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     الفصل ة تساعدها مكن هللا عز وجل كل خلية بعمليات حيوي الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ تظل الخلية حية مادام لديها غشاء بالزمى يسمح بدخول وخروج المواد الغذائية الفكرة الرئيسية  أنشطة فى الخلية

     الحصة النقل السلبى االتزان ـ الخاصية األسموزية ـ النقل النشط ـ اإلخراج الخلوى المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن أنشطة في الخلية اإلثراء  عين من الخاليا فى الكائنات الحية ؟اذكر نو التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
  

 التقويم الشرح والتفسير قصاءاالستكشاف واالست األهداف السلوكية

 النقل السلبى . يعرف الطالبأن -1
يذكر الطالب المقصود أن -2

  باإلنتشار .
 
 
 
 
 
 
المقصود أن يوضح الطالب -3

 بالخاصية األسموزية .
 

يبين الطالب المقصود أن -4
  باإلنتشار .

 
 
 
 
 
عملية النقل أن يصف الطالب -5

  النشط .

 مشاهدة حركة الجزئيات
 

أحضر كأسين زجاجيين نظيفين  ـ1
وأمأله وامأله إلى منتصفه بماء دافئ، 
ثم اكتب على الثاني ) بارد( وامأله إلى 

 منتصفه بماء بارد.
ـ أضف قطرة من حبر سائل بحرص 2

 إلى كل من الكوبين.
. الحظ ما يحدث مباشرة للماء في 3

الكوبين وسجل مالحظاتك، ثم سجلها 
 دقيقة. 15مرة أخرى بعد 

 تحليلال
ما العالقة بين درة الحرارة وحركة  -4

 الجزيئات؟

  هوعملية نقل المواد عبر الغشاء البالزمى دون الحاجة الى الطاقةالنقل السلبى 
وتسمى عملية انتقال الجزيئات من االماكن ذات التركيز اإلنتشار : 

 المرتفع الى االماكن ذات التركيز المنخفض االنتشار .

 
 زية ـ انتشار الماء .الخاصية االسمو

 . ويطلق العلماء على عملية انتشار الماء الخاصية االسموزية
  االنتشار 

تسمى البروتينات الناقلة ويسمى هذا النوع من النقل السلبى االنتشار 
 المدعوم.

 
تحتاج عملية النقل النشط الى بروتينات ناقلة كما فى :  النقل النشط

 .عمليات االنتشار المدعوم

 ؟ عرف النقل السلبى -1
  ؟ اذكر المقصود باإلنتشار -2
 
 
 
 
 
 
وضح المقصود بالخاصية  -3

 ؟ األسموزية
 
  ؟ بين المقصود باإلنتشار -4
 
 
 
 
 
صف عملية النقل النشط  -5
 ؟

  ( 24ص  1حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي



 

 

 

     الفصل مليات حيوية تساعدها مكن هللا عز وجل كل خلية بع الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ تظل الخلية حية مادام لديها غشاء بالزمى يسمح بدخول وخروج المواد الغذائية الفكرة الرئيسية  تابع أنشطة فى الخلية

     الحصة ىالنقل السلبى ـ االنتشار ـ االتزان ـ الخاصية األسموزية ـ النقل النشط ـ اإلخراج الخلو المفردات الجديدة

...........................هوعملية نقل المواد عبر الغشاء البالزمى دون الحاجة الى  التهيئة
 الطاقة.

 عمل مطوية عن  أنشطة في الخلية اإلثراء 

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○ التعلم  الذاتي  ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يوضححححححح الطالححححححب المقصححححححود أن -1
 بالبلعمة واإلخراج .

 
 
 
 
 
 
يبحححين الطالحححب كيفيحححة الحصحححول أن -2

  على الطاقة واستخدامها .
 
 
 
 
 
 
 
يصحححف الطالحححب عمليحححة البنحححاء أن -3

 الضوئى .

 دة حركة الجزئياتمشاه

 
ـ أحضر كأسين زجاجيين نظيفين 1

وأمأله وامأله إلى منتصفه بماء دافئ، 
ثم اكتب على الثاني ) بارد( وامأله إلى 

 منتصفه بماء بارد.

 

 البلعمة واالخراج الخلوى
تسمى هذة العملية التى يحتم خاللهحا ادخحال المحواد عنحد  انشحاء الغشحاء البالزمحى 

 المخلوقات  الوحدة الخلية على غذائها بهذة الطريقة  . البلعمة  وتحصل بعض

 
 الحصول على الطاقة واستخدامها 

يتغيحر شححكل الطاقححة الكيميائيححة المخزنححة فححى الغححذاء عنححد دخولهححا الححى الخليححة الححى 
اشححكال اخححرى الزمححة الداا نشححاطات الضححرورية للحيححاة وتتضححمن هححذة التغيححرات  

وتسمى  هذة التفاعالت الكيميائيحة عمليحات  تفاعالت كيميائية تحدث فى كل خلية
 االيض .

 
 البناء الضوئى

تسطيع النباتات وبقيحة المنتجحات تحويحل طاقحة الضحوء الحى طاقحة كيميائيحة  
 خالل عملية تسمى البناء الضوئى . 

وضححح المقصححود بالبلعمححة  -1
 واإلخراج .

 
 
 
 
 
 
بححين كيفيححة الحصححول علححى  -2

 الطاقة واستخدامها . 
 
 
 
 
 
 
 
صحححححححف عمليحححححححة البنحححححححاء  -3

 الضوئى .

 ( 24ص  3 حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي



 

 

 

     الفصل  مكن هللا عز وجل كل خلية بعمليات حيوية تساعدها الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ لمواد الغذائيةتظل الخلية حية مادام لديها غشاء بالزمى يسمح بدخول وخروج ا الفكرة الرئيسية  أنشطة فى الخلية

     الحصة النقل السلبى ـ االنتشار ـ االتزان ـ الخاصية األسموزية ـ النقل النشط ـ اإلخراج الخلوى المفردات الجديدة

 لومات عن أنشطة في الخليةاجمع مع اإلثراء  تسطيع النباتات وبقية المنتجات تحويل طاقة الضوء الى طاقة كيميائية  خالل عملية............. التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

صنع ـ أن يوضح الطالب كيف ت1
 الكربوهيدرات  .

 
 
ـ أن يصف الطالب كيف تخزن 2

 الكربوهيدرات.  
 
ـ أن يبين الطالب عملية التنفس 3

 الخلوى . 
 
أن يتعرف الطالب على تحليل  -4

 الكربوهيدرات .
 
 
أن يذكر الطالب المقصود بعملية  -5

 التخمر .
 
أن يصف الطالب العالقات   -6

 المتبادلة بين العمليات .
 

 حركة الجزئياتمشاهدة 
 

ـ أحضر كأسين زجاجيين نظيفين 1
وأمأله وامأله إلى منتصفه بماء دافئ، 
ثم اكتب على الثاني ) بارد( وامأله إلى 

 منتصفه بماء بارد.
ـ أضف قطرة من حبر سائل بحرص 2

 إلى كل من الكوبين.
. الحظ ما يحدث مباشرة للماء في 3

الكوبين وسجل مالحظاتك، ثم سجلها 
 دقيقة. 15بعد  مرة أخرى

 

 تصنيع الكربوهيدرات
تستعمل الطاقة الضوئية الممتصة باالضافة الى ثانى اكسيد الكربون الذى 
تحصل علية النباتات من الخواء وكذلك المااء الذى تحصل علية من 
التربة فى  تصنيع السكر وبذلك تخزن بعض الطاقة الضوئية على صورة 

 طاقة كميائية فى جزيئات السكر .
 تخزين الكربوهيدرات

تصنع النباتات اكثر من حاجتها من السكر لذا فأنها تخزن السكر الزائد 
 على حاجتها على هيئة نشا او مواد كربوهيدراتية اخرى.

  التنفس الخلوى
 االنزيمات ضرورية لحدوث عملية التنفس الخلوى .

 تحليل الكربوهيدرات
حيث يتم تحليل  تبداء عملية التنفس الخلوى فى السيتوبالزما

الكربوهيدؤات وتحويلة الى جلوكوز ثم يتحلل كل جزء جلوكوز الى 
جزيئين  بسيطين وينتج عن ذلك طاقة وتستمر الخلية فى تحوليل هذة 

 الجزيئات الى جزيئات ابسط فابسط .
 التخمر

عملية التخمر يتم من خاللها الحصول على بعض الطاقة المختزنة فى 
 جزيئات السكر .

 قات المتبادلة بين العملياتالعال
تصنع المنتجات الغذاء خالل عملية البناء الضوئى وتقوم المخلوقات 

 الحية كلها فى التنفس او التخمر بتحرير الطاقة المختزنة فى الغذاء.

ـحححححح وضححححححح كيححححححف تصححححححنع 1
 الكربوهيدرات  .

 
 
ـححححححح صحححححححف كيحححححححف تخحححححححزن 2

 الكربوهيدرات.  
 
ـ بين عملية التنفس الخلوى 3
 . 
 
رف علححححححححى تحليححححححححل تعحححححححح -4

 الكربوهيدرات .
 
 
اذكحححححر المقصحححححود بعمليحححححة  -5

 التخمر .
 
صححف العالقححات  المتبادلححة  -6

 بين العمليات .

 ( 24ص  4حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي



 

 

 

     الفصل مكن هللا عز وجل كل خلية بعمليات حيوية تساعدها  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ تنمو المخلوقات الحية جميعها وتعوض ما يتلف من خالياها وتتكاثر عن طريق االنقسام الخلوى واالنقسام المتساوى . الفكرة الرئيسية  كاثرهاانقسام الخلية وت

     الحصة الكروموسوم ـ الحيوان المنوى ـ التكاثر الالجنسى ـ التكاثر  المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن انقسام الخلية وتكاثرها  اإلثراء  ة التخمر ؟أذكر المقصود بعملي التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم يرالشرح والتفس االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

المقصود  ماـ أن يوضح الطالب 1
 انقسام الخلية . من 

 
 
 
 
 
 
 
 دورة الخلية .ـ أن يصف الطالب 2
 
 
 
يحدد الطالب زمن دورة ـ أن 3

 الخلية 
 
 
 يوضح الطالب الطور البيئى .أن  -4
 

 نموذج لالنقسام المتساوى
 
 

 الخطوات :
اصنع نموذجا لالنقسام المتساوى من  -1

 يوفرها لك المعلم . المواد التى
استعمل أربعة كروموسومات فى  -2

 النموذج .
 رتب النماذج بالتسلسل بعد اإلنتهاء . -3

 التحليل :
 أى دور يمكن رؤية النواة فيه ؟ -1

ما عدد الخاليا الناتجة عن  -2
 انقسام الخلية ؟

 ما أهمية انقسام الخية ؟
البلوط؟ هذه المخلوقات ما األشياء المشتركة بينك وبين األخطبوط وشجرة 

تشترك في خصائص كثيرة، أهمها أن هللا الذي خلقها بقدرته وتدبيره جعل 
أجسامها تتكون من باليين الخاليا، كما جعل هذه المخلوقات الحية العديدة 

 الخاليا كلها تبدأ من خلية واحدة، تنقسم لتصبح اثنتين، ثم أربًعا ثم ثمانًيا ..

 
 دورة الخلية 

ر ا لحق تبارك وتعالى لجميع المخلوقات الحية أن تمر بمراحل متتابعة خالل قدَّ
حياتها، وهذا ما يعرف بدورة الحياة، التي تبدأ بتكّون المخلوق الحي، ثم نموه، 
ثم تطوره، وتنتهي بموته. ويحدث ذلك أيًضا للخاليا المفردة، فلكل منها دورة 

 حياة.
 زمن دورة الخلية 

تغرقها دورة الخلية من خلية إلى أخرى. تستغرق دورة وتختلف المدة التي تس
ساعة، بينما نجد أن خاليا أجنة  19حياة بعض خاليا نبات الفول مثال 

 دقيقة. 20الحيوانات تنقسم بسرعة أكبر، بحيث تكمل دورتها في أقل من 
 الطور البينى 

الخلية   يشكل الطور البينى معظم زمن دورة الخلية الحقيقية  االنوى وتستغرقة
 .فى النمو 

 ـ وضح ما انقسام الخلية .1
 
 
 
 
 
 
 
 ـ صف دورة الخلية .2
 
 
 
 ـ حدد زمن دورة الخلية . 3
 
 
 وضح الطور البيئى . -4

 ( 26ص  4حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي



 

 

 

     الفصل  مكن هللا عز وجل كل خلية بعمليات حيوية تساعدها الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

تابع انقسام الخلية 
 وتكاثرها

     التاريخ تنمو المخلوقات الحية جميعها وتعوض ما يتلف من خالياها وتتكاثر عن طريق االنقسام الخلوى واالنقسام المتساوى الفكرة الرئيسية 

     الحصة الزيجوت ـ ثناا المجموعة ـ االخصاب ـ الكروموسومية  المفردات الجديدة

 عمل مطوية عن انقسام الخلية وتكاثرها  اإلثراء  ضح ما المقصود من  انقسام الخلية ؟و التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير ستقصاءاالستكشاف واال األهداف السلوكية

يصف الطالب عملية االنقسام ـ أن 1
 المتساوى .

 
 
يوضح الطالب مراحل ـ أن 2

 .  االنقسام المتساوى
 
يذكر الطالب نتائح االنقسام ـ أن 3

  المتساوى .
 
يفرق الطالب بين التكاثر أن  -4

 الجنسى والتكاثر الالجنسى .
 
 
 لتجد .يبين الطالب التبرعم واأن  -6
 

 نموذج لالنقسام المتساوى
 
 

 الخطوات :
اصنع نموذجا لالنقسام المتساوى من  -1

 المواد التى يوفرها لك المعلم .
استعمل أربعة كروموسومات فى  -2

 النموذج .
 رتب النماذج بالتسلسل بعد اإلنتهاء . -3

 التحليل :
 أى دور يمكن رؤية النواة فيه ؟ -1

جة عن ما عدد الخاليا النات -2
 انقسام الخلية ؟

 االنقسام المتساوى 
 ُتسمى عملية انقسام النواة إلى نواتين متماثلتين االنقسام المتساوي المتساوى.

 مراحل االنقسام المتساوى
تلعب الكروموسومات دورا مهما فى عملية انقسام النواة والكروموسحوم تركيحب 

 فى النواة يحتوى على المادة الوراثية.
 لخلوىاالنقسام ا

تبدأ هذة العملية فى الخاليحا الحيوانيحة يتحضحر  الغشحاء البالزمحى وتشحبة عمليحة 
التخصر البالون الذى يربط وسحطة بخحيط امحا فحى الخاليحا النباتيحة فيبحداء انقسحام 

 السيتوبالزم بظهور الصفائح الخلوية .
 نتائج االنقسام المتساوى واالنقسام الخلوى 

 متساوى انقسام النواة .اوال:  ينتج عن االنقسام ال
ثانيا : ينتج عن االنقسام المتساوى نواتحان  جديحدتان متماثلتحان تشحبهان الخليحة 

 االصلية .
 ثالثا : تختفى الخلية االصلية وال يعود لها وجود .

 التكاثر الالجنسى 
تتكححاثر المخلوقححات التححى تتكححون مححن خاليححا حقيقيححة النححوى تكححاثرا ال جنسححيا عححن 

 المتساوى واالنقسام الخلوى . طريق االنقسام
 التبرعم والتجدد

نمححو بححرعم علححى جانححب جسححم الهيححدرا االصححلية ويسححمى هححذا النححوع مححن التكححاثر 
 الالجنسى التبرعم وينفصل البرعم عندما يكبر .

 التكاثر الجنسى
خححالل التكححاثر الجنسححى تتحححد الخليححة الجنسححية الناتجححة عححن االعضححاء التناسححلية 

مع الخلية الجنسية الناتجة عحن االعضحاء التناسحلية الذكريحة  االنثوية )البويضة(
 )الحيوان المنوى ( .

ـحححح صححححف عمليححححة االنقسححححام 1
 المتساوى .

 
 
ـححح وضحححح مراححححل االنقسحححام 2

 المتساوى.  
 
ـححححح اذكحححححر نتحححححائح االنقسحححححام 3

 المتساوى . 
 
فححرق بححين التكححاثر الجنسححى  -4

 والتكاثر الالجنسى .
 
 
 بين التبرعم والتجد . -6
 

 ( 36ص  5حل سؤال الواجب )  لواجب المنزليا



 

 

 

     الفصل مكن هللا عز وجل كل خلية بعمليات حيوية تساعدها  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

 تابع انقسام الخلية وتكاثرها

 

     التاريخ م الخلوى واالنقسام المتساوى تنمو المخلوقات الحية جميعها وتعوض ما يتلف من خالياها وتتكاثر عن طريق االنقسا الفكرة الرئيسية 

     الحصة اإلنقسام المنصف ـ أحادى المجموعة الكروموسومية ـ االنقسام المتساوى المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن انقسام الخلية وتكاثرها  اإلثراء  فرق بين التكاثر الجنسى والتكاثر الالجنسى ؟ التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ سأساليب وطرق التدري
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يفرق الطالب بين الخاليا ـ أن 1
الثنائية المجموعة والخاليا األحادية 

. 
 
 
يوضح الطالب االنقسام ـ أن 2

   المنصف والخاليا الجنسية .
 
يعدد الطالب مراحل االنقسام ـ أن 3

 المنصف .
 
 
يبين الطالب ملخص عملية أن  -5

 االنقسام المنصف .
 
 
 
يفسر الطالب االنحرافات أن  -6

 والخلل فى االنقسام المنصف .
 

 نموذج لالنقسام المتساوى
 
 

 الخطوات :
موذجا لالنقسام المتساوى اصنع ن -1

 من المواد التى يوفرها لك المعلم .
استعمل أربعة كروموسومات فى  -2

 النموذج .
 رتب النماذج بالتسلسل بعد اإلنتهاء -3

 التحليل :
أى دور يمكن رؤية النواة فيه  -1

 ؟
ما عدد الخاليا الناتجة عن  -2

 انقسام الخلية ؟

 ومية الخاليا الثنائية المجموعة الكرموس
 يتكون الجسم من نوعين من الخاليا هما الخاليا الجسمية والخاليا الجنسية .

 الخاليا االحادية المجموعة الكروموسومية 
يكون عدد الكروموسومات فى الخاليا الجنسية نصف عدد الكروموسومات فى 
الخاليا الجسمية لذا نقول انها احادية المجموعة الكروموسومية فمثالا يكون 

 كروموسوما فقط . 23الكروموسومات  فى الخاليا الجنسية فى االنسان  عدد
 االنقسام المنصف والخاليا الجنسية 

تنتج الخاليا االحادية المجموعة الكرموسومية خالل عملية االنقسام المنصف 
وفى هذة العملية يكون عدد الكرموسومات فى االبناء متساويا لعدد 

 الكرموسومات فى االباء .
 رحلة االولى من االنقسام المنصفالم

تتضاعف الكرموسومات  قبل بدء االنقسام المنصف كما فى االنقسام المتساوى 
وعندما تكون الخاليا جاهزة لالنقسان تظهر الكرموسومات المتضاعفة بوضوح 

  ويمكن رؤيتها بالمجهر.
 المرحلة الثانية من االنقسام المنصف 

ال المرحلة االولى الى المرحلة الثانية وتنفصل تنتقل الخليتان الناتجتان  خال
الكروماتيدات الشقيقة المكومة من لكل كروموسوم بعضها عن بعض خالل هذة 

 ملخص عملية االنقسام المنصف المرحلة .
ينتج عن المرحلة االولى من االنقسام المنصف خليتان تنقسم كل خلية خالل 

وبذلك تنتج عن عملية االنقسام المرحلة الثانية لتكوين خليتين جديدتين  
 المنصف اربع خاليا جنسية فى كل منها نص العدد االصلى من الكروموسومات.

 االنحرافات والخلل فى االنقسام المنصف
تحدث عملية االنقسام المنصف مرات عدة فى االعضاء التكاثرية لذا قد تحصل 

ائعة فى النباتات بعض االنحرافات او الخلل خاللها وتكون هذة االنحرافات ش
 وقليلة الحدوث فى الحيوانات .

ـحح فححرق بححين الخاليححا الثنائيححة 1
 المجموعة والخاليا األحادية .

 
 
ـحح وضححح االنقسححام المنصححف 2

 والخاليا الجنسية .  
 
ـحححح عححححدد مراحححححل االنقسحححححام 3

 المنصف .
 
 
بحححححححين ملخحححححححص عمليحححححححة  -5

 االنقسام المنصف .
 
 
 
فسحححر االنحرافحححات والخلحححل  -6

 ام المنصف .فى االنقس

 ( 36ص  3حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي



 

 

 

     الفصل تحدد الجينات الصفات الوراثية للمخلوق الحى  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ على التعليمات الالزمة للحياة DNAيحتوى  الفكرة الرئيسية  DNAمادة الوراثة 

     الحصة ـ الطفرة .          RNAالجين ـ ـ  DNA المفردات الجديدة

   DNAاجمع معلومات عن مادة الوراثة  اإلثراء  تنتج الخاليا االحادية المجموعة الكرموسومية خالل عملية............................. التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○ئط الذهنية  الخرا○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

على مادة الطالب يتعرف ـ أن 1
 . الوراثة 

 
 
  

 
 

 
 
يوضح الطالب دور العلماء أن  -2

 . DNAفى اكتشاف 
 
 
 . DNAيذكر الطالب تركيب أن  -3

 DNAمذجة تضاعف ن
،  DNAتخيل أن لديك قطعة من  -1

قاعدة نيتروجينية. اكتب  12تتكون من 
على ورقة تسلسل هذه القواعد في 

 Tو Aمستعماًل األحرف  DNAجزيء 
يتحد دائًما مع  A. وتذكر أن Cو  Gو 

T و ،G . يتحد معC  ووضح على
؟  DNAالورقة كيف تتضاعف قطعة 
 DNAوما تسلسل القواعد على 

 الجديد؟
 التحليل

قارن بين ترتيب القواعد النيتروجينية 
األصلية وجزيئات  DNAعلى جزيئات 

DNA .الجديد 

 ما مادة الوراثة؟
تستعمل الخلية الشفرة المختزنة فى مادتها الوراثية والتى تكون على 
صورة مركب كيميائى يسمى الحمض النووى المنقوص االكسجين او 

DNA . 

 
  DNAاكتشاف 

م ان نواة الخلية تحتوى على جزيئات  1800شف العلماء منذ عام اكت
 كبيرة اطلقو عليها اسم الحموض النووية .

م اكتشف العالم روزاليند فرانكلين ان الـ  1952فى عام :  DNAتركيب 
DNA   يتركب من سلسلتين من الجزيئات لهم شكل لولبى وباالعتماد

  DNAكلين الى ان شكل العلى االشعة السينية توصل الدكتور فران
 .يشبة السلم الحلزونى 

 

ـ تعرف على مادة الوراثة  1
. 

 
 
  

 
 

 
 
وضح دور العلماء فى  -2

 . DNAاكتشاف 
 
 
 . DNAاذكر تركيب  -3
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     الفصل الحى  تحدد الجينات الصفات الوراثية للمخلوق الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ على التعليمات الالزمة للحياة DNAيحتوى  الفكرة الرئيسية  DNAتابع مادة الوراثة 

     الحصة ـ الطفرة .          RNAـ الجين ـ  DNA المفردات الجديدة

   DNAعمل مطوية عن مادة الوراثة  اإلثراء  .................المحمول على الكروموسوم والمسؤول عن تصنيع بروتين محدد. DNAُيسمى الجزء من  التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم رالشرح والتفسي االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

 DNAيذكر الطالب نموضج ـ أن 1
. 

 
 
ـ أن يوضح الطالب كيف يتضاعف 2
 . DNAالـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ أن يعرف الطالب الجين .3
 

 
ـ أن يبين الطالب كيفية تصنيع 4

 البروتينات .

 DNAنمذجة تضاعف 
،  DNAتخيل أن لديك قطعة من  -1

قاعدة نيتروجينية. اكتب  12تتكون من 
هذه القواعد في  على ورقة تسلسل

 Tو Aمستعماًل األحرف  DNAجزيء 
يتحد دائًما مع  A. وتذكر أن Cو  Gو 

T و ،G . يتحد معC  ووضح على
؟  DNAالورقة كيف تتضاعف قطعة 
 DNAوما تسلسل القواعد على 

 الجديد؟
 التحليل

قارن بين ترتيب القواعد النيتروجينية 
األصلية وجزيئات  DNAعلى جزيئات 

DNA الجديد. 

؟ بناء على نموذج واطسون وكريك   DNAما الشكل : DNAنموذج 
يتكون جانبا السلم الحلزونى من تعاقب السكر وهو السكر الخماسى 
المنقوص االكسجين  ومجموعة الفوسفات فى حين تتكون درجات السلك 

 من جزيئات تسمى القواعد النتروجينية.
  DNAنسخ الـ 

االنقسام المنصف او المتساوى عندما تتضاعف الكروموسومات قبل 
داخل النواة وقد اظهر نموذج واطسون وكريك  DNAتتضاعف كمبية 
 .كيف يحدث ذلك 

 
 الجينات 

المحمول على الكروموسوم والمسؤول عن  DNAُيسمى الجزء من 
تصنيع بروتين محدد الجين. ويحتوي الكروموسوم الواحد على مئات 

 الجينات .
 تصنيع البروتينات 

الجينات فى النواة اال ان عملية تصنيع البروتينات تحدث فى  توجد
 الريبوسومات الموجودة فى السيتوبالزم .

 . DNAـ اذكر نموضج 1
 
 
ـحححح وضححححح كيححححف يتضححححاعف 2
 . DNAالـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ عرف الجين .3
 
 
ـحححححح بححححححين كيفيححححححة تصححححححنيع 4

 البروتينات .
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     الفصل تحدد الجينات الصفات الوراثية للمخلوق الحى  الفكــرة العامــــة  سموضوع الدر

     التاريخ على التعليمات الالزمة للحياة DNAيحتوى  الفكرة الرئيسية  DNAتابع مادة الوراثة 

     الحصة ـ الطفرة .          RNAـ الجين ـ  DNA المفردات الجديدة

   DNAاجمع معلومات عن مادة الوراثة  اإلثراء  المحمول على الكروموسوم والمسؤول عن تصنيع بروتين محدد................. DNAن ُيسمى الجزء م التهيئة

 .......أخرى.....○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس

 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

 RNAـ أن يصف الطالب تركيب 1
 ووظائفه  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ أن يذكر الجينات المسيطرة .2
 
 
 
 ـ أن يعرف الطالب الطفرة .3
 
 
 أن يوضح الطالب نتائج الطفرة . -4

 DNAنمذجة تضاعف 
،  DNAتخيل أن لديك قطعة من  -1

قاعدة نيتروجينية. اكتب  12تتكون من 
على ورقة تسلسل هذه القواعد في جزيء 

DNA  مستعماًل األحرفA وT  وG  و
C وتذكر أن .A  يتحد دائًما معT و ،G 

ووضح على الورقة كيف  Cيتحد مع .
؟ وما تسلسل  DNAتتضاعف قطعة 

 الجديد؟ DNAالقواعد على 

 

  RNAالحمض النووى الريبوزى
ولكنة يختلف عنة   DNAفى النواة وهو نسخة طبق االصل  عن الـ   RNAالـ يصنع 

 فى بعض الخصائص . 

 
 الجينات المسيطرة ) المتحكمة (

كل خلية تستعمل بعض الجينات من بين االف الجينات الموجودة فيها لتصنيع 
يام البروتينات وكل خلية تستعمل فقط الجينات التي تصنع البروتينات الالزمة للق

 بانشطتها فمثال تصنع البروتينات العضلية في الخاليا العضلية ال في الخاليا العصبية .
 الطفرة

 المكّونة للجين أو الكروموسوم في الخلية. DNAفالطفرة أى تغيير دائم في سلسلة 
 نتائج الطفرة

 تتحكم الجينات في الصفات التي تورث من الوالدين. فإذا حدث أي تغيير في الجينات
 فقد ينتج عنه تغيير في صفات المخلوق الحي .

 ووظائفه  . RNAـ صف تركيب 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ اذكر الجينات المسيطرة .2
 
 
 
 ـ عرف الطفرة .3
 
 
 وضح نتائج الطفرة . -4

 ( 53ص  5حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل للمخلوق الحى  تحدد الجينات الصفات الوراثية الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس 

 علم الوراثة
     التاريخ يعتمد نمو المخلوقات الحية على االنقسام الخلوى. الفكرة الرئيسية 

     الحصة الوراثة ـ الجين المقابل ـ علم الوراثة ـ التهجين ـ السائد  المفردات الجديدة

   اجمع معلومات عن علم الوراثة اإلثراء  المكّونة للجين أو الكروموسوم في الخلية. DNAسلسلة  ..............................أى تغيير دائم في التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير ستكشاف واالستقصاءاال األهداف السلوكية

 يعرف الطالب الوراثة .ـ أن 1
 
الطالب المقصود بعلم ـ أن يذكر 2

 الوراثة .
 
 
 
 
 
 
 
يوضح الطالب دور العالم ـ أن 3

 مندل فى علم الوراثة .

 نشــــاط
 DNAنمذجة تضاعف 

،  DNA تخيل أن لديك قطعة من -1
اكتب قاعدة نيتروجينية.  12تتكون من 

على ورقة تسلسل هذه القواعد في 
و  Aمستعماًل األحرف  DNA جزيء

T  وG  وC وتذكر أن .A  يتحد دائًما
ووضح على  Cيتحد مع . G، و Tمع 

؟  DNAالورقة كيف تتضاعف قطعة 
 DNAوما تسلسل القواعد على 

 الجديد؟
 التحليل

قارن بين ترتيب القواعد النيتروجينية 
 ة وجزيئاتاألصلي DNA على جزيئات

DNA .الجديد 

 الصفات الوراثية
 الوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء.  

 ما علم الوراثة ؟
إن دراسة كيفية انتقال الصفات الوراثية وتفاعلها فيما بينها هو ما يعرف 

 بعلم الوراثة.

 
 مؤسس علم الوراثة -مندل

لرياضيات والعلوم، وبدأ درس جريجور مندل وهو عالم نمساوّي ا
اهتمامه بالنبات منذ طفولته في بستان والده، حيث كان بمقدوره توقع 

 أنواع األزهار والثمار التي يمكن الحصول عليها عند تلقيح النباتات. 

 

 ـ عرف الوراثة .1
 
ـححححح اذكحححححر المقصحححححود بعلحححححم 2

 الوراثة .
 
 
 
 
 
 
 
ـ وضح دور العالم منحدل فحى 3

 علم الوراثة .

 ( 60ص  3حل سؤال الواجب )  جب المنزليالوا



 

 

 

     الفصل تحدد الجينات الصفات الوراثية للمخلوق الحى  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

 تابع علم الوراثة
     التاريخ يعتمد نمو المخلوقات الحية على االنقسام الخلوى. الفكرة الرئيسية 

     الحصة نيت ـ الطرز الجينية المتنحى ـ مربع با المفردات الجديدة

 عمل مطوية عن علم الوراثة  اإلثراء    ..............................هي انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء. التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○لذاتي   التعلم  ا○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس

 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

الوراثة فى  على يتعرف الطالبـ أن 1
 الحديقة .

 
 
 
 
 
 
 
يفرق الطالب بين الجينات السائدة ـ أن 2

 والجينات المتنحية .
 
 
 
 
 يوضح الطالب دور االحتماالت فىـ أن 3

 توقع الصفات .
 
 
 يصف الطالب مربع بانيت .أن  -4

 نشــــاط
 DNAنمذجة تضاعف 

،  DNA تخيل أن لديك قطعة من -1
قاعدة نيتروجينية. اكتب  12تتكون من 

 على ورقة تسلسل هذه القواعد في جزيء

DNA  مستعماًل األحرفA  وT  وG  و
C وتذكر أن .A  يتحد دائًما معT و ،G 

على الورقة كيف ووضح  Cيتحد مع .
؟ وما تسلسل  DNAتتضاعف قطعة 

 الجديد؟ DNAالقواعد على 
 التحليل

قارن بين ترتيب القواعد النيتروجينية على 
 DNA األصلية وجزيئات DNA جزيئات

 الجديد.

 الوراثة في الحديقة
كان مندل كلما لقح نباتين يحمالن صفتين متضادتين حملت النباتات الناتجة جميعها 

 .األبوين ، بينما تختفي الصفة األخرى، فسّماها نباتات هجينة صفة أحد

 
 العوامل السائدة والمتنحية

جود عامل ساَعد على ظهور صفة طول الساق أطلق عليه العامل السائد؛ وذلك ألنه 
ساد أو أخفى صفة قصر الساق. أما عامل الصفة التي لم تظهر أو اختفت فأطلق عليه 

 ُتسمى هذه العوامل اليوم الجينات السائدة والجينات المتنحية.اسم العامل المتنحي. و
 دور االحتماالت في توقع الصفات 

لجأ مندل إلى االحتماالت في تفسير نتائجه. ونظًرا إلى أنه كان يحصل على أعداد كبيرة 
ا.  من النباتات لدراسة الصفة الواحدة كانت نتائجه دقيقة جًدّ

 مربع بانيت 
بانيت الحرف الكبير للتعبير عن الجين السائد، والحرف الصغير  ُيستعمل في مربع

 للتعبير عن الجين المتنحي .

ـ تعرف على الوراثة فحى الحديقحة 1
. 

 
 
 
 
 
 
ـحححح فححححرق بححححين الجينححححات السححححائدة 2

 والجينات المتنحية .
 
 
 
ـ وضح دور االحتماالت فى توقحع 3

 الصفات .
 
 
 صف مربع بانيت . -4

 ( 60ص  4ال الواجب ) حل سؤ الواجب المنزلي
 

 



 

 

     الفصل تحدد الجينات الصفات الوراثية للمخلوق الحى  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

 تابع علم الوراثة
     التاريخ يعتمد نمو المخلوقات الحية على االنقسام الخلوى. الفكرة الرئيسية 

     الحصة ـ الجينات غير المتقابلة الطرز الشكلية ـ الجينات المتماثلة المفردات الجديدة

   اجمع معلومات عن علم الوراثة  اإلثراء  : فرق بين الجينات السائدة والجينات المتنحية . التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يفرق الطالب بين المخلوق ـ أن 1
متماثل الجينات والمخلوق غير 

 متماثل الجينات .
 
رسم كيفية أن يوضح الطالب  -2

 مربع بانيت .
 
 
 
 
 .يستعمل الطالب مربع بانيت ـ أن 3
 
 
 
مبادا علم  يذكر الطالبـ أن 4

 الوراثة .

 نشــــاط
 DNAنمذجة تضاعف 

،  DNA تخيل أن لديك قطعة من -1
قاعدة نيتروجينية. اكتب  12تتكون من 

على ورقة تسلسل هذه القواعد في 
و  Aمستعماًل األحرف  DNA جزيء

T  وG  وC وتذكر أن .A  يتحد دائًما
ووضح على  Cيتحد مع . G، و Tمع 

؟  DNA الورقة كيف تتضاعف قطعة
 DNAوما تسلسل القواعد على 

 الجديد؟

 الجينات المتقابلة تحدد الصفات الوراثية 
تحتوي معظم الخاليا في الجسم على جينين متقابلين على األقل 
للصفة الوراثية الواحدة، وتكون هذه الجينات المتقابلة محمولة على 

 أزواج الكروموسومات المتماثلة داخل النواة في الخلية .
 م مربع بانيترس

لتوقع ظهور صفة ما باستعمال مربع بانيت ُتَمثَّل أزواج الجينات  
المتقابلة ألحد اآلباء باستعمال الحروف في الصف العلوي لمربع 
بانيت، بحيث يحتوي كل مربع على حرف واحد، وتمثل أزواج 
الجينات المتقابلة لألب اآلخر في العمود األول، ثم ُتمأل كل المربعات 

الجدول بزوج من الجينات، واحد من كال األبوين. وتمثل األحرف في 
 التي يتم الحصول عليها الطرز الجينية المحتملة لألبناء.

 استعمال مربع بانيت 
( و  Bbتَزاوج قّط لون شعره أسود غير متماثل الجينات )  مثال :

( . استعمل مربع بانيت لتحديد احتمال والدة (bbقطة شعرها أشقر  
 شعره أسود. قطّ 

 مبادا الوراثة
نجح مندل في تفسير كيفية انتقال الصفات من اآلباء إلى األبناء 
وتمثيلها رياضًيّا. وأدرك وجود بعض العوامل في نبات البازالء 

 تسبب ظهور صفات وراثية محددة.

ـحححححح فححححححرق بححححححين المخلححححححوق 1
المتماثحححل الجينحححات والمخلحححوق 

 غير متماثل الجينات .
 

م مربححع وضححح كيفيححة رسحح -2
 بانيت .

 
 
 
 
 ـ استعمل مربع بانيت .3
 
 
 
 ـ اذكر مبادا علم الوراثة .4

 ( 60ص  5حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 

 

 

 



 

 

     الفصل توصف حركة األجسام بالتعبير عن سرعتها  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ حركة هى تغير فى الموضعال الفكرة الرئيسية   )الحركة والتسارع ( الحركة 9الفصل 

     الحصة السرعة ـ السرعة المتوسطة ـ السرعة اللحظية ـ السرعة المتجهة ـ اإلزاحة المفردات الجديدة

 الحركة  اجمع معلومات عن اإلثراء  تسطيع النباتات وبقية المنتجات تحويل طاقة الضوء الى طاقة كيميائية  خالل عملية............. التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يوضح الطالب أن الحركة هى ـ أن 1
 وضع .تغير الم

 
  

 
 
 
 
 
يذكر الطالب المقصود ـ أن 2

 . بالحركة النسبية 
يقارن الطالب بين المسافة ـ أن 3

 واإلزاحة .

 قياس السرعة اللحظية
 الخطوات :

ـ اختر نقطتين فى ساحة المدرسة 1
 مثال وعلمهما بشريط الصق .

 قس المسافة بين النقطتين . -2
استعمل ساعة إيقاف أو مؤقتا  -3

وانى لقياس الزمن الذى يقيس بالث
تحتاج إليه لقطع المسافة بين النقطة 

 األولى والنقطة الثانية .
قس الزمن الذى تحتاج إليه لقطع  -4

المسافة مرة وأنت تسير ببطء ومرة 
وأنت تسير أسرع ومرة وأنت تسير 
جزءا من المسافة ببطء ثم تسرع ثم 

 تبطئ بعد ذلك .

 تغّير الموضع 
 من موقع إلى آخر نقول إن موضعه تغّير. عندما يتحرك الجسم 

 
 الحركة النسبية 

 الجسم يتغّير موضعه إذا تحّرك بالنسبة إلى نقطة مرجعية محددة.
 المسافة واإلزاحة 

اإلزاحة تتضمن الُبعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية واتجاه 
 الحركة. 

 

ـ وضح أن الحركة هى تغيحر 1
 الموضع .

 
  

 
 
 
 
 
مقصحححود بالحركحححة ـححح اذكحححر ال2

 النسبية  .
ـحححححح قححححححارن بححححححين المسححححححافة 3

 واإلزاحة .

 ( 81ص  1حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل توصف حركة األجسام بالتعبير عن سرعتها  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

 تابع الحركة 
     التاريخ الحركة هى تغير فى الموضع الفكرة الرئيسية 

     الحصة السرعة ـ السرعة المتوسطة ـ السرعة اللحظية ـ السرعة المتجهة ـ اإلزاحة فردات الجديدةالم

 عمل مطوية  عن الحركة  اإلثراء  ما المقصود بالحركة النسبية ؟   التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○لتعلم  الذاتي   ا○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

 يعرف الطالب السرعة .ـ أن 1
 
يفرق الطالب بين السرعة أن  -2

 المتوسطة والسرعة اللحظية .
 
 
 
 
 
 
 
 
يوضح الطالب المقصود ـ أن 3

 بالسرعة المتجهة .
 

 يمثل الطالب الحركة بيانيا .أن ـ 4
 
أن يستخدم الطالب منحنيات  -5

المسافة ـ الزمن للمقارنة بين 
 سرعات األجسام .

 قياس السرعة اللحظية
 الخطوات :

ـ اختر نقطتين فى ساحة المدرسة مثال 1
 وعلمهما بشريط الصق .

 قس المسافة بين النقطتين . -2
استعمل ساعة إيقاف أو مؤقتا يقيس  -3

بالثوانى لقياس الزمن الذى تحتاج إليه 
لقطع المسافة بين النقطة األولى والنقطة 

 الثانية .
قس الزمن الذى تحتاج إليه لقطع  -4

المسافة مرة وأنت تسير ببطء ومرة وأنت 
تسير أسرع ومرة وأنت تسير جزءا من 
 المسافة ببطء ثم تسرع ثم تبطئ بعد ذلك .

 

 السرعة 
 التي يقطعها جسم ما في وحدة الزمن.السرعة هي المسافة 

 السرعة المتوسطة 
السرعة المتوسطة تحسب بقسمة المسافة الكلية التي يقطعها الجسم على 

 الزمن الالزم لقطع المسافة. 
 السرعة اللحظية 

 ُيطلق على مقدار سرعة الجسم عند لحظة محددة السرعة اللحظية.

 
 السرعة المتجهة 

 ي مقدار سرعته واتجاه حركته.السرعة المتجهة لجسم ه
 التمثيل البياني للحركة 

الزمن، حيث إن -بإمكانك تمثيل حركة جسم ما بيانًيا بمنحنى المسافة
 المحور األفقي يمثل الزمن بينما يكون المحور الرأسي ممثال للمسافة.

 منحنيات المسافة ـ الزمن ومقدار السرعة 
للمقارنة بين مقادير ُسرعات الزمن  -ُيمكن استخدام منحنيات المسافة

ث كان الطالب أ قطع  1األجسام. من خالل المنحنى تالحظ أنه بعد مضي 
 م، لذا فإن: مقدار سرعته المتوسطة خالل الثانية األولى :1مسافة 

 ـ عرف السرعة .1
 
فححححححححرق بححححححححين السححححححححرعة  -2

المتوسححطة والسححرعة اللحظيححة 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ـحح وضححح المقصححود بالسححرعة 3

 المتجهة .
 
 ـ مثل الحركة بيانيا .4
 

استخدم منحنيحات المسحافة  -5
ـ الزمن للمقارنة بين سحرعات 

 األجسام .

 ( 81ص  2حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل توصف حركة األجسام بالتعبير عن سرعتها  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

 التسارع 
     التاريخ ند زيادة أو إبطاء سرعة الجسم أو تغيير اتجاههيحدث التسارع ع الفكرة الرئيسية 

     الحصة التسارع المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن التسارع  اإلثراء  السرعة هى ...................................................... التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○ء  االكتشاف واالستقصا○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

 . يعرف الطالب التسارعـ أن 1
 
 
 
 
 
 
متى يحدث ـ أن يوضح الطالب 2

 التسارع لجسم .
 
 

باطئ يبين الطالب كيف تتـ أن 4
 األجسام .

 
يذكر الطالب سبب تغير اتجاه أن  -5

 حركة جسم .

 نشــــاط
 نمذجة التسارع

 الخطوات
استخدم شريًطا الصًقا لتحدد مساًرا على  -1

أرض الغرفة. ضع عالمات على الشريط 
سم،  40سم،  10الالصق، وحدد المسافات: 

سم، من بداية  250سم،  160سم،  90
 الشريط.

مرات متتالية منتظمة، بمعنى  صّفق بيديك  -2
أن تكون الفترة الزمنية بين كل تصفيقة والتي 
تليها متساوية. حاول أن تبدأ التصفيق عند 
بداية الشريط، وأن تكون الثانية عند العالمة 

سم(، والتي تليها عند العالمة  10األولى ) 
سم(، وهكذا حتى تصل إلى  40الثانية ) 

 .سم( 250العالمة األخيرة ) 

 

 التسارع والحركة 
التسارع التغير في سرعة الجسم المتجهة مقسوًما على الزمن يقصد ب

 الذي حدث فيه هذا التغير.

 
 تسريع األجسام 

يحدث التسارع لجسم ما عندما تتغير سرعته المتجهة. وألن زيادة مقدار 
 سرعة الدراجة يغير من السرعة المتجة لها؛ فإنها ستتسارع .

 امتباطؤ األجس
سم/ث، ثم استخدمت المكابح،  4تخيل اآلن أنك تقود دراجتك بسرعة 

فسيؤدي ذلك إلى تباطؤ سرعة الدراجة. لقد تغيرت السرعة المتجهة ألن 
 سرعة الدراجة تناقصت.

 تغير االتجاه 
تتغير السرعة المتجهة لجسم إذا تغير اتجاه حركته، وعندها ال يتحرك 

ار منحن، ويكون في حالة تسارع، الجسم في مسار مستقيم، بل في مس
 وهذا التسارع يصنع زاوية مع اتجاه الحركة 

 ـ عرف التسارع .1
 
 
 
 

 
 
ـ وضح متى يحدث التسحارع 2

 لجسم .
 
 

ـ بحين كيحف تتبحاطئ األجسحام 4
. 

 
اذكححححر سححححبب تغيححححر اتجححححاه  -5

 حركة جسم .

 ( 87ص  1حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل توصف حركة األجسام بالتعبير عن سرعتها  العامــــة  الفكــرة موضوع الدرس

 تابع التسارع 
     التاريخ يحدث التسارع عند زيادة أو إبطاء سرعة الجسم أو تغيير اتجاهه الفكرة الرئيسية 

     الحصة التسارع المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن التسارع   اإلثراء  ندما تتغير سرعته المتجهة.: يحدث ............................. لجسم ما ع التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم سيرالشرح والتف االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

 يحسب الطالب التسارع .ـ أن 1
 
 
 

 
 
يفرق الطالب بين التسارع ـ أن 2

 . الموجب والتسارع السالب 
 
 

 بيانيا . التسارعـ أن يمثل الطالب 3
 
  

 نشــــاط
 نمذجة التسارع

 الخطوات
استخدم شريًطا الصًقا لتحدد مساًرا على  -1

أرض الغرفة. ضع عالمات على الشريط 
سم،  40سم،  10حدد المسافات: الالصق، و

سم، من بداية  250سم،  160سم،  90
 الشريط.

صّفق بيديك مرات متتالية منتظمة، بمعنى   -2
أن تكون الفترة الزمنية بين كل تصفيقة والتي 
تليها متساوية. حاول أن تبدأ التصفيق عند 
بداية الشريط، وأن تكون الثانية عند العالمة 

تي تليها عند العالمة سم(، وال 10األولى ) 
سم(، وهكذا حتى تصل إلى  40الثانية ) 

 سم(. 250العالمة األخيرة ) 

 

 حساب التسارع

 
 التسارع الموجب والتسارع السالب

يتسارع الجسم عند زيادة مقدار سرعته، فيكون التسارع هنا في نفس اتجاه 
اه التسارع حركته، وكذلك فإن الجسم يتسارع عندما تتناقص سرعته، لكن اتج

 يكون في عكس اتجاه حركته.
 التمثيل البياني للتسارع

ُيمكن تمثيل تسارع جسٍم ما يتحرك في خط مستقيم بمنحنى بياني يمثل العالقة 
بين التغير في السرعة بالنسبة للزمن، وفي هذا النوع من المنحنيات يكون 

 .المحور الرأسي ممثل للسرعة، بينما يمثل المحور األفقي الزمن

 

 ـ احسب التسارع .1
 
 
 
 
 
ـ فرق بين التسارع الموجب 2

 والتسارع السالب  .
 
 
 ـ مثل التسارع بيانيا .3

 ( 87ص  2حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل توصف حركة األجسام بالتعبير عن سرعتها  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ يحدث التصادم عندما يرتطم جسم متحرك بجسم آخر الفكرة الرئيسية  كمية الحركة ) الزخم( والتصادمات

     الحصة الكتلة ـ القصور ـ الزخم ـ مبدأ حفظ الكتلة . المفردات الجديدة

اجمع معلومات عن كمية الحركة )الزخم(  اإلثراء  : فرق بين التسارع الموجب والتسارع السالب .  التهيئة
 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس اتوالتصادم

 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يوضح تأثير الكتلة فى تغير الحركة ـ أن 1
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 يعرف كمية الحركة ) الزخم ( .ـ أن 2
 
 
 
 
يوضح الطالب لماذا قد تكون كمية ـ أن 3

 الحركة )الزخم( بعد التصادم غير محفوظة.

 تطبيق الرياضيات
 14زخم دراجة : احسب زخم دراجة كتلتها 

 م/ث نحو الشمال. 2كجم، تتحّرك بسرعة 
 الحل :

 كجم 14المعطيات : الكتلة: ك =  -1
 م/ث شماالً. 2جهة: ع = السرعة المت

 المطلوب : حساب الزخم: خ =؟ كجم.م/ث. -2
الخطوات : عّوض بالمعطيات في معادلة  -3

 الزخم: خ = ك ع
 28م/ث شماالً( = ×  2× ) كجم( 14خ = ) 

 كجم.م/ث شماالً.
التحقق من اإلجابة : أوجد حاصل قسمة  -4

الجواب الذي حسبته على الكتلة؛ إذ يجب أن 
اب الذي ستحصل عليه مساوًيا يكون الجو

 للسرعة المعطاة في السؤال.

 الكتلة والقصور 
تؤّثر كتلة األجسام في مدى سهولة تغيير حالتها الحركية. وكتلة جسم ما هي كمية 

 المادة فيه. ووحدة الكتلة في النظام العالمي للوحدات هي الكيلوجرام.

 
 كمية الحركة)الزخم(

رجة صعوبة إيقافه. ويعتمد كمية الحركة الزخم على كل إن زخم جسم ما هو مقياس لد
من كتلة الجسم وسرعته المتجهة؛ حيث ُيعرف كمية الحركة الزخم بأنه حاصل ضرب 

 كتلة الجسم في سرعته. وعادة ما ُيرمز للزخم بالرمز خ .
 حفظ كمية الحركة الزخم 

  وفي أي تصادم ينتقل كمية الحركة الزخم من جسم إلى آخر. 

ضحححح تحححأثير الكتلحححة فحححى تغيحححر ـححح و
 الحركة .

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ عرف كمية الحركة ) الزخم ( .
 
 
 
 

ـ وضح لماذا قد تكون كمية الحركة 
)الححححححزخم( بعححححححد التصححححححادم غيححححححر 

 محفوظة.

 ( 94ص 1حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     لفصلا توصف حركة األجسام بالتعبير عن سرعتها  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ يحدث التصادم عندما يرتطم جسم متحرك بجسم آخر الفكرة الرئيسية  تابع كمية الحركة ) الزخم( والتصادمات

     الحصة الكتلة ـ القصور ـ الزخم ـ مبدأ حفظ الكتلة . المفردات الجديدة

 اتعمل مطوية عن كمية الحركة )الزخم( والتصادم اإلثراء  ر محفوظة.ـ وضح لماذا قد تكون كمية الحركة )الزخم( بعد التصادم غي التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم تفسيرالشرح وال االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يوضح الطالب مبدأ حفظ ـ أن 1
 الزخم .

 
 

يعدد الطالب انواع التصادمات ـ أن 2
. 
 
 

يتوّقع الطالب حركة األجسام، ـ أن 3
استناًدا إلى مبدأ حفظ كمية الحركة 

 )الزخم(.
 
 
 

 
 
يستخدم الطالب مبدأ حفظ أن  -4

الزخم لتحديد الكيفية التي تتحّرك بها 
 تصادم.بعض األجسام بعد ال

 تطبيق الرياضيات
زخم دراجة : احسب زخم دراجة كتلتها 

م/ث نحو  2كجم، تتحّرك بسرعة  14
 الشمال.
 الحل :

 كجم 14المعطيات : الكتلة: ك =  -1
 م/ث شماالً. 2السرعة المتجهة: ع = 

المطلوب : حساب الزخم: خ =؟  -2
 كجم.م/ث.

 

 مبدأ حفظ الزخم 
تصادمات التي تحدث بحين هحذه األجسحام ال المقصود بمبدأ حفظ الزخم أن ال

 تغّير الزخم الكلي لألجسام جميعها في المجموعة. والقوى الخارجية فقط.
 أنواع التصادمات 

إذ ترتد األجسام المتصادمة أحياًنا بعضها عحن بعحض، كمحا يححدث محع كحرة 
البولنج واألقماع، وفي تصادمات أخرى يتصادم جسمان فيلتحمان مًعا بعحد 

 دم، كما يحدث مع العبي كرة القدم .التصا
 استخدام مبدأ حفظ الزخم 

يمكححن اسححتخدام مبححدأ حفححظ الححزخم للتنبححؤ بالسححرعة المتجهححة لألجسححام بعححد 
تصحححادمها. وعنحححد اسحححتخدام مبحححدأ حفحححظ الحححزخم نفتحححرض أن الحححزخم الكلحححي 

 لألجسام المتصادمه ال يتغّير.

 
 التصادم واالرتداد 

ام المتصححادمة بعضححها عححن بعححض، كمححا فححي بعححض التصححادمات ترتححد األجسحح
يحححدث بححين السححيارات الصححغيرة فححي مدينححة األلعححاب. ويمكححن اسححتخدام مبححدأ 

 حفظ الزخم لتحديد الكيفية التي تتحّرك بها هذه األجسام بعد التصادم.

 ـ وضح مبدأ حفظ الزخم .1
 
 
 ـ عدد انواع التصادمات .2
 
 
ـحححح توقححححع حركححححة األجسححححام، 3

كميححة  اسححتناًدا إلححى مبححدأ حفححظ
 الحركة )الزخم(.

 
 

 
 
 
اسححتخدم مبححدأ حفححظ الححزخم  -4

لتحديحححد الكيفيحححة التحححي تتححححّرك 
بهحححححا بعحححححض األجسحححححام بعحححححد 

 التصادم.

 ( 94ص  3حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

     الفصل تتغير  حركة الجسم عندما تؤثر فيه قوة غير متزنة  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

 ل والقانون الثاني لنيوتن في الحركةالقانون االو
     التاريخ ال تتغير حركة الجسم عندما تكون القوة المحصلة المؤثرة فيه صفرا  الفكرة الرئيسية 

     الحصة القوة ـ القانون األول ـ القوة المحصلة ـ القوة المتزنة المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن القانون األول والثاني لنيوتن في الحركة اإلثراء  التي تتحّرك بها بعض األجسام بعد التصادم.استخدم مبدأ حفظ الزخم لتحديد الكيفية  التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء اف السلوكيةاألهد

 يعرف الطالب القوة .ـ أن 1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يذكر الطالب المقصود بالقوة ـ أن 2
 المحصلة .

 
 

يفرق الطالب بين القوة ـ أن 3
 المتزنة وغير المتزنة .

 
 
 

 مالحظة االحتكاك
 الخطوات

لصابون ( ضع قطعة قطعة من ا1
وممحاة ومفتاًحا بعضها جانب بعض 

 على سطح دفترك.
( ارفع ببطء وبثبات طرف دفترك، 2

والحظ ترتيب حركة األجسام على 
 الدفتر.
 التحليل

أي األجسام أعاله كانت قوة االحتكاك 
السكونية له أكبر، وأيها كانت له أقل؟ 

 فّسر إجابتك.

 

 القوة إما دفع أو سحب.القوة :

 
  جمع القوى

إن القوة المحصلة  هي التي تحدد كيفية تغير حركة جسم عندما تؤثر فيه 
أكثر من قوة. وعندما تتغير حركة الجسم فإن سرعته المتجهة تتغير 

 أيضا؛ وهذا يعني أن الجسم يتسارع.
 القوى المتزنة وغيرالمتزنة 

فإذا أثرت قوتان أو أكثر في جسم وألغي بعضها أثر بعض، ولم تحدث 
ا في السرعة المتجهة للجسم فإن هذه القوى تسمى قوى متزنة. تغييرً 

وفي هذه الحالة تكون القوة المحصلة صفًرا. أما إذا لم تكن القوة 
 المحصلة صفًرا تكون القوى قًوى غير متزنة.

 ـ عرف القوة .1
 
 
 
 
 
 
 
 
ـحححح اذكححححر المقصححححود بححححالقوة 2

 المحصلة .
 
 
ـحح فحححرق بحححين القحححوة المتزنحححة 3

 وغير المتزنة

 ( 120ص 6حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل  تتغير  حركة الجسم عندما تؤثر فيه قوة غير متزنة الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

تابع القانون االول والقانون الثاني لنيوتن 
 في الحركة

     التاريخ تلته إن تسارع الجسم يساوى ناتج قسمة القوة المحصلة على ك الفكرة الرئيسية 

     الحصة قوة االحتكاك ـ القوى غير المتزنة ـ القانون الثانى لنيوتن المفردات الجديدة

 عمل طوية عن القانون األول والثاني لنيوتن في الحركة اإلثراء  ما المقصود من القوة ؟ التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○صف الذهني  الع○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يذكر الطالب نص القانون ـ أن 1
 . األول 

 
 

 
 

يوضح الطالب المقصود بقوة ـ أن 2
 االحتكاك .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طالب بين أنواع يفرق الـ أن 3
 اإلحتكاك .

 مالحظة االحتكاك
 الخطوات

( ضع قطعة قطعة من الصابون وممحاة 1
 ومفتاًحا بعضها جانب بعض على سطح دفترك.

( ارفع ببطء وبثبات طرف دفترك، والحظ 2
 ترتيب حركة األجسام على الدفتر.

االحتكاك أي األجسام أعاله كانت قوة : التحليل 
السكونية له أكبر، وأيها كانت له أقل؟ فّسر 

 إجابتك.

 

 

 القوة والقانون األول لنيوتن في الحركة
ينص القانون األول لنيوتن على أنه إذا كانت القوة المحصلة المؤثرة في 
جسم ما تساوي صفًرا فإنه يبقى ساكًنا. وإذا كان الجسم متحرًكا فإنه 

 يم بسرعة ثابتة.يبقى متحرًكا في خط مستق
قوة االحتكاك. هي قوة ممانعة تنشأ بين سطوح األجسام  االحتكاك :

 المتالمسة، وتقاوم حركة بعضها بالنسبة إلى بعض.
 االحتكاك السكوني

ينشأ االحتكاك السكوني عن تجاذب الذرات على السطوح المتالمسة، 
حتكاك هذه وهذا يسّبب التصاق هذه السطوح عند تالمسها. وتزداد قوة اال

 مع ازدياد خشونة السطحين المتالمسين.
 االحتكاك االنزلقي الديناميكي 

تعمل قوة االحتكاك االنزالقي على تقليل سرعة الجسم المنزلق. فإذا دفعت 
جسًما على أرضية غرفة فسوف يؤثر االحتكاك االنزالقي فيه في عكس 

نزالقي إلى اتجاه حركته. وإذا توّقفت عن دفعه فسيؤدي االحتكاك اال
 توّقف الجسم عن الحركة.

 االحتكاك التدحرجي  
ينتج االحتكاك التدحرجي عندما يدور جسم فوق سطح. وفي مثال الدراجة 

 يكون االحتكاك التدحرجي بين إطارات الدراجة واألرض. 

 ـ اذكر نص القانون األول  .1
 
 
 
 
ـحححح وضححححح المقصححححود بقححححوة 2

 االحتكاك .
 
 
 
 
 
 
 اإلحتكاك .ـ فرق بين أنواع 3

 ( 120ص  7حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل تتغير  حركة الجسم عندما تؤثر فيه قوة غير متزنة  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

تابع القانون االول والقانون الثاني لنيوتن 
 في الحركة

     التاريخ المحصلة المؤثرة فيه صفرا ال تتغير حركة الجسم عندما تكون القوة  الفكرة الرئيسية 

     الحصة القوة ـ القانون األول ـ القوة المحصلة ـ القوة المتزنة المفردات الجديدة

 عن القانون األول والثاني لنيوتن في الحركة اجمع معلومات اإلثراء  ينشأ االحتكاك السكوني عن............................. التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ وطرق التدريسأساليب 
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يذكر الطالب نص القانون ـ أن 1
 . الثانى لنيوتن

 
 

ن الطالب وحدات قياس يبيـ أن 2
 القوة .

 
 

 

يعرف الطالب كال من الجاذبية ـ أن 3
 والوزن .

 
 
ـ أن يفرق الطالب بين الكتلة 4

 والوزن .

 
 

يوضح الطالب استخدامات أن  -5
 القانون الثانى لنيوتن .

 مالحظة االحتكاك
 الخطوات

( ضع قطعة قطعة من الصابون 1
وممحاة ومفتاًحا بعضها جانب بعض 

 ح دفترك.على سط
( ارفع ببطء وبثبات طرف دفترك، 2

والحظ ترتيب حركة األجسام على 
 الدفتر.

التحليل : أي األجسام أعاله كانت قوة 
االحتكاك السكونية له أكبر، وأيها كانت 

 له أقل؟ فّسر إجابتك.

 

 القانون الثاني لنيوتن
وي ناتج وينص القانون الثاني لنيوتن في الحركة على أن تسارع جسم ما يسا

قسمة محصلة القوة المؤثرة فيه على كتلته، ويكون اتجاه التسارع في اتجاه 
 القوة المحصلة.

 وحدات القوة
تقاس القوة بوحدة تسمى "نيوتن" . وحيث إن الكتلة تقاس في النظام الدولي 

 1نيوتن يساوي  1، لذا فإن 2للوحدات ب  كجم، ووحدة  التسارع م/ث 
نيوتن بأنه مقدار القوة المحصلة التي إذا أثرت في  1. وُيعّرف 2كجم.م/ث 

 .2م/ث 1كجم أكسبته تسارًعا مقداره  1جسم كتلته 
 الجاذبية 

 قوة الجاذبية تجعل األرض تدور حول الشمس، كما تجعل القمر يدور حول األرض.
وزن جسم ما هو مقدار قوة الجذب المؤثرة فيه إن وزنك على سطح  الوزن :

 الجذب بينك وبين األرض. األرض يساوي قوة
 الوزن والكتلة 

الوزن والكتلة كميتان مختلفتان؛ فالوزن قوة تقاس بوحدة نيوتن. فعندما تقف 
على الميزان المنزلي فإنك تقيس سحب الجاذبية األرضية، وهو قوة. أما الكتلة 
فهي مقدار ما في الجسم من مادة، وتقاس بالكيلوجرام. وكتلة جسم ما ثابتة ال 

 غير بتغير المكان .تت
 استخدام القانون الثاني لنيوتن 

يستخدم هذا القانون في حساب تسارع الجسم، عندما تكون كتلته والقوة المؤثرة فيه 
معلومتين. تذكر أن التسارع يساوي ناتج قسمة التغير في السرعة المتجهة على التغير 

 رعته المتجهة.في الزمن، وبمعرفة تسارع الجسم يمكن تحديد التغير في س

ـحح اذكححر نححص القححانون الثححانى 1
 لنيوتن .

 
 
 ـ بين وحدات قياس القوة .2
 

 
 
ـححح عحححرف كحححال محححن الجاذبيحححة 3

 والوزن .
 
 
 ـ فرق بين الكتلة والوزن .4
 
 
وضح استخدامات القحانون  -5

 الثانى لنيوتن .

 ( 120ص  3حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي



 

 

 

     الفصل  تتغير  حركة الجسم عندما تؤثر فيه قوة غير متزنة ــــة الفكــرة العام موضوع الدرس

تابع القانون االول والقانون الثاني لنيوتن 
 في الحركة

     التاريخ إن تسارع الجسم يساوى ناتج قسمة القوة المحصلة على كتلته  الفكرة الرئيسية 

     الحصة القانون الثانى لنيوتن قوة االحتكاك ـ القوى غير المتزنة ـ المفردات الجديدة

 عمل طوية عن القانون األول والثاني لنيوتن في الحركة اإلثراء  قوة ......................... تجعل األرض تدور حول الشمس، كما تجعل القمر يدور حول األرض. التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○لذهني  العصف ا○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

كيف تزداد ـ أن يوضح الطالب 1
 . وتتناقص السرعة 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 يحسب الطالب التسارع .أن  -2

 مالحظة االحتكاك
 الخطوات

ع قطعة قطعة من الصابون ( ض1
وممحاة ومفتاًحا بعضها جانب بعض 

 على سطح دفترك.
( ارفع ببطء وبثبات طرف دفترك، 2

والحظ ترتيب حركة األجسام على 
 الدفتر.

التحليل : أي األجسام أعاله كانت قوة 
االحتكاك السكونية له أكبر، وأيها كانت 

 له أقل؟ فّسر إجابتك.

 

 زيادة السرعة 
ثر قوة محصلة في جسم متحرك في اتجاه حركته فإن سرعته تتزايد. عندما تؤ

أن القوة تؤثر في اتجاه السرعة المتجهة للزالجة، وهذا ما  8فمثال يبين الشكل 
 يجعل الزالجة تتسارع، ومن ثم تزداد سرعتها المتجهة.

 
 نقصان السرعة

 اقص.إذا أثرت قوة محصلة في جسم في عكس اتجاه حركته فإن سرعته تتن
 حساب التسارع 

يستخدم القانون الثاني لنيوتن لحساب التسارع. افترض مثال أنك تسحب 
نيوتن، فيكون التسارع هو:  5كجم بقوة محصلة مقدارها  10صندوًقا كتلته 

 2م / ث  0٫5نيوتن = 5
 كجم               ت = ك. 10قمحصلة = 

ـحححححح وضححححححح كيححححححف تححححححزداد 1
 وتتناقص السرعة  .

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 احسب التسارع . -2

 ( 120ص  4حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي



 

 

 

     الفصل تتغير  حركة الجسم عندما تؤثر فيه قوة غير متزنة  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

تابع القانون االول والقانون الثاني لنيوتن 
 في الحركة

     التاريخ القوة المحصلة المؤثرة فيه صفرا  ال تتغير حركة الجسم عندما تكون الفكرة الرئيسية 

     الحصة القوة ـ القانون األول ـ القوة المحصلة ـ القوة المتزنة المفردات الجديدة

القانون األول والثاني لنيوتن في اجمع معلومات عن  اإلثراء  إذا أثرت قوة محصلة في جسم في عكس اتجاه حركته فإن سرعته ...................................... التهيئة
 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس الحركة

 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

 . المقصود باالنعطافح الطالب ـ أن يوض1
 
 
يذكر الطالب المقصود بالحركة ـ أن 2

 الدائرية .
 
أن يبين الطالب كيف تتحرك األقمار ـ 3

 الصناعية ؟
 
ـ أن يوضح الطالب كيف تؤثر مقاومة  4

 الهواء فى السرعة .
 
 
ـ أن يذكر الطالب المقصود بمركز الكتلة  5
. 

 مالحظة االحتكاك
 الخطوات

ة قطعة من الصابون وممحاة ( ضع قطع1
ومفتاًحا بعضها جانب بعض على سطح 

 دفترك.
( ارفع ببطء وبثبات طرف دفترك، والحظ 2

 ترتيب حركة األجسام على الدفتر.
التحليل : أي األجسام أعاله كانت قوة 

االحتكاك السكونية له أكبر، وأيها كانت له 
 أقل؟ فّسر إجابتك.

 

 االنعطاف 
اه القوة المحصلة المؤّثرة فحي جسحم متححّرك فحي اتجحاه السحرعة وال عندما ال يكون اتج

 معاكًسا لها يتحّرك الجسم عبر مسار منحٍن، بدالً من الحركة في خط مستقيم.
 الحركة الدائرية 

يتحّرك الراكب في الدوالب المتحّرك في مدينة األلعاب، في مسحار دائحري. وُيسحّمى هحذا 
 ئرية. النوع من الحركِة الحركَة الدا

 حركة القمر االصطناعي 
إن األرض تجذب األقمار االصطناعية نحوها مثلمحا تجحذب كحرة البيسحبول تماًمحا، إال أن 
ححا بحيححث تهححبط تضححاريس سححطح  الفححرق بينهمححا هححو أن األقمححار االصححطناعية تتحححرك أفقًيّ

 األرض بالمعدل نفسه الذي تسقط به هذه األقمار نحو األرض.
 مقاومة الهواء 

عرت بدفع الهواء لحك عنحدما تحركض أو تركحب دراجحة، إن دفحع الهحواء هحذا هحو لعلك ش
مقاومة الهواء، وهو شكل من أشكال االحتكاك الذي يؤّثر في األجسام المتحّركة خالله، 
وتزداد قوة احتكاك الهحواء  التحي ُيطلحق عليهحا أحياًنحا مقاومحة الهحواء  بازديحاد سحرعة 

 الجسم
 مركز الكتلة 
لجسم ما هو تلك النقطحة التحي يبحدو أن كتلحة الجسحم مرّكحزة فيهحا، وعنحدما مركز الكتلة 

تؤّثر في الجسم قوة ما، يتحّرك مركز كتلته كما لو أن القوة المحصلة تؤّثر فيه، ويكون 
 مركز الكتلة في األجسام ذات التماثل العالي مثل الكرة، في مركزها.

 

 ـ وضح المقصود باالنعطاف .1
 
 
ود بالحركة الدائريحة ـ اذكر المقص2
. 

 
ـحححح بححححين كيححححف تتحححححرك األقمححححار 3

 الصناعية ؟
 
ـ وضحححح كيحححف تحححؤثر مقاومحححة  4

 الهواء فى السرعة .
 
 
 ـ اذكر المقصود بمركز الكتلة . 5

 ( 120ص  5حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي



 

 

 

     الفصل متزنة  تتغير  حركة الجسم عندما تؤثر فيه قوة غير الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ تؤثر القوى فى صورة أزواج تتساوى مقدارا وتتعاكس اتجاها الفكرة الرئيسية  القانون الثالث لنيوتن في الحركة

     الحصة القانون الثالث لنيوتن فى الحركة . المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن القانون الثالث لنيوتن في الحركة اإلثراء  ...............................مركز الكتلة لجسم ما هو............................ التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير تكشاف واالستقصاءاالس األهداف السلوكية

ُيحّدد الطالب العالقة بين القوى التي ـ أن 1
 تؤثر بها بعض األجسام في بعض.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يثبت الطالب أن الفعل ورد الفعل ـ أن 2

 قوتان  تلغي إحداهما األخرى.
 
يوضح الطالب أن التغير فى الحركة ـ أن 3

 يعتمد على الكتلة .
 
  

 وجى القوةقياس ز
 الخطوات :

. اعمل في مجموعات ثنائية، ويحتاج كل 1
 شخص إلى ميزان نابضي.

. ثّبت خطافي الميزانين مًعا، واطلب إلى 2
زميلك أن يسحب أحدهما، على أن تسحب 

 الميزان
اآلخر في الوقت نفسه، وسّجل قراءة كل 

من الميزانين. لِيسحب كل منكما بقوة أكبر. 
 لجديدتين.ثم سّجل القراءتين ا

. تابع السحب، وسّجل القراءتين في كل 3
 مّرة.

 

 الفعل ورد الفعل 
أّما القانون الثالث لنيوتن فيصف لنا شيًئا آخر يحدث عندما يؤّثر جسم بقوة في جسم 

 آخر. افترض أنك تدفع حائًطا بيدك، فقد تندهش إذا علمت أن الحائط يدفعك أيًضا. 

 
 إحداهما األخرى  الفعل ورد الفعل قوتان  تلغي

القوى التي يؤّثر بها جسمان كل منهما في اآلخر، كثيًرا ما ُيطلق عليها اسم أزواج 
 الفعل ورد الفعل.

 التغّير في الحركة يعتمد على الكتلة
في بعض األحيان، ال يكون من السهل مالحظة آثار قوتي الفعل ورد الفعل؛ ألن أحد 

 يتحّرك عندما تؤّثر فيه قوة، أي يكون قصوره الجسمين ذو كتلة كبيرة، فيبدو أنه ال
ا، أي أن ميله كبيًرا للبقاء ساكًنا .  كبيًرا جًدّ

  

ـحح حححدد العالقححة بححين القححوى التححي 1
 تؤثر بها بعض األجسام في بعض.

 
 
 
 
  

 
ـ اثبت أن الفعل ورد الفعل قوتحان  2

 تلغي إحداهما األخرى.
 
ـححح وضحححح أن التغيحححر فحححى الحركحححة 3

 .كتلةيعتمد على ال
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     الفصل تتغير  حركة الجسم عندما تؤثر فيه قوة غير متزنة  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

 تابع القانون الثالث لنيوتن في الحركة
     التاريخ تؤثر القوى فى صورة أزواج تتساوى مقدارا وتتعاكس اتجاها الفكرة الرئيسية 

     الحصة القانون الثالث لنيوتن فى الحركة . المفردات الجديدة

 عمل مطوية عن القانون الثالث لنيوتن في الحركة اإلثراء  ؟ كيف يمكنك تن توضح  بأن التغير فى الحركة يعتمد على الكتلة التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

ـ أن يوضح الطالب كيف يفسر 1
 القانون الثالث حركة الصاروخ.

 
 
ـ أن يذكر الطالب المقصود بإنعدام 2

 الوزن .
 
 
 
 
 
ـ أن يتعرف الطالب على قياس  -3

 الوزن طبقا للقانون الثالث .
 

 ـ أن يعرف الطالب السقوط الحر .
 
 

ـ أن يفسر الطالب حركة األجسام 
 داخل مكوك الفضاء .

 قياس زوجى القوة
 الخطوات :

. اعمل في مجموعات ثنائية، ويحتاج كل 1
 شخص إلى ميزان نابضي.

طلب إلى . ثّبت خطافي الميزانين مًعا، وا2
زميلك أن يسحب أحدهما، على أن تسحب 

 الميزان
اآلخر في الوقت نفسه، وسّجل قراءة كل 

من الميزانين. لِيسحب كل منكما بقوة أكبر. 
 ثم سّجل القراءتين الجديدتين.

. تابع السحب، وسّجل القراءتين في كل 3
 مّرة.

 

 إطالق الصواريخ 
ى القانون الثالث لنيوتن؛ حيث إن عملية إطالق مكوك الفضاء مثال واضح عل

تولد محّركات الصاروخ الثالثة القوة التي ُيطلق عليها اسم قوة الدفع، وهي 
 التي تعمل على انطالق الصاروخ ورفعه 

 إنعدام الوزن
إن رواد الفضاء يعانون من حالة انعدام الوزن، كما لو كانت جاذبية األرض ال 

 تؤّثر فيهم.

 
 قياس الوزن 

على الميزان تؤّثر فيه بقوة، فيتحّرك مؤشر الميزان لُيبّين وزنك،  عندما تقف
وفي الوقت نفسه ومن خالل القانون الثالث لنيوتن يؤّثر الميزان في جسمك 

 بقوة نحو األعلى مساوية لوزنك.
 السقوط الحر وانعدام الوزن 

ا هو الجسم الذي يتأّثر بقوة واحدة فقط، هي ق وة الجسم الساقط سقوًطا حًرّ
 الجاذبية األرضية.

 انعدام الوزن فى المدار
لفهم كيفية حركة األجسام داخل مكوك فضاء يتحّرك في مداره حول األرض، 
ا بتسارع يساوي  تخّيل أنك تحمل بيدك كرة داخل مصعد يسقط سقوًطا حًرّ

 تسارع الجاذبية األرضية .

ـ وضح كيحف يفسحر القحانون 1
 الثالث حركة الصاروخ.

 
 
لمقصححححود بإنعححححدام ـحححح اذكححححر ا2

 الوزن .
 
 
 

 

 
ـحح تعححرف علححى قيححاس الححوزن  

 طبقا للقانون الثالث .
 
 

 ـ عرف السقوط الحر .
 
 

ـحح فسححر حركححة األجسححام داخححل 
 مكوك الفضاء .
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     الفصل خرى من الطاقة ، عند تدفق الشحنات الكهربائية فى دائرة كهربائية يمكن أن تتحول الطاقة الكهربائية الى اشكال ا الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

 التيار الكهربائى
     التاريخ يمكن أن تنتقل الطاقة الكهربائية الى األجهزة الكهربائية الموصولة بالدائرة الكهربائية الفكرة الرئيسية 

     الحصة ائية ـ الجهد الكهربائى ـ المقاومة الكهربائيةالتيار الكهربائى ـ الدائرة الكهرب المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن التيار الكهربائي اإلثراء  ما هو المقصود من السقوط الحر ؟ التهيئة

 أخرى............○عاوني  التعلم الت○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

وحدة على ـ أن يتعرف الطالب 1
 قياس التيار.

 
 
 
 
 
 
 
نموذج الدائرة الطالب ـ أن يصف 2

 الكهربائيةالبسيطة
 

 

ـ أن يوضح الطالب مما تتكون 3
 الدوائر الكهربائية .

 

الجهد  الطالبـ أن يعرف  4
 الكهربائى.

 
 
ـ أن يوضح الطالب كيف يسرى 5

 التيار الكهربائى .

 استقصاء القوة الكهربائية
 الخطوات :

 . ضع طبقة من الملح فوق الطبق.1
. رش قليال من مسحوق الفُلُفل فوق الملح. ال 2

 تستعمل الكثير من الفُلُفل.
ا بقطعة صوف.3  . ادلك مشًطا بالستيكًيّ

ى خليط الُفلفُل والملح بلطف، . قّرب المشط إل4
 والحظ ما يحدث.

 التحليل
. كيف استجاب كل من الملح و الفُلُفل مع 1

 المشط؟
. فّسر سبب استجابة الُفلفُل بصورة مختلفة 2

 عن استجابة الملح مع المشط.

 

 سريان الشحنة الكهربائية
ماء عبر وُيعّد النموذج الذي ُيمّثل تدّفق ال Aُيقاس التيار بوحدة أمبير 

منحدر بسبب قوة الجاذبية التي تؤثر فيه أفضل طريقة لتوضيح التيار 
  .  الكهربائي

 
 نموذج الدائرة الكهربائية البسيطة

الشحنات الكهربائية لن تتحّرك باستمرار إالّ عبر حلقة موصلة مغلقة، 
 ُتسّمى الدائرة الكهربائية.

 الدوائر الكهربائية
في أبسط أشكالها من مصدر للطاقة الكهربائية،  تتكّون الدائرة الكهربائية

 وأسالك توصيل. 
 الجهد الكهربائي

الُجهد الكهربائي للبطارية هو مقدار ما يكتسبه كل إلكترون من طاقة 
 وضع كهربائية.

 كيف يسري التيار الكهربائى
ا داخل  فعند توصيل طرف السلك مع البطارية تنتج البطارية مجاالً كهربائًيّ

فيؤّثر المجال الكهربائي بقوة في اإللكترونات، فيجبرها على السلك، 
 الحركة نحو القطب الموجب للبطارية.

ـحح تعححرف علححى وحححدة قيححاس 1
 التيار.

 
 
 
 
 
 
 
ـححححح صحححححف نمحححححوذج الحححححدائرة 2

 الكهربائيةالبسيطة
 

 

ـح وضححح ممححا تتكححون الححدوائر 3
 الكهربائية .

 

 ـ عرف  الجهد الكهربائى.4
 

 
 ـحح وضححح كيححف يسححرى التيححار5

 الكهربائى .
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     الفصل يمكن أن تتحول الطاقة الكهربائية الى اشكال اخرى من الطاقة ، عند تدفق الشحنات الكهربائية فى دائرة كهربائية  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ تنتقل الطاقة الكهربائية الى األجهزة الكهربائية الموصولة بالدائرة الكهربائيةيمكن أن  الفكرة الرئيسية  تابع التيار الكهربائى

     الحصة التيار الكهربائى ـ الدائرة الكهربائية ـ الجهد الكهربائى ـ المقاومة الكهربائية المفردات الجديدة

 عمل مطوية عن التيار الكهربائي اإلثراء  ........ُيقاس التيار بوحدة.................................. التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

أهمية ـ أن يوضح الطالب 1
 البطاريات .

 
 
  

 
  

 
 
 
 يبين الطالب عمر البطارية .ـ أن 2
 
 
يذكر الطالب المقصود ـ أن 3

بالمقاومة الكهربائية ووحدة قياسها 
. 

 استقصاء القوة الكهربائية
 الخطوات :

 . ضع طبقة من الملح فوق الطبق.1
. رش قليال من مسحوق الفُلُفل فوق 2

 عمل الكثير من الفُلفُل.الملح. ال تست
ا بقطعة صوف.3  . ادلك مشًطا بالستيكًيّ
. قّرب المشط إلى خليط الُفلفُل والملح 4

 بلطف، والحظ ما يحدث.

 

 البطاريات
تزّود البطارية الدائرة الكهربائية بالطاقة. وعند وصل طرفي البطارية 

 ترونات.الموجب والسالب بالدائرة تزداد طاقة الوضع الكهربائية لإللك

 
 عمر البطارية

تحتوي البطارية على كمية محّددة من المواد الكيميائية التي تتفاعل مًعا 
لتتحّول إلى مرّكبات أخرى منتجًة الطاقة الكيميائية، وعندما تستهلك 
المواد الكيميائية المتفاعلة يتوّقف التفاعل، وعندها ينتهي عمر البطارية 

 أو صالحيتها .
 ائيةالمقاومة الكهرب

ُيسّمى قياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات في السريان خالل 
، Ωالمادة المقاومة. وُتقاس المقاومة الكهربائية بوحدة ُتسّمى األوم 

 وللمواد العازلة عموًما مقاومة كهربائية أكبر كثيًرا من الموصالت.

 ـ وضح أهمية البطاريات .1
 
 
  

 
  

 
 
 
 ـ بين عمر البطارية .2
 
 
ـ اذكر المقصود بالمقاومة 3

 الكهربائية ووحدة قياسها .

 ( 146ص 2حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 

 



 

 

 

     الفصل يمكن أن تتحول الطاقة الكهربائية الى اشكال اخرى من الطاقة ، عند تدفق الشحنات الكهربائية فى دائرة كهربائية  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

التيار  تابع
 الكهربائى

     التاريخ يمكن أن تنتقل الطاقة الكهربائية الى األجهزة الكهربائية الموصولة بالدائرة الكهربائية الفكرة الرئيسية 

     الحصة التيار الكهربائى ـ الدائرة الكهربائية ـ الجهد الكهربائى ـ المقاومة الكهربائية المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن التيار الكهربائي اإلثراء  قاومة الكهربائية بوحدة ُتسّمى.................................ُتقاس الم التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء اف السلوكيةاألهد

ـ أن يفسر الطالب لماذا يفضل 1
استخدام النحاس فى صناعة األسالك 

. 
ـ أن يوضح الطالب الخصائص 2

عتمد عليها المقاومة تالتى 
 الكهربائية للسلك .

 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ أن يصف الطالب فتيل المصباح .3

 استقصاء القوة الكهربائية
 الخطوات :

 . ضع طبقة من الملح فوق الطبق.1
. رش قليال من مسحوق الفُلُفل فوق 2

 الملح. ال تستعمل الكثير من الفُلفُل.
ا بقطعة صوف.3  . ادلك مشًطا بالستيكًيّ
. قّرب المشط إلى خليط الُفلفُل والملح 4

 بلطف، والحظ ما يحدث.
 التحليل

. كيف استجاب كل من الملح و الفُلفُل 1
 المشط؟ مع

. فّسر سبب استجابة الفُلفُل بصورة 2
 مختلفة عن استجابة الملح مع المشط.

 

 استخدام السلك النحاس في المباني
يزداد مقدار الطاقة الكهربائية المتحّولة إلى طاقة حرارية بزيادة مقاومة السلك. 

 اء وللنحاس مقاومة كهربائية قليلة، لذلك فهو من أفضل المواد الموصلة للكهرب
 مقاومة السلك

تعتمد المقاومة الكهربائية للسلك أيًضا على طوله، وسمكه، باإلضافة إلى نوع 
المادة المصنوع منها. ومثل هوم؛ حيث يقل تدفقه في حالتين: األولى عند زيادة 

 طول الخرطوم، والثانية بنقصان قطره .

 
 فتيل المصباح الكهربائي

ا بدرجة كافية لتكون مقاومته ُيصنع فتيل المصباح الكهربائي من س لك رفيع جًدّ
كبيرة. وعند سريان التيار الكهربائي داخل الفتيل َيسُخن إلى درجة كافية 
النبعاث الضوء منه، ومع ذلك نجد أن الفتيل ال ينصهر؛ ألنه مصنوع من فلز 
ا، تفوق درجات انصهار الكثير من  التنجستن الذي له درجة انصهار عالية جًدّ

 األخرى .الفلزات 

ـ فسر لمحاذا يفضحل اسحتخدام 1
 النحاس فى صناعة األسالك .

 
ـححح وضحححح الخصحححائص التحححى 2
عتمححححححححد عليهححححححححا المقاومححححححححة ت

 الكهربائية للسلك .
 
 
 
 
 
 
 
 
 فتيل المصباح . صفـ 3

 ( 146ص 3حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل بائية الى اشكال اخرى من الطاقة ، عند تدفق الشحنات الكهربائية فى دائرة كهربائية يمكن أن تتحول الطاقة الكهر الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ يمكن أن تنتقل الطاقة الكهربائية الى األجهزة الكهربائية الموصولة بالدائرة الكهربائية الفكرة الرئيسية  الدوائر الكهربائية

ائر التوصيل على التوالى ـ دوائر التوصيل على التوازى  ـ القدرة الكهربائيةقانون اوم ـ دو المفردات الجديدة      الحصة 

 اجمع معلومات عن الدوائر الكهربائية  اإلثراء  : وضح الخصائص التى يعتمد عليها المقاومة الكهربائية للسلك . التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○عصف الذهني  ال○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يتعرف الطالب على تنظيم ـ أن 1
 التيار الكهربائى .

 
 
 
 
 
  
يوّضح الطالب العالقة بين ـ أن 2

ي والمقاومة الجهد والتيار الكهربائ
 في الدائرة الكهربائية.

 
 أن يذكر الطالب قانون أوم . -3
 

تفرق الطالبة بين الدوائر ـ أن 4
الموصلة على التوالى والموصلة 

 . على التوازى

 تكوين دائرى كهربائيى بسيطة
 الخطوات

فتيل المصباح الكهربائي ما هو إال  -1
جزء من سلك ضمن دائرة. ولكي 

د أن يتدّفق التيار يضيء المصباح ال ب
في الدائرة، ومنها الفتيل. تفّحص أحد 
المصابيح وتتّبع طرفي الفتيل وكيفية 

 اتصالهما بقاعدة المصباح.
. ِصل البطارية بالسلك النحاسي 2

والمصباح بحيث تحصل على إضاءة 
المصباح. )هناك أربعة احتماالت 

 للتوصيل(.
 

 تنظيم التيار الكهربائي 
ر المتدفق على الجهد الكهربائي الناتج عن البطارية الجهد ، تعتمد كمية التيا

ومقاومة المادة الموصلة. وللمساعدة على فهم هذه العالقة، تخّيل دلًوا قاعدته 
 متصلة بخرطوم ينساب الماء منه.

 
 الجهد والمقاومة 

، نجد أن الماء الهابط من  بالعودة إلى نموذج مضخة الماء الموّضح في الشكل
يخسر طاقة وضعه، وكلما زاد ذلك االرتفاع، ازدادت طاقة الماء أعلى 

المتحّولة، وتشبه زيادة االرتفاع في النموذج زيادة الجهد الكهربائي للبطارية 
 في الدائرة الكهربائية.

 قانون أوم 
 م× ج = ت (               أوم ) المقاومة×  (أمبير ) = التيار (فولت )الجهد

 على التوالي والتوازي الدوائر الموصولة 
تتحّكم الدائرة الكهربائية في التيار الكهربائي من خالل توفير المسارات السليمة 
وغير المقطوعة الالزمة لتدّفق اإللكترونات فيها. ولعلك الحظت استخدام حبال 
من المصابيح الكهربائية الملونة في االحتفاالت، ُتزين بها واجهات المباني 

 والشوارع.

عححرف علححى تنظححيم التيححار ـحح ت1
 الكهربائى 

 
 
 
 
 

  
العالقححة بححين الجهححد  ـحح وضححح2

والتيححار الكهربححائي والمقاومححة 
 في الدائرة الكهربائية.

 

 اذكر قانون أوم . -3
 

ـ فرق بين الدوائر الموصحلة 4
علححى التححوالى والموصححلة علححى 

 التوازى .

 ( 154ص 3حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 

 



 

 

 

     الفصل يمكن أن تتحول الطاقة الكهربائية الى اشكال اخرى من الطاقة ، عند تدفق الشحنات الكهربائية فى دائرة كهربائية  الفكــرة العامــــة  سموضوع الدر

     التاريخ كهربائيةيمكن أن تنتقل الطاقة الكهربائية الى األجهزة الكهربائية الموصولة بالدائرة ال الفكرة الرئيسية  تابع الدوائر الكهربائية

     الحصة قانون اوم ـ دوائر التوصيل على التوالى ـ دوائر التوصيل على التوازى  ـ القدرة الكهربائية المفردات الجديدة

 عمل مطوية عن الدوائر الكهربائية  اإلثراء  : فرق بين الدوائر الموصلة على التوالى والموصلة على التوازى . التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ وطرق التدريس أساليب
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

ـ أن يوضح الطالب كيفية التوصيل 1
 على خط واحد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ أن يعرف الطالب دائرة التوصيل 2

 المتفرع .
 
أن يذكر الطالب كيفية حماية  -3

 الدوائر الكهربائية .
 

 تكوين دائرى كهربائيى بسيطة
 الخطوات

فتيل المصباح الكهربائي ما هو إال  -1
جزء من سلك ضمن دائرة. ولكي 

يضيء المصباح ال بد أن يتدّفق التيار 
فّحص أحد في الدائرة، ومنها الفتيل. ت

المصابيح وتتّبع طرفي الفتيل وكيفية 
 اتصالهما بقاعدة المصباح.

. ِصل البطارية بالسلك النحاسي 2
والمصباح بحيث تحصل على إضاءة 

المصباح. )هناك أربعة احتماالت 
 للتوصيل(.

 
 

 التوصيل ضمن خط واحد 
يوجد في دوائر التوصيل على التوالي مسار واحد للتيار الكهربائي، 

سري خالله، وإذا قطع هذا المسار فلن يسري التيار الكهربائي، لي
 وستتوّقف جميع األجهزة الكهربائية المتصلة بهذه الدائرة عن العمل. 

 
 التوصيل المتفّرع

دائرة التوصيل على التوازي دائرة كهربائية تحتوي على أكثر من تفرع 
 يمكن أن يتدّفق فيه التيار الكهربائي .

 ر الكهربائيةحماية الدوائ
يزداد التيار المتدفق من البطارية أو أي مصدر قدرة آخر في دوائر 
التوصيل على التوازي كلما أضيفت أجهزة أخرى للدائرة. لذا ترتفع درجة 
حرارة األسالك. وقد يؤدي استمرار ذلك االرتفاع في درجة الحرارة إلى 

 حدوث حريق.

ـ وضح كيفية التوصيل علحى 1
 خط واحد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـحححح عححححرف دائححححرة التوصححححيل 2

 المتفرع .
 
اذكر كيفيحة حمايحة الحدوائر  -3

 الكهربائية .

 ( 154ص 4حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 

 



 

 

 ج

     الفصل هربائية يمكن أن تتحول الطاقة الكهربائية الى اشكال اخرى من الطاقة ، عند تدفق الشحنات الكهربائية فى دائرة ك الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ يمكن أن تنتقل الطاقة الكهربائية الى األجهزة الكهربائية الموصولة بالدائرة الكهربائية الفكرة الرئيسية  تابع الدوائر الكهربائية

     الحصة ربائيةقانون اوم ـ دوائر التوصيل على التوالى ـ دوائر التوصيل على التوازى  ـ القدرة الكه المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن الدوائر الكهربائية  اإلثراء  عرف  دائرة التوصيل المتفرع ؟  التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء لسلوكيةاألهداف ا

ـ أن يذكر الطالب معادلة القدرة 
 الكهربائية .

 
ـ أن يوضح الطالب تكلفة الطاقة 

 الكهربائية .
 
 
 

ـ أن يبين الطالب كيفية تجنب 
 الصدمات الكهربائية .

 
ـ أن يوضح الطالب المقصود 

 بالصدمة الكهربائية .
 
 

أضرار على الب ـ أن يتعرف الط
 البرق .

 تكوين دائرى كهربائيى بسيطة
 الخطوات

فتيل المصباح الكهربائي ما هو إال  -1
جزء من سلك ضمن دائرة. ولكي 

يضيء المصباح ال بد أن يتدّفق التيار 
في الدائرة، ومنها الفتيل. تفّحص أحد 
المصابيح وتتّبع طرفي الفتيل وكيفية 

 اتصالهما بقاعدة المصباح.
ل البطارية بالسلك النحاسي . صِ 2

والمصباح بحيث تحصل على إضاءة 
المصباح. )هناك أربعة احتماالت 

 للتوصيل(.

 

 القُدرة الكهربائية
 معادلة القدرة الكهربائية:

 ج× الجهد )فولت(              القدرة = ت × القدرة )واط( = التيار )أمبير( 
 تكلفة الطاقة الكهربائية

ستهالك الطاقة، أو هي كمية الطاقة التي ُتستهلك في الثانية القدرة هي معدل ا
الواحدة. فعندما تستعمل مجّفف الشعر فإنك بذلك تستهلك مقداًرا من الطاقة 

دقائق  5الكهربائية يعتمد على قدرة الجهاز وزمن استخدامه. فإذا استخدمته 
ة ضعف ما دقائق اليوم تكون قد استهلكت اليوم طاقة كهربائي 10يوم أمس و 

 استهلكته أمس.
 الكهرباء والسالمة

هل شعرت يوًما بصدمة كهربائية ناتجة عن الكهرباء الساكنة، مثل لمس 
مقبض الباب أو السيارة، أو بعض المالبس في يوم جاف؟ إن ذلك الشعور 
مشابه للوخز أو لسع الحشرات، ولكن للكهرباء تأثيًرا أخطر كثيًرا من ذلك؛ فقد 

الدفاع المدني في السنوات الماضية وفاة العديد من األشخاص  لت إحصاءاتجّ س
 بسبب الصعق بالكهرباء.

 الصدمة الكهربائية
إذا سرى تيار كهربائي في جسمك فسوف تعاني من صدمة كهربائية؛ إذ يشبه 
جسمك في بعض األحيان سلًكا معزواًل؛ فالسوائل داخل جسمك موصلة جيدة 

 للكهرباء .
 األمان من البرق

سّبب البرق في البلدان الماطرة قتل بعض الناس بأعداد أكبر ممن يموتون ي
بسبب العواصف واألعاصير في المعدل. وتحدث أغلب حاالت الموت واإلصابة 

 بسبب البرق خارج المنازل.

ـححححححح اذكحححححححر معادلحححححححة القحححححححدرة 
 الكهربائية .

 
ـحححححح وضححححححح تكلفححححححة الطاقححححححة 

 الكهربائية .
 
 
 

ـحح بححين كيفيححة تجنححب الصححدمات 
 هربائية .الك

 
ـححح وضحححح المقصحححود بالصحححدمة 

 الكهربائية .
 
 

 ـ تعرف أضرار البرق .

 ( 154ص 2حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل تؤثر المغانط بقوة بعضها فى بعض كما تؤثر أيضا بقوة فى الشحنات الكهربائية المتحركة  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ تولد الشحنات الكهربائية المتحركة مجاالت مغناطيسية . الفكرة الرئيسية  للمغناطيسالخصائص العامة 

     الحصة المجال المغناطيسى ـ المنطقة المغناطيسية ـ الغالف المغناطيسى للكرة األرضية المفردات الجديدة

 علومات عن الخصائص العامة للمغناطيس  اجمع م اإلثراء  ـ بين كيفية تجنب الصدمات الكهربائية . التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

الطالب على استعماالت ـ أن يتعرف 
 المغناطيس قديما .

 
 
 
 
 

 ـ أن يذكر الطالب المقصود بالمغانط.
 
 
 

ـ أن يوضح الطالب كيف يستدل على 
 المجال المغناطيسى ؟

 مالحظة المجال المغناطيسى
 الخطوات

. ضع قليالً من برادة الحديد في طبق 1
بتري بالستيكي، ثم ثّبت غطاءه بشريط 

 الصق شفاف.
عدًدا من المغانط فوق الطاولة، . اجمع 2

واحمل طبق بتري فوق كل مغناطيس، 
والحظ برادة الحديد، وارسم شكلها على 

 ورقة.
. رّتب مغناطيسين أو أكثر في أوضاع 3

مختلفة فوق الطاولة، ثم ضع البرادة فوقها 
 والحظ ما يحدث لها.

 

 

 استعماالت المغناطيس قديما 
هناك معدًنا ُيسّمى المجناتيت يجذب القطع  الحظ الناس منذ آالف السنين أن

الحديدية وقطًعا أخرى من المعدن نفسه. وقد اكتشفوا أنهم عندما يدلكون قطًعا 
حديدية بهذا المعدن تصبح هذه القطع الحديدية كالمجناتيت تجذب غيرها من 

 المعادن. 

 
 المغانط 

جسام المصنوعة المغناطيس الطبيعي جزء من معدن المجناتيت. حيث يجذب األ
من الحديد والفوالذ، ومنها المسامير ومشابك الورق، كما يجذب غيره من 

 المغانط، أو يتنافر معه.
 المجال المغناطيسي

تؤّثر القوة المغناطيسية ضمن منطقة ُتحيط بالمغناطيس ُتسّمى المجال 
المغناطيسي. ويمكن الكشف عن هذه المنطقة بنشر برادة حديد حول 

 حيث تترتب على شكل خطوط منحنية تحيط بالمغناطيس . المغناطيس،

  

ـحححح تعححححرف علححححى اسححححتعماالت 
 المغناطيس قديما .

 
 
 
 
 

 ـ اذكر المقصود بالمغانط.
 
 
 

ـححح وضحححح كيحححف يسحححتدل علحححى 
 المجال المغناطيسى ؟

 ( 154ص 2حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل بقوة بعضها فى بعض كما تؤثر أيضا بقوة فى الشحنات الكهربائية المتحركة  تؤثر المغانط الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ تولد الشحنات الكهربائية المتحركة مجاالت مغناطيسية . الفكرة الرئيسية  تابع الخصائص العامة للمغناطيس

     الحصة الف المغناطيسى للكرة األرضيةالمجال المغناطيسى ـ المنطقة المغناطيسية ـ الغ المفردات الجديدة

 عمل مطوية عن الخصائص العامة للمغناطيس   اإلثراء  المغناطيس .................................. جزء من معدن المجناتيت التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○لتعلم  الذاتي   ا○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

 بالمنطقةـ أن يذكر الطالب المقصود 
 المغناطيسية .

 
 

يوضح الطالب المقصود ـ أن 
 بالمجال المغناطيسى لألرض .

 
 

ـ أن يذكر الطالب بعض الحيوانات 
 بها مغناطيس طبيعى.التى 

 
 

ـ أن يبين الطالب المجال 
 المغناطيسي األرضي المتغّير.

 
 ـ أن يصف الطالب إبرة البوصلة .

 مالحظة المجال المغناطيسى
 الخطوات

. ضع قليالً من برادة الحديد في طبق 1
بتري بالستيكي، ثم ثّبت غطاءه بشريط 

 الصق شفاف.
، . اجمع عدًدا من المغانط فوق الطاولة2

واحمل طبق بتري فوق كل مغناطيس، 
والحظ برادة الحديد، وارسم شكلها على 

 ورقة.
. رّتب مغناطيسين أو أكثر في أوضاع 3

مختلفة فوق الطاولة، ثم ضع البرادة فوقها 
 والحظ ما يحدث لها.

 

 توليد المجال المغناطيسي
ل يمكن أن تصبح بعض المواد مثل الحديد، مغناطيًسا، وُيحيط بها مجا

 مغناطيسي. كيف تنشأ المجاالت المغناطيسية؟
يتولّد المجال عندما تتحّرك الشحنات الكهربائية؛ فحركة اإللكترونات مثالً 

ا.  تولّد مجاالً مغناطيسًيّ
 المجال المغناطيسي لألرض  

وُتسّمى المنطقة المحيطة باألرض والتي تتأّثر بالمجال المغناطيسي 
 رة األرضية.لألرض الغالف المغناطيسي للك

 المغناطيس الطبيعي
للنحل والحمام وغيرهما من المخلوقات أدوات مالحة طبيعية خاصة؛ فهي 
تستفيد من المغناطيسية إليجاد طريقها. وبدالً من البوصلة وهب هللا لهذه 

 المخلوقات قطًعا صغيرة من معدن المجناتيت داخل أجسامها 
 المجال المغناطيسي األرضي المتغّير 

بقى أقطاب المجال المغناطيسي األرضي ثابتًة في مكانها، فالقطب ال ت
سنة مضت،  20الشمالي يقع اآلن في مكان يختلف عما كان عليه قبل 

. وقد يحدث أكثر من ذلك، كأن ينعكس اتجاه المجال 7كما ُيبّين الشكل 
 المغناطيسي لألرض. 

 البوصلة
الي وجنوبي، وعند إبرة البوصلة قضيب مغناطيسي صغير، له قطبان شم

وضعها في مجال مغناطيسي تدور ثم تثبت في اتجاه يوازي خطوط 
 المجال.

ـحححح اذكححححر المقصححححود بالمنقطححححة 
 المغناطيسية .

 
 

ـححح وضحححح المقصحححود بالمجحححال 
 المغناطيسى لألرض .

 

 
ـحح اذكححر بعححض الحيوانححات التححى 

 بها مغناطيس طبيعى.
 
 

ـححح بحححين المجحححال المغناطيسحححي 
 األرضي المتغّير.

 
 ف إبرة البوصلة .ـ ص

 ( 154ص 2) حل سؤال الواجب  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل تؤثر المغانط بقوة بعضها فى بعض كما تؤثر أيضا بقوة فى الشحنات الكهربائية المتحركة  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ ت المغناطيسية تيارات كهربائية .يمكن أن تولد المجاال الفكرة الرئيسية  التيار الكهربائي والمغناطيسية

     الحصة المغناطيس الكهربائى ـ التيار المتردد ـ التيار المستمر  المفردات الجديدة

 لومات عن التيار الكهربائي والمغناطيسية  اجمع مع اإلثراء  ُتسّمى المنطقة المحيطة باألرض والتي تتأّثر بالمجال المغناطيسي لألرض .................... للكرة األرضية التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

رف الطالب المغناطيس يعـ أن 
 الكهربائى .

 
 
 
 

يذكر الطالب استخدام المغانط ـ أن 
 الكهربائية .

 
 

يوضح الطالب التجاذب والتنافر ـ أن 
 المغناطيسى .

 
 

يصف الطالب المحرك ـ أن 
 الكهربائى .

 مالحظة المجال المغناطيسى
 الخطوات

. ضع قليالً من برادة الحديد في طبق بتري 1
 ّبت غطاءه بشريط الصق شفاف.بالستيكي، ثم ث

. اجمع عدًدا من المغانط فوق الطاولة، 2
واحمل طبق بتري فوق كل مغناطيس، والحظ 

 برادة الحديد، وارسم شكلها على ورقة.
. رّتب مغناطيسين أو أكثر في أوضاع مختلفة 3

فوق الطاولة، ثم ضع البرادة فوقها والحظ ما 
 يحدث لها.

 

 المغناطيس الكهربى
ا  ى السلك الذي ُيلف حول قلب حديدي،ُيسمّ  ويحمل تياًرا كهربائًيّ

 الكهربائي.المغناطيس 

 
 استخدام المغانط الكهربائية

يمكن التحّكم في المجال المغناطيسي للمغانط الكهربائية بتشغيلها أو 
 إيقاف عملها، من خالل التحكم في التيار الكهربائي .

 التجاذب والتنافر المغناطيسي 
عن جهاز كهربائي يوّلد حركة، كالمروحة مثااًل. كيف يمكن للطاقة  ابحث

الكهربائية التي دخلت المروحة أن تتحّول إلى طاقة حركية لشفرات 
 المروحة؟

 المحّرك الكهربائي 
كما يؤّثر مغناطيسان كل منهما في اآلخر بقوة، فإن مغناطيًسا وسلًكا 

ا يتبادالن القوى بي نهما؛ حيث إن المجال المغناطيسي يحمل تياًرا كهربائًيّ
 المحيط بالسلك يجعله ُيسحب نحو المغناطيس، أو يتنافر معه.

 

ـ عرف المغناطيس الكهربحائى 
. 

 
 
 
 

ـححححح اذكحححححر اسحححححتخدام المغحححححانط 
 الكهربائية .

 
ـحححح وضححححح التجححححاذب والتنححححافر 

 المغناطيسى .
 

 ـ صف المحرك الكهربائى .

 ( 183ص 1) حل سؤال الواجب  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل  تؤثر المغانط بقوة بعضها فى بعض كما تؤثر أيضا بقوة فى الشحنات الكهربائية المتحركة الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ يمكن أن تولد المجاالت المغناطيسية تيارات كهربائية . الفكرة الرئيسية  تابع التيار الكهربائي والمغناطيسية

     الحصة المحرك الكهربائى ـ المولد الكهربائى فردات الجديدةالم

 عمل مطوية عن التيار الكهربائي والمغناطيسية   اإلثراء  ـ اذكر استخدام المغانط الكهربائية التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○الذاتي   التعلم  ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يتعرف الطالب على الغالف ـ أن 
 المغناطيسى للكرة األرضية .

 
 

يذكر الطالب المقصود بالشفق ـ أن 
 القطبى .

 
 

  
 
 
 
 

يوضح الطالب استعمال المغانط ـ أن 
 .د الكهرباء فى تولي

 
يصف الطالب طريقة عمل ـ أن 

 المولد الكهربائى .

 مالحظة المجال المغناطيسى
 الخطوات

. ضع قليالً من برادة الحديد في طبق بتري 1
 بالستيكي، ثم ثّبت غطاءه بشريط الصق شفاف.

. اجمع عدًدا من المغانط فوق الطاولة، 2
واحمل طبق بتري فوق كل مغناطيس، والحظ 

 لحديد، وارسم شكلها على ورقة.برادة ا
. رّتب مغناطيسين أو أكثر في أوضاع مختلفة 3

فوق الطاولة، ثم ضع البرادة فوقها والحظ ما 
 يحدث لها.

 

 الغالف المغناطيسي للكرة األرضية
تبعث الشمس جسيمات مشحونة عبر الفضاء، تخترق المجموعة 

يقترب هذا التيار من  الشمسية بما يشبه التيار الكهربائي الضخم، وعندما
 األرض يؤثر فيه مجالها المغناطيسي بقوة ويحرفه عن اتجاهه.

 الشفق القطبي
تزداد في بعض األحيان كمية الجسيمات المشحونة التي تبعثها الشمس في الفضاء في 
كل مرة، وُيّشتت مجال األرض المغناطيسي الكثير منها، إالّ أن بعضها يولّد جسيمات 

بقات الغالف الجوي العليا لالرض، فتتحّرك مع اتجاه المجال مشحونة داخل ط
المغناطيسي لالرض، وتنحرف نحو قطبي األرض، فتتصادم هذه الجسيمات مع ذرات 

 الغالف الجوي .

 
 استعمال المغانط في توليد الكهرباء

يقوم المجال المغناطيسي في المحّرك الكهربائي بتحويل الطاقة الكهربائية إلى 
ركية. وعلى العكس من ذلك، هناك جهاز ُيسّمى المولد الكهربائي، طاقة ح

 يستخدم المجال المغناطيس ليحّول الحركة إلى كهرباء.
 المولّد الكهربائي

ل السلك في صورة حلقة، ولكي تدور الحلقة، هناك  إلنتاج التيار الكهربائي، يشكَّ
غّير التيار مصدر خارجي للحركة وظيفته تدويرها، وخالل كل نصف دورة يُ 

الكهربائي المتولّد في السلك اتجاهه، مّما ُيسّبب ترّدد التيار من الموجب إلى 
 السالب .

ـححححححح تعحححححححرف علحححححححى الغحححححححالف 
 المغناطيسى للكرة األرضية .

 
 

ـحححح اذكححححر المقصححححود بالشححححفق 
 القطبى .

 
 
  

 
 

ـح وضححح اسححتعمال المغححانط فححى 
 توليد الكهرباء .

 
ـحح صحححف طريقحححة عمحححل المولحححد 

 .الكهربائى 

 ( 183ص 2) حل سؤال الواجب  الواجب المنزلي
 



 

 

 

     الفصل تؤثر المغانط بقوة بعضها فى بعض كما تؤثر أيضا بقوة فى الشحنات الكهربائية المتحركة  الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

     التاريخ سية تيارات كهربائية .يمكن أن تولد المجاالت المغناطي الفكرة الرئيسية  تابع التيار الكهربائي والمغناطيسية

     الحصة المحول الكهربائى ـ الشفق القطبى .  المفردات الجديدة

 اجمع معلومات عن التيار الكهربائي والمغناطيسية   اإلثراء  ـ صف طريقة عمل المولد الكهربائى . التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

انواع التيار ـ أن يذكر الطالب 
 الكهربائى .

 

الطالب وظيفة المولدات ـ أن يوضح 
 الكهربائية . 

 
 

 ب الجهد الكهربائى.يعرف الطالـ أن 
 

يذكر الطالب أهمية المحول ـ أن 
 الكهربائى .

 
 
 
 
 
 

يبين الطالب نسبة تحويل ـ أن 
 المحول الكهربائى .

 مالحظة المجال المغناطيسى
 الخطوات

. ضع قليالً من برادة الحديد في طبق بتري 1
 بالستيكي، ثم ثّبت غطاءه بشريط الصق شفاف.

وق الطاولة، . اجمع عدًدا من المغانط ف2
واحمل طبق بتري فوق كل مغناطيس، والحظ 

 برادة الحديد، وارسم شكلها على ورقة.
. رّتب مغناطيسين أو أكثر في أوضاع مختلفة 3

فوق الطاولة، ثم ضع البرادة فوقها والحظ ما 
 يحدث لها.

 

 أنواع التيار الكهربائي
ا بدالً من التيار المتردّ  د. وفي التيار المستمر تنتج البطارية تياًرا مستمًرّ

DC  .تتدّفق اإللكترونات في اتجاه واحد 
 محطات توليد

القدرة الكهربائية ُتنتج المولّدات الكهربائية معظم الطاقة الكهربائية المستخدمة في 
العالم. ويولّد المولّد الصغير الطاقة لمنزل واحد. أّما المولّدات الضخمة في محطات 

 ة فُتنتج ما يكفي من الكهرباء آلالف المنازل.توليد القدرة الكهربائي
 الجهد الكهربائي

يتم نقل الطاقة الكهربائية المولّدة في محطات القدرة الكهربائية إلى 
 المنازل باستخدام األسالك. 

 تغيير الجهد الكهربائي
المحّول الكهربائي جهاز ُيغّير الجهد الكهربائي للتيار المترّدد، مع ضياع 

 الطاقة.القليل من 

 
 نسبة تحويل المحّول الكهربائي

سواء أكان المحول رافًعا للجهد أو خافًضا له، فإن نسبة عدد لفات الملف 
االبتدائي إلى عدد لفات الملف الثانوي تساوي النسبة بين الجهد الداخل 

 إلى المحول والجهد الخارج منه.

ـ اذكر انحواع التيحار الكهربحائى 
. 
 

ت ـحححح وضححححح وظيفححححة المولححححدا
 الكهربائية . 

 

 
 ـ عرف الجهد الكهربائى.

 
ـحححححح اذكححححححر أهميححححححة المحححححححول 

 الكهربائى .
 
 
 
 
 
 

ـحح بححين نسححبة تحويححل المحححول 
 الكهربائى .

 ( 183ص 3) حل سؤال الواجب  الواجب المنزلي
 

 



 

 

 

     الفصل  الكهربائية المتحركة تؤثر المغانط بقوة بعضها فى بعض كما تؤثر أيضا بقوة فى الشحنات الفكــرة العامــــة  موضوع الدرس

 تابع التيار الكهربائي والمغناطيسية
     التاريخ يمكن أن تولد المجاالت المغناطيسية تيارات كهربائية . الفكرة الرئيسية 

     الحصة المغناطيس الكهربائى ـ التيار المتردد ـ التيار المستمر  المفردات الجديدة

 عمل مطوية عن التيار الكهربائي والمغناطيسية   اإلثراء  ....................... جهاز ُيغّير الجهد الكهربائي للتيار المترّدد، مع ضياع القليل من الطاقة............... التهيئة

 أخرى............○التعلم التعاوني  ○  التعلم  الذاتي ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير االستكشاف واالستقصاء األهداف السلوكية

يوضح الطالب المقصود ـ أن 
 بالموصالت الفائقة .

 
 

العالقة بين الطالب يذكر ـ أن 
 الموصالت الفائقة والمغانط .

 
 
 
 

 

استخدامات  على يتعرف الطالبـ أن 
 ائقة .المواصالت الف

 
 
 
 
 
 

 

 
يفسر الطالب كيفية إنتاج صور ـ أن 

 الرنين المغناطيسى .

 مالحظة المجال المغناطيسى
 الخطوات

. ضع قليالً من برادة الحديد في طبق بتري 1
 بالستيكي، ثم ثّبت غطاءه بشريط الصق شفاف.

. اجمع عدًدا من المغانط فوق الطاولة، 2
ظ واحمل طبق بتري فوق كل مغناطيس، والح
 برادة الحديد، وارسم شكلها على ورقة.

. رّتب مغناطيسين أو أكثر في أوضاع مختلفة 3
فوق الطاولة، ثم ضع البرادة فوقها والحظ ما 

 يحدث لها.

 

 الموصالت الفائقة
يتدّفق التيار الكهربائي بسهولة عبر المواد الموصلة، ومنها الفلزات، على 

بر المواد الموصلة، والتي تؤدي إلى الرغم من وجود بعض المقاومة للتيار ع
 تسخين الموصل بفعل تصادمات اإللكترونات المتحّركة مع ذرات الموصل.

 الموصالت الفائقة والمغانط
للموصالت الفائقة صفة أخرى غير عادية. فعلى سبيل المثال، يتنافر 
المغناطيس مع المادة الفائقة التوصيل؛ فعندما يقترب المغناطيس منها تقوم 
المادة الفائقة التوصيل بتوليد مجال مغناطيسي معاكس لمجال المغناطيس، مما 

 يؤدي إلى طفو المغناطيس فوق سطح المادة الفائقة التوصيل .
 استخدام المواصالت الفائقة

من االستخدامات األخرى للمواد الفائقة التوصيل استخدامها في صناعة خطوط 
ة، دون أدنى خسارة للكهرباء، وتحويلها نقل الطاقة الكهربائية لمسافات بعيد

إلى حرارة، ومن الممكن استخدامها في صناعة الشرائح اإللكترونية ألجهزة 
 الحاسوب.

 
 إنتاج صور الرنين المغناطيسي

٪ من الذرات الموجودة في جسم اإلنسان. ونواة  63ُتشّكل ذرات الهيدروجين 
 كسلوك مغناطيس صغير. ذرة الهيدروجين هي البروتون الذي يبدو سلوكه

ـ وضح المقصحود بالموصحالت 
 الفائقة .

 
 

ـ اذكر العالقة بحين الموصحالت 
 الفائقة والمغانط .

 
 

ـححححححححح تعحححححححححرف اسحححححححححتخدامات 
 المواصالت الفائقة .

 
 
 
 
 
 
 

ـححح فسحححر كيفيحححة إنتحححاج صحححور 
 الرنين المغناطيسى .

 ( 183ص 4حل سؤال الواجب )  الواجب المنزلي
 


