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 خواص المحاليل -1 –القسم  –الوحدة السادسة 
   أنواع المحاليل                                                                                      مكونات المحلول

  الماء مثل  المادة التي توجد بكمية  أكبر في المحلول( المذيب ) 
 الملح مثل     ة أقل في المحلولالمادة التي توجد بكمي( المذاب )

؟ أي جزء يحدد حالة المحلول  المذيب أو المذاب 
  المذيب ألنه موجود بكمية كبيرة 

%نيتروجين 78الهواء محلول يحتوي علي  -ا
 %أكسجين 21و

واألكسجين والمواد النيتروجين هو المذيب   -2
   األخري مذاب

 ثالثا التركيز
 دة من مذاب معين في مقدار معين من المحلولهو الكمية الموجو )التركيز (

 مركز  -2مخفف  -1التركيز نوعان -1

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

 رابعا مسألة  التركيز

         ( من المحلول4.0L(  من السكر في) 800gمسألة احسب التركيز)   -ج
  200g/L=4÷800الحل 

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

 في كمية معينة من المذيب عند درجة حرارة وضغط معينين)الذائبية (هي أقصي كمية من المذاب يمكن أن تذوب -1
 )التركيز ( هو الكمية الموجودة من مذاب معين في مقدار معين من المحلول -2
  وضغط معينينالمحلول الذي يحتوي علي الكمية القصوي من المذاب التي يمكن أن يحتويها المحلول عند درجة حرارة  مشبع ()المحلول ال -3
 ؟ وضغط معينينعند درجة حرارة  ال يزال بإمكانه إذابة المزيد من المذاب )المحلول المشبع ( المحلول الذي  -4

 الضغط -2درجة الحرارة -1تذوب العوامل التي تؤثر في الكمية  التي يمكن أن 

 أوال تأثير درجة الحرارة 
 درجة الحرارة  باذديادذائبية السكر في الماء  تزداد )في المذابات الصلبة( -أ

 درجة  حرارة المحلول  اذدياد ذائبية الغاز في السائل عند تنخفض )في المذابات الغازية (-ب
  ثاني أكسيد الكربوناز الصودا أو المشروبات الغازية تحتوي علي غ -ج
  مثال علي ذوبان غاز في سائل:  الصودا أو المشروبات الغازية -د

 ثانيا  تأثير الضغط 
 تجعلها أكثر ذائبيةكيف يغير  الضغط ذائبية كثير من الغازات ؟  

  ضغطيكون الغاز تحت ما الذي يحافظ علي ثاني أكسيد الكربون الذائب في علبة مياه غازية غير مفتوحة ؟ 
 ال هل يؤثر الضغط في ذائبية مذاب صلب في السائل ؟

 درجة الحرارة زيادة  -3سحق المذاب  -2 تحريك المحلول -1ذوبان المذاب  سرعة العوامل التي تؤثر في 
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 المحاليل الحمضية والقاعدية  -2 –القسم  –الوحدة السادسة 
 والخل والثمار والخضروات الورقية الخضراء  األحماض موجودة في البطاريات أو المطر الحمضي او الحليب -1
 القواعد موجودة في المنظفات ومضادات الحموضة وبيكربونات الصوديوم -2
 قارن بين األحماض والقواعد ؟ -3
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 قارن بين األحماض والقواعد ؟
 القاعدة الحمض 
 نتج أيون الهيدروكسيد)القاعدة( مادة كيميائية ت )الحمض ( مادة كيميائية تنتج أيون الهيدرونيوم تعريف 

 (+O3H الهيدرونيوم :أيون يحمل شحنة موجبة) 

 يتكون عندما  يذوب حمض في الماء 

(-OH الهيدروكسيد :أيون سالب يتكون عند ) 

 ذوبان القاعدة في الماء
 معادلة تفكك الحمض 

 معادلة تفكك القاعدة 
 ( ال تحتوي علي أيون الهيدروكسيد3NHاألمونيا )

 لتركيز أيونات الهيدرونيوم هو مقياس عكسي : (pHهيدروجيني )الرقم ال
 7الحمض رقمه الهيدروجيني أقل من 

 
 7 يساويالمتعادل رقمه الهيدروجيني 
 7من  كبر القاعدة رقمه الهيدروجيني أ
 (5م من رق رقم صفر أقويتركيز أيونات الهيدرونيوم ) يزدادالرقم الهيدروجيني  يقل قوة الحمض تزداد عندما 

 (8من رقم  أقوي 14رقم تركيز أيونات الهيدرونيوم ) قليالرقم الهيدروجيني   زداديقوة القاعدة  تزداد عندما 
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 كيف تحسب الفرق في الحمضية  
 ) n10(يتم تمثيل الفرق في الحمضيىة ب -1
 100وتساوي    )210ويكون ) 2=12-14يكون الفرق في الحمضية  12واألمونيا   14مثال اذا كان هيدروكسيد الصوديوم  -2  

 (؟pHكيف يقاس الرقم الهيدروجيني )
 (pHمقياس الرقم الهيدروجيني ) -3أشرطة اختبار الرقم الهيدروجيني -   2كواشف الرقم الهيدروجديني -1

 7محلول متعادل رقمه  يتكون 3عند إضافة القواعد مثل هيدروكسيد الصوديوم  للحمض الذي تركيزه 

 مركب يتغير لونه عند قيم مختلفة للرقم الهيدروجيني )الكاشف (هو 
 درجات(8)ضع دائرة حول حرف األجابة الصحيحة فيما يلي ول السؤال األ

 ؟    ما المحلول  -1 
A-                   نحاسB-   خل       C                - ماء نقي                             D-  كعكة بالزيت 

 ؟      9( يساوي pHنات التي تتوفر بكمية أكبر في محلول رقمه الهيدروجيني )ما األيو  -2
A- أيونات الهيدروجين          B-  أيونات الهيدرونيوم         C          -   أيونات الهيدروكسيد                D-  أيونات األكسجين 

 ( تكون   ؟OHالشحنة التي يحملها أيون الهيدروكسيد ) -3

A-                       موجبةB-  سالبة C                              -                    متعادلة                      D-   ليس له شحنة 
 المادة األكثر حمضية هي  ؟ -4

A-  4الطماطم ذات الرقم الهيدروجيني                                                          B-  2عصير الليمون رقمه الهيدروجيني 

C  -  6الحليب  رقمه الهيدروجيني                                              D-  1حمض المعدة رقمه الهيدروجيني 
 المحلول الذي يحتوي علي الكمية القصوي من المذاب التي يمكن أن يحتويها المحلول عند درجة حرارة معينة ؟ -5

A- لول غير المشبع                المحB- المحلول الفوق المشبع C              - المشبع المحلول                         D-المخلوط 

 ؟أقصي كمية من المذاب التي يمكن أن تذوب في كمية معينة من المذيب عند درجة حرارة وضغط معينين -6

A-          المحلول                    B- لذائبيةا C                -    المذاب                                       D- المذيب 
 ؟    تتفاعل األحماض مع الفلزات ويتصاعد غاز  -7

A-                   النيتروجينB-   األكسجين       C                -  الهيدروجين                          D-  الكلور 
 ؟    اعل القواعد مع األحماض لتكون المحاليل المتعادلة و................. تتف -8

A-                   الماءB-  كربونات  الصوديوم       C                - االمونيا                    D- هيدروكسيد الكالسيوم 
 درجة(  2  (ضع الكلمات التالية في  المكان المناسب في الجدول التالي   -ب
الحليب )حمض الالكتيك( – 4     األمونيا -3  ل الشامبو   توجد في المنظفات م -2     تعمل كمضادات للحموضة -1   

 درجات(3  (ما العوامل الثالثة التي تزيد من سرعة الذوبان   -ب
1- ...........................................    2-...........................................    3-     ........................................... 

 درجة(1  ((   من المحلول        2.0L(  من السكر في) 10gمسألة احسب التركيز)   -ج
................................. ............................................... ......................................................................... .............. ................. 

  علل عدم تذوق األحماض والقواعد عند الكشف عن هويتها في المختبرات  -د
................................. ............................................... ........................................................................ .............. .................. 

 القواعد األحماض
 

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

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

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

-------------------------------------------  
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 خصائص الحياة  -1 –القسم  – بعة الوحدة السا
   الكائنات التي لديها كل خصائص الحياة( )الكائنات الحية 

 ما خصائص  الكائنات الحية ؟ 

 النمو والتطور -2التنظيم -1

االتزان  -5االستجابة للمؤثرات  -4التكاثر -3 

 استخدام الطاقة   -6الداخلي 
 ظيم أوال التن

 متعددة الخاليا  أحادية الخلية  
 ( الكائنات التي تتألف من خلية واحدة )الكائنات أحادية الخلية  التعريف 

 
 ( الكائنات التي تتألف من)الكائنات متعددة الخاليا  

 تريلونيات من الخاليا المتخصصة

 خاليا متخصصة خاليا غير متخصصة التخصص
 الحيوان اإلنسان –لنبات ا الخميرة -البكتيريا  مثال 

 ثانيا النمو والتطور 

 مثل تتطور أبو ذنيبة ليصبح ضفدعا بالغا -1

 رجلأابو ذنيبة يفقد ذيله وتتحول إلي  -2

 )النمو ( زيادة في حجم الخاليا وعددها -3

 )التطور ( هو تتطور الخاليا لتصبح أكثر تخصصا-4
 ثالثا التكاثر

 الكائنات الحية )التكاثر ( إنتاج  المزيد من -1

 التكاثر مهم لضمان استمرار بقاء الكائنات الحية   -2
 االستجابة للمؤثراتابعا ر

 المؤثرات الخارجية  المؤثرات الداخلية  
 التغير في بيئة الكائن الحي التي تؤثر فيه  )المؤثرات الخارجية( تكون داخل الكائن الحي نفسه )المؤثرات الداخلية( التعريف 

 استجابة النبات للضوء -1 الشعور بالعطش -2الشعور بالجوع -1 التخصص

 استجابة الجلد للضوء الشمس  -2

 تبريد درجة حرارة الحيوان في األيام الحارة-3

 س كيف يبرد الحيوان في األيام الحارة؟

 الحيوان فينتج بذلك تدفق المزيد من الدم للجلد فيبرد-2يزداد قطر األوعية الدموية للحيوان         -1
 االتزان الداخليخامسا 

 ) االتزان الداخلي ( قدرة الكائنات الحية  علي المحافظة علي ثبات الظروف الداخلية عند تغير الظروف الخارجية-1

 ؟ االتزان الداخلي ما أهمية المحافظة علي -2

 يضمن قيام الخاليا بوظائفها وجعلها تعمل بشكل طبيعي 

  37درجة حراة الجسم  -3 
 ؟37ارتفعت درجة حراة الجسم عن  اماذا يحدث اذ -4

 37يحدث تعرق أوارتعاش أو تغيرات في تدفق الدم للحفاظ علي درجة حراة الجسم عند 

  البرامسيوم )الفجوة المنقبضة (تجمع الفائض من الماء وتضخه حارج الخلة في  -5
 سادسا استخدام الطاقة

 مليات التي تؤديها  تستخدم الكائنات الحية الطاقة في كل الع-1

  الشمس مصدر الطاقة في نبات الصبار هي-2
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 تصنيف الكائنات الحية -2 –القسم  – بعة الوحدة السا
 صنفوا الكائنات الحية إلي مجموعتين كبرتين هما الحيوان والنباتات أرسطوالفيلسوف اليوناني -1
 وان وشكل الحيوان وحجمهالحيوانات بناء علي وجود الدم الحمراء وبيئة الحيأرسطوصنف  -2

 وفقا لبنية النبات وحجمه سواء أكان النبات شجرة أم شجيرة أم عشبا النباتاتأرسطوصنف  -3
  التراكيب  المتشابهةالكائنات الحية  بناء علي  لينيوسصنف -4
  المملكتينالكائنات الحية  إلي مجموعتين رأسيتين  أسماهما  لينيوسصنف  -5
 نظام الممالك الخمس لتصنيف الكائنات الحية هما   صاحب دينغ ويتيكرروبرت هارالعالم  -6

  األوليات والطالئعيات والنباتات والفطريات والحيوانات

 تحديد فوق الممالك 
 الكائنات حقيقية النواة -3الكائنات الحية القديمة -2البكتيريا -1فوق الممالك ثالثة 
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 األسماء العلمية 
  النظام ثنائي التسميةنظاما تسمية للكائنات الحية أسماءه  لينيوسوضع العالم -1
 االسم العلمي يتكون من كلمتين األولي الجنس والثانية النوع -2

 )النوع ( مجموعة من الكائنات الحية التي لها سمات وراثية متشابهة -3
 )الجنس ( مجموعة من أنواع متشابهة -4

  نوع -جنس  –عائلة -رتبة  -طائفة  –شعبة  –مملكة  –لكة فوق مممستويات التصنيف بالترتيب      -5
 يوجد اسم علمي واحد فقط لكل كائن حي  -6
 يوجد أكثر من اسم شائع لكل كائن حي -7

 )المفتاح ثنائي التفرع (  سلسلة من األوصاف المرتبة في مجموعات ثنائية تكشف للمستخدم هوية كائن حي مجهول

 عن رسم تخطيطي متفرع يوضح العالقات بين الكائنات الحية )المخطط التشعبي (عبارة 

 نزي كلهم تحتوي رئتان االسلمندر والسحلية وفأر الهمستر والشمب-1
 الشمبانزي الوحيد الذي لديه إصبع إبهام يقابل بقية األصابع-2
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 استكشاف الحياة -3 –القسم  – بعة الوحدة السا
 تطوير المجاهر 

 شخاص من رؤية تفاصيل الكائنات الحية التي اليمكن رؤيتها بالعين المجردةمكن اختراع المجاهر األ -1
 )اكتشاف الخاليا وتسميتها (أهم االكتشافات بإستخدام مجهر  واحد منروبرت هوك حقق العالم  -2
 عن حجمها األصلي مرة 270قام أنطون فان ليفينهوك بتطوير المجهر وقدرته علي التكبير  -3
 ية الجسم الذي يتم تكبيرهمدي وضوح  رؤ )الدقة ( -4
 من حيث قوة التكبير والدقةالمجاهر تختلف  -5

 المجهر اإللكتروني -2    المجهر الضوئي  -1أنواع المجاهر       المجاهر أنواع 

 المجهر اإللكتروني -2 المجهر الضوئي -1 

 الميتة فقط ()ألشياء غير الحيةالرؤية  لرؤية الكائنات الحية واألشياء غير الحية االستخدام 
 مرة عن حجمها األصلي 000001 مرة عن حجمها األصلي 1500 قوة التكبير 

 أي حوالي جزئين من المليار )نانومترا 0.2    (حوالي  ميكرومترا  أي حوالي جزئين من المليون0.2 الدقة 

 ( SEMs)المجاهر اإللكترونية الماسحة  -Ms )  (TE 2المجاهر اإللكترونية النافذة  -1 المجهر المركب -2المجهر البسيط  -1 األنواع 

المجاهر التي   )المجهر الضوئي (-1    أوال المجاهر الضوئية 
 تستخدم الضوء والعدسات لتكبير صورة أي جسم 

 تستخدم لرؤية الكائنات الحية واألشياء غير الحية  -2
 ألصليمرة عن حجمها ا 1500تستطيع المجاهر الضوئية تكبير الصورة -3
 أي حوالي جزئين من المليون  اميكرومتر0.2دقة المجهر الضوئي حوالي -4

علل بعض األجسام بحاجة إلي صبغة مثل كريات الدم البيضاء عند 
 بوضوح حتي تستطيع رؤية تفاصيلها فحصها ؟

  المجهر المركب -2المجهر البسيط  -1المجاهر الضوئية نوعان -5

 المركبالمجهر  -2 المجهر البسيط -1 

 عدسة عينية  -2 عدسة شيئية-1أكثر من عدسة  واحدة فقط عدد العدسات 

 )قوة التكبير ( هو حاصل ضرب قوة تكبير العدسة الشيئية في حاصل ضرب قوة تكبير العدسة العينية -6

 10x40=400xمجهر؟    فكم تكون قوة تكبير ال   40xوالعدسة الشيئية    10xمسألة اذا كانت قوة تكبي العدسة العينية  -7
 ؟ثانيا المجاهر اإللكترونية 

 هي المجاهر التي تستخدم مجال مغناطيسيا لتركيز شعاع األلكترونات عبر جسم معين أو علي سطح جسم معين ) المجاهر اإللكترونية(-1
 مرة عن حجمها األصلي 000001تكبير الصورة  اإللكترونيةتستطيع المجاهر -2

 أي حوالي جزئين من المليار )نانومترا 0.2    (حوالي ترونية المجاهر اإللكدقة -3
    ( TEMs)النافذة المجاهر اإللكترونية  -2  ( SEMs)الماسحة  المجاهر اإللكترونية -1المجاهر اإللكترونية نوعان -4

   ( TEMs)المجاهر اإللكترونية النافذة  -2 ( SEMs)المجاهر اإللكترونية الماسحة   -1 

 دراسة األجسام الصغيرة للغاية مثل تركيبات الخلية تتكون صورة ثالثية األبعاد علي جهاز الكمبيوتر  - خدام  االست
 رؤية األجسام الميتة فقط  -
 تتكون الصورة علي جهاز كمبيوتر  -

 يمرر اإللكترونات عبر الجسم يمرر اإللكترونات فوق سطح  الجسم تمرير االلكترونات
  استخدامات المجاهر

 جراحات الدماغ -مثل إعتام عدسة العين العمليات الجراحية-1

 دراسة  األحافير-2
 لدراسة األدلة التي تم جمعها في مسرح الجريمة  الطب الشرعي-3
 بحثا عن الشوائب فحص الصلب -4
 دراسة المجوهرات -5
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 الحياةو الخاليا -1 –القسم  – ثامنةالوحدة ال
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 ليةالخ – 2-القسم  -8 –الوحدة 

 أوال شكل الخاليا وحركتها 

 

 

 قارن بين السياط واألهداب 
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 انتقال المواد والخاليا – 3-القسم  -8 –الوحدة  
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 يا والطاقةالخال – 4-القسم  -8 –الوحدة 
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 أنظمة كوكب االرض  - 1القسم  - 9 -ةالوحد

 رض( : كرة صلبة في الفضاء تحيط بها االغلفة)كوكب األ
طبقة غير مرئية من الغازات التي تحيط بالكوكب اليمكن رؤية الهواء   ( الغالف الجوي)-1

 ولكن يمكن الشعور به عندما تهب الرياح
 مالحةالذبة او الع يقع اسفل طبقة الهواء وهو النظام الذ يحوي المياه: (الغالف المائي )-2

 قة رقيقة من  التربة تعطي مركز صخرياالجزء الصلب من االرض يحتوي على طب(: الغالف الصخري )-3

 على كوكب االرض : ةالحيا
 هو نظام االرض الذي يحتوي على جميع الكائنات الحية : أوال )الغالف الحيوي(

 لماذا ال يحتوي الغالف الحيوي على حدود مميزة ؟
 ( النه موجود داخل انظمه كوكب االرض االخرى1

 والماء والتربة (ان الكائنات الحيه توجد في الهواء2
 )ثانيا الغالف الجوي (:

 مزيج من الغازات المحيطه بطبقة االرض -1
 احتباس الطاقة الحراريةيحافظ على دفء االرض من خالل   -2

 مما يتكون الغالف الجوي ؟
% الغازات 1%  اكسجين         21% نيتروجين      78

 (traces gases)النزرة

 رضمهمه فهي تساعد في تنظيم حرارة األ  ما أهمية )الغازات النزرة ( ؟
 % 0.4% الى0تتراوح من   ما  كميه بخار الماء  الموجودة في الهواء ؟

 طبقات الغالف الجوي 
 قارن بين طبقات الغالف الجوي ؟
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 )ثالثا الغالف المائي( :
 ( يخزن الجزء االكبر من المياه على سطح االرض1
 او داخل الغالف الجوي والغالف الحيوي ( يوجد بعض منه اسفل السطح2

 ( كمية المياة ثابتة ولكن موقعها مختلف ومتغير3
 3مليار كم1.3( كمية المياة الموجودة 4

 والجليديات ( يشمل المحيط والبحيرات واألنهار والمياه الجوفية5

ثانيا البحيرات و  أوال المحيط :
 االنهار

 ترابعا الجليديا ثالثا المياه الجوفية

  علل المحيط مياه مالحة ؟( 1
 بسبب ذوبان كثير من المعادن بها

 % من مياه االرض97يحوي  (2

المحيط العالمي اكبر خزان ( 3
 على سطح االرض

هي االماكن ) الخزانات (:(4

 ةالطبيعية التي تخزن فيها الميا
 ة: مياه خالي )المياه العذبة((5

 من االمالح

% 1( تحتوي على 1
لعذبة يسهل من المياه ا

الوصول لها على 
 سطح االرض

( يحتفظ الجليد 2

والبحيرات واالنهار 
% من 80بحوالي 

المياه العذبة على 
 رضاأل

 )المياه الجوفية (
المياه المخزنة في 
الشقوق والمسام 

الموجودة اسفل سطح 
 االرض

الشقوق  )المسام (
الصغيرة والمساحات 

 المفتوحة .

من الجزء المتجمد  (الجليديات)
 المياه على سطح االرض

% من المياه 79يحتوي  -
 العذبة على االرض

يتكون من الثلوج  -
واالنهار الجليدية والقمم 

 الجليدي

 الجزء الصلب من االرض فهو يتضمن طبقه رقيقة من التربة والمواد الصخريه المفتتة الغالف االرضي( : رابعا) 
 سفل المحيطات جزءا من هذا الغالفتعد الصخور والتربة الموجودة على اليابسة وا-1

 الصخور –المواد الموجودة في الغالف االرضي : المعادن -2

 الصخور المعادن 

 مواد صلبة غير عضوية تتكون بطريقة طبيعيه لديها بنية بلورية وتراكيب كيميائية محددة:  )المعادن(
 لبةالنها ليست صعلل : السوائل والغازات كالنفط ليست من المعادن ؟ 
                                        عيةطب ةالنها لم تتكون بطريق علل : المواد التي يصنعها البشر ليست من المعدن ؟

 مثل معدن الكوارتز خصائص المعدن :
 : لون مسحوق المعدن ) المعرق (( 1
 عكس المعدن للضوء : )اللمعان(( 2
 مدى سهولة خدش المعدن)الصالدة (:( 3

: مواد صلبة طبيعية  صخور()ال
المنشأ تتكون من المعادن او بعض 

 المواد العضوية
 المعادن وحده بناء الصخور

 أنواع الصخور
 متحولة-3رسوبية -2 ا البركانية -1
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 و بعض المواد العضويةأ)الصخور( : مواد صلبة طبيعية المنشأ تتكون من المعادن 
 . مهم في تكون الصخور المتحولةدرجة الحرارة العالية والضغط لها دور -1

 متحولة - 3رسوبية   - 2 نارية  -1قارن بين أنواع الصخور -2

 متحولةالصخورال - 3 رسوبيةال– 2 الصخور النارية  -1 

طريقة 

 التكوين

 تتكون من
 الحمم-2 الصهارة-1

عماق باطن أتوجد في 
 ةرض تتكون نتيجاأل

 تبرد وتصلب المعادن

فوق  توجد
سطح 

  االرض

تتكون بفعل القوى 

والرياح وتفتيت 

لى إالصخور 

 رواسب والتصاقها

 تتكون بفعل تأثير 
  الحرارة المرتفعة والضغط العالي

 على كل من 
 الصخور الرسوبية والنارية

 الديوريت مثال

 

 

 

 النيس الكونجلوميرات

 األغلفة الداخلية لألرض
 اللب -3     الوشاح    -  2القشرة   -1األغلفة الداخلية لألرض ثالثة 

 اللب الوشاح القشرة 

الطبقة الخارجية الرقيقة وهي نوعان 

 قشرة قارية ()  –) قشرة محيطية ( 

 القشرة القارية القشرة المحيطية 

تتكون من الصخور  التكوين
 البركانية

تتكون من 
االنواع الثالثة 

 للصخور
 اكبر كثافة اقل كثافة الكثافة
  اكبر سماكة اقل سماكة السمك

 الطبقة الوسطى-1
كبر للغالف واأل

 رضياأل

صخور الوشاح  -2

كثر كثافة أ
 سخونةأكثرو

 

 مركز االرض

(ال يتكون من صخور                    1

 ( يتكون من حديد وقليل من النيكل2

اللب  
 الداخلي

اللب 
 الخارجي

حالة 
 اللب

 سائل صلب
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 أنظمة كوكب االرض عالتتفا - 2-القسم  - 9 -ةوحدال

 دورة الصخور . -3الطقس  -2 اءدورة الم -1 -تفاعالت أنظمة كوكب األرض :

 : هي الحركة المستمرة للمياه على سطح األرض وفوقها وأسفلها . اءأوال) دورة الم

 إلى الغالف الجوي ؟اء ماالعمليات التي يدخل خاللها بخار الم

 التنفس الخلوي –النتح  –التبخر 

 التنفس الخلوي النتح التبخر 

: هو العملية  )التبخر( التعريف
التي يتم فيها تحول 

 سائل ما إلى غاز

هو العملية التي تطلق فيها النباتات  :)النتح (
 -% 10بخار الماء من خالل أوراقها 

  اء% من الم90المحيطات هي المسؤولة عن 

هو خروج الماء :  )التنفس(
 وثاني أكسيد الكربون من

 الكائنات الحية 

 الشمس  ؟ مامصدر الطاقة لدورة المياه
 ماوجه الشبه بين التبخر والنتح ؟

 كالهما مصدر من مصادر بخار الماء  -1
 تحدث في الكائنات عديده الخاليا  -2

 
 

 
 
 

 التبخر التكثيف 

 تحول سائل ما إلى غاز تحويل الغاز إلى سائل التحويل

 طاقة كتسبي يفقد طاقة الطاقة

 الرطوبة الساقطة من السحب إلى سطح األرض  :) طول األمطاره(

 البرد –الثلج  –المطر  –أشكال الهطول 
 كيف تتفاعل أنظمة كوكب األرض ) الغالف الجوي والمائي والحيوي ( في دورة الماء ؟

 انتقال بخار الماء بين األغلفة أثناء النتح وأثناء التنفس الخلوي والتكثف والهطول .
 : نسبة كمية بخار الماء الموجود فعليا في الهواء . وبة النسبية()الرط

 
 

 احسب الرطوبة النسبية332مهارات رياضية صفحة 
 4.85وأقصي كثافة للبخار هي  0.970فاذا كانت الكثافة الفعلية لبخار الماء هي 
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 .ثانيا )الطقس (: هو حالة الغالف الجوي في زمان معين ومكان معين لفترة قصيرة 
 كيف يتم وصف الطقس؟

 الرياح -4ضغط الهواء  -3الرطوبة  -2درجة حرارة الهواء  -1 -عن طريق :

 الرياح -4 ضغط الهواء -3 الرطوبة -2 درجة الحرارة -1 

قياس متوسط كمية الطاقة التي  التعريف

 تنتج عن حركة جزيئات الهواء

كمية بخار المياه في 

 حجم معين من الهواء

ة من جزيئات القوة المبذول

 الهواء في جميع اإلتجاهات

حركة الهواء بين اإلختالفات 

 في ضغط الهواء

 س : كيف يوضح الطقس تفاعالت أنظمة كوكب األرض ؟
يوفر الغالف المائي معظم المياه لتكوين السحب وهطول األمطار في الغالف الجوي تأخذ كتالت الهواء خصائص المنطقة التي 

 . راء الساخنة والجافةتتكون فوقها مثل الصح

 )اإلنضغاط والتالحم( )الترسيب ( )التعرية( )التجوية (.
تفتت الصخور إلى أجزاء صغيرة 

بفعل نشاط الكائنات الحية أو 

 األنهار أو الرياح .

نقل الصخور المفتته 
 إلى أماكن أخرى

نتيجة فقد الطاقة يتم 
ترسيب الرواسب في 

 أماكن معينة

هو تالصق الرواسب مع 
بعضها البعض نتيجة 

 اإلنضغاط
 يحدث التغير خالل الطبقات التربوسفير  . -التغيرات في الغالف الجوي :

 الغالف األرضي الغالف الجوي الغالف الحيوي الغالف المائي 

جميع الكائنات  المياه الموجود على األرض التعريف

 الحية على األرض

جميع الطبقات الغازية 

 المحيطة باألرض

 ألرض الصلب بأكملهجسم ا

 يحدث التغير خالل الطبقات التربوسفير  . -التغيرات في الغالف الجوي :

 )المناخ (: هو متوسط نمط الطقس في منطقة ما على مدى فترة طويلة من الزمن

 هناك عامالن يؤثران في المناخ 

 التيارات المائية . -2الجبال  -1 

 ة :ثانيا التيارات المائي أوال الجبال :

 ؟ علل المناخ في قمة الجبل أكثر برودة من المناخ بالقرب من قاعدة الجبل-1
 ألن درجة حرارة الهواء تقل كلما زاد اإلرتفاع .

 تأثير الجبال في كمية األمطار التي تستقبلها المنطقة   )ظاهرة تأثير ظل المطر (: -2
 ا منطقة ما ؟كيف يمكن أن تؤثر الجبال في كمية الهطول التي تتلقاهس: 

 أ * يبرد الجانب المواجه للرياح من الجبال فيتكاثف ويحدث هطول .

 ب * يكون الجانب غير المواجه للرياح مناخ جاف فتقل كمية المطر

 ثانيا التيارات المائية :
تسبب هبوب الرياح فوق المحيط واألنهار حركة 

 التيارات السطحية وتنقل الطاقة الحرارية

من  ر الخليج المياه الدافئةيحمل تيا:  مثال

المناطق اإلستوائية إلى شمال أوروبا مما 

 يجعله دافئا
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 ثالثا دورة الصخور :

 . هي سلسلة العمليات التي تنقل وتغير الصخور بإستمرار إلى أشكال مختلفة . ليس لها بداية  وال نهاية( روخصلا ةرود)

 -التبريد والتبلور :
 التربة .الصخور البركانية تحت سطح  )الصهارة (: -1
 تدفق الصهرة على سطح األرض ثم تبريدها . ) الحمم( :-2

 هو عملية تحرك األجسام الكبيرة من مواد األرض إلى ارتفاعات عالية من باطن األرض إلى سطح : )الدفع العلوي( -3

بسبب الترسيب الذي يحدث لطبقات كثيرة من الرواسب، تضغط  االنضغاط والسمنتة -4
كامنة. ا. تتبلور المعادن المذابة في المياه المحيطة بين حبيبات أوزانها على الطبقات ال

الرواسب ًوتنضغط الطبقات األكثر عمق وتؤدي إلى سمنتة الرواسب مع بعضها البعض. 
 وينتج عن االنضغاط والسمنتة صخور رسوبية.

 الجوي والغالف األرضي  التجوية هي مثال علي التفاعل بين الغالف-4

 قودة، بداية من القمة في اتجاه عقارب الساعة:المصطلحات المف

 والصخور الرسوبية والصخور المتحولة. الصخور البركانية 
 اإلجابة النموذجية:

 إلى التجوية والتعريةتتعرض الصخور البركانية ّ-1

 تمر الرواسب بمرحلة االنضغاط والسمنتة وتكو رسوبية. -2
 ضغط مما يؤدي إلى تكوين الصخور  ً الصهارةتتعرض الصخور الرسوبية للحرارة وال-3

 تبرد الصهارة وتتبلور مكونةًالمتحولة-4
 تنصهر الصخور المتحولة مكونة الصخور البركاني-5
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 : ضرألا بكوك 9 ةدحولا يلع ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب ةصاخلا 7102لوألا لصفلا جذامن
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 ريفسوبرتلا
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  ايالخلا -8 ةدحولا يلع ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب ةصاخلا7102 يناثلا لصفلا جذامن


