
1 
 

  



2 
 

 

 

 فريق اإلعداد 

 جنان البرغوثي )منسقًا(             أ. محمد قرارية  . أ
               سناء أبو هالل                     أ. سعاد غانم  . أ

 

  

  



3 
 

 الوحدة األولى : الكائنات الحّية الّدقيقة

 الّدرس األّول: المجهر الّضوئي )المرّكب( وأجزاُؤه

 الّضوئي )المرّكب(( : أجزاء المجهر  ٔنشاط )

ٕ . 

أجزاء المجير  الّرقم
 الّضوئي المرّكب

 الّتركيب والوظيفة

العدسة الموجودة في أعمى األسطوانة وننظر لألشياء المراد  العدسة العينّية ٔ
 فحصيا من خالليا.

قرص تحريك  ٕ
 العدسات

قرص يحوي عدسات مختمفة الّتكبير، يستخدم في تغيير مواقع 
 الشيئّية وفقًا لمحاجة لدرجة الّتكبير.العدسات 

عدسات مختمفة التكبير مثّبتة عمى قرص متحرك قريبة من  العدسات الشيئّية ٖ
 الّشيء المراد تكبيره.

سطح مستٍو توضع عميو العّينة المطموب تكبيرىا، توجد في  المنضدة ٗ
 وسطو فتحة لمرور الّضوء يمكن تحريكيا لألعمى واألسفل.

ة مثبت في أحد جوانبيا ضاغط معدني مرن لتثبيت قطعة معدني   ريحةالش   تمثب   ٘
 ريحة الش  

 عجالن يستعمالن لتوضيح العّينة والحصول عمى رؤية واضحة. الّضابطان الكبيران ٙ
عجالن صغيران يستخدمان لتوضيح العّينة بدقة بعد ضبطيا  غيرانالّضابطان الص   ٚ

 الكبيرين.باستخدام الّضابطين 
قرص مثبت أسفل المنضدة يسمح بالّتحكم بكمية الّضوء الماّرة  المكّثف ٛ

 إلى العدسة.
 فمصباح مضيء أو مرآة عاكسة لمضوء، ويوجد أسفل المكث   مصدر الّضوء ٜ
.عدد العدسات الّشيئّية أكبر من العدسات العينّية وذلك لوجود عدة تكبيرات لمعدسات الّشيئّية ٖ

 وبذلك يتم الّتحكم بقوة الّتكبير من خالل تبديل العدسات الّشيئّية . 

ة تكبير كل عدسة ومن خالل عممية حسابية بسيطة يمكن الّتعرف عمى .تدل األرقام عمى قو  ٗ
 نة تم فحصيا.قوة تكبير أي عي  
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 ر:أفك  

 طريقة حساب مقدار الّتكبير في المجير الّضوئي المرّكب:

 الّشيئّية المستخدمةدرجة تكبير العدسة × درجة تكبير العدسة العينّية 

 (: استخدام المجهر الّضوئي المرّكب ٕنشاط ) 

 الّطريقة الّسميمة لحمل المجير الّضوئي المرّكب 
 أضع يدي اليسرى أسفل القاعدة وأمسكيا بإحكام. -
حكام.بقو   الُيمنىأمسك الّذراع بيدي  -  ة وا 

 

 

 

بيا لتحديد مجال وحقل الرؤية  . ألن العدسة الّشيئّية الّصغرى لدييا أصغر تكبير فيتم البدءٖ
 لمعينة المراد فحصيا، ومن ثم يتم التسمسل في العدسات الّشيئّية حسب الحاجة لمّتكبير.

. يتم البدء بتحديد الحقل أو مجال الرؤية باستخدام الّضابطان الكبيران ثم يتم توضيح الّرؤية ٗ
 بدّقة باستخدام الّضابطان الّصغيران.

ثباتيا في مكانيا الّصحيح صوتًا خافتًا بسيطًا يشير أنيا استقّرت بشكل . تصدر العدسة عند ٘
 سميم.

. يترك المجال لمّطمبة لمّتعبير عن الفرق مع توجيييم لإلشارة بأن العّينة تزداد وضوحًا باالنتقال ٙ
ث من عدسة إلى أخرى ، كما يتم توجيييم أنو كمما زاد التكبير قد ال نرى جميع أجزاء العّينة حي

 قد يخرج جزء منيا من حقل الّرؤية.

. تتم متابعة الّطمبة خالل الّرسم والتأّكد أن حقل الّرؤية واضحا لدييم باستمرار خالل عممية ٚ
 الّرسم.

 ارشادات ىامة

من المجير  تنقلال -
 خالل تشغيمو مكانو 

حفظ المجير داخل -
الّصندوق الخاص بو أو 

بعد  داخل خزانة مغمقة
 االنتياء من استخدامو 
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 الّدرس الثّاني: تصنيف الكائنات الحّية الّدقيقة

 (: كائنات مجهرّية ٔنشاط )

 غريبة عمى اليد عند الّنظر إلييا  توجيو الّطمبة خالل النقاش أنو ال يمكن مشاىدة أشياء
 .أو دقيقة  بالعين المجّردة

 المادة الموجودة في طبق بتري ىي وسط غذائي مناسب لنمو وتكاثر الخاليا. .ٔ
 يوضع الّطبق في الحاضنة لتأمين درجة الحرارة المناسبة لنمو وتكاثر الخاليا. .ٕ
ور أشياء أو كائنات استقبال إجابات مختمفة من الّطمبة وتوجيييم إلى مالحظة ظي .ٖ

متعددة األشكال لم تكن موجودة مسبقًا عمى الّطبق في المكان الذي وضعت فيو كفُّ 
 اليد.

 الوسط الغذائي و درجة الحرارة المناسبة . .ٗ
يمكن لممعمم مراجعة الّطمبة في احتياجات النمو لمكائنات الحّية بشكل عام والتي مرت عمييم 

لك لتوجييو إلى وجود كائنات حّية صغيرة ال ترى بالعين خالل الّصفوف األربع األولى وذ
 المجّردة يمكنيا الّنمو والّتكاثر إذا توفرت ليا الّظروف المناسبة.

بسبب توّفر عوامل الّنمو من تغذية وحرارة ووجود كائنات دقيقة استطاعت الّنمو والّتكاثر  .٘
 لتوفر ىذه العوامل ليا. 

كائنات صغيرة جدًا ال ترى بالعين المجّردة ويمكن أن تعيش في الكائنات الحّية الّدقيقة:  .ٙ
 أماكن متعددة وتنمو وتتكاثر إذا توفرت ليا العوامل المناسبة.
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 (: عتبة الحياة  ٕنشاط )

يصف العمماء الفيروسات بأنيا عتبة الحياة ألنيا دقائق ال خموية تبدي الّنشاط الحيوي  .ٔ
 الحّية وتمارس سموك الجمادات عندما تكون خارجيا.عندما تكون داخل الخاليا 

ٕ.  
 اإلنسان : فيروس جدري الماء -
 الّنبات: فيروس تبرقش التّبغ. -
 الحيوان: فيروس إنفمونزا الّطيور. -

توجيو الّطمبة لمتّفكير في إجابات غير الواردة في الّنص وتقبل إجاباتيم ويمكن 
 وتعزيزىا وتعديميا

ياجمتيا لمخاليا وكل فيروس يستيدف نوع معين من ألن الفيروسات متخصّصة في م .ٖ
 الخاليا دون غيره.

من الّصعب جدًا رؤية الفيروسات خالل المجير الّضوئي المرّكب بسبب دّقتيا الّشديدة  .ٗ
من خالل استخدام المجاىر المتطّورة ومنيا المجاىر  رياً وتم الّتعرف عمييا مخب  

 اإللكترونّية.
 من أشكال الفيروسات: .٘

 المذّنب -الحمزوني                       -الكروي                -
الفيروسات: دقائق ال خموية تتكون من مادة وراثية محاطة بغالف خارجي، تياجم  .ٙ

الخاليا الحي ة وتتطفل عمييا لتتكاثر وتنمو داخميا ، وتمارس سموك الجمادات عندما 
 تكون خارج الخاليا الحّية.

لمّطمبة حرية اختيار الخامات المراد استخداميا وعدم التّقيد بما ىو موجود في المشروع : يترك 
 الكتاب واعتباره مثااًل توضيحيًا فقط غير مقّيد لمطمبة.
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 (: حياة في قطرة ماءٖنشاط )

 ( . يترك لمّطالب المجال لمعمل بشكل فردي أو جماعي وبمساعدة المعّمم. ٘ – ٔ) 

 دقيقة وصغيرة الحجم ال يمكن رؤيتيا بالعين المجّردة.أوجو الّتشابو:  -ٙ
أوجو االختالف: يترك لمّطالب الحرية لإلجابة حسب مشاىداتو مع توجييو  -

 لالختالف في الشكل والّتركيب العام وطريقة الحركة.

 أستنتج أن : -
 لذلك يصعب دراستيا.  متنّوعة ومتعددةالكائنات الحّية الّدقيقة 

  ية في بناء نص عممي يعبر عن المخطط الموجود مع ضرورة توجيو يترك لمّطالب الحر
الّطمبة إلى االستفادة من التفرعات وأدوات الّربط واألسيم في تحويل المخطط إلى نّص 

 عممي مثال:
 تنقسم الكائنات الحّية الّدقيقة إلى البدائّيات و الطالئعّيات والفطرّيات. -
 والبكتيريا الخضراء المزرّقة  تنقسم البدائّيات إلى قسمين البكتيريا -
- ...................... 

 (: البدائّيات ) البكتيريا( ٗنشاط )

 .الكروّيةو  الحمزونّيةو  العصوّيةمن أشكال البكتيريا  .ٔ
تختمف البكتيريا الخضراء المزرّقة عن باقي أنواع البكتيريا بأنيا تحتوي عمى البالستيدات  .ٕ

 يا بنفسيا.ئغذاالخضراء التي تمكنيا من تصنيع 
 سميت بذلك ألن خالياىا بدائّية النوى أي أن المادة الوراثّية غير محاطة بغشاء نووي. .ٖ
تتواجد البكتيريا بأنواعيا المختمفة في كل مكان ألنيا دقيقة، سريعة الّتكاثر، وتنتقل  .ٗ

 بسيولة بوسائط مختمفة نظرًا لدّقة حجميا.
النُّوى تنقسم إلى البكتيريا والبكتيريا الخضراء المزرّقة،  ة دقيقة بدائّيةالبدائّيات: كائنات حي   .٘

 سريعة الّنمو والّتكاثر وتعيش في بيئات مختمفة وتنتقل بسيولة من مكان إلى آخر. 
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 (: الّطالئعّيات٘نشاط )

 أواًل: األّولّيات

 التريبانوسوما: األسواط. – .ٔ
 البراميسيوم: األىداب. -
 األميبا: األقدام الكاذبة. -

يتحرك البالزموديوم باإلنزالق ويساعده في ذلك وجوده في بيئة سائمة باستمرار ) بيئة  .ٕ
 رطبة(.

تحتاج األّولّيات لموسط الّسائل لتسييل حركتيا وانتقاليا من مكان إلى آخر سواء كانت  .ٖ
 تمتمك وسيمة لمحركة أو ال تمتمك.

 .سّميت بذلك ألن الكائن الحي منيا يتكون من خمّية واحدة فقط .ٗ
األّولّيات: كائنات حية دقيقة وحيدة الخمية ال ترى بالعين المجّردة مختمفة األشكال  .٘

واألحجام، تعيش في األوساط المائّية الّسائمة سواء كانت مياه عذبة أو مالحة أو في الّدم 
 ويسبب بعضيا األمراض.

 ثانيًا: الّطحالب

 عدّدة الخاليا.الكالميدوموناس وحيدة الخمّية أما السبيروجيرا فيي مت .ٔ
تحتوي الّطحالب عمى بالستيدات ممونة مختمفة ولكن يغمب عمى معظميا وجود  .ٕ

 البالستيدات الخضراء.
الّطحالب: كائنات حّية دقيقة تعيش في البيئات الّرطبة معظميا في البحار والقميل منيا  .ٖ

والممّونة في عات العذبة وعمى اليابسة، تمتاز بوجود البالستيدات الخضراء في المستنق  
خالياىا والتي تساعدىا في تصنيع غذائيا، بعضيا وحيدة الخمّية وبعضيا اآلخر متعدد 

 الخاليا.
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 (: الفطرّياتٙنشاط )

 المشترك أن جميع ىذه الكائنات الحّية من الفطرّيات. .ٔ
تختمف الفطرّيات في عدد الخاليا المكّونة ليا فبعضيا وحيدة الخمّية مثل فطر الخميرة  .ٕ

 بعضيا متعدد الخاليا مثل فطر عيش الغراب أو فطر عفن الخبز.و 
 تحتاج الفطرّيات لمبيئة الّرطبة حتى تستطيع العيش والّنمو والّتكاثر. .ٖ
 يترك المجال لمّطالب لوصف مشاىداتو مع توجييو لموصف المناسب. .ٗ
 يترك لمّطالب المجال لمّرسم مع متابعة استخدامو لمعدسة بشكل سميم.  .٘
ت:كائنات حّية دقيقة واسعة االنتشار بعضيا وحيد الخمّية ال ترى بالعين المجّردة الفطرّيا .ٙ

د الخاليا وأحجاميا كبيرة مثل فطر عيش الغراب، تحتاج مثل فطر الخميرة وبعضيا متعد  
لمبيئة الّرطبة لتعيش فييا ، ال تستطيع تصنيع غذائيا بنفسيا لعدم احتواء خالياىا عمى 

 اء. البالستيدات الخضر 
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 الّدرس الثّالث: أثر الكائنات الحّية الّدقيقة في الحياة

 ( : نحو جسم سميم ٔنشاط )

توفر وزارة الّصحة بطاقة الّتطعيم لكل فرد لتثبيت جميع الّطعومات التي حصل عمييا  .ٔ
في حياتو منذ الوالدة، باإلضافة لمّطعومات التي يأخذىا الفرد في الحاالت الّطارئة 

 األوبئة واألمراض والّطعومات الخاصة بزيارة بعض الّدول كشرط لدخوليا.كانتشار 
أمراض  ٖالكزاز      يترك لمّطالب الخيار بكتابة  -الحصبة      -شمل األطفال      – .ٕ

 وردت في البطاقة.
 يترك لمّطمبة حرية اإلجابة عمى ىذا الفرع كل حسب حالتو الخاّصة. .ٖ
 ىذا الفرع كل حسب حالتو الخاّصة.يترك لمّطمبة حرية اإلجابة عمى  .ٗ
 من مسببات األمراض لإلنسان الفيروسات والبكتيريا والفطرّيات .... .٘

المرض: حدوث خمل في وظيفة عضو أو جياز أو أكثر في الجسم ، وقد تسبب بعض   .ٙ
أنواع الكائنات الحّية الّدقيقة كالفيروسات والبكتيريا األمراض لإلنسان والكائنات الحّية 

 األخرى.

عقد جمسة مسبقة بين المعّمم وطمبتو لتحديد مجرى الّنقاش مع الّضيف الّزائر وقد  حوار جماعي:
 ة المقاء.يتم االتّفاق عمى األسئمة األساسّية التي سيتم طرحيا وتنظيم آلي  

 الية.فتح الّنقاش مع الطمبة وتوجيييم لطرح األمثمة المختمفة وذلك لمتّقديم لألنشطة التّ  أتساءل:

 

 (  : أثر الفيروسات في الحياة ٕنشاط ) 

  ، يتم توجيو الّطمبة أن لمفيروسات آثار سمبّية في حياة الكائنات الحية المختمفة) اإلنسان
 الحيوان، النبات( وتسبب ليا األمراض.

  يمكن لمطالب طرح أمثمة موجودة في الكتاب مع إعطاء الحرّية لطرح أمثمة أخرى من
 والبيئة التي يعيشون فييا. حياتيم اليومية
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يترك لمّطالب المجال لمتّفكير والّنقاش مع الزمالء مع توجيو اإلجابات إلى أن أفكر وأناقش: 
انتشار األمراض الفيروسية لمّنباتات والحيوانات يسبب خسارة اقتصادّية كبيرة حيث أنيا تسبب 

نّي ما تم دفعو لمّتجييز لمّزراعة موت بعض الحيوانات والّنباتات وبذلك يخسر المزارع الفمسطي
ورعاية الحيوانات وأيضا ال يحصل عمى العائد المادي المتوقع وىذا يسبب خسارة عامة لمبمد 
بشكل عام وممكن أن تضطر الدولة الستيراد بعض الّنباتات والحيوانات من الخارج  أو من 

 االقتصاد الوطني. مزارع االحتالل اإلسرائيمي مما يكمف الدولة الكثير ويؤثر عمى
 (  : أثر البدائّيات ) البكتيريا( في الحياة ٖنشاط ) 

لمتركيز إعطاء الحرية لمّطالب لمّتعبير عن الّصور بالجمل التي يراىا مناسبة مع توجييو  .ٔ
 أن ىناك آثار سمبّية وآثار إيجابّية لمبكتيريا في الحياة.

 . من اآلثار اإليجابّية:

 د الغذائّية مثل األجبان واأللبان والمخمالت.المساىمة في تصنيع الموا -
 تكوين الدُّبال الالزم كسماد عضوي طبيعي لمّنباتات -

 . من اآلثار السمبّية: 

 التسبب ببعض األمراض لإلنسان. -
 تسّوس األسنان. -

 .تقبل أي إجابات أخرى من الّطمبة من واقع بيئتيم وتجاربيم الحياتّية 
التّاريخ ميم عند شراء األغذية المختمفة خاصة المعّمبة منيا وذلك االىتمام بقراءة أفكر وأناقش: 

ألنو يكون ىناك إمكانّية لنمو بعض أنواع البكتيريا وكائنات أخرى عمى بعض المواد بعد فترة 
 معينة أو نتيجة لسوء الحفظ والتخزين، ومن العالمات:

 انتفاخ المعّمبات بشكل ممحوظ. -
 تغير لون بعض المواد. -
 ة الكريية لبعض األغذية.الّرائح -
 تغير قوام بعض المواد من سائمة إلى صمبة أو بالعكس من صمبة إلى سائمة. -
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 (  : أثر الّطالئعّيات في الحياة ٗنشاط ) 

 :األّولّيات 
تنتشر األّولّيات في األماكن الّرطبة المختمفة مثل مياه البحار أو المياه العذبة  .ٔ

يعيش بعضيا في جسم اإلنسان أو الّنبات وتسبب لو باإلضافة لمّتربة الّرطبة، كما 
 األمراض.

ٕ. . 
طريقة االنتقال إلى  أعراض المرض المسبب اسم المرض

 اإلنسان
الخاليا التي 

 يياجميا
البرد، الُصداع،  ُطفيل البالزموديوم المالريا

ارتفاع درجة حرارة 
الجسم، الّتعرق 
 بغزارة، فقر الّدم.

عن طريق أنثى 
 األّنوفيمسبعوضة 

خاليا الّدم في 
 جسم اإلنسان

الزُّحار 
 األميبي

ُطفيل اإِلنتاميبا 
 ىستوليتيكا

اإلسيال، ألم شديد 
عند التبّرز، 

ضعف عام في 
 الجسم.

عن طريق 
الخضروات والفواكو 

 والمياه الممّوثة

خاليا األمعاء 
 الغميظة لإلنسان.

 

تستطيع تصنيع غذائيا بنفسيا لعدم احتواء ألن األّولّيات من الكائنات الحّية التي ال  .ٖ
خالياىا عمى البالستيدات الخضراء لذلك تتطفل عمى خاليا الكائنات الحّية األخرى 

 وتعتمد عمييا في الحصول عمى غذائيا وبذلك تسبب ليا الّضرر.
تياجم األّولّيات أجسام الكائنات الحّية لتأمين مكان مناسب لمعيشتيا ولمحصول عمى  .ٗ

 .غذائيا
يترك لمّطالب الحرّية في اقتراح طرق لموقاية من األمراض التي تسببيا األّولّيات مع  .٘

 توجيييم لبعض ىذه الّطرق مثل:
 االىتمام بغسل الخضروات والفواكو جيدا قبل تناوليا. -
 شرب الماء الّنظيف ومن مصادر آمنة. -
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 القضاء عمى الحشرات الّضارة. -
 عدم الّمعب في أماكن غير نظيفة. -
 مقترحات أخرى من الّطمبة ................. -

 :الّطحالب 
 من فوائد الّطحالب الواردة في الّصور. .ٔ
 تصنيع األدوية والمراىم ومعاجين األسنان. -
 تدخل في صناعة بعض المواد الغذائّية مثل المثّمجات والِجمي الممّون. -
ج من تدخل في تركيب بعض البيئات أطباق بتري مثل اآلجر األحمر المستخر  -

 الّطحالب الحمراء.
 من مضار الّطحالب: .ٕ
 يسبب بعضيا إنتاج مواد  تؤدي إلى موت األسماك الموجودة في البحيرات واألنيار. -
 تسبب تموث خّزانات المياه المنزلّية . -
تختمف ألوان الّطحالب الحتواءىا عمى أنواع مختمفة من البالستيدات الخضراء  .ٖ

منيا حسب نوع الصبغات الموجودة في  والممونة ويظير لون الّنوع الواحد
 البالستيدات.

البالستيدات الخضراء فيي تستطيع تصنيع غذائيا بنفسيا وليذا عمى يا ئبسبب احتوا .ٗ
 تعتبر من المنتجات ضمن أي سمسمة غذائّية.

 العوامل المساعدة عمى نمو الّطحالب: .٘
 درجة الحرارة المناسبة. -
 الّرطوبة. -
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 الفطرّيات في الحياة(  : أثر  ٘نشاط ) 

ٔ. 

 

جمل مفيدة باالستعانة بالّصور والمخطط الّسابق  ٖيترك لمّطالب الحرية في صياغة  .ٕ
 عمى أن تشمل الجمل أثارًا نافعة وأخرى ضارة.

ات سامة نصحت المعّممة جياد بعدم تناول الفطرّيات التي وجدىا ألن بعض الفطريّ  .ٖ
الحذر من تناوليا واستشارة متخصص في ىذا  نة منيا لذلك يجبة الممو  لإلنسان وخاصّ 

 المجال. وتناول الفطرّيات التي تباع في المحالت باعتبارىا صالحة ليتناوليا اإلنسان.
 

 

 أثر الفطرّيات في الحياة

 أثر ضار

يسبب الّتعفن لبعض 
الخضروات والفواكة ويتلفها 

 مثل فطر البنسيليوم

يسبب بعض األنواع 
المرض مثل فطر القدم 

 الّرياضي

يسبب األمراض للّنباتات 
 مثل فطر صدأ القمح

 أثر نافع

يدخل في تركيب دواء 
 البنسيلن مثل فطر البنسيليوم

يستخدم كموادة غذائّية في 
بعض األطباق مثل فطر 

 عيش الغراب

يستخدم في تخمير العجين 
.مثل فطر الخميرة  
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 الخميرةأثر  أكتشف (  : ٙنشاط ) 

 الّسكر يعتبر من المواد الغذائّية المناسبة لنمو الخميرة وتكاثرىا. .ٔ
اسبة لنمو فطر الخميرة والذي يساعد عمى تخمر الماء الّدافئ يؤمن درجة الحرارة المن .ٕ

 العجين.
ٖ. .... 
يترك لمّطالب المجال لمّتعبير عن مالحظاتو مع توجييو لمالحظة فرق الحجم بين وعائي  .ٗ

 العجين.
و عمى الخميرة فعند تكاثرىا ينتج عن عممّية الّتخمر غاز ثاني ئالوعاء األّول الحتوا .٘

 بين جزيئات العجين فيسبب انتفاخو وزيادة حجمو.أكسيد الكربون الذي يسبب فراغات 
 العوامل المساعدة عمى الّنمو: .ٙ

 الوسط الغذائي ويمثمو الّسكر. -
 الحرارة المناسبة ويمثميا الماء الّدافئ. -

 لمخميرة دور كبير في تصنيع الخبز بأنواعو المختمفة و المعّجنات والحموّيات.  .ٚ
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 أسئمة الوحدة

 الّسؤال األّول:

 

 ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ رقم الجممة 
 ب أ جـ أ د ب أ جـ ب ب رمز االجابة 

 

 الّسؤال الثّاني :

الكائنات الحّية الّدقيقة: كائنات صغيرة جدًا ال ترى بالعين المجّردة ويمكن أن تعيش في  .ٔ
 أماكن متعددة وتنمو وتتكاثر إذا توفرت ليا العوامل المناسبة.

خموية تتكون من مادة وراثّية محاطة بغالف خارجي، تياجم الفيروسات: دقائق ال  .ٕ
الخاليا الحي ة  وتتطفل عمييا لتتكاثر وتنمو داخميا ، وتمارس سموك الجمادات عندما 

 تكون خارج الخاليا الحّية.
األّولّيات: كائنات حية دقيقة وحيدة الخمية ال ترى بالعين المجردة مختمفة األشكال  .ٖ

األوساط المائّية الّسائمة سواء كانت مياه عذبة أو مالحة أو في الّدم واألحجام، تعيش في 
 ويسبب بعضيا األمراض.

المناعة: قدرة الجسم عمى مقاومة مسببات األمراض والقضاء عمييا ومنعيا من إحداث  .ٗ
 خمل بأعضائو وخالياه وتنقسم إلى نوعين: المناعة الّطبيعية والمناعة الّصناعية.

في وظيفة عضو أو جياز أو أكثر في الجسم ، وقد يسبب بعض  المرض:  حدوث خمل .٘
أنواع الكائنات الحّية الّدقيقة كالفيروسات والبكتيريا األمراض لإلنسان والكائنات الحّية 

 األخرى.
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 الث: ؤال الثّ الس  
 الّتصحيح اإلجابة

واألّولّيات وفطر بعض الكائنات الحّية الّدقيقة وحيدة الخمّية مثل البكتيريا  ال
الخميرة وبعضيا متعدد الخاليا مثل بعض أنواع الّطحالب وفطر عيش 

 الغراب.
الفيروسات متخصصة جدًا حيث يياجم الّنوع الواحد نوع محدد من الخاليا  ال

 الحّية.
 تتحرك األميبا باألقدام الكاذبة. ال
تستطيع تصنيع غذاءىا البكتيريا الخضراء المزرّقة فقط من البدائّيات التي  ال

 بنفسيا الحتواء خاليا عمى البالستيدات الخضراء.
  نعم

 
 

 الّسؤال الرّابع:
يتم حفظ األغذية في الّثالجة ألن الكائنات الحّية الّدقيقة ال تستطيع الّنمو والّتكاثر في درجات 

واد الغذائّية وقد تصل الحرارة المنخفضة فعند انقطاع التّيار الكيربائي ترتفع درجة حرارة ىذه الم
 لدرجة الحرارة التي تساعد عمى نمو وتكاثر الكائنات الحّية الّدقيقة وبالتّالي تتمف ىذه األغذية.
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 الّسؤال الخامس:      

 الّسؤال الّسادس: 

ل إجابات الّطمبة ومناقشتيا مع توجيو الّطمبة أنو سيكون في الغالب نوع تابع ألحد أنواع يتم تقبُّ 
الّطحالب الحتوائو عمى البالستيدات الخضراء التي تساعده عمى تصنيع غذائو بنفسو وخالياه 

 ة الّنوى وىذه من صفات الّطحالب.حقيقي  
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 الّسؤال الّسابع:

.ألن الّطحالب تعتبر من المنتجات ضمن اّلسالسل الغذائّية إذ يمكنيا تصنيع غذائيا بنفسيا ٔ
ت الخضراء وبالتالي فيي ميمة لممحافظة عمى الّتوازن البيئي في الحتوائيا عمى البالستيدا

 الموازنة بين المنتجات والمستيمكات.

. ألنيا دقائق ال تقوم بنشاطاتيا الحّية من نمو وتكاثر إال داخل الخمّية الحّية التي تياجميا ٕ
 وتمارس سموك الجمادات خارجيا.

اإلجابات المختمفة مع توجيو الّطمبة لمّتركيز عمى دور  . يترك المجال لمّطالب لمّتعبير ويتم تقبلٖ
الكائنات الحّية الّدقيقة في الّصناعات المختمفة وخاّصة الّصناعات الغذائّية مثل الفطرّيات 

والّطحالب ، كما تساىم في توازن النظام البيئي وتنظيف البيئة من المخّمفات باإلضافة لفوائد 
مبي ضار مثل الّتسبب باألمراض المختمفة لإلنسان والحيوان أخرى ومن جانب آخر ليا أثر س

 والّنبات.

 الّسؤال الثّامن:

 لنمو الّطحالب من الميم توفر العوامل اآلتية:

 الّرطوبة . -
 درجة الحرارة المناسبة. -
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 انية " تركيب المادة "لوحدة الثّ ا

 ة ل : تركيب المادّ رس األوّ الدّ 

 ة ( : وحدة بناء المادّ ٔنشاط )

 نظيم في جسم اإلنسان لمجياز اليضمي حيث يبدأ بــ: ورة عن مستوى التّ ر الصّ تعبّ  -ٔ
 

                                                    
 نا .كو بحواسّ ُندر زًا ولو ثقل و ألنو يشغل حيّ   -ٕ

 ة الخميّ   -ٖ
 ال ،  يوجد أجزاء أصغر منيا .  -ٗ

 
 الورقة : قّص  -
 مرة(  ٖٔ) عدد مرات القّص .ٔ
 ال ، ال نستطيع الحصول عمى أصغر منيا بطريقة القص.  .ٕ
 من المتر  ٔٓٓٓٓٓ.ٓ .ٖ
 ة واحدة حجم ذر   .ٗ
 ة ذرّ  .٘

 
 المقارنة : -
 ة وتعني الجزء الذي ال يتجزأ( ع ديمقراط )الذرّ نفس توقّ  .ٔ
 غر شيء في المادة ال يمكن تجزأتو إلى أصغر منو .صة : أالذرّ  .ٕ
 مادة األلومنيوم )عنصر األلومنيوم( . .ٖ

  

 جسم جياز عضو خمية نسيج
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 ب ( : العنصر والمرك  ٕنشاط )

 رات. ألنو يتكون من نفس النوع من الذّ  -ٔ
 حدان معًا.رات )عنصرين مختمفين( يت  ألنو يتكون من نوعين من الذّ  -ٕ
 المقارنة بين العنصر والمركب : -ٖ

 بالمركّ  العنصر
ات نوعين أو أكثر من ذرّ يتكون من  رات يتكون من نفس النوع من الذ  

 كل والمون والحجم. مختمفة في الشّ 
  صنيف لممواد في الجدول اآلتي :التّ  .ٗ

  



22 
 

 ( الجزيء ٖنشاط )

 جزيء األكسجين )جزيء العنصر(.  -ٔ
 ب(.جزيء ثاني أكسيد الكربون )جزيء المركّ  -ٕ
 الفرق بين جزيء العنصر وجزيء المركب :   -ٖ

 بجزيء المركّ  جزيء العنصر
 ات مختمفة تين أكثر من ذرّ يتكون من ذر   وع تين أو أكثر من نفس النّ ذر  يتكون من 

 تين أو أكثر من رات أو من ذرّ وع من الذّ تين أو أكثر من نفس الن  الجزيء : اتحاد ذر   -ٗ
 .ات مختمفةذرّ           

 موز م الر  ( : أتعم  ٖنشاط )

 أشتقت رموز العناصر من اسم العنصر بالمغة الالتينية   .ٔ
ل نأخذ أول ىناك عناصر تشترك بنفس الحرف لذلك إذا اشترك عنصرين بالحرف األوّ  .ٕ

اني حرف ل حرف كبير ويكتب الثّ حرفين من اسمو بالمغة الالتينية حيث يكتب األوّ 
 صغير .

 مالحظة :  

اكتشافيا بعده ، أما العناصر التي تم ل فقط بالحرف األوّ العنصر الذي تم اكتشافو أواًل يسمى 
  ل .عن العنصر األوّ  تسمى بحرفين لتمييزىا
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 رموز العناصر .ٖ

 العنصر اسمُ 
 )بالعربية (

العنصر  اسمُ 
 )بالاّلتينية (

 رمزُ 
 العنصر

 العنصر اسمُ 
 )بالعربية (

 العنصر اسمُ 
 )بالاّلتينية ( 

 رمزُ 
 العنصر

 Kalium K بوتاسيوم Carbo C كربون 
 Calcis Ca كالسيوم  Aurum Au ذىب 
 Magnesia Mg مغنيسيوم Sulfur S كبريت
 Oxys O أكسجين Cuprum Cu نحاس
 Nitron Ni نيتروجين Ferrum Fe حديد

 Hydor H ىيدروجين Alumen Al ألومنيوم
 Ioeides I يود Argentum Ag فضة

 Clloros Cl كمور Natirum Na صوديوم
    Silex Si سميكون

 م أي إجابات مناسبة يتقبل المعمّ  ر وأناقش :أفكّ 

 بات ة لمعناصر والمركّ يغ الجزيئيّ عامل مع العناصر وكتابة الصّ لسيولة التّ 

 ل وأبني نماذج ( : أتخيّ ٘نشاط)

 خرز وأسالك -
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 ( : أرضنا وعناصرها ٙنشاط )

 أواًل : عناصر القشرة األرضية ونسبها 

 رموز العناصر  .ٔ

 المئوية الّنسبةُ  الرمز العنصر المئوية الّنسبةُ  الرمز العنصر
 %٘.ٕ K بوتاسيوم %ٖ.ٚٗ O كسجينأُ 

 %ٕ.ٕ Mg مغنيسيوم %ٚ.ٕٚ Si سميكون
 %ٕ.ٓ H ىيدروجين %ٛ.ٚ Al ألومنيوم
 %ٕ.ٓ Cl كمور %٘.ٗ Fe حديد
  %٘.ٖ Ca كالسيوم

 عناصر أخرى
 
 %٘.ٕ Na صوديوم %ٙ.ٔ

 

 األكسجين  .ٕ
 كونمالسي .ٖ
 األلومنيوم .ٗ
 ألنو يوجد بكميات قميمة جدًا   .٘

 ونسبها ي عناصر الغالف الجو  ثانيًا: 

 األكسجين ، النيتروجين ، بخار الماء ، ثاني أكسيد الكربون ، غاز اآلرغون   .ٔ
ٕ.  ٕٔ% 
ٖ.  N 
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 الفيزيائّية والكيميائّية لمعناصر صائصبعُض الخ الدرس الثاني :

 ة(بيعيّ أواًل : الخصائص الفيزيائية )الطّ 

 روف الّطبيعّية( : حالة العنصر في الظّ ٔنشاط )

 ة بيعيّ روف الطّ تصنيف العناصر في الظّ  .ٔ

 حالُة العنصر في الّظروف الّطبيعّية
 غاز سائل صمب
 صوديوم
 نحاس
 حديد
 كبريت

 أكسجين زئبق

 

 :أستنتج أن 

 ائمة  أو الغازية أو السّ  مبة الصّ  روف الّطبيعّية في الحالة الظّ  موجودٌة في العناصرُ 

 ( : ليس كل ما يممع ذهبًا ٕنشاط )
 بعض العناصر يممع سطحيا بعد تنظيفو وبعضيا ال يممع  .ٕ

 تصنيف العناصر التي تممع والعناصر التي ال تممع  .ٖ

 ليا لمعان وبريقعناصر ليس  عناصر ليا لمعان وبريق
 حديد
 نحاس
 ألومنيوم

 كربون
 كبريت

 أستنتُج أن: 

 معان والبريق المّ  ّية بعض العناصر تمتمك خاص  
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 ( : َطْرٌق... َسْحٌب ... وَثْنيٌّ ٖنشاط )

 راعة .ارة وتجييزىا لمزّ ألزالة األعشاب الضّ  .ٔ
 طرق ، سحب ، ثني  .ٕ
 ات تحتاج إلى حرارة ليسيل عميو تشكيل الحديد ال ، ألن ىذه العمميّ  .ٖ
 أستنتُج أن:

  رق()الط  قابمّية الحديد ِلتكوين صفائح ُتسّمى عممّية 
 حب( )الس   قابمّية الحديد لتكوين أسالك ُتسّمى عممّية 
  ني( )الث  قابمّية الحديد لمّتشكُّل ُتسّمى عممّية 

 أناقُش زمالئي: 
 ني حب والثّ رق والسّ ني ، وبعضيا غير قابل لمطّ حب والثّ رق والسّ ، بعض العناصر قابمة لمطّ ال  

 هّيا نجرب : 
 رق رق أما الكربون والكبريت غير قابمة لمطّ حاس قابمة لمطّ الحديد ، والنّ  .ٔ
 ني ني أما الكربون والكبريت غير قابمة لمثّ حاس قابمة لمثّ الحديد ، والنّ  .ٕ
 صري الكربون والكبريت عند طرقيا أو ثنييا نيتفتت ع .ٖ
 تصنيف العناصر  .ٗ

 عناصر غير قابمة لمط ْرق والّسحب والث ْني عناصر قابمة لمط ْرق والّسحب والث ْني
 الحديد

 حاسالنّ 
                             الكربون
 الكبريت

 
 أستنتجُ أّن:

 نيالثّ و  حب السّ و  رقمطّ لبعض العناصر في الّطبيعة قابمُة 

 أفّسر:   

 ني حب والثّ رق والسّ ألنيا قابمة لمطّ 
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 ( : توصيل الحرارة ٗنشاط )
 ل مالحظاتي :أسجّ .ٕ

منو رف البعيد اخن إلى الطّ رف القريب من الماء السّ رتيب من الطّ مس بالتّ الشّ  دّوارتساقط بذور 
  . حاس والحديد أما في حالة قضيب الكربون ال تتساقطلكل من قضيب النّ 

 ظاتي:حُأفّسُر مال 

 يل لمحرارة حاس موصل جيد لمحرارة أما الكربون رديء التوصّ ألن الحديد والنّ 

 أستنتُج أّن: 

 يل لمحرارة بعض العناصر موصمة جيدة لمحرارة والبعض اآلخر رديء التوصّ 

 ( : توصيُل الكهرباء٘نشاط )

 ل مالحظاتي في الجدول أسجّ  .ٗ

 

 أستنتُج أّن: 

 يل لمكيرباء .دة لمكيرباء والبعض اآلخر رديء التوصّ بعض المواد موصمة جيّ 

  

 غير موصمة لمكيرباء عناصرُ  موصمة لمكيرباء عناصرُ 
 الحديد

 حاسالنّ 
 األلومنيوم
 الكربون

 الكبريت
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 الْنِصهارالقابمية ل(: ٙنشاط )

 المالحظات : - .ٕ

 أما الحديد ال يتغير  يتحول الكبريت من صمب إلى سائل   

 التفسير : -
ألن الكبريت ينصير عمى درجة حرارة منخفضة والحديد يحتاج إلى درجات حرارة 

 عالية جدًا حتى ينصير 
  ّسم البياني :الر 
 حاس(.درجات اإلنصيار لمعناصر، )الحديد، الكربون، األلومنيوم، الكبريت، النّ  .ٔ
 صاعدي :رتيب التّ التّ   .ٕ

 كبريت ، ألومنيوم ، نحاس، حديد ، كربون 
 ألن درجة انصيار الكبريت منخفضة جدًا بالنسبة لدرجة انصيار الحديد.   .ٖ
 ْس  ٓٓٛسائمة عند درجة حرارة   .ٗ

 
 أستنتُج أن :
 درجة حرارة انصيارىا العناصر في الّطبيعة تختمف في            

 
 أُناقش:

 دوير( .إلعادة تشكيميا واالستفادة منيا )التّ 
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 ( : الّتَمغنطٚنشاط )

 المالحظات :  .ٖ

د من المسمار بعد دلكو بالمغناطيس بينما التنجذب لمعناصر األخرى مثل يتنجذب برادة الحد 
 حاس واأللومنيوم والكربون .النّ 

 : النتائج .ٗ
 مغنط )ال تجذب برادة الحديد(عناصر غير قابمة لمتّ  مغنط ) تجذب برادة الحديد( عناصر قابمة لمتّ 

 حاس النّ  الحديد
 األلومنيوم 
 الكربون

 أستنتُج َأّن: 
والبعض اآلخر غير قابل لمتمغنط مثل مغنط  مثل الحديد لمتّ قابمة  بعض العناصر 

 حاس واأللومنيوم ، الكربون النّ 

 أختبر نفسي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمعناصر  (ةالطبيعيّ الفيزيائَية) صائصالخ

الحالة  في 
 الّظروف الّطبيعّية

 قد تكون

 ُصمبة

 سائلة 

 ة غازيّ 

معان اللّ 

 والبريق

قابلية 

الّطرق 

والّسحب 

 والّثني

الّتوصيل 
 الحراريّ 

التوصيل 

 الكهربائي 

القابمّية 
 لالنصيار

 مغنطالتّ 

 ىي



31 
 

 ة لممواد ثانيًا : الخصائص الكيميائيّ 

 تكوين مواد جديدة(: ٛنشاط )

 ورة سمسمة حديد المعة وسمسمة عمييا صدأ أشاىد في الصّ  .ٔ
 دأ المغناطيس ال يجذب الصّ   .ٕ
 مختمفة ، ألنيا تتكون من اتحاد الحديد مع األكسجين بوجود الماء . .ٖ
 تغير كيميائي ، ألنو ينتج عنو مادة جديدة تختمف صفاتيا عن صفات المواد المكونة ليا  .ٗ

   ب :أجرّ 

 ل ال يصدأاألوّ المسمار في الكأس  -المالحظات : . ٖ

 انية يصدأ المسمار في الكأس الثّ  -
 في الماء  الجزء الثة يصدأالمسمار في الكأس الثّ  -

 ىان أو طبقة من النيكل طالئيا بطبقة من الدّ أفكر : 

 ( : الن حاُس الاّلمعٜنشاط )

 ائل المالحظات : أصبحت القطعة المعة ونظيفة وظيور راسب في السّ  .ٖ
 ظيور راسب في الخل أو الحامض .  .ٗ
 طوبة نعم ، ظيور طبقة خضراء المون عمييا نتيجة تعرضيا لميواء والرُّ  .٘

 :الخل  ومسحوق الخبيز(ٓٔنشاط )

 . تكوين راسب انتفاخ البالون ،   المالحظات :.ٗ

المواد  صفاتو غاز مما جعل البالون ينتفخ و  راسبة وماءنعم ، نتجت مادة أفسر : .٘
 تختمف عن صفات الخل ومسحوق الخبيز . الّناتجة 

 ىي حاسية ومسحوق الخبيز عمى كل من المسمار والقطعة النّ التغيرات التي حدث  : أن أستنتج

  .ةرات كيميائيّ تغيُّ               
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 الّدرُس الثّالث: الفمزّات والالفمزّات

 فمز ... الفمز( : ٔنشاط )

 الحديد األلومنيوم الكبريت الّنحاس الكربون
 العنصر 

 الخاصّية 

 اّلممعان ) المع / غيرالمع( المع المع غير المع المع  غير المع

توصيل الكيرباء               موصل موصل غير موصل موصل موصل
 )موصل / غير موصل(

توصيل الحرارة                موصل  موصل غير موصل  موصل غير موصل
 )موصل /  غير موصل(

قابل غير 
رق لمطّ 
حب والسّ 
 نيوالثّ 

رق قابل لمطّ 
حب والسّ 
 نيوالثّ 

قابل غير 
رق لمطّ 

 نيحب والثّ والسّ 

رق قابل لمطّ 
حب والسّ 
 نيوالثّ 

رق قابل لمطّ 
حب والسّ 
 نيوالثّ 

 القابمّية لمّطرق والّسحب والثّني

 )قابل / غير قابل(

 
 والكيرباء .ة لمحرارة ني ، الموصميّ حب والثّ رق والسّ مطّ لمعان والقابمية المّ   .ٔ
 ني .حب والثّ رق والسّ غير المع ، غير قابل لمطّ   .ٕ
 حاس واأللمنيوم عالية جدًا بالنسبة لدرجة انصيار الكبريت درجة انصيار الحديد والنّ   .ٖ
وصيل ني والتّ حب والثّ رق والسّ ة لمطّ معان ، القابميّ اآلتية : المّ  لخصائصألنيا تمتمك ا  .ٗ

 الحراري والكيرباء .
ني( ، غير موصل لمحرارة حب والثّ رق والسّ ألنو ليس لو لمعان وىش )غير قابل لمطّ   .٘

 والكيرباء .
 العناصر الفمزية والعناصر الالفمزية     .ٙ

 العناصر الالفمزية العناصر الفمزية
 الكمور ، اليود ، األكسجين ىب ، القصدير ، الرصاصالذّ 
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 (: الجدوُل الّدوريّ ٕنشاط )

 وري:في الجدول الدّ مدلول األلوان  .ٔ
 ة المون الرمادي : يمثل العناصر الفمزيّ  .ٖ
 ة المون األصفر : يمثل العناصر الالفمزيّ  .ٗ
 المون الزرق : يمثل العناصر أشباه الفمزات  .٘
 وري:عناصر من الجدول الدّ   .ٕ
 حاس ...الفمزات : الصوديوم ، الكالسيوم ، النّ  .ٙ
 ...يتروجين الالفمزات : الكمور ، األكسجين ، النّ  .ٚ
 يمكون ، الجرمانيوم ، البورون ...أشباه الفمزات : السّ  .ٛ

 

 ( : عناصر من بيتيٖنشاط )

 ) تقبل الطمبة إجابات واالمكان جعمو واجب بيتي ( عناصر من بيتي  .ٔ

 
 تقبل إجابات الطمبة ومنيا : .ٕ

 المقاعد والكراسي األدوات الكيربائية ...بابيك األبواب الشّ 

 

 

 

 استخدامو  شبو الفمز استخدامو الالفمز استخدامو الفمز
 صناعة الّزجاج الّسيمكون الّتعقيم كمور الُحمّي والّزينة ذىب

 شرائح الحاسوب  الجرمانيوم  تعقيم الجروح  اليود  أواني الطبخ والقيوة  حاس النّ 
أواني الطبخ  األلومنيوم 

 غميف والتّ 
رش المزرعات  الكبريت 

 عيدان الثقاب 
المبيدات الحشرية ومبيدات  الزرنيخ

 األعشاب الضارة في الحقل
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 ( : العناصر في جسمي ٗنشاط )

 % من جسم االنسان ٘ٙ-%ٓٙاألكسجين ، ألنو يدخل في تركيب الماء ويشكل الماء  .ٔ
 تصنيف عناصر جسم االنسان :  .ٕ
 الفمزات : الكالسيوم ، والكربون  .ٜ

 الالفمزات : األكسجين ، الييدروجين ، النيتروجين  .ٓٔ
 )تقبل أي إجابة صحيحة من الطمبة ( ، يدخل في تركيب الدم . الحديد .ٖ

 ائعة ( : استخدامات بعض العناصر الشّ ٘نشاط )

 وء وصمب يخدش جميع المواد .ألنو غالي الثمن يعكس الضَ  .ٔ
 ألنو يتحمل ضغط كبير . .ٕ
 :بين األكسجين والييدروجين المقارنة  .ٖ

 االستخدام قابمّية االشتعال العنصر

 يارات في المستشفيات ، ولحام السّ  يشتعل ال األكسجين
 وقود لمسيارات  يشتعل الييدروجين
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 انية : تركيب المادةأسئمة الوحدة الثّ 

 ؤال األول :السّ 

 ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ الرقم
 ـج أ ـج د ب د ـج أ ب رمز االجابة

 

 ؤال الثاني : السّ 

 التعريف المفيوم
 ات مختمفة.تين أو أكثر من ذرّ رات أو من ذرّ نفس النوع من الذّ  تين أو أكثر مناتحاد ذرّ   الجزيء
 . منو أصغر إلى تجزأتو يمكن ال المادة في شيء أصغر الذرة
 قابمية الفمز لعمل صفائح وألواح. رقالطّ 
 قابمية الفمز لمتشكيل وعمل أشكال مختمفة. نيالثّ 
 

 ؤال الثالث :السّ 

 Caالكالسيوم :  .ٔ
 Cuحاس  : النّ  .ٕ

 ابع :ؤال الرّ السّ 

 المغنيسيوم السيمكون البوتاسيوم الحديد الكبريت العنصر

 S Fe K Si Mg الرمز

 فمز شبو فمز فمز فمز الفمز  النوع
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 ؤال الخامس :السّ 

 وع من الذرات .النيا تتكون من نفس النّ  .ٔ
 يار الكيربائي .ألنيا غير موصمة لمتّ  .ٕ
 ة .روف الجويّ ألنو خفيف الوزن وال يتآكل عند تعرضو لمظّ  .ٖ

 ادس :ؤال السّ السّ 

 عناصر الجسم : النيتروجين ، األكسجين ، الكربون  .ٔ
 يمكون ، الحديد ، األلومنيوم عناصر القشرة األرضية : السّ  .ٕ

 ل أي إجابات أخرى مناسبة تقبّ ابع :  ؤال السّ السّ 

 غميف ... بخ ، ورق التّ ألومنيوم : أواني الطّ  .ٔ
 نحاس : أسالك الكيرباء ... .ٕ
 يارات ...أكسجين : لحام السّ  .ٖ
 الحديد : البناء ... .ٗ

 امن :ؤال الثّ السّ 

 وىي :ات مفمزّ العامة ل صائصخمعرفتيا الاعتمدت عمى 

 . ليا لمعان وبريق .ٔ

 موصمة لمحرارة والتيار الكيربائي .. ٕ

 . قابمة لمطرق والسحب والثني ٖ
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 اسع : ؤال التّ السّ 
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 والُقّوةالِوحدة الثّالثة: الَحَركة 

 الّدرس األول: الَحَركة

(: أبو عودة في القدسٔنشاط )  

 متر. ٕٓٓيقع بيت أبي أحمد شمال المسجد األقصى وَيْبُعد عنو  .ٔ
قطة التي َأستنُد إلييا في وصف موضع بيت أبي أحمد ىي المسجد األقصى، وتسمى نقطة النّ  .ٕ

 اإلسناد.
ٖ.    

عمى أن تحتوي كل إجابة عمى نقطة اإلسناد )كل طالب يكتب إجابتو بناًء عمى موقع بيتو،  .ٗ
 )المدرسة( وُبْعٌد تقريبّي لمبيت عن المدرسة، واالتجاه( مثاًل:

 متر غرب المدرسة. ٓٓٛيقع بيتي عمى ُبْعد 
 تمثل المدرسة نقطة اإلسناد. .٘
 نة.سبة لنقطة إسناد معيّ الموضع: المكان الذي يوجد فيو الجسم بالنّ  .ٙ

 :أستنتُج أنَ 
 ع جسم ما نحتاج إلى:ِلتحديد موض 
 نقطة إسناد )مرجع(: ُأسِنُد إلييا موضع الجسم .ٔ
 الُبْعد: المسافة بين موضع الجسم ونقطة اإلسناد. .ٕ
 سبة لنقطة اإلسناد.جاه: اتجاه الجسم بالنّ االت   .ٖ
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 (: الَسكون والحركةٕنشاط )

 . الَسيارة في النقطة )أ( ساكنة ال تتحرك.ٕ
 قطة )أ( مع مرور الزمن، ألنيا ساكنة ال تتحرك.النّ  يارة عند. ال يتغير موضع السّ ٖ
 قطة )أ(.قطة )ب( حيث تغير موضعيا بالنسبة لمنّ يارة متحركة أثناء مرورىا بالنّ . السّ ٘
 قطة )أ(.. نعم تغَير موضعيا بالنسبة لمنّ ٙ
 قاط )ب( و )ج(.يارة أثناء حركتيا بالنّ . مّرت السّ ٚ
قطة )أ( إلى معينة لتغيير موضعيا أثناء انتقاليا من النّ  يارة فترة زمنية. نعم، تحتاج السّ ٛ
 قطة )ج(.قطة )ب( ثم إلى النّ النّ 

 أستنتج أّن: 

 الحركة .ٔ
 الّسكون .ٕ

 
 (: أشكال الحركةٖنشاط )

 أواًل: 

. نعم، تغّير موضعي أثناء الّركض لفترة زمنية معينة سواًء أثناء الحركة في خط ٕ
مستقيم، أو أثناء الركض في مسار منحني من خالل األقماع أيضًا ألنني انتقمُت من 

 بداية الممعب إلى نيايتو. 
 . الحركة االنتقالية: انتقال الجسم من نقطة إلى أخرى، أو من مكان إلى آخر، كحركةٖ

 الّسيارة مثاًل.
 ثانيًا:

ائري( خالل فترة ة، حيث قطعت مسافة معينة )تمثل محيط المسار الدّ تحركُت حركة دائريّ  .ٔ
 نة .ة معيّ زمنيّ 

نة. )ليس ة معيّ نعم، ألنني انتقمت من نقطة ألخرى عمى المسار الدائري خالل فترة زمنيّ  .ٕ
 ائرية الوصول لنفس نقطة البداية(شرطًا في الحركة الدّ 
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يارة حول دّوار، وحركة ائرية: حركة الجسم في مسار دائري، مثل حركة السّ حركة الدّ ال .ٖ
 مس.األرض حول الشّ 

 ثالثًا:
 نة.ة معيّ أدور حول نفسي عدة دورات خالل فترة زمنيّ  .ٔ
ية . المروحة تتحرك حول الّدبوس أو المسمار )محور الدوران( عدة دورات خالل فترة زمنّ ٖ    
 دورانّية.نة وتسمى حركة معيّ 
 معّين، كحركة األرض حول نفسيا. ر. الحركة الّدورانّية: حركة الجسم حول محو ٗ    
 

 :أختبر نفسي
 شكل حركة األرض حول نفسيا: حركة دورانّية. .ٔ
 ة.شكل حركة األرض حول الشمس: حركة دائريّ  .ٕ

 
 : رابعاً 

: موضع  ِ في البداية يكون البندول ساكنًا ويسمى ىذا الموضع الذي يوجد عنده بـ .ٔ
 االستقرار.

يابًا   .ٕ عندما أدفع كرة البندول بيدي دفعة خفيفة، أالحظ أنيا تتذبذب أو تيتز ذىابًا وا 
 حول موضع االستقرار بشكل دوري.

 نعم .ٖ
لى اليسار عمى جانبي  .ٗ أالحظ أّن البندول يتحرك أو يتذبذب أو ييتز إلى اليمين وا 

وىذه الحركة تتكرر بشكل دوري، الموضع الذي كانت تستقر فيو )موضع االستقرار(، 
وأالحظ أّن المسافات التي تقطعيا كرة البندول عمى جانبي موضع االستقرار متساوية 

 والزمن متساوي أيضًا.
يابًا، كحركة بندول السّ الحركة االىتزازيّ  .٘  اعة.ة: تذبذب الجسم حول نقطة معينة ذىابًا وا 

 أستنتج أّن أشكال الحركة، ىي:
 ة.. حركة دائريّ ٕ                    ة  حركة انتقاليّ  .ٔ
 ة.. حركة اىتزازيّ ٗ. حركة دورانّية.                      ٖ
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 (: مدينة المالهيٗنشاط )

ٔ.  
 
 

 
 المحيطة:من األمثمة عمى أشكال الحركة من بيئتي ل اجابات الطمبة ، و تقبّ   .ٕ

راجة في خط مستقيم، حركة أوتار اعة، حركة الدّ حركة األرجوحة، حركة بندول السّ 
 ة، حركة القمر حول األرض، ... إلخ.اآلالت الموسيقيّ 

 
 
 

  
 حركة دورانّية حركة انتقالّية

 
 

 حركة دائرّية حركة اىتزازّية
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 رس الثّاني: ُمتوّسط الّسرعةالدّ 

 (: َمِن األسَرعٔنشاط )
 أّواًل: مسافة ثابتة

( من كتاب الطالب، ٖٛالطمبة في الجدول )صفحةوتسجيل البيانات من قبل  يتم تنفيذ النشاط* 
 ومن ثّم مناقشة األسئمة التي تميو.

متر(،  ٓ٘. يتم ترتيب المتسابقين تصاعديًا حسب الزمن الذي استغرقو كل منيم لقطع مسافة )ٔ
 بناًء عمى النتائج التي تّم الحصول عمييا.

متر(  ٓ٘باق(، ألّنو قطع مسافة ). األسرع ىو: )اسم المتسابق الذي حّقق أقل زمن خالل السٕ
 في أقّل زمن.

 ٓ٘. العامل الثابت ىو المسافة، ألّننا قمنا بتثبيتو خالل تنفيذ النشاط ويساوي في ىذه الحالة )ٖ
 متر(، أي أنيا ثابتة لجميع المتسابقين.

المسافة . العامل المتغّير ىو الزمن. ألّن الزمن ىنا تغّير بناًء عمى سرعة المتسابق في قطع ٗ
 الثابتة )قمنا بقياسو لكل متسابق(.

 
 :  أستنتج أنّ  

 مع ثبوت المسافة. منالزّ  كمما زادت الّسرعة قلّ 
 

 ثانيًا: زمٌن ثابت
( من كتاب الطالب، ٗٛوتسجيل البيانات من قبل الطمبة في الجدول )صفحة شاطيتم تنفيذ النّ * 

 ومن ثّم مناقشة األسئمة التي تميو.
 ٓٔلمتسابقين تصاعديًا حسب المسافة التي قطعيا كل منيم خالل الزمن الثابت). يتم ترتيب أ

 ثانية(، بناًء عمى النتائج التي تّم الحصول عمييا.
. األسرع ىو: )اسم المتسابق الذي قطع أكبر مسافة خالل السباق(، ألّنو قطع أكبر مسافة ٕ

 ثواني(. ٓٔخالل )
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 ٓٔنا بتثبيتو خالل تنفيذ النشاط ويساوي في ىذه الحالة ). العامل الثابت ىو الزمن، ألّننا قمٖ
 ثواني(، الزمن ثابت لجميع المتسابقين.

. العامل المتغّير ىو المسافة. ألّن المسافة ىنا تغّيرت بناًء عمى سرعة المتسابق فكل متسابق ٗ
فة لكل يقطع مسافة معينة تختمف عن اآلخر خالل نفس الفترة الزمنية، ) قمنا بقياس المسا

 متسابق(.
 

 :  أستنتج أنّ 
 من.المقطوعة مع ثبوت الزّ  المسافة كمما زادت الّسرعة زادت -
 تعتمد السرعة عمى عاممين، ىما: -

 المسافة. .ٔ
 من.الزّ  .ٕ

 .الّسرعةمقدار المسافة التي يقطعيا جسٌم ما في وحدة الزمن تسمى  -
 

 (: متوّسط الّسرعةٕنشاط)
 أي أّن سرعتيا تساوي صفر. .ٔ
يارة ساكنة أي أّن سرعتيا= صفر، وخالل الدقيقة األولى الحركة كانت السّ في بداية  .ٕ

كم  ٓ٘انية زادت سرعتيا إلى )كم/ساعة(، وفي الدقيقة الثّ  ٕٓزادت سرعتيا وأصبحت )
 كم / ساعة(. ٖٓالثة قّمت سرعة الّسيارة وأصبحت )/ساعة(، وفي الدقيقة الثّ 

قيقة ألّنيا كانت صفر، ثّم زادت خالل الدّ  لم َتُكن سرعة السيارة ثابتة خالل الرحمة، .ٖ
 الثة.قيقة الثّ انية، ثم قّمت خالل الدّ قيقة الثّ األولى، ثم زادت خالل الدّ 

 يارة تصبح قراءة العّداد صفر.عندما تتوقف السّ  .ٗ
 :  أستنتج أنّ 

 

متوسط الّسرعة =   
المسافة المقطوعة 

  الزمن  
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 (: نمعُب ونحسبٖنشاط)
م، وتسجيل تنفيذ النشاط من قبل الطمبة عمى شكل مجموعات ثنائية تحت إشراف المعمّ * 

من كتاب الطالب(، ومن ثم حساب متوسط الّسرعة في كل  ٛٛالبيانات في الجدول )صفحة 
 حالة، وبعد دراسة النتائج التي تّم الحصول عمييا يتم مناقشة األسئمة التي تمي الجدول.

 المقطوعة في وحدة الزمن زاد متوسط الّسرعة )عالقة طردية(. . كمما زادت المسافةٔ
 من الُمْسَتغَرق في قطع مسافة معينة، قّل متوسط الّسرعة )عالقة عكسية(.. كمما زاد الزّ ٕ
 . وحدة قياس متوسط الّسرعة ىي )متر/ثانية( وبالرموز) م /ث(، ألّن :ٖ
 

=  متوسط الّسرعة
المسافة  
=  الزمن  

متر  
=  ثانية  

م  
  ث  

 
 
ٗ .

 
٘. 

 

 وحدة متوّسط الّسرعة الز من المسافة

 م/ث ثانية متر
 كم/ساعة ساعة كيمومتر
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 أختبر نفسي:

 

 متر ٖٖٓٓ=  ٕٓٓٔ+  ٜٓٓ+ ٕٓٓٔة التي يقطعيا عمرو= المسافة الكميّ  .ٔ

 ثانية ٕٓٓٔ= ٜٓٓ+  ٓٓٙ+  ٓٓٙة= في قطع المسافة الكميّ  الُمْسَتغَرقالّزمن  .ٕ

 متوسط السرعة من بداية الجري وحتى نيايتو = .ٖ

 
المسافة الكمية المقطوعة  

=  الزمن الكمي  
 ٖٖٓٓ 
 م/ث                                            ٚ٘,ٔ=    ٕٓٓٔ 

 (: كائنات حية سريعةٗنشاط )

 مر.الحيوان البرّي الذي يمتمك أكبر متوسط سرعة: النّ  .ٔ

 م/ث. ٖٖسر= متوسط سرعة النّ  .ٕ

 لميروب من الحيوان المفترس.عندما يركض بأقصى سرعتو  .ٖ

 م. ٕٓٔ= ٓٔ×  ٕٔمن= الزّ × المسافة = متوسط الّسرعة  .ٗ

المسافة  المسار
 المقطوعة
 )م(

الز من 
 الُمْسَتغَرق
 )ث(

 متوّسط الّسرعة
 )م/ث(

 ٓٓٙ ٕٓٓٔ طريق مستقيمة
 متوسط الّسرعة =

المسافة المقطوعة 
=  الزمن  

 ٕٔٓٓ 
 م/ثٕ=   ٓٓٙ 

                          
 ٓٓٙ ٜٓٓ حقل

متوسط الّسرعة = 
المسافة المقطوعة 

=   الزمن  
 ٜٓٓ 
 م/ث٘.ٔ=    ٓٓٙ 

             
 ٜٓٓ ٕٓٓٔ َتّمة

متوسط الّسرعة = 
المسافة المقطوعة 

=  الزمن  
 ٕٔٓٓ 
 م/ث ٖ,ٔ=   ٜٓٓ 
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 أفّكر:

 سبة لإلنسان.قد تكون الّسرعة سالحًا ذا حدين بالنّ 

قد تكون الّسرعة طريقًا لمفوز والنجاح عندما يتعمق ذلك بالمسابقات، أي َمن يُكن أسرع  .ٔ
 يفوز.

واليالك، عندما يتعمق ذلك بحوادث السير مثاًل، فالّسرعة قد تكون الّسرعة طريقًا لمموت  .ٕ
 الزائدة قد تقود لمموت.

 

 أناقش وزمالئي:

تقّبل اإلجابات من الطمبة بعد النقاش وتوجيييا نحو أّن سبب المخالفة قد يكون الّسرعة الزائدة، 
 ان.ومن ثّم مناقشة مخاطرىا عمى اإلنسكم / الّساعة  ٓ٘داخل المدن والمحددة بـ 

 

 

 الث: القّوة وأثرها في الحركةالّدرس الثّ 

 (: دفٌع ... سحبٌ ٔنشاط )

الحالة الحركية لمقطعة الخشبية ىي :  أّن تََقبُّل إجابات الطمبة في الوصف وتوجيييا نحو . ٕ
 السُّكون، إذ أّنيا ثابتة ال تتحرك.

فيي بحاجة لمؤثر ُيَسب ب . ال، لم تتحرك. ألّن القطعة الخشبية ال تستطيع الحركة وحدىا، ٖ
 حركتيا.

اولة، أي أّنيا تحركت مسافة معينة خالل فترة . نعم، ألنيا انتقمت من نقطة ألخرى عمى الطّ ٗ
 نة.ة معيّ زمنيّ 
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نة خالل فترة اولة، أي أّنيا تحركت مسافة معيّ . نعم، ألنيا انتقمت من نقطة ألخرى عمى الطّ ٘
 نة.ة معيّ زمنيّ 

 . القّوة.ٙ

 شكل قطعة المعجون، ألنّني أثرت عمييا بقوة )دفع( أّدى لتغيير شكميا.. يتغير ٚ

 أستنتج أّن:

 .سحبٌ أو  دفٌع  -

. القو ة: مؤثر خارجي ُيَؤِثر في األجسام، ويؤدي إلى تحريكيا أو تغيير شكميا، وقد ٛ
 تكون قوة دفع أو قوة سحب. 

 أتساَءل

بأّنو سيتم اإلجابة عن ىذا التساؤل * يتم تقبل إجابات الطمبة، ثّم التعقيب عمييا 
 بعد تنفيذ األنشطة اآلتية.

 

 عناِصُر القّوة (:ٕنشاط )

 .باتجاه الّرجل أو )إلى الخمف(اتجاه القوة:        سحب نوع القّوة:  .ٔ

 .بعيدًا عن الّرجل أو )إلى األمام(اتجاه القوة:           دفعنوع القّوة:  .ٕ

 عناصر القّوة: .ٖ

 القّوة.نقطة تأثير  .ٔ

 خط عمل القّوة )اتجاه القّوة(. .ٕ

 مقدار القّوة. .ٖ



47 
 

 مقدار القّوة (:ٖنشاط )

 اولة معممي: ساكنة )ال تتحرك(.ة لطّ الحالة الحركيّ  .ٔ

* لممعمم: ستختمف اإلجابة عمى ىذا الّسؤال باختالف كتمة الطاولة والقوة التي يؤثر بيا   .ٕ
 اولة، فقد تكون:  الطالب عمى الطّ 

 بعيدًا عّني بسيولة. اولةستتحرك الطّ 

 طاولة بعيدًا عني بصعوبة.ستتحرك الّ 

 اولة بعيدًا عّنا أسرع )أسيل( من المرة األولى.ستتحرك الطّ  .ٖ

 اولة بعيدًا عّنا أسرع )أسيل( من المرة األولى والثانية.ستتحرك الطّ  .ٗ

اولة لطّ لثة ) عندما دفعت وزمالئي الطاولة(، ألّن القّوة التي أثرت عمى افي الحالة الثاّ  .٘
 كانت أكبر.

اولة، فإنيا ستتحرك باتجاىنا )قريبًا مّنا(، وكّمما كانت القّوة المؤثرة عندما نقوم بسحب الطّ  .ٙ
 اولة أسرع .أكبر تحركت الطّ 

 

 :أستنتج أنّ 

 تعمل عمى تحريكو.  قّوةما لم تؤثر عميو  ساكناكن يبقى الجسم السّ  -

 . أسرعكانت حركة الجسم  أكبركّمما كانت القّوة الُمؤّثرة  -
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 (: قياُس مقدار القوةٗنشاط )

نة ال. يمكن القول أنيا كبيرة أو صغيرة وال يمكن تحديدىا بدقة كبيرة، ألننا نحتاج ألداة معيّ  .ٔ
 لذلك.

 من كتاب الطالب(. ٜٙ* تنفيذ النشاط وتسجيل البيانات في جدول )صفحة  .ٕ

رة عمى الكتب وأّدت لتحريكيا، وحدة قياسيا المؤثّ ابض يمّثل مقدار القوة مقدار استطالة النّ  .ٖ
 )النيوتن(.

 ابض.ال. ألنو كمما زاد عدد الكتب زاد مقدار استطالة النّ  .ٗ

 زمة لتحريكيا.الي تزداد القوة الالّ نعم، كمما زاد عدد الكتب زادت كتمة الكتب وبالتّ  .٘

 أستنتج أّن:

 .أكبر لتحريكو زمةكمما كانت كتمة الجسم أكبر كان مقدار القوة الاّل  -

 (: خط  عمل القوة٘نشاط )

 بعيدًا عني. .ٔ

 باتجاىي ) مقتربًا مّني(. .ٕ

 اتجاه حركة الكرسّي تكون بنفس اتجاه القّوة المؤثرة. .ٖ

 أستنتج أّن:

خط : االتجاه الذي تؤثر فيو القوة في الجسم وتحّركو وتغّير موضعو إّما سحبًا أو دفعًا يسّمى -
 .  عمل القوة )اتجاه القوة(
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 (: نقطة تأثير القوةٙنشاط )

 

 أستطيع إغالق الباب بسيولة بوساطة مقبض الباب

 

 َأِجُد صعوبًة في إغالق الباب من منطقة قريبة من المفصل

 

 اولة بسيولة من حافتياأستطيع دفع الطّ 

 

 اولة من وسطيافي دفع الطّ َأِجُد صعوبًة 

 القوة التي تؤثر عندىا القوة في الجسم تسمى: نقطة تأثير القوة. .ٔ

 نقطة تأثير القوة: ىي النقطة التي تؤثر عندىا القوة في الجسم. .ٕ

 نقطة تأثير القّوة. - . عناصر القّوة:ٖ

 خط عمل القّوة )اتجاه القّوة(. -

 مقدار القّوة. -
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 األجسام (: أثر القوة فيٚنشاط )

 ة لمكرة: ساكنة. الحالة الحركيّ ٕ

 . يمكن تحركييا عن طريق التأثير عمييا بقّوة )دفعيا بقدمي مثاًل(.ٖ

 . سوف تتحرك الكرة باتجاه  تأثير القوة، بسرعة معينة تعتمد عمى القوة التي دفعتيا بيا.ٗ

 . سوف تزداد سرعة الكرة، ولكن باالتجاه نفسو.٘

أثير عمييا بقوة باتجاه إلى أنو يمكن تغيير اتجاه حركة الكرة عن طريق التّ  توجيو الطالب. ٙ
 معاكس التجاه  حركتيا مثاًل.

إلى أنو يمكن إيقاف حركة الكرة عن طريق التأثير عمييا بقوة مساوية لمقوة  البتوجيو الطّ . ٚ
 بالكرة مثاًل(. التي أدت إلى حركتيا مقدارًا وتعاكسيا في االتجاه. ) أو عن طريق اإلمساك

. يمكن تغيير مقدار سرعة الكرة واتجاىيا في الوقت نفسو عن طريق التأثير عمييا بقوة أكبر ٛ
أو أقل من القوة التي أّدت لتحريكيا وباتجاه مختمف عن االتجاه الذي تتحرك فيو، ويمكن تغيير 

 اتجاىيا بتغيير نقطة تأثير القوة.

 عمى شكل األجسام: * من األمثمة التي تبين أثر القوة 

التأثير بقوة عمى قطعة معجون، قطعة عجين، بالون منفوخ يغير شكميا، وكذلك سحب نابض 
 يغير شكمو، ... الخ.

 أختبر نفسي :

 راجةأواًّل: الّدواسة: زيادة سرعة الدّ 

 راجة.ثانيًا: الكابح: إيقاف الدّ 

 راجة.راجة : تغيير اتجاه الدّ ثالثًا: مقود الدّ 
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 فّكر* نمعب ون

يمكن تحريك القارب في وعاء الماء عن طريق تثبيت مشبك الحديد عمى أحد أطراف القارب  -
الورقي، ثم تقريب المغناطيس من المشبك دون أن يالمسو، نالحظ أّن القارب سيتحرك، نتيجة 

 انجذاب المشبك لممغناطيس.

 

 

 

بشكل أكبر من المشبك أو يمكن زيادة سرعة القارب وتقميميا عن طريق تقريب المغناطيس  -
 إبعاده.

يمكن إيقاف القارب من خالل تثبيت مشبكين حديديين عمى طرفي القارب ، كما في الشكل  -
اآلتي، ثم تقريب مغناطيس من المشبك األول ومغناطيس من المشبك الثاني ومحاولة تثبيت 

 القارب من خالليما.

 

 

 

   

تقريب مغناطيس من المشبك األول ولكن يمكن أن نعكس اتجاه حركة القارب من خالل  -
اني. )ىناك عدة طرق أثير، أو من خالل تقريب المغناطيس من المشبك الثّ بتغيير نقطة التّ 
 يمكن تجربتيا(
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 أسئمة الوحدة

 السؤال األول:

 ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ رقم الجممة 
 أ ب جـ أ جـ د د ب ب رمز االجابة 

 

 

 اني:ؤال الثّ السّ 
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 الث:الثّ  ؤالالسّ 

 الداللة المفهوم العممي

 تغّير موضع الجسم من مكان آلخر بالّنسبة لنقطة إسناد ُمعي نة. الحركة

 ثبات موضع الجسم بالّنسبة لنقطة إسناد. كونالسّ 

 ة المقطوعة في وحدة الّزمن.المسافة الكميّ  رعةمتوسط السّ 

مقدار سرعتيا أو يغير ُمؤّثر ُيؤّثر في األجسام يحركيا أو يغير  القّوة
 اتجاه حركتيا أو كمييما معًا.

 

 ابع:ؤال الرّ السّ 
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 ؤال الخامس:السّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؤال الّسادس: السّ 

  

 قوة سحب قوة سحب

  

 قوة دفع قوة دفع

 

 

 

 
 اىتزازّية دورانّية

  
 دائرّية انتقالية
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 السؤال الّسابع:

 م/ث ٖالمعطيات: متوسط الّسرعة= 

 الحل: 

 ثانية. ٔمتر في فترة زمنية مقدارىا  ٖأي أّن المتسابق يقطع بدراجتو مسافة مقدارىا  .ٔ

 نحّول الزمن من دقيقة لثانية .ٕ

 ثانية ٕٓٔ=  ٓٙ×  ٕالزمن= 

 الّزمن× المسافة = متوسط الّسرعة 

         =ٖ  ×ٕٔٓ 

 متر ٖٓٙ=         

 امن :الّسؤال الثّ 

 المعطيات: 

 ث ٕٓم  ، الزمن=  ٓٓٔأيمن : المسافة= 

 ث ٓٛم  ، الزمن=  ٕٓٗحنان: المسافة= 

 ث ٕٔم  ، الزمن=  ٕٗخالد: المسافة= 

 المطموب: تحديد َمِن األسرع.

 الحل:

  متوسط سرعة أيمن=
المسافة  
=  الزمن  

 ٔٓٓ 
 م/ث ٘=     ٕٓ 

 متوسط سرعة حنان=
المسافة  
=  الزمن  

 ٕٗٓ 
 م/ث ٖ=    ٓٛ 
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 متوسط سرعة خالد= 
المسافة  
=   الزمن  

 ٕٗ 
 م/ث ٕ=   ٕٔ 

 أيمن ىو األسرع.

 اسع:ؤال التّ السّ 

 دقائق ٖمن = متر  ، الزّ  ٓٓ٘المعطيات: المسافة=

 الحل: 

 ثانية ٓٛٔ= ٓٙ× ٖدقائق =  ٖمن= نحّول الزمن من دقيقة لثانية :    الزّ 

رعة = متوسط السّ 
المسافة  
=  الزمن  

 ٘ٓٓ 
 م/ث ٚ,ٕ=    ٓٛٔ 

 السؤال العاشر:

 كم ٘,ٗالمعطيات: المسافة بين سجن عوفر ورام اهلل=  .ٔ

 كم  ٓٙالمسافة بين رام اهلل وطولكرم=         

 ساعة ٕمن = الزّ           

 الحل:

 كم ٘,ٗٙكم=  ٓٙكم +  ٘,ٗة = المسافة الكميّ 

رعة = متوسط السّ 
المسافة  
=   الزمن  

 ٙٗ.٘ 
 كم/ساعة ٕ٘,ٕٖ=    ٕ 

 تقع رام اهلل في شمال مدينة القدس  .ٕ
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