسبب صعود الماء إلى أعلىـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . الرفيع؟ الرفيع أو في األنبوب األوسع  هل تتوقع انتقال الماء إلى ارتفاع أعلى في األنبوبـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

إن قوى التماسك ؟  من وجود قوى الجاذبيه التي تشد به نزوال ما الذي يقوم بسحب الماء إلى أعلى بالرغمـ 

 .وقوى التالصق مجموعة قوى تتخطى قوة الجاذبيه وتشد بالماء صعودا داخل األنبوب 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .خلية البناء الضوئي في الورقه ؟  خلية المنبع ؟ وأين تقع أي نوع من الخاليا تكونـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ينتقل السكر خالل نسيج اللحاء؟ أي نوع من النسيج الوعائي ينقل السكرـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

عند المنبع حيث تدخل المواد الغذائيه ويتدفق الماء بتحركه من ؟  أين يكون الضغط داخل اللحاء أعلىـ 

 .المناطق ذات التركيز األعلى إلى المناطق ذات التركيز المنخفض 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

يسحب الضغط المنخفض ؟  كيف يساعد الضغط المنخفض عند المصرففي نقل المواد الغذائيه خالل اللحاءـ 

 . المواد الغذائيه إليه تماما مثل المكنسه الكهربائيه

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  49إجابة سؤال ص 

 . في درنة البطاطا؟  أين المصارف في نبتة البطاطاـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

الثمار ـ البذور ـ الكورمات ـ األبصال ـ الجذور ؟  لتي تستخدمها النباتات لتخزين السكراألجزاء النباتيه اـ ما 

 . (الريزومات ) الوتديه والسوق األرضيه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ماء داخل النباتات من دون القوه التي تسلعد على إنتاج عمود كيف يساعد الفعل الشعري على نقل الـ 

بسبب صفتي التماسك والتالصق اللتين تشكالن عمود الماء المتواصل أما انتقال ؟  متواصل داخل الخشب

 .الماء فتسببه قوى الجذب والشد من أعلى 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

يولد النتح ضغطا سالبا في نسيج الخشب فيسحب الماء ألعلى ؟ كيف يساعد النتح عملية النقل في النباتاتـ 

 . خالل النبات

***************************************************************** 

 05ص  3ـ 2إجابات أسئلة مراجعة الدرس 
ال يؤمن الفعل الشعري القوه  ؟ ن الخاصيه الشعريه غيركافيه النتقال الماء صعودا داخل النبتهلماذا تكوـ 2

 .الكافيه لدفع الماء صعودا إلى أعلى الشجر المرتفع 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

فقدان الماء خالل  ؟ تستخدمها النباتات للحصول على الماء والمغذيات ولنقل السكرياتصف اآلليات التي ـ 2

عملية النتح في األوراق يولد ضغطا سالبا في خشب الجذر دافعا الماء والمواد الغذائيه الذائبه ألعلى خالل 

ل اللحاء إلى مكان ـ ينقل السكر المصنع في األوراق بواسطة النقل النشط خالخاليا نسيج الخشب الجوفاء 

 .استخدامه

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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لماذا يكون نقل الماء في النباتات أسرع في الظهيره وأبطأ في الليل ؟ وما العوامل : ـ سؤال للتفكير الناقد 3

يكون ضوء الشمس أقوى من الليل وبذلك تنشط عملية البناء /: خالل الظهيره  ؟لكالبيئيه التي قد تؤثر في ذ

الضوئي التي تستلزم الماء إضافه إلى ضوء الشمس لذلك يكون نقل الماء أسرع في الظهيره ـ العوامل البيئيه 

 .ضوء الشمس ـ الماء ـ درجة الحراره : التي تؤثر في عملية البناء الضوئي هي 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

خالل األسموزيه تتحرك  ؟ التركيز على األسموزيه( أو تدرج ) كيف يؤثر منحدر : ـ أضف إلى معلوماتك 4

 .في المواد الذائبه السوائل من منطقه منخفضة التركيز في المواد الذائبه إلى منطقه عالية التركيز 

======================================================== 

  4ـ 2مراجعة الدرس 
يضبط الجذر ويتحكم في كمية الماء والمواد الغذائيه في ـ كيف يحد النمو المقيد للجذر من نمو النباتات ؟ 

 .النبات 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

كال ـ ال تقوم الخاليا المختصه باالنقسام إنما ـ هل تقوم جميع الخاليا في الكائنات الحيه باالنقسام الميتوزي ؟ 

 .الخاليا الجذعيه  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ـ خاليا النسيج األساسي ـ ( الجلديه ) خاليا البشره ـ عدد بعض أنواع الخاليا المتخصصه في النباتات ؟ 

 .الخاليا الحارسه ـ الخاليا التي تكون اللحاء وغيرها 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . تنمو طوال وعرضا؟  كيف تنمو النباتاتـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

كال ـ إنما هناك نمو ألغصان جديده تنتج  برر إجابتك ؟ ؟تقاس النباتات قياسيا بالطول والعرض فقط ـ هل 

 . هأقساما مثمر

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

تتكون األنسجه اإلنشائيه من خاليا جذعيه تقوم بعمليات االنقسام ؟  هي وظيفة األنسجه اإلنشائيهـ ما 

تبر مصدرا للخاليا التي ستتمايز في ما الميتوزي بشكل متواصل لكي تنمو النباتات في الطول والعرض وتع

 .بعد لتشكل إحدى األنواع الثالثه من األنسجه الموجوده في النباتات

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

في قمة الجذور وفي قمة الساق حيث تعرف ؟  تأين توجد الخاليا اإلنشائيه المسئوله عن استطالة النباتاـ 

 . بالنسيج اإلنشائي القمي

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ال في البراعم الموجوده في مناطق اتص؟ أين توجد الخاليا اإلنشائيه التي تسبب تفرع أغصان الشجره ـ 

 .األوراق بالسوق 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

بين الخشب واللحاء وبالقرب من أسطح السوق ؟  توجد الخاليا اإلنشائيه المسئوله عن زيادة قطر النبتهـ أين 

 . وتقع بشكل مواز لمحيط العضو

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .منطقة االستطاله؟  أي منطقه مسئوله عن دفع الجذر خالل التربهـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .منطقة االنقسام الخلوي حيث يوجد النسيج اإلنشائي القميمنطقه مسئوله عن إنتاج خاليا الجديده ؟  ـ أي
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ـ خاليا النسيج األساسي أو ( النسيج الجلدي) خاليا البشره يا التي قد تظهر في منطقة التمايز ؟ ما نوع الخالـ 

 .خاليا النسيج الوعائي 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .أسفل منطقة االنقسام الخلوي؟  (القمي  النسيج المرستيمي) ـ حدد موضع خاليا النسيج اإلنشائي القمي

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  54إجابة سؤال ص 

 . في األنسجه اإلنشائيه داخل الجذر؟ تتمركز الخاليا في كل خطوه من الخطوات الثالث في الجذر ـ أين 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ظهور العديد من الخاليا في المراحل ؟ في تعرف منطقة االنقسام الخلوي النشاط الحيوي الذي يساعدـ ما 

 .المختلفه من االنقسام الميتوزي 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . الخاليا طويله وتبدو جميعها متماثله؟ شكل الخاليا في تحديد منطقة االستطالهـ كيف يساعد 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .االستطاله؟ بتدائي للجذر مسئوله عن دفع الجذر خالل التربهأي خطوه أو منطقه من النمو االـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 النبته حماية األنسجه اإلنشائيه القميه التي تقوم باالنقسام ما يؤدي إلى استطالة جذر ـ ما هي وظيفة القلنسوه ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .نمو جذور النباتات وسوقها وفروعها أكثر في العرض ـ ما هو النمو الثانوي؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . النسيج اإلنشائي الجانبي ويسمى نسيج الكمبيوم ـ أي من األنسجه ينتج عنه النمو الثانوي عند انقسامه ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

في األولى تنتشر الحزم الوعائيه الفلقه عن بنية ساق النبته ثنائية الفلقه ؟ ـ كيف تختلف بنية ساق النبته أحادية 

 .داخل الساق بين األنسجه األساسيه بينما تنتظم في الثانيه بشكل حلقي 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

في النباتات أحادية الفلقه ال يوجد مكان معين ؟ النمو الثانوي في النباتات أحادية الفلقه  سبب عدم حدوثـ ما 

 .لتشكل األنسجه اإلنشائيه الجانبيه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

باإلجمال تعتبر النباتات أحادية الفلقه أقصر وال ؟  دية الفلقه الواحده ولماذاهل النمو الثانوي مهم للنباتات أحاـ 

 .  تحتاج إلى الدعم الذي تحتاجه السوق األكثر طوال

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .بين خشب ولحاء النسيج الوعائي االبتدائي يبدأ النمو الثانوي؟  ـ أين يظهر الكمبيوم الوعائي عندما

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ب تنت انقسامات الكمبيوم الوعائي طبقات جديده من الخشـ ما األسباب التي تجعل الساق تصبح أكثر سماكه؟ 

 .واللحاء الذين يزيدان من سماكة الساق 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .نحو الجهه الخارجيه للكمبيوم أي نحو الخار في الساق ـ أين تتكون خاليا اللحاء الجديده؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . نحو الجهه الداخليه للكمبيوم أي نحو مركز الساق ـ أين تتكون خاليا الخشب الجديده ؟ 
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 .القشره والبشرهبين نمو السنه األولى والسنه الثانيه ما األنسجه التي يحل الفلين مكانها ؟  ـ قارن

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . بين اللحاء والبشره؟  أين يقع الكمبيوم الفلينيـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . االبتدائي ؟  أي الخاليا أكبر سنا تلك الموجوده في اللحاء االبتدائي أم تلك الموجوده في اللحاء الثانويـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الصيف حار وجاف والنمو يكون أبطأ ـ لماذا تعتقد أن خاليا الصيف أصغر حجما من خاليا الربيع ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

يجب أن تظهر الرسومات مقطعا من ساق يا اللحاء األكبر سنا ؟ ـ أين تقع خاليا الخشب األصغر سنا ؟ خال

الشجره محدده عليه مجموعه من طبقات خاليا الخشب األصغر سنا داخل الكمبيوم الوعائي مباشره باتجاه 

 .مركز الساق وطبقه من خاليا اللحاء األكبر سنا خارج الكمبيوم الوعائي مباشره باتجاه خارج الساق

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ينتج الكمبيوم الوعائي كال من نسيج الخشب واللحاءـ أي من األنسجه ينتج هذين النوعين من الخاليا ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الخشب الحديث مباشره داخل الكمبيوم الوعائي والذي يكون نشيطا بنقل الماء ـ ما هو الخشب العصاري ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

لمتقدم بالسن والموجود باتجاه مركز الساق والذي فقد القدره على الخشب القديم أو اـ ما هو خشب القلب ؟ 

 .نقل الماء 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  57إجابة سؤال ص 

ه وفاتحه تمثالن خشب الربيع وخشب الصيف كل حلقه مكونه من حلقتين داكن؟  كيف تتكون هذه الحلقاتـ 

 . خالل السنه الواحده

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .اللحاء الثانوي والفلين والكمبيوم الفليني ـ ما نوع الخاليا  التي تكون القلف ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

عندما تنمو الشجره تتمدد لكن الفلين ال يحدث له ذلك وبتشقق طبقات الفلين فإنها تسبب ـ لماذا يتشقق القلف ؟ 

 .تشقق القلف

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 االنقسام الخلوي واالستطاله والتمايز ـ ما المناطق الثالث للنمو االبتدائي الموجود في المرستيم القمي للجذر ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .خالل جوانب الجذور والسوق وموازيه لهانسجة المرستيم الجانبي ؟ ـ أين توجد أ

***************************************************************** 

 95ص  4ـ 2إجابات أسئلة مراجعة الدرس 
 قميه : كون في األنسجه اإلنشائيه أو المرستيميه التي ت ؟ أين تنشأ الخاليا واألنسجه الجديده في النباتاتـ 2

ضمن ) ـ جانبيه ( عند أماكن اتصال األوراق بالسوق ) ـ إبطيه ( عند قمم السوق والفروع والجذور ) 

 . ( جوانبالجذور والسوق وموازيه لها 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

النمو  ؟ ن من نمو النباتات ما نوع النباتات التي تظهر فيها كل نمط من أنماط النموصف نمطين شائعيـ 2

 .(سوق وجذور أسمك ) ـ النمو الثانوي ( سوق أطول وجذور أعمق ) األولي أو االبتدائي 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------  

األنسجه اإلنشائيه هي أنسجه تتميز بقدرتها  ـ قارن بين األنسجه اإلنشائيه واألنسجه األخرى من النباتات ؟3

على إنتاج خاليا جديده غير متخصصه بواسطة االنقسام الميتوزي أما أنسجة النباتات األخرى فهي تتكون 

احد من ثالثة أنواع من األنسجه التي تكون من الخاليا التي أنتجها النسيج اإلنشائي والتي تخصصت لتشكل و

 .النباتات وهي النسيج الوعائي أو البشره أو النسيج األساسي 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

كال ـ يتم إنتاج   إجابتك؟ رفس ؟الفلقه تنتج الفلين هل تتوقع أن معظم النباتات أحادية : ـ سؤال للتفكير الناقد 4

 .الفلين بواسطة الكمبيوم الفليني الذي ال يود في النباتات أحادية الفلقه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

سام الميتوزي النباتات الناميه من الحفاظ على الرساله الوراثيه كيف يمكن االنق: ـ أضف إلى معلوماتك 5

 . ينتج االنقسام الميتوزي خاليا بنويه متماثله وراثيا مع الخاليا األبويه ؟ المدونه في معظم خالياها

======================================================== 

  2ـ 2مراجعة الدرس 
يسيكون الكثير من النباتات الجديده ر بعيدا عن النباتا األبويه مفيدا النتشار النباتات ؟ ـ كيف يكون تساقط البذو

 .قادرا على أن ينمو في مناطق من دون التنافس على ضوء الشمس والعناصر الغذائيه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .تعاقب األجيال ـ ما المصطلح الذي يستخدم لوصف دورة حياة النبات ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ات األمشاج أو الجاميتـ ماذا تسمى الخاليا الجنسيه وحيدة المجموعه الكروموسوميه أو الصبغيه ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

تنتقل بذور الثمار بواسطة الحيوانات واإلنسان ـ الثمار الشائكه تتعلق بفرو ـ كيف تنشر بذور تلك الثمار؟ 

 . الحيوانات ـ تنتقل بذور الهندباء البريه بواسطة الرياح

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

انتشار البذور يقلل من تنافس النبات على العناصر الغذائيه والماء ـ لماذا يعد انتشار البذور مفيدا للنباتات ؟ 

 .والضوء والمساحه لكي تنمو وتتكاثر بدورها 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .مقاومة األمراض واالفتراس والتغيرات الحاصله في البيئه ـ ما أهمية التنوع الوراثي للكائنات ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

االرتباطات الجينيه التي تتم ـ ما السبب في أن بقاء النباتات واستمرارها في الحياة مرهون بالتنوع الوراثي ؟ 

 .لدى األفراد المتكاثره جنسيا تؤدي إلى ظهور نباتات هجينه جديده ذات صفات وراثيه مختلفه عن األبوين 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .اإلخصاب ـ ما العمليه التي تنتج زيجوتات ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .االنقسام الميوزي ؟ ( أبواغا ) ـ ما العمليه التي تنتج جراثيما 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .االنقسام الميتوزي ؟ كال من النباتات المشيجيه والنباتات الجرثوميه  جما العمليه التي تنتـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  62ص (  48) الشكل إجابة سؤال 

 .النبته المشيجيه تنتج األمشاج بواسطة االنقسام الميتوزي ـ كيف تنتج األمشاج ؟ 
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 .األمشاج المذكره والمؤنثه؟  ما نوع الخاليا التي تنتجها كل من النبته المشيجيه المذكره والمؤنثهـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .موعه مفرده من الكروموسومات مج؟ عالم تحتوي أنوية خاليا النبته المشيجيه ـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

تتعرض الالقحه لعدة انقسامات ميتوزيه لتكون النبته ؟  ما الذي يحدث بعد اإلخصاب وتكون الالقحهـ 

 .(البوغيه ) الجرثوميه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

خالل الدورتين يوجد تعاقب األجيال وتكون ؟ كيف تتشابه دورتا حياة الفينوريا والخنشار وكيف تختلفان ـ 

ورتان بأن الطور المشيجي هو وتختلف الد( األبواغ ) النبته المشيجيه االمشاج والنبته الجرثوميه الجراثيم 

فالطور السائد هو الطور ( السرخسيات ) أما في الخنشار ( الحزازيات ) الطور السائد في الفينوريا 

 . الجرثومي ـ النبته المشييه في الخنشار أحادية المسكن أي تحمل األعضاء المذكره والمؤنثه معا

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . مجموعة حبوب اللقاح؟ مم تتكون النباتات المشيجيه الذكريه في الصنوبرـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .بواسطة الهواء؟ المذكره إلى المخاريط المؤنثه  كيف تنتقل حبوب اللقاح من المخاريطـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

عندما تصل حبوب اللقاح إلى النبته المشيجيه المؤنثه الموجوده في المخاريط ؟  متى تحدث عملية التلقيحـ 

  .المؤنثه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . الطور الجرثومي؟ أي من الطورين هو السائد في دورة حياة الصنوبرـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

حتى يصل أكبر ؟ أين تكمن أهمية إنتاج حبوب اللقاح بكميات كبيره في المخاريط المذكره لنبات الصنوبرـ 

 .  عدد منها إلى البيض الموجود في الحراشف في المخاريط المؤنثه بواسطة الهواء

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

النباتات المشيجيه أحادية المجموعه الكروموسوميه ؟  ما الفرق بين النباتات المشيجيه والنباتات الجرثوميهـ 

وتنتج أحادية المجموعه الكروموسوميه عن طريق االنقسام الميتوزي ـ النباتات الجرثوميه ثنائية المجموعه 

 .مجموعه الكروموسوميه عن طريق االنقسام الميوزي الكروموسوميه وتنتج جراثيما أحادية ال

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

الجراثيم أحادية المجموعه الكروموسوميه والبذور ثنائية ؟  بعض االختالفات بين البذور والجراثيمـ ما 

 .موسوميه ـ الجراثيم ال تحتوي على غذاء مدخر في حين تحتوي البذور على غذاء مدخر المجموعه الكرو

***************************************************************** 

 67ص  2ـ 2إجابات أسئلة مراجعة الدرس 
المجموعه الكروموسوميه  تنقسم خاليا النباتات الجرثوميه ثنائية؟ صف ظاهرة تعاقب األجيال في النباتاتـ 2

ميوزيا لتنتج جراثيما أحادية المجموعه الكروموسوميه ثم تنقسم ميتوزيا لتكون نباتات مشيجيه أحادية 

ليتكون المجموعه الكروموسوميه التي تنقسم بدورها أيضا ميتوزيا لتنتج األمشاج ـ يحدث اإلخصاب 

ليكون النباتات الجرثوميه ثنائية المجموعه  الزيجوت ثنائي المجموعه الكروموسوميه وينقسم ميتوزيا

 .الكروموسوميه

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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الطور السائد في الحزازيات هو  ؟السرخسيات والمخروطيات, ما الطور السائد في كل من الحزازيات ـ 2

 ( .البوغي ) شيجي أما في السرخسيات والمخروطيات فالطور السائد الطور الجرثومي الطور الم

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 . المخاريط المذكره والمؤنثه ؟ ما هي التراكيب التكاثريه في المخروطياتـ 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

وأي من النبتتين  ؟خالل أي مرحله من دورة حياة النباتات تحدث االرتباطات الجينيه: ـ سؤال للتفكير الناقد 4

تحدث االرتباطات   ؟( البوغيه ) رثوميه هو أول من يرث مثل تلك التغيرات ـ النبته المشيجيه أو النبته الج

 .الجينيه خالل اإلخصاب ـ النبته الجرثوميه هي أول من يرث مثل تلك التغيرات

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

في  ؟لميوزي بالنسبه إلى إنتاج األمشاج النباتيه والحيوانيهقارن بين عملية االنقسام ا: ـ أضف إلى معلوماتك 5

ـ في ( ينتج االنقسام الميوزي أمشاج أحادية المجموعه الكروموسوميه التي تكون الزيجوت ) الحيوانات 

ينتج االنقسام الميوزي الجراثيم أحادية المجموعه الكروموسوميه التي تنتج بدورها كائنا كامال ) النبات 

 . (لمجموعه الكروموسوميه أحادي ا

======================================================== 

  2ـ 2مراجعة الدرس 
 .الرياح ـ األمطار ـ الحيوانات مثل الحشرات والطيور والخفافيش ـ ما بعض وسائل التلقيح ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .تركيب واق يحتوي على جنين النبته وغذاء مدخر ـ ما البذور؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .وانات عن طريق الرياح أو األمطار أو الحيـ كيف تنتشر بذور النباتات البذريه ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

البتالت تكون ظاهره يمكن رؤيتها غالبا ما تكون زاهية ـ كيف تجذب البتالت الكائنات الملقحه كالحشرات؟ 

 .األلوان وهي تطلق الروائح التي تذب الكائنات الملقحه  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .في المتك ـ أين تتكون األمشاج المذكره ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .في المبيض مشاج المؤنثه ؟ ـ أين تتكون األ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

هو انتقال حبوب اللقاح من : التلقيح الذاتي ـ ما هو التلقيح الذاتي ومتى يكون التلقيح متصالبا أو خليطا ؟ 

ـ يكون التلقيح متصالبا عندما تنتقل حبوب اللقاح من متك زهره إلى ميسم المتك إلى ميسم الزهره نفسها 

 .زهره أخرى من النوع نفسه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 ( .اء ـ الحشرات ـ الطيور واإلنسان الهواء ـ الم) عوامل متعدده مثل ـ ما الذي يساعد عملية التلقيح ؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ـ كيف تؤكد عملية الخدش الميكانيكي أن بذور البرسيم ستنبت؟ وكيف تحسن الرحله التي تقطعها بذور 

يضعف الخدش واألنزيمات وان من الظروف الالزمه إلنبات البذور ؟ البرسيم داخل الجهاز الهضمي للحي

داخل الجهاز الهضمي للحيوان غالف البذره القوي ـ ما يسمح للبذور بامتصاص الماء  HCLوحمض 

 .واإلنبات وقد يحسن براز الحيوان المحيط بالبذور خصوبة التربه التي تحتوي على البذور 

***************************************************************** 
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 74ص  2ـ 2إجابات أسئلة مراجعة الدرس 
 ـ حدد التراكيب الذكريه واألنثويه والعقيمه في الزهره ؟2

 .السداة وتتكون من المتك والخيط  :ـ التراكيب الذكريه 2

 .المتاع وتتكون في الميسم ـ القلم والمبيض  : نثويهـ التراكيب األ2

 .البتالت والسبالت  : عقيمهكيب الـ الترا3

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ـ اشرح باختصار عملية اإلخصاب في النباتات موضحا دور كل من التراكيب الذكريه واألنثويه للزهره في 2

قاح من المتك إلى الميسم ـ نمو أنبوبة لقاح باتجاه المبيض ـ اتحاد نواة ذكريه مع انتقال حبوب الل هذه العمليه ؟

 .البيضه ونواة ذكريه أخرى مع النواتين القطبيتين ـ تكون النين واألندوسبرم وصوال إلى البذره 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

تستجيب البذره للماء والحراره ـ ينشط الماء األنزيمات التي تحول النشا إلى سكر  ـ فسر عملية اإلنبات ؟3

طريقه إلى خارج غالف البذره وينمو إلى ( الجذير ) ليصبح النين نشطا ويبدأ في النمو ـ يشق الذر االبتدائي 

 .أسفل ـ بينما تنمو الساق االبتدائيه إلى أعلى 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

من  هل تتوقع أن تكون حبوب لقاح األزهار هوائية التلقيح لزجه؟ لم نعم ولم ال ؟: ـ سؤال للتفكير الناقد 4

 .بالميسم ـ غير أن الميسم نفسه لزج الممكن أن تكون حبوب اللقاح لزجه لكي تساعد على اإللتصاق

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

كيف تتواءم تكيفات النباتات بتكيفات االكائنات التي تساعد في إتمام عملية تلقيح : ـ أضف إلى معلوماتك 5

للون والشكل من تكيفات األزهار لجذب حشرات أو طيور أو خفافيش تقوم بتلقيحها ـ تعد الرائحه وا األزهار؟

 .الملقحه لها تراكيب متخصصه متطوره لكي تصل إلى رحيق األزهار  هذه الكائنات

======================================================== 

  3ـ 2مراجعة الدرس 
التكاثر الالجنسي سريع وعاده ما يحافظ على الصفات لتكاثر الالجنسي ؟ ـ ما بعض مميزات استخدام تقنيات ا

 .الجيده للنباتات 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 .يا اآلباء والنسل متطابقان وراثـ كيف يتشابه النسل المنتج ال جنسيا مع اآلباء؟ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

يمكن أن تنمو األنواع ذات البذور من البذور أما األنواع ـ فسر كيف سينتج النسل من كل نوع من البرتقال ؟ 

 .عديمة البذور فيتم إكثارها عن طريق التطعيم 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :كتاب الطالب  67ص (  65) الشكل إجابة سؤال 

  .سوق تمتد أفقيا في كثير من األحيان تحت األرض   :الرئد ؟  كيف تختلف هذه التراكيب بعضها عن بعضـ 

 .أرضيه تنت نباتات جديده من البراعم سوق سميكه وتحت   : درناتال

سوق سميكه تحت أرضيه متحوره لتخزين المواد الغذائيه تحمل برعم رئيس على سطحها   : كورماتال

 .العلوي ينمو لينتج نبات جديد 

 .سوق تحت أرضيه قرصية الشكل تحمل برعم طرفي في قمة الساق ينمو لينتج نبات جديد   : بصالاأل

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . (الشجره األصل ) من أجل العامه ليبقى رطبا ولمنع دخول الجراثيم إليه ؟  لماذا تم لحام المفصل بالشمعـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . يزرع قطعا منها في تربه جيده؟  ما الذي يفعله اإلنسان ليكثر نباتات الجيرانيومـ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 . تات مشابهه تماما للنبته األمتكون النبا؟  كيف تكون نباتات الجيرانيوم الناتجهـ 

***************************************************************** 

 

 82ص  3ـ 2إجابات أسئلة مراجعة الدرس 
 ؟ فسر كيف يفيد التكاثر الالجنسي النباتاتـ 2

  جيدا للبيئه المتوافرهيفا في الظروف المالئمه ينتج التكاثر الالجنسي نباتات جديده بسرعه وبهذا فهو يعتبر تك

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

الرائدات ـ الدرنات ـ : تتضمن التراكيب  ؟ اذكر ثالثة تراكيب تستخدمها النباتات في التكاثر الخضريـ 2

 . الريزومات ـ األبصال ـ الكورمات

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

تقتضي عملية التعقيل في نبتة الجيرانيوم تقطيع عقل من نبتة  ؟ اشرح عملية التعقيل في نبتة الجيرانيومـ 3

 . الجيرانيوم وزرعها في تربه مالئمه ضمن شروط بيئيه معينه

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

ـ إذ عندما الترقيد  ؟الترقيد أم التعقيل ؟ فسر إجابتك , إلى وقت أقل إلظهار نباتات جديده أيهما يحتاج ـ 4

 .لتربه ويرفع ساق النبته الجديده يالمس ساق النبته الجاري التربه سرعان ما تنمو جذور في ا

--------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ـ ما هي الخاصيه النباتيه التي مكنت العلماء من استبدال التربه بالماء كوسط زراعي إلنتاج المحاصيل ؟5

ساسيه في صورة أيونات ال عضويه ذائبه في مياه الري لذلك بإضافة المغذيات تمتص النباتات المعادن األ

 . إلى المياه بطريقه صناعيه ال ضروره لوجود التربه

--------------------------------------------------------------------------------------------------   

كال  به بين التكاثر الخضري االصطناعي والتكاثر الخضري الطبيعي ؟ما وجه الش: ـ سؤال للتفكير الناقد 6

نوعي التكاثر ينتجان نباتات مطابقه وراثيا تماما مع النبات األبوي ـ تحدث عملية التكاثر الخضري طبيعيا 

 .تدخل اإلنسان  أما التكاثر الخضري الصناعي فيتم إنجازه من خالل

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ه جديده في إحدى النباتات المنتجما األحداث التي قد تسبب ظهور صفه وراثيه : ـ أضف إلى معلوماتك 5

 . قد تظهر الصفه الوراثيه الجديده من خالل حدوث طفره وراثيه ؟باالستنساخ 

=======================================================  
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 أنواع النسغ                                   عمليات حيويه         تتألف من                               

 

 

 

 ينقل بـ                     ينقل بـ                 مثل                         
 

 في                        في                                                                                                                               
 

 

 منها                
 

                    

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنباتاتا

 النمو البناء الضوئي العصاره الناضجه النسغ الصاعد األنسجه نظم من

األنسجه  البشره

 الوعائيه
األنسجه 

 األساسيه

األوعيه 

 الخشبيه
 اللحاء القصيبات

 اللحاء الخشب

 نمو ثانوي نمو أولي

نباتات مغطاة 

البذور أحادية 

 الفلقه

نباتات مغطاة 

البذور ثنائية 

 الفلقه

النباتات 

 المخروطيه



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال  الجمعية الكويتية للعمل الوطني    
 

 www.kwsfna.com                             الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها
 

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

238 

   

 

 

 تشكل مصدرا لــ                                           
 يمكن                                                                                 

 بواسطة   ــ               ـ أن تتكاثرـ                                 
 

 تتميز بــ                    
 

 
 
 

 الذي يظهر في         
 

 

 

 

 تتكاثر جنسيا بواسطة       وهي نوعان
 

 

 

 المكونه في               مثل                  مثل   
 

 

 
 

  تتكاثر جنسيا بواسطة    تتكاثر جنسيا بواسطة                     

 

 

 المكونه في                المكونه في                         

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 88أسئلة الوحده األولى ص  إجابة
 : اختر اإلجابه الصحيحهـ     :همك تحقق من ف

 .األعناق  :تقوم العروق بنقل السوائل فيما بين األوراق النباتيه والسوق عبر ـ 2

 .البذره  : التركيب التكاثري النباتي الذي يتكون من الجنين والغذاء الخاص به هوـ 2

 .العروق  : ل األوراق النباتيه هياالوعيه األنبوبيه التي تنقل الماء والعناصر المعدنيه والسكر خالـ 3

 .األزهار  : األعضاء التكاثريه للنباتات الزهريهـ 4

 .التكاثر الخضري  : يعتبر نمو النبات من الرئد والدرنه مثاال لــ 5

 .حبوب اللقاح : في النباتات الزهريه التراكيب التي تحتوي الخاليا الذكريه هيـ 6

 .المبيض  : الثمره هو تركيب النباتاتالذي يتطور إلىـ 7

 الصناعه األكسجين

 الريزومات الجنسيا معظم النباتات

 األبصال والكرومات

 تعاقب األجيال الدرنات

 النباتات البذريه النباتات الالبذريه
 

 مغطاة البذور عاريات البذور األمشاج

 النباتات الزهريه النباتات المخروطيه الجراثيم

 األمشاج األمشاج

 الغذاء والطاقه

 األسديه المتاع المخاريط
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 : (X)أو )/( ـ ضع عالمة 

 . صح : القمح من النباتات أحادية الفلقهـ 2

اء المؤنثه في الحزازيات تسمى األعض :خطأ  : تسمى األعضاء المذكره في الحزازيات باألرشيجونهـ 2

 .باألرشجونه 

 .تتميز ميع النباتات بظاهرة تعاقب األجيال  :خطأ  : تتميز النباتات الالبذريه فقط بظاهرة تعاقب األجيالـ 3

تقسم النباتات مغطاة  :خطأ  : تقسم النباتات عارية البذور إلى نباتات أحادية الفلقه ونباتات ثنائية الفلقهـ 4

 .نباتات أحادية الفلقه وثنائية الفلقهالبذور إلى 

النبته المشيجيه هو الطور السائد في النباتات  :خطأ  : النبته المشيجيه هو الطور السائد في النباتات البذريهـ 5

 .الالبذريه

 .صح  : تنشأ التراكيب التكاثريه لنباتات عارية البذور في مخاريط ذكريه وأنثويهـ 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :أجب عن األسئله التاليه بإيجاز 

ما أوجه اختالف تعرق األوراق في النباتات أحادية الفلقه والنباتات ثنائية الفلقه؟ ارسم أمثله توضح تلك ـ 2

ة الفلقه عاده ما تكون متوازيه ـ العروق في أوراق النباتات العروق في أوراق النباتات وحيد  االختالفات ؟

 .ثنائية الفلقه عاده ما تكون متفرعه 
*************************************************************************************** 

لنسبه للحاء وينقل  الخشب نسيج وعائي كذلك األمر با ما نوع نسيج الخشب ؟ كيف يختلف عن اللحاء ؟ـ 2

 .الخشب الماء والعناصر المعدنيه الذائبه ـ كما ينقل اللحاء السكريات الذائبه 
*************************************************************************************** 

وتديه أن تصل إلى الماء الذي قد يمكن للجذور ال ما فوائد كل من الجذور الوتديه والجذور الليفيه للنباتات ؟ـ 3

يكون بعيدا تحت سطح األرض وهي تثبت النباتات بقوه ـ يمكن للجذور الليفيه جمع الماء من منطقه متسعه 

 .لكن ضحله وهي تمنع تآكل التربه أو تعريتها 
*************************************************************************************** 

وغير الموجود بالحزازيات  البذورومغطاة ما التركيب التكاثري الموجود في كل من النباتات معراة ـ 4

لديها بذور وهي تمكن  والسرخسيات؟ وما الفائده التي تعود على النبات من وجود مثل ذلك التركيب ؟

ح الظروف مناسبع للبقاء ـ من أن تظل كامنه حتى تصب( مغطاة البذور ومعراة البذور ) النباتات البنويه 

 .النوع الذي له بذور يستطيع أن ينتشر على نحو كبير 
*************************************************************************************** 

ينمو كل من الجيل أحادي المموعه  ما أوجه التشابه واالختالف بين طوري دورة حياة النبات ؟ـ 5

موسوميه وثنائي المجموعه الكروموسوميه باالنقسام الميتوزي أما الجيل ثنائي المجموعه الكرو

 . (األبواغ ) الكروموسوميه فقط هو الذي ينقسم ميوزيا لكي ينتج الجراثيم 
*************************************************************************************** 

من حجم النسيج الوسطي في أوراقها من  %70 - %20ر من األفضل للنبات أن يتكون فسر لماذا يعتبـ 6

 .تسمح الفراغات الهوائيه في النسيج الوسطي بتبادل الغازات المستخدمه في البناء الضوئي  فراغات هوائيه؟
*************************************************************************************** 

ما المرحلتان األساسيتان من عملية البناء الضوئي ؟ في أي مرحله منهما يستخدم الماء وينتج األكسجين ؟ ـ 7

التفاعالت تستخدم  ـ (التفاعالت الالضوئيه) التفاعالت الضوئيه ودورة كالفن  ؟ وأي مرحله تنتج الجلوكوز

 . كوزالضوئيه الماء وتنت األكسجين أما دورة كالفن فتنتج الجلو
*************************************************************************************** 



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال  الجمعية الكويتية للعمل الوطني    
 

 www.kwsfna.com                             الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها
 

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

240 

تنتفخ الخليتان  كيف تتكم الخاليا الحارسه في تبادل األكسجين وثاني أكسيد الكربون والماء خالل الثغور ؟ـ 8

لماء قليال ـ عندما ينغلق الثغر يكون تبادل الحارستان عندما تكونان منتفختين بالماء وتنغلقان عندما يكون ا

 .غازي األكسجين وثاني أكسيد الكربون قليال 
*************************************************************************************** 

ل وأصباغ البناء الكلوروفي النباتيه المسئوله عن تحويل الطاقه الضوئيه إلى طاقه كيميائيه ؟ما المواد ـ 9

 .الضوئي األخرى 
*************************************************************************************** 

يفقد النبات الذابل ضغط امتالئه ويصبح أقل  صف ما يحدث عندما يذبل نبات ؟ ما أسباب الذبول ؟ـ 20

 .صالبه ـ يحدث الذبول عندما يفقد النبات الماء
*************************************************************************************** 

تحتوي خاليا السراخس في الطور المشيجي على  فسر أهمية الطور المشيجي في السراخس ؟ـ 22

 .البالستيدات الخضراء التي تمكنها من عملية البناء الضوئي وتصنيع غذائها 
*************************************************************************************** 

يكون الجذير قادرا على امتصاص الماء  أين تكمن أهمية انبثاق الجذير أوال في عملية إنبات البذور ؟ـ 22

 .وهذا يساعد في عملية اإلنبات ويسرعها

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 :تحقق من مهاراتك 

 .يمكن للنباتات أن تنتج الغذاء والمالبس والخشب واألدويه ومواد أخرى ـ 2

العلوييعكس قدرة المهاد على االحتفاظ بالرطوبه في التربه مستوى الرطوبه الثابت نسبيا في الشكل البياني ـ 2

يرات في الشكل البياني إلى وجود األمطار المتساقطه أو الري وغيابهما ـ إذا انخفضت ـ قد ترجع التغ

 .الرطوبه في التربه بدرجه كبيره جدا ـ قد تموت النباتات المزروعه في التربه من دون المهاد 

سم المعدل األقصى X 100 = 10500 ÷ 75cm  (75 150دقيقه ـ اضرب  20دقيقه أو ساعتان و 140ـ 3

 . ( في الدقيقه دفقللت

 النبته األولى التي يمكن أن تتفتح في فصل الصيف والنبته الثانيه التي يمكن أن تنمو أيضا في فصل الربيع ـ 7

يستنتج العلماء من المعطيات الوارده في الجدول أن إنتاية بذور الجزر أفضل بكثير بوجود الشرات من ـ 8

  .النباتات المزهره إلى أقصاه عدم وجودها ـ وبوجود النحل ـ يصل تلقيح 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  2ـ 2مراجعة الدرس : الوحده الثانيه 
 .الصفات التي تنتقل من اآلباء إلى األبناء من جيل إلى جيل ـ ما المقصود بالصفات الوراثيه؟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الدراسه العلميه لتفسير كيفية انتقال الصفات الموروثه ؟ بعلم الوراثهـ ما المقصود 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .عن طريق الكروموسومات ؟ من اآلباء إلى األبناءالصفات ـ كيف تنتقل 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

بواسطة التخصيب الذاتي أو التلقيح الذاتي وبذلك تحصل النبته على ؟ كيف حصل مندل على نسل نقيـ 

 .الخصائص الوراثيه نفسها من الوالدين 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

عندما زاوج نبتتين نقيتين تحمل كل منهما أحد شكلي صفه معينه يجري ؟ كيف حصل مندل على نبته مهجنهـ 

 .من الوالدين درس توارثها والهجين هو الذي يحصل على أشكال مختلفه من الصفات الوراثيه لدى كل 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :في كتاب الطالب  94ص (  72) إجابة سؤال الشكل 

للبشر كلهم صفات ومالمح عامه إال أن لكل فرد صفات ومالمح تميزه عن اآلخرين ما هذه الصفات وكيف ـ 

لون البشره والعينين ـ شكل ولون الشعر ـ طول القامه : من الصفات التي تميز كل فرد عن اآلخر ؟  اكتسبها

 .وغيرها وهي صفات اكتسبها من الوالدين 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :كتاب الطالب  في 96ص (  73) إجابة سؤال الشكل 

يجري ؟ كيف ساعد تركيب زهور البازالء وشكلها مندل على القيام بعملية التلقيح الخلطي وضبط التجربهـ 

التلقيح الخلطي عن طريق نزع المتك من الزهره قبل نضجها ثم إحاطتها بكيس من الورق على أن تنقل 

 .حبوب اللقاح بطريقه صناعيه في الوقت المناسب 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

أن هذه الصفات هي سائده على الصفات ؟ ماذا تستنتج من ظهور صفات أحد األبوين فقط في الجيل األول ـ 

 .األخرى

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .هجين أو متباين الالقحه؟ الجيل األول بالنسبه للتركيب الجيني لنباتات ماذا تستنتج ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

عندما قام بالتلقيح الذاتي لنباتات الجيل  يؤكد هذا ؟وماذا  ؟كيف ظهرت الصفه المتنحيه في الجيل الثاني ـ 

 .االول ظهرت الصفه المتنحيه في الجيل الثاني وهذا ما يؤكد أن نباتات الجيل األول هي هجينه وليست نقيه

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :في كتاب الطالب  97ص (  74) الشكل إجابة سؤال 

في ؟ الصفه التي اختفت في نباتات الجيل األول ؟ وما نسبة كل صفه من الصفتين في نباتات الجيل الثاني ماـ 

الجيل األول اختفت صفة نبات البازالء القصير ـ في الجيل الثاني تظهر صفة نبات البازالء القصير وبنسبة 

 ( .قصير : طويل )  1:3

----------------------------------------------------------------------------------------------  

؟  رلماذا افترض مندل وجود شكلين على األقل لكل عامل أو جين؟ ماذا يسمى كل واحد من هذه المظاهـ 

 ( .أليل ) بسبب وجود مظهرين لكل صفه وراثيه ـ يسمى 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .تكون نقيه؟  ماذا تكون الصفه الوراثيه( سواء كانا سائدين أو متنحين ) إذا كان األليالن متماثلين ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

كال ـ ألن الصفه الوراثيه  ؟ هل يمكن أن يكون التركيب اليني للصفه الوراثيه المتنحيه هجينا ؟ ولماذاـ 

 .المتنحيه هي معيار للنقاوه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

أن  فاء  إحدى الصفات من نباتات اليل األول وعودتها للظهور في نباتات الجيل الثاني ؟ما تفسير مندل الختـ 

 .صفة األليل المتنحيه لم تظهر أو اختفت بوجود أليل الصفه السائده 

 ***************************************************************** 

 200ص  2ـ 2إجابة أسئلة الدرس 
لو كانت الصفتان الوارثتان السائده ين الصفه الوراثيه السائده والصفه الوراثيه المتنحيه ؟ ـ اشرح الفرق ب2

 . والمتنحيه متواجدتين معا فإن الصفه السائده تحجب ظهور الصفه المتنحيه

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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مع نبات ( axial)ا النتيجه التي تتوقعها من تجارب مندل لتلقيح نبات بازالء نقي أزهاره إبطيه الموضع ـ م2

ستظهر نباتات الجيل األول بالكامل حاملة ألزهار إبطية ؟ (terminal)بازالء نقي أزهاره طرفية الموضع 

 . الموضع

----------------------------------------------------------------------------------------------   

ـ فوجىء مندل باختفاء صفة أحد األبوين في اليل األول من تجاربه ما تفسيرك لذلك ؟  :للتفكير الناقد ـ 3

ـ يظهر تأثير األليل السائد في حين يختفي تأثير األليل ( السائد ـ المتنحي ) بإجتماع أليلي الصفه الواحده 

 .المتنحي 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ـ قارن بين التلقيح الخلطي والتكاثر الالجنسي؟  : ـ أضف إلى معلوماتك4

 الواحده مع األخرى ليتكون أبناء يحمل كل( من أحد األبوين ) يتحد المشيجان  :عملية التلقيح الخلطي في 

 . منهم بعض صفات أحد األبوين وصفات أخرى وسطيه تجمع بين صفات األبوين 

يتم نسخ جميع المعلومات الوراثيه في الخليه ثم تنقسم هذه مكونه خليتين  :عملية التكاثر الالجنسي في 

 .متماثلين

----------------------------------------------------------------------------------------------  

التلقيح ما بين نبتتي بازالء األولى بذورها صفراء اللون والثانيه بذورها خضراء اللون أعطى في الجيل ـ 5

   األول نبات بازالء بذةرها صفراء

 . إن صفة لون البذور الصفراء هي سائده على صفة لون البذور الخضراء المتنحيهـ ماذا تستنتج ؟ 2
 

يمثل أليل لون البذور الخضراء  yـ ( أليل سائد ) يمثل أليل لون البذور الصفراء  Y ات ؟ـ أعط رموزا لآللي2

 . (أليل متنحي ) 
 

 ـ ما هو التركيب الجيني لآلباء والتركيب الجيني لألبناء في الجيل األول ؟ 3

           .y    Y: أمشاج اآلباء        .yy + YY: التراكيب الجيني لآلباء 

        .Yy: الجيني لآلبناء في الجيل األول  التراكيب 

=======================================================  

  2ـ 2مراجعة الدرس 
تمكن تقنيات الصبغ العلماء من تمييز ودراسة الخاليا ؟ ما أهمية استعمال تقنيات الصبغ في دراسة الخاليا ـ 

 .وتركيباتها المختلفه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

يفسر االنقسام الميوزي انفصال كل زوج من الجينات بحيث ؟ ما عالقة االنقسام الميوزي بقانون االنعزالـ 

اآلخر على  يحتوي نصف عدد األمشاج الناتجه على جين واحد من كل زوج من الجينات ويحتوي النصف

 . الجين اآلخر

----------------------------------------------------------------------------------------------  

تنفصل األزواج المتماثله من الكروموسومات وتنتج خليتين ؟ ماذا يحدث في خالل االنقسام الميوزي األولـ 

 . متماثل من الكروموسوماتيحتوي كل منهما على كروموسوم من كل زوج 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

تنقسم كل خليه من الخليتين من االنقسام الميوزي األول ؟ ما الذي يحدث في خالل االنقسام الميوزي الثانيـ 

كروموسوميه وكل خليه منها مختلفه وراثيا عن الخليه األبويه وتحوي لتنتج أربع خاليا أحادية المجموعه ال

 .نصف عدد الكروموسومات الموجوده في الخليه األصليه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :في كتاب الطالب  204ص (  78) إجابة سؤال الشكل 

يحتوي نصف ؟  tوما عدد األمشاج التي تحتوي على الجين  Tما عدد األمشاج التي تحتوي على الجين ـ 

 .tوالنصف اآلخر على الكروموسوم  Tاألمشاج على الكروموسوم 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

تنفصل أزواج الجينات عن بعضها وتتوزع عشوائيا ومستقله بعضها ؟ ص القانون الثاني لمندلعلى ماذا ينـ 

 . عن بعض في األمشاج

----------------------------------------------------------------------------------------------  

بذور صفراء ملساء ؟  مستقله عن بعضهاما التراكيب الظاهريه التي ستظهر في حال لم تتوزع الجينات ـ 

 .وبذور خضراء مجعده 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :في كتاب الطالب  206ص (  80) إجابة سؤال الشكل 

تحمل نبتات ؟ ؟ وما النسب الظاهريه لها ما التراكيب الظاهريه لبذور البازالء التي حصل عليها مندل ـ 

بذور  3بذور صفراء ملساء ـ  9: البازالء جميع االرتباطات الممكنه لشكل البذور ولونها وبالنسب التاليه 

 .خضراء مجعده  2بذور خضراء ملساء ـ  3صفراء مجعده ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------   

 :في كتاب الطالب  207ص (  82) إجابة سؤال الشكل 

تنفصل أزواج الجينات بعضها عن بعض وتتوزع في ؟ كيف تنفصل ألزواج الجينات وتتوزع في األمشاج ـ 

 .األمشاج عشوائيا ومستقله كل منها عن األخرى 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

األليل السائد يظهر تأثيره أما األليل المتنحي فال يظهر إال إذا ؟  وفسر مضمونه. ما هو القانون الثالث لمندلـ 

 .اجتمع هذان األليالن معا 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ظهر اللون السائد في حالة السياده التامه  ؟ هل ظهر لون أزهار أحد األبوين في أزهار نباتات الجيل األولـ 

 .(انعدام السياده ) ولم يظهر لون أزهار األبوين في حالة السياده غير التامه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 . لون وسطي بين لوني أزهار األبوين؟ ما لون أزهار النباتات الناتجه في حالة انعدام السياده ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

في حالة السياده التامه ـ  1:3؟  الجيل الثاني بالنسبه للون أزهار اآلباء ما نسبة ألوان األزهار في نباتاتـ 

 .في حالة السياده الغير تامه  1:2:1

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ألن أليلي ؟  هار األبوين في حالة انعدام السيادهلماذا ظهرت أزهار نباتات الجيل األول بلون مختلف عن أزـ 

صفة لون األزهار لألبوين ال يسود أحدهما على اآلخر بل إن كال منهما يظهر تأثيره كامال لذلك ظهر لون 

 .(وسطي بين لوني أزهار األبوين ) خليط 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

في حالة السياده التامه في حين ظهرت ثالثة ألوان ألزهار الجيل  يل الثانيجلماذا ظهر لونان فقط ألزهار الـ 

سواء كانت نقيه أو هجينه تركيبا  التامه يكون للصفه السائده في حالة السياده الثاني في حالة انعدام السياده ؟ 

عدام السياده فال يسود أي من أليلي صفة اللون على اآلخر وبالتالي فإن التركيب ظاهريا واحدا أما في حالة ان

 . الظاهري للصفه النقيه يختلف عن التركيب الظاهري للصفه المتنحيه

----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 :في كتاب الطالب  209ص (  83) إجابة سؤال الشكل 

 .Yyالتركيب الجيني للنبات السائد ؟ ما هو التركيب الجيني للنبات السائد ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 . ستكون عيون األبناء بنيه ؟ متشابهة الالقحه التراكيب الظاهريه لألبناء لو كان األب ذو العينين البنيتينما ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ستكون نصف عيونهم بنيه ونصفهم اآلخر  ما التراكيب الظاهريه لألبناء لو كان األب متباين الالقحه ؟ـ 

 .عيونهم زرقاء 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

سيكون لدى كل ابن جين واحد للعيون :  Bb ما التركيب الجيني لألبناء لو كان األبوان متشابهي الالقحه ؟ـ 

 . Bوجين واحد للعيون البنيه  bالزرقاء 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 فسر كيف يمكن استخدام التلقيح االختباري للكشف عما إذا كان األب ذو العينين متشابه أو متباين الالقحه ؟ـ 

 .هذا األب متباين الالقحه أي أنه يحمل الين المتنحي فستكون عيون بعض األبناء زرقاء 

----------------------------------------------------------------------------------------------   

 :في كتاب الطالب  220ص (  84) إجابة سؤال الشكل 

 .Yy Rrالتركيب الجيني للنبات السائد ؟ ما هو التركيب الجيني لنبات البازالء ذات الصفات السائدتان ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :في كتاب الطالب  222ص (  85) إجابة سؤال الشكل 

 2أحمر ـ  2؟ ما التراكيب الظاهريه لنباتات الجيل الثاني لصفة لون األزهار وما النسبه الظاهريه لها ـ 

 .أبيض  2قرنفلي ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :في كتاب الطالب  222ص (  86) إجابة سؤال الشكل 

 .أسود  2رمادي ـ  2أبيض ـ  2؟ ما النسبه لكل تركيب ظاهري للدجاج ـ 

*****************************************************************  

 232ص  2ـ 2إجابة أسئلة الدرس 
 ؟  صف قوانين مندل واذكر أمثلهـ 2

 .( أثناء االنقسام الميوزي ) تنفصل أزواج الجينات عند تكوين األمشاج  :قوانين االنعزال 

 . تورث الصفات كل مستقله عن األخرى من الوالدين : التوزيع المستقلقانون 

 . ائد ويختفي تأثير األليل المتنحي لدى أفراد الجيل األوليظهر تأثير األليل الس : سيادهال قانون

----------------------------------------------------------------------------------------------  

يستخدم كل من التهجين األحادي والثنائي للتوقع بوراثة  قارن بين التهجين األحادي والتهجين الثنائي ؟ـ 2

اء للصفات من اآلباء ويستخدم التهجين األحادي للتوقع بوراثة صفه واحده أما التهجين الثنائي فيستخدم األبن

 .للتوقع بوراثة صفتين 

----------------------------------------------------------------------------------------------   

تات بازالء تحمل الصفات الوراثيه السائده أكثر من تلك التي ـ باستخدام قوانين مندل اشرح سبب ظهور نبا3

لوجود ثالثة احتماالت الجتماع األليل السائد مع أليل تحمل الصفات الوراثيه المتنحيه خالل الجيل الثاني ؟ 

 .أخر في التركيب اليني في مقابل احتمال واحد فقط الجتماع األليلين المتنحيين مع بعضهما 

----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ـ ما نتائج التهجينات التاليه ؟ 4
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Dd x Dd :   النصفDd  والنصفdd .      

qq x QQ :  جميع النتائجQq 

Mm x MM :  النصفMM  والنصف اآلخرMm . 

Bb x Bb :  الربعBB  والنصفBb  والربعbb .  

----------------------------------------------------------------------------------------------   

الطور  االنفصالي الثاني من االنقسام ـ ما مرحلة االنقسام الميوزي التي تتفق مع قانون مندل لالنعزال ؟ 5

 .الميوزي هو الذي يوصف بواسطة قانون االنعزال 

----------------------------------------------------------------------------------------------   

ده الوسطيه ؟ اـ هل يجري التلقيح االختباري على أفراد الجيل الثاني في حالة السي :أضف إلى معلوماتك ـ 6

 .راكيبها الظاهريه ال ـ ألن التراكيب الجينيه ألفراد الجيل الثاني يمكن االستدالل عليها من ت

----------------------------------------------------------------------------------------------   

حدث تزاوج بين ببغاء لون جسمه أخضر ورأسه أصفر نقي للصفتين وببغاء لون جسمه أزرق ورأسه ـ  7

  .الجيل األول أخضر ولون رؤوسها أصفر  أبيض نقي للصفتين فجاء لون أجسام جميع طيور الببغاء في

ـ اللون األصفر سائد على  اللون األخضر سائدا على اللون األزرقـ ما هي الصفات السائده ؟ علل إجابتك؟ 2

 .اللون األبيض ـ ألن جميع العصافير في الجيل األول لونها أخضر ورؤوسها صفراء اللون 
 

 .(سائد ) رمز األليل األصفر  Yـ      ( سائد ) األليل األخضر  رمز Gـ اكتب رموزا للجينات المناسبه ؟ 2

g  ـ     ( متنح ) رمز األليل األزرقy  (.متنح ) رمز األليل األبيض 
 

بعد زواج أفراد الجيل األول ـ حدد التراكيب الجينيه لكل فرد من أفراد جيل اآلباء وأفراد الجيل األول 3

 :كيب الظاهريه التاليه حصلنا في الجيل الثاني على الترا

 Qqجميع النتائج  : طيور ببغاء خضراء ـ بيضاءdd 9والنصف  Ddالنصف :طير ببغاء أخضر ـ أصفر 27

  Mmوالنصف اآلخر  MMالنصف  : طيور ببغاء زرقاء ـ صفراء 9

  . bbوالربع  Bbوالنصف  BBالربع  : طيور ببغاء زرقاء ـ بيضاء 3
 

 gy : GY: ـ األمشاج                  GGYY  x ggyyالتركيب الجيني لآلباء 

         Gg  Yyالتركيب الجيني للجيل األول 
 

 ـ احسب النسب ألفراد الجيل الثاني؟ 4

3

27
 : 9 = 

3

9
  : 3 = 

3

9
  : 3 = 

3

3
 1 = 

   16 = 1 + 3 + 3 + 9         
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ـ أجر التحليل الجيني المناسب للتحقيق من النتائج التي حصلت عليها؟5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

التزاوج للتراكيب الظاهريه متطابقه مع النتيجه التي احتسبناها ـ إذا جاءت النتيجه التي حصلنا عليها من 

 . سابقا تكون نتيجة التوقع قد تحققت 
 

  . 9عدد أنواع التراكيب الجينيه ـ ما أنواع التراكيب الجينيه التي نحصل عليها من هذا التزاوج ؟ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

ـ يوجد ثالثة أشكال من الفجل وهي الطويل والدائري والبيضاوي وقد أعطت التلقيحات المختلفه بين نباتات 8

 فسر وتحقق من نتائج التلقيحات الثالثه ؟: الفجل النتائج التاليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال  الجمعية الكويتية للعمل الوطني    
 

 www.kwsfna.com                             الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها ويحرم بيعها
 

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه

247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------    
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 ـ  9
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======================================================= 

  3ـ 2مراجعة الدرس 
يمكن أن تكون الصفه المتنحيه ؟ لماذا ال تظهر صفة ما لدى اآلباء أو األجداد لكنها تظهر لدى األبناء ـ 

 .محموله لعدة أجيال وبالتالي ال تظهر حتى يولد طفل من تزاوج شخصين حاملين لهذه الصفه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

بعض االختالالت ؟ لماذا يرث بعض المواليد بعض االحختالالت السائده والمميته وال يرثها بعضهم اآلخرـ 

 .تسبب الموت في مرحلة الطفوله وبعض االختالالت األخرى ال تظهر إال في مرحلة النضج أو البلوغ 

************************* **************************************** 

 229ص  3ـ 2إجابة أسئلة الدرس 
يوضح سجل النسب الوراثي تاريخ توارث بعض الصفات في ـ ما الذي يوضحه سجل النسب الوراثي ؟ 2

 .إحدى العائالت 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

دائما ما تظهر صفات األليالت السائده عند وجود ـ صف تأثير األليالت المتنحيه والسائده في اإلنسان ؟ 2

أحدها على األقل في التركيب الجيني أما األليالت المتنحيه فال تظهر صفاتها إال في الة اجتماع األليلين معا 

 .في التركيب الجيني 

----------------------------------------------------------------------------------------------   

ـ ما الخطوات التي يمكن أن يتبعها اآلباء لتحديد ما إذا كانت جينات معينه ستورث  :سؤال للتفكير النقدي ـ 3

ي يصمم سجل النسب يمكن لآلباء التعاون والعمل مع المستشار الوراثي الذ .اذكر مثاال واحدا  ؟ ألبنائهم

لتتبع توارث صفه معينه في تاريخ العائله فعلى سبيل المثال يمكن للمستشار تتبع وراثة مرض الفينيل 

 . كيتونيوريا من خالل سجالت النسب

----------------------------------------------------------------------------------------------   

ارسم مخططا يوضح جميع . افترض أن أبوين يحمالن خلال وراثيا متنح ـ  :اتك أضف إلى معلومـ 4

 .البد أن توضح األشكال التخطيطيه التزاوجات التاليه؟  التزاوجات الممكنه ألمشاجهم بعد االنقسام الميوزي
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       Aa x Aa → AA, Aa, aa :جيل اآلباء 

----------------------------------------------------------------------------------------------   

ألن  Rℓهو (  2و 1) التركيب الجيني للوالدين ؟ علل اجابتك  2و   1حدد التركيب الجيني للزوجين ـ 2ـ  5

من والدته لذلك يجب  ℓمن أبيه وأليل  ℓفيحصل هذا الولد على أليل  ℓℓوتركيبه الجيني ( 7)عندهما ولد أيسر

 ( . Rℓ) لوالدان متبايني الالقحه أن يكون ا
 

الولد   ؟ علل إجابتك لكل تركيب جيني 13 و12 و  11 وألوالدهم  8و  7 حدد التراكيب الجينيه للزوجينـ 2

 و  11األوالدألن جميع أوالدها يكتبون باليد اليمنى ـ  RR هي( 8)ألنه أيسر ـ الوالده رقم  ℓℓ هو( 7)رقم 

 . من الوالده  Rمن الوالد وأليل  ℓيحصل على أليل  كل منهم Rℓهم جميعا  13و12
 

ولدا أيسر إذا  11هناك إمكانيه بأن تنجب المرأه ؟  طفال أيسر؟ علل إجابتك أن تنجب 11هل يمكن للمرأه ـ 3

 .  ℓℓأو أيسر  Rℓتزوجت رجال هجينا 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================= 

  4ـ 2مراجعة الدرس 
الطول ومحيط الجسم وحجم ؟ ما الصفات الوراثيه في نوع األسماك والتي تورث مرتبطه بعضها ببعض ـ 

 . فتحة الفم

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 . توجد الجينات محموله على الكروموسومات ؟ ما عالقة الجينات بالكروموسوماتـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .للتوقع باألنماط الوراثيه في الكائنات المختلفه  ؟ ات بانتما دواعي استخدام مربعـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ـ ارسم سجل النسب لهذه العائله محددا2  ـ 6

 باللون األسود األفراد المصابين بعمى األلوان  

 ؟  Aج ـ حدد التركيب الجيني للزو2

 وعلل Bـ حدد التركيب الجيني للزوجه 3

 اإلجابه ؟  

 ؟  Dوزوجها  Cـ حدد التركيب الجيني لإلبنه 4

 إبنة مصابه Dو  Cـ لم لم ينجب الزوجان 5

 بعمى األلوان ؟  
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تهجينا ثنائيا يث تم  ؟ تعتبر مثاال للتهجين األحادي أم الثنائي (  95) ـ هل عملية التهجين الموضحه بالشكل

 .اختيار توارث صفتين في الوقت نفسه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ألنها ورثت أليالت سائده  ؟ ـ لماذا جاءت جميع نباتات الجيل األول ذات أزهار أجوانيه وحبوب لقاح طويله 

 .وشكل حبوب اللقاح بالنسبه لصفتي لون األزهار 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ـ وضح كيف أن النتائج التي صل عليها باتسون وبانت في نباتات الجيل الثاني جاءت مختلفه عن النتائج 

وبدال من ذلك ظهرت التراكيب  1:3:3:9النسبه المتوقعه لم تظهر التراكيب الظاهريه األربعه ب ؟ المتوقعه 

 .الظاهريه لدى النباتات مرتبطه بصفات جديده غير متوقعه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ال ـ  ؟  للتوزيع المستقل متفقه مع قانون مندل ـ هل جاءت النتائج التي حصل عليها العالمان من هذه التربه

فبعض األليالت لم تتوزع مستقله كما هو مذكور في قانون مندل بل حدث بينهما ارتباط فبقيت معا أثناء 

 .االنقسام الميوزي 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :في كتاب الطالب  222ص (  94) ابة سؤال الشكل إج

 . DNAتحتوي الكروموسومات على حمض ؟  DNAما العالقه بين الكروموسومات والـ ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :الب في كتاب الط 222ص (  95) إجابة سؤال الشكل 

 .افترض العالمان أن الصفتين قد تتبعان قوانين مندل ؟ ما الفرض الذي افترضه العالمان ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :في كتاب الطالب  223ص (  96) إجابة سؤال الشكل 

بطن األنثى أكبر حجما وأفتح لونا مقارنه بالذكر باإلضافه إلى أنه مدبب ؟ ى الذبابه كيف تميز بين ذكر وأنثـ 

 .الطرف في حين يبدو طرف بطن الذكر مستدير الشكل 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

يزيد التنوع الناتج من فرصة تكيف ؟ أنواع الكائنات على قيد الحياة  كيف تساعد ظاهرة العبور في إبقاءـ 

 .بعض أفراد النوع مع الظروف والتغيرات البيئيه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

الجينات الواقعه بالقرب من ؟ مع بعضها كوحدة  كيف تفسر ظاهرة ارتباط الجينات لتوارث بعض الصفاتـ 

 .بعضها على الكروموسوم نفسه تميل إلى أن تنعزل مرتبطه بعضها مع بعض في األمشاج نفسها 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

حدوث عملية العبور ؟ في األنباء لم تكن ظاهره في اآلباء كيف تفسر ظاهرة ظهور صفات جديده ـ 

 .بالكروموسومات المتماثله 

 ***************************************************************** 

 252ص  4ـ 2إجابة أسئلة الدرس 
 DNA تتركب الجينات من حمض؟  والجينات والكروموسومات  DNAالعالقه بين الحمض النوويـ ما 2

 .وهي موجوده في مواضع محدده على الكروموسومات

----------------------------------------------------------------------------------------------  

كيف دعمت تجربة باتسون وبانت على نباتات البازالء السكريه النظريه  ـ :سؤال للتفكير النقدي ـ 2

  وضح العالمان أن مواضع الجينات قد تتغير بطريقه ما على الكروموسوم نفسهاثه ؟ الكروموسوميه في الور
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؟  نات المرتبطهأعد صياغة قانون التوزيع المستقل مضمنا إياه معلوماتك عن الجيـ  :أضف إلى معلوماتك ـ 3

       .تتوزع جينات الصفات مستقله طالما لم تكن واقعه على الكروموسوم نفسه 

----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ؟ ـ الجينات مرتبطه ارتباطا تاما 2                                            ؟ـ الجينات غير مرتبطه2     ـ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================= 

  5ـ 2مراجعة الدرس 
ـ لو كان هذا الخلل الوراثي أكثر انتشارا بين الرجال منه بين النساء فكيف يمكن  226ص( 99)في الشكل ـ 

 .له عالقه بنوع النس عند توارثه  ال بد أن تكون؟  استنتاج نمط توارثه

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 . العبور هو عملية تبادل أجزاء من الكروماتيدات بين كروموسومات متماثله ؟ كيف تفسر ظاهرة العبورـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

تؤدي عملية العبور إلى الحصول على كميه هائله من  ؟ كيف تؤثر عملية العبور على معدل التطورـ 

 . التغيرات الجينيه ما يزيد من معدل التطور

----------------------------------------------------------------------------------------------  

كيف كانت استنتاجات مندل لتختلف لو قام بدراسة صفتين محددتين في جينات تقع على مسافه قريبه جدا ـ 

لن يكون بوسع األليالت أن تتوزع مستقله وعوضا عن ذلك ستكون الصفات  ؟  من الكروموسوم نفسه

 . مرتبطه أثناء تكوين األمشاج

----------------------------------------------------------------------------------------------  

التركيب الجيني هو  ؟  ما هي العالقه بين التركيب الجيني لصفه معينه والتركيب الظاهري للصفه نفسهاـ 

 .مجموعة األليالت لدى الشخص لصفه ما والتي تحدد التركيب الظاهري أو ظهور الصفه 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :في كتاب الطالب  722ص (  200) إجابة سؤال الشكل 

 .   % 50؟  ما النسبه المئويه في أن تكون المواليد إناثاـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :في كتاب الطالب  922ص (  202) إجابة سؤال الشكل 

 بسبب وجود الهرمونات الجنسيه المذكره؟  لماذا لون ريش ذكر هذه الطيور أكثر زهوا وتنوعا عن اإلناثـ 
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 . لمذكرهبسبب وجود الهرمونات الجنسيه ا؟  لماذا أليل صفة الصلع في الرجال سائدـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :في كتاب الطالب  229ص (  202) إجابة سؤال الشكل 

 .األوالن الزاهيه لدى الذكور ؟ ما الصفات المحدده بالجنس التي يمكنك اكتشافها في هذين الطائرين ـ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 :في كتاب الطالب  229ص (  203) إجابة سؤال الشكل 

 .أليل سائد ؟ هل أليل صفة الصلع سائد أممتنح في الشخص في الصوره ـ 

******************************************************* ********** 

 322ص  5ـ 2إجابة أسئلة الدرس 
الكروموسومات الجنسيه ؟  والكروموسومات الجنسيه( الذاتيه ) الكروموسومات الجسميه  نما الفرق بيـ 2

 .تحدد نوع جنس الكائن أما الكروموسومات الجسميه فال تحدده

----------------------------------------------------------------------------------------------   

توجد جينات ؟  صفات المرتبطه بالنس والصفات المحدده بالنس والصفات المتأثره بالجنسال نـ ما الفرق بي2

أما ينات الصفات المحدده والمتأثره ( Y)أو ( X)الصفات المرتبطه بالجنس على الكروموسوم الجنسي 

وتحتاج إلى وجود الهرمونات الجنسيه حتى يتم التعبير اليني بالجنس فتوجد على الكروموسومات السميه 

 .عنها فتظهر هذه الصفات أو لتحديد ما إذا كان الجين المسئول عن تلك الصفه سائدا أو متنحيا 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ما النتائج التي تتوقعها من تهجين ذباب الفاكهه إناث عيةنها بيضاء اللون مع ـ  :النقدي سؤال للتفكير ـ 3

 ؟ ذكور عيونها بيضاء ؟ استخدم مربع بانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------   

ال ؟  ف يمكنك تنقيح قانون السياده لمندل ليتوافق مع الصفات المرتبطه بالجنسكيـ  :أضف إلى معلوماتك ـ 4

    . يحدث تعبير للجينات المتنحيه في وجود الجينات السائده إال في حالة عدم وجود كروموسومات متماثله

----------------------------------------------------------------------------------------------    
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 :الجينيه لكل من األفراد التاليه  أكتب التراكيبـ 5

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ـ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------   

يتأثر تعبير األليل المسئول عن الصلع والموود ـ ماذا نعني بالقول إن خاصية الصلع متأثره بالجنس ؟ 2ـ 9

عند الذكور البالغين وبما أن نسبة ( تستوستيرون ) بمستوى الهرمون الجنسي الذكري على كروموسوم ذاتي 

الجنسين فعند الذكور  عند التستوستيرون تتفاوت بين الجنسين فهي تؤدي إلى تفاوت في التعبي عن األليل

نسبة تتوافر نسبه عاليه من التستوستيرون وبذبك يكون أليل الصلع سائدا بينما عند اإلناث تكون 

  .التستوستيرون متدنيه لذلك فأليل الصلع عندهن يكون متنحيا 
 

ربما يؤدي هرمون التستوستيرون إلى وقف  ـ ضع فرضيه تفسر سبب سيادة أليل الصلع عند الذكور ؟2

 .تعبير الجين المسئول عن إنتاج أنزيم ضروري لنمو الشعر 
 

الثالثين إذا كان لهذين الوالدين ابنه حدد نسبة  ـ لدى والدان ليسا أصلعين ابن أصيب بالصلع عند عمر3

ألنه طبيعي غير ( bb)من والدها إذ أن تركيبه الجيني ( b)تستقبل اإلبنه أليل  احتمال إصابتها بالصلع ؟

منها ( B)إذ أن لديها ابن أضيب بالصلع وقد ورث أليل ( Bb)مصاب بالصلع ـ التركيب الجيني للوالده هو 

من والدتها فيكون تركيبها الجيني أما ( B)أو األليل ( b)اإلبنه إما األليل ( ترث ) قبل فبذلك يمكن أن تست

(bb ) أو(Bb ) وبما أن أليل(b ) هو سائد عند اإلناث فمن غير الممكنأن تصاب اإلبنه بالصلع بكال

 .التركيبيين الجينيين 

======================================================= 

 237عة الوحده الثانيه ص مراج
 

 :ـ أكمل الجمل التاليه بما يناسبها 2: تحقق من فهمك 

 . التركيب الظاهريـ تعرف الصفه التي تظهر على الكائن بـ2

 . (انعدام السياده ) السياده الوسطيه ـ يظهر التأثير الكامل لكل من األليلين في حالة 2

 . علم الوراثه ـ تسمى دراسة الصفات الوراثيه3

النظريه الكروموسوميه  ـ أدت التشابهات بين عوامل مندل وسلوك الكروموسومات إلى قيام ساتون باقتراح4

 . في الوراثه

  .يصف ظهور تأثير الصفه السائده في حالة وجود األليل الخاص بها  السياده  قانون ـ5
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 .ي من االنقسام الميوز الطور التمهيدي األولـ تحدث ظاهرة العبور خالل 6

  .تعتبر مسئوله عن الصفات المرتبطه بالجنس  الجنسيهـ الكروموسومات 7

----------------------------------------------------------------------------------------------   

  :أمام العبارات التاليه ( X)أو )/( ضع عالمة ـ 2

 صح. األليل الخاص بهذه الصفه  حامل الصفه الوراثيه ال يظهر عليه تأثيرـ 2

) خطأ  .في تجارب مندل غالبا ما تكون أفراد الجيل األول متشابهة الالقحه بالنسبه للصفه المدروسه ـ 2

  (.متباينة الالقحه 

 صح .في الجيل األول دائما ما تظهر في الجيل الثاني الصفه المتنحيه التي ال تظهر ـ 3

 صح .ت تكون التركيب الجيني للكائن جميع األليالت أزواج الجيناـ 4

مربعات ) خطأ  .يمكن استخدام التلقيح االختباري لتوضيح جميع النتاجات الممكنه للتهجينات الوراثيه ـ 5

  (.بانت 

  (.الكروموسومات الجسميه ) خطأ  .تعتبر الكروموسومات الجنسيه مسئوله عن الصفات المتأثره بالجنس ـ 6

 . فات المحدده بالنس بواسطة الجينات الواقعه على الكروموسومات الذاتيه الجسميهيتم التحكم في الصـ 7

 صح

----------------------------------------------------------------------------------------------   

 :أجب عن األسئله التاليه بإيجاز ـ 3

 ( .انعدام السياده ) الوراثه الووسطيه  نين مندل ؟اذكر أحد األنماط الوراثيه التي ال تتبع قواـ 2

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

كون متباين جين يوالفرد الهـ الفرد النقي يكون متشابه الالقحه  ما الفرق بين الفرد النقي والفرد الهجين ؟ـ 2

 .ه الالقح

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 كيف يستخدم التلقيح االختباري لتمييز التركيب الظاهري السائد إذ كان متشابه الالقحه أو متباين الالقحه ؟ـ 3

المتشابه الالقحه يكون لجميع األفراد الناتجين تركيبا عنما يتم تلقيح الفرد النقي السائد مع الفرد المتنحي 

ظاهريا سائدا وعندما يتم تلقيح الفرد متباين الالقحه السائد مع الفرد المتنحي المتشابه الالقحه سيكون لنصف 

 .األفراد الناتجين تركيبا ظاهريا سائدا ولنصفهم اآلخر تركيبا ظاهريا متنحيا 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

كشف الفحص المهري  للكروموسومات  لخص الدليل الذي أدى إلى النظريه الكروموسوميه في الوراثه ؟ـ 4

 المصبوغه عن أنها تسلك سلوك عوامل مندل فهي تنعزل أو تنفصل أثناء االنقسام الميوزي وتوجد في أزواج

 .وتتوزع مستقله 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن نباتات البازالء تحمل أزواجا من  اربه ؟جلماذا كان مندل موفقا في اختيار نباتات البازالء إلجراءء تـ 5

 مكانية تكرار التجارب على نباتات البازالء لسرعة تكاثره الصفات المتضاده سهلة التمييز والرؤيه وإل

 .وتميز أزهار البازالء بتركيب يمكن من التحكم في طريقة التلقيح ذاتيا أو خلطيا ( قصر دورة الحياة ) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

كيف اختلفت نتائج تجارب باتسون وبانت عن الفرضيات التي افترضاها كيف يمكنا من تفسير هذا وضح ـ 6

للتراكيب الجينيه وللتراكيب الظاهريه لكنهما لم  9 : 3 : 3 : 1توقع العالمان ظهور النسبه  االختالف ؟

حدث بينهما ارتباط (  لون األزهار وشكل حبوب اللقاح) يحصال على هذه النسبه ألن جيني هاتين الصفتين 

 .ألنهما يقعان قريبين أحدهما من اآلخر على الكروموسوم نفسه 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
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ه على أحد النفصال الجينات الترابط كيف تتكون التراكيب الجينيه الجديده للجينات المرتبطه ؟ـ 7

 .الكروموسومات المتماثله أثناء الطور التمهيدي األول من االنقسام الميوزي 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

ألن الذكور تستقبل  نسي في ذكور اإلنسان ؟جلماذا تظهر الصفات المتنحيه الواقعه على الكروموسوم الـ 8

 .واحد قثط  Xكروموسوم 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

اكتشف  ؟(الدروسوفيال ) ما المفاهيم الرئيسيه التي اكتشفها مورجان نتيجة أبحاثه على ذبابة الفاكههـ 9

 طه بالجنس وقدم الدليل على أن الكروموسومات هي المواضع لعوامل مندل الوراثيه مورجان الجينات المرتب

 ******************************************************** 
 :تحقق من مهارتك ـ 4

 :ـ كون خريطة المفاهيم 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .جميع البذور للنباتات الناته من الجيل األول ستكون ملساء وقسرة بذرتها رمادية اللون  :ـ تطبيق المفاهيم 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .كنقطة للبدايه (  239) األشكال ويمكن استخدام الشكل  تتوزعس :ـ تطبيق المفاهيم 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

مندل بدراسته على أزهار حنك السبع  كان يدرس النمط الوراثي المعروف  لو قام :ـ تطبيق المفاهيم 4

والذي يتميز بوجود ثالثة تراكيب ظاهريه للصفه ولم يكن ليستطيع وضع ( انعدام السياده ) ده الوسطيه بالسيا

ن لون أزهار قوانينه إال أن نتائه كانت لتؤكد االفتراض السائد في أيامه بأن صفات اآلباء تمتزج في األبناء أل

    لنباتات اآلباء   نبات حنك السبع في الجيل األول يعتبر مزيجا بين لوني أزهار ا

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .تصف أبنائه الذكور واإلناث سيصابون بهذا المرض   : تحديد السبب والتأثير ـ 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 (.تزاوج بين كائن هجين وآخر متنح ) أجريت في الحاالت الثالث تالقيح اختياريه   :ـ تطبيق المفاهيم 6

لكل تركيب أو نسب  %25تراكيب ظاهريه بنسب مئويه ليست  4بما أننا حصلنا في الحاالت الثالث على 

تراكيب ظاهريه بنسب متساويه كما أنها  4هجين ثنائي بتوزيع مستقل أي حالة ت لذلك فهي ليست( 1:1:1:1)

لذلك فهي حاالت تهجين ( حيث نحصل على تركيبين ظاهرين بنسب متساويه ) ليست حالة ارتباط كامل 

 .ثنائي مع ارتباط جزئي تتبعه عملية عبور 

--------------------------------------------------------------------------------------------------   
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غير ( II-5) و (II-4)مصاب بالمهق في حين أن أبويه (  I-III) الشخص * ـ (أ)  :ـ تطبيق المفاهيم 7

من كل من أبويه لذلك فالوالدان  ـ هذا الشخص حصل على األليل المسئول عن المهق مصابين بالمهق

ندهما أليل المهق بالرغم من أنهما طبيعيان لذلك فاألليل المسئول عن طبيعيان لكنهما متباينا الالقحه أي أن ع

 . المهق هو أليل متنح 

 (.المهق ) رمز لألليل المتني ( a)و   رمز لألليل الطبيعي( A)لنعطي اآلن رموزا لألليالت 
 

تالي من ـ لكي نعرف اآلن ما إذا كان األليل موجودا على كروموسوم جسمي أو جنسي نجري التحليل ال*

 :خالل اإلجابه عن األسئله التاليه 

 .هو رجل طبيعي ( II-4)كال ألن الوالد ؟  ( Yهل الجنين موجود على كروموسوم ) * 
 

فسيكون التركيب  Xودا على الكروموسوم جمو نلو كان الجي ؟(  Xهل الجنين موجود على كروموسوم )  *

Yغير المصاب بالمهق ( I-1)الجيني للوالد 
A

X ته وزوج(2-I ) المصابه
a

X
a

X  وابنتهما(2-II ) ستحصل

على 
A

X من والدها و
a

X  من والدتها وبالتالي سيكون تركيبها الجيني
a

X
A

X  ولن تكون مصابه بالمهق لكن

بحسب سجل النسب هي مصابه بالمهق لذلك الجين المسئول ليس موجودا على كروموسوم نسي أي أن 

 .المسئول موجدود على كروموسوم جسمي  الفرضيه المطروحه مرفوضه إذ أن الجين

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 . Aaهو ( II-5)والشخص ( II-4)التركيب الجيني للشخص ـ ( ب)

 . aaهو ( III-1)ـ التركيب الجيني للشخص 

 .AAأو  Aaهو ( III-2)ـ التركيب الجيني للشخص 

 .AAأو  Aaهو ( III-3)ـ التركيب الجيني للشخص 

--------------------------------------------------------------------------------------------------   

سليما وذكرا ( بنة الذكر المريض ) يجب أن تتضمن اإلجابات تهجينا بين األنثى الحامله   :ـ تصميم تجربه 8

فإن المرض سيظهر في األبناء (  Xمحموال على الكروموسوم الجنسي ) لو كان الجنين مرتبطا بالجنس 

 . الذكور فقط ولو كان الجين محموال على كروموسوم جسمي سيظهر المرض في كل من الذكور واإلناث 

--------------------------------------------------------------------------------------------------   

لكل من األجنه األرجوانيه والعيون الخضراء صفتان سائدتان ألنهما تظهران على  :ـ تفسير شكل بياني 9

غالبية الفراشات أما األجنه الصفراء والعيون البيضاء فصفتان متنحيتان ألنهما تظهران في عدد أقل من 

 . الفراشات 

--------------------------------------------------------------------------------------------------   

تبين النتائج في الشكل البياني أنه يوجد إرتباط بين صفتا لون السم وتنقيط الجسم كما   :ـ تفسير شكل بياني20

 . أن اللون البني والسم المنقط هما الصفتان السائدتان 

--------------------------------------------------------------------------------------------------   

وذكرا ( بنة الذكر المريض ) يجب أن تتضمن اإلجابات تهجينا بين األنثى الحامله   :ـ تفسير شكل بياني20

هر في فإن المرض سيظ(  Xمحموال على الكروموسوم الجنسي ) سليما لو كان الجنين مرتبطا بالجنس 

األبناء الذكور فقط ولو كان الجين محموال على كروموسوم جسمي سيظهر المرض في كل من الذكور 

 . واإلناث 

--------------------------------------------------------------------------------------------------   

دل األزهار وطول النبات ـ الصفات التي يدرسها درس من         :ـ علم األحياء والفن 2 :ـ المشاريع 22

العلماء في الصور الفوتوغرافيه لألشخاص هي لون العيون وشحمة األذن ولون الشعر ؤوغيرها منالصفات 

 . الطبيعيه 
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 .  يجب وصف نباتات الجيل األول         :األحياء وعلم االجتماع ـ علم 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------   

اء وقت تميزت أعمال مندل باستخدام علم الرياضيات وقد كان علماء األحي         :ـ علم األحياء والتاريخ 3

ذلك ال يفهمون وال يقدرون قيمة علم الرياضيات في تفسير نتائج التارب واألبحاث باإلضافه إلى أن علم 

األحياء كان وصفيا في المقام األول وال يهتم بالتجربه التي أسس عليها مندل أبحاثه لذلك لم تقبل نتائج أعماله 

================================================= =========  
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