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 طرائك فً العلم -1-المسم  -0-الوحدة 

 ما الممصود بالعلم 

 هو العملٌة المائمة على اإلستمصاء التً تساعد على التطوٌر التفسٌرات حول أحداث فً الطبٌعة . :(العلم ) -

 * فئات العلوم الرئٌسٌة 

 ٌدرس علم األحٌاء وعلم الفٌزٌاء .أي العلوم ٌدرسها ؟إنتاج نوعٌة أفضل من األطراف الصناعٌة 

 تغٌرات فً العلوم : -

 (نموذج السحابة اإللكترونٌة)نموذج الولت الحاضر للذرة نموذج ذرة رذرفورد طومسوننموذج ذرة 

ٌتكون من الكترونات مضمنة 
 فً كرة من الشحنة الموجبة

تتكون الذرة من نواة تتضمن إلكترونات تدور 
 حولها تماما كما تدور الكواكب حول الشمس

 إلكترونٌة .تكون النواة من بروتونات ونٌوترونات محاطة بسحابة 
 هً الفضاء الذي ٌحتوى على الكترونات تتحرن بسرعة كبٌرة .:  (السحابة اإللكترونٌة)

 

 هو النمط العام المتبع فً إجراء التحمٌمات .)الطرق العلمٌة (:  -أ الطرق العلمٌة : -

 . استنتاج الخالصات –6تحلٌل بٌانات 5-اختبار فرضٌة  4تكون فرضٌة 3جمع المعلومات 2تحدٌد المشكلة  1ٌتم فً عدة خطوات هً : -ب

 : ٌتضمن بٌان المشكلة نفسها . تحدٌد المشكلة -1

 عن طرٌك جمع المعلومات والمالحظات تفسٌرها . جمع المعلومات : -2

الفرضٌة هً شرح معمول  تكون الفرضٌة : -3

 المشكلة بإستخدام ما تعرفه وماتالحظه .

 اختبار فرضٌة :  -4

  هً اختبار تأثٌر شًء على شًء أخر بإستخدام ضابط(:التجربة )

 هو كمٌة ٌمكن أن ٌكون لها أكثر من لٌمة واحدة . : (المتغٌر) -

المتغٌر الذي ٌتم تغٌره إلختبار التأثٌر فً المتغٌر التابع  :(المتغٌر المستمل ) -

 متغٌر ٌتغٌر وفما للتغٌرات فً المتغٌر المستمل . : (المتغٌر التابع) -.

 عامل ال ٌتغٌر عندما تتغٌر متغٌرات أخرى  :(الثابت ) -

 المعٌار الذي ٌمكن بموجبه ممارنة نتائج اإلختبار . :(الضابط ) -

ٌتم تحلٌل المعلومات التً تم جمعها : تحلٌل البٌانات -5

 اضافٌة .مما لد ٌساعد فً التوصل اإلستنتاجات 

 مراجعة من األلران : أي مراجعة المعلومات النهائٌة من لبل العلماء متخصصٌن فً مجال الدراسة نفسها --أ استنتاج الخالصات  -6

 أو غٌر ممصود نحو نتٌجة محددة مٌل ممصودهو : (اإلنحٌاز ) -ب 

 علم الفٌزٌاء االحٌاء (أو )علم  الحٌاة علم االرضعلم 

 والطالة المادة ةدراس حٌوان ( –الكائنات  الحٌة)نبات  ةهو دراس ٌبحث فً األرض والفضاء
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 .تصور المفاهٌم بإستخدام النماذج : -

 فكرة أو حدثا أو عنصرا لمساعدة الناس على فهمه بصورة أفضل . :(النموذج )  -1

 مثل نموذج انتمال الضوء عبر الفضاء للعالم لورد كٌلفٌن . :نماذج عبر التارٌخ   -2

 مثل نماذج المحاكاة الحاسوبٌة . :نماذج التكنولوجٌا الممدمة  -3

 العلمٌة والمانون العلمً :ممارنة بٌن النظرٌة  -النظرٌات العلمٌة والموانٌن العلمٌة 

 المانون العلمً النظرٌة العلمٌة وجة الممارنة

تفسٌر لمالحظات أو احداث بناءا على المعرفة المكتسبة من عدة  التعرٌف

 مالحظات أو فرضٌا

 لاعدة توضح نمطا فً الطبٌعة

 لانون حفظ الطالة  الجزئٌة الحركٌة نظرٌة المثل  مثال

 .والتحمٌمات من المالحظات العدٌد على لائم تفسٌر هً العلمٌة األزمان، النظرٌة جمٌع فً صحًٌحا ٌبدو بٌان هو العلمً المانون إن ؟لانونًا النظرٌة تصبح أن ٌمكن ال لماذا

 معاٌٌر المٌاس -2-المسم  -0-الوحدة 

 النظام الدولً للوحدات : -

 النظام الدولً للوحدات : نظام متفك علٌه دولٌا وٌضم سبع وحدات لٌاس أساسٌة .

 

 البادئات  : هً عبارة  عن جزء من عشرة أو  مضاعفات العدد 01 .
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 * لٌاس الطول :

 وحدات الطول حسب مادة المٌاس . -2   المتر أكبر من الٌاردة . -1

 لٌاس الحجم  -

 : ممدار الفضاء الذي ٌشغله جسم ما (الحجم)

 1ml=1cm3   السنتٌمتر المكعب = مٌللٌلترا واحد .

 (السنتٌمتر المكعب –المٌللٌلتر  –اللٌلتر  لٌاس الحجم ) وحدة

 لٌاس الكتلة والكثافة : -

 هً أي شًء ٌشغل حٌزا من الفضاء وله كتلة . : (المادة)

 لٌاس كمٌة المادة (:الكتلة )

 هً الكتلة لكل وحدة حجم من المادة  (:الكثافة )

  .المعدن هذا لتحدٌد  4الجدول استخدم ؟  mL 20وحجمه  158gكتلته مجهول معدن كثافة ما الكثافة احسب مسألة 

158.0 g / 20.0 mL = 7.90 g/mL                                                        حذيذ 

 )الوحدات المشتمة( -

 g/cm3 علٌها بالجمع ما بٌن وحدات النظام الدولً سواء بالضرب أو المسمة مثل وحدة الكثافة هً الوحدة التً ٌتم الحصول 

  لٌاس الولت 

  ) الولت ( هو الفترة الزمنٌة بٌن حدثٌن وحدة لٌاسه هً الثانٌة -1 

 ٌماس بإستخدام ساعة اإلٌماف  أو الساعة ذات المؤشر للثوانً -2 

 لٌاس درجة الحرارة 

 

 

 

 

 

 الفهرنهاٌت الكلفن الدرجة المئوٌة لٌاس درجة الحرارةوحدات 

 0C 273K 32F درجة تجمد الماء

 100C 373K 212F درجة غلٌان الماء

 (-273Cالذي ٌمكن ، تصل إلٌه درجة  الحرارة وٌساوي) الحد األدنً  )الصفر المطلك ( -1

  ((37Cدرجة حرارة جسم اإلنسان  -2

 ممٌاس كلفن ؟الً  ((27Cحول درجة حرارة 

 الحل  
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 التواصل باستخدام الرسومات البٌانٌة  -3-المسم  -0-الوحدة  

 :)اٌشعُ اٌج١بٟٔ (   ػشع ِشئٟ ٌّؼٍِٛبد أٚ ث١بٔبد 

مخطط بٌانً ٌمثل �
  لسرعة عبر الزمناتغٌّر

 اٌّزغ١ش اٌزبثغ اٌّزغ١ش اٌّغزمً 

 X Y تمثٌله  علً المحور 

 اٌشأعٟ األفمٟ المحور

 الرسومات البٌانٌة الخطٌة  -1

  الٌجاد العاللة بٌن متغٌرٌنتستخدم  -1

 الرسومات البٌانٌة باألعمدة -2

 مهم فً ممارنة المعلومات أو عرض البٌانات التً ال تتغٌر بصفة مستمرة  -1 

 

 الرسومات البٌانٌة الدائرٌة ) المخطط الدائري (  -3

 وٌستخدم لعرض النسبة المئوٌة  -2ٌستخدم لتمسٌٌم بعض الكمٌات الثاٌتة إلً أجزاء   -1

تمعن الشكل التالي الذي يوضح مصادر الطاقة المستخدمة 
 في الواليات المتحدة في 2002 ثم أجب عما يمي 

ِظبدس اٌطبلخ اٌّغزخذِخ فٟ  ِب أوضش– 1

 اٌٛال٠بد اٌّزحذح  ......................النفط...
ِب ِٛسد اٌطبلخ اٌّزغذداألوضش اعزخذاِب فٟ   -2

 اٌٛال٠بد اٌّزحذدح ............طاقة الكتمة الحيوية

وُ رجٍغ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍٛلٛد األحفٛسٞ– 3  

  ) ٔفظ – فحُ – غبص طج١ؼٟ (......%.55.

 m/s) (السرعة (s )الزمن الممطوع

0 0 

1 3 

2 7 

3 12 
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 الوحدة -0- المسم -4- العلم والتكنولوجٌا

 - ِب اٌزىٌٕٛٛع١ب )اٌزىٌٕٛٛع١ب( ٟ٘ رطجك اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ اٌّشرجطخ ثىً ِٓ اٌّٛاد ٚاٌؼ١ٍّبد ِّب ٠حمك اٌفبئذح ٌإلٔغبْ .

 أٚال أِضٍخ اٌزىٌٕٛٛع١ب :  1- طٕبػخ اٌغ١بساد 2- شجىخ  اٌطشق اٌغش٠ؼخ اٌّح١ٍخ 3- لشص األعجش٠ٓ

 صب١ٔب اٌؼٕبطش اٌزىٌٕٛٛع١خ :

. فٟ اٌّبضٟ وبْ ٠غزخذِْٛ س٠شخ اٌىزبثخ ٚاألْ اعزخذِٛا األلالَ اٌّؼذ١ٔخ ٚسؤٚط اٌىزبثخ إٌمط١خ ٚاٌمٍُ اٌحجش   

 صبٌضب  اٌزم١ٕبد أٚ األعب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١خ 

وً أعٍٛة ٘ٛ ػجبسح ػٓ رم١ٕخ  -2طجبػخ ٚرغ١ٍف اٌىزت اٌّذسع١خ      رغ١شد أعب١ٌت -1  

 ساثؼب  اٌّٙبساد أٚ اٌّؼشفخ اٌزىٌٕٛٛع١خ:

ِٙبساد اٌىّج١ٛرش ِطٍٛثخ فٟ اعزخذاَ اٌجشاِظ اٌّؼزّذح فٟ ئٔشبء اٌىزت ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّغزٕذاد .   

 خبِغب األٔظّخ اٌزىٌٕٛٛع١خ :

  )إٌظبَ اٌزىٌٕٛٛعٟ (٘ٛ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ أٔٛاع اٌزىٌٕٛٛع١ب األخشٜ اٌزٟ رُ اٌغّغ ث١ٕٙب ألداح ِّٙخ ِؼ١ٕخ ِضً طٕبػخ اٌطبئشاد .

 علل : صناعة الطائرات تعد نظاما تكنولوجٌا ؟

  ألْ )اٌظٕبػخ (ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ األالد ٚاألٔظّخ ٚاٌّؼبسف ٚاإلعشاد 

 ٠ٚشىً وً ِٓ اٌّطبساد ٚاٌط١بس٠ٓ ٚاٌٛلٛد ٚػ١ٍّخ حغض اٌززاوش ِغزّؼ١ٓ ٔظبَ اٌزىٌٕٛٛع١ب .

 عبدعب - اإلحز١بعبد اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؼب١ٌّخ

 اٌجٍذاْ اٌظٕبػ١خ اٌجٍذاْ إٌب١ِخ - اإلحز١بعبد اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؼب١ٌّخ 

 غ١ٕخ  فم١شح اٌفمش 

 أِش٠ىب  و١ٕ١ب اٌذٌٚخ

ِزٛفشح ع١ذح اٌظحخ  ِحذٚدح اٌشػب٠خ اٌظح١خ   

اٌغفبفٔمض فٟ اٌغزاء ثغجت  اٌغزاء  عٛدح اٌّٛاد اٌغزائ١خ  

 أٚاخش اٌغجؼ١ٕ١بد ِٕزظف اٌخّغ١ٕبد ِزٛعظ اٌؼّش 

ر١ٌٛذ اٌطبلخ ( –)رٕم١خ ١ِبٖ اٌششة  اٌحٍٛي اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغشاحخ اٌزغ١ٍّخ اٌّشٛ٘خ-2عشاحخ اٌؼ١ْٛ ٌٍزخٍض ِٓ اسرذاء إٌظبسح  -1   

أعٙضح وّج١ٛرش راوشح وج١شح ٚعشػخ أوجش -3  

 إجابتن اشرح العالم؟ الرٌفٌة حول المناطك فً التكنولوجٌا هذه تُستخدم هل .العالم أنحاء كل فً شائعة تكنولوجٌا الخلوٌة الهواتف تعتبر
 

 ٌششاء إٌمٛد األشخبص ٠ّزٍه ال ٚلذ اٌىٙشثبئ١خ ٌٍطبلخ ِظذس ٠زٛاعذ ال اٌش٠ف١خ، لذ إٌّبطك فٟ ٌىٓ .اٌىج١شح اٌّذْ فٟ ل١ّخ ٌٙب ع١ىْٛ.

 .اٌش٠ف١خ إٌّبطك ِٓ اٌؼذ٠ذ فٟ اٌخ٠ٍٛخ ِحذٚدح اٌٙٛارف رغط١خ أْ وّب .اٌخ٠ٍٛخ اٌٙٛارف

 

 نوع؟ كل األلل على على مثالٌن واعطِ  التكنولوجٌا أنواع فصنّ 
. 

 (رغٛق ِٚشوض ِطبس إٌظبَ،) (إٌظ١خ؛ ٚرجبدي اٌشعبئً ع١بسح ل١بدح اٌّؼشفخ، )؛(اٌغشاس ثبعزخذاَ ِٕضي ٚاٌضساػخ ثٕبء اٌطش٠مخ، ) 

اٌزٍفض٠ْٛ ( –) ِضً اٌشاد٠ٛ  1- عٙبص ِٓ طٕغ اإلٔغبْ  

ٚاٌخضف ( ِضً ) طٕبػخ اٌضعبط 2- أعب١ٌت أٚ رم١ٕبد ٌظٕغ شٟء أٚ أداح  

 ِضً )اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌم١بدح اٌطبئشح ( 3- اٌّؼشفخ أٚ اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌزشغ١ً أٌخ ِٓ طٕغ اإلٔغبْ

 ِضً )اإلٔزشٔذ ٚ٘ٛ ٔظبَ ٌّشبسوخ اٌّؼٍِٛبد .( 4- ِٕظِٛخ ِٓ األشخبص ٚاٌؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ أداح ِّٙخ ِؼ١ٕخ
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 التً تسهم فً تشكٌل التكنولوجٌا . االجتماعٌة الموى -

 ) اٌّغزّغ (: ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ األشخبص ٠شبسوْٛ اٌم١ُ ٚاٌّؼزمذاد ٔفغٙب . 

  * ششاء اٌغ١بساد راد اٌىفبءح فٟ اعزخذاَ اٌٛلٛد ٚرم١ٍٍٗ .                                                               الجبي اٌّغزٍٙه ػٍٝ اٌششاء : -

 * ئرا اِزٕغ اٌّغزٍٙه ػٓ ششاء ِٕزظ فٍٓ ٠زُ ئٔزبعٗ ِشح أخشٜ .

 اٌم١ُ اٌشخظ١خ : -

 * ٠ذػُ األشخبص رط٠ٛش إٌّزظ اٌزٞ ٠زٛافك ِغ ل١ُّٙ اٌشخظ١خ .

 * حظٛي ِشبس٠غ اٌزىٌٕٛٛع١ب ػٍٝ اٌز٠ًّٛ .   * اٌزظ٠ٛذ فٟ اإلٔزخبثبد .

 التً تسهم فً تشكٌل التكنولوجٌا . االلتصادٌة الموى -

 اٌمٜٛ اإللزظبد٠خ :

 اٌظٕبػبد اٌخبطخ -3 اٌّإعغبد اٌخبطخ :  -2 اٌحىِٛخ اٌف١ذسا١ٌخ -1

ٟ٘ ئحذٜ اٌّإعغبد *

اٌزٟ رخظض أِٛاال 

ٚاٌزط٠ٛش فٟ ٌغشع اٌجحش 

  ِغبي اٌزىٌٕٛٛع١ب

) ِغبالد اٌضساػخ *ِضً 

 ٚاٌذفبع ٚاٌطبلخ (

* ٟ٘ ِٕظّخ غ١ش حى١ِٛخ ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ األشخبص ٠ؼٍّْٛ 

 ِؼب ِٓ أعً رحم١ك ٘ذف ِشزشن .

* ٠زُ اٌزجشع ثبألِٛاي ٌألثحبس اٌزٟ رخذَ اٌّغزّغ ِضً عشطبْ اٌضذٞ ٚعٛء 

 اٌزغز٠خ اٌؼضٍٟ .

 األِٛاي ػٓ طش٠ك اٌغجبلبد أٚ حّالد عّغ اٌزجشػبد أٚ ػجش اٌزٍفبص .* ٠زُ عّغ 

رخظض اٌظٕبػبد 

اٌخبطخ عضءا ِٓ أسثبحٙب 

ألغشاع اٌجحش ٚاٌزط٠ٛش 

ٌزٕزظ ِٕزظ عذ٠ذ ٠حمك ٌٙب 

 أسثبحب 

 

 المضاٌا األدبٌة واألخاللٌة 

ػ١ٍّخ عّغ اٌج١بٔبد ٚرح١ٍٍٙب ٚئػذاد اٌزمبس٠ش .رغبػذ األخالل١بد اٌؼٍّبء فٟ ٚضغ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ ٠زفمْٛ ػٍٝ ارجبػٙب خالي   

 س: اذكر بعض المضاٌا األخاللٌة ؟ اعشاء اٌزغبسة ػٍٝ اإلٔغبْ ٚاٌح١ٛاْ ثأعٍٛة ٚحشٟ

 - عالج تلن المضٌة : ٚضغ لٛا١ٔٓ ٚرٛع١ٙبد ػبِخ ٌّٕغ اٌزؼبًِ غ١ش األخاللٟ ِغ اإلٔغبْ ٚاٌح١ٛاْ خالي األثحبس اٌؼ١ٍّخ .

 س: ماسبب أهمٌة تحرر العلماء لألمانة ؟

 ألْ لذ ٠زغجت ػذَ رحشٜ األِبٔخ ِغ اٌج١بٔبد اٌؼ١ٍّخ فٟ األضشاس ثزحم١مبد اٌؼٍّبء األخش٠ٓ .

 التكنولوجٌا األحٌائٌة 

 1- )التكنولوجٌا األحٌائٌة ( ٟ٘ اٌزطج١ك اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌزٞ ٠غزخذَ اٌىبئٕبد اٌح١خ أٚ األٔظّخ اٌح١خ 

 2- أمثلة التكنولوجٌا األحٌائٌة أ- تربٌة الحٌوانات للحصول علً سمات معٌنة 

  ب- استخدام التخمٌر للحصول علً الجبن أو المشروبات الغازٌة وصنع الخبز

 ج – الخالٌا الجذعٌة والمحاصٌل المعدلة وراثٌا 

 ؟التكنولوجٌا أنواع تمدٌر مستوى على االختالف سبب ح اشر

ُ   ح١ش ِٓ اٌؼبٌُ أٔحبء وً فٟ األِبوٓ رخزٍف  اٌىض١ش فٟ ٠ٛعذ ال اٌّضبي، عج١ً ػٍٝ .ٌٍؼبِخ اٌّزٛافشح اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌّٛاسد و

 

 .ل١ّخ راد رىْٛ ٌٚٓ األِبوٓ ٘زٖ فٟ اٌفبئذح ػذ٠ّخ األعٙضح اٌىٙشثبئ١خ عزىْٛ ثزٌه، .إٌّبصي فٟ وٙشثبئ١خ طبلخ األِبوٓ ِٓ

 .تموٌلها الحكومة التً ستتولى المشروعات فً العادٌون المواطنون ٌؤثر كٌف
 .اٌمشاساد ارخبر أشخبًطب ٠زٌْٛٛ ٠ٕزخجْٛ ألُٔٙ ِجبشش غ١ش طٛد   اٌؼبد١٠ٓ ٌٍّٛاط١ٕٓ
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 ما المعــــــــــــــــــــــدن ؟

 خصـــــــــــــــــائص المعـــــــــــــدن 

.محددة  ة: جسم صلب غٌر عضوي ٌتكون بصورة طبٌعٌة وله تركٌب كٌمٌائً معٌن وبنٌة بلورٌ (المعدن)  

 س / استنتج خصائص المعدن . ..................................                       ...................................

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

 علل :الماس  الصناعً والمواد الكٌمٌائٌة االخرى لٌست معادن ؟ ...........ألتها لٌست متكونة طبٌعٌا............. 

 علل الملح معدن ؟   .........ألنه غٌر عضوي........... 

 علل : السكر والفحم لٌست معادن ؟ ...........ألنه ٌستخرج من النباتات )مادة عضوٌة ( .............

 )البلورة(: جسم صلب تكون فٌه الذرات مرتبطة فً أتماط متكررة .

 علل:البلورات األكثر شٌوعا مثل الكوارتز ٌكون الترتٌب الذري الداخلً للمعدن غٌر ظاهر ؟ ألن المعدن ٌكون لد تكون فً حٌز محصور

 علل : ال ٌعتبر أي سائل أو غاز معدن ؟ ..........ألن لٌس له شكل أو حجم محدد ..............

 .من السٌلٌكون مركب من ذرتٌن أكسجٌن وذره واحدة  : 2Si Oالكوارتز 

 

 

 معدن الكوارتز

                                                                        

 لدرجه الحرارة .د ٌختلف التركٌب الكٌمٌائً فً بعض المعادن تبعا ل التنوع فً التركٌب :

 نورثٌتاأل معدن تلبٌاأل معدن ورٌتالالبراد

 غنً بالكالسٌوم غنً بالصودٌوم غنً بالصودٌوم والكالسٌوم

 ةٌتكون عند درجه حراره مرتفع ةٌتكون عند درجه حراره منخفض ٌتكون عند درجه حراره متوسطة
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 المعدن ؟ ٌحدث االختالف فً مظهر:عند درجات الحرارة المرتفعة  علل 

 ..........اختالف نمط النمو ........ -6   ..........تغٌٌر بسٌط بالتركٌب الكٌمٌائً  ...........-0بسبب :

 الل كثافة  :معادن مصدرها الصهارة

 .رض راكم تحت سطح األتالمنصهرة التً تتكون وت: المادة (الصهارة )

 ةالبلورات الكبٌر ةالبلورات الصغٌر

 التً تبرد ببطء  ةتتكون من الصهار ةالتً تبرد بسرع ةالصهارتتكون من 

  معادن مصدرها المحالٌل

 .ن الذوبان عالمذاب : المحلول الذي ٌزداد فٌه كمٌه (المحلول فوق المشبع )

 . ةالساخن وثمثل الملح الصخري وٌنابٌع المام ةسائل ة: المعادن التً تتكون من جراء تبخر ماد(المتبخرات )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادنـــــــــــــــــــــالمعد ـــــــــتحدٌ

 :ٌتم تحدٌد المعادن طبما للخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌه للمعادن مثل 

    ( المخدش  6       ( المكسر 5       ( االنفصال    4       ( المساوة     3        ( البرٌك  6   لشكل البلوري   ( ا0 

 ( خصائص ممٌزة اخرى 00( الوزن النوعً     01       ( الكثافة   9     ( النسٌج     8                  ( اللون  7

  : لوريـــــــــــــــــكل البــــــــــــــــالش( 0

 نهاٌتٌن مدببتٌن واألوجه الستة شكل المكعب الشكل البلوري

 الكوارتزبلورات  بلورات الهالٌت ) ملح الطعام ( المثال
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 .الطرٌمه التً ٌعكس بها المعدن الضوء السالط على سطحه  : (رٌكــــــــــــــــــــــالب)( 2 

 الال فلزي الفلزي نوع البرٌك

 –النحاس  –الذهب  –الفضه  األمثلة
 الجالٌنا

 الكبرٌت –الكوارتز  –الجبس   -كالسٌت 

 برٌك باهت او لإلإي او شمعً او حرٌري او أرضً  سطحها المع  

 حجر السفالٌراٌت معدن ذو برٌك فلزي ولكنه لٌس فلز  -0 :  مالحظة -

 للمعدن  ةالبرٌك لٌس خاصٌه ممٌز   -6 -

 .المعدن للخدش  ةلمواد وهو اختبار لمدى لابلٌا وةالمس هسممٌاس مو : (اوةــــــــــــــــــــــــالمس)( 3 

 .........ألنه أشد لساوة ؟  .......  دوات المطع أكثر حدةلماس ٌستخدم كأداه لمطع او لجعل أمعدن اعلل : 

 

 

 

 

 

 

4 )

 ةٌتم الكسر عند الروابط الضعٌف ر :ــــــــــــــــــــــال والمكســـــــــــــاالنفص

 .وانتظام على طول مستوى سطحً ة :المعدن الذي ٌنشك نسبٌا بسهول (الــــــــــــــــاالنفص) -4

 .* ٌتكون االنفصال عندما ٌنكسر المعدن على طول مستوى معٌن  ٌضعف فٌه الروابط 

 المعادن التً تتكسر دون انتظام أو بحواف متعرجة . : (رــــــــــــــــالمكس)(  5

 .واع من الكوارتز لها مكسر عادي مثال ) الصوان والجاسر والكالسٌدونً ( أن

 .لون مسحوق المعدن  : (دشـــــــــــــــالمخ)(  6

 .ب( بعض المعادن الٌشبه لونها الخارجً لون المخدش                          بٌض لونها أ ةأ( المعادن الفلزٌ

 :له تكونان مختلفان و  مخدشه بنٌا مائال للحمرة:  تمعدن الهٌماتٌ ج(

 صدئؤ  تكون بفعل التجوٌة ( و)هٌماتٌت                                          ( صهارةا  تكون من الٌفض ت) هٌماتٌ

 انكسار ولٌس انفصال فً ثالث اتجاهات تام فً اتجاه واحد نوع االنفصال

 الكوارتز والصوان معدن الهالٌت معدن المٌكا مثال
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  (2 ) مــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمس

 ادن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع المعــــــــــــــــــــــــأن

 ادن :ــــــــــــات المعــــــــــمجموع

 

 

 

 

  

 .كثرالمعادن التً تحتوي على السٌلٌكون واألكسجٌن باالضافة إى عنصر آخر أو أ كات (ـــــــــ)السٌلٌ( 1

 والكوارتز  اربكثر شٌوعا وهما الفلس( تشمل المعادن األ0

 .رضٌة األ ةرفً المش ة% من المعادن الموجود96( تمثل 6

 كسجٌن (أ –وجه السٌلٌكون )رباعً أاألساسٌة  ( وحده بناء السٌلٌكات 3

 .ضالع ٌشبه الهرم أوجه على شكل مثلث متساوي اال ةربعجسم هندسً صلب له أ وجه :األرباعً ( 4

 .الخارجً  ةفً مستوى الطال ةااللكترونات الموجود :(الكترونات التكافؤ )(5

 . ةمركزٌ ةرذالكترونات تكافإ وهً  4تتمٌز ب  (ذره السٌلٌكون )(6
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 ( 3CO -6 )  كثرة من عنصر فلزي أو أمعادن مركب: ات ( ـــــــــــــــــــــ) الكربون( 2 

 الحجر الجٌري الكر بونات موجودة فً (2ٌت زالرودوكرو – تمٌوالدول –المعادن : الكالسٌت  ةمثلأ (0

 

 

 

 

 

 .كسجٌن وفلز من األ ةمركبات مإلف :  ٌد (ـــــــــــــــكاس) األ( 3 

 .اكاسٌد حدٌد  Fe3o4 توالماغنتٌ Fe2o3( معادن الهٌماتٌت 0

 .الحتوائه على الٌورانٌوم ٌستخدم فً تولٌد الطاله النووٌة  UO2  تورانٌنٌ( معدن ال6ٌ

 

 

 

 

 

 2FeSمإلفه من الكبرٌت وعنصر اخر مثل : البٌرٌت  : دات ( ــــــــــ) الكبرٌتٌ(4

-2  ) تتكون من عناصر مرتبطه بمجموعه الكبرٌتات : ات (ـــــــــــــ) الكبرٌت( 5
4OS  )مثل االنهٌدرٌت . 

   NaClٌوم مثل الهالٌت سلاتتكون من كلورٌد او فلور مرتبط بالصودٌوم او ك : دات (ـــــــــــــ) الهالٌ( 6

 .تتكون من عنصر واحد فمط   Cuو النحاس أ    Agمثل الفضه  : ( ةــــصلٌر األـــــلعناص) (7

 .و العناصر داخل المعدن عن وجود كمٌات من بعض المركبات أ اللون : ٌنتج

 

 

 

 

 المٌكا االسبستوس

 سلٌكات صفائحٌة )الفٌلوسٌلٌكات (  وجه مزدوجةرباعً أسالسل 

مونٌوم ( ارتباط بٌن أٌونات )البوتاسٌوم أو األل سالسل ضعٌفة الروابط
 وجه السالبة الشحنة بصفائح رباعً األ الموجٌة
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 ................... فً عٌنات الكوارتز ةبسبب اختالف العناصر النادر................. ؟ ةوان مختلفٌتمتع الكوارتز بأل علل :

 ........ احتوائه على فماعات عدٌده من الغازات والسوائل المحصورةداخل البلورة.. ..... علل : ظهور الكوارتز بلون حلٌبً ؟

 الكوارتز ترٌنسال تالجمش والجابر

 وردي الحتوائه على المنجنٌز او التٌتانٌوم برتمالً ارجوانً احمر

 فً تحدٌد هوٌه المعدن  ة_ اللون من الل المإثرات موثول

 االٌسلندي ؟ السبارحدوث االنكسار المزدوج فً الكالسٌت وهو نوع من  : علل -

 ...................بسبب انكسار شعاع الضوء الواحد الى شعاعٌن وظهور صورتٌن ..........     

 للمعدن  ة( خاصٌه غٌر ممٌز 6          .( ٌصف ملمس المعدن  0 : جــــــــــــــــــــالنسٌاص ـــــــــــــــخص

  التلن: مثل نسٌج شحمً (  ب  مثل الفلورٌت     نسٌج ناعم  أ (  : أنواع النسٌج   

 كتلة وحدة الحجوم من المادة .  : (افةــــــــــــــــــــــــــالكث)

  D = M/V   تذكر أن للمعدن وبنٌته   مالحظة : الكثافه تعكس الكتلة الذرٌة           

  4oCةحرار جةحجم مساو لها من الماء فً در ةالى كتل ةالماد ةبٌن كتل النسبة  : (ًـــــــــــــــوزن النوعـــــــــــــــــال)

 09.3والوزن النوعً للذهب النمً  5.6رٌت ٌالوزن النوعً للبمالحظة :   

 ةادٌــــــــــــــــــــادن االلتصــــــــــــــــــالمع

 .ٌمكن التنمٌب عنها  ةذات لٌم ةمعادن تحتوي على مواد كٌمٌائٌ ات (ـــــــــــــــــــــــــــــامـ) الخ 

  الحدٌد خام ٌحتوي على عنصر تــــــــاتٌــــــــــــــــــالهٌم -0

 لمونٌوم األخام ٌحتوي على عنصر  ٌتـــــــــــــــــــــــــوكسبال -6

 ته الشدٌدةوٌستخدم فً صناعه الكراسً المتحركه بسبب خفه وزنه ولو ٌستخرج من التٌتانٌوم ٌنٌتملمعدن األ_ 3

الغطاء الصخري   ةزالإ ةح تكلفب تصبشرط  أال ةالتصادٌ ةأماكن استخراج الخامات ذات لٌم اجم(ــــــــــــــــــــــــــ)المن

 .الخام نفسه أو فصل الشوائب المعدنٌه أعلى من لٌمة 
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 للخدشصلبة جدا ومماومة  لندرة وجودها وجمالها ةمعادن ثمٌن ( ةمــــــــــــــــــــــار الكرٌــــــــــــــــــــحج) األ

 .للخدش صلبة جدا ومماومة  معادن ثمٌنة لندرة وجودها وجمالها مة (ـــــــــــــــــــــار الكرٌــــــــــــــــــــ) األحج

 الماس (  –الزمرد  –حمر اعه المجوهرات  مثل ) الٌالوت األتصمل وتلمع وتستخدم فً صن

 رجوانً ألذلن ٌكون لونه  حدٌدٌحتوي على  الكوارتز ةحجر كرٌم من مجموع : مت (ــــــــــــــــــــــــــ)الجش

 ةكاشطزرق وتستخدم كماده والٌالوت األ حمراأل لوتالٌاحجار حجر كرٌم ٌتكون من أ :  دوم (ــــــــــــــــــ) الكورون

 الٌالوت االزرق الٌالوت االحمر نوع الحجر

 الكوبالت او الٌتانٌوم الكروم تحتوي على كمٌات ضئٌله من

  
 . دٌوماو الفانمن الكروم أ ةٌلئوكمٌات ضتحتوي على معدن البرٌل  : راء (ـــــــــــرد الخضـــــــــــــار الزمـــــــــــــ) احج

 
 من المٌكا ؟ س : ما الذي ٌجعل الٌالوت األحمر أكثر لٌمة  -

 ...................جماالواكثر الٌالوت نادر الوجودان ...............أل         

 

 ٌكّونانها؟ التً المعادن مجموعة وما .األرضٌة المشرة فً وفرة األكثر العنصرٌن اذكر

 السٌلٌكات مجموعة من واألكسجٌن؛ السٌلٌكون
 .؟الخامات عن للتنمٌب المحتملة البٌئٌة العوالب بعض حول ةفرضٌ َضع

 .والنفاٌات السطحً عن الجرٌان الناتج والتلوث البرٌة الحٌاة إبادة

 .؟المعادن أشباه من أنه على غالبًا األوبال معدن إلى اإلشارة سبب حول فرضٌة َضع
 )محددة كٌمٌائٌة تركٌبة وله طبٌعًٌا وٌتكون صلب( المعدن خصائص بعض األوبال ٌمتلن

 .)معٌنة داخلٌة بنٌة له ٌوجد ال( ذلن غٌر شًء ال لكن

 ؟.للمعادن الموضوعٌة وغٌر الموضوعٌة الخصائص بٌن مٌِّز

 . والعٌة حمائك فهً الموضوعٌة، أما الخصائص متعددة؛ بؤشكال الموضوعٌة غٌر الخصائص تفسٌر ٌمكن

 .واالنفصال المساوة الموضوعٌة، فهً الخصائص أما .والبرٌك واللون النسٌج هً غٌر الموضوعٌة الخصائص إن
 

 319.3g/cmوكثافتها    5g))كتلتها عٌنة حجم احسب
 

 الحل 
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 ارٌةـــــــــخور النــــــــــــــــــــــــــالص ة / ـــــــــــــــــــــدة الثانٌــــــــــــــــــــــالوح

 ارٌة ؟ــــــــــــــــــــخور النــــــــــــــــــــــود بالصــــــــــــــــما الممص

 الحمم الصهارة

 صهارة تتدفك إلى خارج سطح األرض . صخر منصهر تحت سطح األرض

 صخور تتكون عندما تبرد الصهارة أو الحمم وتتبلور . ارٌة (:ــــــــــــــــــــخور النـــــــــــــ)الص 

 ما مصدر الطالة الحرارٌة فً باطن األرض ؟ -

 ....... الحرارة المتولدة من تحلل العناصر المشعةو.......الطالة المتبمٌة من تكون الصهارة فً األرض ..............

 عبارة عن خلٌط ذائب من صخور منصهرة وغازات مذابة وبلورات معدنٌة . :هارة ــــــــــــــــــٌب الصــــــــــــــــــــــترك

  نفسها الموجودة فً المشرة األرضٌة .*العناصر المشعة الموجودة فً الصهارة هً 

 (Na( ) الصودٌوم K( ) البوتاسٌوم Ca( ) الكالسٌوم Mg( )المغنسٌوم Fe( ) الحدٌد Al( ) األلمونٌوم Si( )السٌلٌكون O) األكسجٌن 

 هً األكثر وفرة وأكبر تؤثٌرا فً خصائص الصهارة . كا :ـــــــــــــــــــــلسٌلٌا*

 أكثر لزوجة من الصهارة البازلتٌة .  والٌتٌةـــــــــــــــــــــهارة الرٌـــــــــــــــــــ*الص

 

 ٌختلف التركٌب الكٌمٌائً للحمم عن التركٌب الكٌمٌائً للصهارة التً نشأت منها؟:  علل 

 ....................بسبب تسرب الغازات الذائبة للغالف الجوي ..............                

 هارة :ــــــــــــــــون الصــــــــــتك

 تتكون من انصهار المشرة األرضٌة أو اإلنصهار داخل الوشاح . -0

 المعادن . –الماء  –الضغط  -ٌتؤثر تكون الصهارة بؤربع عوامل هً درجة الحرارة   -6

 درجة الحرارة ترتفع بشكل عام مع زٌادة العمك . -3

 الضغط كلما اتجهنا ألسفل نتٌجة لزٌادة وزن الصخور فوله . ٌزداد -4

 داد محتوى الماء انخفض درجة اإلنصهار زكلما ا -5

 تتمٌز أنواع المعادن بدرجات انصهار مختلفة . -6 .

www.almanahj.com



 ................ /اسى انطانب   -       اػذاد االعزبر ِظطفٟ ػجذاٌفزبػ      6107\6106  -انفصم األول             تاسعانانصف 

 

15 

 

 

 

 مكونة من

 صخور الجرانٌت صخور البازلت

 الفلسبار البوتاسً –الكوارتز  البروكسٌن  -فلسبار الكالسٌوم   –األولٌفٌن 

درجة انصهار عالٌة ألنه ٌحتوي على 

 ممدار ألل من الماء

درجة انصهار منخفضة ألنه ٌحتوي على 

 دار أكبر من الماءمم

  المعادن عند درجة حرارة منخفضة نسبٌا بٌنما تظل معادن أخرى فً حالتها الصلبة ضالعملٌة التً تنصهر فٌها بع  ً( :ــــهار الجزئــــــ)اإلنص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اون ( للعالم الكندي نورمان لٌفً باون .ــــــــــــــــــاعالت بــــــــــــــــــــــلة تفــــــــ) سلس

 العالفة بٌن تبرٌد الصهارة وتكون المعادن التً تشكل الصخور النارٌة تتكون من فرعٌن الفرع األٌسر ، الفرع األٌمن () توضح    

 الفرع األٌمن الفرع األٌسر

 .ٌد المعادن الغنٌة بالحدتمثل  -0

 خضوع تلن المعادن لتغٌر مفاجىء أثناء التبرٌد -6

 بالحدٌد والماغنسٌومأول معدن ٌتبلور هو األولٌفٌن الغنً -3

وتفاعل األولفٌن مع الصهارة مع انخفاض الحرارة  -4

  ٌتكون البروكسٌن ثم األمفٌبول ثم الماٌكا ) بٌوتٌت (

 معادن الفلسبار تغٌر مستمر -0

 أول ماٌتكون معادن غنٌة بالكالسٌوم  -6

 مع انخفاض الحرارة تتحول إلى معادن غنٌة بالصودٌوم-3

مة إلى لب غنً بالكالسٌوم وطبمات تكون بلورات ممس -4

 خارجبة غنٌة بالصودٌوم 

 عندما تبرد الصهارة .عملٌة معاكسة لالنصهارالجزئً  :(ً ــــــــــــــــلور الجزئـــــــــــالتب) 

 *أول المعادن المتبلورة هً أخر المعادن المنصهرة .

 أسئلة على اكتشافات سلسلة تفاعالت باون :

 األولٌفٌن ٌتحول إلى البروكسٌن أثناء التبرٌد فما سبب وجود األولٌفٌن فً بعض الصخور ؟إذا كان  -1

 ألن عند ظروف معٌن تنفصل البلورات حدٌثة التكون عن الصهارة فً طور تبرٌدها وتتولف التفاعالت 

 مما ٌؤدي إلى  تكوٌن جسمٌن نارٌن منفصلٌن .

 

 درجة االنصهار

 الصخور الغنٌة بالسٌلٌكون الصخور الغنٌة بالحدٌد والماغنسٌوم

 تنصهر عند درجة حرارة منخفضة تنصهر عند درجة حرارة عالٌة
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 علل تكون عروق الكوارتز ؟ -2

 ................. تنتج من تبلور أخر األجزاء السائلة من الصهارة فً التصدعات الصخرٌة............      

 

 

 

  عروق الكوارتز

 

 ارٌةــــــــــــــــــــخور النـــــــــنٌف الصـــــــــــتص – 2م ــــــــــــــــــــــــالمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٌن جوفٌة وسطحٌة .تصنف  الصخور على نطاق واسع  -1

 سطحٌة جوفٌة

 تتبلور فوق سطح األرضو تبرد الصهارة ة تتبلور أسفل سطح األرضوتبرد الصهارة 

 بلوراتها صغٌرة بلوراتها كبٌرة

 .البازلتٌة  ، الصخور الجرانٌتٌة والمتوسطة وفوق الماعدٌة تصنف الصخور على حسب مكوناتها المعدنٌة الصخور 

 الجرانٌتٌة البازلتٌة نوع الصخر

 الفلسٌة المافٌة االسم

 فاتحة داكنة لون الصخر

 كثٌرة للٌلة نسبة السٌلٌكا

 كوارتز وفلسبار البالجٌوكلٌز والبروكسٌن المعادن األكثر تواجدا

 الجرانٌت الجابرو مثال
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 تحمل مزٌجا من خصائص البازلت والجرانٌت مثل : ة :ـــــــــــــــخور المتوسطـــــــــــــالص

 الدٌوراٌت --6             دالفلسبار البالجٌوكالزي والهورنبلٌ -0

 البٌروكسٌن . –مثل األولٌفٌن  فٌة : صخور مكونة من معادن غنٌة فمط بالحدٌدالصخور فوق  الماعدٌة أو فوق الما

 .كل وتوزٌع البلورات أو الحبٌبات الحجم والش ج :ــــــــــــــــــــــــــــــالنسٌ

 

 

 

 

 

 

 

  كٌف ٌتكون معدن األوبسٌدٌان ؟

 . فٌها ال تتكون البلوراتع جدا لدرجة بسبب التبرٌد السرٌ.................       

صخور ذات بلورات كبٌرة كاملة التكوٌن  رٌة :ـــــــخور البورفٌــــــــالص

 المحاطة ببلورات ذات حبٌات دلٌمة من المعدن نفسه أو معادن أخرى  .

 هً المسإولة عن تشكل معادن ذات بلورات كبٌرة وصغٌرة فً الصخر

 الدٌوراٌت –الجابرو  –الجرانٌت  الرٌوالٌت الصخر

 خشن ناعم النسٌج

 كبٌرة جدا صغٌرة جدا حجم البلورات

 بطٌئة سرٌعة معدل التبرٌد
www.almanahj.com
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 صهارة تحتوي على غازات ذائبة تتحرر عندما ٌمل الضغط . اعٌة (:ـــــــــخور الفمـــــ)الص

- كثٌفة لمنع فماعات الغاز من الهروب . ممهً فجوات تتكون عندما تكون الح الحوٌصالت : -1

 النسٌج الفماعً : صخور مكونة اسفنجٌة المظهر 2

 . الخفاف –األمثلة البازلت الفماعً  -3

 الصــــــــــــخور النــــــــــــــــــــارٌة كمـــــــــــــــــــــــــــوارد :

 العروق . صناعة الذهب عن طرٌك -0

 فواصل تمأل بالصهارة بسائل ساخن غنً بالمعادن مثل عروق الكوارتز الغنٌة بالمعادن . ( روقــــــــــــــــــــــــــ) الع

 .هً  الصخور النارٌة المكونة من المعادن  ذات الحبوب الكبٌرة جدا وٌنتج بلورات جمٌلة ) البٌجماتٌت ( -

موجودة فً النصب التذكاري الوطنً لجبل راشمور بالمرب من كٌستون فً داكوتا  

 فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  الجنوبٌة 

 ٌعتبر الماس معدنا نفٌسا موجودا فً الصخور فوق الماعدٌة النادرة . - :( برلٌتـــــــــــــالكم) -3

 150kmأو  300km مثال : صخور البروتٌن تتكون عند ضغط عال وعلى عمك

تتكون  نتٌجة اندفاع صهارة الكمبرلٌت إلً أعلً بسرعة نحو  أنابٌب كمبرلٌت () -

 m الى   m011  األرض مكونة هٌاكل طوٌلة ورفٌعة تشبه األنابٌب لطرها  

 وٌستخرج أغلب الماس منها  311

  استخدام الصخور النارٌة فً العمارة فً المبانً -4

 مصنوعة من تشكٌالت واسعة فً الجرانٌت .مثال أسطح المطابخ 

مماومة لعوامل  -حبٌباتها متشابكة لوٌة    ب -أ :ألن......... علل استخدام الصخور النارٌة فً العمارة فً المبانً ؟

 ......... أكثر الصخور متانة مثل الجرانٌت -التجوٌة   ج

 0.03mmوسماكتها التتجاوز   2cm * 4cmعبارة عن شرائح من الصخور تبلغ لٌاساتها  ( لٌمةرالشرائح ال) 

 ..........ألنها رلٌمة جدا  ........المرور عبرها ؟الضوء  لٌمة  ٌستطٌع رالشرائح ال : علل

 .ٌستخدم لرإٌة حبٌبات المعادن  خاص مجهر تمطب (ــــــــــــــهر المســـــــــــــ) المج

 . التوأمةحبٌبات الفلسبار حبٌبات مترابطة  ربطا ممٌزا ٌسمى  -0

 حجر الخفاف
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 الوحــــــــــــــــــــدة الثـــــــــــــــــــــالثة

 المســـــــــــــــــــــم 1- تكون الصـــــــــــــــــــــــــــخور الرســــــــــــــــــــــــوبٌة

 .على تفتٌت الصخور إلى لطع صغٌرة مجموعة من العملٌات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة التً تعمل  : (وٌةـــــــــــــــــــــالتج)

)الرواســــــــــــــــــــب( : لطع صغٌرة من الصخور التً تحركت وترسبت بفعل الرٌاح – الماء – الجلٌد – الجاذبٌة ثم 

 تلتحم الرواسب لتكون الصخور الرسوبٌة .

 )التجــــــــــــــــــــوٌة الكٌمٌـــــــــــــــــــائٌة( : ناتجة عن تحلل المعادن الموجودة داخل الصخر أو تتغٌر كٌمٌائٌا 

.األلل ثباتا تتحلل كٌمٌائٌا المعادن  -أ  

التتغٌر المعادن كٌمٌائٌا خالل التجوٌة الفٌزٌائٌة بل تنفصل الفتات الصخرٌة عن الصخرة الصلبة . -ب  

 

 

 

 

 

 2- )التعــــــــــــــــــــرٌة( : انفصال الرواسب وانتمالها إلى مكان أخر بالتعرٌة .

 العوامل األربعة الرئٌسٌة للتعرٌة هً : 0- الرٌاح     6- المٌاه الجارٌة   3 – الجاذبٌة     4 - األنهار الجلٌدٌة 

 )األنهـــــــــــار الجلٌـــــــــــــــــــــــــــدٌة( : كثل هائلة من الجلٌد تتحرن عبر الٌابسة .

 علل : تصبح مٌاه الجداول موحلة بعد هبوب العواصف ؟

    .............   بسبب اختالط فٌها الطمً المتؤكل مع جسٌمات بحجم الطٌن .............

 * جسٌمات المنمولة عبر المٌاه تتحرن ألسفل بفعل الجاذبٌة .
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 3- )الترســـــــــــــٌب( : ٌحدث عندما تتجمع الرواسب المنمولة على األرض أو تغوص إلى لاع سطح مائً أو عندما تتولف الرواسب عن الحركة .

لى .عصغر حجما فً األاألألكبر حجمها فً الماع والحبٌبات الحبٌبات ا* تترسب   

 4- طالة العوامل الناللة : * المٌاه سرٌعة الجرٌان تنمل الجسٌمات األكبر بشكل أفضل من المٌاه البطٌئة الجرٌان 

جلٌد .* تحرن الجالمٌد الصخرٌة الضخمة والرمال والطٌن بتؤثٌر ال كثبان الرملٌة ال* مثال تكون   

 5- )التصـــــــــــــخر( : مجموعة من العملٌات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة التً تعمل على تحوٌل الرواسب إلى صخور رسوبٌة 

الودٌان واألحواض المحٌطٌة كمناطك منخفضة الكون الرواسب فً تمثل ت -أ  

در متزاٌد من الضغط ودرجة الحرارة .لم  السفلى الطبمات  نتٌجة ترسب المزٌد من الرواسب فً منطمة ما تتعرض -ب  

 6-) اإلنضــــــــــــــــــــغاط( : أ-  ٌبدأ التصخر باإلنضغاط  .

.ٌتسبب وزن الطبمة العلوٌة من الرواسب فً تمارب حبٌبات الرواسب   -ب  

 علل الرمال التنضغط مثل الطٌن أثناء الطمر ؟

   .......... بسبب كون حبٌبات الرمال الفردٌة التً تتكون من الكوارتز...........

* تالصك حبٌبات الرمل تإدي إلى تكون إطار داعم ٌساعد فً الحفاظ على الفراغات المفتوحة  ب   

 ٌتكون عندما ٌتسبب نمو المعادن فً التصاق حبٌبات الرواسب ببعضها لبعض لتحول إلى صخور صلبة . : (التالحم) -7

 معادن المذابة من المٌاة الجوفٌةبٌن الحبٌبات الرسوبٌة نتٌجة ترسب ال Fe2O3أو أكسٌد الحدٌد  CaCO3مثل تكون الكالسٌت  -0

 سمــــــــــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــــخور الرســـــــــــــــــــــــــوبٌة :

 1-) التطـــــــــــــــــــــــبك( : وجود الصخور الرسوبٌة على هٌئة طبمات أفمٌة .

 

 

 

 

 

 

 2- التطــــــــــــــــــبك التـــــــــــدرج : * تدرج حجم الجسٌمات وأوزانها نحو األعلى

* ٌحدث غالبا فً الصخور الرسوبٌة البحرٌة   

* تستمر المادة المنزلمة ببطء تحت الماء .   

 3-) التطـــــــــــــتبك المتمـــــــــــــاطع( : ترسب الطبمات المنحدرة من الرواسب  عبر سطح أفمى وهو صغٌر الحجم  .

 * ٌتكون عند الشواطًء الرملٌة وعلى طول األكوام الرملٌة فً الجداول واألنهار .

 * تتكون معظم حاالت التطبك المتماطع كبٌرة الحجم عن طرٌك انتمال الكثبان الرملٌة .
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 4- التموجات الرملٌة : تتكون عندما تنمل الرواسب إلى داخل حٌود صغٌرة عبر الرٌاح أو حركة األمواج عبر تٌارنهري 

  تموجات رملٌة متماثلةأ تموجات رملٌة غٌر  متماثلة

 بفعل تدفك التٌار فً اتجاه واحد

 تكون أكثر انحدارا عكس اتجاه التٌار -

ذهابا وإٌابا ج علً الشاطًءبفعل حركة األموا  سبب التكون 

  

 

 

 الرسم

 

 5- الحبٌبات الزاوٌة ممابل الحبٌبات المستدٌرة :

وزاوٌة . ةنسن* لبعض حبٌبات الرواسب حواف م  

 * لبعض حبٌبات الرواسب حواف مستدٌرة الشكل .

 * عند تفتت الصخر تتكون أجزاء زاوٌة الشكل وبإنتمال الرواسب تلتحم المطع المتفرلة ببعضها لبعض وتتؤكل حوافها

 وتصبح مستدٌرة بمرور الولت .

 * ٌتؤثر ممدار اإلستدارة بمدة انتمال الرواسب وبعد المسافة التً لطعتها .

 * المعادن األشد الصالبة التً تحتوي على لدر ضئٌل أو معدوم من اإلنفصال أكثر عرضته لتصبح مستدٌره .

 6- دلٌل على الحٌــــــــــــــــــاة المدٌـــــــــــــــــمة 

 ) األحـــــــــــــــــــــــــــــــــافٌر ( بماٌا أو أثار محفوظة أو دلٌل أخر على وجود كائنات حٌة عاشت فً الماضً .

 علل : تعتبر األحافٌر ذات أهمٌة لصوى لعلماء األرض ؟

 ألنها تمدم دلٌل على : 0- وجود أنواع من الكائنات الحٌة التى عاشت فً الماضً  السحٌك .

البٌئات التً كانت سائدة فً الماضً . -6                             

.كٌفٌة تغٌر الكائنات الحٌة على مر العصور -3  
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 المســــــــــــــــــــــــــــــم 2- أنواع الصــــــــــــــــــــــــــخور الرســـــــــــــــــــــــوبٌة

 ) الصــــــــــخور الرســــــــــوبٌة الفتاتٌة ( عبارة عن ترسٌبات وفٌرة للرواسب السائبة التً تتراكم على سطح األرض .

 تصــــــــنف الصــــــخور الرســـوبٌة بحسب : 0- حجم الحبٌات       6- طرٌمة التكون             3- المحتوى المعدنً 

 

 

 

 

 

 ) الصـــــــــخور خشنـــــــــة الحبٌـــــــــبات ( :

أحجار بحجم الحصى وفتات معدنً . -0  

الكونجلومٌرات له جسٌمات دائرٌة بحجم الحصى . -6  

التدفمات التً تولدها التٌارات الجبلٌة . مثلٌنتمل الكونجلومٌرات عبر تدفمات المٌاه ذات الطالة العالٌة  -3  

 4- علل الحصى الموجودة على الشواطًء وفً األنهار غالبا شدٌدة االستدارة ؟

              .............بسبب احتكان الجسٌمات ببعضها البعض ...............

صخور البرٌشٌا تتكون من جسٌمات زاوٌة بحجم الحصى . -5  

الكافً لتصبح مستدٌرة . هازواٌا بحجم البرٌشٌا تدل على أن الصخور لم تؤخذ ولت -6  

 ماذا ٌدل على أن الجسٌمات  البرٌشٌا ذات زاوٌة ؟

  ............تدل على أنها لما تنمل الحبٌبات إال لمسافة لصٌرة وترسبت بالمرب من مصدر تكونها ........

 . ) الصــــــــــخور المتوســــــــــطة الحبٌبـــــــــــات ( :

معدنً . هً الصخور الرسوبٌة التً تحتوي على حبٌبات بحجم الرمال وفتات -0  

 6- علل: ٌستخدم الجٌولوجٌون طبمات الحجر الرملً لرسم خرائط لنوات الجداول واألنهار المدٌمة ؟

    ................نظرا ألن التموجات الرملٌة وحاالت التطبك المتماطع تحدد اتجاه تدفك األنهار ..............

 3- ) المســــــــــــــــــــــــــتامٌة (:  هً االنسبة المئوٌة للفراغات الموجودة بٌن الحبٌبات المكونة للصخرة .

 4- علل طبمات الحجر الرملً للخزانات الجوفٌة تحتوي على النفط والغاز الطبٌعً والمٌاه الجوفٌة ؟

  بسبب المسامٌة العالٌة
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 ) الصخور دلٌمة الحبٌبات ( :

مثال حجر الغرٌن والطفل الصفحً -6 هً صخور مكونة من جسٌمات بحجم الطمً والطٌن . -0  

عٌك حركة المٌاه الجوفٌة والنفط الطفل الصفحً للٌل المسامٌة ٌ -4 تمثل بٌئة المستنمعات والبرن والمحٌطات العمٌمة ذات مٌاه راكدة . -3  

 

 

 )الصـــــــخور الرســـــــــــوبٌة الكٌمٌــــــــــــــــــائٌة(

طبمات الصخور الرسوبٌة التً تتكون من وصول تركٌز المعادن الذائبة فً المسطح المائً لدرجة التشبع  هً -0

 وترسب البلورات فً الماع .

6-  تتكون المتبخرات فً المناطك الجافة وأحواض التصرٌف فً المارات ذات التدفك المنخفض للمٌاه أو البٌئات 

 الساحلٌة )علل ( ؟

     ..........ألن هذه المناطك تتمٌز بـ 0-ال ٌصلها إال الملٌل من المٌاه العذبة   6- ارتفاع معدالت التبخربها ..........

5 

 )الصـــــــــــــخور الرســــــــــــــوبٌة الكٌمٌـــــــــــــائٌة الحــــــــــــــــــٌوٌة (

تتكون من بماٌا كائنات حٌة عاشت فً الماضً . -0   

بٌن هذه الصخور . من  الحجر الجٌرى النوع األكثر وفرةمثال  -6  

ٌتكون الحجر الجٌري من طبمات سمٌكة من كربونات الكالسٌوم من المٌاه ذات الرواسب الكربونٌة . -3  

ٌزدهر الحجر الجٌري فً بٌئات المٌاه الضحلة لوجود الشعاب المرجانٌة . -4  

. صخر الصوان الرسوبً ٌتكون من أصداف الكائنات الحٌة الغنٌة بالسٌلٌكا أو الكوارتز البلوري الدلٌك بعد أن تنفك -5  

. الحجر الجٌري مفٌد فً دراسة األحافٌر -6  
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المسم- 3 - الصخور 

 المتحولة

 

 

 

 

مع زٌاده العمك  ٌرتفع الضغط ودرجة الحرارة -0  

 2- الصخور المتحولة : تتكون فً الصخر نتٌجة زٌادة الضغط والحرارة مما تسبب تغٌٌرا فً نسٌج الصخر أو تركٌبه المعدنً او الكٌمٌائً 

خالل التحول ٌتغٌر شكل الصخرة لكنها تبمى فً حالة صلبة . -3  

 4- الحرارة العالٌة تنتج من : - طمر الصخور على عمك كبٌر.  أو  - الصخور المتداخلة المرٌبة

 5- الضغوط العالٌة تنتج من انطمار الصخور على عمك كبٌر  واالنضغاط أثناء تكون الجبال .

 معــــــــــادن الصـــــــــــــــــخور المتــــــــــــــــــــــحولة :

 كٌف تتغٌر المعادن من دون أن تنصهر ؟

 ............ألن المعادن فً درجات حرارة معٌنة تكون فً حاله مستمره وتتبلور دون أن تنصهر.................

 أنسجة الصخور المتحولة:

 0( تصنف الصخور المتحولة من حٌث النسٌج إلى لسمٌن 0- متورلة    6- غٌر متورلة 

التركٌب المعدنً  -6    األنسجة -0( ٌعتمد الجٌولوجٌون فً تحدٌد الصخور على 6  

 3( تتمٌز الصخور المتورلة :

بطبمات ونطالات من المعادن   -أ   

لتحول ٌإدي الى تكون بلورات مسطحةغط المرتفع خالل االض -ب   

   أو مدببة الرأس بحٌث تكون محاورها الطولٌة فً اتجاه متعامد مع الضغط

 ج- علل : تشكل طبمات ٌمكن مالحظتها فً الصخور المتحولة؟ 

 ........... بسبب التوازي فً محاور اصطفاف المعادن ...........
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  ( الصخور غٌر المتورله :4

 

 

 

 

 أ- تتشكل من المعادن على هٌئة بلورات كتلٌة مثل : الكوارتزٌت  والرخام .

 ب- الكـــــــــــــــــوارتزٌت : صخر فاتح اللون ٌنتج من تحول الحجر الرملً )غنً بالكوارتز ( .

 ج- الرخــــــــــــــــــــــام : ٌنتج من تحول الحجر الجٌري أو الدولومٌت .

. البلورات المعدنٌة المتحولة: بلورات كبٌرة ٌتراوح حجمها بٌن بضعة مم وسم  – هـ  

 هـ - العمٌــــــــــــــــــــــك : معدن تتكون منه عادة البلورات المعدنٌة التحول .

 ح- البلورات المعدنٌه التحول : ال تتكون من الصهارة بل تتكون من الصخور الصلبة .

 ط - عدم وجود أحافٌر فً الرخام ؟ ........... بسب الحرارة الشدٌدة والضغط ............

. ك المتماطع والتموجات الرملٌةبلتطتالف حاالت االتحول ال ٌإدي الى إ -ي  

 درجـــــــــــــــــــــــات التــــــــــــــــــــــــحـول

 التحول منخفض الدرجة  التحول متوسط الدرجة  التحول عالً الدرجة 

وضغط عالً  درجه حرارة  درجه حراره وضغط منخفض  متوسط  

 كلهم ٌحتوي على مجموعه مختلفة من المعادن واألنسجة

 انـــــــواع التـــــــــــحول :  0( التحول االللٌمً         6( التحول التماسً           3( التحول المائً الحراري

 التحول االللٌمً : 0( تإثر درجة الحرارة والضغط فً مناطك كبٌرة من المشرة االرضٌة مكونة أحزمة كبٌرة .

( تتراوح درجة التحول بٌن منخفض وعالً الدرجة .6  

.ر واع المعادن والصخور والتورق ولابلٌة الطً وتشوه طبمات الصخو( ٌسبب حدوث تغٌٌر فً أن3  

 التــــــــــــــــــحول التمــــــــــــــــــاسً : 0( عبارة عن تالمس المادة المنصهرة الصخور الصلبة .

. ة( تمتاز بتجمعات معدن3ٌ .وضغط معتدل الى منخفض ةمرتفع ةحرار ةدرجٌتراوح ما بٌن ( 6                       

                    4( علل  : ٌمتصر التحول التماسً للصخور النارٌة الخارجٌة على المناطك للٌلة السماكة ؟ 

           ألن الحمم تبرد بسرعة كبٌرة جدا ال تسمح للحرارة بإختراق الصخور السطحٌة ..............................

 التحول المائً الحراري : 0( تفاعل المٌاه شدٌدة السخونة مع الصخور وتغٌر تركٌبها الكٌمٌائً والمعدنً . 

  .ٌضا بسبب تدفك السوائل الساخنة داخل وخارج الصخور( تتكون أ6

. ( تعتبرمصدر لخامات الذهب والنحاس والزنن و الرصاص والتنغٌستٌن3  
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 األهمٌة االلتصادٌة للصخور المتحولة والمعادن الموجودة فٌها :

 1( المــــــــوارد المعدنٌــــــــة الفلزٌــــــــــــة 

. عن التحول المائً الحراري ةناتج ةخامات معدنٌ ةأ( توجد فً صور    

.والنحاس  ب( تكون عروق الذهب والفضة   

 . FeS2رٌت ٌالب أو  PbS   كبرٌتدات مثل الجالٌنا  ةج( توجد فً صور

  زٌةــــــــدنٌة الال فلــــــــــتوارد المعــــــ( الم2

 .توس سسب واألالتلن  ة مثل فوق الماعدٌ ةالصخور النارٌأ( تنجم عن تحول  

 .استخدامات التلن : مسحوق للتغطٌة   وكماده تشحٌم 

 : ٌستخدم التلن كماده تزود الدهانات بموام متماسن ؟ علل 

 ............................   بسبب عدم لابلٌته لالشتعال وانخفاض توصٌله الحراري والكهربائً............  

 .صناعة المواد المماومة للحرٌك والمواد العازلة ومواد البناء  :استخدامات االسبستوس  

 .نه ٌسبب السرطانات وعٌوبه : أ 

 .: االلالم الرصاص  استخدام الجرافٌت

 .عاده تشكلها إالى  ةعن التغٌر المتواصل الذي تتعرض له الصخور باالضاف ةهً عبار خر (:ـــــــــــــــــــ)دورة الص

 .و الحمم أ ( تتكون الصخور النارٌة من تبلور الصهارة0

 .و المترسبة أ ( تتكون الصخور الرسوبٌة من المعادن والرواسب المتماسكة6

 .والضغط   الحرارة ( تتكون الصخور المتحولة نتٌجة للتغٌرات فً مستوٌات كل من درجة3
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 عةــــــــــــــــدة  الرابـــــــــــــالوح

 جوٌةــــــــــــــــالت -1-م ــــــــــــــــــــــــالمس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بالمرب منه وتغٌرها  على سطح األرض أو  ةى تفتت المواد الموجودتإدي إل ةعملٌ التجوٌة :

  ة(التجوٌه الكٌمٌائٌب                                       ةالمٌكانٌكٌ( التجوٌه أ     نواع التجوٌةأ

 . ةالطرق الفٌزٌائٌبصغر ً تفتت الصخور والمعادن الى لطع أه انٌكٌة :ــــــــــــــــــكـوٌه المٌــــــــــــالتجأ ( 

 .و الضغط   ةدرجه الحرار       العوامل المؤثرة فً التجوٌة المٌكانٌكٌة :

 : الحرارة أثر درجة*

 .تجمد المٌاه وانصهارها ٌإدي الى اتساع الشموق والضغط علٌها فٌتفتت الصخر    

 .هً عبارة عن دورات تجمد الماء وانصهاره فً شموق الصخر وهً مسإولة عن تكون الحفر  )وتد الصمٌع( :

 ر الضغط : *أث

 .نمسام الصخور الى إوالنباتات على الصخور فتإدي شجار ( مثل ضغط جذور األ0

 . مثل الباثولٌثرض ٌكون الفواصل وهً الشموق داخل األالضغط وانخفاضه داخل الصخور  ة( زٌاد6

 ( ٌنتج عن التمشر لبة أو  لباب .4    .انتزاع طبمات الصخر الخارجٌة عملٌة  ( )التمشر( :3

 وبماءه مكانه بالطرق الكٌمٌائٌة . تفتٌت الصخرهً عملٌه  ائٌة :ـــــــوٌه الكٌمٌــــــــــــــــــالتجب ( 

 .كسٌد الحدٌد فً معدن الهٌماتٌت ( ٌتحد الحدٌد مع األكسجٌن مكونا أ0

 .( معدن الكالسٌت ٌتكون من كربونات الكالسٌوم تتحلل فً ماء الحمض مكونا الحجر الجٌري والرخام 6

 ................بسبب التجوٌه الكٌمٌائٌة ........والتماثٌل ؟ : حدوث تآكل على النصب التذكارٌة علل 

  ةمئوٌ ةدرج 05مع كل ارتفاع ممداره  ةالكٌمٌائٌ ة( ٌتضاعف معدل التجوٌ( 3
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 العوامل المؤثرة فً التجوٌة الكٌمٌائٌة : الماء – االكسجٌن – ثانً اكسٌد الكربون – الهطول الحمضً . 

 أوال أثر الماء :0-  ٌعمل علً اذابة كثٌر من المعادن والصخور باعتباره وسط مناسب للتفاعالت .

                  6- ٌتفاعل الماء مباشرة مع المعادن فً تفاعل كٌمٌائً مثل تحلل الفلسبار البوتاسً الً الكاولٌنٌت

                  3- ) الكاولٌنٌت (: هو  معدن صلصالً ذو حبٌبات دلٌمة ٌشٌع وجوده فً التربة .

 ثانٌا أثر األكسجٌن :  0-  ٌتفاعل مع المواد األخري عن طرٌك عملٌة األكسدة

                       6- ٌتفاعل الحدٌد الموجود فً الصخور مع األكسجٌن مكونا الشكل المإكسد للحدٌد مثل الهٌماتٌت .

 ثالثا أثرثانً أكسٌد الكربون :  0- ٌتحد مع الماء فً الغالف الجوي مكونا حمضا ضعٌفا هو  حمض الكربونٌن

  صخور الحجر الجٌريٌذٌب  5.6فً صورة هطول رلمه الهٌدروجٌنً حمض الكربونٌن ٌسمط  -6        

 . عبر الشموق)كهوف األحجار الجٌرٌة (: تتكون نتٌجة تفاعل حمض الكربونٌن باستمرار مع الكالسٌت  -3        

رابعا أثر الهطول الحمضً:  0- ٌنتج الهطول الحمضً من تفاعل ثانً أكسٌد الكربون وثانً أكسٌد الكبرٌت  وأكاسٌد 

                  .   النٌتروجٌن مع األكسجٌن والماء فً الغالف الجوي مكونا أحماض الكربونٌن و الكبرتٌن والنٌترٌن

. للنباتات والحٌوان مشاكل كثٌرة فً المنشؤت والجماعات األحٌائٌةٌسبب الهطول الحمضً  -6     

 معدل التجوٌة : عبارة عن العوامل التً تسرع وتبطء التجوٌة .

 أوال أثار المناخ فً التجوٌة : ٌتؤثر معدل التجوٌة بالمناخ  .عوامل المناخ ) الهطول – درجة الحرارة -التبخر( -

 ثانٌا معدل التجوٌة الكٌمٌائٌة 

. مطار بغزارة والنباتات المورلةز بارتفاع درجة الحرارة وهطول األٌزداد معدل التجوٌة الكٌمٌائٌة بسرعة فً المناخات التً تتمٌ -0  

المناخ ٌنتج التربة العضوٌة من خالل تفاعل الماء مع غاز ثانً اكسٌد الكربون وتكون حمض الكربونٌن . -6  

 3- علل: تزداد التجوٌة الكٌمٌائٌة على طول خط اإلستواء ؟ .......بسبب زٌادة درجة الحرارة المرتفعة ووفرة األمطار........

أو لاسٌة البرودة .ةمٌائٌة التتم فً المناطك البارد: التجوٌة الكٌة * مالحظه هام  

 ثالثا معدل التجوٌة الفٌزٌائٌة :

الباردة نتٌجة عملٌة انصهار وتجمد المٌاه .ٌزداد سرعة التجوٌة فً المناخات  -0  

 مسلة رمسٌس – مصر مسلة كلٌوباترا - مدٌنة نٌوٌورن

 لم تتغٌر تغٌرت

 ألن مصر ذات مناخ جاف بسبب المطر الحمضً والهطول والتجمد واإلنصهار

 رابعا نوع الصخر وتركٌبها :

تجوٌة الصخور التً تتكون معظمها من الكالسٌت مثل الحجر الجٌري والرخام بسهولة أكبر ممارنة بالصخور التً 

 تتكون معظمها من الكوارتز مثل الجرانٌت والكوارتزٌت .

 خامسا مساحة السطح  : علل : ٌزداد معدل التجوٌة فً الصخور ذات المطع الصغٌرة أكبر من كبٌرة الحجم ؟.بسبب زٌادة مساحة السطح المكشوفة

 سادسا الطبوغرافٌا: علل : ٌزداد معدل التجوٌة فً المنحدرات عن االرض المستوٌة ؟بسبب فعل الجاذبٌة وطبوغرافٌا المكان 
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 المسم 2- التعرٌة والترسٌب

 

 

 

 

  أوال دور الجاذبٌة : لها دور مهم فً حدوث التعرٌة .

 التعرٌة : إزالة الصخور والتربة التً تعرضت للتجوٌة من مولعها األصلً .

 الترسٌب : إعادة ترسٌب الفتات الصخري التً تم نمله بفعل التعرٌة .

شالالت واألودٌة شدٌدة اإلنحدار .الالجاذبٌة تساعد علً  سحب الكتل الصخرٌة إلى أسفل كما فً    

 ثانٌا التعرٌة بفعل الماء :

تعرٌة الجداول تعٌد تشكٌل المناظر الطبٌعٌة بؤكملها . -0  

المواد والرواسسب وٌكون تربة خصبة .ٌحمل الماء  -6  

 3-التعرٌة تصبح ضارة عندما ٌحمل الماء المتدفك نحو أسفل المنحدرات التربة الخصبة فٌإثر فً الزراعة .

تحدث التعرٌة فً صورة جداول عندما ٌشك الماء لنوات صغٌرة . -4  

 5- تحدث التعرٌة فً صورة أخادٌد عندما تتحول التعرٌة إلى نمل كمٌة أكبر من الماء وكمٌة أكبر من التربة .

 ثالثا  الجداول واألنهار 

 )الدلتا( : هو عبارة عن منطمة التماء النهر بالمحٌط فٌتبطأ التٌار المحمل بالرواسب وٌلمى حمولته مكون أرض خصبة غنٌة .

حركة المد والجزر -حجم تدفك النهر   -ٌتحدد شكل الدلتا  :عن طرٌك    

 رابعا حركة األمواج :

( .حفر المنحدرات * المناطر * كثبان الرملٌة * الشواطىء  كون )نتٌجة حركة األمواج والمد والجزر على طول السواحل المماربة تت -0  

ٌنتج عن حركة الماء المستمرة وتوافر المواد المتراكمة التً تعرضت للتجوٌة عملٌة تعرٌة دائمة على طول خطوط  -6

 السواحل مكونا الحواجز الرملٌة ثم  اذا استمر تكون الحواجز الرملٌة  تتكون الجزر الحاجزة.

 خامسا التعرٌة بفعل الجلٌد :1-  األنهار الجلٌدٌة تغطً 05% من سطح األرض فً الولت الحالً 

 األنهار الجلٌدٌة لدٌها المدرة عل حمل الصخور الضخمة وأكوام الحطام لمسافات كبٌرة مكونة –6

 . Uودٌان وبحٌرات على شكل حرف  
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 سادسا التعرٌة بفعل الرٌاح :

توجد فً المناطك الساحلٌة والجافة تساعد فً تثبٌت التربة . -0  

مدمرة تلحك الضرر بالمعالم الطبٌعٌة . -6  

 حواجز الرٌاح ) مصدات  الرٌاح ( : نباتات وأشجار أو نباتات مزروعة عمودٌا بإتجاه الرٌاح .

 ما أهمٌة حواجز الرٌاح ؟ .........تعمل على تملٌل التعرٌة وتحافظ على الرطوبة وتحمً المحاصٌل من أثار الرٌاح .................

 سابعا التعرٌة بفعل الكائنات الحٌة :

. بناء طرق سرٌعة -3       عن طرٌك الحفر انشاء المالعب الرٌاضٌة .  - 6       عن طرٌك جذور النباتات . -0  

 المســـــــــــــــم 3 : التـــــــــــربة

 (التربة(: الغطاء السائب الذي ٌتكون من جزٌئات الصخور التً تعرضت لعوامل التجوٌة والمواد العضوٌة المتحللة .

 )الدوبال( : المواد العضوٌة المتحللة .

 تطور التربة :

لطع صغٌرة .تبدأ بإنكسار طبمة صخر األساس الصلبة بفعل التجوٌة إلى  -0  

 6- أهمٌة الدٌدان :) تفتت المواد العضوٌة * إضافة مواد معدنٌة إلى التربة * تكون ممرات الهواء والماء (.

  س / ماذا ٌنتج عن إضافة المواد المغذٌة إلً التربة ؟ ٌتغٌر نسٌج التربة وتزداد لدرتها على اإلحتفاظ بالماء

عضوٌة .* التربة الرملٌة ال تحتوي على مواد      

  طبمات التربة :

 1- المادة األصل : المادة الناتجة من تجوٌة الصخر المصدر )مصدراألساس (

 2- طبمة فوق المادة األصل : ناتجة من تعرض المادة األصل للتجوٌة .

 3- طبمة المواد العلوٌة : الطبمة الغنٌة بالمواد المغذٌة والصالحة للزراعة 

 4- أنواع التربة :

 نوع التربة التربة المتبمٌة التربة المنمولة

التربة التً تكونت من مادة أصل تحركت بعٌدا عن 

 مولعها األصلى إلى موالع جدٌدة

ٌشكل الصخر األساس المحلً مادتها 

.األصلٌة  

 طرٌمة التكوٌن

نمل األنهار الجلٌدٌة الرواسب من كندا إلى أمرٌكا   مثال تربة العشب األزرق فً والٌة كنتاكً 

 تحوالتها تتحول الً تربة غٌر متطورة. تتحول إلى تربة ناضجة.

  مماطع التربة : تسلسل رأسً لطبمات التربة .
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 التربة غٌر المتطورة التربة الناضجة

أالف السنٌن . تستغرق تكون طبمات متماٌزة فً التربة عشرات   تربة حدٌثة نسبٌا لم تتطور فٌها طبمات متماٌزة 

  : طبمة متماٌزة فً ممطع التربة . أفاق التربة

 . C, B, A, Oاألفك أفاق رئٌسٌة فً التربة الناضجة   4ٌوجد 

 الطبمة العلوٌة الغنٌة بالمواد العضوٌة والدوبال .  : Oاألفك  -1

تحتوي على مواد عضوٌة  Oأسفل الطبمة العلوٌة   : Aاألفك  -2

 بنً داكن .لونها 

عبارة عن طبمة حمراء أو بنٌة وغنٌة منظمة التراكم  :  Bاألفك  -3

 بالطٌن والمعادن ولد تتكون طبمة صلبة سمٌكة تعرف 

 ) المشرة الصلبة ( نفذ للٌل من الماء .

ٌحتوي علً الملٌل من المواد العضوٌة  وغالبا ٌتكون  : C األفك -4

 . من صخور األساس المفتتة

 

 عوامل تكون التربة 

 0- المناخ .         6- الطبوغرافٌا           3- المادة األصل          4- النشاط البٌولوجً            5- الزمن

 

 

 

 

 

 

 أوال المنـــــــــــــــــاخ : 0- العامل األهم فً تطور أنواع التربة عن طرٌك درجة الحرارة والمطر والرٌاح .

 6- علل  المناخ المعتدل الرطب ٌنتج أنواع غنٌة من أكاسٌد األلمونٌوم والحدٌد ؟

   ................   ألن عند سموط األمطار تتحرن المٌاه ألسفل و تنتمل المعادن المذابة ألسفل ................

التبخر وتإدي إلى تراكم التربة الجافة فً المناطك شدٌدة الجفاف تتحرن المٌاه من تحت األرض إلى أعلى بفعل  -3

 . Bكربونات الكالسٌوم األبٌض فً األفك 

. وبانمعادن غٌر لابلة للذ حرارة المرتفعة واألمطار الغزٌرة تكونالتربة خط اإلستواء ذات درجة  -4  

 ثانٌا الطـبوغرافـٌـــــــــــــــــــــــــا : المنحدرات الحادة والسهول والودٌان تكون التربة بفعل الجاذبٌة .
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 ثالثا المادة األصـــــــــــــــــــــــــــــل : التربة البركانٌة تكون غنٌة بالمعادن إذا كانت موجودة فً الحمم .

 رابعا النشاط البٌولوجــــــــــــــــً : بسبب نشاط البكتٌرٌا والفطرٌات والدٌدان وتحلل جذور النبات .

 وجه الممارنة تربة مالٌسول تربة إنتٌسول

 االسم تربة البراري تربة حدٌثة

 مكان التواجد الوسط الغربً ألمرٌكا كالٌفورنٌا

 خامسا الـزمـــــــــــــــــــن : مثل تكون التربة الحدٌثة نتٌجة فعل الفٌضانات ومع مرور الزمن ٌتغٌر لونها .

. مثل تربة أولتٌسول ذات اللون األحمر فً والٌة كارولٌنا الشمالٌة  كان لونها أزرق فاتح  

 التصنٌف األمرٌكً للتربة واستخدام مثلث نسٌج التربٌة لتحدٌد نسٌجها

 أوال نسٌج التربة : تصنف الحبٌبات التً تتكون منها التربة وفك حجمها مثل * الطٌن أو الطمً أو الرمل

* الطٌن هو األصغر والرمل هو األكبر .   

 ثانٌا خصوبة التربة : هً ممٌاس لمدى دعم التربة لنمو النباتات .

 العوامل المإثرة فً خصوبة التربة : الطبوغرافٌا – المعادن – الهطول – المواد المغذٌة .

 *ما  أهمٌة زراعة البمولٌات كالفول والبرسٌم للتربة ؟ ........... تعوٌض النترات فً التربة ................

 * علل: إضافة مسحوق الحجر الجٌري إلى التربة ؟.............. لتملٌل الحمضٌة وتعزٌز نمو المسام ..............

 * علل : استخدام المزارعون األسمدة الطبٌعٌة والصناعٌة ؟  .........لتعوٌض المعادن والحفاظ على خصوبة التربة .............

 ثالثا لون التربة : 0- المعادن والمواد العضوٌة والرطوبة الموجودة فً كل أفك من تربة ما هً التً  تحدد لون التربة

 ...............ألنها غنٌة بالمواد العضوٌة ........  ؟علل داكنة اللون  Aواألفك  Oطبمات األفك  -6

 ............بسبب تؤكسد معادن الحدٌد .......... ؟ تكون التربة الحمراء أو الصفراء:  علل  -3

 4-علل : التربة الرمادٌة أو المائلة للون األزرق موجودة فً المناطك  سٌئة التصرٌف ؟....أنهاخالٌة من األكسجسن و المعادن ...

 5- ٌستخدم العلماء نظام مونسل لترمٌز األلوان لوصف لون التربة ونمائه 

  ٌتكون من ثالثة أجزاء هً : 

 .نماء اللون ) الشدة ( ٌظهر كل لون على شرٌحة من كتاب التربة -ج      المٌمة " اإلشراق أو العتامة "  -ب      الصبغة ) اللون (  -أ
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 الوحــــــــــــــــدة الخامســــــــــــــة - المســــــــــــــم 1- : الشمـــــــــــــــس

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص الشمس :

 0- أكبر جزء من النظام الشمسً من حٌث المطر والكتلة .     6- لطر الشمس حوالً 019 مرة من حجم كوكب األرض

  3- لطر الشمس حوالً 01 مرات من حجم كوكب المشتري.  4- كتلة الشمس 331111 ضعف كتلة األرض

  5- كتلة الشمس 0148 ضعف كتلة المشترى .                  6- تبعد الشمس عن األرض 051 ملٌون كٌلومتر .

 7- تمثل الشمس 99% من كتلة النظام الشمسً .

 ........ فً المركز X0 01 7ألن درجة الحرارة مرتفعة كلفن ...........؟ٌعتبر باطن الشمس غازي تماما  :علل -8

 9-) البالزما(: الحالة المتؤٌنة وهً الحالة الرابعة من حاالت المادة التً تتكون من أنوٌة وذرات فمط .

 01- علل : طبمات الشمس الخارجٌة لٌست بالزما ؟ .......... ألن درجة الحرارة لٌست مرتفعة ...............

 الغالف الجوي للشمس : هو فً الحالة الغازٌة .
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 الطبمة اللونٌة الطبمة الضوئٌة وجه الممارنة

 تمع خارج الطبمة الضوئٌة السطح المرئً للشمس مولعها

 Km 2500 km 400 سمكها

 5800k 15000k درجة حرارتها

أعمك طبمات الغالف الجوي  مالحظات

 للشمس .

علل : السطح المرئً للشمس مضٌئة 

 رغم أنها الطبمة األعمك ؟

ألن معظم ضوء الشمس المنبعث ٌأتً من 

 هذه الطبمة

  ؟  ال ٌمكن رؤٌة الطبمة اللونٌة  إال أثناء الكسوفعلل :

 ألنها تحجب الطبمة الضوئٌة .         

 باللون األحمر ؟علل تظهر الطبمة اللونٌة  

 ألن ألوى انبعاثات تخرج منها تكون فً حزمة واحدة من الطول الموجً األحمر 

 اشعاعها مصدره  األشعة فوق البنفسٌجٌة .

 الهالة الشمسٌة : -3

 عدة مالٌٌن من الكٌلومترات .طولها   -ب                           هً الطبمة الخارجٌة للغالف الجوي للشمس . -أ

 ملٌون كلفن . 5303 تهادرجة حرار -ج

 ............ ألن كثافة الغاز بداخلها منخفضة جدا..... ال عندما تحجب الطبمة الضوئٌة ؟الهالة الشمسٌة الٌمكن رإٌتها إ: علل  -د

 األشعة السٌنٌة .اإلشعاع المنبعث منها هو من  -و                     ٌتها بالكورونوجراف أو أثناء الكسوف .ٌتم رإ -هـ 

 الرٌاح الشمسٌة : -4

 .تكون محملة بالجسٌمات المشحونة ) األٌونات ( -ب .   تتكون من تدفك البالزما من الهالة الشمسٌة إلً الخارج بسرعات عالٌة -أ

  800km/sإلى   300km/sسرعتها عالٌة جدا من  -د                                               لٌس لها شكل واحد . -ج

 أحزمة تحٌط بالمجال المغناطٌسً لألرض .:   أحزمة فان ألٌن() -ـ ه

 هو اصطدام الجسٌمات عالٌة الطالة بالغازات الموجودة فً الغالف الجوي لألرض . (: المطبًفك الش) -و

 النشاط الشمسً : هً سمات أخرى للنجوم تتغٌر مع الولت .

 أوال المجال المغناطٌسً للشمس والبمع الشمسٌة 

 )المجال المغناطٌسً( : هً الطبمة المغناطٌسٌة للشمس 

 )البمع الشمسٌة (: 0- هً بمع داكنة على سطح الطبمة الضوئٌة وهً مضٌئة .

 6- علل: تبدو البمع الشمسٌة داكنة ؟....... ألن درجة حرارتها منخفضة و موجودة فً مناطك المجال المغناطٌسً الشدٌدة ...........

 3- علل استمرار البمع الشمسٌة ؟ بسبب تساوي الضغط بٌن الضغط الناتج من المجاالت المغناطٌسٌة والضغط الناتج من الغاز الساخن المحٌط بها 

تظهر البمع الشمسٌة على هٌئة أزواج ذات لطبٌة مغناطٌسٌة متعاكسة لطب شمالً ولطب جنوبً . -4  

 ثانٌا دورة النشاط  الشمسً :

ة ٌنعكس المجال المغنطٌسً للشمس النمط ةوعند هذ ةسن 11هً عبارة عن التغٌر فً عدد البمع الشمسٌة من خالل نمط ثابت وٌكتمل فً   

 علل: تستغرق دورة النشاط الشمسً 66 سنة تمرٌبا ؟........... بسبب انعكاس لطبٌة أزواج البمع الشمسٌة ....................
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 ثالثا سمات شمسٌة أخرى : 

الشواظ -3                      التوهجات الشمسٌة -6                    الثموب اإلكلٌلٌة -0  

 1-الثموب اإلكلٌلٌة :

هً مناطك تنخفض فٌها كثافة الغاز فً الهالة الشمسٌة . -ب هً المناطك التً  تمع فوق البمع الشمسٌة . –أ   

الٌمكن رؤٌتها إال بالتصوٌر باألشعة السٌنٌة . -د منها الجسٌمات المكونة للرٌاح الشمسٌة .هً المناطك الرئٌسٌة التً تنطلك  -ج  

 2- التوهجات الشمسٌة : 

هً  ثورانات عنٌفة من الجسٌمات واإلشعاع تنطلك من سطح الشمس .-أ  

خروجها .تخرج من سطح الشمس وتتدفك فً الرٌاح الشمسٌة ثم تنهمر على األرض بعد أٌام للٌلة من  -ب  

ترتبط بالبمع الشمسٌة  -د ملٌون كٌلومتر فً الساعة .9وسرعته  6113أضخم توهج شمسً كان فً نوفمبر  -ج  

  3- الشواظ :

هو لوس من الغاز ٌندفع من الطبمة اللونٌة . -أ  

 أو هو غاز ٌتكاثف فً الجزء الداخلً من الهالة الشمسٌة ثم ٌندفع مرة أخرى للسطح .  -ب

 تدوم لبضع ساعات أو عدة شهور  . 50000kدرجة حرارة الشواظ هً  -ج

 ترتبط بالبمع الشمسٌة والمجال المغناطٌسً . -د

 باطــــــــن الشمـــــــــــس 

وجه  اإلندماج النووي اإلنشطار النووي

 الممارنة

انمسام أنوٌة الذرات الثمٌلة لتصبح أنوٌة أصغر 

 وأخف

الخفٌفة لتكوٌن أنوٌة ثمٌلةاتحاد أنوٌة الذرات   التعرٌف 

 مثال اندماج ذرات الهٌدروجٌن لتصبح ذرات هٌلٌوم انشطار ذرات الٌورانٌوم إلى ذرات الرصاص

 مصدرها النمص فً الكتلة الناتج من تحول الهٌدروجٌن إلى هٌلٌوم وفما :أوال انتاج الطالة فً الشمس 

 وتحدث فً لب الشمس . E=MC2لمعادلة انٌشتٌن  

 عن طرٌك الحمل فً منطمة اإلشعاع الموجودة فوق منطمة الحمل . –2 .عن طرٌك اإلشعاع فً الجزء الداخلً للشمس -1 : ثانٌا نمل الطالة

 ثالثا الطالة الشمسٌة على األرض :

علل :التصل الطالة الشمسٌة كلها إلى سطح األرض ؟ .....ألن الغالف الجوي ٌموم بإمتصاص بعضها وتفرٌك البعض األخر 

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

www.almanahj.com



 ................ /اسى انطانب   -       اػذاد االعزبر ِظطفٟ ػجذاٌفزبػ      6107\6106  -انفصم األول             تاسعانانصف 

 

36 

 

  األطٌــــــــــــــــــــــــــــــاف

 0-) الطٌف(: هو  ضوء مرئً 

 مرتب وفما لألطوال الموجبة .

 6- ٌوجد ثالث أنواع من األطٌاف 

* طٌف     الطٌف المستمر )*

 اإلنبعاث  * طٌف اإلمتصاص (

 الطٌف المستمر طٌف اإلنبعاث طٌف اإلمتصاص

ٌنتج من ضوء الشمس وهو عبارة عن سلسلة 

  من الحزم الداكنة

طٌف ناتج عن غازات غٌر 

 مضغوطة وهو خطوط مضٌئة
ٌنتج من السوائل أو المواد الصلبة أو 

 الغازات المتوهجة شدٌدة اإلنضغاط

 )خطوط اإلمتصاص( هً خطوط داكنة 

 علل حدوث اإلمتصاص ؟ 

بسبب وجود غاز درجة حرارته منخفضة أمام مصدر 

 ٌنبعث منه طٌف مستمر .

لكل عنصر طٌف انبعاث 

 ممٌز

هو الطٌف المتواصل الناتج عن مرور 

 الضوء فً مصباح عادي عبر منشور

 

 تركـــــــــٌب الشـمـــــــــس 

استطاع العلماء دراسة الشمس عن طرٌك أطٌافها . -أ  

وهما الغازان األكثر  %67.0% وهٌلٌوم 70الهٌدروجٌن تتكون من  -ب

 شٌوعا بٌن النجوم وفً بمٌة الكون 

ٌمثل تركٌب الشمس تركٌب المجرة بؤكملها  -ج  

 علل النجوم المتالشٌة ال تزال تحتوي علً الهٌدروجٌن والهٌلٌوم فً طبماتها الخارجٌة ؟

% من إجمالً 10ألن مستوٌات  درجة حرارتها الداخلٌة لد ال تدمج إال حوالً 

 الهٌدروجٌن  وتحوله إلً هٌلٌوم

 تركـــــــــٌب الشـمـــــــــس  الكواكب الغازٌة العماللة

 Hالهٌدروجٌن  71% 87%

 Heالهٌلٌوم  27.1% 12%
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 لٌاس النجوم -المسم الثانً -الخامسة 

   أنماط النجوم :

اء مهً مجموعات من النجوم عرفت بؤس: الكوكبات  -0

ورٌةأو أسماء أجسام الحٌوانات أو الشخصٌات األسط

 كوكبة 88ٌستخدمونها فً حٌاتهم الٌومٌة وعددهم 

: الكوكبات التً تدور حول المطبً (الكوكبات المطبٌة ) -6

 .الشمالً مثل الدب األكبر 

 لمعرفة مواعٌد اإلستعداد للزراعة والحصاد واإلحتفاالت . اعتمدت الشعوب المدٌمة على الكوكبات -3

 تسمى الكوكبات حسب الفصول : صٌفٌة ، خرٌفٌة ، شتوٌة ،ربٌعٌة . -4

 العنالٌد النجمٌة : ارتباط مجموعة من النجوم ببعضها بفعل الجاذبٌة مثال -5

 ألن نجومه لٌست شدٌدة التمارب  ؟عنمود الثرٌا فً كوكبة النور عنمود نجمً مفتوح علل  -أ

 هو مجموعة من النجوم شدٌدة التمارب تؤخذ شكل كروي .(لعنمود الكروي )ا – ب.

  النجوم الثنائٌة : -6

 واحد للجاذبٌة نجمان مرتبطان بفعل الجاذبٌة وٌدوران حول مركز مشترنهما  (النجوم الثنائٌة) 

 ٌتم لٌاسه عن طرٌك تحدٌد مولع النجم وتؤخر دورانه . -ب  تبدو للعٌن البشرٌة كنجم واحد ألنهما متماربان   -أ

 ٌمر أحد النجمٌن أمام األخر وٌضعف سطوعه . ٌتكون عندما :(النجم الثنائً الكسوفً )

 تجمعات النجوم 

 .مختلفة نجمٌة عنالٌد على ٌنطوي من النجوم ضخم تجّمع هً إنما الصحٌح، بالمعنى نجمًٌا عنمودًا المجّرة لٌست (ة المجرّ ) -0 

  التمارب، تكون شدٌدة العمر حٌث من متساوٌة من النجوم مجموعات هً الكروٌة( العنالٌد) -6

 .المجّرات فً هاالت الكروٌة العنالٌد من كبٌر عدد وٌتواجد . كروي عنمود فً معًا   ضّمها على ما بٌنها فً الجاذبٌة تعمل إذ 

 ضمن التكوٌن حدٌثا عنمودان مفتوحان وٌوجد .التنظٌم محكمة وغٌر المتباعدة للٌاًل، النجوم من مجموعات هً المفتوحة( )العنالٌد -3
 عماللة وفوق عماللة نجوم إلى الشمس، باإلضافة من خفوتًا أكثر نجوم أنواع من خلًٌطا الغول، وٌحوٌان رأس حامل كوكبة

 

 :  انزٌاح دوبلر

 لطفٌفة للضوء المنبعث منهاعبارة عن انزٌاح األطوال الموجٌة 
 االٔض٠بػ اصداد اٌغشػخ اصدادد وٍّب -1

 رحذ٠ذ فٟ اٌط١فٟ ٌٍخظ اٌّٛع١خ ٌألطٛاي اٌذل١مخ اٌم١بعبد اعزخذاَ ٠ّىٓ -2

ن عشػخ  .ِؼ١ٓ ٔغُ رحش 

 النجم حركة من جزًءا إال ٌحددوا أن الفلن لعلماء ٌمكن ال علل
 عنها؟ المبتعدة أو األرض نحو المتجهة

 .اٌشؤ٠خ ٌخظ اٌظح١حخ اٌضا٠ٚخ ػٍٝ ٌٍحشوخ دٚثٍش أض٠بػ ٚعٛد ػذَ ئٌٝ ٔظًشا

 

 بطرٌمة انزٌاح دوبلر تحدٌدها ٌجريالتً  النجوم تُعرف الطٌفٌة( الثنائٌة )النجوم 

 َحى األحًر االَسياح األزرق َحى االَسياح 

 انخطىط تُساح

 األطىال باتّجاِ انطيفيت

 األقصر انًىجيت

 انخطىط تُساح

 األطىال باتّجاِ انطيفيت

 األطىل انًىجيت
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 بٌنها والمسافات النجوم موالع 
دتٌن لمٌاس المسافات الكبٌرة استخدم العلماء الفلن وح -0

 الفرسخ الفلكً  –2السنة الضوئٌة - 1هً 

هً المسافة التً ٌمطعها الضوء  :) lyالسنة الضوئٌة (

 . km1210 ×9.461فً سنة واحدة  وتساوي 

وحدة أكبر من السنة الضوئٌة تساوي :  )الفرسخ الفلكً(

3.16(ly)   أوkm1310 ×3.086   

: اإلنزٌاح الظاهر فً مولع  )اختالف زاوٌة النظر(

  نتٌجة حركة الراصد .

 الخصائص األساسٌة للنجوم

 درجة الحرارة . –اللمعان  –المطر  –هً الكتلة  للنجوم الخصائص األساسٌة

: مدى السطوع الذي  )المدر(

 نجم الٌظهر به 

+ شدٌدة 0األرلام الموجبة 

 السطوع 

+ بممدار 6+ أكثر من 0النجم 

 مرة  011

: مدى السطوع الذي تظهر به النجوم  (المدر الظاهري)

 والكواكب فً السماء .

: هو مدى السطوع النجم فً حال كان  (المدر المطلك)

 . على األرض 10pcمولعه على بعد 

 سطوع الفعلً للنجم ؟العلل المدر الظاهري الٌشٌر إلى 

  ألنه ال ٌراعً بعده .

المدر المطلك : ٌسمح بؤخذ بعد النجم أو الكوكب بعٌن 

 اإلعتبار وبإجراء التعدٌالت على المسافة .

  صعوبة تحدٌد المولع الفعلى للنجمهً  :مشكلة المدر المطلك 

 اللمعان 

 ممدار طالة النجم وهً الخاصٌة الوحٌدة من خصائص النجوم التً لها لدر من التنوع .(اللمعان ) 

  بعده عن األرض . -6معان النجم ل -0ٌعتمد السطوع المرصود على   -0

 ٌتناسب السطوع عكسٌا مع مربع المسافة التً ٌبعدها النجم .  -6

 واطالٌماس اللمعان بوحدات الطالة المنبعثة فً كل ثانٌة أو  -3

 . 100wمصباحا بشدة   3.85× 2410وهو ماٌعادل    3.85× 2610لمعان الشمس  -4 
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 تصنٌف النجوم :

 درجة الحرارة : -1

لكل نجم أنواع طٌف محددة تكون على النحو  -أ

 M, K, G, F, A, B, Oالتالً هً 

  9إلى  0إلى ألسام أكثر تحدٌدا تأخذ األرلام من تنمسم كل فئة -ب

 لمعان أكبر k 51111حرارة األعلىOالفئة  -ج

 لللمعان أ .2000kهً األلل حرارة   Mالفئة  -د

 . 5811درجة حرارته  G2الشمس من النوع  -ه 

 التركٌب : -2

 علل اختالف النجوم فً مظهر األطٌاف بالكامل تمرٌبا ؟ -أ

 درجة الحرارة . بسبب اإلختالف فً

النجوم األعلى حرارة لها أطٌاف مرئٌة بسٌطة  -ب 

 النجوم األلل حرارة لها أطٌاف بعدد أكبر . -ج 

  حزم ؟علل ٌظهر فً أطٌاف النجوم األلل حرارة  -د 

 التٌتانٌوم . سٌدبسبب وجود جزٌئات من أك

 :(راسل  –رسم هرتزبرونغ ) -3

: ٌوجد ارتباط وثٌك (راسل  –رسم هرتزبرونغ )  -أ

 ودرجة الحرارة والمطر .بٌن خصائص الكتلة والضٌاء 

 فً الرسم  ٌوضع المدر المطلك على المحور الرأسً -1

 درجة الحرارة أو الطٌف على المحور األفمً . توضع -2

 المتوالٌة الرئٌسٌة  -4

 سعُ ػٍٝ اٌشّظ إٌغَٛ ِضً ِٓ % ٠90مغ -أ

 .اٌشئ١غخ اٌّزٛا١ٌخ ٠غّٝ ساعً - ٘شرضثشٚٔغ

توجد الشمس بالمرب من مركز المتوالٌة   -ب

 الرئٌسٌة  ، بزٌادة الضغط تزداد سرعة احتراق الولود .

 .انُجى نب انهيذروجيٍ في اَذياج يحذث انرئيست، انًتىانيت يرحهت في انُجىو تكىٌ عُذيا -ج

 .انهب حىاف عهى انهيذروجيٍ واحتراق انُجى نب في انهيهيىواَذياج  يبذأ انرئيست، انًتىانيت يرحهت في انُجى تطىر يع -د

 ؟أسرع الهٌدروجٌن فٌه ولود احتراق سرعة وكانت أعلى مركزه فً الحرارة درجة أكبر، كانت النجم كتلة كانت علل كلما -ه
 ٌزٌه، ٔز١غخً  .اٌٛلٛد احزشاق عشػخ اصدادد اٌضغظ، اصداد فىٍّب اٌغبرث١خ، ضغظ ئٌٝ اإلشؼبع ضغظ ٔغجخ ئٌٝ ثبألعبط رٌه عجت ٠ٚؼٛد

 .وزٍخ األطغش إٌغَٛ خشٚط ِٓ أعشع اٌشئ١غخ اٌّزٛا١ٌخ ِشحٍخ ِٓ إٌغُ ٠خشط صَُ ِٚٓ أوجش، ثغشػخ إٌغُ فٟ اٌّٛعٛد ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٠ٕفذ

مرة  011الشمس ضعف  –4مساحتها كبٌرة  -3منخفضة الحرارة  -2نجوم ضخمة مضٌئة  -0 العمالق األحمر:  خامسا 

 ساعً. - ٘شرضثشٚٔغ سعُ رٛعذ أػٍٟ  -  5

 كتلتة تساوي كتلة الشمس - 4حجمها مساوي لألرض  –3مرتفعة الحرارة  –2 صغٌرة خافتة –1 األلزام البٌضاء سادسا : 

 ساعً. - ٘شرضثشٚٔغ رٛعذ فٟ أدٔٝ ٠غبسسعُ  -5
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 التطور النجمً -3المسم 

 البنٌة األساسٌة للنجوم 

 ة ولمعانه ولطره .تمن درجة حرار : تتحكم كتلة النجوم فً كل

 تؤثٌرات الكتلة :  -0

 كلما ذادت كتلة النجوم كانت لوة الجاذبٌة التً تضغط علٌه للداخل األكبر . -أ

 تحافظ الحرارة الناتجة على كل من التفاعالت النووٌة واإلنضغاط على التوازن  -ب

 لخارجً .بٌن الجاذبٌة التً تضغط للداخل والضغط االهٌدروستاتٌكً 

 التوازن بٌن الضغط الداخلى والضغط الخارجً .:  (اإلتزان الهٌدروستاتٌكً) -ج

 اإلندماج : -6

 تزداد كثافة النجم ودرجة حرارته كلما التربنا من مركزه حٌث تتولد الطالة الناتجة عن اإلندماج النووي . -أ

 .فمطمتوالٌة الرئٌسٌة الفً مرحلة اإلندماج النووي ٌحصل اإلندماج فً مرحلة  -ب

 . هو اندماج الهٌدروجٌن لتكون هٌلٌوم:  (اإلندماج) -ج

 طور النجوم ت

 بسبب تغٌره تركٌبته الداخلٌة نظرا إلى تحول عناصره إلى عناصر أخرى خالل اإلندماج . : علل ٌتغٌر النجم مع تغٌر عمره ؟

 تكون النجوم : -0

الغاز النجمً  سحابة منببداٌة تكون النجم  (السدٌم )-أ

 والغبار .

عبارة عن تواجد الجسم الساخن  :(النجم األولى ) -ب

 الكثٌف فً المركز .

 ؟ فً االرتفاع النجم األولىعلل تستمر حرارة  -ج

 بسبب االحتكان الناتج عن الجاذبٌة

 تتخذ شكل المرصبسبب دوران سحابة الغاز إلً جعلها مسطحة لذلن  ؟تكون الشكل المرصً فً الشكل أسباب  ما -د

 بداٌة اإلندماج  -6

 عندما تصبح درجة الحرارة داخل النجوم األولى المرتفعة .تكون بداٌة اإلندماج  -أ

 علل بمجرد حدوث التفاعل ٌبدأ النجم فً حالة اإلستمرار ؟ -د

 .الالزم لموازنة الجاذبٌة  الضغط احتوائه علً حرارة  داخلٌة كافٌة لتولٌد بسبب  

 مثل الشمس : حٌاة نجومدورات 

 تحدد كتلة النجوم ماسٌحدث له فً المرحلة التالٌة . -أ

 تدرٌجٌا ؟علل عندما ٌحول النجم مثل الشمس الهٌدروجٌن إلى الهٌلٌوم ٌصبح أكثر لمعانا  -ب

 نظرا لزٌادة كثافة لبه وارتفاع درجة حرارته .
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 العمالق األحمر : -0

 هو النجم الذي ٌتمدد وٌبرد متً استنفذ كل هٌدروجٌنه   العمالق األحمر :

 % فمط من الجزء الداخلً لكتلة النجم ؟01ت النووٌة إال فً العاعلل ال تحدث التف -أ

 ألن درجات الحرارة خارج هذا اللب ال تكون بالسخونة الالزمة لحدوث هذا التفاعالت 

 علل وجود النجم  العمالق باللون  األحمر ؟ -ب

 ٌنتج من انخفاض درجة حرارة الغالف  الجوي الخارجً بسبب تمدد العمالق األحمر وتبرٌده

 بسبب ارتفاع درجة الحرارة ٌتحول الهٌلٌوم إلى كربون  -ج  

 المراحل النهائٌة :- 2

 إن النجم الذي تكون كتلته بنفس حجم كتلة الشمس ال ترتفع درجة الحرارة لكً تتحول إلى كربون .  -أ

 )السدٌم الكوكبً ( : غالف الطبمات الخارجٌة للنجم المنهار  مكون من الغاز  -ب

 ٌتكون من الكربون  وهو المركز المتبمً من نجم لدٌمفً حجم األرض ساخن وخافت  ) المزم األبٌض (هو نجم صغٌر -ج

 ) المزم األسود ( هولزم أبٌض انخفضت درجة حرارته وال ٌمكن رصده وفمد لمعانه  -د

 الضغط الداخلً فً األلزام البٌضاء  -3

 ؟رغم عدم وجود التفاعالت النووٌة  ٌكون المزم األبٌض مستمرا علل   -أ

  التً تنضغط مع بعضها وال ٌحتاج إلً المحافظة علً مصدر للحرارة لمماومة الجاذبٌة  ألن مدعوم بمماومة اإللكترونات

 نفذ ولوده النووي بسرعه .ستوالٌ ألنه صغٌر أطول من أي نجم ؟مرحلة المتوالٌة الرئٌسٌة للمزم األبٌض  -ب

 دورات حٌاة النجوم الضخمة : 

 ٌبدأ النجم ٌتحول الهٌدروجٌن للهٌلٌوم . -أ

 جدا وٌستنفذ ولوده بسرعه . ألنه مضًء فترة عمر النجم فً هذه المرحلة لصٌرة ؟ -ب

 النجم فوق العمالق   -0

 األحمر عدة مراتهو تمدد النجم العمالق 

 مثل منكب الجوزاء فً كوكبة الجبار

 تكون المستمر األعظم   -6

ضعفا كتلة  61إلً  8هو نجم كتلته تعادل من 

انهٌار لب النجم وتكون تكونه  سبب والشمس 

 الحدٌد .

 النجم النٌترونً  -3

هو نجم منهار بفعل الجاذبٌة إل حد  أنه دفع 

للتالحم لتكون باإللكترونات والبروتونات 

نتٌجة مماومة النٌترونات  وتكون النٌترونات

 لإلنضغاط .
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 على صورة نبضات .منه  الضوء نجم نٌترونً سرٌع الدوران علً صورة مخروط وٌنبعث هو اإلشعاعً : نباضال -4

 المستعر األعظم  -5 

 هو انفجار هائل للنجم الضخم وٌرمً بطبماته الخارجٌة للفضاء وٌحتوي علً عناصر أثمل من الحدٌد 

 الثموب السوداء : -6

 ال ٌفلت منها أي شًء حتى الضوء. –شدٌد الجاذبٌة  –الجسم الصغٌر شدٌد الكثافة  

 اشرح دور كتلة نجم ما فً تحدٌد تطوره ؟

 .قهيهت يراحم تطىرها ويجعم استقراًرا أكثر يجعهها يا وهى انكتهت، كبيرة يٍ انُجىو بكثير أطىل نفترة انكتهت يُخفضت انُجىو اشتعال يذوو أٌ يًكٍ

 علل سبب اعتبار النجوم هائلة الكتلة فمط من العوامل المهمة المساهمة فً إثراء المجرة بالعناصر الثمٌلة ؟

 مستمرة غٌر وتصبح ولودها بسرعة تحرق ألنها لصًٌرا الضخمة النجوم عمر ٌكون العادة، فً

 اشرح كٌفٌة اختالف الكون  فً حال لم تنفجر النجوم هائلة الكتلة فً نهاٌة دورة حٌاتها ؟

 .الشمسً النظام فً الكواكب لتكوٌن أو النجوم من األجٌال الالحمة فً لالندماج متوفرة تكون ولن الثمٌلة العناصر تنتشر لن

 ؟.ما نجم فً الهٌدروستاتٌكً التوازن لوة تحدٌد فً الكتلة دور استدل على
 للخارج الدفع ضغط عنها ٌنتج التً بكمٌة االندماج مباشرة وترتبط للداخل، تدفع التً الجاذبٌة لوة الكتلة تحدّد

 .أخرى مجرة فً ُرصد أعظم مستعر النفجار وصفًا اكتب

 .تمرٌبًا ال شًء إلى ٌتضاءل ثم سطوًعا أكثر ٌصبح نجًما األوصاف تشمل أن ٌنبغً

 أسئلة مراجعة علً الوحدة الخامسة 

 الحمل تٌارات اإلشعاع، منطمة اللب، الشمس؟ لطبمات الصحٌح الترتٌب ما المركز، من بدًءا -0

 بها المحٌطة المناطك حرارة درجة من ألل حرارتها درجة ألن داكنة؟ الشمسٌة البمع تبدو لماذا -6

 .نفسها النجمٌة السحابة من تكّونت كلها ؟الكواكب العماللة الغازٌة  وتركٌب الشمس تركٌب بٌن التشابه سبب ما -3

  للبمع الشمسٌة عدد ألصى مع متوافمة النشاط دورة ؟للشمس ودورة نشاطها المغناطٌسً السلون بٌن االرتباط وجه ما -4

 .مباشرة النجم اشتعال لبل والغازالغبار  كتلة بداٌة هو األولً النجم إنّ  عرف النجم األولً؟ -5

 داخله فً ٌحترق الذي الكبٌرة الولود النجوم أحد ٌستنفد ٌحدث عندما انفجار هو  عرف المستعر األعظم ؟ -6

 .من الجاذبٌة الناتج المحور حول الدوران انضغاطه بفعل عند النجوم منه الذي تتكون والغاز الغبار هو عرف السدٌم ؟ -7

 الشمس وتشمل الٌسار إلى أعلى الٌمٌن أسفل من تبدأ وهً راسل  -هرتزبرونغ رسم فً الرئٌسة مجموعة النجوم هً ؟المتوالٌة الرئٌسة عرف -8

 األرض مثل فً الفضاء نمطة من إلٌها ٌُنظر عندما علٌه النجوم تظهر نجمً نمط الكوكبة إنّ  عرف الكوكبة ؟ -9
 .المغناطٌسً للنجم المجال بسبب حلمة على شكل الشواظ وٌدور .نجم سطح المحترق من الغاز من حلمة عرف الشواظ ؟-01

 
 ؟الطٌفً الثنائً النجم الكسوفً، الثنائً النجم -00

 
 األطوال لموجٌة فً األزرق ونحو األحمر االنزٌاح نحو خالل من الطٌفً النجم الثنائً على التعّرف وٌمكن فً المدر، االختالف خالل من الثنائً الكسوفً النجم على التعرف ٌمكن

 مضٌئة على تجعلها كبٌرة سطح الساطعة بمساحات العماللة النجوم تتمتع ؟الرئٌسة المتوالٌة نجوم العماللة، النجوم -06
 .حرارتها المرتفعة درجات بسبب ساطعة الرئٌسة، فتكون المتوالٌة نجوم أما .حرارتها المنخفضة درجات من الرغم
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