
كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  





التعرف علي مكونات  الحديثة التي تمكننا من ساهم العلم الحديث في اكتشاف العديد من التقنيات لقد

األثر كعينة ال تتجاوز العديد من  بأخذ جزء صغير جداً من ونسبها ونواتج التلف وذلك األثر،

لفحص ومنها تحليل العينة باستخدام حيود األشعة السينية وا بعض التقنيات المليجرامات في

باستخدام الميكروسكوب اإللكتروني كما يقوم علماء اآلثار بجمع البيانات المختلفة عن المواقع 

 .األثرية وإحداثيات المواقع عن طريق الكمبيوتر
 



كتشاف العديد من المقابر اتم العثور على كثير من األعمال اليدوية للفراعنة أثناء 

ت الت الذهبية وكذلك األثاث وامتازغوالفرعونية القديمة فوجدوا األواني والمش

 المشغوالت الذهبية عند الفراعنة بالجمال والدقة الفائقين والتي تبهر كل من رآها 

العرش الذي يدل على المهارة العالية عند ومنها قناع توت عنخ آمون وكرسي 

 قدماء المصريين.
 



من حبات الزبيب والعظام والبقايا  كلً 

 ؛راجها إلى الدقةالفخارية يحتاج استخ

 لتجنب إتلفها أو تدميرها.

 
 









والفرع الثاني يدرس  يدرس حياة القدماء الذين عاشوا قديماً األول الفرع 

 الحضارات التي نمت وتطورت من بداية تدوين التاريخ.
 

 ،مشغلت األقراص المدمجة

 والمجهر. ،واألجهزة الطبية

نتعرف من التاريخ المدون 

فية تاريخ باللغة الهيروغلي

الحضارات اإلنسانية 

القديمة وكيف كان يعيش 

 .اإلنسان قديماً 

 



للحفاظ على اآلثار من 

التدمير أو كسرها أو إلحاق 

أي أذى بها أثناء الحفر فلن 

يستطيع العلماء ترميمها إذا 

 دمرت.

 



وما تركه  علم يدرس بقايا الحضارات القديمةهو 

 أصحاب هذه الحضارات من أشياء.
 

 جهر والحاسب اآللي واألفوميتر والميزان الرقمي.الم
 

للكشف عما في باطن األرض دون ضرر أو تدمير 

 للموقع األثري.
 

النقوش على الجدران كما في دراسة الحضارة 

الفرعونية القديمة واألواني والمباني القديمة 

 .كالمساجد األثرية في دراسة اآلثار اإلسلمية

 

الموقع األصلي لآلثار يقوم العلماء بتسجيل 

وتحليله لما في ذلك من دراسة للحضارات التي 

 قامت في منطقة ما والتاريخ الثقافي لهذه المنطقة.
 

 هو أسلوب دقيق لفهم العالم من حولنا. العلم:

هي توظيف العلم لصنع األدوات والمنتجات التي التقنية:
 يستعملها البشر.

اإلنجازات التقنية وقد ساهم التقدم العلمي الهائل في 
بشكل كبير كما تم توظيف كثير من التقنيات في األبحاث 

 العلمية مما أثرى العلوم وساهم في تطورها.
 



 حل المشاكل التي يتطلب حلها خطوات عدة باتباع نهج منطقي.
 



 تحديد المشكلة.

 

إجراء التجارب 

المجلت والدوريات و

ومقابلة الخبراء 

 وفحص العينات.

 



ناتج المراد قياسه في هو ال

 التجربة.

 







 

تصميم  –تكوين الفرضية  -تحديد المشكلة

 -تسجيل الملحظات -اختبار الفرضية  –التجربة 

 استخلص النتائج ثم التواصل. -تحليل النتائج 

 

هو العامل الذي ال يتغير أثناء  :تبالعامل الثا

 التجربة.

ء هو العامل الذي يتغير أثنا العامل المتغير:

 التجربة.
 

الحصول على معلومات  الملحظات هي:

حاستي السمع  باستخدام الحواس وخاصة

 والبصر ثم تدوينها.

 تعتمد على الملحظات. :أما االستنتاجات فهي 

 

 للتأكد من صحة النتائج.

 



 السماد. ةهو كمي المتغير المستقل:

تنمو النباتات بشكل أفضل عند وضع كمية السماد  

 للتربة دون زيادة أو نقص.المناسبة 

أحضر ثلث نباتات من نفس النوع مزروعين في 

أواني لها نفس الحجم وبها نفس نوع التربة 

 ونفس الكمية.

أضع  في اإلصيص األول كمية سماد كبيرة أكبر 

مما تحتاجه التربة وأضع في اإلصيص الثاني 

كمية سماد أقل مما يحتاجه النبات وأضع في 

 مية مناسبة من السماد.اإلصيص الثالث ك

 سقي النباتات وأضعها في مكان به ضوء مناسب.أ

أالحظ نمو الثلث نباتات على مدى شهر وأسجل 

 ملحظاتي.

 أجمع البيانات وأحللها ثم أستخلص النتائج.

 

أي أن أفكار نيوتن أعتمدت على 

 ملحظات وأفكار العلماء السابقين وأنه

كة في اصل للعلماء للمشارالبد من التو

 العلم. ومناقشتها وبذلك يتقدم أفكارهم

 

 
 

 





إجراء جميع الخطوات المتبعة فى أثناء التنقيب حيث قام الطلب بتحديد الموقع ثم عمل خريطة تحتوي على 

ألضرار دوات المستخدمة ولتجنب ااألمن ي ثار سلبية ألآ يكما أنه ال يوجد أ ،االبعاد المختلفة للموقع

 ستخدام أدوات مناسبة.اخر والعينات ونقلها بعناية من مكان آلالتعامل بحرص مع  تى:اآلتباع ايتم بالموقع 

 

وذلك عن  طريق العمل المختبرى حيث يتم نقل القطع بكل حرص وعناية إلى المختبر حيث يتم تنظيفها 

 .ء الدراسات والتحاليل الكيميائيةوالشروع فى إجرا

 تحديد مكان القطع األثرية وتعمل على معرفة أبعادها المختلفة. وذلك ألنها تعمل على          

 

عمل نموذج للجهاز التنفسى واالستعانة به فى شرح عملية التنفس 

 الشهيق والزفير. ي من عمليتوحركة الحجاب الحاجز فى كًل 

 





 البحث

 
 الدراسات الميدانية

 

 التحليل الكيميائي

 

 الحفظ والتنظيف

 
 الرادار

 

 نترنتاإل

 
 الدوريات 

 



المتغير المستقل   

 الفرضية

 الطريقة العلمية

 العلم

 الثابت

 المتغير التابع

يمكن استنتاج أن مجموعات من الناس عاشوا  

 في هذا المكان في أزمنة مختلفة.
 

ال تعتمد الخطوات المتبعة على نوع االستقصاء العلمي 

حل كافة وال توجد خطوات صحيحة وبالترتيب نفسه ل

 المشاكل.
 

يجري الكثير من العلماء دراساتهم  في الميدان 

 ومنهم علماء االثار.
 



أستخدم نوع الصابون كمتغير مستقل وتكون ثوابت 

التجربة هي درجة حرارة الماء والمواد المراد تنظيفها 

ويكون المتغير التابع في هذه الحالة هو درجة نظافة 

ي تتغير بتغير نوع الصابون. المواد المراد  تنظيفها والت

 وتكون المجموعة الضابطة هي المواد النظيفة.

فبتغيير نوع الصابون المستخدم في تنظيف المواد 

المراد تنظيفها يتغير درجة نظافة هذه المواد 

وبملحظاتها ومقارنتها بالمجموعة الضابطة يمكن 

 استنتاج نوع الصابون الذي ينظف أفضل.

 

تحديد مواقع اآلثار ثم تستخدم أدوات يستخدم الرادار ل

الحفر والتنقيب مثل الجرارات واآلليات الثقيلة والمحافير 

الصغيرة للتنقيب عن اآلثار ولتحديد عمر اآلثر وإلى أي 

العصور ينتمي يتم استخدام العناصر المشعة مثل الكربون 

المشع ويتم في ذلك استخدام جهاز قياس الطيف الكتلي. 

ل العينات األثرية باستخدام المجهر وأجهزة كما يتم تحلي

 .األشعة للحصول على معلومات وبيانات كاملة عن األثر

 جم 2500= كجم  2.5وزن التربة =  المعطيات:

 جرام  20الوزن اللزم لتحليل العينة = 

 = النسبة المئوية % المطلوب

 :طريقة الحل

     ×( جم2500÷  جم20النسبة المئوية = )

(100  ÷100 = )0.8% 
 

قد تؤدي األخطاء في أثناء تسجيل البيانات إلى 

 .استنتاجات غير صحيحة
 

ستنتاجالملحظة واال  

 
 تكوين الفرضيات

 

 إجراء التجربة

 
 تحليل البيانات

 

وجود حريق في منزل وأحد األشخاص يستنجد برجال 

 المطافيء.
 

 ه.مضخات الميا –السللم المتحركة  –الخوذة 
 



مواد الطلء. –العجائن مثل الكيك  -المياه الغازية –دوية األ  
 



 سائل مكعب الحساء  سائل مسحوق الحساء 

 لونه أفتح  لونه أغمق

كمية الحساء الغير 

 ذائبة قليلة

كمية الحساء الغير 

 ذائبة أكبر

كلما قل حجم الحبيبات كلما زاد معدل ذوبان 

 .المادة
 







يات فيزيائية فيمكن استخدام ألنه يمكن فصل مكوناتها بعمل

يمكن تبخير  س لفصل برادة لحديد عن الرمل كماالمغناطي

 الماء في عصير الليمون لفصل المواد  الذائبة في الماء.

 



 المحلول.

 

 



  :التقطير العادي -

 ويصعد بخار الماء الى أعلى ،يتم غلي الماء المالح في خزان ماء بدون ضغط

لى المكثف الذي يقوم بتكثيف بخار الماء إصل الخزان ويخرج عبر مسار مو

وتستخدم  ،لى قطرات ماء يتم تجميعها في خزان الماء المقطرإتتحول  الذي

 .الطريقة في محطات التحلية ذات الطاقة اإلنتاجية الصغيرة هذه

 

  :التقطير الومضي متعدد المراحل -

 اسب طردياً معاعتماداً على الحقيقة التي تقرر أن درجة غليان السوائل تتن

 غليانهالضغط الواقع عيها فكلما قل الضغط الواقع على السائل انخفضت درجة 

وفي هذه الطريقة تمر مياه البحر بعد تسخينها إلى غرف متتالية ذات ضغط 

فتحول المياه إلى بخار ماء يتم تكثيفه على أسطح باردة ويجمع  منخفض

طريقة في محطات التحلية ذات وتستخدم هذه ال ،صالحة للشرب ويعالج بكميات

 .الكبيرة الطاقة اإلنتاجية

 



ثاني أكسيد الكربون ومواد 

 أخرى هي التي تعطي اللون والطعم للمشروبات الغازية.
 

نعم، فالمشروبات الغازية قد تحتوي على 

 مواد صلبة وسائلة وغازية ذائبة فيها.
 





أما  ،أو اكتسبتهاتتكون المركبات األيونية من جسيمات فقدت إلكترونات 

 المركبات الجزيئية فتتكون من جسيمات تشارك في إلكتروناتها لتشكل الجزيئات.

 



أي ان المذيبات القطبية                              

 تذيب المواد القطبية والمذيبات الغير القطبية تذيب المواد غير القطبية.

 



 .سلفات الباريوم
 

ني أكسيد الكربون مما اط فتقل ذائبية ثألن بفتح العلبة يقل الضغ

 يؤدي إلى خروج ما تبقى من الغاز من المشروب خلل عدة أيام.
 

تغير رائحة الحليب الغير مبرد 

وقد يحوي مواد صلبة بينما 

الحليب المبرد ال تتغير رائحته 

 يحوي مواد صلبة. وال
 

تخفض الثلجة درجة حرارة 

الطعام فيبطؤ معدل التفاعل 

 يقلل من تلف األطعمة.مما 
 

ذائبية كلوريد 

الصوديوم ال تتغير 

بتغير درجة حرارة 

الماء ولذلك فإن كمية 

كلوريد الصوديوم 

الذائبة في الماء تظل 

ثابتة في الماء الساخن 

 والماء البارد.
 

 





 .مل 1000عدد جرامات الجلوكوز =  المعطيات:

  .%20تركيز محلول الجلوكوز = 

رامات الجلوكوز اللزمة لتحضير محلول عدد ج المطلوب:

  .%20بتركيز 

 طريقة الحل:

 مل100/  (جم20× مل 1000)عدد جرامات الجلوكوز= 

 .جم 200=                             
 

 

 .%70نسبة الماء في هذا العصير 

 



لها نفس الخصائص والتركيب وال يمكن  المادة النقية:

واسطة العمليات تجزئتها إلى مواد أبسط منها ب

 الفيزيائية مثل الطحن والغلي والترشيح.

 عنصراألكسجين. - الماء مثال:

من مواد غير مترابطة بنسب غير  يتكون المخلوط:

محددة ويمكن فصل بعضها عن بعض بالعمليات 

 الفيزيائية.

 مخلوط برادة الحديد والرمل. –الماء المالح  مثال:
 

لمواد باتتظام على تختلط ا في المخاليط المتجانسة:

 المستوى الجزيئي دون أن ترتبط بعضها ببعض.

تكون المواد فيها غير  المخاليط الغير متجانسة:

فيها مختلفة من  موزعة بانتظام ونسب المواد

 موضع آلخر.
 

عند امتزاج جسيمات المذيب مع  المحلول يتكون

 جسيمات المذاب.

 

 سبيكة.
 

 جزيئات الماء قطبية.
 

زيادة  -التحريك أو الرج – الحرارة رفع درجة

زيادة الضغط إذا  – مساحة سطح المادة المذابة

 كان المذاب غاز.
 

 لخفض درجة تجمد الماء.
 



وذلك ألن السوائل المستخدمة غير قطبية والدهون 

وم أيضا مركبات غير قطبية فتذوب الدهون حوالش

 بينما الماء قطبي. ،والشحوم في هذه السوائل

 

يجب أن تكون قوية حتى تتمكن أن تفتح  نهاأل

 العلبة دون أن تنكسر.

 

ز  غا –مخلوط الهيليوم والنيون محلول غاز 

 .صلب –البرونز: فهو محلول صلب 

عصير الزنجبيل: سائل مذاب فيه مواد صلبة 

 ومواد غازية.
 

س أسرع ˚25ألن الطعام يفسد عند درجة حرارة

ند درجة س حيث انه ع˚2بكثير من درجة حرارة 

رارة المنخفضة تبطيء من معدالت التفاعلت حال

 الكيميائية فيقلل من تلف الطعام.
 

 



 األحماض.

 



لم تتواجد كثير من هذه المواد مثل العلب البلستيكية واألطباق 

كثر بدائية مما هي عليه أوبالتالي أصبحت حياتنا ، والملعق

 اآلن.

 

اقيع على المسمار مع تكونت الفق

وفي اليوم التالي أصبح  ه المعاً بقائ

 ووجود علمات على تآكله. باهتاً 

 

يتفاعل  غاز ثاني أكسيد الكربون في 
المشروب الغازي  مع الماء مكونا 
حمض الكربونيك الذي يتفاعل مع 

 الحديد )المسمار( فيسبب تآكله.
 

 





عند إضافة الماء إلى الجير 

)كربونات الكالسيوم( تتحد 

روجين الموجبة أيونات الهيد

من الماء مع مجموعة 

الكربونات سالبة الشحنة 

ليتكون حمض الكربونيك 

إلى ماء  الذي يتحلل سريعاً 

ويتصاعد غاز ثاني أكسيد 

كما يتفاعل أيون  ،الكربون

الهيدروكسييل السالب من 

جزيء الماء مع أيون 

 الكالسيوم الموجب مكوناً 

 هيدروكسيد الكالسيوم.

 



 من ادل يتساوى أعداد كًل في المحلول المتع

 أيونات الهيدرونيوم وأيونات الهيدروكسيد.
 



يحددها سهولة انفصاله إلى أيونات أو إطلقه أيونات  قوة الحمض:

 الهيدروجين عند ذوبانه في الماء.

يحددها سهولة انفصالها إلى أيونات أو إطلقها  قوة القاعدة:

 ي الماء.أيونات الهيدروكسيد السالبة عند ذوبانها ف
 

 



تتغير ألوان محاليل النباتات أو 

حتى لون أوراق النبات نفسه كما 

حسب درجة في نبات تباع الشمس 

 فمثًل  ،قاعدية أو حامضية الوسط

محلول الشاي يتغير لونه لألصفر 

كلما زادت حموضة الوسط ويتغير 

لونه لألحمر الداكن عند زيادة 

 قلوية الوسط.
 

ت الهيدرونيوم وذلك لتساوي عدد أيونا

 و أيونات الهيدروكسيد فيه.

 

 ملح وماء.

 



الماء أما  في أيونات الهيدرونيوم حماضتنتج األ

 القواعد فتنتج أيونات الهيدروكسيد.

موصلة  –لها طعم الذع  :حماضخواص األ

 كاوية وحارقة للجلد. –للكهرباء 

 –لها ملمس ناعم كالصابون خواص القواعد:

 هرباء.موصلة للك -طعمها مر

 

حمض األسيتيك يستخدم في  أمثلة على األحماض:

حمض الكبريتيك ويستخدم في  –صناعة الخل 

حمض النيتريك يستخدم في  –صناعة األسمدة 

 صناعة البلستيك واألصباغ.

هيدروكسيد الكالسيوم  أمثلة على القواعد:

هيدروكسيد  –يستخدم في تخطيط الملعب 

صابون ومنظفات الصوديوم يستخدم في صناعة ال

األمونيا وتستخدم في صناعة منتجات  –األفران 

 التنظيف.

 

 تتفاعل أيونات الهيدرونيوم مع أيونات الهيدروكسيد لتكوين جزيء الماء المتعادل.

 

يتغير الرقم الهيدروجيني بسبب 

تفاعل أيونات الهيدروكسيد 

وأيونات الهيدرونيوم وتكون 

 الماء. 

 



الهيدرونيوم عن أيونات  ذا زاد تركيز أيوناتإ

لهذه المحاليل أقل من  HPالهيدروكسيد في المحلول فإن 

أما إذا تساوت تركيز أيونات الهيدرونيوم مع أيونات  7

اما إذا زاد  7لها تكون تساوي  HPالهيدروكسيد فإن 

الهيدروكسيد في المحاليل عن أيونات  تركيز أيونات

 .7تكون أكبر من  HPالهيدرونيوم فإن 

 

فيتعادل  باستخدام قاعدة قوية وسكبها فوق الحمض

 .الحمض ويتكون ملح وماء
 

 في المحاليل الحمضية: المعطيات:

  2ول = الرقم الهيدروجينى للمحلول األ 

  6الرقم الهيدروجينى للمحلول الثانى = 

 في المحاليل القاعدية:

  13ول = الرقم الهيدروجينى للمحلول األ

  10للمحلول الثانى = الرقم الهيدروجينى 

فرق الحمضية =؟                   المطلوب:

 فرق القاعدية = ؟

 :طريقه الحل

 HP =6-2=4الفرق في  

 مرة10000=  104فرق الحمضية = 

 HP =13 -10 =3الفرق في 

 مرة1000=103فرق القاعدية = 

 

 





 PH لون الكاشف المحلول

أخضر -أزرق  محلول األمونيا  11-12  

صودا الخبز محلول 11 - 10 أخضر   

11 – 10 أخضر محلول الصابون  

HCl 1 -صفر  أحمر  

أرجواني  –أحمر  الخل األبيض   3 -4  

أرجواني  –أحمر  الشراب الغازي  3- 4  

8 - 6 أرجواني  ماء مقطر  

 

HCl  -  محلول األمونيا. –محلول الصابون  –محلول صودا الخبز  -الماء المقطر –الخل األبيض  –الشراب الغازي 
 

   الخل األبيض. –الشراب الغازي  –HCl  المحاليل الحمضية هي:

 األمونيا. –محلول صودا الخبز  –محلول الصابون  المحاليل القاعدية هي:
 

القاعدة األقوى  –الحمض األضعف هو الخل أو المشروب الغازي 

المحلول األقرب إلى التعادل الماء المقطر. –هي األمونيا   
 

 أن محلول األمونيا ينتج أيونات هيدروكسيد أكثر من محلول الصابون.

 

 أيون الهيدروكسيد.
 





 متجانسة

 

عناصر أو مركبات 

 غير مخلوطة بانتظام.

 

 عناصر

نوعين أو أكثر 

 من الذرات.

 

 المادة النقية

 



 الرقم الهيدروجيني

 التركيز

 .الذائبية

 المذاب

 التعادل

 المادة النقية

 



تتكون البلورات في المحاليل  تحت ظروف محددة 

فتخرج كمية من المذاب خارج المحلول في صورة 

عند تبريد  مادة صلبة وتحدث عملية التبلور أحياناً 

المحلول أو عند تبخر جزء من المذيب. أما تكون 

الرواسب فيحدث عند خلط المحاليل وتفاعل المواد 

ى راسب.فيما بينها فيتكون مادة صلبة تسم  

بإذابة كمية قليلة من الحمض في كمية كبيرة 

 من الماء ليصبح المحلول مخفف.

وذلك ألن يعمل مانع التجمد كمذاب أما 

الماء فيعمل كمذيب فيغير المذاب من 

لماء( الفيزيائية فيغير اخواص المذيب )

 .من درجة تجمد الماء ودرجة غليانه

 

لكاشف الكريسول األحمر والثيمول األزرق وا

 العالمي.

 

ا حيث يقوم بإنتاج ا أحيانً يعمل الماء كحمضً 

أيونات الهيدرونيوم كما إنه يعمل كقاعدة في 

 أحيان أخرى حيث ينتج أيونات الهيدروكسيد.

 



 مل 1000سعة الوعاء =  المعطيات:

 %18نسبة  العصير فى الشراب = 

 حجم مسحوق العصير = ؟ :المطلوب

 :طريقه الحل

=  100(/18×1000لعصير =  )حجم مسحوق ا

 مل. 180
 

 جم ماء.100جم/60 كلوريد البوتاسيوم:

 .جم ماء100جم /35 كلوريد الصوديوم:
 

لها نفس الخصائص والتركيب واليمكن  المادة النقية:

قد تكون في صورة  ،تجزئتها إلى مواد أبسط منها

عناصر مثل األكسجين أو مركبات لها تركيب ثابت أي 

ين ذرات العناصر المكونة للمركب ثابتة مثل أن النسبة ب

 الماء.

مكون من مواد غير مترابطة بنسب غير  المخلوط:

محددة ويمكن فصل مكوناتها بإحدى الطرق الفيزيائية 

مثل استخدام المغناطيس في فصل برادة الحديد من 

 الرمل.

 

ألن بارتفاع درجة الحرارة تقل ذائبية الغاز في 

غاز ثاني أكسيد الكربون من  السائل ولذلك يتحرر

 الشراب الدافيء بكمية أكبر منها في الشراب البارد.

 

 الشامبو سلطة الخضار

 مخلوط متجانس مخلوط غير متجانس

تتوزع مكونات السلطة 

 بغير انتظام
 تتوزع مكوناته بانتظام

يمكن فصل مكوناتها 

 بسهولة
 يصعب فصل مكوناته

 

إذابة مادة صلبة صلب( يتكون ب - محلول )سائل

 في مذيب سائل مثل الماء والملح أما في محلول

غاز( يكون المذيب سائل بينما المذاب  –)سائل 

غاز مثل المشروب الغازي أما في محلول )سائل 

سائل( فإن كلمن المذيب والمذاب مادة سائلة  –

 مثل الخل.

 





 استنتاج

 ملحظة

 استنتاج

 فرضية

 استنتاج

 فرضية

 اء عدة تجارب الختبار الفرضية ودعمها.بعد إجر
 

 جات خاطئة عن تحليل البيانات.اسيتم التوصل إلى استنت
 

أما الفرضية  ،االستنتاج يعتمد على الملحظة

 .فهي جمل يتم اختبارها
 

مثل سلطة  :وأمثلة عليهمخلوط  غير متجانس 

 الزيت والخل.  –مخلوط من المكسرات   –الخضار 
 

ساحة سطح المذاب والمعرضة بسبب زيادة م

 للسائل فيزداد معدل الذوبان.
 

  بحساب النسبة المئوية لكلوريد الصوديوم في 

 ين.لالمحلو

( 100× 5)أ( = ) تركيز كلوريد الصوديوم في المحلول

/100 =5% 

×  27تركيز كلوريد الصوديوم في المحلول )ب( = )

100/ )100  =27% 

 من المحلول )أ(. المحلول )ب( أكثر تركيزاً  إذاً 

 

عند وضع ورقة تباع الشمس الزرقاء في محلول  

وتتحول إلى اللون األحمر إذا يكون المحلول حمضي 

أما إذا تغيرت ورقة عباد الشمس ، 7أقل من  HPوله 

وضعها في محلول إلى اللون األزرق  الحمراء عند

 .7أكبر من  HPوله درجة  يفإن هذا المحلول  قاعد

 



  ثوابت التجربة في النبات سهولة ضبط

 أكثر من اإلنسان.

  قصر دورة الحياة  في النبات تؤدي إلى

سهولة قياس المتغيرات التابعة خلل عدة 

بعكس اإلنسان الذي تطول فترة  ،أجيال

 دورة الحياة.

  ما قد يسببه إجراء التجارب على اإلنسان

من مشاكل اجتماعية وأخلقية ودينية 

 ا.أيضً 

 جربة للتحقق من النتائج يمكن إعادة الت

على النبات بسهولة أكثر النتشار أنواعه 

 وتعدده.
 

للتواصل أهمية قصوى لنشر النتائج التي 

حصل عليها لعالم التي قد تفيد البشرية وتنقذ 

حياة كثير من الناس قد يتواصل العلماء من 

المجلت العلمية أو على شبكة  خلل النشر في

 لعامة.نترنت أو المحاضرات ااإل

 

اء إلى أيون الهيدروجين يتأين جزيء الم

يون الهيدروكسيد السالب فيرتبط أالموجب و

يون الهيدروجين باأليون السالب في المركب أ

األيوني كما يرتبط أيون الهيدروكسيد باأليون 

 الموجب في المركب األيوني.

 

يستخدم الماء كمذيب وغاز ثاني أكسيد  هألن

 ي السائل.الكربون هو المذاب ف

 

ألن عند فتح العلبة يقل الضغط على الغاز فتقل 

 ذائبيته فيخرج منها الغاز على مرور الزمن.

 







ولكن لن يتحول ماء البحيرة إلى  ،قد تتساقط الثلوج لتغطي اليابسة

 ألنه لم يصل إلى درجة الحرارة التي يتجمد عندها الماء. ،جليد

 









 نها.حركة جسيمات المادة وقوة التماسك بي

 

المادة السائلة في  –المادة الصلبة في الجليد 

البلزما  –الحالة الغازية في الهواء  –الماء 

 في الشمس.

 



هتزازية حيث تهتز الجسيمات إتتحرك جسيمات المادة الصلبة حركة 

 في مكانها.
 



المواد البلورية تترتب 

أما المواد غير البلورية فتترتب  ،جسيماتها في تنظيم معين

 جسيماتها بشكل عشوائي.

 



  المادة في حالة تكون جزيئات

 البلزما متأينة على عكس

الحالة الغازية التي تكون فيها  

 الجسيمات متعادلة.

  المادة في حالة البلزما تكون

موصلة للكهرباء عكس الحالة 

 الغازية.

  تستجيب حالة البلزما بقوة للمجال

 الكهرومغناطيسي.

 رارة العالية تتواجد في درجات الح

مثل الشمس والنجوم أو حاالت  جداً 

 التبريد بالتفريغ كما 

 في المصابيح النيون.
 

 



حركة الجسيمات وقوة التماسك بين 

 ت.الجسيما
 

تهتز الجسيمات في مكانها  في الحالة الصلبة:

 وتكون الجسيمات قريبة من بعضها.

 

تكون الجسيمات أبعد عن  :في الحالة السائلة

ستطيع التدفق واالنزالق فوق بعضها وت

 بعضها بعض.

 

ا تكون الجسيمات بعيدة جدً  في الحالة الغازية:

عن بعضها وتتحرك بسرعة كبيرة في 

 اتجاهات مختلفة.
 



أما المواد  ،المواد الصلبة والسائلة لها حجم ثابت

 الغازية والسائلة فتأخذ شكل اإلناء الذي توضع فيه.
 

شكل وحجم اإلناء الذي ألنها تأخذ  ؛المادة غازية

 توضع فيه.
 

ألن كلما ازدادت قوة  ؛لزوجته أكثر Aالسائل 

التماسك بين الجزيئات كلما ازدادت لزوجة 

 السائل.

 

 
 غاز سائل صلب

تتحرك جسيماتها 

 حركة اهتزازية.

قوة التماسك بين 

 جزيئاتها كبيرة.

قوة التماسك 

بين جزيئاتها 

 أقل.

حركة الجزيئات 

 أكبر.

قوة التماسك بين 

الجزيئات ضعيفة 

 جداً .

الجزيئات تتحرك 

بسرعة كبيرة وفي 

 جميع االتجاهات.

لها حجم 

 ثابت.

     

    

      

     

     

.     



ألن الطاقة الحرارية 

لجسيمات الماء الساخن 

في الينبوع أكثر من طاقة 

 الجسيمات المحيطة بها.
 



أسرع ك جسيماته تسب طاقة حرارية وتتحرعندما يسخن الجسم يك

 وتزداد درجة حرارته.
 

طاقة حركة جزيئات 

الشاي الساخن أكبر 

من طاقة حركة 

جزئيات الشاي 

.المثلج  







درجة تجمد الماء صفر  -

 درجة مئوية

درجة تجمد الزئبق هي  -

38.87 م تحت الصفر 

درجة تجمد الذهب  -

1.063 م 

درجة تجمد جليكول  -

 م. 13-اإلثيلين 

كثير من درجة تجمد يستفاد 

غراض عديدة أمن المواد في 

منها جليكول اإليثلين. 

جليكول اإلثيلين هو أحد 

السوائل الذي عادة ما يستخدم 

كمادة مضادة للتجمد في 

وعند خلط  محركات السيارات

كميات متساوية من جليكول 

اإلثيلين والماء فإن نقطة 

بهذا الخليط  التجمد الخاصة

° 40-مئوية )° 40- هي

، وهي أقل بكثير فهرنهايت(

الخاصة بكل  من نقطة التجمد

سائل من هذين السائلين 

 .النقيين على حدة
 

 يتحول من الحالة السائلة إلى الصلبة ويفقد الطاقة عند تجمده.
 

يتشكل الجليد عند درجة حرارة صفر مئوية ويشكل طبقة من الجليد تغطي 

الطاقة المنطلقة أثناء تكون  كما أن ،البرتقالة فتعزلها عن تأثير الهواء البارد

 .الجليد تكتسبها البرتقالة
 



 يتبخر الكحول.
 

شعرت بالبرودة في المكان 

الذي وضعت عليه الكحول 

وذلك ألن الكحول امتص حرارة 

ذلك  عدالجلد أثناء تبخره وب

 رتفعت درجة حرارة اليد ثانية.إ
 

لكي نشعر بالبرودة البد من 

تبخر العرق فعند تبخره 

الحرارة من الجسم  يمتص

 فيبرده.

 

 التبخر هو تحول السائل إلى غاز.



الموجود في  يتكاثف بخار الماء

الهواء إذا انخفضت درجة 

حرارته إلى ما دون نقطة الندى 

تقل مقدرته على  ففي هذه الحالة

حمل بخار الماء العالق به 

وتحدث ظاهرة التكاثف. وللتكاثف 

مظاهر عديدة منها الصقيع 

والضباب والسحاب  والندى

والبرد وكل منها يتوقف على 

 بالفعل ةكمية بخار الماء الموجود

 في الهواء الجوي.

 
يفقد الغاز الطاقة الحرارية وتثبت درجة حرارته أثناء عملية التكاثف وترتب 

 الجسيمات نفسها أثناء فقدانها للطاقة.
 



هي مجموع طاقتي الوضع والحركة الطاقة الحرارية 

أما درجة الحرارة فهي ، سيمات الجسملجميع ج

 متوسط الطاقة الحركية المكونة له.

 

بتغير الطاقة الحرارية تتغير طاقة حركة الجسيمات 

فإذا زادت الطاقة الحرارية تزداد طاقة حركة 

الجسيمات وتتغلب على قوى التماسك بين الجسيمات 

وإذا قلت الطاقة الحرارية قلت طاقة حركة الجسيمات 

 د قوى التماسك بينها.فتزدا

 مثال:

 يتصاعد البخار نظراً  :في حالة غليان الماء -أ

طاقة الحرارية التي زادت الكتساب الجسيمات لل

حركة الجسيمات فتتغلب على قوى  من طاقة

التماسك بينها فيتحول لماء من الحالة السائلة 

 إلى الحالة الغازية.

 الجسيمات طاقة دفقتعندما  تحول الماء إلى ثلج: -ب

حرارية فإن طاقة حركة الجسيمات تقل فتزداد 

قوى التماسك بين الجسيمات فتتحول من الحالة 

 السائلة إلى الحالة الصلبة.

 

الغليان ويحدث في السائل كله  النوع األول:

حيث تصعد الفقاقيع إلى السطح وتثبت درجة 

 .حرارة السائل ويتحول السائل كله إلى بخار

ما دون الحاجة إلى يحدث دائ :النوع الثاني

الوصول إلى درجة الغليان وتحدث على سطح 

السائل حيث تستطيع بعض الجزيئات سريعة 

الحركة التغلب على قوى التجاذب بينها وتتمكن 

من اإلفلت من سطح الماء بسبب طاقتها 

 الحركية.

 

نصهار والتبخر والتسامي.اال  
 

 



ن ألن الماء الموجود على الجلد يمتص الحرارة م

 الجسم ويتبخر.
 

ألن الطاقة الممتصة تستهلك في تحطيم قوى 

 التماسك بين الجزيئات.

 

 : المعطيات

 .كيلو جول / كجم 4.2كجم =  /جوال  4200= الحرارة النوعية 

 .س°10فرق درجات الحرارة = 

 كجم5الكتلة = 

  :المطلوب

 =؟ درجات سيلزية 10ا كجم من الماادة نفسه 5لرفع درجة حرارة كمية الحرارة اللزمة 

 طريقة الحل:

 .الفرق في درجات الحرارة× الكتلة × كمية الحرارة = الحرارة النوعية 

 كيلوجول. 210درجة سيلزية =  10× كجم  5× كجول / كجم 4.2=

 .الفرق في درجات الحرارة× الكتلة × كمية الحرارة = الحرارة النوعية 

 كيلوجول. 210زية = درجة سيل 10× كجم  5× كجول / كجم 4.2=
 

  





 يزداد الضغط بزيادة القوة المؤثرة والعكس صحيح. :القوة

 والعكس صحيح.قل المساحة المؤثرة عليها القوة يزداد الضغط عندما ت المساحة:

 

ألن في الحالة األولى 

يقف الولد على مساحة 

أقل فيزداد الضغط حيث 

أنه كلما قلت المساحة 

زداد الضغط اكلما 

كس صحيح.والع  
 



ألن السوائل داخل جسمه 

تضغطه للخارج بمقدار 

كافي يوازن الضغط 

الجوي خارج الجسم 

فيتوازن الضغط وال 

 يتحطم جسمه.

 





لو استمر تسخين اإلناء 

تزداد درجة حرارة الغاز 

داخل اإلناء فيزداد 

 .ضغطه فينفجر اإلناء
 

داخل اإلناء ألن عند تجميد اإلناء تنخفض درجة الحرارة فيقل الضغط 

 عنه خارج اإلناء مما يؤدي إلى انكماش اإلناء أو كسره.

 



وزن الماء المزاح هو قوة 

الدفع المؤثرة على الكرة 

داخل اإلناء. أما حجم الماء 

المزاح فهو يساوي حجم 

 الكرة.

 



 جم102كتلة الزئبق =  المعطيات:

 3جم/ سم1كثافة الماء   3سم7.40=   حجم الزئبق

 تطفو فوق الماء؟. هذه العينة هل المطلوب:

 بحساب كثافة الزئبق ثم مقارنتها بكثافة الماء. الحل:

 حجم الزئبق÷ كثافة الزئبق = كتلة الزئبق 

 3سم 7.40÷  جم 102=  

 3جم/ سم 13.78=  

 3جم / سم1.00كثافة الماء = 

 ق فوق الماء.بال يطفو الزئ اً كثافة الزئبق أعلى من كثافة الماء إذً 

 

 طيات:المع

 جم  13.5= سطوانة األكتلة   

  3سم 5.0الحجم = 

  3جم / سم 1.00كثافة الماء = 

 المطلوب:

 سطوانة تطفو فوق الماء؟هل األ 

 :طريقة الحل

  سطوانة بكثافة الماء : بمقارنة كثافة األأواًل 

  3جم / سم 2.7=  3سم 5.0/جم 13.5الكثافة = الكتلة / الحجم = 

 .ولن تطفو فوق الماءا ستغمر العينة ذً إكبر من كثافة الماء أنة سطوان كثافة األأبما 
 





رتفاع ضغط الدم أو ضغط الدم ا

المرتفع هو حالة يكون فيها الضغط 

، وهو اً جد اً الشرايين مرتفع داخل

خطار التي تهدد واحد من أكبر األ

الدول المتقدمة  الصحة العامة في

في العالم، وذلك بسبب أنه شائع 

فإنه  ألنه إذا لم يعالج اً وأيض اً جد

يؤدي إلى عدد من المضاعفات 

المهلكة، وتشمل النوبات القلبية 

 المخية. والسكتات
 



 يزداد الضغط.
 

 يقل الضغط الجوي كلما ارتفعنا ألعلى.

أنه إذا أثرت قوة خارجية على سائل محصور 

فإنها تسبب زيادة في الضغط على هذا السائل 

 جميع أجزاء السائل. وهذه الزيادة تنتقل إلى
 

 أن قوة الدفع لهذا الجسم تتساوى مع وزن الجسم.
 

ألن الضغط الجوي خارج العلبة أكبر من الضغط 

 داخلها فتسبب في تهشم العلبة.

 
 

 المعطيات:

 2م 2.0المساحة =                       نيوتن  5.0القوة = : أواًل 

 2م 2.0المساحة =         نيوتن                10ا: القوة = ثانيً 

 2م1نيوتن                         المساحة =  5ا: القوة = ثالثً 

 :المطلوب

 الضغط =؟الضغط في حالة أوالً وكيف يتغير الضغط في كلً من ثانياً وثالثاً.                      

 :طريقة الحل

 2م  \ نيوتن 2.5=  2م2 \نيوتن  5 الضغط = القوة / المساحة = 

 إذا زادت القوة بمقدار الضعف يزيد الضغط بمقدار الضعف.

 2نيوتن / م5=  2م2نيوتن /  10= الضغط 

 عندما تقل المساحة بمقدار النصف تزيد القوة بمقدار الضعف.

 2نيوتن / م 5=   2م1نيوتن /  5الضغط = 

 



 .كلما ازدادت كتلة حمولة السفينة يزداد حجم الماء الذي تزيحة السفينة
 



فتقل الكثافة فتطفو على  إذا غرقت السفينة سأخفف من أحمالها  لكي ينقص كتلة السفينة والحمولة معاً 

 الماء.

عندما ينغمر جزء صغير منها  ةأما إذا طفت السفينة أحسب وزن الماء التي يمكن أن تزيحه السفين

 إضافتها.ومنها أحدد كتلة السفينة واألحمال معا فيمكن حساب الكتل التي يجب 

 

مولة السفينة عند ثبات كتلة حمولة السفينة كلما زاد حجم ح

وعندم تقل كثافة الحمولة وكثافة السفينة تقل كثافة الحمولة 

 عن كثافة الماء تطفو السفينة والحمولة فوق سطح الماء.

 





 غازية صلبة

 

 بلزما

 

 الماء

 



 الغاز

 السائل

 .الحرارة

 درجة الحرارة

 .التكاثف  

 التبخر.

 الكثافة

 الضغط

 مبدأ باسكال



ألن البخار يحوى طاقة حرارية أكثرمن الطاقة 

 التي يحويها الماء الذي يغلي.

 

ا لتكاثف بخار الماء الساخن على سطح نظرً 

 المرآة األبرد من الهواء.

 

هي مواد قوى التماسك بين  المواد الصلبة:

تين وقد ا وتأخذ شكل وحجم ثابه كبيرة جدً جسيمات

تكون متبلورة مثل السكر أو غير متبلورة مثل 

 الزجاج.

مواد قوى التماسك بين جسيماتها أقل من السوائل: 

المواد الصلبة وقد تدفق جسيماتها بعضها فوق 

بعض وقوة التماسك تمنح السوائل لزوجة وتوتر 

سطحي كما تأخذ السوائل شكل اإلناء الذي توضع 

 فيه ولها حجم ثابت.

مواد قوى التماسك بين جسيماتها صغيرة : تالغازا

ا ا ولذلك فإن جسيماتها متباعدة عن بعضها كثيرً جدً 

ليس له حجم أو شكل ثابت وتأخذ شكل اإلناء الذي 

 توضع فيه.
 

 المعطيات:

  3سم 110هب = ذحجم قطعة ال 

 جرام  1800الكتلة = 

  3جم/سم 19.3كثافة الذهب= 

 ؟ لخالصهل القطعة من الذهب ا المطلوب:

 طريقة الحل:

 إيجاد كثافة قطعة الذهب ثم مقارنتها بكثافة أواًل  

 الذهب الخالص.

=  3سم 110\جم 1800كثافة قطعة الذهب = 

 .3سم \جم 16.36

وهي أقل من كثافة الذهب الخالص أي أن هذه 

 القطعة ليست من الذهب الخالص.
 



ألن بتعرض البالون للشمس تكتسب جسيمات 

لبالونة طاقة حرارية تزيد  من الهواء داخل ا

حركة الجسيمات بسرعة وتكثر التصادمات بين 

الجسيمات فيزداد الضغط داخل البالونة أكثر من 

 البالونة. تنفجرضغط الهواء الجوي ف

 

ستبقى كل من درجتي االنصهار والغليان 

نفسها لكن سيكون الزمن الذي يتطلبه 

ن ميل االنصهار والغليان سيزداد وبالتالي يكو

أقل خلل ازدياد درجة  لخطوط  المائلةا

كما سيزداد طل الخط المستقيم عند  الحرارة

الزدياد الزمن اللزم لتحول  ؛نقطة الغليان

 .الماء إلى بخار
 

كلما زاد عمق الماء كلما زاد ضغط 

 .الماء

 



المكواة تنتج الطاقة الحرارية  –الثلجة تبرد وتحفظ  األطعمة والمشروبات 

التلفاز ينقل لنا اإلرسال التليفزيوني بالصوت  –لزمة لكي الملبس ال

 والصورة.
 



كلما ازداد ارتفاع المسار تزداد نقطة سقوط الكرة 

دا عن الطاولة.يعلى األرض بع  

 







الشمعة تعطي  –البيتزا تمد من يأكلها بالطاقة 

ستخدام إالسيارة تتحرك ب –ضوء وحرارة 

خر.الوقود وتنتقل من مكان آل  
 



 تزداد الطاقة الحركية بزيادة السرعة.
 



عند تساوي كتلة اإلناءين 

فإن اإلناء األزرق له طاقة 

ألنه أكثر  ؛وضع أكبر

ا مما يكسبه سرعة ارتفاعً 

 أكبر عند السقوط.
 



 عندما تتفكك المواد الكيميائية وتتكون مواد كيميائية جديدة.
 



ون لها ألن كل السيارتين عند السرعة العالية يك

 طاقة حركة كبيرة فعند التصادم يتسبب تحطم أكبر.

 

تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية 

 وطاقة ضوئية.

 

 طاقة كيميائية.
 



الزهرية ذات طاقة الوضع األكبر لها 

 كتلة أكبر من األخرى.

 

كتلتها أقل لذا يجب أن تتحرك  لتنسكرة ا

أما إذا تحركت الكرتان  ،بسرعة أكبر

بنفس السرعة فيكون لكرة القدم طاقة 

 حركية أكبر.

 

تستخدم كلمة طاقة عند الركض أو 

الوثب  وتطلق على الطعام وعند 

عمل األشخاص بجد نقول أن لديهم 

طاقة عندما يبدع شخص في مجال 

أقربها  ،ما يقال عنده طاقة إبداعية

للتعريف الوارد في الدرس هو 

 الركض والوثب والغذاء.

 

  



طاقة الحركية لكل من الدراجة ال

طاقة الوضع بالنسبة  –والشخص 

الطاقة  –إلى ارتفاع التل 

 –الكيميائية في عضلت الشخص 

الطاقة الحرارية الناتجة أثناء 

 تحرك الشخص.
 



للكرة أكبر طاقة حركية عن 

من البدء ولحظة  انطلقها

أما مجموع  ،العودة إليها

 الطاقة الكلية ثابت.
 

 ن تفنى الطاقة لكنها تتحول إلى أشكال أخرى متعددة.اليمكن أ
 



للكرة ذات الكتلة األكبر طاقة حركية 

 أكبر ويحتمل أن تكون كرة الجولف.
 

بسبب وضع الكرات في 

موضع يعلو الطين فإن هذه 

الكرات لها طاقة وضع تتحول 

إلى طاقة حركية أثناء السقوط 

 على الطين.
 





ق عند في اإلنسان يفرز الجسم العر

ارتفاع درجة الحرارة ليحتفظ بدرجة 

 حرارة الجسم ثابتة.

تلجأ بعض الحيوانات إلى البيات الشتوى 

عند االنخفاض الشديد في درجات الحرارة 

  في فصل الشتاء.

تدفن بعض الحيوانات نفسها في الطين 

: توقف عن التغذية فيقل نشاطها مثلوت

 .الضفادع

رتفاع الشديد في درجات الحرارة في اإل

 . فصل الصيف

تلجأ ، نقص كمية المياه واألمطار 

الحيوانات إلى السكون واالختباء في 

رطبة مثل: اليربوع )حيوان  جحور

قارض(، القوقع الصحراوى، بعض 

 . الحشرات

 
 



تنتقل الطاقة الحرارية من الكاكاو 

الساخن إلى الملعقة وإلى الهواء 

 برد منه.المحيط واأل
 

 



 تحويل الطاقة الحركية للتوربينات إلى طاقة كهربية.
 

 .طاقة مياه الشلالت –اليورانيوم  –الغاز الطبيعي  -الزيت
 



الوقود األحفوري ومياه 

 السدود.
 



للكرة لحظة انطلقها من اليد طاقة حركة وتتحول 

إلى طاقة وضع أثناء ارتفاعها ثم تتحول إلى طاقة 

 رى أثناء نزولها.حركية مرة أخ
 

رارية من الجسم إلى الوسط تنتقل الطاقة الح

 األقل في درجة الحرارة. المحيط
 

 عملية حرق الخشب.
 

من الطاقة الكهربية إلى  %90يحول المصباح 

 طاقة ضوئية وطاقة حرارية.
 

.مرة 3≈  12.2%÷  41.4%  



 معلومات عن الطاقة المحلية

 ةالطاقة الشمسي نوع الطاقة

 ين يتم إنتاج الطاقة؟أ

 

 فوق األسطح فى الخليا الشمسية

 كيف يتم إنتاج الطاقة؟
الطاقة الشمسية الى طاقة  عن طريق تحويل

 .حرارية

 عن طريق الخليا الشمسية. كيف يتم توصيل الطاقة إليك؟

هل مصدر الطاقة متجدد أم غير متجدد ام 

 ال ينضب؟
 .متجدد

كنك ما نوع مصدر الطاقة الذى يم

 أستخدامه ليكون مصدرا بديل للطاقة؟
 .حتراق الوقود االحفوريا
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 لى طاقة حرارية.إيتم تحويل الطاقة الشمسية 

 متجدد

 

 .حتراق الوقود األحفورىا
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 لحساب كمية الطاقة المستهلكة:

 .فترات 4 = 15÷  60عدد الفترات الزمنية = 

 .اسعرً  320 = 4× ا سعرً  80الطاقة المستهلكة = 
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 طاقة ضوئية طاقة حرارية طاقة كهربائية

 طاقة حرارية طاقة حركية

119 



 تستخدم الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربية.
 

يستخدم التوربين في المولد الكهربائي لتتحول طاقة 

 التوربين الحركية إلى طاقة كهربائية.
 

 عند  سقوط جسم من مكان مرتفع.تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة 

تستخدم الخلية الكهروضوئية في تحويل طاقة اإلشعاع 

 إلى طاقة كهربائية.
 

 يحول المولد الكهربائي الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.

 

 تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة إشعاعية .
 

 م معين.ون حفظ الطاقة في تحديد تحوالت الطاقة في نظانيستفاد من قا
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عندما ترتفع األرجوحة ألعلى وتسقط فإن 

طاقة وضع األرجوحة وهي مرتفعة  أثناء 

 النزول تتحول إلى طاقة حركية.

 

يبدأ اللوح من نقطة البداية ويكون لديه طاقة 

حركية وبسبب مقاومة السطح للوح تقل الطاقة 

الحركية حتى يقف اللوح وتتحول إلى طاقة 

 وضع.

 

طاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية ثم تتحول ال

 طاقة إشعاعية.

 

قانون حفظ الطاقة ينص على أن الطاقة ال تفنى وال 

تستحدث والحفاظ على الطاقة يعني التقليل من 

استخدامها مما يطيل فترة بقائها وذلك بخفض 

 الطلب على مصادر الطاقة غير المتجددة.

 

تستخدم المركبة الفضائية الخليا 

سية اثناء رحلتها فتحصل على الشم

الطاقة الكهربائية اللزمة لتشغيل السفينة 

 بما فيها من أدوات.

 

الطاقة الحرارية في 

 الخشب
 

الطاقة الحركية في 

 ورقة الصنفرة
 

الطاقة الكيميائية 

 في العضلت



 طاقة األمواج هي الطاقة التي تنتج من تلطم

 الطاقة ويستفاد من هذه والمحيطات أمواج البحار

 .الكهرباء توليد في

م الطاقة التي تستخرج طورت وسيلة الستخداوقد 

لتوليد مياه بحر عالية الضغط.  مواجمن حركة األ

 ويتم ضخها إلى الشاطيء لتشغيل توربين وتحلية

 .المياه المالحة

 

=  10000\300000عدد المنشآت = 

 منشأة. 30

 

لنسبة المئوية للطاقة المستخدمة من ا

الوقود األحفوري = النسبة المئوية للفحم 

الحجري + النسبة المئوية للنفط + 

+  %23النسبة المئوية للغاز الطبيعي= 

39%  +23%  =85% 

 

نسبة الطاقة المستخدمة من المصادر األخرى 

نسبة = نسبة استخدام الطاقة المائية + 

استخدام الطاقة الكهرومائية + نسبة استخدام 

=  %3+  %4+  %8المصادر األخرى = 

15% 

 1: 5.7 =  %15:  %85=  التناسب 

أي أن طاقة الوقود األحفوري المستخدم تبلغ 

أضعاف الطاقة المستخدمة من  6تقريبا 

 المصادر األخرى.
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وتزداد درجة  ةسيتمدد الغاز في البالون

رارته فتزداد طاقة حركته وتزداد ح

التصادمات بين جسيمات الغاز فيزداد ضغط 

 الغاز داخل البالونة ويمكن أن ينفجر البالون.

 

هو انتقال الطاقة الحرارية من الجسم  الحرارة:

 األعلى طاقة إلى األقل طاقة.

هي متوسط طاقة حركة  درجة الحرارة:

 الجسيمات المكونة للجسم.

 



ألن  قوى  ؛التوتر السطحي للماء بسبب ظاهرة

التماسك بين جسيمات السائل تجعل جسيمات 

السطح يشد بعضها بعض وتقاوم التباعد 

فيصبح سطح السائل مشدود كالغشاء فتسير 

 عليه بعض الحشرات.
 

قوة الدفع إلى  :في حالة الجسم الطافي فإن

والمؤثرة  أعلى تساوي قوة وزن الجسم الطافي

 .إلى أسفل

 

  3جم/ سم 0.23كثافة = ال

  3سم 52الحجم= 

 الكتلة = ؟ :المطلوب

 طريقة الحل:

 باستخدام قانون الكثافة: 

الكثافة = الكتلة / الحجم                  الكتلة 

 الحجم× = الكثافة 

=  3سم52×  3سم جم/ 0.23كتلة الجسم =  

 جم. 11.96
 

 في الحالة األولى:

 المساحة \الضغط = القوة

  =20/(0.20 × 0.15) 

 2م \نيوتن 666.6=  

 في الحالة الثانية:

 (0.10×  0.15) /20الضغط = 

 2م \نيوتن 1333.3=  
 

 .تقريباً  واحداً  ضعفاً 
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 م .1975م إلى 1970من 
 

تفنى وال  ا لقانون حفظ الطاقة فإن الطاقة الطبقً 

تستحدث من عدم فل تستطيع آلة أن تنتج طاقة 

 كها.أكثر مما تستهل
 

 طاقة الحركة متساوية في اللحظتين.
 

يستخدم مبدأ باسكال في رفع السيارة حيث ينص 

على أنه إذا أثرت قوة خارجية على مائع محصور 

فإن الضغط الناشئ عن هذه القوة ينتقل إلى جميع 

 أجزاء السائل بالتساوي.

 

ستتضاعف القوة المؤثرة وذلك ألن الضغط ثابت 

 2م \نيوتن500

 المساحة× ة = الضغط القو

  =500  ×40 

 نيوتن. 20000=  

 

عندما تقل درجة حراراة الغاز تقل حركة جسيماته 

فتصبح أبطأ وتقل التصادمات بينها فيقل الضغط 

 على الجدران الداخلية لإلطار فيبدو مفلطحا.

 

تتحرك جسيماتها في مكانها حركة  الصلبة: المادة

 ا من بعضها.اهتزازية وجسيماتها متقاربة جدً 

جسيماتها تتحرك بحرية أكثر من  المادة السائلة:

سيماتها أكبر من جالمادة الصلبة والمسافات بين 

 الحالة الصلبة.

جسيماتها تتحرك حركة عشوائية  المادة الغازية:

اهات والترابط بين جوسريعة في جميع االت

 ا.سيمات وبعضها ضعيف جدً جال
 124 



ماء أكبر من الحرارة ألن الحرارة النوعية لل

النوعية للرمل فيسخن الماء ببطيء أكثر من 

 الرمل.

 
 

في كل مرة تصطدم الكرة باألرض تتحول بعض 

من الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية فبذلك 

تفنى  تتحول الطاقة من شكل إلى آخر فالطاقة ال

 .تستحدث من عدم وال

طاقة الحركة أكبر ما يمكن عندما تكون طاقة 

وضع للكرة أقل ما يمكن وذلك عند المسافتين ال

 م.40صفر و

 

أقصى ارتفاع عندما تكون طاقة الوضع أكبر ما 

 .م20أقصى ارتفاع = ،يمكن

 

مقدار الزيادة في طاقة الوضع يساوي مقدار 

النقصان في طاقة الحركة فتقل طاقة الحركة 

 جول. 15بمقدار 
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 .سلطة خضروات –بيض  –خبز  –ل فو -جبن –حليب  :وجبة اإلفطار

في  2Bبياض البيض( فيتامين  -جنين القمح بالخبز  -في )الفول  1Bفيتامين  :الفيتامينات التي تحتوي عليها الوجبة

في الخضروات  Eفي البيض فيتامين  B12فيتامين  -في صفار البيض وجنين القمح  B5فيتامين  -الحليب والجبن 

 الورقية.

 -سلطة مكونة من الطماطم والبروكلي  والفلفل األخضر والجزر  -عيش الغراب  -الفاصوليا  -أرز  -جاج د :وجبة الغذاء

 التفاح.

السلطة غنية  - 5Bعيش الغراب  - 6Bالفاصوليا  -6Bو  3Bالدجاج فيتامين  :يتوفر في هذه الوجبة الفيتامينات اآلتية

 . Cالتفاح غني بفيتامين -وفيتامين ك  Cبالفيتامينات 

 سلطة األفوكادو والطماطم والخضروات الورقية. -بطاطس  -عسل النحل  -زبادي  -عصير جريب فروت  :وجبة العشاء

 12Bو  12Bالزبادي فيتامين  - Cالجريب فروت فيتامين  :تحتوي الوجبة على

 .Eوك فيتامين  B6السلطة فيتامينات  - B6البطاطس فيتامين  - B5عسل النحل فيتامين 

 

بدء زيادة أعداد البشرية بدأت تظهر انتشار األوبئة واألمراض بصورة أوضح فأخذ يفكر اإلنسان كيف يقي نفسه  عند

في ظل عدم وجود األمصال واللقاحات  وذلك بالبعد عن المريض أو  من اإلصابة باألمراض  وخاصة المميتة منها قديماً 

ل واللقاحات للحماية من العدوى ببعض المراض وما زالت هذه المحافظة على النظافة العامة ثم ظهرت بع ذلك األمصا

 الطريقة متبعة إلى اآلن.

  ضد العوامل الممرضة وذلك باتباع ومن األساليب الصحية للوقاية من األمراض تقوية مناعة الشخص السليم

 ساليب الوقاية التالية:أ

 

بعد عد الخروج من المرحاض وبلطعام و تناوله وبون قبل إعداد اكغسل اليدين بالماء و الصا النظافة الشخصية: .1

 و إفرازاته.أدوات المريض ألمس 

لتخلص من الفضلت بطريقة المنزل بحيث يكون منزل صحي جيد التهوية يتم في االمحافظة على نظافة البيئة و .2

 فيه مصدر مياه نقي و صرف صحي آمن.سليمة و

 الجرذان.و الحشرات والقوارض مثل الذباب والبعوض القضاء على .3

 الحصول على الماء من مصدر نقي مع االهتمام بنظافة الطعام. .4

ساليب الوقاية الشخصية مثل وضع منديل على الفم أثناء السعال أو العطاس أو البصاق لمنع انتشار أاتباع  .5

 العوامل الممرضة.

 تجنب االزدحام واالبتعاد عن مخالطة المصابين باألمراض المعدية. .6

ن أي مرض قد يتعرض له الفرد واإلسراع في معالجته بالشكل المناسب لمنع انتشار العدوى الكشف المبكر ع .7

 لآلخرين وحتى ال يصاب المريض بأي مضاعفات.

التلقيح ضد االمراض المعدية والسارية فهو يقي من حدوث العدوى بالمرض وإذا حدثت العدوى تكون خفيفة  .8

 وعارضة.
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خر وكيف يمتزج الدم المنقول مع دم المصاب؟ وما كيف يتم نقل الدم من شخص آل

 هي مكونات الدم؟
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تمثل هذه الطرق األوعية الدموية التي تنقل الدم 

والمواد من القلب وإليه وإذا أغلق الطريق فإن 

السيارات ال تستطيع السير فيه كذلك األوعية 

 .الدموية إذا أغلقت فإن الدم ال يتدفق
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 صفائح واأللياف والعوامل المخثرة للدم.ال

يتسرب الماء خلل الشاش الذي لم 

أما في الشاش  ،تتم معالجته

 المعالج فل يحدث ذلك.
 

ألنها  ؛تشبه المنطقة المعالجة القشرة

تشكل غطاء يمنع تسرب السوائل 

 وتحمي المنطقة التي تحتها.

 



اكتشف العالم النمساوي "كارل 

ميلدية وجود  1900الندشتينر" عام 

وحصل  O, B, Aثلث فصائل للدم 

على جائزة نوبل في الطب وعلم 

وظائف األعضاء، ولكن اكتشف عالم 

تشيكي أن فصائل الدم البشري أربعة 

فصائل وهذا االكتشاف لم يؤخذ به إلى 

أن أثبتت األبحاث بواسطة اثنين من 

العلماء وجود فصيلة دم رابعة هي 

AB  1902وذلك عام. 

 نه له القدرة على منح دمه لجميع الفصائل الدم األخرى.أل
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حيث ال تستطيع األنسجة 

القيام بوظائفها 

 وأنشطتها.
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 لكليهما جدران تتكون من ثلث طبقات من األنسجة.

 األوردة تنقل الدم إلى القلب ولها صمامات تمنع الدم من الرجوع.

 أما الشرايين فتنقل الدم من القلب.

 

 



  مرض الهودجكنز هو

أحد أمراض 

المجموعة السرطانية 

 اللمفاوية.

  يبدأ بتضخم فى الغدة

ما  الليمفاوية غالباً 

يكون فى الرقبة أو 

تحت اإلبط أو فى 

المنطقة األوروبية 

يصاحبه ارتفاع فى 

درجة حرارة الجسم 

وذلك على نوبات مع 

فقدان الوزن مع 

اإلحساس الدائم 

 بالرغبة فى الهرش.

 ج يكون باإلشعاع العل

أو الكيماوى مع أخذ 

عينة من نخاع العظام 

أو الفحص بالنظائر 

 المشعة.

 

 



ال يوجد تركيب يشبه القلب 

يضخ اللمف عبر األوعية 

اللمفية، لذا تعتمد حركة اللمف 

على انقباض العضلت الملساء 

فى األوعية اللمفية، وانقباض 

 العضلت الهيكلية المحيطة بها.

األوعية اللمفية كما تحتوي 

على صمامات كاألوردة تمنع 

 عودة الملف إلى الوراء.

 

 هو السائل النسيجي عندما ينتقل إلى األوعية اللمفية.
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ينقل األكسجين إلى الخليا ويخلصها من ثاني  •

 أكسيد الكربون.

 ينقل الفضلت إلى الكليتين. •

 ينقل المواد المغذية إلى الخليا. •

 بة الجرثومية والتئام الجروح.منع اإلصا •

تنقل األكسجين للخليا وتخلصها من  خليا الدم الحمراء:

 ثاني أكسيد الكربون.

فهي تهاجم الميكروبات والجراثيم  أما خليا الدم البيضاء:

والفيروسات واألجسام الغريبة التي تغزو الجسم باألمراض 

 وتهاجم األجسام المسببة لألمراض.

 فتعمل على تجلط الدم ووقف النزيف. لدموية:أما الصفائح ا

مرض يُصيب خليا الدم الحمراء، فتصبح غير قادرة  األنيميا:

على نقل كميات كافية من األكسجين إلى أنسجة الجسم، وغير 

 قادرة على القيام بوظائفها وأنشطتها االعتيادية.

 مرض يُصيب نوًعا أو أكثر من خليا الدم البيضاء؛ اللوكيميا:

حيث تصنع بكميات كبيرة، فتنتج خليا غير مكتملة، ال تستطيع 

مهاجمة األجسام الغريبة بفاعلية. تمأل هذه الخليا غير 

المكتملة النمو نخاع العظم، فتعيق عمليات إنتاج خليا الدم 

 الحمراء وخليا الدم البيضاء والصفائح الدموية.

 

 الشعيرات الدموية األوردة الشرايين

 ا سميكجداره
لها جدار 

 سميك
 سمك جدارها خلية واحدة

تحمل الدم من 

 القلب

تحمل 

الدم إلى 

 القلب

تنشر المواد الغذائية 

واألكسجين من الخليا عبره 

 إلى خليا الجسم

 

 



ستتراكم الفضلت وتكون سامة ولن تستطيع 

 أنسجة الجسم القيام بوظائفها. 

 ثاني أكسيد الكربون.

 خثره.لمنع تجلط الدم وت

ينتقل الدم من األذين األيمن إلى البطين األيمن 

ومنه ينتقل الدم إلى الرئتين  ثم ينتقل من األذين 

 األيسر إلى البطين األيسر ومنه إلى األبهر.

أما  ،خلل الدورة الدموية الصغرى تكون األوردة

 خلل الدورة الدموية الكبرى تكون الشرايين.

 .ABدمه  يمكن أن يتبرع لشخص فصيلة

 ينتقل الدم إلى 

 البطين األيمن األذين األيمن

 ثم إلى

الشريان 

 الرئوي
 الرئتين

الوريد  ثم إلى ثم إلى

 الرئوي

  األيسرالبطين األذين األيسر

 ثم إلى

 ثم إلى
 األبهر

 ثم إلى
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خط الدفاع األول ضد المواد الضارة والمخلوقات المسببة لألمراض وخط 

 الدفاع الثاني يتمثل في جهاز المناعة.
 

 



 إنتاج األجسام المضادة.

 

 



 يصنع الجسم أجسامه الخاصة به استجابة لمولد ضد معين. المناعة الطبيعية:

داخل جسم حيوان ثم تحقن في تنتج األجسام المضادة  المناعة اإلصطناعية:

 الجسم.

 3600=  60×  60الساعة = 

 .ثانية

عدد المرات خلل ساعة = 

 .مرة 360=10\3600

عدد البكتريا الناتج خلل ساعة = 

2360. 

عدد البكتريا خلل خمس ساعات = 

(2360 × )5 

 .خلية بكتيرية 1.073.741.824=

 

ألن ذلك يثبط من تكاثر البكتريا 

ليا بكتيرية تهاجم فل يترك خ

 الجسم من جديد.
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يتم الحصول على هذا العقار من 

عقار يسمى اسمه ستربتوميسيس 

. 1943غريسيس وتم اكتشافه عام 

ويستخدم في علج الدرن وكثير من 

 اإللتهابات البكتيرية.
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تغزو الفيروسات الخليا المضيفة وتتكاثر فيها وعندما 

 تحطم وتموت.تخرج منها الفيروسات ت
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 لمنع حدوث تلف دائم للعضو المصاب.

 

فنسبة الوفيات لكل من أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة واإلنفلونزا قلت على مدى الخمسين  ،نعم

 .ا الماضيةأما نسبة الوفيات ألمراض السكري والسرطان فإنها ازدادت على مدى الخمسين عامً  ،ا الماضيةعامً 

 نعم في أمراض السرطان والسكري وأمراض الرئة واإلنفلونزا.

 تغير نمط الحياة وزيادة الملوثات.      

 

 



ألن الشخص قد ال يأخذ 

االحتياطات اللزمة لمنع 

انتشار المرض لعدم معرفته 

 أنه مصاب به.

 

 



تغادر بعض الخليا السرطانية الورم وتتحرك 

 149 الجسم. عبر الدم واألوعية اللمفية خلل
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عن طريق دخولها الجسم وتكاثرها بسرعة مما 

 يسبب اإلصابة المرض.

 –السعال  –األهداب  –المخاط  –كريات الدم البيضاء 

 –العطاس  –الحمى  –التعرق  –اللعاب  –الجلد 

 –اإلنزيمات في الجهاز الهضمي  –المناعة الطبيعية 

 حمض الهيدروكلوريك.

ة إلنتاج أجسام مضادة ضد مولد يحفز جهاز المناع

 ضد معين.

 اإليدز. الفيروس:

 التيتانوس. البكتــريا:

 األوليات : الملريا.

 الفطريات: قدم الرياضي.

HIV:  يهاجم الخليا المساعدة التائية في جهاز المناعة

ويستطيع االختفاء في جسم اإلنسان ويظل ساكنا لسنوات 

 عديدة.

خليا جسم اإلنسان األخرى  تهاجم :الفيروسات األخرى

وتتكاثر داخلها وليست الخليا المساعدة التائية وال 

 تختفي في الجسم لسنوات عديدة.

 ألنه ال ينتج عن المخلوقات الحية.

 



ألن عدم النظافة يسبب نقل مسببات المرض في الجسم من 

 شخص آلخر من خلل لمس األشياء المشتركة والعامة.

ضادة ويتعامل الجسم مع ذلك بإنتاج يكون الجسم أجسام م

 مادة كيميائية تسمى الهيستامين.

ألن األجسام المضادة التي تحمي من مولد ضد معين تحارب هذا 

 وليس غيره.، المولد فقط

 1999 1998 1997 1996 1995     ر خ

 76 115 209 420 536 عدد       ت 

 

0
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0

19 95 19 96 19 97 19 98 19 99

S e ri…

 

 

. 
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تلفتين فإذا حدث تخثر للدم فإن كل عند مزج عينتين دم من فصليتين مخ

 أما إذا لم يحدث تخثر للدم فإن الفصيلتين غير متوافقتين. ،الفصيلتين متوافقتين
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 تخثر الدم ) نعم أم ال ( فصيلة الدم

A نعم 

B ال 

AB نعم 

O ال 

 

 .  A , ABيحدث التخسر فى كل من فصيلة الدم 

 ا .عً ا جميمتشابهً                    

 .Oالعامل الضابط هو فصيلة الدم 

أما العوامل الثابتة فهي  ،أما المتغيرات التابعة فهي عملية تخثر الدم ،المتغيرات المستقلة هي فصائل الدم المختلفة

 وعينة الدم الزائفة. Aمولد الضد 

 Aضافة مولد الضد إعند 

 

 



الضد ونتج عن ذلك حدوث تخثر  ةمولد ةمع الماد ضادكدت تفاعل الجسم المأ يوالت يفرضيت يتدعم نتائج ،نعم

 فى بعض الفصائل.

 .O , Aولن يحدث تخثر لفصيلتى الدم   B , ABالدم  يسوف يحدث تخسر لفصيلت Bضافة مولد ضد إعند 

 

 .ةبدق هلن نستطيع تحديد فصيلة دم                                       

 

153 

 



 



نجازات العلمية ف ابن سينا الذي له العديد من اإلفيلسوالعالم العربي الطبيب ال

والطبية التي كان له كبير األثر في تقدم علم الطب ومازالت كتبه تدرس في جامعات 

 أوروبا. 

 ومن إنجازات الطبية ما يلي:

  أول من شخص الشلل النصفي وميز بين الشلل العضوي المحلي والشلل

 الناتج عن سبب مركزي في الدماغ.

 أو داء الفيل، وهو مرض يصيب « الفيلريا»ول من وصف أعراض داء أ

 الرجلين فتتضخمان.

 ."وهو أول من وصف أعراض داء "الجمرة الخبيثة 

  وهو أول من وفق إلى اكتشاف الطفيلة المعوية المعروفة باالنكلستوما أو

وهي دودة موجودة في أمعاء اإلنسان، وقد وصفها وصفاً دقيقاً في  ،الرهقان

 كتابه الشهير القانون وقد سماها "الدودة المستديرة".
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 الصفائح الدموية

المغذيات وخليا 

 الدم

مسببات 

 األمراض
 األكسجين
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 الهيموجلوبين

 المناعة الطبيعية

 الحساسية

 البسترة

 الصفائح الدموية
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خليا الدم  – يوماً( 120كريات الدم الحمراء )

الصفائح  –دة أيام إلى عدة أشهر البيضاء من ع

 أيام. 9-5الدموية من 

عند حدوث الجرح تلتصق الصفائح الدموية بالجرح 

وتفرز عوامل التجلط التي تقوم بسلسلة من 

التفاعلت الحيوية مكونة شبكة لزجة خيطة تسمى 

الفايبرين وتحتجز هذه الشبكة خليا الدم والبلزما 

وتتصلب الجلطة فتتكون الجلطة ويتوقف النزف 

 وتتكون القشرة.

 

ا عن تحمل الشرايين الدم بعيدً  /جميعها تنقل الدم

وتحمل األوردة الدم في اتجاه القلب وتربط  ،القلب

 الشعيرات الشرايين باألوردة.

بروتينات ومواد كيميائية غريبة تهاجم  مولدات الضد:

الجسم  األجسام المضادة تتكون عن طريق جهاز 

مير مولدات الضد والمضادات الحيوية المناعة لتد

 أدوية تدمر مسببات المرض أو تحللها في الجسم.

 .)التهاب ملتحمة العين( البـكتيـــريا:

 )االيدز، الرشح، األنفلونزا(. الفيروسات:

 )الدوسنتارية، حب الشباب(. :الفطـريـات

 األمراض نوع المرض

 معدية
 –الحلقية  –القوباء  –السيلن 

 اإلنفلونزا –لس السفي

 السرطان –السكري  غير معدية

 

 1952كانت نسبة اإلصابة عالية من بداية عام 

وهذا بسبب  ،وأخذت تقل بشكل هائل 1960وحتى 

 استعمال الطعوم.

 



 

 

تعتبر زراعة القلب خيار العلج األفضل لحاالت ضعف 

عضلة القلب )ضعف القلب المزمن( التي ال يمكن علجها 

ويعتبر ضعف القلب المزمن اليوم أحد ، قة أخرىبأي طري

 أهم األمراض التي تؤدي إلى الوفاة حول العالم.

ويعطى المريض علجاً لتثبيط جهاز المناعة لتجنب رفض 

الجسم للقلب الجديد وبعد إجراء العملية يمنع المريض من 

ا لإلصابة استخدام األغراض الشخصية لآلخرين تجنبً 

 عف الجهاز المناعي.بالعدوى في أثناء ض

+  7500+  5000000المجموع = 

400000=5407500 

 نسبة خليا الدم الحمراء

=5000000/5407500 =92.5% 

 /7500=  نسبة خليا الدم البيضاء

5407500 =0.14% 

 /400000=  نسبة الصفائح الدموية

5407500 =7.4% 
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 والراحة.االستحمام وشرب العصير واألكل                    
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في حالة النشاط الرياضي يزداد مجهود 

الجسم ويحتاج إلى مزيد من الطاقة فيزداد 

 معدل التنفس.
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ال يتغير ويعود إلى شكله الطبيعي فيستطيع زيادة سرعة التفاعل بين 

 خرى.أزيء أ وللجزيء ب مرة الج
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ئي حيث أنها تساعد على هضم تقوم اإلنزيمات بإسراع معدل الهضم الكيميا

 البروتينات والكربوهيدرات والدهون.
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 يزداد إفراز اللعاب داخل الفم.
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 ألنها تفرز طبقة من المخاط تحميها من العصارة الهاضمة القوية.        

يقل وزن الشخص لقلة 

مساحة سطح 

اإلمتصاص في األمعاء 

الدقيقة فل يمتص 

 ام.كميات كبيرة من الطع
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قد تموت البكتريا وتتسبب في 

إنهاء عملية تحطيم مواد وتوقف 

 تصنيع فيتامينات معينة.
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 مصدر غني باأللياف مثل:

  -السبانخ  –البرتقال  –الخس 

 –العدس  –اللوبيا  –التفاح 

 الطماطم.

 مصدر اليحتوي على ألياف:

 –الخبز األبيض  –المكرونة 

 الحلوى. –األسماك 

ر أساسي للطاقة في مصد

الجسم اللزمة للقيام 

 باألنشطة الحيوية.
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ألن واحد جرام من الدهون يحرر كمية طاقة ضعف التي يحررها جرام 

 واحد من الكربوهيدرات.

تترك كل من الفستق 

والبطاطس والجبن واللحم 

أما الخضروات  ،بقعة شفافة

 مائية. والفواكه فتترك بقعة

وي على األطعمة التي تحت

دهون ولذلك فهي تحتوي 

 على بعض الدهون.
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 الخبز. الكربوهيدرات:

 األسماك. البـروتيــنــات:

 الزبد. الـــدهـــــــون:

 الفواكه. الفيــتامينــات:

 الخضروات. األمــــــــــلح:

 العصائر. الــــمـــــــــاء:

 

 

يصنع الكبد العصارة الهاضمة ويخزنها في 

يصلة الصفراء لكي يتم تحليل الدهون. الحو

 ويصنع البنكرياس العصارة الهاضمة.

 

 البلع والهضم الميكانيكي والكيميائي. الفــــــم:

 تحريك الطعام إلى المعدة. المريء:

 الهضم الميكانيكي والكيميائي. المعــدة:

 الهضم الكيميائي. األمعاء الدقيقة:

 الجسم. كلهما يحلل الطعام الذي يستخدمه

ويشمل التقطيع والطحن  الهضم الميكانيكي:

والتمزيق والسحق بواسطة ألسنان وكذللك حركة 

 الطعام بواسطة اللسان والحركة الدودية.

فيشمل تحليل جزيئات الطعام  الهضم الكيميائي:

 كيميائيا ليتحول إلى مواد يمكن امتصاصها.

 



قد تكون الواجبات غير المتوازنة ضارة فالنقص 

امتصاص بعض الفيتامينات واألملح مثل قد  في

يعيق تزويد الجسم بالطاقة مما يؤدي إلى عجزه 

 عن القيام باألنشطة الحيوية.

 

 يذيب المواد الغذائية ويحملها. 

 يخلص الجسم من الفضلت الماء وسط تحدث فيه 

 التفاعلت الكيميائية.

 

يقوم اللعاب بتحليل الكربوهيدرات وتحويلها إلى 

 ريات بسيطة.سك

 

تكتب معلومات المحتوى الغذائي على 

ضمان معظم األطعمة المعلبة والمغلفة؛ ل

 .وجودتها األغذية سلمة

 :المحتــوى الغذائـي لأللبان 

 البروتينات والفيتامينات.

 :المحتــوى الغذائـي للحـوم 

 البروتينات والدهون.

 المحتوى الغذائي لألسماك: 

 البروتينات واألملح المعدنية. 

 

يمكن أن ينخفض معدل الحركة النموذجية 

ألن حجم المعدة  ؛ومعدل هضم البروتينات

 لم يكن كما كان من قبل.
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تفاعل كيميائي يتحد فيه األكسجين والجلوكوز وينتج الماء 

 وغاز ثاني أكسيد الكربون والماء تتحرر الطاقة.

 

 



قية الهواء حتى يتم تن

وتدفئته وترطيبه قبل 

 مروره على البلعوم.

 

 



زي األكسجين وثاني غا

 .أكسيد الكربون

 

 



ينقبض الحجاب الحاجز وينبسط مما يغير من حجم التجويف الصدري ومن ثم 

 ضغط الهواء بداخله فيساعد على حركة الغازات من الرئتين وإليها.

 

داخل  ةتمثل الغازات الموجود

 ئية.القصبة الهوا

يمكن تبادل كمية أكبر من الغازات 

لوجود مساحة أكبر داخل هذا 

 الحيز.

 



 



أثبتت العديد من األدلة العلمية 

أن دخان التبغ غير المباشر 

يؤدي إلى العديد من األمراض 

تماًما مثل التدخين المباشر، 

بما في ذلك أمراض القلب 

والجهاز الدوري وسرطان 

الرئة وأمراض الجهاز 

 .التنفسي
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 بزيادة الفضلت المائية المطروحة من الجسم أو تقليلها.

 

 



إذا كانت كمية الماء في الدم 

ا فإن هرمون معين كبيرة جدً 

ينبه الكلية لكي تعيد كمية 

أقل من الماء إلى مجرى الدم 

فتخرج كميات أكبر من 

 البول.

 

 



 ترشيح الدم.

 

 



البول بطريقة صحيحة فتصاب  ألن الجسم في هذه الحالة ال يستطيع التخلص من

 الكلية بالفشل.

 

 



الرئيس للحصول على الماء السوائل  المصدر

 والوسيلة الرئيسة لفقدانه البول.

 –كمية الماء المفقود أعلى من المكتسب 

 الجلد.
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وتخليصه من غاز ثاني تزويد الجسم باألكسجين 

 أكسيد الكربون.

كسيد تحدث عملية تبادل األكسجين وثاني أ

عن طريق االنتشار  ةالكربون والفضلت الغازي

 عبر الدم.

ينقبض الحجاب الحاجز وينبسط مما يغير من 

مساحة القفص الصدري ويؤدي إلى ضغط الهواء 

 فيتحرك الهواء من وإلى الرئتين.

تدمير الرئتين فيسبب ضيق النفس ويتسبب في 

صعوبة عمل القلب حيث  يدخل في الدم مواد 

 ة مثل النيكوتين.أخرى سام

يتحكم في حجم  –يخلص الجسم من الفضلت 

 يوازن الماء واألملح في الجسم. –الدم 

ترشح الكلية الدم لنزع الفضلت والسكر والماء 

واألملح ويعاد امتصاص المواد الضرورية 

 )جزء من السكر والماء واألملح( إلى الدم.

اسطة يكون الجهاز البولي البول ويتخلص منه بو

 الجهاز اإلخراجي.

 



 

 

حيث تقوم الكلية بعملية ترشيح ثانية ويعاد معظم السكر 

 والماء واألملح إلى الدم.

 النسبة الكمية المصدر

أكسدة المواد 

 الغذائية
250 10 

 30 750 الطعام

 60 1500 السوائل

 

يزود الجسم بالغذاء ليقوم  :الجهاز الهضمي

 بعملية التنفس الخلوي.

ينقل األكسجين ليتم تكسير  هـاز الـدوري:الج

جزيئات الطعام ويحمل فضلت التنفس الخلوي إلى 

 الرئتين ليتم طرحها خارج الجسم.

يسبب النيكوتين انقباض األوعية الدموية مما يؤدي 

كما يسبب الغثيان والصداع  ،إلى ارتفاع الضغط

 وتقلب المعدة.

    ر ج

 الرئة الكلية

الماء واألملح الزائدة 

 والفضلت

الماء وثاني أكسيد 

 الكربون

   لص   دم من   لص   دم من

  ي
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 وزن السكر.  –كمية الماء  ثوابت التجربة:

 .جسيمات مطحونة( –حبيبات  –شكل السكر )مكعبات  المتغير المستقل هو:

 معدل ذوبان السكر في الماء. المتغير التابع:

 جسيمات السكر المطحون حبيبات السكر مكعب السكر 

 سريع متوسط بطئ معدل الذوبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعرضة للماء فيزداد معدل الذوبان. لى صغر حجمها فتزداد مساحة سطح الجسيماتإيرجع ذلك 

 .وذلك لتفتيت الطعام إلى قطع صغيرة فتزداد مساحة الطعام المختلطة باللعاب في الفم مما يؤدي إلى سهولة هضمة

 وامتصاصه.

 ألنه يسهل عملية ذوبان وامتصاص المواد الغذائية الموجوده فى الطعام ونقلها الى الدم.
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 :ن خروف مطبوخ بالكامل دون أن يقسم إال أجزاء وهو وجبة عبارة ع المفطح

 الوالئم والضيوف.

 

 :في معظم مناطق  وهي أشهر المأكوالت السعودية وتكون غالباً  الكبسة السعودية

 المملكة وتتكون من األرز و الدجاج أو اللحم كلحم الغنم، اإلبل، البقر.

 

 :ي مرق وتكون وقت الغداء.عبارة عن عجينة مخبوزة ومقطعة تغمس ف المطازيز 

 

 :عبارة عن رقائق الخبز وقد تكون بالعسل أو البصل. المراصيع 

 

 :تتكون من ورق العنب محشو باللحم واألرز. كبيبة حائل 

 

 



 أجهزة جسم اإلنسان

 الجهاز اإلخراجي الجهاز التنفسي 

 لدجال - األمعاء الغليظة -الرئة  -الكبد  -الكلى  الرئتين األعضاء الرئيسية

الفضلت التي يتم 

 طرحها

الماء وثاني أكسيد 

 الكربون.
 الماء واألملح والسموم.

االختلالت 

 واألمراض

اإللتهاب الرئوي 

-وسرطان الرئة 

 الربو.

األمراض الناتجة عن تراكم الفضلت مثل 

الفشل الكلوي واألمراض الناتجة عن 

 المخلوقات الدقيقة.

 

 



 الحركة الدودية

 لهوائيةالفجوات ا

 النفريدات

 المثانة

 .مينيةالحموض األ

 ملح المعدنيةاأل



 عملية الهضم العضو

 تناول الطعام وهضم ميكانيكي وكيميائي الفم

 البلع البلعوم

 هضم ميكنيكي وكيميائي المعدة

 الهضم واالمتصاص األمعاء الدقيقة

 االمتصاص واإلخراج األمعاء الغليظة

 

ت بسيطة تذوب في الماء كربوهيدرا السكر: -

 وطعمها حلو.

كربوهيدرات معقدة ال تذوب في  النشا واأللياف: -

الماء، تمتص األلياف الماء أما النشا فل 

 تمتصه.

الخبز )كربوهيدرات(، اللحم والجبن )بروتينات 

ودهون(، الزبدة )دهون( زبدة البندق )بروتين 

 ودهون(، الجلوكوز )كربوهيدرات(.

إلى األكسجين لتحليل الغذاء وتحرير  تحتاج الخليا

 الطاقة.
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 ينتج

الماء والملح 

 والسكر

الفضلت والماء 

 والملح والسكر

 النفريدات تنزع من الدم يعاد امتصاص

 البول الكليتين
 يخرج من

 

أثناء النوم يكون عدد مرات التنفس أقل  بسبب قلة النشاط  -

 وانخفاض الحاجة إلى األكسجين.

أثناء التمرين يزداد النشاط فتزيد الحاجة إلى األكسجين فتزداد  -

 عدد مرات التنفس.

ء الصعود صعود الجبل يقل األكسجين في الهواء الجوي أثنا -

 فتزداد عدد مرات التنفس.

 5\لترات 5متوسط معدل جريان الدم في الكليتين =

 دقيقة. \لتر1دقيقة =

 تحلل الحويصلة الصفراوية جزيئات الدهون الكبيرة.

ونوعين  Kتصنع البكتيريا التي تعيش في األمعاء الغليظة فيتامين 

البكتيريا صبغات النياسين، والثيانين كما تحول  هما: Bفيتامين من 

 الحويصلة إلى مركبات جديدة.

 

النسبة × حجم الهواء المتبقي = السعة الكلية للرئتين 

× مل  5800المئوية للهواء المتبقي في الرئتين  = 

 .مل 1200=  0.21
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 3600= 60×60الساعة =

عدد خليا الدم الحمراء التي تنتج في الساعة = 

2000000 ×3600 

 ساعة. \خلية 7200000000= 

 

.س 0.10بليون =100  

.بليون عصبونة 1000=  0.1\بليون100س =   

 

 Oخليا الدم الحمراء في  Aتهاجم األجسام المضادة في 

 مما يؤدي إلى تكتل خليا الدم الحمراء.

A  هو الشريان الرئوي وبالتالي عند انسداده لن يصل

لكربون الدم إلى الرئتين ليتخلص من ثاني أكسيد ا

والفضلت ولن يزود باألكسجين كما أنه لم يتخلص من 

 الفضلت بصورة كاملة.

 

 ما فقده عبد هللا خلل األربعة أيام

 =0.5+0.5 +0.55 +0.32 

 لتر 1.87=

 4\1.87=  متوسط ما فقده 

 .لتراً  0.47= 

 

 أحمد.

 

االستحمام يساعد الجسم على التخلص من رائحة  .1

 ة الدقيقة المسببة لألمراض.العرق والمخلوقات الحي

 

الجلد السليم حاجزا يمنع الجراثيم دخول الجسم كما أن 

العرق يحتوي على مواد تبطيء نمو بعض مسببات 

 .األمراض

 

 ث.اليوم الثال

 

غسل الجروح الصغيرة بالماء والصابون ثم تنظيفها  -2

 بمطهر وتغطيتها بشاش.

وجبات الغذائية ممارسة التمارين الرياضية وتناول ال -3

المتوازنة الصحية تساعد جهاز التنفس وجهاز الدوران 

 على العمل بفاعلية.

 عدم استخدام األدوات الشخصية لألخرين. -4
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 معه المواد يتحرك الدم في الجهاز الدوراني حامًل 

الغذائية واألكسجين إلى خليا الجسم ويصبح الماء 

وائل النسيجية ا من السوبعض المواد األخرى جزءً 

الموجودة بين الخليا فيقوم الجهاز اللمفي جمعه وإعادته 

 إلى الدم.

 

هناك فجوة في القلب بين البطينين ومن الطبيعي أن 

 ة.يكون بين البطينين جدار وليس فجو

 

ألن الجسم  ؛تستمر المناعة الطبيعية لفترة أطول

يصنع أجسام مضادة خاصة به استجابة لمولد 

ى بعض هذه األجسام في الدم وتنتج الضد وتبق

بسرعة أكبر عند دخول مسببات المرض إلى الجسم 

بينما األجسام المضادة في المناعة االصطناعية 

 تختفي بعد فترة من مرور الزمن.

 

يمكن أن يستعمل قواعد )كوخ( فيحدد البكتريا في كل  .1

 حالة من حاالت المرض.

ويتحقق ويجب أن ينمي المخلوق الحي في اآلجار  .2

 من عدم وجود أي مخلوق حي آخر.

ثم يحقن المخلوق الحي في مضيف سليم ليحصل  .3

 على المرض.

ثم يخرج المخلوق الحي من المضيف وينميه في  .4

 قللمخلو تماماً  اآلجار مرة أخرى فيكون مشابهاً 

 األصلي.

 

 

 

تزيل األهداب البكتريا واألجسام القذرة من الجهاز 

داب  تتراكم هذه المواد في التنفسي فإذا تحطمت األه

الشعب الهوائية ولن تعمل الشعب الهوائية على نحو 

 سليم.

 

يرطب المخاط الغذاء وله دور  في الجهاز الهضمي:

 وقائي في المعدة.

يعمل على ترطيب الهواء  في الجهاز التنفسي:

وتنظيفه من الجسيمات الضارة فيحمي الشعب 

 الهوائية.

 

 



ية الدموية قطرها بدون عضلت يمكن أن تغير األوع ال

جدران األوعية الدموية الملساء فعندما تتمدد األوعية 

الدموية يزداد تدفق الدم وتتحرر الحرارة وعند اإلحساس 

 بالبرودة تنقبض األوعية الدموية وتتحرر حرارة قليلة.

 

وجود البروتين في البول يعني أن عملية الترشيح في 

مما يعني وجود مرض الكلى ال تعمل بشكل صحيح 

 كلوي.

 

 –الملح المعدني الموجود في هذه األطعمة هو الكالسيوم 

يساعد هذا الملح األطفال على تكوين األسنان وتكوين 

 عظام قوية كما يساعد في تجلط الدم.
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