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  بعض القیاسات:  المفاھیمیةالوحدة                                 المادة و تحوالتھا : المفاھیميالمجال

  بعض القیاسات: 4 و 3 ، 2،  1 التعلمیةاتالوحد
  ) قیاس غیر مباشر(ـ الحجم و الكتلة ) قیاس مباشر(الحجم و الكتلة 

  ـ تحدید درجة الحرارة ) القدم القنویة(ـ قیاس األطوال 

  :مؤشرات الكفاءة
یوظف معارفھ المكتسبة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث  ـ 2. تدرب على حل التمارین ـ ی1

   . ـ یختبر مكتسباتھ المعرفیة4. طلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّجَد ـ ی3.   یصل إلى حل

   21 الصفحة 01التمرین

  : أمأل الفراغات
  : الحجوم

  . (1000dm3 = 1m3)    ؛    3م1 = 3دم1000  ●
 .  (1dm3 = 0.001m3)   ؛  3م0.001 = 3دم1  ●
  . ( 1ℓ = 1 dm3)   ؛    3 دم1= ل 1  ●
  . (1000mℓ = 1ℓ)ل  ؛   1= مل 1000  ●

  : الكتلة
  . (1kg = 1000g)غ   ؛   1000= كغ 1  ●
  .  (1000mg = 1g)غ   ؛  1= مغ 1000  ●
  . (1kg=0.001t)طن  ؛   0.001= كغ 1  ●

  
   21 الصفحة 02التمرین

LLLv:   أي ç.   الضلع×الضلع×الضلع = المكعبحجم   ● ´´=   
hLv:  أي ç.  االرتفاع×العرض×الطول = حجم متوازي المستطیالت  ● ´´= l   

):   أي ç .  3.14×االرتفاع×مربع)نصف القطر( = حجم أسطوانة  ● ) p´´= hRv 2
   

):   أي ç .  3.14×بعكم)نصف القطر(¾ = حجم كرة  ● ) p´= 3

4
3

Rv    

   21 الصفحة 03التمرین

المیزان  ـ 3 ،المیزان اآللي ـ 2 ،میزان روبرفال ـ 1: ذكر بعض الموازین التي تستعمل لقیاس الكتلة
  ). یستعمل لوزن الشاحنات( ـ المیزان الجسري 5، المیزان اإللكتروني ـ 4 ،الروماني

   21 الصفحة 04التمرین
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   21 الصفحة 05التمرین

   :من الیمین إلى الیسار
، )10C0 (0م10  ●

عشر درجات فوق : ونقرؤھا
  . الصفر

  . (32C0) 0م32  ●
  . (36.5C0) 0م36.5  ●
  . (40C0) 0م40  ●
  :  ونقرؤھا(5C0-) 0م5 ـ  ●

   .خمس درجات تحت الصفر

  

   21 الصفحة 06التمرین

   . یكون لھما نفس الكتلةال ●
   . أي في نوع الحبیبات،یمكن أن یختلفا في نوع مادتي صنعھما  :یلالتعل ●

   21 الصفحة 07التمرین

   .1dm3 توافق 500cm3    .●  1 توافق ½  ●.    750cm3 توافق ¾  ●      :التدریجات

   21 الصفحة 08التمرین

  ): خطأ(أو بـ ) صحیح(اإلجابة بـ 
  .  خطأç. بھا في بیشر، یزداد حجمھا عندما نأخذ من قارورة كمیة من الزیت و نسك●
  .  خطأç.  الوحدة الدولیة للكتلة ھي الغرام●
  .  خطأç.  حجم الماء المزاح أكبر من حجم الجسم المغمور فیھ●
 ç. ج ، حیث أ، ب، ج تمثل أبعاد القاعة×ب×أ= ح :  یحسب حجم قاعة الدرس بالعبارة●

  . صحیح
   .  خطأç.  ل1.2 الحجم ھو . مل120 سعة علبة لمشروب البرتقال ھي ●

   21 الصفحة 09التمرین

  
   :من الیمین إلى الیسار

  
●  350mℓ      
●  700mℓ    
●   68mℓ  .  
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   21 الصفحة 10التمرین

      v = 100mℓ: حجم الماء  ●                                          m = 100g    : كتلة الماء  ●

  

   21 الصفحة 11التمرین

  : التحویل باستعمال الترمیز العالمي
●  1m3 = 1000000cm3  ● 4.2m3 = 4200ℓ  
●  15.4ℓ = 15.4dm3 ● 785cm3 =0.785dm3 
●  5.6dm3 = 5600cm3 ● 89dm3 = 89ℓ 

   21 الصفحة 12التمرین

  :  التعبیر عن الحجوم باللتر●
  

0,50m3 = 500ℓ 0.50420  ل500 = 3مcm3 = 0,420ℓ  420ل0.420 = 3سم  

75cℓ = 0,75ℓ 75 1,2   ل0.75= سلdm3 = 1,2ℓ  1.2ل1.2 = 3دم  

  
  .  ل0.420 ← ل0.75 ← ل1.2 ← ل500:  ترتیب الحجوم تصاعدًیا●

  .  0,420ℓ → 0,75ℓ → 1,2ℓ → 500ℓ :أو الترتیب بھذا الشكل

   21 الصفحة 13التمرین

  : ة لھربط بسھم الجسم بالكتلة المناسب
 (t)طن  3.5  باخرة

  (mg) مغ 500  نملة
  (t) طن 4000  إنسان
  (g)غ 50  بقرة
  (kg)كغ 80  فیل

  (kg)كغ 1000  عصفور
  (kg)كغ 380    سیارة
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   21 الصفحة 14التمرین

  : ة طرق نذكر من بینھاھناك عّد
   .م الجسم المغمور و حجم الماء المزاح یساوي حج،طریقة الغمر في الماء ●
   . من الماء1kg من جسم اإلنسان تكافئ تقریبا حجم 1kgكتلة : تقدیر الحجم ●

  . 80ℓ فیقدر حجمھ ،80kg:  إنسان كتلتھ:مثال 

   21 الصفحة 15التمرین

 1cm3 و نقوم بتقطیره  قطرة ؛ قطرة  حتى ،نأخذ حجما من الماء في سحاحة أو في حقنة طبیة
حصل على  لن، على عدد القطرات1cm3ثم نقسم . العملیة عدد القطرات النازلةالل  خ نعّد،من الماء

   .حجم قطرة واحدة من الماء

   21 الصفحة 16التمرین

 التدریجة المسجلة تدل على حجم 10cm3 :أي. ألنھا تغمر كلیة فیھ. یرتفع حجم الماء بقدر حجم الممحاة
160cm3.   
   .40cm3:   حجم الجسم الثاني المغمور ●
  . 190cm3 :  یشیر السطح الحر للماء في البیشر إلى حجم ●
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  بعض القیاسات: الوحدة المفاھیمیةالمادة و تحوالتھا                                  :المجال المفاھیمي

   6 و 5 التعلمیةاتالوحد
   ي تغیر حالة المادةالعوامل المؤثرة فـ التحول الفیزیائي تغیر حالة المادة ـ  

  :مؤشرات الكفاءة
یوظف معارفھ المكتسبة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث  ـ 2. تدرب على حل التمارین ـ ی1

   . ـ یختبر مكتسباتھ المعرفیة4. طلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّجَد ـ ی3.   یصل إلى حل

   48 الصفحة 01التمرین

 : غاتتكملة الفرا
  .السوائل بینما ال یمكننا فعل ذلك مع ، یمكن مسكھا بأصابع الیدالصلبةاألجسام  ●
     . شكل اإلناء الذي توضع فیھالسوائلتأخذ  ●

   48 الصفحة 02التمرین

  : تكملة الجمل
  .  شكل خاص بھالصلب بینما للجسم ، شكل اإلناء الذي یوضع فیھالسائلیأخذ الجسم  ●
    . أفقیا و مستویا في حالة الراحة للسائل ریكون السطح الح ●

   48 الصفحة 03التمرین

  مبعثرة  
  غیر منظمة  الحبیبات في الحالة الصلبة
  متراصة  الحبیبات في الحالة السائلة

  
  

  منظمة

  48 الصفحة 04التمرین

 :تكملة الفقرة بالكلمات المعطاة
  .متراصة و منظمة ؛ الحالة الصلبة  ساكنة و شبھمتقاربةادة في الحالة الصلبة حبیبات الم ●
  .مضطربة و غیر منظمة ؛ الحالة السائلة  الحركة وبإمكانھامتقاربةفي الحالة السائلة حبیبات المادة  ●
   .غیر منظمة و مضطربة ؛ الحالة الغازیة جد مضطربة و  متباعدةفي الحالة الغازیة حبیبات المادة ●

   48الصفحة  05التمرین

  : تعریف التحوالت المعطاة
   .ھو التحول الفیزیائي للمادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة: التجمد

   .ھو التحول الفیزیائي للمادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة: االنصھار
  . حرارة ثابتةویحدث في درجة ، ةھو التحول الفیزیائي للمادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازی: التبّخـر
   .الة السائلة إلى الحالة الغازیة، ویحدث في أي درجة حرارةھو التحول الفیزیائي للمادة من الح: البخـر
   .خر المادة في درجة حرارة ثابتةھو المرحلة التي تسبق یب: الغلیان
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   .ة السائلةحالة الغازیة إلى الحالھو التحول الفیزیائي للمادة من ال: التكاثف
حالة  دون المرور بال،ھو التحول الفیزیائي للمادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازیة مباشرة: التسامي

    .السائلة

   49 الصفحة 06التمرین

  : اختیار اإلجابة الصحیحة
یر لحجمھا  تغیحدث و عند ھذا التحول، نبردھاتحّو ل المواد من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عندما 

  .  محفوظةكتلتھا و تبقى

   49 الصفحة 07التمرین

  : تكملة المخطط
    بخر/تبخر          انصھار  

        
  الحالة الغازیة      الحالة السائلة      الحالة الصلبة

        
    تكاثف          تجمد  

   49 الصفحة 08التمرین

   .تبخر یحدث في أي درجة حرارة: البخـر: الفرق بین البخـر و الغلیان ھو
   .مرحلة تسبق التبّخـر و یحدث في درجة حرارة ثابتة: الغلیان   

   49 الصفحة 09التمرین

  : تصنیف المواد ●
  األجسام السائلة  األجسام الصلبة

   زیت ـعصیر البرتقال  زجاج ـ  عجینةـزبدة  ـ لمنیوم األ ـالخشب
  .  من المواد الصلبة اللینة:العجینة و الزبدة ●

   49 الصفحة 11التمرین

المواد الصلبة بشكل مساحیق 
  : تشترك مع السوائل في

 ـ  تأخذ شكل اإلناء الذي 1
  . توضع فیھ

 ـ  لھا قابلیة السكب و 2
   .الجریان

ل یوجد الخطأ في تمثی ●
   .سائلالسطح الّحـر لل

  :الشكل الصحیح  
    

خیط 
  المطمار

أفقي (السطح الحر للسائل 
  )و مستو

و یشكل زاویة قائمة مع 
  خیط المطمار

  

  

  
    أنبوب اختبار یحوي سائل
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   49 الصفحة 12التمرین

   .نعم یمكن أن نصھر الرصاص في إناء من األلمنیوم
    C°660 و ینصھر األلمنیوم عند درجة الحرارة  C°327:ر الرصاص الحراریة ھي درجة انصھا:ألن

   50 الصفحة 13التمرین

   ... تحضیر الفالن ـ      . تبرید بعض المشروباتـ      . غلیان الماءـ      .صھر الزبدةـ    : األمثلة

   50 الصفحة 14التمرین

شكل المیزان 
 یزن اإلناء الذي

و الماء السائل 
  . اطئخ

 خالل :ألنھ
انصھار الثلج 

تبقى كتلتھ 
ثابتة ( محفوظة 
   ).ال تتغیر

  

   50 الصفحة 15التمرین

   : الحالتان التالیتانتبرز الصورتان
  . )أفقي و مستو(حالة السطح الّحـر للسائل  ـ 1
   . أن السائل یأخذ شكل اإلناء الذي یوضع فیھ ـ2

  
    

   50حة  الصف16التمرین

  : من الیمین إلى الیسار
  ). 2: (التمثیالن الخاطئان ھما

   . حبیباتھ غیر منظمة و غیر متراصةالغازألن  ، یجب أن یبقى عدد الحبیبات نفسھ:التعلیل
  . شكل كیفي) 3(و التمثیالن 

   . یجب أن تأخذ حبیبات المادة شكل ثابت:التعلیل
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   51 الصفحة 17التمرین

  . ایحدث بخـر كبیر للماء عندما یكون الجو جافا و حاًر:  ھي :اإلجابة الصحیحة

   51 الصفحة 18التمرین

 و عندما یكون الھواء رطبا ال یستوعب ،ینتقل رذاذ الماء من مالبس الغسیل إلى الھواء لتجف
را و كلما كان الجو حا. لتجف المالبس فتحتاج عملیة البخـر إلى مدة زمنیة أطول ،المزید من رذاذ الماء

  . و جافا كانت عملیة البخـر أسرع

   51 الصفحة 19التمرین

  . تكاثف بخار الماء و تجمع رذاذ الماء المحیط بالزجاجة على جدرانھا الخارجیة

   51 الصفحة 20التمرین

  فیتكاثف بخار الماء الموجود في،ینفث الھواء أثناء زفیرنا على زجاج النافذة أو على مرآة
  .  مائیة على سطح الزجاج و تظھر قطرات،الھواء

   51 الصفحة 21التمرین

  : التعبیر عن الصور

  

  

  
تبرز الصورة عملیة بخر تحدث لمیاه 

  .المسطحات المائیة و تكاثفھا على شكل سحب
تبرز الصورة انتقال السحب بفعل التیارات   

  .الھوائیة

  

  

  
تبرز الصورة عملیة تصادم السحب بأعالي 

عض حمولتھا من أمطار و الجبال و تفریغھا لب
  .ثلوج

تبرز الصورة عملیة انصھار الثلوج و جریان   
المیاه من أعالي الجبال إلى المسطحات المائیة 

بشكل سواقي و ودیان، حیث تتسرب بعض كمیات 
  .الماء إلى الطبقات الجوفیة لألرض
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  الخالئط: لوحدة المفاھیمیةاالمادة و تحوالتھا                                  :المجال المفاھیمي

  الخالئط: 12 و 11 ، 10،  9 التعلمیةاتالوحد
   )من الماء الطبیعي إلى الماء النقي(فصل الخالئط ـ المتجانسة  ـ متجانسةالغیر 

   )معاییر النقاء ـ النمذجة(ما ھو الماء النقي ـ 

  :مؤشرات الكفاءة
بة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث یوظف معارفھ المكتس ـ 2. تدرب على حل التمارین ـ ی1

   . ـ یختبر مكتسباتھ المعرفیة4. طلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّجَد ـ ی3.   یصل إلى حل

   72 الصفحة 01التمرین

  : تعریف
  .  ھو خلیط ال یمكن للعین المجردة أن تمّیز مكوناتھ:الخلیط المتجانس

   .  خلیط یمكن للعین المجردة أن تمّیز بین مكوناتھ ھو:الخلیط غي المتجانس

   72 الصفحة 02التمرین

  : اختیار اإلجابة الصحیحة 
  . خلیط متجانس) القھوة+ الحلیب  (←

   72 الصفحة 03التمرین

   :إكمال الفراغات
  . الصافي عند ترشیح الماء نحصل على الماء ●
  . النقي عند تقطیر الماء نحصل على الماء ●
 یترتب المكّون األخف على غیر متجانس إجراء عملیة اإلبانة لمكّون من مكونات خلیط  عند●

  . األعلىشكل طبقة من  

   72 الصفحة 04التمرین
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   73و72 الصفحة 05التمرین

  : اإلجابة بصحیح أو بخطأ مع تصحیح الخطأ
  . صحیح  ç  . تبقى درجة غلیان الماء النقي ثابتة خالل عملیة تبخره●
  . خطأ  ç  .ة غلیان الماء النقي تتناقص كلما ارتفع ضغط الھواء درج●

  .  درجة غلیان الماء النقي تتناقص كلما انخفض ضغط الھواء:التصحیح
  . خطأ  ç  .م°0 تحت الضغط النظامي یغلي الماء النقي عند الدرجة●

  . م°100 تحت الضغط النظامي یغلي الماء النقي عند الدرجة:التصحیح
  . صحیح  ç  . نقي درجة انصھار خاصة بھ تمیزه عن باقي األجسام األخرى لكل جسم●

   73 الصفحة 06التمرین

  . متماثلة كل حبیبات الماء النقي ● : اختیار اإلجابة الصحیحة
  . غیر ثابتة خالل التحول الفیزیائي لجسم غیر نقي تبقى درجة الحرارة ●
  . نقي الماء المقطر جسم ●
  . م100° مي یغلي الماء النقي عند الدرجة  تحت الضغط النظا●

   73 الصفحة 07التمرین

  : نقل الجدول ثم وصل بین العبارات لتكوین عبارة صحیحة
  متماثلة  الماء المقطر

  م°0ینصھر عند الدرجة  حبیبات األجسام النقیة
  ول الفیزیائيبدرجة حرارة ثابتة خالل التح  الماء النقي تحت الضغط النظامي

  جسم نقي    األجسام النقیة تتمیز

   73 الصفحة 08التمرین

  . نلجأ إلى إجراء عملیة الترشیح عندما ال نستطیع فصل بعض المكونات بعملیة اإلبانة

   74و73 الصفحة 09التمرین

  : إكمال العبارات
  . خلیط متجانس ال یتكون الماء المعدني من الماء فقط، إذا ھو ●
  .  فیھ غاز ثاني أكسید الفحمذائًباون ھذا الماء المعدني غازًیا، یكون  عندما یك●
 من یخرج عند خض قارورة الماء المعدني الغازي ثم فتحھا بعد ذلك فإن غاز ثاني أكسید الفحم ●

  .   القارورة
الكالسیوم ، و التي تتمثل في مكوناتھ عندما یكون الماء المعدني صافًیا، ال نستطیع التمییز بین مختلف ●

  . متجانسو المغنزیوم و البیكربونات، إًذا ھو خلیط 

   74 الصفحة 10التمرین

  :  اختیار اإلجابة الصحیحة
  .  معدن نقي ç  :معدن النحاس ھو
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   74 الصفحة 11التمرین

تبرز أمام العین مكونات (نلجأ إلى إجراء عملیة اإلبانة عندما نمّیز بالعین المجردة مكونات الخلیط 
  ). یط مرتبة ترتیبا معیناالخل

   74 الصفحة 12التمرین

  : تصنیف المواد
  خالئط غیر متجانسة  خالئط متجانسة

  الخرسانة المسلحة  ثاني أكسید الفحم

  الھواء  الرصاص

  المواد المنجمیة  

   74 الصفحة 13التمرین

  . عملیة التقطیر: لماء ھي العملیة المناسبة لفصل الملح عن ا●           .  الماء المالح خلیط متجانس●

   74 الصفحة 14التمرین

  . ماء نقي:  الماء الناتج عن عملیة تقطیر الماء المالح ھو●
 إذا عّرضنا ماًءا مالًحا في وعاء مفتوح للشمس لمدة طویلة، فإنھ یتبخر الماء كلھ و تظھر طبقة بیضاء ●

  . نتجت عن توضع حبیبات الملح في قعر الوعاء

   75حة  الصف15التمرین

  .  المنحنى األول یمثل غلیان الماء النقي تحت الضغط النظامي●
  .  المنحنى الثاني یوافق غلیان الماء النقي تحت ضغط أكبر من الضغط النظامي●

  

   75 الصفحة 16التمرین

ھا حبیبات المادة ال تتغیر بتغیر حالت(الحبیبات المشكلة للجلید و الماء السائل و بخار الماء متماثلة 
  ). الفیزیائیة
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   75 الصفحة 17التمرین

  ). حبیبات المادة ممیزة للمادة(حبیبات الماء و حبیبات البنزن مختلفة 

   75 الصفحة 18التمرین

  : نقل الجدول و إكمالھ
  الماء النقي

  عدیم اللون  اللون

  عدیم الرائحة  الرائحة

  ال طعم لھ  المذاق

 C°0  درجة انصھاره

  C°100  درجة غلیانھ

  1kg  كتلة واحد لتر من الماء

  75 الصفحة 19التمرین

m :بعد التقریبي لحبیبة ماء ھو  :المعطیات
000.000.1000

1
  ). متر (

  ). سنتیمتر(cm8 عدد حبیبات الماء المشكلة للبعد:المطلوب

  :الحل
m  :لدینا

000.000.1000
1

®

  

  
  . حبیبة واحدة للماء

  
  m08,0®  x  :نھو م
  x  =000.000.800  حبیبة: إذن

   76 الصفحة 20التمرین

تفید في فصل الماء عن الخلیط، ) أ( المحطة ●
ألن خزانھا العلوي مزود بفتحة سفلى ھي فتحة 

أسفل اإلبانة التي  تسمح بفصل الماء المترتب 
  . طبقة الزیت األخف

  
تفید في فصل الزیت عن ) ب( المحطة ●

الخلیط، ألن خزانھا العلوي مزود بفتحة علیا 
  ).فتحة اإلبانة(
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   76 الصفحة 21التمرین

في الماء الفاتر كانت عملیة امتزاج حبیبات الحبر و حبیبات 
الماء سریعة و كاملة، بسبب اضطراب حبیبات المادة و 

 بعضھا البعض مما سھل عملیة تخلخلھا، عكس تباعدھا عن
االمتزاج الذي حدث في الماء البارد فھي بطیئة و غیر كاملة 

  .  بسبب تقارب حبیبات المادة و قلة اضطرابھا

  

   76 الصفحة 22التمرین

      
تمثل الصورة مسطحات مائیة و 

غیوم، تنشأ ھذه الغیوم عن عملیة 
بخر میاه ھذه المسطحات و 

ة تكاثف في الطبقات الباردة عملی
  .من الغالف الجوي

تلعب الشمس دوًرا ھاًما في 
عملیة بخر الماء الموجود على 

  .سطح الكرة األرضیة

تجمع الغیوم لتشكل سحًبا ركامیة 
  .غنیة بالرطوبة

      
یتمیز ھواء المناطق الجبلیة 

ببرودة نسبیة مقارنة مع ھواء 
 مما. المناطق الساحلیة المنخفضة

یجعل السحب المحملة بالماء 
تفرغ حمولتھا في أعالي الجبال 
  .على شكل أمطار و ثلوج و برد

یصاحب سقوط األمطار 
عواصف رعدیة تتمیز بحدوث 

البرق حیث تتحرر طاقة 
  .كھربائیة كبیرة جًدا

تبرز الصورة عملیة البخر و 
  .التكاثف لماء على أعالي الجبال

    
یة في حواجز مائیة تتجمع میاه المجاري المائ

  .طبیعیة أو من إنشاء اإلنسان
تتدفق المیاه بعد سقوط األمطار على سطح األرض 
نحو المناطق المنخفضة على شكل جداول و ودیان 

  .و أنھار لتصب في البحار أو المحیطات
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   77و76 الصفحة 23التمرین

   د ، أ:  المعدنان النقیان ھما الممثالن بالمنحنیین●
  . دن النقیة تتمیز بثبوت درجة حرارتھا أثناء عملیة التجمید المعا:ألن 

   ج ، ب:  المعدنان غیر النقیان ھما الممثالن بالمنحنیین●
  .  المعادن غیر النقیة تتمیز بعدم ثبوت درجة حرارتھا أثناء عملیة التجمید:ألن

  . م درجة انصھار مادة القصدیر232° ●
  . م درجة انصھار معدن الرصاص327° ●

  

   77 الصفحة 24التمرین

  : رسم التركیب التجریبي لمتابعة انصھار جلید مھشم
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  : رسم المنحنى البیاني الممثل لتغیرات درجة الحرارة مع مرور الزمن

  

  . المنحني مكون من ثالثة أجزاء● 

  . الماء بحالة فیزیائیة صلبة) دقائق2دقیقة إلى 0من (:الجزء األول

  ).سائلة+صلبة(الماء بحالة فیزیائیة مختلطة ) دقائق4دقائق إلى 2من (:الجزء الثاني

  . الماء بحالة فیزیائیة سائلة) دقائق6دقائق إلى4من (:الجزء الثالث

  . دقائق انصھار للجلید4دقیقة و 2 یحدث بین اللحظتین●

دقیقة 2ن اللحظتین من خالل النظر إلى المنحنى البیاني یتبین أن درجة حرارة انصھار الجلید ثابتة بی● 

  . دقائق مما یفسر أن الماء نقي4و 
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  المحلول المائي: الوحدة المفاھیمیةالمادة و تحوالتھا                                  :المجال المفاھیمي

  المحلول المائي 15 و 14 ، 13الوحدات التعلمیة
  ) انحفاظ الكتلة(محلول؟ مكونات المحلول ـ التركیز ـ أین كتلة المذاب في ال

  :مؤشرات الكفاءة
 ـ یوظف معارفھ المكتسبة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث 2.  ـ یتدرب على حل التمارین1

  .  ـ یختبر مكتسباتھ المعرفیة4.  ـ یطلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّجَد3.   یصل إلى حل

   89 الصفحة 01التمرین

  : لفارغاتتكملة ا
 محلوال الناتج و یشكل المزیج السكر، المذاب ھو الماءعند ذوبان السكر في الماء، المذیب ھو 

   . متجانًسا

   89 الصفحة 02التمرین

  : اإلجابة بصحیح أو بخطأ
  . خطأ  ç  .المحلول المائي سائل غیر متجانس● 
  . خطأ  ç  .المزیج المكون من الزیت و الماء، یشكل محلوال مائًیا● 
  . صحیح  ç  .ل/غ: یمكن أن یعبر عن تركیز الغلوكوز في الدم بـ● 
  . خطأ  ç  .المحلول المشبع محلول ممّدد● 
  .  صحیح  ç  .المحلول المشبع محلول مركز● 
  . خطأ  ç  .غ100غ من الماء تكون كتلة المحلول المائي 100غ من السكر في 20عند إذابة ● 

   89 الصفحة 03التمرین

  : ار اإلجابة الصحیحةإختی
  . ال یتمازجان  ç  :الماء و الزیت● 

      ç ال یشكالن محلوال مائًیا  .  
  .  تساوي مجموع كتلتي الماء و المذاب ç  :كتلة المحلول المائي● 

   90 الصفحة 04التمرین

  . ماءلتحضیر حلیب الرِّضَّاعة قامت أّم الرَّضیع بإذابة كمیة من الحلیب الجاف في حجم من ال
  . الحلیب الجاف:  ھوالجسم المذاب
  . الماء:  ھوالجسم المذیب

   90 الصفحة 05التمرین

  . ملل من الماء100غ من الملح في 10نذیب 
  ، )الماء(غ من المذیب 100، و )الملح(غ من المذاب 10 :اإلجابة الصحیحة

  . غ110: و كتلة المحلول الناتج ھي
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   90 الصفحة 06التمرین

  : تكملة الجدول
 (g)) غ(كتلة السكر  2 4 9 10 25

 (mℓ)) ملل(حجم الماء  100 200 300 400 500
 (g/ℓ)) ل/غ(تركیز المحلول  20 20 30 25 50

  . حجم الماء / كتلة السكر = تركیز المحلول: بتطبیق القاعدة

   90 الصفحة 07التمرین

  .  مزیج غیر متجانس مكون من مادتین:مستحلب
  . یت، الزیت و الخل الماء و الز:أمثلة

   90 الصفحة 08التمرین

  . نعم الملح یذوب في الخل● 
  . الملح ال یذوب في زیت الزیتون و ال في زیت المائدة● 

   91 الصفحة 09التمرین

  . نعم كتلة السكر ھي نفسھا في الكأسین●  
  . تركیز المحلولین لیس ھو نفسھ في الكأسین● 
   ذو الملعقة مشروب الشاي الذي یوجد في الكأس● 

  . ھو األكثر حالوة) حجم الشاي صغیر(
    

   91 الصفحة 10التمرین

l/5,65 ماء ، تركیز الكالسیوم ھوl50,0شرب علي   :المعطیات mg .  
  . إیجاد كتلة الكالسیوم التي تناولھا علي بشربھ لـ نصف لتر ماء  :المطلوب

l15,65 :  لدینا:الحل ®mg   

 l5,0®x  

mgx 75,32
1

5,05,65
=

´
=  

   . mg75,32 تناول علي كتلة من الكالسیوم قدرھا

   91 الصفحة 11التمرین

  . ال لیس كل محلول یحتوي على الماء ھو محلول مائي
   .المزیج ال یشكل محلوال مائًیا● 

  ). ماء 3سم10 + كحول 3سم 90( فیھا 3سم100الماء، كل  كمیة الكحول أكبر من كمیة :ألن
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   91 الصفحة 12التمرین

  .  ل، ألنھا كمیة كبیرة جًدا / غ10ال یتحمل جسم اإلنسان كمیة الغلوكوز بتركیز 

   92 الصفحة 13التمرین

زیت الزیتون مكون من مادتین، مادة الزیتین تتجمد عند درجة ● 
ه الدرجة ال تسمح بتجمید مادة ، بینما ھذ(C°0)حرارة صفر مئوي 

  . فالطبقة الصلبة ھي لمادة الزیتین. النخلین
  

مادتي الزیتین و النخلین متمازجتین عند درجة حرارة عادیة ● 
(+20°C)لیشكال مًعا مزیًجا متجانًسا  .  

  
  

   92 الصفحة 14التمرین

  . الماء و الكحول یشكالن محلوال متجانًسا● 
  . )د( ، )أ(: ھماالتمثیالن الصحیحان ● 
الماء و الزیت مادتان ال تتمازجان، و ال تشكالن محلوال، تطفو طبقة الزیت لتترتب في : )أ(: التمثیل● 

  . األعلى بینما تترتب طبقة الماء في األسفل
الماء و الكحول مادتان تتمازجان، تتخلل حبیبات الكحول حبیبات الماء لتشكالن محلوال : )د(: التمثیل

  . امتجانًس
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  دارات الكھربائیةال: الوحدة المفاھیمیة             ظواھر الكھربائیة             ال :المجال المفاھیمي

  19و  18 و 17 ، 16 الوحدات التعلمیة

  . تركیب الدارة الكھربائیة ـ النواقل و العوازل ـ ما ھي الدارة الكھربائیة؟ ـ إشعال مصباح التوھج

  :لكفاءةمؤشرات ا
 ـ یوظف معارفھ المكتسبة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث 2.  ـ یتدرب على حل التمارین1

  .  ـ یختبر مكتسباتھ المعرفیة4.  ـ یطلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّجَد3.   یصل إلى حل

   120 الصفحة 01التمرین

     .  العمودقطبي تشكل الصفائح المعدنیة عمودن توصیلھ بـحتى نتمكن من إشعال مصباح التوھج البد م

   120 الصفحة 02التمرین

    .  مصباح التوھجمربطيیشكل العقب و الفتیر المركزي 

    120 الصفحة 03التمرین

   . مغلقةیشتعل مصباح التوھج إذا شكلت العناصر الكھربائیة حلقة  
    120 الصفحة 04التمرین

    . متماثالن و مربطا مصباح التوھج متماثلیني غیر قطبا العمود الكھربائ

  120 الصفحة 05التمرین

 العازلة، ال تسمح األجسام  مغلقة بمرور التیار الكھربائي فتشكل دارة كھربائیة الناقلةتسمح األجسام 
   . بمرور التیار الكھربائي

   120  الصفحة06التمرین

 إذا مغلقةاطعة ال تسمح بمرور التیار الكھربائي و تكون  إذا كانت القمفتوحةتكون الدارة الكھربائیة 
  . سمحت القاطعة بمرور التیار الكھربائي 

  120 الصفحة 07التمرین

عادیة إذا ) قیمة التوتر الكھربائي الذي یتحملھ( V6تكون شدة إضاءة مصباح یحمل الداللة على عقبھ
  . V3 و V12 وV5,4وصل مربطاه بقطبي عمود توتره 

  120 الصفحة 08التمرین

  .  النظامیةالرموزنرسم مخطط دارة كھربائیة باستعمال 
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   120 الصفحة 09التمرین

  : كتابة اسم كل رمز

  الرمز
      

  عمود كھربائي  مصباح توھج  قاطعة مفتوحة  سماال

   121 الصفحة 10التمرین

  ، ) ج(اح الذي أراه مشتعال ھو المصباح الموجود في الشكل المصب
  . صحیحبشكل ألن مربطیھ موصوالن بقطبي بطاریة األعمدة المسطحة 

  

  

   121 الصفحة 11التمرین

موصول بقطبي ) عقب المصباح(ح ألن مربطھ ال یمكن أن یتوھج فتیل المصبا
  .في آن واحد) -و السالب+ الموجب(بطاریة األعمدة المسطحة 

  

   121 الصفحة 12التمرین

  . نعم في الشكل المقابل یمكن اشتعال المصباح بإضافة سلك واحد
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   121 الصفحة 13التمرین

د مربطي الصفیحة المعدنیة ناقلة للتیار الكھربائي فھي تربط بین أح
، و لكي یتوھج فتیل المصباح ) - (المصباح و أحد قطبي العمود الكھربائي 

بسلك +) قطب(بقطب العمود الثاني ) الفتیر المركزي(نربط مربطھ الثاني 
  . ناقل

    

   122 الصفحة 14التمرین

كالھما على صواب ألن طریقة توصیل مربطي المصباح 
ك المصباحان صحیحة بین قطبي العمود الكھربائي، لذل

  . یتوھجان 
  

  

   122 الصفحة 15التمرین

باستعمال بطاریة أعمدة مسطحة نتحصل على 
  :الشكل التالي

  

   122 الصفحة 16التمرین

  : الرموز النظامیة لعناصر الدارة و اسم كل عنصر
  رمزه النظامي  اسم العنصر  الرقم

  بطاریة أعمدة مسطحة  01

  
  ل كھربائيسلك ناق  02

  
  مصباح توھج كھربائي  03

      

                   :رسم مخطط كھربائي لھذه الدارة الكھربائیة  
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   122 الصفحة 17التمرین

  
خطأ المرتكب في صنع المصباح المقابل ال ●

المصنوع (توصیل طرفي سلك التوھج : ھو 
  . بعقب المصباح) ن معدن التنغستینم
  
 یمكن إصالح الخطأ بإعادة توصیل أحد ●

طرفي سلك التوھج بالفتیر المركزي للمصباح 
  . لیصبح صالحا لالستعمال 

  

   123 الصفحة 18التمرین

  
  
  
  

  التركیبة

      
  
  

  المخطط الكھربائي

      
  )التوالي(على التسلسل   )التوازي(على التفرع   )التوالي(على التسلسل   نوع التركیب

   123 الصفحة 19التمرین

  
ملونة باللون األحمر و ھي القطب ) أ( ھي الدارة :دارة اإلضاءة الشدیدة

  ). -(الب  ، القطب الس1 ، 3، (+) الموجب 
  

ملونة باللون األخضر و ھي ) ب( ھي الدارة :دارة اإلضاءة المتوسطة
  ). - ( ، القطب السالب 1 ، 2، (+) القطب الموجب 
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   123 الصفحة 20التمرین

المصابیح ذات الداللة : إلشعالھا ھي) على التسلسل(المصابیح الثالث التي تتالءم مع التركیب المطلوب 

(1,5V) .  

 ألنھ في حالة توصیل مصابیح في دارة كھربائیة على التسلسل بین طرفي عمود كھربائي یتجزأ :التعلیل

التوتر الكھربائي الموجود بین طرفیھ إلى أجزاء بعدد التوترات الكھربائیة للمصابیح الموصولة في ھذه 

VVVV: و علیھ یكون. الدارة الكھربائیة 5,15,15,15,4 ++= .  
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  لدارات الكھربائیةتركیب بعض ا: الوحدة المفاھیمیةالظواھر الكھربائیة              :المجال المفاھیمي

   21 ، 20الوحدات التعلمیة 
  . )ذھاب ـ إیاب(الدارة من النوع ـ ) أو(و الدارة من النوع ) و(الدارة من النوع 

  :مؤشرات الكفاءة
ـ یوظف معارفھ المكتسبة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث  2.  ـ یتدرب على حل التمارین1

  .  ـ یختبر مكتسباتھ المعرفیة4.  ـ یطلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّجَد3.   یصل إلى حل

   139 الصفحة 01التمرین

  :  یمكن أن نستعمل2 و قا1من أجل إشعال مصباح باستعمال قاطعتین قا
ç  مغلقة 2 و قامغلقة 1حتى یشتعل المصباح إذا كانت قا" و" الدارة .  
ç   فتوحةم 2 و قامغلقة 1قاحتى یشتعل المصباح إذا كانت " أو"الدارة .  

 الدارة الكھربائیة من النوع یمكن أن نستعمل 2 و قا1 من أجل إشعال مصباح باستعمال قاطعتین قا●
  . "وأ"أو الدارة الكھربائیة من النوع " و"

   139 الصفحة 02التمرین

  . )ذھاب ـ إیاب( النوع منمن أجل إشعال أو إطفاء مصباح من مكانین مختلفین نستعمل التركیب   

    139 الصفحة 03التمرین

  : اختیار اإلجابة الصحیحة
  :  عندما تكون القاطعتان موصولتین على التسلسل● 

  ". أو" نحقق دارة من النوع ←
  .  صحیحةç. طعتان مغلقتین حتى یشتعل المصباح یجب أن تكون القا←
  .  صحیحةç.  یوجد سلك واحد لسریان التیار الكھربائي←

  :  عندما تكون القاطعتان موصولتین على التفرع●
  .  صحیحةç ". أو" نحقق دارة من النوع ←
  .  یجب أن تكون القاطعتان مغلقتین حتى یشتعل المصباح←
  . ار الكھربائي یوجد سلك واحد لسریان التی←

    140 الصفحة 04التمرین

  . ) موصولتان على التسلسل في الدارة الكھربائیة المبینة2 و قا1قاالقاطعتان (نعم أسماء على صواب 

  140 الصفحة 05التمرین

 الذي حققھ مھدي و مختار إلضاءة لعبة كھربائیة ھو مخطط دارة كھربائیة 2المخطط المبین في الشكل
   ".أو"من النوع 

 موصولتان على التفرع، بغلق إحداھما یمر 2 و قا1قاھذه الدارة الكھربائیة یتحكم فیھا بقاطعتین  :شرحال
  . التیار الكھربائي و تشتغل اللعبة
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   140  الصفحة06التمرین

 الموصولتان 2 و قا1قا، ال بد من أن تكون القاطعتان " و"دارة عداد الھاتف ھي دارة كھربائیة من النوع 
  .  و یشتغل في دارة عداد الھاتف الكھربائیةالتیار الكھربائي مرلی تان معامغلقالتسلسل على 

  140 الصفحة 07التمرین

على وضعھ في حالة " ذھاب ـ إیاب"دارة كھربائیة من النوع مصباح یحافظ . (یبقى المصباح مشتعال
   .القیام بالضغط على القاطعتین في آن واحد

  141 الصفحة 08التمرین

  ". و"الدارة الكھربائیة لطاحونة البن ھي من النوع  ●
  : تمثیل مخطط كھربائي لدارة طاحونة البن ●

  

  141 الصفحة 09التمرین

  ). ج (الدارة الكھربائیةالموجود في ) 2م(مصباح الھو  المصباح المشتعل ●

      
ھي دارة ) أ( الدارة الكھربائیة ●

  ". و: "من النوع
  

ھي ) ب( الدارة الكھربائیة ●
للمصباح " و: "دارة من النوع

، و دارة كھربائیة بسیطة )2م(
  ).1م(للمصباح 

ھي ) ج( الدارة الكھربائیة ●
للمصباح " و: "دارة من النوع

، و دارة كھربائیة بسیطة ) 2م(
  ).1م(للمصباح 
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  الداراة المستقصرة و األمن الكھربائي : الوحدة المفاھیمیةالظواھر الكھربائیة      :المجال المفاھیمي

   21 ، 20الوحدات التعلمیة 

  . ضم األعمدة الكھربائیةـ المستقصرة الدارة كیف نتجنب  ـ ات الكھربائیة المستقصرةالدارما ھي 

  :مؤشرات الكفاءة
 ـ یوظف معارفھ المكتسبة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث 2. ین ـ یتدرب على حل التمار1

  .  ـ یختبر مكتسباتھ المعرفیة4.  ـ یطلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّجَد3.   یصل إلى حل

   159 الصفحة 01التمرین

 و كبیرایار الكھربائي التي تنصھر عندما یكون الت المنصھرةاستعمال نحمي التجھیزات الكھربائیة ب

  .  لقطع التیار الكھربائي في كل المنزلالقاطع عملنست

   159 الصفحة 02التمرین

تجنب الخطر الذي قد یحدث عند مالمسة األسالك لجسم من أجل ، نقوم بتغلیف أسالك التوصیل بعازل

  . اإلنسان، و لمنع التالمس الرديء الذي قد یحدث دارة كھربائیة مستقصرة

    159 الصفحة 03ینالتمر

  : التمییز بین اإلجابة الصحیحة و اإلجابة الخاطئة

نستقصر مصباحا في دارة كھربائیة فإننا نوصل مربطیھ بسلك توصیل، عندئذ فإن  عندما ● 

  .  صحیحç. التیار الكھربائي یفضل المرور في السلك

  . خطأ ç. تحترق الصھورة فإن الكھرباء تنقطع في كل المنزل عندما ●

  .  صحیحç.  یتلف العمود الموضوع في دارة قصیرة●

   .  خطأç.  تبقى المصابیح مشتعلة عند وضعھا في دارة قصیرة●

    159 الصفحة 04التمرین

  : األجوبة الصحیحة

 .  في دارة قصیرة1 المصباح م●

 .  مشتعل2 منطفئ و المصباح م1 المصباح م●

  .  المنصھرة سلیمة●
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  160 الصفحة 05تمرینال

  :  المخطط الكھربائي الموافق●

  
غلق القاطعة یسبب استقصار في دارة  ●

المصباح الموصول بین طرفیھا، بینما المصباح 
  .  عطبالثاني یزداد توھجا و ال یحدث لھ

  

   160  الصفحة06التمرین

الخطأ الذي ارتكبھ عادل 
یتمثل : صلیح الجھازأثناء ت

في عدم قیامھ بقطع التیار 
الكھربائي عن الدارة 

الكھربائیة الموجود داخلھا 
  . الجھاز المراد تصلیحھ

مما یعرضھ لخطر اإلصابة 
    . بالصعقة الكھربائیة

  160 الصفحة 07التمرین

داللة كل (نركب العمودان الكھربائیان 
سل حتى یشتعل مصباح على التسل) V5,1منھما

في حالة ضم :  ، ألنV3الجیب الذي یحمل الداللة
 :األعمدة على التسلسل یكون

VVV 5,15,13 += .    

  160 الصفحة 08التمرین

  

  

على التسلسل حتى ) V5,1داللة كل منھا(نركب األعمدة الكھربائیة الثالثة 
في حالة ضم األعمدة على التسلسل :  ، ألنV5,4تشتغل اللعبة التي تحمل الداللة

VVVV :یكون 5,15,15,15,4 ++=  . 
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  161 الصفحة 09التمرین

  . إسماعیل لیس على صواب ●

ھ لم جھازه لن یشتغل بھذا التركیب الممثل في الصورة، ألن ●
);( اإلشارتیناعیر الموضوعتین على حامل األعمدة  -+

الكھربائیة لجھاز رادیو، و علیھ قلب توصیل العمودین 
  . الكھربائیین

  

  

  161 الصفحة 10التمرین

  . رسم مخطط لدارة كھربائیة تحتوي على عمود و مصباح مستقصر

  

  161 الصفحة 11التمرین

   . 2 ال یشتعل المصباح م●
 سبب فتح للدارة الكھربائیة، فال یمر التیار الكھربائي 1ألن تلف المصباح م

   . 2عبر الدارة المفتوحة لیتوھج فتیل المصباح م

 2 بسلك ناقل یتوھج فتیل المصباح م1 في حالة توصیل طرفي المصباح م●
  ). متلف( لیس في حالة استقصار 1ألن المصباح م

  :  مخطط للدارة رسم●

  

  

  161 الصفحة 12التمرین

  : اختیار اإلقتراح الصحیح

  .  صحیحç المصباح في دارة قصیرة ←

  .  صحیحç المحرك في دارة قصیرة ←

  .  صحیحç المولد في دارة قصیرة ←

  .  صحیحç المحرك یشتغل ←

  .  صحیحç یمكن للمولد أن یتلف ←
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  162 الصفحة 13التمرین

  . 2 و م1نعم یشتعل المصباحان م:  القاطعة مفتوحة●
  . نعم ھناك مصباح في دارة مغلقة:  القاطعة مغلقة●

   . 1 ـ نعم یشتعل المصباح م        .1ـ  المصباح م
 تزداد شدة توھجھ أكثر مما كان علیھ قبل غلق 1المصباح م●

    . ربائیة قصیرة داخل دارة كھ2القاطعة، ألن المصباح م

  162 الصفحة 14التمرین

 قامت حنان لنجدة أخیھا محمد الذي تعرض لصدمة عنیفة من التیار الكھربائي إثر لمسھ لسلك غیر ●
  . معزول كھربائیا، بقطع التیار الكھربائي باستعمال القاطع الكھربائي

كھربھ، ألن یده مخّدرة  لم یستطع محمد أن یخلص نفسھ بسبب الحالة التي تعرض لھا نتیجة ت●
   .أو حدث لھ تشنجا في عضالت یده) مشلولة(

  163 الصفحة 15التمرین

  . ألنھ یعرض حیاتھ للخطر.  ما یقوم بھ یوسف خطأ●
  . دارة مستقصرة:  الدارة الكھربائیة التي یمكن أن یركبھا في ھذه الحالة ھي●
حروق، الشلل، تشنجن ( للتكھرب ـ تعرضھ: ھي:  الحوادث التي یمكن أن تنجر عن ھذا العمل●

  .  ـ تلف البطاریة). العضالت، توقف القلب

  163 الصفحة 16التمرین

) ج(و ) أ( بین القطبین V3 نربط طرفي اللعبة الكھربائیة التي تحمل الداللة●
 ). د(و ) ب(أو بین القطبین 

أو ) ب(و ) أ( بین القطبین V5,1 نربط طرفي اللعبة الكھربائیة التي تعمل بـ●
 ). د(و ) ج(أو بین القطبین ) ج(و ) ب(بین القطبین 

 بین V5,4تشتغل بتوتر كھربائي قدره) لعبة( نربط طرفي محرك سیارة ●
  ). د(و ) أ(القطبین 

  

  164 الصفحة 17التمرین

ألن النقود و المفاتیح المعدنیة یمكن أن تشكل دارة كھربائیة مغلقة مع العمودین . نعم أوافقھ الرأي
الكھربائیین و یحدث لھا في ھذه الحالة استقصار الذي یؤدي إلى ظھور حرارة على العمودین و یتلف 

  . كل منھما
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  س و المنابع الضوئیة الشم: الوحدة المفاھیمیةالظواھر الضوئیة و الفلكیة        :المجال المفاھیمي

   22 التعلمیة ةالوحد
  الشمس و المنابع الضوئیة  

  :مؤشرات الكفاءة
 ـ یوظف معارفھ المكتسبة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث 2.  ـ یتدرب على حل التمارین1

  . اتھ المعرفیة ـ یختبر مكتسب4.  ـ یطلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّجَد3.   یصل إلى حل

   174 الصفحة 01التمرین

   . ـ النجوم أثناء اللیل4      . ـ بركان ثائر3     .  ـ لھب شمعة2       . ـ الشمس1    :أجسام مضیئة
    .البرق ـ 7     . لیالمضیئة الاتحشرال ـ 6     . ـ لھب موقد بنزن5     
   .ـ المصابیح الكھربائیة 9      .لشھب لیالا ـ 8     

  .  ـ شاشة التلفاز3     . ـ الكتاب المفتوح أثناء ضوء النھار2     . ـ القمر1    :أجسام مضاءة
   . ـ األرض6    . ـ المرآة و األجسام الصقیلة5     . ـ سطح ماء البحیرة لیال4                       
  .  ـ المباني10     .یوانات ـ الح9     . ـ السیارات8     . ـ األشجار7                       

   174 الصفحة 02التمرین

  : إكمال الفقرتین بالكلمات المناسبة

  .  الضوء بنفسھاتصدر ھي األجسام التي المضیئةاألجسام  ●

  .  اآلتي إلیھا من غیرھا الضوءنثری ھي األجسام التي المضاءةاألجسام  ●

    174 الصفحة 03التمرین

  :بةوضع كل جسم في الخانة المناس

  األجسام المضاءة  األجسام المضیئة
الشمس ـ لھب الشمعة ـ القبس ـ شاشة الحاسوب 

  .أثناء االشتغال ـ عود ثقاب مشتعل
السبورة شاشة سینما أثناء العرض ـ القمر ـ 

  . ـ الكتاب الموجود معك في القسم

    174 الصفحة 04التمرین

  :وضع كل جسم في الخانة المناسبة

  األجسام المضاءة  األجسام المضیئة
  االصطناعیة  الطبیعیة  االصطناعیة  الطبیعیة

بركان ثائر ـ حشرة 
  . مصباح اللیل

لھب شمعة ـ مصباح 
الجیب ـ الحدید 

  . المنصھر

شاشة التلفاز قبل   . القمر ـ كوكب المریخ
  . االشتعال
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  175 الصفحة 05التمرین

  . غار لیرى ما بداخلھو سلطھا على للضوء استقبل أحمد ضوء الشمس بمرآة عاكسة 

  . كل ما یرى داخل الغار من أشیاء ـ  العاكسة للضوء الشمس ـ المرآة:المنابع الضوئیة ●

   :تصنیف ھذه المنابع الضوئیة ●
  .  الشمس:منابع ضوئیة مضیئة ـ 1
  .  ـ كل األشیاء التي ترى بداخل الغار العاكسة للضوء المرآة:منابع ضوئیة مضاءة ـ 2

    175صفحة  ال06التمرین

  : الكائنات الحیة الضوئیة

  ). ألنھا تصدر ضوءا بذاتھا. (أجسام مضیئة لیال ● 
  ). تتلقى الضوء و تنثره لترى. ( أجسام مضاءة نھارا●

    175 الصفحة 07التمرین

  :  في الخانة المناسبةمضاء أو مضيء: وضع كلمة

  المذنب  المجرة  الزھرة  القمر  النجم  األرض  األجسام

  مضيء  ئةمضی      مضيء     المضیئةاألجسام

      ةمضاء  مضاء    ةمضاء  األجسام المضاءة

    175 الصفحة 08التمرین

ھي : الصورة التي توضح التفسیر الصحیح لرؤیة الكتابة
   . 3الصورة رقم 

 ألن من شروط رؤیة جسم یجب أن یصل منھ ضوءا ●
) جسم مضيء(إلى العین لتراه، و ھنا یقوم المصباح 

یصل عبر خطوط مستقیمة إلى ورقة بإصدار ضوء 
التي تعكس الضوء اآلتي ) جسم مضاء(الكتاب المفتوح 

إلیھا عبر خطوط مستقیمة إلى العین التي بإمكانھا رؤیة 
    . الكتابة على الورقة

    176 الصفحة 09التمرین

  . ورقة بیضاء داخل غرفة مظلمة
  . اخل غرفة مظلمة، النعدام وجود الضوءال یمكن رؤیة الورقة البیضاء د ● 

ضوء منھا إلى العین و ھذا أمر مستحیل، ألنھا لیست ) وصول( لرؤیة الورقة ال بد من ورود :التوضیح
  .  تتلقى منھ ضوءال الغرفة مصدر للضوءخجسما مضیئا و كذلك ال یوجد دا
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    176 الصفحة 10التمرین

  : في الخانة المناسبة) ×(وضع العالمة 

  4  3  2  1  حالةال
 û û    رؤیة المصباح

  عدم رؤیة المصباح
  

û     
     û    رؤیة الكرة

 û    û û  عدم رؤیة الكرة

    177 الصفحة 11التمرین

 )الشمس(و كذلك لشدة ضوء النجم األكبر ) األرض(ال نرى النجوم نھارا بسبب بعد النجوم عن كوكبنا 
  . و قرب األرض منھ

    177 الصفحة 12التمرین

  . طت صورة بآلة التصویر الفوتوغرافي على شاطئ البحر في یوم مشمسألتق
  . یظھر البحر بلون داكن، و السماء بلون فاتح: على الفیلم السلبي آللة التصویر ●
  .  یظھر البحر أكثر شفافیة من السماء على الفیلم السلبي آللة التصویر الفوتوغرافي●

    177 الصفحة 13التمرین

  . وق ورقة بیضاءوضع جسم أسود ف
  .  نعم یمكن رؤیة الجسم األسود الموضوع على ورقة بیضاء●
األجسام السوداء تتلقى الضوء من األجسام المضیئة ، لكن ال تنثره و إنما األجسام التي من  ● 

حولھا ھي التي تنثر الضوء فیصل إلى العین لتستقبلھ و ترى ما یحیط باألجسام السوداء و بھذا 
  . األجسام السوداء في الطبیعةیمكن تمییز 
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  الشمس و المنابع الضوئیة : الوحدة المفاھیمیةالظواھر الضوئیة و الفلكیة       :المجال المفاھیمي

   24 ، 23الوحدات التعلمیة 
  . االنتشار المستقیم للضوء ـ الظل و الظلیل

  :مؤشرات الكفاءة
معارفھ المكتسبة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث  ـ یوظف 2.  ـ یتدرب على حل التمارین1

  .  ـ یختبر مكتسباتھ المعرفیة4.  ـ یطلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّجَد3.   یصل إلى حل

   197 الصفحة 01التمرین

  : وضع الجسم المناسب في الخانة المناسبة

  تمةاألجسام العا  األجسام الشافة  األجسام الشفافة

كمیة قلیلة من الماء النقي ـ زجاج أنبوب 
اختبار ـ لوح زجاجي مصقول ـ بالستیك 

  . قارورة ماء معدني

ورقة بیضاء مبللة 
بالزیت ـ زیت الزیتون 

  . في زجاجة

لوح خشبي ـ كتاب ـ 
السبورة ـ صفیحة 

  . معدنیة

  197 الصفحة 02التمرین

  . تنظر ھبة إلى سمكة داخل حوض لتربیة األسماك

  : األجسام الموجودة بین عین ھبة و السمكة ھي ●
  . الھواء ـ الماء:  ھيجساماأل: نظر من أعلىالـ  

  . الھواء ـ الزجاج الشفاف ـ الماء:  ھياألجسام: ـ  عند النظر من جانب الحوض
  ). جسم شفاف(ـ الزجاج ) جسم شفاف(ـ الماء ) جسم شفاف(الھواء : تصنیف ھذه األجسام ●

    197لصفحة  ا03التمرین

  : عندما تنظر نھارا إلى سیارة متوقفة في ساحة الحي من خالل زجاج نافذة المنزل فإن

  . السیارة: الجسم المضاء ھو ●
  .  النافذةالھواء ـ زجاج:  الجسمان الشفافان ھما●
  .  الشمس: الجسم المضيء ھو●

    198 الصفحة 04التمرین

 ھو الحلیب ألنھ جسم عاتم و بقیة األجسام :املھ مع الضوءلف لألجسام األخرى من حیث تعخامجسم الال
  ). حبابة مصباح كھربائي ـ كمیة قلیلة من الماء ـ فقاعات صابون(شفافة 

    198 الصفحة 05التمرین

  . إذا سلطنا علیھ منبعا ضوئیا نقطیا: ظل فقطجسم  یكون لل●
  . قطيإذا سلطنا علیھ منبعا ضوئیا غیر ن:  یكون للجسم ظل و ظلیل●
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    198 الصفحة 06التمرین

  : إكمال العبارتین
  . نقطي أمام منبع ضوئي عاتما  یتكون الظل عندما نضع جسما ●
  .  من المنبع الضوئيجزءا  في منطقة الظلیل یمكن رؤیة ●

    198 الصفحة 07التمرین

  : اختیار الجواب الصحیح
  . (300000km/s)ثا / كم300000: سرعة الضوء ھي

    198الصفحة  08التمرین

  : إكمال العبارتین
  .  من وسط إلى آخرتتغیر في الوسط المتجانس ، و ثابتة  سرعة الضوء ●
  .  من سرعتھ في الزجاجأكبر  سرعة الضوء في الھواء ●

    198 الصفحة 09التمرین

لجعل عین الصیاد و مؤشر  :یغمض الصیاد إحدى عینیھ عندما یرید أن یصوب النار على الطریدة
  . و الطریدة على استقامة واحدة) الموجود أعلى نھایة الماسورة(سدید الت

    198 الصفحة 10التمرین

  : الظاھرة التي تجعلني أجزم أن الشمس تضيء و لو لیال ھي
  . الضوء الذي یستمده القمر من الشمس و یعكسھ نحو األرض لیال

    199 الصفحة 11التمرین

یوجد العمود الكھربائي خلف عبد   ●
الفتاح ألنھ وقع بین المصباح و ظلھ الذي 

  . تشكل أمامھ و كان ینظر إلیھ
  
التمثیل برسم بسیط كیفیة تشكل ظلھ   ●

   .على األرض
  

    199 الصفحة 12التمرین

الشمس نجم كبیر یعد من أكبر النجوم على اإلطالق فھي جسم مضيء یبعث أشعتھ الضوئیة 
مان مضاءان، حیث یصل ضوءھا إلى الجزء المقابل من صوب األرض و القمر اللذان یعتبران جس

األرض فیكون الوقت نھارا و الجزء الخلفي الذي ال یصلھ ضوء الشمس یكون الوقت فیھ لیال ، األمر 
  . الذي یجعلنا نرى وجھ القمر الذي یعكس الضوء الذي یصلھ من الشمس صوب األرض
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    199 الصفحة 13التمرین

  :قیةاألجسام المضیئة الحقی
  

  
یبدو خیال ھذه األجسام : شكل و موضع األجسام كما تبدو على الحاجز الشاف للغرفة المظلمة  ●

واضحا كلما كان قطر فتحة الغرفة المظلمة و یصبح یمین الجسم یسارا ، و یكون خیالھ المضیئة مقلوبا، 
  . ن بعیدا عنھاصغیرا، یكبر الخیال كلما قربنا الجسم المضيء من الفتحة و یصغر كلما كا

   األجسام المضیئة بعیدة :الحالة األولى
  :عن الفتحة الضیقة للغرفة المظلمة

   األجسام المضیئة قریبة :الحالة الثانیة
  :من الفتحة الضیقة للغرفة المظلمة

  

  
  

   200 الصفحة 14التمرین

  . مربع) 3 (، و في الوضع)دائرة (قرص) 2(مربع ، و في الوضع ) 1(الظل في الوضع شكل  ●
  . 3سط = 1سط: ، أّي أن)3(الوضع في تساوي مساحة الظل ) 1(مساحة الظل في الوضع  ●
  . 2 سط< 1سط: ، أّي أن)2( من مساحة الظل في الوضع صغرأ) 1(مساحة الظل في الوضع  ●
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   200 الصفحة 15التمرین

   :كتابة البیانات على الصورة

  

   201 الصفحة 16التمرین

   :اسب للرسم و تكملة البیاناتعنوان منوضع 
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   201 الصفحة 17التمرین

  ). ھـ و(یساوي طول الجسم المضيء ) 1ح( طول الحاجز ●
  : ) ب( لجزء الجسم المضيء الذي یرسل الضوء للثقب  الرسم التخطیطي●

  

  ) : أ( الرسم التخطیطي لجزء الجسم المضيء الذي یرسل الضوء للثقب ●

  

  ) : د(زء الجسم المضيء الذي یرسل الضوء للثقب  الرسم التخطیطي لج●
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   یةشمسمجموعة الال: الوحدة المفاھیمیة      الظواھر الضوئیة و الفلكیة     :المجال المفاھیمي

   25 ، 24،  23الوحدات التعلمیة 
  . ـ حركة األرض ـ مراحل تولد القمرالمجموعة الشمسیة أین موقعنا في 

  :مؤشرات الكفاءة
 ـ یوظف معارفھ المكتسبة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث 2. رب على حل التمارین ـ یتد1

  .  ـ یختبر مكتسباتھ المعرفیة4.  ـ یطلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّجَد3.   یصل إلى حل

   224 الصفحة 01التمرین

  ): ال(أو بـ ) نعم(اإلجابة بـ 

  .  نعم ç. نفسھاو تغرب في المغرب، إذا فھي تدور حول  تشرق الشمس من المشرق ●
  .  نعم ç.  تدور األرض حول محورھا القطبي من الغرب إلى الشرق●
   . ال ç .تدور األرض حول محورھا القطبي من الشرق إلى الغرب ●

   224 الصفحة 02التمرین

   :مأل الفراغات

  .و أقرب الكواكب إلى الشمس ھعطارد ●
  . عد الكواكب عن الشمسھو أب بلوتون ●
  . النجم ھي سمشال في المجموعة الشمسیة ●
  . ھو أكبر كواكب المجموعة الشمسیة المشتري ●
  . كواكب المجموعة الشمسیةصغر  ھو أعطارد ●

    224 الصفحة 03التمرین

  : ربط بسھم اسم العالم بالحادثة الموافقة في الجدول

  الحادثة    اسم العالم
  غالیلي
  نیوتن
  موسبطلی

  ابن الھیثم
    كوبیرنیكوس

  .فرضیة أن األرض ھي مركز الكون
  . اكتشاف المنظار الفلكي

  . األرض و الكواكب األخرى تدور حول الشمس
للضوء سرعة محّددة و إن خفت عن الحس 

  . البصري

    225 الصفحة 04التمرین

   :الفرق بین النجم و الكوكب ھو
مكون من مجموعة من الغازات الملتھبة مثل النجوم و الشمس، بینما أن النجم جسم غازي 

  . الكوكب جسم ترابي تابع للنجم مثل كوكب األرض بالنسبة للشمس
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    225 الصفحة 05التمرین

   :تصحیح الخطأ إن وجد
  : العبارة الثانیة خاطئة، و تصحیحھا ھو

  .  عند حدوث خسوف للقمر تكون األرض بین الشمس و القمر●

    225 الصفحة 06لتمرینا

  . نظریة كوبیرنیكوس ھي النظریة الصحیحة و القریبة من الدقة
  ). األرض و الكواكب األخرى تدور حول الشمس(

    225 الصفحة 07التمرین

، ألنھا لیست من تسمى األقمار التي تمكننا من متابعة برامج البث التلفزي عبر العالم باألقمار الصناعیة
  . یة لألرض و تعد من صنع اإلنسانالتوابع الطبیع

    225 الصفحة 08التمرین

  

  

  
  .  الجزائر في النھار ألنھا واقعة في الجزء الذي تصلھ أشعة الشمس●
  . و العكس)  في الجزائر، اللیل في الفلبینالنھار( البلد الذي یخالف الجزائر في التوقیت ●

  ... الیابان، أالسكا، المكسیكمالیة،و كوریا الجنوبیة، كوریا الش
  .  سكان الجزائر في فصل الصیف ألن أشعة الشمس عمودیة على سطح األرض●

    226 الصفحة 09التمرین

ال یمكن أن تحدث ظاھرتي الكسوف و الخسوف في آن واحد، ألنھا تتعلق بموقع األرض و موقع القمر 
بین القمر و الشمس في الخسوف، و یقع القمر بین األرض و الشمس في األرض تقع (بالنسبة للشمس، 

  ). الكسوف
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    226 الصفحة 10التمرین

   :جدول یوضح نصف القطر

  )كم(نصف القطر   

  6380  األرض

  1740  القمر

  700000  الشمس

  : التعبیر عن نصف قطر القمر بداللة نصف قطر األرض ●

27,0: ألن    .  نصف قطر األرض0.27=نصف قطر القمر
6380
1740

= .  

  :التعبیر عن نصف قطر الشمس بداللة نصف قطر األرض ●

71,109: ألن    .  نصف قطر األرض109.71=شمسنصف قطر ال
6380

700000
= .  

  : التعبیر عن نصف قطر األرض بداللة نصف قطر القمر ●

66,3: ألن    . قمرنصف قطر ال 3.66=رضنصف قطر األ
1740
6380

= .  

  : التعبیر عن نصف قطر األرض بداللة نصف قطر الشمس ●

00911,0:  ألن    .شمس نصف قطر ال00911.0=رضنصف قطر األ
700000
6380

= .  

    226 الصفحة 11التمرین

       :  الھاللرسم شكل نھایة ظھور                     :رسم شكل بدایة ظھور الھالل

    226 الصفحة 12التمرین

        

  أ  ب  ج  د

  )بدر(مال القمر ك  الربع األخیر من القمر  الربع األول من القمر  بدایة تولد قمر جدید
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    227 الصفحة 13التمرین

  . رحلة القمر الشھریة حول األرض

  
  
   :الحرف الموافق للرقم في الخانة المناسبةضع و
  

  8  7  6  5  4  3  2  1  الرقم
  ز  ك  ھـ  و  د  أ  ب  ج  الحرف
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  الشمس و الطاقة : یمیةالوحدة المفاھ         الظواھر الضوئیة و الفلكیة    :المجال المفاھیمي

   27 ، 26الوحدات التعلمیة 
  . الشمس مصدر للطاقة ـ الضوء و الحرارة

  :مؤشرات الكفاءة
 ـ یوظف معارفھ المكتسبة لمعالجة المشكالت اعتمادا على نفسھ، بحیث 2.  ـ یتدرب على حل التمارین1

  .  ـ یختبر مكتسباتھ المعرفیة4. َد ـ یطلب المساعدة من الغیر إلزالة الغموض إن وُّج3.   یصل إلى حل

   237 الصفحة 01التمرین

   :السنة الضوئیة ھي
  .  الç . سرعة ●
  .  نعم ç.  مسافة ●
  .  ال ç .  زمن ●

   237 الصفحة 02التمرین

ألن األلوان البیضاء و الفاتحة تنثر : یرتدي سكان المناطق الحارة المالبس البیضاء و الفاتحة اللون ●
  . كاألسود و البني) القاتمة(ئیة الساقطة علیھا أكثر مما تنثره األلوان الداكنة األشعة الضو

    237 الصفحة 03التمرین

  : ذكر أمثلة عن تحویل الطاقة الشمسیة إلى أشكال أخرى للطاقة

  مثال  تتحول إلى طاقة أخرى  الطاقة الشمسیة

  الخالیا الشمسیة   كھربائیة  الطاقة الشمسیة 

  مسخنات الحمامات الصناعیة  حراریة    الطاقة الشمسیة

   237 الصفحة 04التمرین

kmd:  المسافة بین األرض و القمر:المعطیات 390000= .  
st: الزمن الذي یستغرقھ الضوء لقطع ھذه المسافة 3,1= .  

  .  حساب سرعة الضوء:المطلوب
  : الحل

  . m)( إلى وحدةkm)(نحول المسافة من وحدة ●

dkm

mkm

®
®

390000

10001
md:  و بتطبیق قاعدة الرابع المتناسب 390000000

1
000390000

=
´

=  

  :  حساب سرعة الضوء●
tVd                                      :               لدینا ´=   
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                                                               t
d

V =   

300000000:          و بالتعویض
3,1

390000000
==V   

smV:     سرعة الضوء: إذن /300000000=   

   237 الصفحة 05التمرین

  ): خطأ(أو بـ ) صحیح(اإلجابة بـ 
  . خطأ ç. مدة الزمنیة الالزمة لذلك تقلعندما تزداد المسافة التي یقطعھا الضوء فإن ال ●
skmسرعة الضوء تكون أكبر من  ● /300000  .ç خطأ .  

   237 الصفحة 06التمرین

st:  الزمن الذي یستغرقھ الضوء للوصول من الشمس إلى األرض:المعطیات 500= .  
skmV: سرعة الضوء /300000= .  

  . المسافة الفاصلة بین األرض و الشمسساب  ح:المطلوب
  : الحل

  : المسافة الفاصلة بین األرض و الشمس حساب ●
tVd               :                                           لدینا ´=   

   d=´500300000                       :            و بالتعویض
kmd    :لمسافة بین األرض و الشمس ھيا: إذن 150000000=    

   237 الصفحة 07التمرین

  : اختیار الجواب الصحیح
kmd: یبعد القمر عن األرض بحوالي المسافة بین األرض و القمر  ، و لكي یصل ضوء =390000

 ç). 2( ثانیتین ●                      . خطأ ç. ثانیة واحدة ●:             القمر إلى األرض یلزمھ
  . خطأ

  .  خطأç.  دقیقة واحدة●.                   صحیح ç.  ثا2ثا َو 1 بین ●

s:          لدینا
V
d

ttVd 3,1
300000000
390000000

; ===´= .  

   237 الصفحة 08التمرین

kmd:  المسافة بین أقرب نجم و األرض:المعطیات  150000000= .  
skmV: سرعة الضوء /300000= .  

  :  حساب الزمن الذي یستغرقھ الضوء للوصول من النجم إلى األرض:المطلوب
  : الحل

  :  حساب الزمن الذي یستغرقھ ضوء النجم لیصل إلى األرض●
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V:                                                 لدینا
d

ttVd =´= ;   

st                     :              و بالتعویض 500
300000

150000000
==   

st:    زمن المستغرق ھوال: إذن 500= .  

   . ھو الشمسالقریب من األرض ھذا النجم  ●

   238 الصفحة 09التمرین

   
عرضنا مستودعي المحرارین لضوء المصباح الكھربائي لنفس الفترة 

  . الزمنیة

  
ى في المحرار الذي لف خزانھ  تكون درجة الحرارة أعل●

  . بورق أسود ) مستودعھ(

 ألن اللون األسود یمتص األشعة الحراریة من ضوء المصباح ●

الكھربائي أكثر مما یمتصھ ورق األلمنیوم ذو اللون األبیض 

یعكس جزءا كبیرا من أشعة ضوء المصباح (الرمادي 

  ). الكھربائي
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  Tableau des unités et symboles                                :دول الرموز و الوحداتج
 unité  Symbole  Grandeur  الوحدة و رمزھا  الرمز  المقدار
 Mètre  L  Langueur  ) م(المتر   ل  الطول
  Kilogramme (kg)  m  Masse  ) كغ(الكیلوغرام   ك  الكتلة
  Seconde (s)  t  Temps  ) ثا(الثانیة   ز  الزمن

  Mètre Caré (m)2  S  Superficie  ) 2م(المتر المربع   سط  المساحة
  Mètre Cube (m)3  V  Volume  ) 3م(المتر المكعب   ح  الحجم

  Degrè celsius (°C)  T  Température  ) م°(درجة مئویة   د  درجة الحرارة
  Mètre par seconde (m/s)  v  Vitesse  ) ثا/م(متر لكل ثانیة   سر  السرعة

  Unités de longueur                                   :                                 وحدات الطول
Sous-Multibles  Unité Multibles  

0,001 
Millimètre 

(mm)  

0,01 
Centimètre 

(cm)  

0,1 
Décimètre 

(dm)  

1 
Mètre 
(m)  

10 
Décamètre 

(dam)  

100 
Hectomètre 

(hm)  

1000 
Kilomètre 

(km)  

  Unités de masse                                                      :                   وحدات الكتلة

Sous-Multibles  Unité Multibles  
0,001 

Gramme 
(g)  

0,01 
Décagramme 

(dag)  

0,1 
Hictologramme 

(hg)  

1 
Kilogramme 

(kg)  

10 
--------- 
---------  

100 
Quintal 

(q)  

1000 
Tonne 

(T)  

 Sous-Multibles du gramme                                            :                   الغراماء أجز
0,001  0,01  0,1  1 

Milligramme 
(mg)  

Centigramme 
(cg)  

Décigramme 
(dg)  

Gramme 
(g)  

  Unités de surface                                                    :                   مساحةوحدات ال
Sous-Multibles  Unité Multibles  

0,001 
Millimètre 

Carré 
(mm2)  

0,0001 
 Centimètre 

Carré 
(cm2)  

0,01 
 Décimètre 

Carré 
(dm2)  

1 
 mètre 
Carré 
(m2)  

100 
Décamètre 

Carré 
(dam2)  

10000 
Hectomètre 

Carré 
(hm2)  

1000000 
Kilomètre 

Carré 
(km2)  

  Unités de volume et de capacité                                         :حجم و السعةوحدات ال
Sous-Multibles  Unité Multibles  

0,001 
Centimètre 

Cube 
(cm3) 

0,01 
 

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

0,1 
 

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

1 
Décimètre 

Cube 
(dm3) 

10 
 

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

100 
 

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

1000 
mètre 
Cube 
(m3)  

0,001 
Millilitre  

(mℓ)  

0,0001 
 Centilitre  

(cℓ)  

0,01 
 Décilitre  

(dℓ)  

1 
 Litre 

(ℓ)  

100 
Décalitre 

Carré 
(daℓ)  

100 
Hectolitre  

(hℓ)  

------ 
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