متوسطة الحٍ الشمالٍ
سَدٌ عَسً

دروس السنة الثانٌة متوسط
مادة
العلوم الفٌزٌائٌة و التكنولوحٌا
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المجال األول :
المادة و تحوالتها
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المجـــــــال األول  :المادة و تحوالتها
الوحدة التعلـــــــمٌة :1التحول الكٌمٌائً
هل التحوالت التً تطرأ على المواد متماثلة أم مختلفة ؟
 .1التحول الفٌزٌائً و التحول الكٌمٌائً
النشاط  :1التحول الفٌزٌائً
نضع قطع سكر فً هاون (مهراس ) ثم نقوم بسحقها قم بتذوقه
المالحظة
المواد فً الحالة النهائٌة
المواد فً الحالة االبتدائٌة
مسحوق سكر
قطع سكر
النتٌجة  :تؽٌر شكل و حجم السكر ولم تتؽٌر طبٌعته
النشاط  : 2التحول الفٌزٌائً
نضع قطع من الجلٌد فً وعاء و نتركة مدة زمنٌة
المالحظة  :نالحظ ذوبان الجلٌد و تحوله الى ماء
المواد فً الحالة االبتدائٌة
قطع جلٌد (ماء متجمد )

المواد فً الحالة النهائٌة
ماء سائل

النتٌجة  :تؽٌر شكل و حجم الماء
و حالته الفٌزٌائٌة (من صلب الى سائل ) و لم تتؽٌر طبٌعته كماء
التحول الفٌزٌائً هو التغٌر الذي ٌحدث للمادة و ٌؤدي الً تغٌر بعض الخواص كاللون و الشكل
و الحالة الفٌزٌائٌة وال ٌؤدي الى تغٌر طبٌعة المادة
النشاط  : 3التحول الكٌمٌائً
نضع كمٌة قلٌلة من السكر فً انبوب اختبار ونعرضه للحرارة (نضعه فوق موقد)
المالحظة :
المواد فً الحالة النهائٌة
المواد فً الحالة االبتدائٌة
فحم
سكر
النتٌجة  :اختفى السكر و ظهر مكانه الفحم
التحول الكٌمٌائً هو التغٌر الذي ٌحدث للمادة و ٌؤدي الً تغٌر طبٌعة المادة المتحولة
وظهور أجسام جدٌدة
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المجـــــــال األول  :المادة و تحوالتها
العمل المخبــــــري  :1التمٌز بٌن التحول الفٌزٌائً و الكٌمٌائً
هل احتراق شمعة تحول فٌزٌائً أم كٌمٌائً ؟
هل التحلٌل الكهربائً للماء فٌزٌائً أم كٌمٌائً ؟
النشاط  :1احتراق شعمة فً الهواء
نشعل شمعة و نتركها مدة معٌنة فً الهواء
المالحظة :
المواد فً الحالة النهائٌة
المواد فً الحالة االبتدائٌة
شمع (فً الحالة السائلة ثم الصلبة )
شمع (فً الحالة الصلبة)
احتراق الخٌط و تحوله الى فحم
خٌط
النتٌجة  :انصهار الشمع تحول فٌزٌائً و احتراق الخٌط تحول كٌمٌائً
هل ٌمكن ارجاع الشمع كما كان ؟
ٌمكن ارجاع الشمعة كما كانت بوضعها فً قالب والكن الٌمكن استعادة الخٌط من الفحم
النشاط  : 2التحلٌل الكهربائً للماء
نضع كمٌة من الماء النقً فً وعاء فولطا و نمأل انبوبً اختبار و ننكسهما على المسرٌٌن
ثم نوصل وعاء فولطا بالكهرباء
المالحظة  :نالحظ تصاعد فقاعات ؼازٌة
الكشؾ عن الؽازٌن :
نقرب عود ثقاب من فوهة األنبوب األول فٌزداد اشتعاال هذا ٌعنً أنه ؼاز األكسجٌن
نقرب عود ثقاب من فوهة األنبوب الثانً فتحدث فرقعة هذا ٌعنً أنه ؼاز الهٌدروجٌن
المواد فً الحالة النهائٌة
ؼاز هٌدروجٌن و ؼاز الهدروجٌن

المواد فً الحالة االبتدائٌة
ماء
النتٌجة  :التحلٌل الكهربائً للماء هو تحول كٌمٌائً
التفسٌر  :ألنه أدى الى تشكل أجسام جدٌدة مختلفة فً طبٌعتها عن الماء

تطبٌقات :
 .1ضع كمٌة من الخل فً قارورة صؽٌرة و سد فوهتها ببالون فٌه بكربونات الصودٌوم
ثم افرغ محتوى البالون فً الخل وأكتب المالحظة
هل التحول فٌزٌائً أم كٌمٌائً ؟
 .2قارن فً جدول بٌن التحول الفٌزٌائً و الكٌمٌائً من حٌث الممٌزات
ممٌزات التحول الكٌمٌائً
ممٌزات التحول الفٌزٌائً

4

المجـــــــال األول  :المادة و تحوالتها
الوحدة التعلـــــــمٌة :1التحول الكٌمٌائً
حل التطبٌقات :
 .1عند وضع الخل على بكربونات الصودٌوم نالحظ انتفاخ البالون بسبب انطالق فقاعات ؼازٌة
نستنتج أن التحول كٌمٌائً ألننا تحصلنا عل أجسام جدٌدة تختلؾ فً طبٌعتها عن الخل و بٌكربونات
 .2مقارنة بٌن التحول الفٌزٌائً و الكٌمٌائً :
ممٌزات التحول الفٌزٌائً

ممٌزات التحول الكٌمٌائً

 ال تتشكل اجسام جدٌدة

 تتشكل اجسام جدٌدة

ٌ مكن الرجوع المادة الى الحالة االبتدائٌة

ٌ صعب أو ٌستحٌل ارجاع المادة الى حالتها
االبتدائٌة

مثال : 1الجلٌد الى ماء واذا جمدناه ٌرجع جلٌد
مثال  :2تحول الماء الى بخار اذا كثفنا البخار مثل : 1احتراق الخٌط
ٌتحول الى ماء
 تتؽٌر طبٌعة المادة
 ال تتؽٌر طبٌعة المادة
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المجال األول  :المادة و تحوالتها
الوحدة التعلمٌة  : 2انحفاظ الكتلة خالل التحول الكٌمٌائً
هل تتغٌر كتلة الجسم المتحو ل أم تبقى ثابتة؟
النشاط  : 1انحفاظ الكتلة فً ا لتحول الفٌزٌائً
نضع كمٌة من الجلٌد فً بٌشر أو اناء و نقوم بوزنهما و نسجل الكتلة
نترك الجلٌد ٌنصهر (ٌذوب ) ثم نزنه فً نفس البٌشر أو اإلناء
= M1
 وزن الجلٌد ………………………
 وزن الماء ……………………… M 2 = .
M1 = M2
المالحظة  :نالحظ أن
النتٌجة  :كتلة الجلٌد تساوى كتلة الماء المنصهر أي أن الكتلة تبقى محفوظة خالل التحول
الفٌزٌائً


النشاط : 1انحفاظ الكتلة فٍ التحول الفَزَائٍ

النشاط : 2انحفاظ الكتلة فً التحول الكٌمٌائً
نضع كمٌة من الخل فً دورق ونسد فوهته ببالون (مثانة مطاطٌة ) فٌه بٌكربونات الصودٌوم
نزنهما قبل المزج وبعد المزج
المالحظة  :نالحظ حدوث فوران و انتفاخ البالون ( المثانة المطاطٌة )
 وزن الدورق+البالون +الخل=M1 = ………..... .
 وزن الدورق  +البالون +المواد المتشكلة = M2 = ……….....
النتٌجة  :نستنتج أن الكتلة لم تتؽٌر كتلة المواد فً الحالة االبتدائٌة (خل+بٌكرنونات)تساوى
كتلة المواد فً الحالة النهائٌة (الؽاز  +السائل )
أي أن الكتلة تبقى محفوظة خالل التحول الكٌمٌائً


بعد التحول

قبل التحول

النشاط : 2انحفاظ الكتلة فٍ التحول الكَمَائٍ

األهم  :تبقى كتلة المواد محفوظة خالل التحوالت الفٌزٌائٌة و الكٌمٌائٌ ة .
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المجـــــــال األول  :المادة و تحوالتها
الوحدة التعلـــــــمٌة : 1النموذج المجهري للتحول الكٌمٌائً
على ماذا نتحصل لو قمنا بالتقسٌم المستمر للمادة ؟
االنشاط  1ص  : 33تقسٌم المادة
نضٌؾ قطرة من برمنؽانات البوتاسٌوم
إلى  11 MLمن الماء الموجود
فً أنبوب اختبار ونسجل المالحظة
ثم نأخذ  1 MLمن األنبوب األول
ونضٌفه إلً  9 MLمن الماء فً أنبوب ثان
المالحظة :

نالحظ أن محلول األنبوب األول لونه بنفسجً داكن (مركز) واألنبوب الثانً لونه بنفسجً أقل وضوحا

من األول (أقل تركٌزا) واألنبوب الثالث لونه بنفسجً أقل وضوحا من الثانً (ممدد).
ماذا ٌحصل للمادة خالل التقسٌم المستمر لها ؟
 تت جزأ المادة إلى أجزاء صؽٌرة جدافرضا:أن قطرة من محلول برمنؽنات البوتاسٌوم مكونة من حبٌبات صؽٌرة .إذا كان عدد الحبٌبات فً األنبوب األول
 1000حبٌبة فسٌكون فً األنبوب الثانً  100 = 1000/10وفً األنبوب الثالث  10= 100/10وفً األنبوب الرابع
.1 =10/10
إذن فتقسٌم المادة ممكن إلى حد معٌن وأصؽر جزء نحصل علٌه من هذا التقسٌم المتتالً هو الجزيء.
ٌمكننا التصور بأنه فً لحظة ما من عملٌة التقسٌم ،لن ٌبقى فً األنبوب إال حبٌبة واحدة من برمنؽانات
البوتاسٌوم هً أصؽر جزء قادر على تلوٌن الماء باللون البنفسجً نسمى هذه الحبٌبة ب جز يء برمنؽانات
البوتاسٌوم
النتٌجة  :تتجزأ المادة إلى أجزاء صؽٌرة جدا نسمً أصؽر جزء ٌحمل صفاتها الجزيء
مفهوم الجزيء هو أصؽر جزء من المادة ٌحمل صفاتها و ٌمكن أن نتحصل علٌه من عملٌة تقسٌمها إلى حد
معٌن .
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المجـــــــال األول  :المادة و تحوالتها
الوحدة التعلـــــــمٌة : 1النموذج المجهري للتحول الكٌمٌائً 2
هل ٌمكنك النموذج الحبٌبً من تفسٌر التحول الكٌمٌائً ؟
النموذج الحبٌبً والتحوالن الفٌزٌائً والكٌمٌائً:
المادة مكونة من حبٌبات صؽٌرة ال ٌمكن رؤٌتها ومن ممٌزاتها :لها نفس الكتلة -لها نفس البعد -ؼٌر قابلة للتشوه.
أ -التحول الفٌزٌائً :عند انصهار الشمع وهو تحول فٌزٌائً الكتلة محفوظة أي عدد حبٌبات الماء قبل التحول ٌساوي
عدد حبٌبات الماء بعد التحول لكن الفرق الوحٌد هو أن الحبٌبات فً الحالة السائلة تكون متباعدة بعض الشًء عن
بعضها.

ب -التحول الكٌمٌائً :ال نستطٌع تمثٌل تحول كٌمٌائً بالنموذج الحبٌبً السابق بسبب ظهور مواد جدٌدة واختفاء مواد
أخرى لذلك وجب تمثٌل كل مادة بقٌة بحبٌبات مختلفة عن حبٌبات المواد األخرى.
 -3تطور النموذج الحبٌبً :لقد مر النموذج الحبٌبً من حٌث ترمٌزه وقد مثلت بأشكال خاصة بكل نوع من الحبٌبات.
مثال :تمثٌل احتراق المٌثان

تسمح لنا هذه الطرٌقة بتمثٌل األجسام النقٌة بحبٌبات مختلفة تسمح باإلشارة إلى اختفاء مواد وظهور مواد جدٌدة فً
التحول الكٌمٌائً .ولهذه الطرٌقة أٌضا مساوئها:
أ -رموز الحبٌبات هنا عبارة عن أشكالٌ .ستلزم العدد الكبٌر من أنواع الحبٌبات عددا كبٌرا من األشكال التً ٌتوجب
حفظها.
ب -ال ٌمكننا هذا النموذج من تفسٌر تكون النواتج من متفاعالت الحالة االبتدائٌة ونظرا لذلك ٌجب استخدام نموذج أكثر
تطورا وٌراعً المساوئ السالفة الذكر.
تمثٌل الجزٌئات بتراص الذرات :أحٌا العالم البرٌطانً جون دالتون نظرٌة قدٌمة مفادها أن المادة مكونة من مكونات
صؽٌرة جدا وؼٌر قابلة للتجزئة تدعى الذرات.
عند اقتراب الذرات من بعضها البعض فً شروط معٌنة ٌنتج تجمعات ذرٌة متشابهة تدعى الجزٌئات.
نقترح تمثٌل الذرات بالنموذج الكروي بحٌث نعطى لكل كرة لونا معٌنا وحجما ٌتماشى مع حجم الذرة الموافقة لها.
تمثٌل بعض الذرات
اٌزسج

هٍذسوخٍٓ

أوغدٍٓ

وشتىْ

وثشٌد

حذٌذ

اٌّدغُ
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تمثٌل بعض الجزٌئات
اٌدضيء

ػذد ؤىع اٌزساخ فً اٌدضيء

غاص األوغدٍٓ

رسذاْ ِٓ األوغدٍٓ

غاص اٌهٍذسوخٍٓ

رسذاْ ِٓ اٌهٍذسوخٍٓ

اٌّاء

رسج أوغدٍٓ ورسذاْ ِٓ اٌهٍذسوخٍٓ

ثٕائً أوغٍذ اٌىشتىْ

رسج ِٓ اٌىشتىْ ورسذاْ ِٓ األوغدٍٓ

غاص اٌٍّثاْ

رسج وشتىْ وأستغ رساخ ِٓ اٌهٍذسوخٍٓ

وثشٌد اٌحذٌذ

رسج وثشٌد ورسج حذٌذ

اٌّدغُ اٌزي ٌّثً اٌدضيء
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المجـــــــال األول  :المادة و تحوالتها
الوحدة التعلـــــــمٌة : 3النموذج المجهري للتحول الكٌمٌائً
 .1النموذج الجزٌئً فً تفسٌر التحول الكٌمٌائً:
أ-التحلٌل الكهربائً للماء :الحالة االبتدائٌة :ماء
الحالة النهائٌة :ؼاز الهٌدروجٌن  +ؼاز األكسجٌن
نوع الجزٌئات
نوع الذرات
الحالة االبتدائٌة
الحالة النهائٌة
نالحظ أن الجزٌئات فً الحالة االبتدائٌة تفككت و تشكلت فً الحالة النهائٌة جزٌئات جدٌدة .
ب -احتراق ؼاز المٌثان بوجود األكسجٌن :الحالة االبتدائٌة :ؼاز المٌثان  +ؼاز األكسجٌن
الحالة النهائٌة :بخار الماء  +ثنائً أكسٌد الكربون.
نوع الجزٌئات
نوع الذرات
الحالة االبتدائٌة
الحالة النهائٌة
جـ  -اصطناع ؼاز كلور الهٌدروجٌن انطالقا من ؼاز الهٌدروجٌن وؼاز الكلور:
الحالة االبتدائٌة :ؼاز الكلور  +ؼاز الهٌدروجٌن
الحالة النهائٌة :ؼاز كلور الهٌدروجٌن.
نوع الجزٌئات
نوع الذرات
الحالة االبتدائٌة
الحالة النهائٌة
المالحظة :نالحظ أن نوع الذرات فً الحالة االبتدائٌة والحالة النهائٌة هً نفسها.
نالحظ أن أنواع الجزٌئات فً الحالة االبتدائٌة تختلؾ عن الحالة النهائٌة.
النتَجة:
فٍ التحول الكَمَائٍ َبقً نوع الذرات محفوظا بَنما تكون أنواع الجزَئات غَر محفوظة.
فٍ التحول الكَمَائٍ تتحطم جزَئات المواد المختفَة وتتشكل جزَئات جدَدة للمواد الناتجة.
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المجــــــــــال األول  :المادة و تحوالتها
الوحدة التعلـــــــمٌة  :4الرموز الكٌمٌائٌة
 -1تمهٌد  :إن استعمال النماذج الجزٌئٌة ٌساعدنا على فهم التحوالت الكٌمٌائٌة بشكل جٌد
خاصة فً تفسٌر نواتج التحول لكن هذه الطرٌقة ؼٌر عملٌة ألن الرسم والتلوٌن ٌأخذ
منا الكثٌر من الوقت فماهً الطرٌقة األمثل لتمثٌل الذرات والجزٌئات؟
 نعتمد على حروؾ للتعبٌر عن الذرات تسمى بالرموز الكٌمٌائٌة.
 -2الرموز الكٌمٌائٌة ٌ :رمز للذرات بالحرؾ األول من االسم الالتٌنً لها عموما وتكتب
بحرؾ كبٌر Majuscule
أمثلة:
الرمز
االسم بالفرنسٌة
االسم بالالتٌنٌة
االسم بالعربٌة
C
Carbone
Carbonium
كربون
O
Oxygène
Oxygenium
أكسجٌن
H
Hydrogène
Hydrogenium
هٌدروجٌن
N
Azote
Nitrogenium
آزوت
 فً حالة اشتراك فً الحرؾ األول من االسم الالتٌنً ٌرفع اللبس عادة
بإضافة حرؾ ثان من االسم الالتٌنً مكتوبا بحرؾ صؽٌر Minuscule:
الرمز
االسم
االسم
االسم بالعربٌة
بالفرنسٌة
بالالتٌنٌة
Ca
Calcium
Calcium
كالسٌوم
Cl
Chlore Chlorum
كلور
Cr
Chrome Chromium
كروم
F
Fluor
Florum
فلور
Fe
Fer
Ferrum
حدٌد
تطبٌق :ابحث عن رموز الذرات التالٌة  :ذرة المؽنزٌوم ،ذرة البوتاسٌوم ،ذرة الهلٌوم ،ذرة ألمنٌوم ،ذرة
فضة.
الرمز
االسم بالعربٌة
Mg
ذرة المؽنزٌوم
K
ذرة البوتاسٌوم
He
ذرة الهلٌوم
Al
ذرة ألمنٌوم
Ag
ذرة فضة

11

المجــــــــال األول :المادة و تحوالتها
الوحدة التعلـــــــمٌة  :4الرموز الكٌمٌائٌة
 -3الصٌؽة الكٌمٌائٌة للفرد الكٌمٌائً :نكتب الصٌؽة الكٌمٌائٌة لجزيء مركب كٌمٌائً انطالقا
 -4من عدد ونوع الذرات المكونة له
مثال :جزيء ؼاز المٌثان ٌتكون منذرة كربون و  4ذرات من الهٌدروجٌن
ٌرمز له على الشكل اآلتًCH4

الصٌؽة الكٌمٌائٌة للجزيء عدد ونوع الذرات فً الجزيء
ذرة من األكسجٌن وذرتان من الهٌدروجٌن
ذرتان من األكسجٌن
ذرة من الكربون وذرتان من األكسجٌن
ذرتان من الهٌدروجٌن
ذرة من الكبرٌت وذرة من الحدٌد
ذرة كلور وذرة هٌدروجٌن

الجزيء
الماء
ؼاز األكسجٌن
ؼازثنائً أكسٌد الكربون
ؼاز الهٌدروجٌن
كبرٌت الحدٌد
ؼاز كلور الهٌدروجٌن

H2 O
O2
CO2
H2
FeS
HCl
مالحظة:
 من المهم جدا عند كتابة صٌػ الجزٌئات مراعاة كتابة الحروؾ الكبٌرة والصؽٌرة
 تمثل جزيء أحادي أكسٌد الكربون CO .تمثل رمز ذرة  Cobaltالكوبالت Co
 إذا سبقت الصٌؽة الكٌمٌائٌة بعدد فهذا العدد ٌدعى المعامل وهو ٌمثل عدد الجزٌئات مثال:
الرقم ٌ 3مثل عدد جزٌئات الماء 3H2O
مثال عام:
عدد ونوع الذرات
عدد الجزٌئات
الصٌؽة الجزٌئٌة
النموذج الجزٌئً
عدد ذرات األكسجٌن 3
3H2O
ثالث جزٌئات ماء
عدد ذرات الهٌدروجٌن 6
الحالة الفٌزٌائٌة و الرموز الكٌمٌائٌة:فً بعض األحٌان نكون فً حاجة إلى االشارة للحالة الفٌزٌائٌة
( سائل ،صلب ،ؼاز) التً تكون علٌها مادة ما قبل حدوث التحول وبعده من أجل ذلك نرفق الرمز
الكٌمٌائً للعنصر بحرؾ صؽٌر ٌكتب أسفله ٌشٌر إلى حالته الفٌزٌائٌة.
نورد فً الجدول اآلتً الترمٌز الخاص بكل حالة.
الحالة الؽازٌة
الحالة السائلة
الحالة الصلبة
ETAT GAZEUX
ETAT LIQUIDE
ETAT SOLIDE
g
l
S
مثال :أكتب مكونات الحالة االبتدائٌة والحالة النهائٌة للتحلٌل الكهربائً للماء مع االشارة إلى الحالة
الفٌزٌائٌة لكل عنصر.
التحلٌل الكهربائً للماء
الحالة االبتدائٌة
الحالة النهائٌة
اسم المادة
الـــماء
الهٌدروجٌن  +األكسجٌن
) H2O( l
)O2 (g
)+ H2(g
رمزها الكٌمٌائً
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المجال األول :المادة وتحوالتها
العمل المخبري: 3تمثٌل صٌؽة بعض الجزٌئات بالنموذج الجزٌئً ثم بالرموز
كل فوج ٌنجز أحد جدولٌن و الجدول األخٌر
 .1عند التحلٌل الكهربائً للماء ٌنتج األكسجٌن و الهٌدروجٌن
الحالة االبتدائٌة
الحالة النهائٌة
النموذج
الجزٌئً
الهٌدروجٌن  +األكسجٌن

الماء

المواد

+

H2 O

الرموز
الكٌمٌائٌة

أكمل الجدول .
ماهً الحالة الفٌزٌائٌة للمواد الموجودة فً الجدول ؟
ماذا نفعل لتبٌن الحالة الفٌزٌائٌة للمواد قبل التحول وبعد التحول الكٌمٌائً ؟
 .2أكمل الجدول اآلتً.
عند احتراق البروبان باألكسجٌن ٌنتج عنهما الماء +ثانً أكسٌد الكربون كما فً الجدول اآلتً:
الحالة االبتدائٌة
الحالة النهائٌة
النموذج الجزٌئً
ثانً أكسٌد الكربون  +الماء

 .3أكمل الجدول اآلتً.
الحالة النهائٌة
ثانً أكسٌد الكربون  +الماء

األكسجٌن +البروبان

المواد

C3H8 +

الرموز الكٌمٌائٌة

الحالة االبتدائٌة
األكسجٌن +األكتان
+

C8H18

المواد
الرموز
الكٌمٌائٌة
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المجال الثانً :
الظواهر المٌكانٌكٌة
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المجـــــــــال الثانً  :الظواهر المٌكا نٌكٌة
الوحدة التعلمٌة  : 1حركة أم سكون
 .1الحركة و السكون
النشاط  : 1أحرك جسما
نضع جسم فوق الطاولة و نتركه مدة  5دقائق ثم نمٌل الطاولة قلٌال
نالحظ أن الجسم لم ٌتؽر موضعه قبل امالة الطاولة
ثم ؼٌر موضعه بعد امالة الطاولة
نقول أن الجسم كان ساكنا ألنه لم ٌؽٌر موضعه مع مرور الزمن
ثم تحرك ألنه ؼٌر موضعه مع مرور الزمن
 .2نسبٌة الحركة
انطلق القطار المتجه الى الجزائر العاصمة  ،جلس محمد فً أحد الكراسً
و كان ٌنظر الى أخٌه سعٌد الذي كان ٌلوح بٌده مودعا اٌاه
هل محمد ساكن أم متحرك ؟
الجواب  :محمد ساكن و متحرك فً نفس الوقت
اذا قارناه مع القطار  :محمد ساكن بالنسبة للقطار ألنه لم ٌؽٌر موضعه بالنسبة له
و اذا قارناه مع السعٌد :محمد متحرك بالنسبة للسعٌد ألنه ؼٌر موضعه بالنسبة له
هذا ٌعنً نسبٌة الحركة
النتٌجة  :قبل دراسة أي حركة علٌنا تحدٌد المرجع
فإذا ؼٌر الجسم موضعه بالنسبة للمرجع فهو متحرك
و اذا لم ٌؽٌر موضعه بالنسبة للمرجع فهو ساكن
المرجع هو الجسم الذي نقارن معه األجسام االخرى لمعرفة ان كان الجسم ساكن أم متحرك
بالنسبة له .

15

المجال الثانً  :الظواهر المٌكانٌكٌة
الوحدة المفاهٌمٌة  : 2حركة نقطة من جسم صلب و مسارها
 1ـ حركة نقطة من جسم صلب :
النشاط 1ص 77

نأخذ مواضع مختلفة متتالٌة لحركة نقطة من جسم صلب (علبة ) وتكون مرفقة بتوقٌت زمنً لكل موضع
تتحرك العلبة من الٌمٌن الى الٌسار حسب تؽٌر الزمن
 2ـ حركة مركز عجلة دراجة تتحرك حركة مستقٌمة
النشاط  2ص 78
المرجع الموافق هو الطرٌق
تبدو المواضع المتتالٌة لمركز العجلة على استقامة واحدة
نسمى هذه الحركة حركة مستقٌمة ألن مسارها مستقٌم
 3ـ حركة نقطة من محٌط العجلة :
النشاط  3ص: 78
المرجع المعتمد هو الطرٌق
ترسم النقطة الموجودة على محٌط العجلة قوس من دائرة
نسمى الحركة حركة دائرٌة ألن مسارها دائري
 4ـ حركة نقطة من العجلة :
النشاط  3ص 78
النقطة الحمراء ترسم مسار منحنً
حركتها حركة منحنٌة

ماهو المسار ؟
عندما ٌسٌر الجمل فً الصحراء فإنه ٌترك خلفه أثار و المتزلج بترك أثر بمزلجته على الثلج
هذه االثار و ؼٌرها ماهً اال تسلسل ٌمر به المتحرك أثناء حركته سواء ا كانت ظاهرة أو خفٌة .
 المسار هو الخط الواصل بٌن مجموعة المواضع التً ٌشؽلها المتحرك أثناء حركته .
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اٌّدـ ـ ـاي األوي  :اٌ ظىاهش اٌٍّىأٍىٍح
اٌىحذج اٌرؼٍٍّح  : 3حشوح ٔماط ِٓ خغُ صٍة
ِ .1غاساخ ٔماط ِٓ خغُ صٍة :
أـ ِغاساخ ٔماط خغُ فً حاٌح
اٌحشوح االٔغحاتٍح
أٔدض إٌشاط 1ص 33
 اٌىثٍمح)  aـ )2
اٌىثٍمح)  aـ )2
1ـ لٍاط اٌّغافح تٍٓ اٌّىاضغ اٌّخرٍفح
ٔالحظ أْ
ـ اٌّغافح تٍٓ اٌّىضغ األوي و اٌشاتغ ٌٍٕمطح اٌخضشاء ٌغاوي 4,4 cm
ـ اٌّغافح تٍٓ اٌّىضغ األوي و اٌشاتغ ٌٍٕمطح اٌحّشاء ٌغاوي 4,4 cm
ـ اٌّغافح تٍٓ اٌّىضغ األوي و اٌشاتغ ٌٍٕمطح اٌضسلاء ٌغاوي 4,4 cm
االعرٕراج :1ذمطغ وً إٌماط ٔفظ اٌّغافح
2ـ تؼذ سعُ اٌّغاساخ تىسق شفاف
ٔالحظ أْ ـ ِغاس إٌمطح اٌخضشاء ِغرمٍُ
ـ ِغاس إٌمطح اٌحّشاء ِغرمٍُ
ـ ِغاس إٌمطح اٌضسلاء ِغرمٍُ
االعرٕراذ ِ:2غاساخ ٔماط اٌدغُ ِغرمٍّح
إٌرٍدح  :ذٕرمً ٔماط اٌىىط اٌّغافح ٔفغها و ِغاساذها ِغرمٍّح
فً اٌحشوح االٔغحاتٍح اٌّغرمٍّح ذمطغ وً ٔماط اٌدغُ اٌّرحشن ٔفظ اٌّغافح و ذىىْ ٌىً ٔماط اٌّرحشن
ِغاساخ ِغرمٍّح.

 اٌىثٍمح)  bـ )2ص 33
تؼذ سعُ اٌّغاساخ ٔغرٕرح أْ ِ :غاساخ إٌماط اٌٍّىٔح
ِٓ اٌىىط ِٕحٍٕح
أمً اٌؼثاسج االذٍح ػً اٌىشاط و اوٍّها
ـ ٌرحشن اٌدغُ اٌصٍة حشوح أغحاتٍح  ،ارا ذحشود
وً ٔماطه تٕفظ اٌحشوح
ـ ذىىْ ِغاساخ ٔماط ِٓ خغُ صٍة ٌرحشن
حشوح أغحاتٍح ِرّاثٍح

فً اٌحشوح االٔغحاتٍح إٌّحٍٕح ٌىىْ ٌىً ٔماط اٌدغُ
اٌّرحشن ِغاساخ ِٕحٍٕح ٌىٕها ِرّاثٍح
ب ـ ِغاساخ ٔماط خغُ فً حاٌح اٌحشوح اٌذوسأٍح
أدض إٌشاط  2ص ( 34اٌىثٍمح )4
A, B, C
شىً ِغاس وً ٔمطح ِٓ إٌماط
ـ إٌمطح  Aعاوٕح تإٌغثح ٌهٍىً اٌذساخح
ـ إٌمطح  Bذشعُ ِغاس دائشي تإٌغثح ٌهٍىً اٌذساخح
ـ إٌمطح  Cذشعُ ِغاس دائشي تإٌغثح ٌهٍىً اٌذساخح
ٌّىٓ اخرٍاس األسض أو ِحىس اٌؼدٍح وّشحغ فهً ِٕاعثح وزٌه

اٌىثٍمح)  bـ )2ص 33

الىتيجة  :تكىن مسارات وقاط جسم يتحرك حركة دوراوية دائرية ماعدا المركز فهى
ساكه .يمثل المركز في جسم يدور المحىر
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 سعُ ػٍى ِغاساخ إٌمطح اٌخضشاء و اٌحّشاء واٌضسلاء اٌىثٍمح  3ص 47
ٔالحظ أْ ِغاس إٌمطرٍٓ اٌحّشاء و اٌخضشاء دائشي
و إٌمطح اٌضسلاء عاوٕح
ٔالحظ أْ اٌّغافح تٍٓ إٌمطح اٌحّشاء أوثش ِٓ إٌمطح اٌخضشاء
(وٍّا اترؼذخ إٌمطح ػٓ اٌّحىس وٍّا لطؼد ِغافح أوثش )
ٔالحظ ػذَ ذطاتك ػٕذ وضغ اٌّغاس األوي ػٍى اٌثأً
إٌرٍدح
ِغاساخ إٌماط اٌٍّىٔح دائشٌح و ٌىٕها غٍش ِرطاتمح وػذَ اٌرطاتك
هزا ٌٍّض اٌحشوح اٌذوسأٍح ػٓ االٔغحاتٍح
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المج ــال الثانً  :الظواهر المٌكانٌكٌة
العمل المخبري  : 1رسم المسارات
الحركة االنسحابٌة:
التجربة األولى:
 نلصق ورقة بٌضاء على لوحة خشبٌة ملساء ونضع فوقها مسطرة.
 نضع الورق المقوى بمحاذاة المسطرة كما ٌوضحه الشكل 1
 نثبت األقالم بشكل عمودي على الورقة التً نسحبها بشكل مستقٌم.

وثَقة  6-aرسم مسارات نقاط من الورق المقوي

المالحظة :النقاط الثالثة ترسم مسارا مستقٌما.
النتٌجة :عندما ٌنسحب جسم وفق خط مستقٌم فإن مسارات كل نقاطه تكون مستقٌمة.
التجربة الثانٌة:
نستعمل نفس األدوات السابقة لكن بتثبٌت الورق المقوى بخٌطٌن لهما نفس الطول ٌتدلٌان وهما مشدودان
ومتوازٌان عند سحب الوق المقوى.
المالحظة :نالحظ أن مسارات النقاط الثالثة
متماثلة وهً ذات شكل منحنً.
النتٌجة :نقول عن جسم صلب أنه ٌتحرك حركة انسحابٌة إذا كانت مسارات كل نقاطه متماثلة.

وثَقة  6-bرسم مسارات نقاط من الورق المقوي

 -2الحركة الدورانٌة:
التجربة الثالثة :نحضر الورق مقوى المثقوب الذي استعملناه
فً التجربتٌن السابقتٌن ثم نثبته كما ٌوضحه الشكل المقابل.
ندٌر الورقة فً االتجاه المشار إلٌه.
المالحظة:
 شكل مسار كل نقطة من النقاط دائري.
 الدوائر الممثلة لمسارات النقاط الثالثة ؼٌر متطابقة.
 نقطة تثبٌت الورق المقوى تمثل مركزا لهذه الدوائر .
النتٌجة :تتحرك كل نقطة من جسم صلب فً حالة دوران
حركة مسارها عبارة عن دوائر لكنها ؼٌر متماثلة.
 أثناء دوران جسم صلب فإن كل نقطة منه لها
مسار دائري إال المركز.

وثَقة  7رسم مسارات نقاط من الورق
المقوي عند تدوَره

19

 -3عالقة المرجع بالمسار:
التجربة الرابعة:
 نحضر قرصا من ورق مقوى به ثقبان و نثبته بعد ذلك من مركزه.ندٌر القرص من مركزه ثم
نرسم مساري النقطتٌن الحمراء و الصفراء

الوثَقة

 8-aرسم مسارات نقاط من الورق المقوي عند تدوَره

النتٌجة:
نقول عن جسم صلب فً مرجع معٌن أنه ٌدور إذا كانت كل نقاطه لها مسار دائري.
 نستعمل نفس القرص السابق دون تثبٌته و نجعله ٌتدحرج على حافة مسطرة أفقٌة ثم نرسم مساري
كال النقطتٌن.

رسم مسارات نقاط من الورق المقوي عند

تدوَره  8-bالوثَقة

المالحظة :نالحظ أن شكل المسارٌن منحنً وٌختلؾ عن مساري النقطتٌن فً التجربة السابقة (.المرجع
هنا هو المسطرة).
النتٌجةٌ :ختلؾ شكل المسار باختالؾ المرجع الذي ننسب إلٌه الحركة.
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المجال الثانً  :الظواهر المٌكانٌكٌة
الوحدة التعلمٌة  :4سرعة المتحرك(تابع)
 .1النشاط 6صفحة :103سرعة نقاط من جسم صلب
الحظ الوثٌقة  6صفحة  103الفترة الزمنٌة بٌن صورة األولى واالخٌرة هً  4ثوانً 4 s
قٌاس المسافة المقطوعة خالل الزمن
 النقطة الخضراء قطعت مسافة 3,3 cmبٌن الموضع األول و الثالث خالل  4ثوانً
قطعت النقاط األخرى مسافة 3,3 cmبٌن الموضع األول و الثالث خالل  4ثوانً
المالحظة :نالحظ أن النقاط الثالث تقطع نفس المسافة فً فترات زمنٌة متساوٌة .وهذا ٌعنً تحركها
بنفس السرعة.
النتٌجة :تتحرك نقاط جسم صلب ٌنسحب بنفس السرعة.
 .2النشاط 6صفحة : 103سرعة نقاط من جسم صلب ٌدور
أعطى التصوٌر المتعاقب لحركة العجلة األمامٌة لدراجة خالل فترات زمنٌة متساوٌة المواضع المختلفة
للنقاط المبٌنة فً الوثٌقة 4ص :103
المالحظة :األقواس ( ا لمسافة) التً تقطعها النقطة الحمراء أكبر من األقواس التً تقطعها النقطة
الخضراء فً نفس الفترة الزمنٌة .وهذا ٌعنً أن سرعة النقطة الحمراء أكبر من سرعة النقاط الخضراء
النقطة الزرقاء منعدمة السرعة فهً ساكنة.
نتٌجة:
 تتحرك نقاط جسم صلب فً حركة دورانٌة بسرعات مختلفة
تزٌد سرعة نقاط الجسم الصلب الذي ٌدور كلما ابتعدنا عن المركز

 .3وحدة السرعةunité de la vitesse:
 الوحدة الدولٌة لقٌاس السرعة هً المتر على الثانٌة وٌرمز لها بm/s
 هناك وحدات أخرى للسرعة مثل الكٌلومتر على الساعة km/hأو الكٌلومتر على الثانٌةkm/s
 .4مراحل الحركة:
الزمن بs
0
20
40
60
30 100 120 140 160 130
 00السرعةبKm/s
20
40
60
30 30 30 30 40 00
مراحل الحركة
السرعة متزاٌدة
السرعة متناقصة السرعةثابتة
الحركة ؼٌر منتظمة
ؼٌر والحركة منتظمة
والحركة
منتظمة
تطبٌقات:
تطبٌق : 1ضع الكلمات اآلتٌة داخل الجدول :الحصان ،النملة ،شاحنة ،صاروخ ،نٌزك ٌخترق الؽالؾ
الجوي ،الضوء ،شخص ٌسٌر.
نستخدم لقٌاس سرعته
نستخدم لقٌاس سرعته
نستخدم لقٌاس سرعته
الوحدة
وحدة Km/h
وحدة m/s
وحدة Km/s
الجسم المتحرك
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المجال الثانً  :الظواهر المٌكانٌكٌة
الوحدة التعلمٌة  :4سرعة المتحرك
 -1مفهوم السرعة:
النشاط  1صفحة :101حركة سٌارة
الحظ الوثٌقة  a-b-2و التً تمثل التصوٌر المتعاقب لسٌارة خالل فترات زمنٌة
المالحظة:
 فً الشكل األول  aتتزاٌد المسافة المقطوعة خالل نفس الفترة الزمنٌة.
 فً الشكل الثانً  bتتناقص المسافة المقطوعة خالل نفس الفترة الزمنٌة.
النتٌجة:
 فً الشكل األول  aنقول أن سرعة السٌارة فً تزاٌد ألن المسافة المقطوعة خالل نفس الزمن
فً تتزاٌد.
 فً الشكل الثانً نقول أن سرعة السٌارة فً تناقص ألن المسافة المقطوعة فً تناقص
خالل نفس الفترة.
النشاط  2صفحة  :101حركة كرة :
توضح الوثٌقة  3مختلؾ المواضع
التً تشؽلها كرة مقذوفة إلى األعلى
وقد صورناها تصوٌرا متعاقبا
فً لحظات زمنٌة متساوٌة.
المالحظة:
 المسافة المقطوعة خالل عملٌة الصعود
تتناقص بمرور الزمن.
 المسافة المقطوعة خالل عملٌة النزول
تتزاٌد بمرور الزمن.
النتٌجة:
 تتناقص سرعة الكرة أثناء الصعود
وتتزاٌد أثناء النزول.
تكون لسرعة الكرة أصؽر قٌمة

عندما تبلػ أعلى نقطة.

22

المجــــال :الظواهر المٌكانٌكـــــٌة
العمل المخبري  :2مخطط السرعة
النشاط االول  :كٌفٌة رسم مخطط السرعة
نرسم محورَن متعامدَن
 المحور العمودٌ َمثل وحدات السرعة
 المحور االفقٍ َمثل وحدات الزمن
نختار سلم رسم
مثال:
تتحرك سَارة علً طرَق مستقَم قمنا بتسجَل سرعتها المبَنة علً عداد السَارة خالل فترات زمنَة
فتحصلنا علً الجدول اآلتٍ:
24 26

18 20

30 40

0

10

12 14 16
0

10

8

6

4

2

0

الزمن(دقبقة)

70 70 20

70

70

30 50

0

السرعة (كم  /سا)

 .1أرسم مخطط السرعة بإستعمال سلم الرسم الآلتً
10كم /سا () km /h
1سم ()cm
1سم ()cm

 2دقَقة ()mn

 .2حدد مراحل الحركة
مراحل الحركة :
المرحلة األولً  :من  0الً  6سا سرعة متزاَدة حركة غَر منتظمة
المرحلة الثانَة  :من  6الً  12سا سرعة ثابتة حركة منتظمة
المرحلة الثالثة  :من  12الً  16سا سرعة متناقصة حركة غَر منتظمة
المرحلة الرابعة  :من  16الً  11سا سرعة منعدمة توقفت السَارة
المرحلة الخامسة  :من  11الً  26سا سرعة متزاَدة حركة غَر منتظمة
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اٌّجــــــــ ـاي األٚي  :اٌظٛا٘ش اٌّ١ىأ١ى١ح
اٌٛدذج اٌرؼٍّ١ح  : 1كيف يتى َقم انحشكح ؟
كيف يتىهج يظثاح دساجح هىائيح () vélo؟
االجاتح  :ػٕذِا ٔؼغ اٌؼجٍح اٌّغٕٕح ٌٍذٕ٠اِ ٛف ٟذّاط ِغ إؽاس ػجٍح اٌذساجح ٠ذذز تّٕٙ١ا ادرىان ف١ذٚساْ ف ٟاذجا٘ٓ١
ِرؼاوغ٘ٚ ٓ١زا ِا ٠ؤد ٞتاٌذٕ٠اِ ٛإٌ ٝذ١ٌٛذ اٌر١اس اٌىٙشتائ ٟاٌز٠ ٞجؼً ِظثاح اٌذساجح ٠ر٘ٛج.
1ـ َقم انحشكح تاالحتكاكtransmission de mouvement par friction:
 عُاطش َقم انحشكح تاالحتكاك:
٠ث ٓ١اٌشىً 1ػجٍر ( ٓ١دٚالتِ )ٓ١رّاع ٓ١ػٕذ ِذ١طّٙ١ا :

A
B

الشكل 1
ٔذ٠ش اٌذٚالب  Aف١ذٚس اٌذٚالب B
اٌذٚالب  ٛ٘ Aاٌّغؤٚي ػٓ اٌذشوح ف ٛٙاٌؼٕظش اٌّذشن أ ٚانقائذ.
اٌذٚالب ٠ Bغرمثً اٌذشوح ِٓ  Aف ٛٙػٕظش يقتاد.
ٔغّ٘ ٟزٖ اٌطش٠مح ٌٕمً اٌذشوح اٌذٚسأ١ح ِٓ اٌؼجٍح ٔ Aذ B ٛتُقم انحشكح تاالحتكاك
جهح انذوساٌ ٠:ذٚس اٌذٚالب اٌّمراد ف ٟاذجاٖ ِؼاوظ ٌجٙح دٚساْ اٌذٚالب اٌمائذ.
يالحظح :إرا أسدٔا اٌذظٛي ػٍ ٝدٚالت٠ ٓ١ذٚساْ
فٔ ٟفظ االذجاٖ ٔذخً تّٕٙ١ا دٚالتا ٚع١طا.



انتشييز انُظايي ٠ :شِض ٌؼٕاطش ٔمً اٌذشوح تاالدرىان وّا :ٍٟ٠

الوثَقة  3ص : 121نقل الحركة باالحتكاك و ترمَزه
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َ -2قم انحشكح تانتعشيقtransmission de mouvement par engrenage :
 عُاطشها٠ :رُ ٔمً اٌذشوح ِٓ اٌؼٕظش اٌمائذ إٌ ٝاٌّمراد تاٌرشاته تِ ٓ١غٕٕاخ .
 جهح انذوساٌ  :ػٕذِا ٠ذٚس اٌّغٕٓ اٌمائذ ف ٟاذجاٖ فئْ اٌؼٕظش اٌّمراد ٠ذٚس ف ٟاالذجاٖ اٌّؼاوظ.
 انتشييز انُظايي ٠:شِض ٌؼٕاطش ٔمً اٌذشوح تاٌرؼش١ك وّا ٠ث ٕٗ١اٌشىً اٌّٛاٌ.ٟ

صفحة 123
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اٌّجـــــــــاي األٚي  :اٌظٛا٘ش اٌّ١ىأ١ى١ح
اٌٛدذج اٌرؼٍّ١ح  : 1كيف يتى َقم انحشكح ؟
اراكاٌ انعُظشيٍ يتثاعذيٍ كيف يتى َقم انحشكح؟
يتى َقم انحشكح تيٍ عُظشيٍ يتثاعذيٍ تانسيىس أو انسالسم
َ -3قم انحشكح تانسيىسtransmission de mouvement par courroies :
 عُاطشهإٌ :مً اٌذشوح تاٌغٛ١س ٔغرؼًّ تىشذٚ ٓ١ع١شا .courroie
إدذ ٜاٌثىشذِ ٓ١غؤٌٚح ػٓ اٌذشوح ٘ ٟػٕظش لائذ أِا األخش ٜاٌر ٟذغرمثً اٌذشوح ف ٟٙتىشج ِمرادج
ٚاٌغ١ش ٘ ٛػٕظش ذّش٠ش اٌذشوح ت ٓ١اٌثىشذ.ٓ١
 جهح انذوساٌ:
ذذٚس اٌثىشذاْ فٔ ٟفظ االذجاٖ ػٕذِا ٠ى ْٛاٌشتؾ ِغرمّ١ا

ٚذذٚس اٌثىشذاْ ف ٟاذجاِ٘ ٓ١رؼاوغ ٓ١ػٕذِا ٠ى ْٛاٌشتؾ ِرظاٌثا.

 انتشييز انُظايي ٠:شِض ٌؼٕاطش ٔمً اٌذشوح تاٌغٛ١س وّا :ٍٟ٠

َ -4قم انحشكح تانسالسمde mouvement par chaînes transmission:
 عُاطشها ٌٕ:مً اٌذشوح تاٌغالعً ٔغرؼًّ ِغٕٕ ٓ١ذشتؾ تّٕٙ١ا عٍغٍح ذرشاته ِغ أعٕأّٙا اٌّغٕٓ اٌزٕ٠ ٞرج
اٌذشوح ٠ذػِ ٝغٕٕا لائذا ٚاٌز٠ ٞغرمثً اٌذشوح ِٕمادا.
ٚعٍ١ح ذّش٠ش اٌذشوح ت ٓ١اٌّغٕٕ ٟ٘ ٓ١اٌغٍغٍح.
 جهح انذوساٌ ٠:ذٚس اٌّغٕٕاْ فٔ ٟفظ االذجاٖ.

يهخض:
ّ٠ىٓ اعرخذاَ ػذج ؽشائك ٌٕمً اٌذشوح:
ٔمً اٌذشوح ت ٓ١ػٕظشِ ٓ٠رماست ٓ١تاالدرىان أ ٚاٌرؼش١كٚ :فٙ١ا ذى ْٛػٕاطش ٔمً اٌذشوح ِرالِغح أِ ٚرشاتىح.
ٔمً اٌذشوح تاٌغٛ١س ٚاٌغالعًٚ :فٙ١ا ذى ْٛػٕاطش ٔمً اٌذشوح ِرثاػذج ٠ٚشتؾ تٕٙ١ا ػٕظش ذّش٠ش اٌذشوح.
ٔخراس اٌطش٠مح اٌّالئّح ٌٕمً اٌذشوح دغة ِا ٠رالءَ ٚٚػؼ١ح ٔمً اٌذشوح اٌرٔ ٟشغة فٙ١ا ،ورغ١١شاٌغشػح تاٌض٠ادج
أ ٚإٌمظاْ ،ذغ١١ش ِذٛس اٌذٚساْ ،ذغ١١ش اذجاٖ اٌذشوح...
ٌىً ؽش٠مح ِذاعٓ ِٚغاٚا.
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المجال الثانٍ  :الظواهر المَكانَكَة
الوحدة التعلمَة  : 5كَف َتم نقل الحركة؟
 مقارنة طرائق نقل الحركة :
طرق نقل
الحركة

التعشٌق

نقل الحركة بَن عنصرَن متقاربَن

االحتكاك

عناصر نقل
الحركة

جهة الدوران

دوالب قائد

َدور العنصر

دوالب منقاد

المتحرك َدور عكس
المحرك

االحتكاك

المحاسن

 تصمَم سهل واقتصادٌ  انتشار الحرارة تآكل
السطوح المحتكة .
 تنقل الحركة بدون
ضجَج (العمل(
 محدودَة البعد بَن
العنصرَن (القائد والمنقاد) .
 عدم التشحَم

مسنن قائد

َدور العنصر

مسنن منقاد

المتحرك عكس
المحرك

 انعدام االنزالق.
 تصمَم سهل
واقتصادٌ
 صغر حجم المسننات.

فٍ حالة الربط
المستقَم
البكرة المقتادة
تدور فٍ نفس جهة
البكرة القائدة
فٍ حالة الربط
المتصالب
البكرة المقتادة
تدور فٍ عكس جهة
البكرة القائدة







تشابك األسنان

البكرة القائدة
البركة المنقادة
السَر

السالسل

نقل الحركة بَن عنصرَن متباعدَن

السٌور
مسنن قائد
مسنن منقاد
السلسلة

المسنن القائد َدور فٍ
نفس جهة المسنن
القائد

المساوئ



سهلة التركَب
قلَلة الضجَج
التكلفة المنخفضة
ال تحتاج إلً تشحَم
َمكن تدوَر عدة
بكرات ببكرة واحدة.
نقل الحركة علً بعد
أقصً ((m1

 عدم االنزالق
 البعد بَن المسننَن
كبَر.

 تآكل األسنان وانكسارها
أحَا ًنا
التزََت
أو
 التشحَم
المستمر .

 االنزالق.
 تآكل وتقطع السَر(العمل
القصَر نسبًَا للسَر) .

 التشحَم والتزََت المستمر .
 إحداث ضجَج أثناء نقل
الحركة .
 ثقَلة الوزن .
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انًجال انثانث:
انظىاهش انكهشتائيح
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انًجال انثانث  :انظىاهش انكهشتائيح
انىحذج انتعهًيح  : 1انًغاَظ
كيف َتعشف عم يغُاطيس ؟
انًغُاطيس يتًيز تجزب األجساو انحذيذيح
انُشاط 1ص:131انتقظي تانًغُاطيس
ٔمشب ِغٕاؽ١غا ِٓ تؼغ اٌّٛادِ :ذٚس ِٓ اٌذذ٠ذ ،لطؼح ٔمذ٠حِّ ،ذاجٍِ ،ؼمحِ ،غطشج تالعر١ى١حٚ ،سق
إٌّٔ،َٛ١
عٍه ٔذاعِ ،ٟغّاس دذ٠ذ ، ٞػٛد شماب.
انًالحظح :تؼغ ٘زٖ اٌّٛاد ٠جزتٙا اٌّغٕاؽ١ظ ٚتؼؼٙا ا٢خش ال ٠جزتٙا.
األجغاَ اٌر٠ ٟجزتٙا اٌّغٕاؽ١ظ

األجغاَ اٌر ٟال ٠جزتٙا اٌّغٕاؽ١ظ

ِذٚس ِٓ اٌذذ٠ذ ،لطؼح ٔمذ٠حِ ،غّاس
دذ٠ذٞ

ِّذاجِ ،غطشج تالعر١ى١حٚ ،سق إٌّٔ ،َٛ١ػٛد شماب،
ٍِؼمح،عٍه ٔذاع.ٟ

انُتيجح :اٌّٛاد اٌر٠ ٟجزتٙا اٌّغٕاؽ١ظ  ٚاٌر ٟذذر ٞٛػٍ ٝاٌذذ٠ذ ٘ ٝانًىاد انًغُاطيسيح
 ٚاٌّٛاد اٌر ٟال ٠جزتٙا اٌّغٕاؽ١ظ  ٚاٌر ٟال ذذر ٞٛػٍ ٝاٌذذ٠ذ ٘ ٟانًىاد االيغُاطيسيح .
 .1قطثا انًغُاطيس
انُشاط انثاَي :انتعشف عهى قطثي انًغُاطيس
ٔأخز ِغٕاؽ١غا ٔٚغّشٖ داخً وِٛح ِٓ اٌّغاِ١ش شُ ٔشفؼٗ.
انًالحظحٔ :الدظ أْ اٌّغاِ١ش ذجّؼد ػٕذ ؽشف ٟاٌّغٕاؽ١ظ.
انُتيجح٠ :رّ١ض اٌّغٕاؽ١ظ تـ قطثيٍ.
 .2هم قطثا انًغُاطيس يتًاثالٌ ؟
انُشاط انثانث:
ٔأخز ِغٕاؽ١غا ٍِٔٛا تاألدّش ٚاألصسق ٔٚمشتٗ ِٓ ِغٕاؽ١ظ آخش ٍِ ْٛتاألطفش ٚاألعٛد ٔمشب لطثٟ
اٌّغٕاؽ١غٓ١
ِٓ تؼؼّٙا شُ ّٔأل اٌجذٚي ا٢ذ:ٟ
ٌ ْٛاٌمطة

أدــّش

أصسق

أطــفش

ذجارب

ذٕافش

عــٛد

ذٕافش

ذجارب

انًالحظح :إِا أْ ٠ذذز ذجارب أ ٚذٕافش ت ٓ١لطثِ ٟغٕاؽ١غ.ٓ١
انُتيجح :لطثا اٌّغٕاؽ١ظ غ١ش ِرّاشٍ.ٓ١
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انًجال انثانث  :انظىاهش انكهشتائيح
انىحذج انتعهًيح  : 1انًغاَظ
 .1انقطة انشًاني و انقطة انجُىتي نًغُاطيس
انُشاط انثانث ص :143
ٔأخز ِغٕاؽ١ظ ػٍ ٝشىً ِرٛاصِ ٞغرط١الخ ٔٚؼٍمٗ فِٕ ٟرظفٗ تخ١ؾ ِصثد تذاًِ  ٚػٍٚ ٝسلح ت١ؼاء ٔشعُ االذجاٖ
اٌز٠ ٞأخزٖ اٌّغٕاؽ١ظ
انًالحظح ٔ :الدظ أْ اٌّغٕاؽ١ظ ٠رجٗ ٔذ ٛاٌشّاي ـ جٕٛب اٌجغشافٟ
انُتيجح  :إٌظف اٌز ٞاذجٗ ٔذ ٛاٌشّاي ٔغّ ٗ١اٌمطة اٌشّاٌ ٍٗٔٛٔ ٚ ٟتاألدّش  ٚإٌظف اٌصأ ٟاٌز ٞاذجٗ ٔذ ٛاٌجٕٛب
ٔغّ ٗ١اٌمطة اٌجٕٛت ٍٗٔٛٔ ٚ ٟتاألصسق
ِارا ٠ذذز ػٕذِا ٔمشب األلطاب ِٓ تؼؼٙا اٌثؼغ ؟
 .2انتجارب و انتذافع
ٔمشب األلطاب ِٓ تؼؼٙا اٌثؼغ ٔ ٚشِ ٜارا ٠ذذز؟
انًالحظح ٔ :الدظ ذجارب ت ٓ١اٌشّاٌ ٚ ٟاٌجٕٛت ٚ ٟذذافغ ت ٓ١اٌشّاٌٚ ٟاٌشّاٌ ٚ ٟذذافغ ت ٓ١اٌجٕٛت ٚ ٟاٌجٕٛتٟ
انُتيجح  :اٌمطثاْ اٌّرشاتٙاْ ٠رذافؼاْ  ٚاٌّخرٍفاْ ٠رجارتاْ .
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 .3أشكال انًغاَظ :ذظٕغ اٌّغأؾ ػٍ ٝأشىاي ِخرٍفح دغة اٌذاجح إٌٙ١ا  ٚذى ْٛػٍ ٝشىً ِرٛاصِ ٞغرط١الخ أٚػٍٝ
شىً دٍمح أ ٚػٍ ٝشىً دشف  Uأ ٚػٍ ٝشىً إتش ِّغٕطح.
إتشج ِغٕاؽ١غ١ح

ِغٕاؽ١ظ ِرٛاصِ ٞغرط١الخ ِغٕاؽ١ظ ٌٗ شىً دشفU

ِغٕاؽ١ظ دٍمٟ

ٌخض أُ٘ اٌّؼٍِٛاخ اٌر ٟذؼشفد ٘ا .
أَجز انتطثيق  4ص  152و
انتطثيق  11ص 154
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األُ٘ :
 .1اٌّغٕاؽ١ظ ٠جزب األجغاَ اٌّظٕٛػح ِٓ اٌّٛاد اٌّغٕاؽ١غ١ح واٌذذ٠ذ  ٚإٌ١ىً  ٚاٌىٛتاٌد
ٌٍّ .2غٕاؽ١ظ لطث ٓ١غ١ش ِرّاشٍٓ١
اٌمطة اٌز٠ ٞرجٗ ٔذ ٛاٌشّاي اٌجغشافٌ ٟألسع ٘ ٛاٌمطة اٌشّاٌ ٚ ٟاٌمطة ا٢خش
٘ ٛاٌمطة اٌجٕٛتٟ
 .3اٌمطثاْ اٌّرشاتٙاْ ٠رذفؼاْ  ٚاٌّخرٍفاْ ٠رذارتاْ
 .4ذغرؼًّ االتشج اٌّغٕاؽ١غ١ح ٌرذذ٠ذ اٌشّاي اٌجغشافٌ ٟألسع  ٟ٘ ٚاٌر ٟذ ٛػغ فٟ
اٌثٛطٍح
دً اٌرّش 4 ٓ٠ص 152
اٌّٛاد اٌر ٟذؤشش ػٍٙ١ا اتشج ِّغٕطح ٘ ٟاٌذذ٠ذ  ،اٌفٛالر  ،اٌّغٕر١د
اٌفٛالر ٘ٛٔ ٛع ِٓ أٔٛاع اٌذذ٠ذ
اٌّغٕر١د  :دجاسج ِغٕاؽ١غ١ح
دً اٌرّش 19 ٓ٠ص 154

C

لطة جٕٛتٟ

لطة شّاٌٟ

٠رذفؼاْ

لطة جٕٛتٟ
D

٠رجارتاْ

لطة شّاٌٟ
E

٠رجارتاْ

لطة شّاٌٟ
F
لطة جٕٛتٟ

A

B

٠رذفؼاْ

٠رجارتاْ

٠رذفؼاْ

٠رذفؼاْ

٠رجارتاْ
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اٌّجــــاي اٌصاٌس  :اٌظٛا٘ش اٌىٙشتائ١ح
اٌٛدذج اٌرؼٍّ١ح  : 2تًغُظ انحذيذ
ً٘ ٠غرط١غ ِغّاس جزب تشادج اٌذذ٠ذ؟
٠غرط١غ اٌّغّاس اٌذذ٠ذ ٞجزب تشادج اٌذذ٠ذ ارا أطثخ ِغٕاؽ١ظ
 .1طشق انًغُطح
انُشاط  :1اٌّغٕطح تاٌٍّظ
ٍّٔظ ِغّاسا دذ٠ذ٠ا تّغٕاؽ١ظ شُ ٔمشتٗ ِٓ ِجّٛػح دتات١ظ دذ٠ذ٠ح.
انًالحظح :ذٕجزب اٌذتات١ظ ٔذ ٛاٌّغّاس اٌذذ٠ذ.ٞ
انُتيجحٌ :مذ ذّغٕؾ اٌّغّاس اٌذذ٠ذ ٞتاٌٍّظ.
انُشاط  :2اٌّغٕطح تاٌذٌه
ٔذٌه ِغّاسا دذ٠ذ٠ا تأدذ لطثِ ٟغٕاؽ١ظ ػذج ِشاخ ٚف ٟاذجاٖ ٚادذ
شُ ٔمشتٗ ِٓ تشادج اٌذذ٠ذ .
انًالحظحٔ :الدظ أجزاب اٌذتات١ظ اٌذذ٠ذ٠ح ٔذ ٛاٌّغّاس اٌذذ٠ذ.ٞ
انُتيجحٌ :مذ ذّغٕؾ اٌّغّاس اٌذذ٠ذ ٞتطش٠مح اٌذٌه.
 .2انًغُطح انذائًح و انًغُطح انًؤقتح
انُشاط  :3اٌّغٕطح اٌّؤلرح
ٍّٔظ ِغّاسا دذ٠ذ٠ا تّغٕاؽ١ظ شُ ٔمشب سأط اٌّغّاس ِٓ تشادج اٌذذ٠ذ.
انًالحظح:
ٔ الدظ أْ تشادج اٌذذ٠ذ أجزتد ٔذ ٛاٌّغٕاؽ١ظ.
 ػٕذ إتؼاد اٌّغٕاؽ١ظ ذغمؾ تشادج اٌذذ٠ذ.
انُتيجح :اٌّغّاس اٌذذ٠ذ ٞال ٠ذافظ ػٍ ٝذّغٕطٗ فِ ٛٙغٕاؽ١ظ ِؤلد.
انُشاط :4اٌّغٕطح اٌذائّح
ٔم َٛتٍّظ ِغّاس فٛالر ٞتّغٕاؽ١ظ شُ ٔمشتٗ ِٓ تشادج اٌذذ٠ذ ٚتؼذ رٌه ٔثؼذ اٌّغٕاؽ١ظ.
انًالحظح:
ٔ الدظ أجزاب تشادج اٌذذ٠ذ ٔذ ٛاٌمؼ١ة اٌفٛالر.ٞ
 ػٕذ إتؼاد اٌّغٕاؽ١ظ ال ذغمؾ تشادج اٌذذ٠ذ اٌؼاٌمح تطشف اٌمؼ١ة اٌفٛالر.ٞ
انُتيجح :دافظ اٌفٛالر ػٍ ٝذّغٕطٗ فِ ٛٙغٕاؽ١ظ دائُ.
ِالدظح :اٌفٛالر (  ٛ٘( acierدذ٠ذ  ٚوّ١ح لٍٍ١ح جذا ِٓ اٌىشت. ْٛ

 انكشف عهى قطثي انقضية انًًغُظ:خز لؼ١ثا دذ٠ذ٠ا ِّغٕطا تاٌذٌه ٚلشب ِٕٗ إتشج
ِغٕاؽ١غ١ح.
انًالحظح :أدذ ؽشف ٟاٌمؼ١ة اٌّّغٕؾ ٠جزب اٌمطة اٌشّاٌٌ ٟإلتشج اٌّغٕاؽ١غ١ح ٚاٌطشف ا٢خش ٠جزب
اٌمطة اٌجٕٛتٌٙ ٟا .
انُتيجحٔ :غّ ٟؽشف اٌمطؼح اٌذذ٠ذ٠ح اٌّّغٕطح اٌز٠ ٞجزب اٌمطة اٌجٕٛتٌ ٟإلتشج تانقطة انشًاني
ٚاٌطشف ا٢خش تانقطة انجُىتي.
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المجـال الثالث  :الظواهر الكهربائٌة
الوحدة التعلمٌة  : 1الحقل المغناطٌسً المتولد عن مغناطٌس
 .1كٌؾ نكشؾ عن حقل مؽناطٌسً ؟
نشاط :1نضع مؽناطٌس على شكل متوازي المستطٌالت على طاولة
ثم نقرب منه إبرة مؽناطٌسٌة ونحركها حوله.
المالحظة :نالحظ انحراؾ اإلبرة الممؽنطة فً األماكن المحٌطة بالمؽناطٌس والقرٌبة منه.
النتٌجة :نسمً الفضاء المحٌط بالمؽناطٌس بالحقل المؽناطٌسً نكشؾ عنه باستعمال اإلبرة المؽناطٌسٌة

الوضعٌات المختلفة لالبر المؽناطٌسٌة
 .2تحدٌد منحى و جهة الحقل :
النشاط  :2نضع مؽناطٌس السابق على ورقة و نضع حوله مجموعة من االبر المؽناطٌسٌة و نرسم
وضعٌات االبر الممؽنطة
المالحظة  :نالحظ أن االبر تأخذ و ضعٌات مختلفة حول المؽناطٌس و ترسم خطوط فً اتجاه معٌن
النتٌجة :للحقل المؽناطٌسً منحى و اتجاه
تبدو خطوط الحقل و كأنها تخرج من الشمال و تتجه نحو الجنوب

S

N

منحً وجهة الحقل المغناطَسٍ
 .3الطٌف المغناطٌسً:
النشاط: 3
نضع على مؽناطٌس على شكل متوازي المستطٌالت ورقة بٌضاء أو قطعة زجاج نذر علٌها برادة حدٌد
المالحظة :توزعت برادة الحدٌد على شكل خطوط حول المؽناطٌس.
النتٌجة :نسمً مجموعة الخطوط التً شكلتها برادة الحدٌد
بـ الطٌؾ المؽناطٌسً.
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هل لكل المؽانط الحقل المؽناطٌسً نفسه؟
النشاط  : 4نستبدل المؽناطٌس السابق بـ مؽناطٌس على شكل حرؾ U
المالحظة  :توزعت برادة الحدٌد وفق خطوط مستقٌمة فً الداخل
ومنحنٌة فً الخارج
النتٌجةٌ :ختلؾ الطٌؾ المؽناطٌسً بإختالؾ شكل المؽناطٌس.
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المجال الثالث  :الظواهر الكهربائٌة
الوحدة التعلمٌة  : 4الحقل المغناطٌسً و التٌار الكهربائً ()1
 .1هل ٌمكن تولٌد حقل مؽناطٌسً انطالقا من تٌار
كهربائً ؟
النشاط  : 1تجربة أورستد
نحقق الدارة الكهربائٌة اآلتٌة
المالحظة :
• نالحظ توهج المصباح وانحراؾ اإلبرة
الممؽنطة فً اتجاه معٌن.
• عند فتح الدارة تعود اإلبرة إلى وضعها السابق
النتٌجة:
• ٌنشأ حقل مغناطٌسً حول السلك الناقل الذي ٌمر فٌه تٌار كهربائً .
• ٌ زول الحقل المغناطٌسً الناتج عن مرور التٌار الكهربائً بزوال التٌار

ّ٠ ً٘ .2ىٓ أْ ذى ْٛاٌٛش١ؼح ِغٕاؽ١ظ؟
معلومة  :الوشٌعة هً سلك نحاسً مؽلؾ بمادة عازلة و ملفوؾ فً اتجاه واحد عدة لفات
النشاط  :2المؽناطٌس الكهربائً
نلؾ سلك نحاسً مؽلؾ بعازل حول مسمار حدٌدي ثم نوصل الطرؾ األول بالقطب الموجب و الطرؾ
الثانً بالقطب السالب و نقرب من المسمار برادة الحدٌد

المالحظة :نالحظ انجذاب برادة الحدٌد للمسمار عند ؼلق الدارة
نسمً السلك الملفوؾ وشٌعة
النتٌجةٌ :تولد حقل مؽناطٌسً حول وشٌعة ٌجتازها تٌار كهربائً
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المجال الثالث  :الظواهر الكهربائٌة
الوحدة التعلمٌة  : 4الحقل المغناطٌسً و التٌار الكهربائً ()2
 .1هل للوشٌعة خصائص مغناطٌس؟
النشاط  : 1وجها الوشٌعة
نحقق الدارة الموضحة على الشكل .1
نضع على طرفً الوشٌعة إبرتٌن ممؽنطتٌن نؽلق الضاؼطة و نالحظ

الشكل  : 1وجها الوشَعة
المالحظة:
 نالحظ أن القطب الشمالً لإلبرة الممؽنطة ٌنجذب نحو جهة و القطب الجنوبً ٌنجذب نحو الجهة
األخرى للوشٌعة
 عندما نعكس جهة التٌار تتؽٌر جهة االبرة الممؽنطة
النتٌجة:
عند مرور تٌار كهربائً مستمر فً وشٌعة تلعب دور المؽناطٌس فٌصبح أحد وجهٌها "الوجه
الشمالً "والوجه اآلخر " الوجه الجنوبً"  ،وإذا ؼٌرنا جهة التٌار الكهربائً المار فً الوشٌعة ٌتؽٌر
الوجهان
 .2هل ٌؤثر الحقل المغناطٌسً على التٌار ؟
النشاط  : 2األرجوحة
نأخذ سلك نحاسً و ننزع العازل من طرفٌه و نعلقه على شكل ارجوحة فً حامل
نمرر فٌه تٌار كهربائً و نقرب منه مؽناطٌس على شكل حرؾ  Uثم نبعده
المالحظة:
 عند ؼلق الدارة نالحظ تأرجح السلك النحاسً.
 عند إبعاد المؽناطٌس ٌعود السلك إلى وضعه األصلً.
النتٌجةٌ : 1ؤثر الحقل المؽناطٌسً لمؽناطٌس دائم على ناقل ٌجتازه تٌار كهربائً
بقوة تسمى القوة الكهرومغناطٌسٌة.
النتٌجة : 2عند مرور تٌار كهربائً فً سلك كهربائً موجود فً حقل مؽناطٌسً فإن هذا السلك سٌخضع
لقوة ناتجة عن التٌار الكهربائً والحقل المؽناطٌسً تدعى القوة الكهرومغناطٌسٌة.
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المجال الثالث  :الظواهر الكهربائٌة
العمل المخبري : 2التأثٌر المتبادل بٌن المغناطٌس و التٌار الكهربائً
كٌؾ نحرك سلك دون لمسه ؟

 .1تجربة البالس:
األدوات المستعملة  :مولد أو بطارٌة  ،ضاؼطة  ،سكة البالس  ،مؽناطٌس على شكل حرؾ U
العمل  :نركب األدوات حسب الشكل 1

الشكل  : 1تجربة البالس
المالحظة :
 بعد ؼلق الدارة نالحظ تحرك السلك النحاسً فً اتجاه معٌن
 عند تبدٌل أقطاب المولد ٌتحرك السلك فً الجهة المعاكسة
النتٌجة :
عند مرور تٌار كهربائً فً سلك كهربائً موجود فً حقل مؽناطٌسً فإن هذا السلك سٌخضع لقوة
ناتجة عن التٌار الكهربائً والحقل المؽناطٌسً تدعى القوة الكهرومغناطٌسٌة.هذه القوة هً التً
جعلت السلك ٌتحرك
 .2قاعدة األصابع الثالثة للٌد الٌمنى :

 .3تطبٌقات القوة الكهرومغناطٌسٌة :المحرك الكهربائً:
من تطبٌقات القوة الكهرومؽناطٌسٌة فً الصناعة المحرك الكهربائً.
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الحمد هللا الذي وفقنً إلنجاز هذا العمل المتواضع وهو بداٌة ألعمال
أخرى فً المستقبل ان شاء هللا.
أهدي هذا الكراس لكل تالمٌذ السنة ثانٌة متوسط لٌساعدهم
فً مراجعة الدروس.
اذا كان هناك بعض المالحظات فالرجاء تدوٌنها فً األسفل :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
........................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
........................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
........................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................... ..............
........................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
........................................................................

38

