
BRAHIM TAHIRI 

حــــــٛــٕيــٛـــا انــُـاتــٛـٙ زـح فــهـًـؼـتـغـًـٕاد انـًـض انـؼـهح نثـثــأي  

Exemples de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne 

I: تُٕع انًٕاد ٔتُٕع خٕاصٓا )  

  ق اختٛاســـا انٕٛيٛح،ٔٚتؼها ٚشغم زٛضا كثٛشا فٙ زٛاتُـأصثر تهفٛف انًُتٕخاخ ٔتؼهٛثٓ     
زِ ـــيادج انتهفٛف ٔانتؼهٛة تطثٛؼح انًُتٕج انًشاد تهفٛفّ، إر تؤخز تؼٍٛ االػتثاس خٕاص ْ

انًادج يٍ يقأيح انتصادو، ٔيٕصهٛح انكٓشتاء ٔانسشاسج، ٔانُفارٚح ٔػذو تفاػهٓا يغ انٕٓاء 
، تاالضافح انٗ خًانٛح انتهفٛف.ٔيغ انًادج انًؼهثح

هٛة انًٕاد ــف ٔتؼــح نتهفٛــٚؼتثش انضخاج ٔانثالعتٛك ٔانفهضاخ ٔانكاسطٌٕ يٕاد سئٛغٛٔ
 انغزائٛح ٔانًششٔتاخ.

 انًٕاد انضخاخٛح انًٕاد انثالعتٛكٛح انًٕاد انفهضٚح
غٛش يُفزج  -يؼتًح

 -نهًاء ٔانٕٓاء
–يقأيح نهصذياخ 

–يٕصهح نهكٓشتاء 
 يٕصهح نهسشاسج

 ......... 

أٔ  شفافح -خفٛفح
غٛش يُفزج  -يؼتًح

 -نهغاصاخ ٔانغٕائم
نٓا  -ػاصنح كٓشتائٛا

يقأيح ػانٛح ضذ 
تأثٛشاخ انًٕاد 

انكًٛٛائٛح،ٔنكٍ 
يقأيتٓا نهسشاسج 

 ضؼٛفح.......

ػاصنح كٓشتائٛا  -شفافح
غٛش يُفزج  -ٔزشاسٚا

التتأثش  -نهغٕائم ٔانغاصاخ
قاتهح  -تانًٕاد انكًٛٛائٛح

غٛش قاتهح  -نهتهٍٕٚ
غٛش قاتهح -نهتشّٕٚ
 -قاتهح نهكغش -نهخذػ

أثقم يٍ انًٕاد 
انثالعتٛكٛح 

ٔانكاسطَٕٛح......

 انـخـٕاص
 انـًًـٛـضج

ٛٛض تٍٛ األخغاو ٔانًٕاد :( انتً II 
تتى صُاػح أخغاو نٓا ٔظائف يسذدج اػتًادا ػهٗ يٕاد يتُٕػح، ٔٚتى اختٛاس ْزِ انًٕاد     

الئًح نٕظائفٓا ٔششٔط اعتؼًانٓا.زغة خٕاصٓا انفٛضٚائٛح ٔانكًٛٛائٛح انً  

....-دفتش  –يٛذانٛح  –ػهثح  –عكٍٛ  –يطشقح  -عاػح  –أيثهح نثؼض األخغاو : كأط «   
...... -انخشة  –انكاسطٌٕ  –انثالعتٛك  –انفهضاخ  –أيثهح نثؼض انًٕاد : صخاج «   
 III: انتًٛٛض تٍٛ انًٕاد يٍ َفظ انصُف )

 فهضٚـــح :( انًٕاد ان1   
انخاصٛح انًغُطٛغٛح :أ(  

ا يٍ زذٚذ ٔانثاَٛح يٍــظ يٍ قاسٔستٍٛ فهضٚتٍٛ، إزذاًْــَقٕو تتقشٚة يغُطٛ تدشتح :   
 انٕيُٕٛو.

َالزع أٌ انًغُطٛظ ٚدزب انقاسٔسج انفهضٚح انًصُٕػح يٍ انسذٚذ، ٔال ٚدزب  يالزظح :   
 انقاسٔسج انًصُٕػح يٍ االنٕيُٕٛو.

ٚدزب انسذٚذ يٍ طشف انًغُطٛظ،ْٔزِ يٛضج تًٛضِ ػٍ االنٕيُٕٛو.:  اعتُتاج     
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ب( خاصٛح انتٕصٛم انكٓشتائٙ : 
   حـضٚح يختهفــسٔساخ فهــح، َٔغهقٓا تاعتؼًال قاح تغٛطــض داسج كٓشتائٛــَُدتدشتح :    

 نًششٔتاخ غاصٚح.

اخ انفهضٚح.َالزع اٌ انًصثاذ ٚضٙء ػُذ اعتؼًال خًٛغ انقاسٔسيالزظح :  
خًٛغ انفهضاخ يٕصهح نهتٛاس انكٓشتائٙ.اعتُتاج :    
( انًٕاد انثالعتٛكٛح :2   

تغتؼًم انًٕاد انثالعتٛكٛح فٙ تؼهٛة ٔتهفٛف تؼض انًٕاد انغزائٛح، أٔ صُغ أدٔاخ       
ٔأخٓضج، َٔزكش يٍ تٍٛ انًٕاد انثالعتٛكٛح يا ٚهٙ :

(. TPEيتؼذد االٚثهٍٛ تشٚفتاالخ ) «       
(. PEيتؼذد عتٛشٍٚ ) «       
(. PVEيتؼذد كهٕسٔس انفُٛم ) «       
(. EEيتؼذد انثشٔتهٍٛ ) «       

َضغ قطؼا صغٛشج يٍ انًٕاد انثالعتٛكٛح انغاتقح فٙ كأط تّ ياء ػزب، تــــدــــشتــــح :   
ح انًسصم ثى َغدم انُتائيشثغ ،ٔقطؼا أخشٖ فٙ ياء يغهٗ، ٔقطؼا اخشٖ فٙ ياء يانر

 ػهٛٓا.
خــذٔل انـُـتـائـــح :    

اعــتــُــتــاج :     
َغتُتح أٌ نكم يادج خاصٛح تًٛضْا ػٍ االخشٖ .

خـــــالصـــــح :   
ًٚكٍ انتًٛٛض تٍٛ فهض ٔآخش ، ٔيادج تالعتٛكٛح ٔاخشٖ اَطالقا يٍ اختالف خٕاصٓا       

 انفٛضٚائٛح.
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  ذ. ايسني برش يل

 

 

 

I. تمييز بين األجسام والموادال 

 تجريبينشاط  .أ
من األجسام مكونة من مواد مختلفة. الحظ الصورة ثم اجرد )كتاب واحة العلوم الفيزيائية ( مجموعة   9تظهر الصورة ص : 

 جميع األجسام التي تظهرها مع تحديد المواد المكونة لكل جسم ؟
 كتاب شاشة الحاسوب كرسي نافذة مكتب األجسم

 خشب المواد المكونة لها
 فلز

 خشب
 فلز -زجاج 

 خشب
 حديد

 بالستيك
 فلز 

 ورق

 مالحظة  .ب

 في تركيب عدة أجسام.يمكن لنفس المادة أن تدخل  ▪
 يمكن لنفس الجسم أن يتكون من عدة مواد. ▪

 استنتاج .ج
 الزجاج. –البالستيك  –تتكون أغلبية األجسام المحيطة بنا من ثالث مجموعات رئيسية للمواد : الفلزات 

 وهي مواد قابلة إلعادة التصنيع أو اعادة التدوير.

II. التمييز بين مختلف المجموعات الرئيسية للمواد 

 تجريبينشاط  .أ
 الحظ المجموعات الثالث المعروضة في الوثيقة وامأل الجدول التالي :

 3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة  

 فلزات البالستيك الزجاج المواد المكونة للمجموعة

 التوصيل الكهربائي
 التوصيل الحراري

 مقاومة التصادم
 نفاذية السوائل

 عازل كهربائي

 موصل رديء للحرارة

 قابل للكسر 

 غير منفذ

 عازل كهربائي

 غير موصل للحرارة

 البعض

 غير منفذ

 موصل كهربائي جيد

 موصل للحرارة

 مقاوم

 غير منفذ

 استنتاج .ب
( بالتوصيل الكهربائي بالتوصيل الكهربائي الجيد، أما البالستيك Al، األلومنيوم Cu، النحاس Fe)الحديد  تتميز الفلزات 

 عازلتان كهربائيا.والزجاج فهما مادتان 

 يتميز الزجاج بقابليته للكسر، أما البالستيك فيتميز بقابليته للتشوه عند درجة حرارة عادية. 

 ملحوظة  .ج
 البالستيكية الى مجموعة المواد العضوية.تنتمي المواد 

الغذائية وأثناء اختيار مادة تعد األصناف الثالث للمواد )الزجاج، البالستيك، الفلزات( مواد أساسية لتلفيف وتعليب المواد 
 التلفيف يجب مراعاة مجموعة من الشروط :

 مقاومتها للتصادم. ☀نفاذيتها للسوائل.         ☀للتتفاعل المادة مع الهواء ومع المادة المعلبة.      ☀
 
 

 أمثلة لبعض املواد املستعملة في حياتنا اليومية

Quelques matériaux au quotidien  
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III. التمييز بين المواد من نفس الصنف 

 التمييز بين بعض الفلزات .1

 نشاط تجريبي .أ
 أربع صفائح فلزية مختلفة لها نفس األبعاد، ثم ننجز عليها التجارب التالية :نأخد عينة  تتكون من 

 مقارنة كتلة الصفائح. ☀تقريب المغناطيس من الصفائح.                    ❖

 ندون النتائج في الجدول التالي :ثم 

 الزنك األلومنيوم النحاس الحديد الفلز

 رمادي رمادي أحمر آجوري رمادي اللون

 يجذبهال  يجذبهال  يجذبهال  يجذبه الخاصية المغناطيسية

 g/cm3 7,8 8,9 2,9 7,14الكتلة الحجمية ب 

 استنتاج .ب
واأللومنيوم من الفلزات األكثر استعماال في صناعة التعبئة، وهما باالضافة إلى الزنك والنحاس، من أهم الفلزات يعتبر الحديد 

 المستعملة في حياتنا اليومية.

 يتميز النحاس بلون أحمر آجوري.☜ 

 يؤثر المغناطيس على المواد التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد.☜ 

 كثافة األلومنيوم أصغر من كثافة الزنك.☜ 

 التمييز بين املواد البالستيكية .2

 تجريبي نشاط .أ

 التالية : عينة من أجسام تتكون من أنواع مختلفة من البالستيك، وننجز عليها روائز الكشفنأخد 

      رائز الطفو في الماء المالح. •     .العذبرائز الطفو في الماء  • 

 
 

 متعدد كلورور الفينيل
P.V.C 

 متعدد ستيرين
P.S 

 متعدد اإليثيلين
P.E 

 يطفو على  الماء العذب ال يطفو اليطفو  الطفو في الماء العذب

 --- يطفو اليطفو المالحالطفو في الماء 

 
 استنتاج .ب

 نستنتج أن لكل مادة خاصية تميزها عن األخرى. 

 خالصة .ج

 يمكن التمييز بين فلز وآخر، ومادة بالستيكية واخرى انطالقا من اختالف خواصها الفيزيائية. 
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 سوق أربعاء الغرب:  ثانوية معاذ بن جبل اإلعدادية     لفيزياء و الكيمياء                   ا                  خالد  المكاوي              : ذ األستا

اإلعدادية          معاذ بن جبل ثانوية 
سوق أربعاء الغرب    

 مادة العلوم الفيزيائية و الكيميائية 
 إعدادي السنة الثالثة

 نيابة القنيطرة
خالد  المكاوي  : األستاذ   

 

 أمثلة لبعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية    1
vie quotidienne Exemples de quelques matériaux utilisés dans la 

I- التمييز بين األجسام و المواد : 
 : تجربة -أ

 الساعة الطاولة النافذة الكأس األجسام 

  أو األلومنيوم الزجاج - مواد الصنع 

 أو الطين أو البالستيك

و الحديد  الزجاج -

  الخشب

الزجاج و البالستيك و  - الخشب و الحديد  -

 لومنيوماأل

 المواد التي تدخل في تركيب كل جسم ؟حدد المادة أو  - 1

 من مادة واحدة ؟ يتكون هل يمكن لجسم أن - 2

 هل يمكن لجسم أن يتكون من مواد مختلفة ؟ - 3

 . الستيك أو األلومنيوممثل الكأس يتكون من زجاج أو الب, نعم يمكن لجسم أن يتكون من مادة واحدة  - 2

 ... ( .,خشب ,  حديد) لطاولة أو النافذة ايمكن لجسم أن يتكون من عدة مواد مثل  - 3

 : استنتاج -ب
  les corpsباألجسام .... يسمى الكأس و النافذة و الطاولة  -

  les matériauxبالمواد  و األلومنيوم يسمى الزجاج و البالستيك و الخشب و الحديد -

 .س المادة كما يمكن صنع عدة أجسام من نف, يمكن صنع نفس الجسم من مواد مختلفة  -

II-  تصنيف المواد حسب خواصها: 
  conductivité électrique: الموصلية الكهربائية  -1
 :تجربة  -أ
  الحديد, الزجاج , تيك بالسال, قطعة خشب :  مختلفة موادقطع من  ABدرج في الجزء التالية ثم ن كهربائيةالدارة النجز ن

 

  المصباح في كل حالة ؟حدد حالة 

 ة المصباححال المواد

www.adirassa.com



 سوق أربعاء الغرب:  ثانوية معاذ بن جبل اإلعدادية     لفيزياء و الكيمياء                   ا                  خالد  المكاوي              : ذ األستا

 ال يضيء الخشب

 ال يضيء البالستيك

 يضيء الحديد

 ال يضيء الزجاج

 : استنتاج -ب
 .الحديد مادة موصلة للكهرباء بينما الخشب و الزجاج و البالستيك مواد عازلة للكهرباء 

  conductivité thermique: الموصلية الحرارية  - 2
 :تجربة  -أ

 : ...,الخشب , الزجاج , في كل قطعة من الحديد بواسطة موقد بنسن أحد طر نسخن

   عند تسخين هذه القطع ؟  اليد ِحسبماذا ت 

  تحس اليد بسخونة أكثر عند تسخين قطعة الحديد. 

  تحس اليد بسخونة ضعيفة عند تسخين قطعة الزجاج. 

 سخونةتوهج و ال تحس اليد بأي قطعة الخشب تحترق و ت عند تسخين. 

 : استنتاج -ب
 .عازل للحرارة  فهو موصل جيد للحرارة و الزجاج موصل رديء أما الخشبالحديد 

   :خالصة  -3
 :أصناف  3تصنف المواد المستعملة في حياتنا اليومية إلى 

  و  (خاصية بصرية) معتمة الحرارة و وموصالت جيدة للكهرباء هي  و ...,الزنك , األلومنيوم , النحاس , حديد كال: المواد الفلزية

 . منفذة للغازات و السوائلر غي

  وهي مواد عازلة للكهرباء و الحرارة و قد تكون شفافة أو معتمة و غير  ... ,البالستيك , الورق , كالخشب :  المواد العضوية

 .منفذة للسوائل و الغازات 

  وال تتفاعل مع المواد  ل رديء للحرارة و شفافة و قابلة للكسريوصذات ت مواد عازلة للكهرباء ووهي : المواد الزجاجية

 .الكيميائية 

III-  التمييز بين المواد من نفس الصنف: 
 :التمييز بين بعض الفلزات  -1
  propriété magnétique: الخاصية المغنطيسية  1-1
 :تجربة   -

 الزنك , األلومنيوم , الحديد , النحاس  :أربع صفائح فلزية  نقرب قطعة مغنطيس من

 ؟ األربعة صفائحمغنطيس الفي أي حالة يجذب ال 

 والزنك األلومنيوم و النحاس صفيحة صفيحة الحديد و ال يجذب يجذب المغنطيس . 

  propriété de la masse volumique:  خاصية الكتلة الحجمية 1-2
  :تجربة  -

 : من الزنك و النحاس و الحديد و األلومنيوم لها نفس الحجم  فلزية أربع صفائح نعتبر

 ؟ الصفائح األربعة كتلةm  قارن - 1
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 الكتلة الحجمية للصفائح األربعة ؟ قارن  - 2

 :نالحظ أن كتلة الزنك أثقل من كتلة الحديد و األلومنيوم و النحاس   - 1

m(Cu)  > m(Fe)  > m(Al)   m(Zn)  > 

 : Vنفس الحجم  لها لصفائحبما أن ا - 2

: ة و نعلم أن الكتلة الحجمي
V

m
 

 <  ρ(Cu)  > ρ(Fe)  > ρ(Al)   ρ(Zn): نستنتج أن 

                     2,2         2,7            7,8    

 resolopropriété de c: خاصية اللون  1-3
 .خرى إلى أ بينما للصفائح األخرى لون رمادي يختلف لمعانه من فلز, ر أجوري يتميز النحاس بلون أحم

 :التمييز بين بعض المواد البالستيكية  -2
 :بعض أنواع البالستيك  2-1 

 :أنظر الجدول , توجد أنواع مختلفة من البالستيك أعطيت لها رموز و أرقام للتعرف عليها 

 استعماالتها رمزها اسم المادة البالستيكية

 PE متعدد اإليثيلين

Polyéthylène 
  

 قوارير المنظفات, النفايات و التسويق  أكياس

   PVC  متعدد كلورورالفينيل
Polychlorure de vinyle 

  

 المالبس غير المنفذة للماء, األنابيب , إطارات النوافذ 

  PS متعدد السيتيرين

Polystyrène 
  

 ألقراص المدمجة ا, الطماطم , أغلفة , األواني المنزلية 

 في غياب هذه الرموز كيف يمكن التمييز بين مختلف أنوع البالستيك ؟ 

 :خواص بعض أنواع البالستيك  2-2
 :PS متعدد السيتيرينو أخرى من   PVC  متعدد كلورورالفينيلو أخرى من  PEنعتبر قطعة بالستيكية من متعدد اإليتيلين 

 .  ء عادي ثم كأس به ماء مالح نضع القطع البالستيكية في كأس به ما -

 .نقرب القطع السابقة من موقد بنسن  -

  يلخص الجدول أهم المواد البالستيكية: 

 رائز اللهب يطفو فوق الماء المالح يطفو فوق الماء المادة البالستيكية  و خواصها

 ال يتغير لون اللهب نعم نعم متعدد اإليثيلين

 لمتعدد كلورورالفيني
 

 أخضرلهب  ال ال

 ال يتغير لون اللهب نعم ال متعدد السيتيرين

IV-  أهمية المواد المستعملة في التلفيف و التعليب: 
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 سوق أربعاء الغرب:  ثانوية معاذ بن جبل اإلعدادية     لفيزياء و الكيمياء                   ا                  خالد  المكاوي              : ذ األستا

و الفوالذ و األشابة مواد رئيسية لتفيف و تعليب ...( ,  Feو  Al) و الورق و الكارطون و الخشب و الفلزات يعتبر الزجاج و البالستيك 

  89الصفحة ( : أنظر الجدول ) خص الجدول التالي أهم خواص مواد التعليب و التلفيف ويل, المواد  الغذائية و األجهزة 

  خالصة: 

من حيث مقاومة التصادم و موصلية  يتعلق اختيار مادة التعليب بطبيعة المنتوج المراد تلفيفه إذ تؤخذ بعين االعتبار خواص مادة التلفيف

 .مع الهواء و مع المادة المعلبة باإلضافة إلى جمالية التلفيف لكهرباء و الحرارة و النفاذية و عدم تفاعلها ا

 المعجم العلمي
  Acier فوالذ  Opaque معتم 

  Métal فلز  Matériaux مواد

  Minerai معدن Emballage تلفيف

  Alliage أشابة Mise en boite التعليب

  Perméable نفاذية  Flottation طفو

 Biodegradation تحلل إحيائي  Recyclage إعادة التصنيع 

  Isolant عازل  Choc تصادم

  Conductivité موصلية  Conducteur موصل

  Incandescence توهج  Conduction توصيل

  Acétone أسيتون  Décapée مصقولة

    Flamme لهب
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 )ر.اثشا١ُ٘ اٌطب٘شٞ(

Iفمشح ٌالصزئٕبس ٠ّىٓ االصزغٕبء ػٕٙب ( : ) ( اٌزىٙشة ثبالحزىبن  
 ظب٘شح اٌزىٙشة ثبالحزىبن :( 1   
رــغــشثــخ :     

 

 

 

 

 

 

 

خ لّبط ، ـخ ػٕذ حىٙب ثمطؼـبَ خف١فـزة أعضـخ عـ١ـطشح خبصـرىزضت اٌّضاصزٕزبط :    
أْ اٌّضطشح اوزضجذ وٙشثبء أٚ رىٙشثذ ثبالحزىبن.ٔمٛي إرْ   

   ( ٔٛػب اٌــىــٙــشثــبء :2   
  رـغـشثــخ :    

 

  
 قضية تالستيكي

     مكهرب   

 
 قضية تالستيكي

مكهرب      

ــــــبرة                          رـٕـبفــــــــشرـٕـبفــــــش                                   رـغ                 

ٔالحع أْ :ِالحظخ :       

لض١ج١ٓ ِٓ ٔفش إٌٛع ٠زٕبفشاْ . -    

لص١ج١ٓ ِٓ ٔٛػ١ٓ ِخزٍف١ٓ ٠زغبرثبْ . -    

ٓ اٌزٟ اوزضجٙب ـبء رخزٍف ػـبط وٙشثـت اٌزعـزضـٔضزٕزظ أٔٗ ثبالحزىبن ، اواصزٕزبط :     
 اٌجالصز١ه.

١غ اٌزغبسة أْ اٌىٙشثبء ٔٛػبْ :ٚرؤوذ عّ      

وٙشثبء ِٛعجخ  )+(. -    

(. -وٙشثبء صبٌجخ  ) -    

شثبء ــبن ، ٠شحٓ ثىٙـاصطٍح ػٍٝ أْ وً عضُ ٠زٕبفش ِغ اٌزعبط ثؼذ االحزىٍِحٛظخ :    
 ِٛعجخ .

خـــالصـــخ :     

األعضبَ اٌحبٍِخ ٌشحٕبد وٙشثبئ١خ ِٓ ٔفش إٌٛع رزٕبفش. -    

ٍِخ ٌشحٕبد وٙشثبئ١خ ِخزٍفخ رزغبرة .األعضبَ اٌحب -    

رىْٛ األعضبَ غ١ش ِىٙشثخ،ٚٔمٛي أٙب ِزؼبدٌخ وٙشثبئ١ب، أٞ أْ دْٚ احزىبن ،ٍِحٛظخ :    
ػذد اٌشحٕبد اٌضبٌجخ . ٠ؼبديػذد اٌشحٕبد اٌّٛعجخ   

ِضطشح 
 ثالصز١ى١خ

لطؼخ 
 لّبط

أعضبَ 
 خف١فخ

 ثؼذ االحزىبن

قصية تالستيكي 
 مكهرب

قضية زجاجي 
 مكهرب

قضية زجاجي 
 مكهرب

قضية زجاجي 
 مكهرب
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  II )اٌــزسح : ثــٕــ١ــخ  

 Modèle de l’atomeّٔٛرط اٌزسح :    (1

رذٚس ػذد ِحذٚد ِٓ االٌىزشٚٔبد ٔٛاح ٚ  ٌزسح رزىْٛ ِٓا أْاٌذساصبد اٌؼ١ٍّخ  أظٙشد 
 ٠فصً ث١ٓ إٌٛاح ٚاإلٌىزشٚٔبد فشاؽ وج١ش . ح١شحٌٛٙب ، 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ِــىــٛٔــبد اٌــزسح : (2
ب أصغش ـٟٚ٘ اٌزٟ رزٛصظ اٌزسح، رزغّغ ف١ٙب رمش٠جب ِبدح اٌزسح، لطش٘ـــــٛاح : ـٕـــــــٌــ( اأ  

 ثىض١ش ِٓ لطش اٌزسح،ٚرىْٛ إٌٛاح دائّب ِشحٛٔخ ثىٙشثبء ِٛعجخ )+(.
 ٌٍزؼج١ش ػٓ لطش اٌزسح أٚ لطش إٌٛاح ، رضزؼًّ ٚحذاد صغ١شح عذا رزٕبصت ٚ٘زٖ   ٍِحٛظخ : 

 ؼبد ، ِضً : األث                 
  m 9 – 11  =mn 1( :                   mn) إٌبِٔٛزش  ●       

               :m 12 – 11    =mp 1 mp)  اٌج١ىِٛزش ●       )   

 ( االٌـىـزـشٚٔـبد :ة  
 ٟٚ٘ دلبئك صغ١شح عذا رذٚس حٛي إٌٛاح ثى١ف١خ ِؼ١ٕخ. - 
 ( . m = 9.1x 10-31 kgاح ) ْ اٌٛاحذ ٍِّٙخ أِبَ وزٍخ إٌٛوزٍخ االٌىزشٚ - 
(.-رىْٛ االٌىزشٚٔبد دائّب ِشحٛٔخ ثىٙشثبء صبٌجخ ) -   

(، ح١ش :   -e، ٌٚشحٕزٗ ثــ ) e  ـٔشِز ٌالٌىزشْٚ ث -   

        C ٌٛٛفٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ . ِت ، ٚ٘ٛ سِز ٚحذح و١ّخ اٌىٙشثبء: و 
 - e  ّٝاٌشحٕخ االثزذائ١خ : رّضً أصغش و١ّخ ِٓ اٌىٙشثبء ػٍٝ االطالق،ٚرض.  

 
 

 DeBroglieو    schrodingerنمىرج  Bohrنمىرج 

    

النىاة في مشكز الزسة وااللكتشونات تذوس في 
 مذاسات مختلفة

فهي تذوس حىل  ،ليس لاللكتشونات مذاسات محذدة
 سحابة كشويةمشكلة ما يسمى  ةىانال

  =e  1,6 × 10
-19 

 C 

ـٛاحٔـ  
 اٌــىــزــشْٚ
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( اٌــزــؼــبدي اٌــىــٙــشثــبئــٟ :3     

    اخزالف إٌٝغ ـٌٚىٓ اخزالف اٌزساد ساع شٜ،ـأخ إٌٝٓ رسح ـف ِـٍـزـخـبد ال رـاْ االٌىزشٚٔ - 
ٔٛا٘ب ٚػذد اٌىزشٚٔبرٙب .   

.Zبٌحشفٓ االٌىزشٚٔبد ٠ضّٝ اٌؼذد اٌزسٞ،ٚٔشِز ٌٗ ثوً رسح رحزٛٞ ػٍٝ ػذد ِحذٚد ِ -   

   طٍمخـرضبٚٞ اٌم١ّخ اٌّ qe خ اٌّطٍمخ ٌٍشحٕخ اٌىٙشثبئ١خ اٌضبٌجخ ٌالٌىزشٚٔبدـّـ١ـاٌم - 
     رضبٚٞ  qa ٚثبٌزبٌٟ فبْ اٌشحٕخ اٌىٙشثبئ١خ ٌٍزسح، qn  اٌّٛعجخ ٌٍٕٛاحٌٍشحٕخ اٌىٙشثبئ١خ 

 ( .ِحب٠ذح وٙشثبئ١ب ) أٚ  ِزؼبدٌخ وٙشثبئ١ب، ٌٚٙزا ٔمٛي اْ اٌزسح    1دائّب 
 

qa = qn + qe = +Ze + ( -Ze ) = +Ze – Ze = 0 
 

 III: األ٠ــــــٛٔــــــبد ) 
( رؼش٠ف اال٠ْٛ :1    

  ْٛـ. ارْ فبٌىبر١وبر١ٛٔبػٕذِب رفمذ اٌزسح اٌىزشٚٔب ٚاحذا أٚ أوضش،رص١ش أ٠ٛٔب ِٛعجب ٠ضّٝ  « 
 ٘ٛ رسح أٚ ِغّٛػخ ِٓ اٌزساد فمذد اٌىزشٚٔب ٚاحذا أٚ أوضش.

. ارْ فبال١ْٔٛ ا١ٔٛٔباٌزسح اٌىزشٚٔب ٚاحذا أٚ أوضش،رص١ش أ٠ٛٔب صبٌجب ٠ضّٝ  ػٕذِب رىزضت«  
اوزضجذ اٌىزشٚٔب ٚاحذا أٚ أوضش.٘ٛ رسح أٚ ِغّٛػخ ِٓ اٌزساد   

.ا٠ٛٔب أحبدٞ اٌزسح ٠ضّٝ اال٠ْٛ إٌبرظ ػٓ رسح ٚاحذح  -:  ٍِحٛظـبد    

.٠ٛٔب ِزؼذد اٌزساد ا٠ضّٝ اال٠ْٛ إٌبرظ ػٓ رساد ِشرجطخ  -                       

. ٠طشأ أٞ رغ١ش ػٍٝ إٌٛاح ال أٚ أوضش ػٕذِب رفمذ أٚ رىزضت اٌزسح إٌىزشٚٔب -                       

( ص١غخ اال٠ْٛ :2    

رّضً (،-)+( أٚ ) إشبسادٓ ػذد ِ إ٠ٗ١ٌشِز ٌال٠ْٛ ثٕفش سِز اٌزسح اٌزٟ ٠ٕزظ ػٕٙب ِضبفب  
     تـ٠ىز اإلشبسادذد ِٓ ـدح أٚ اٌّىزضجخ، ٚ٘زا اٌؼٛـمـبد اٌّفـذد االٌىزشٚٔـػٍٝ اٌزٛاٌٟ ػ

 أػٍٝ ١ّ٠ٚٓ اٌشِز.
: ٍِحٛظـــبد    

ٙب اال٠ْٛ ، ِغ ـزساد اٌزٟ ٠ٕزظ ػٕؼذد اٌزساد، ٠شبس اٌٝ ٔٛع ٚػذد اٌثبٌٕضجخ ٌال٠ْٛ اٌّز -  
ٙب شحٕخ ـ( أػٍٝ ١ّ٠ٚٓ اٌشِز، ٚاٌشحٕخ اٌزٟ ٠حٍّ-)+( أٚ ) إشبسادػذد ِٓ  إضبفخ

أٞ رسح. إٌٕٝٔضجٙب  أ٠ّْىٓ  ال إعّب١ٌخ  

. شحٕخ األ٠ْٛ ٟ٘ اٌشحٕخ اٌزٟ رحٍّٙب ص١غزٗ -    

أِـــضـــٍـــخ :     
 بد٠خ اٌزسح :أ٠ٛٔبد أح 

  »  األٚوضغ١ٓفزص١ش ا٠ٛٔب صبٌجب ٠ضّٝ ا٠ْٛ  إٌىزش١ٔٚٓرىزضت  األٚوضغ١ٓرسح     :  

  » ٠ْٛ اال١ٌَِٕٛٛ : رسح اال١ٌَِٕٛٛ رفمذ صالس اٌىزشٚٔبد فزصجح أ٠ٛٔب ِٛعجب ٠ضّٝ ا  
 اٌزسح : أ٠ٛٔبد ِزؼذدح 

١ذ :ـْٛ ا١ٌٙذسٚوضأ٠ـــــــــ «   

١َٛ :ـــْٛ ا١ٌٙذسٚٔأ٠ـــــــــ «   

بد :  ـــزــش٠ــجـْٛ وـــــــــأ٠ـ «   

O2− 

Al3+ 

 

OH− 
H3O

+ 

SO4
2− 
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I. مكونات الذرة 

 نشاط تجريبي .أ

 ثم أجب على األسئلة التالية : (17) انظر الوثيقة صفحة  نموذجين لبنية الذرة 2و  1يمثل الشكالن 
 مكونات الذرة ؟اذكر  ☜

 قارن أبعاد الذرة ونواتها ؟  ☜
 

 

 

 

 استنتاج .ب
 تتكون الذرة من :

وكتلتها تساوي تقريبا كتلة الذرة، قطرها أصغر من  (Z.e+): تتوسط الذرة شحنتها الكهربائية موجبة  noyauالنواة  

 .يوضح أن هناك فراغ كبير يحيط بالنواة.وهذا ألف مرة،  100قطر الذرة 

: عبارة عن دقائق صغيرة جدا تدور حول النواة في مدارات مختلفة مكونة سحابة إلكترونية،  électronsإلكترونات  

 تسمى الشحنة االبتدائية. (e-)وتحمل كل منها شحنة سالبة 

II. نموذج الذرة 

 نشاط تجريبي .أ

 ثم أجب على األسئلة التالية : (17) انظر الوثيقة صفحة  نموذجين لبنية الذرة 2و  1يمثل الشكالن 

 ما أوجه الشبه بين نموذج بوهر والمجموعة الشمسية ؟  ☜ .1

 ما الفرق بين النموذجين ؟  ☜ .2
 استنتاج .ب

 ( نموذج بوهرBohr : ) 
 يشبه المجموعة الشمسية حيث مركزه النواة، وتدور حوله في مدارات مختلفة دقائق صغيرة جدا تسمى اإللكترونات.

  الحالي :النموذج 
أن  االلكترونات ليس لها مدارات محددة، بل تكون سحابة   Louisو لويسSchrödinger أظهرت أبحاث العالمين شرودينكير 

 كروية حول النواة تسمى السحابة اإللكترونية.

 خالصة .ج
 .تتكون الذرة من نواة تدور حولها إلكترونات ويفصل بينهما فراغ 

 

 املواد والكهرباء

Les matériaux et l’électricité 
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   التعادل الكهربائي 

  Numéro atomiqueويسمى العدد الذري Zتختلف الذرات باختالف نواتها وعدد إلكتروناتها الذي يرمز له بالحرف   ☀
 الذرة متعادلة كهربائيا ألن عدد الشحن السالبة لاللكترونات يساوي عدد الشحنات الموجبة للنواة. ☀
 .(Ze-)وشحنة الكتروناتها  (Ze+)شحنة الذرة تساوي مجموع شحنة نواتها  ☀

Qatome = Qélectrons + Qnoyau = (-Ze) + (+Ze) = 0 

 أمثلة لبعض الذرات 

لكرتوانهتا  رمزها امس اذلرة لكرتوانهتا  (Z)عدد ا   حشنة اذلرة (Ze+)حشنة نواهتا  (Ze-)حشنة ا 
 O 8 -8e +8e 0 الأوكسجني
 Al 13 -13e +13e 0 الألومنيوم
 Na 11 -11e +11e 0 الصوديوم

 Cl 17 -17e +17e 0 اللكور

III. األيونات 

 نشاط تجريبي .أ

  وتوضحان عدد االلكترونات المكونة للسحابة نموذجي ذرة الصوديوم وذرة الكلور)كتاب الواحة (  18الوثيقتان صفحة تمثل ،

 اإللكترونية لكل منهما، زما ينتج عنهما عند فقدان أو اكتساب إلكترونات. 

 امأل الجدول التالي ؟ .1

ذرة الصوديوم بعد  ذرة الصوديوم 
 فقدانها إلكترونا

ذرة الكلور بعد اكتسابها  ذرة الكلور
 إلكترونا

عدد الشحنات اإلبتدائية 

 الموجبة

    

عدد الشحنات اإلبتدائية 
 السالبة

    

     العدد اإلجمالي للشحنات

 تعريف األيون .ب

 .األيون عبارة عن ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر 

 األيونات نوعان : أيونات موجبة وأيونات سالبة

  كاتيوناأليون الناتج عن فقدان الذرات لبعض اإللكترونات أيون موجب يسمى cation . 

  أنيوناأليون الناتج عن اكتساب الذرات لبعض اإللكترونات أيون سالب يسمى anion . 
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 صيغة األيون  .ج
عدد اإللكترونات أي في األس إليه في أعلى يمينه الذرة أو مجموعة الذرات المرتبطة ثم نضيف رمز لكتابة صيغة األيون نكتب 

 .( أو المفقودة بإشارة )+(-المكتسبة بإشارة )

 (.−𝑂2وأيون األوكسجين  +𝐶𝑢2مثل )ايون النحاس   أيونا أحادي الذرة،األيون الناتج عن ذرة واحدة يسمى  ☜

وايون  −𝑂𝐻مثل ) أيون الهيدروكسيد  أيونا متعدد الذراتاأليون المكون من عدة ذرات مرتبطة فيما بينها يسمى  ☜
 (.+𝐻3𝑂الهيدرونيوم 
 شحنة األيون .د

 منعدمة على عكس الذرة المتعادلة كهربائيا ونتعرف على شحنته إنطالقا من رمزه كما تبين األمثلة التالية :شحنة األيون غير  ★
 أيون الزنك أيون الكبريتات أيون الصوديوم كلورور اسم األيون

 +𝑪𝒍− 𝑵𝒂+ 𝑺𝑶𝟒𝟐− 𝒁𝒏𝟐 رمزه

 e +e -2e +2e- شحنته
 

 1رقم  تمرين تطبيقي

   التالي :أتمم مأل الجدول 

 ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألي ذرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
العدد  رمز الذرة

 الذري
شحنة 
 نواتها

شحنة 
 إلكتروناتها

شحنة 
 الذرة

شحنة نواة 
 األيون

شحنة 
 إلكتروناته

 إلكتروناتهعدد  رمز األيون شحنة األيون

Zn ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 2+Zn 28 

Cl 17 ......... ......... ......... ......... ......... -e ......... ......... 

Fe ......... +26e ......... ......... ......... -24e ......... ......... ......... 

O ......... ......... -8e ......... ......... ......... ......... ......... 10 

 

 2رقم  تمرين تطبيقي

  أيون الكربونات من ذرة كربون وثالث ذرات أوكسجين مرتبطة، ويحمل شحنتين ابتدائيتين سالبتين.يتألف 

 أكتب صيغة هذا األيون ؟ .1
، وعدد إلكترونات ذرة  32لذرة األوكسجين، إذا علمت أن مجموع إلكترونات هذا األيون هو :  العدد الذرياستنتج  .2

 ؟ 6الكربون هو : 
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اإلعدادية          معاذ بن جبل ثانوية 
سوق أربعاء الغرب    

 مادة العلوم الفيزيائية و الكيميائية 
 إعدادي السنة الثالثة

 نيابة القنيطرة
خالد  المكاوي  : األستاذ   

 

    المواد و الكهرباء 2
Matière et électricité 

I- مكونات الذرة : 
 : نموذج الذرة -1
 : محاكاة -أ

 

 قارن بين نموذج ردفورذ السابق و نموذج شرودينكير الحالي ؟ -

  أما النموذج الحالي لشرودينكير يقول , يمثل نموذج رذورفورد مسار اإللكترونات بحيت يشبه المجموعة الشمسية مركزها النواة

 . بينهما فراغ النواة و يفصلاإللكترونات سحابة إلكترونية تدور حول  ن  و  ك  بل ت  , لإللكترونات مدارات محددة  بأنه ليس

 : استنتاج -ب
 .النواة و اإللكترونات  هما رغم اإلختالف بين النموذجين فإن الذرة تتكون من عنصرين أساسيين

 :خواص مكونات الذرة  -2
 :النواة  -أ
 :مرة من قطر الذرة  111111النواة تتوسط الذرة و حجمها صغيرة جدا حيث قطر النواة أصغر ب  -

 .تتجمع كتلة الذرة تقريبا في النواة , نواة مشحونة بكهرباء موجبة ال  -

 

1000001010
10

10 1510

15

10

 




noy

atm

d

d
 

 :اإللكترونات  -ب
 .دقائق صغيرة جدا  تدور حول النواة على مسافة كبيرة بالمقارنة مع قطر النواة  اإللكترونات -
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 .أمام كتلة النوة  تكون هذه اإللكترونات سحابة إلكترونية وكتلة اإللكترون مهملة  -

   e - و لشحنته بالرمز  - eو نرمز لإللكترون بالرمز  سالبةاإللكترونات مشحونة بكهرباء  -

 ( . Coulombلوم الكو) هي  ( SI )و حدتها ,  االبتدائيةالشحنة ب e| = e = 1,6 . 10 -19 C-|تسمى القيمة المطلقة لشحنة اإللكترونات 

 :الذرة متعادلة كهربائيا  -3
 .ن الشحنة الكهربائية لمجموع اإللكترونات تعادل مجموع الشحنات الموجبة للنواة حيث أ, الذرة متعادلة كهربائية  -

 .  numéro atomique  العدد الذريو يسمى  Zالذي نرمز له بالحرف , تتميز كل ذرة بعدد من الشحنات الموجبة لنواة الذرة  -

 = Z e q +: نرمز لشحنة نواة الذرة ب  -

 = Z e –  q :شحنة إلكترونات الذرة ب نرمز ل -

 = Ze + (-Ze) q+   0 =: شحنة الذرة متعادلة كهربائيا  -

 

 

 

 و شحنة نواتها  هاأمثلة لبعض الذرات و شحنة إلكترونات: 

 Ze + (-Ze)+شحنة الذرة  Z e +شحنة نواة الذرة -  Z e شحنة إلكترونات الذرة Zالعدد الذري  رمزها الذرة

 H 1 - e + e 0 الهيدروجين

 C 6 - 6 e + 6 e 0 الكربون

 Na 11 - 11 e + 11 e 0 الصوديوم

 O 8 - 8 e + 8 e 0 األوكسجين

 Cl 17 - 17 e + 17 e 0 الكلور

  تقويم: 

  C 19-10 . 41,6 +: شحنة نواة ذرة الحديد هي 

 حدد شحنة إلكترونات ذرة الحديد ؟ -1

 e = 1,6 . 10-19 C: لذرة الحديد ؟   نعطي   Zاستنتج العدد الذري  -2

    C 19-10 . 41,6 -:  شحنة اإللكترونات  -1

 :استنتج العدد الذري لذرة الحديد  -2

                                Ze = + 41,6 . 10-19 C + :لدينا شحنة نواة ذرة الحديد هي  

+ Z . 1,6 . 10-19 C = + 41,6 . 10-19 C                                                        

26
6,1

6,41

10.6,1

10.6,41
19

19

 



C

C
Z 

 26 = Zالعدد الذري لذرة الحديد 

II-  األيونات :les ions  
ماذا تمثل الرموز التي تحملها , البطاقات الملصقة بقوارير المياه المعدنية تحمل إشارات تدل على خصائص الماء المعدني و مكوناته 

 الماء المعدني ؟بطاقات 

 :تعريف األيون  -1
  . cationأيونا موجبا يسمى الكاتيون تصير  إلكترونا أو أكثر( بطة ذرات مرت  أو مجموعة) تفقد الذرة عندما  -
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  . anionأيونا سالبا يسمى األنيون تصير  إلكترونا أو أكثر( و مجموعة ذرات مرتبطة أ) عندما تكتسب الذرة  -

 :رمز األيون  -2
عدد اإللكترونات  التوالي على مثلوت, )+( أو ( -)ا عدد من اإلشارت مضافا إليه, برمز الذرة التي ينتج عنها  نرمز لأليون األحادي الذرة

 .المكتسبة أو المفقودة و تكتب هذه اإلشارات أعلى يمين الرمز 

  أمثلة: 

اسم األيون 

 أحادي الذرة

أيون    

 كلورور

أيون   

 الصويوم

أيون 

 لومنيوماأل

أيون 

 األوكسجين

أيون    

 النحاس

أيون      

 الزنك

أيون     

 الحديد

 +Cl- Na+ Al3+ O2- Cu2+ Zn2+ Fe2 صيغته

 

اسم األيون 

 متعدد الذرات

أيون    

 الكبريتات

أيون   

 الهيدروكسيد

أيون 

 الهيدرونيوم

أيون     أيون النترات

 األمونيوم

أيون      

 الكربونات

أيون 

     برمغنتات

SO4 صيغته
2- OH- H3O

+ NO3
- NH+ CO3

2- MnO-
4 

 

 المعجم العلمي
  Ion أيون  Atome ذرة

 électron إلكترون  Noyau نواة

  Anion أنيون  Cation كاتيون

 Electriquement neutre متعادلة كهربائيا Charge élémentaire شحنة إبتدئية

  Modèle نموذج Nuage électronique سحابة إلكترونية

 polyatomique متعدد الذرات  Sodium صوديوم

  Particules دقائق Numéro atomique عدد ذري
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اثشاْٛى انطبْش٘ ( .)ر  

I: أكسذح انحذٚذ فٙ انٕٓاء انشغت )   

   ( انؼٕايم انتٙ تئد٘ انٗ تكٌٕ صذأ انحذٚذ :1  

 تزشثخ :

                 

(، د( ٔ )ةتؼشض انحذٚذ نهصذأ فٙ االَجٕثٍٛ )َالحع ثؼذ ثعؼخ أٚبو،  يالحظخ ٔاستُتبد :
(، ارٌ فبنؼٕايم انًئدٚخ انٗ تكٌٕ انصذأد) ( ٔأثًُٛب ال ٚحذث أ٘ شٙء فٙ االَجٕثٍٛ )    

 ْٙ انًبء ٔانٕٓاء.

       ( دٔس غبص حُبئٙ االٔكسزٍٛ فٙ تآكم انحذٚذ :2  

َعغ صٕف انحذٚذ فٙ اَجٕة ثّ ْٕاء حى َمٕو ثُكسّ فٙ يبء يهٌٕ. َشبغ تزشٚجٙ :  

    

                                               
 استُتبد :

. ٌٕ انصذأ َبتذ ػٍ تفبػم انحذٚذ يغ انٕٓاء انشغتتك «  

صؼٕد انًبء انًهٌٕ دنٛم ػهٗ اخُفبء أحذ يكَٕبد انٕٓاء انًتفبػم يغ انحذٚذ، ْزا انًكٌٕ « 
 ْٕ غبص حُبئٙ االٔكسزٍٛ.

    َستُتذ أٌ انغبص انز٘ ٚهؼت دٔسا فٙ تآكم انحذٚذ ْٕ غبص حُبئٙ االٔكسزٍٛ.        

خالصخ :     

ٌٕ صذأ انحذٚذ )غجمخ حًشاء داكُخ( ٔفك تفبػم كًٛٛبئٙ ثطٙء، ٚحذث فٙ دسرخ ٚتك « 
انحشاسح انؼبدٚخ، ٔٚستهضو ٔرٕد انحذٚذ ٔانًبء ٔغبص حُبئٙ االٔكسزٍٛ انًٕرٕد فٙ انٕٓاء، 

 ٔٚكٌٕ ْزا انتفبػم أسشع ثٕرٕد انًبء انًبنح.

 ثؼذ أٚبو
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ْٔٙ يبدح ال ، IIIذٚذ انصذأ يبدح يسبيٛخ يُفزح نهٕٓاء تتكٌٕ أسبسب يٍ أٔكسٛذ انح « 
 تحًٙ انحذٚذ انز٘ ٚتآكم شٛئب فشٛئب حتٗ ٚتهف َٓبئٛب.

   ٕاء، يخم انذْبٌ أٔــخ غٛش يُفزح نهٓــثًبدح كتًٛ تى غالإِٔنٕلبٚخ انحذٚذ يٍ انتآكم، ٚ « 
 ثؼط انفهضاد انتٙ ال ٚئحش فٛٓب انٕٓاء كبنضَك ٔانمصذٚش.

  ضاد أخشٖ ثُست ــظذ انتآكم ػُذيب ٚخهػ ثفهخ ــًٔٚكٍ نهحذٚذ أٌ ٚكتست يمبٔيخ ػبنٛ  « 
 يؼُٛخ نهحصٕل ػهٗ االشبثبد.

II: أكسذح االنٕيُٕٛو فٙ انٕٓاء )  

، حٛج اٌ يظٓشِ ٚكٌٕ اليؼب ثؼذ حكّ. ٚتًٛض االنٕيُٕٛو ثجشٚمّ انفهض٘ «     

نٕيُٕٛو تتكٌٕ ػهّٛ غجمخ سلٛمخ داكُخ يٍ أٔكسٛذ األٚتؤحش االنٕيُٕٛو ثبنٕٓاء، حٛج  «   
كًٛٛبئٛخ انتبنٛخ :نٕيٍٛ( ، ٔرنك ٔفك انًؼبدنخ انأل)ا  

4 Al + 3 O2 →   2 Al2O3 

   ٕو،ـنٕيُٛاء ٔٔالٛخ نهسطح انخبسرٙ نفهض األنٕيٍٛ ػجبسح ػٍ غجمخ غٛش يُفزح نهٕٓٔاأل 
    مــذ انؼٕايـخ ظـخ راتٛـخ نتٕفشِ ػهٗ ٔلبٚــبنّ فٙ انجُبٚبد ٔانصُبػـنزنك ًٚكٍ استؼً

ؼٛخ .انطجٛ  

       ػهٗ َطبق ٔاسغ فٙ يُتزبد ػذٚذح فٙ حٛبتُب انٕٛيٛخ االنٕيُٕٛو ٚستخذويهحٕظخ :  
ضاء فٙ ــخ ػسش انٓعى، أرــبل، يضٚالد انؼشق، أدٔٚــأدٔاد انًطجخ، األحبث، نؼت األغف )

...(..األغؼًخ ٛفهفتانطبئشاد ٔانصٕاسٚخ، سلبئك األنٕيُٕٛو انتٙ تستخذو فٙ انًطجخ ن  

III ): احتشاق انفهضاد  

َشبغ تزشٚجٙ :     

انٕيُٕٛو ( ػهٗ نٓت يٕلذ  –صَك  –َحبط  -َمٕو ثذس يسبحٛك ثؼط انفهضاد )حذٚذ   
.ثُسٍ  

 

            
 

االنٕيُٕٛو احتشاق يسحٕق انحذٚذ               احتشاق يسحٕق انُحبط           احتشاق يسحٕق انضَك              احتشاق يسحٕق    

 

استُتبد :     

أغهت انفهضاد تحتشق فٙ حبنتٓب انًزضأح ، ٔال تحتشق فٙ حبنتٓب انًتشاصخ. «    

 ٔر٘ نٌٕ يؼٍٛ ، ْزِ االحتشالبد ػجبسح حٛك انفهضاد ثهٓت شذٚذ االتمبد،تحتشق يسب «  
   ،ذحــأكسٗ ْزِ انتفبػالد ــضاد ٔأكسزٍٛ انٕٓاء، تسًــػٍ تفبػالد كًٛٛبئٛخ ثٍٛ انفه

  . أٔكسٛذ انفهضٚسًٗ  ٔانُبتذ

أيخهخ :      

 

4 Al + 3 O2 →   2 Al2O3 

3Fe + 2O2 ----> Fe3O4 

2 Zn + O2 ----> 2 ZnO 

2 Cu + O2 ----> 2CuO 
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OXY 

 ا�&�ادھ9ه  و إذا أھ& 3 , ��� ���أ

  ��أ؟

                    

  
 ����� ا�/�)$�

  .���ث أي �
ء ��) د(و )ا
  وھ� )'�&% �/
ء, ��د ا���ء

 أ?+�ة ا�F Gات

OXYDATION DES METEAUX

� ا����� ����� ��� ا�'����� (%) ا�&'&%� $��#"ء � ��ا
�I%J� �I%K  �% ? =G/N� OP .  

Dدي إ��A� Bن ا���أ ؟و ?%< �'&= ا�'��� �> ا���أ؟

   :ا�)طR S ا�F Gات �= ا���اء

  :ا�)طS  �= ا���اء

 
9$*8'(  6
 أر�5( أ+���4 ا3*�2ر.  

                        
 

                                  

����� ا                     $�� �)ور $U�� أ��م                 

  ./0/�ج
 ����2+�ا( ����� 6
 ا�+����2) ج(و) ب( �8:�أ 6
 ا


 ا�و����� ����د ا����ن +*��( )'�&% ا����� $# "�ز  ��
  .��ء ا����= 

+ط��� ز�ت  	
��ء ��  

+��ء ���� ھواء   

  

  
  :إ
	���� و���� 

�01�� �/�)ض ا-,+�م ا�'����
� �I%K �?L/� ����� � ة ط���&�

��� ا�/= �Dدي إ�B ھ=  �ا���ا

 
I- F Gا� R�$ أ?+�ة

  
أ?+�ة ا�'��� �= ا��� ) 1     
 

 . ��)$�-ا                
 �$ ?�$��$ #B+5أر� 
6 ���7

 
 

                                       

�ا�� ا�/�)$�          $            
 

  
�"�YZ و اX/0/�ج- ب  

ا����� �8:�أ 6 $��$�? )5?ض 
�*-�ن +*��( ) ا�:�أ+�*�*D أن 

Aداد @?&*< ����د ا���ء ا����)
  
  
  

 ھواء ��ف

+��ء ��دي ھواء   
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  خ"ص�-ج  
 .  IIIأو���� ا����� و )���G*H�I 3O2Fe  O ا�-������( ��G8اء $�'Fة ا�:�أ $�دة $��$�( ���( ا��8ن  
�%ا��ا3% $�� ���ھ� 6
 ا�*'�&% دا3% ا����� R�6دي �< إ�O  إ�Oا�:�أ ��5% ا��Gاء �*�?ب    S*ذو ا� U�

   :وV6 ا���5د�( ا�-������( ا�*���(
  

  و���a ا�'��� �> ا���أ  
$\% ا��ھ�ن أو ا�/]ء، أو  و ا���ء ����Y( ا����� $� ا�:�أ �-�X2/� O( $� $�دة "�? $�'Fة ��G8اء �

 .....أو ا�U+A أو ا�X�% ?��:X`?ة رX�Y( $� �5_ ا�'A8ات ا�*
 [ ��G�6 ? R ا��Gاء $\% ا���-
�% &��$� �A8'� b89ات أ3?ى 4�7 +�4  ��-� �����8 �S*ا� �c  )���& )$و�X$ 4�*-� أن

 )ا[����ت(�5$�(
  

  .أ?+�ة ا-���0%�م �= ا���اء)  2     
  

 �%�cو�%��AKإ:   
ا[��$���م A86 اf3 و اI %Y]�( $� ا����� و أ"O8  ��� $�< و$# ذ�+e6 U�� d7[+ أن ا@*��5[ت 

%�5 6
 I��&( ا����رات و ا�وا+
  ا[��$���م*�� h��� ا����[ت �i5$ 
jY�6 ا@*��5[ت ا����� 6
  . ..ا�k و ا���اF6 ا�����A( و ا��2ا3? ا�����7( و أ���( ا�/��?ات

�%UG/ت ا�'��� إذن �&�ذا ھ9ه ا�d�&�/Xا e��0%�م ��fر�� ��dت اd�&�/X؟ �= ا     
 

  )�?�(- ا              
 ?2*5+��'I)  �5 $?ور� D�$� ا[��$���م ����G8X:+ h ���ا  � +�G8� �Gc?5اء ا�?ط4 و+��% ا��*�

  .�5B( أ��م 
  
  

    
  
  
  

                  
   .و اX/0/�ج �"�YZ -ب    

  
����� ا�����د  �
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 رـفـبػـالد ثـؼـط انـًـٕاد انؼـعٕٚـخ يغ أٔكـسـدـٛـٍ انـٓـٕاء
Reaction des matériaux organiques avec le dioxygène de l'air 

 )ر.اثشاْٛى انطبْش٘(

 

I: انًكَٕبد انزسٚخ األسبسٛخ نهًٕاد انٕسلٛخ )  

َمٕو ثحشق لطؼخ يٍ انٕسق. ردشثخ :     
 

                   
 

د ٔ اسزُزبج :يالحظب     

َالحع ركٌٕ لطشاد يبئٛخ ػٍ غشٚك ركبثف ثخبس انًبء ػهٗ اندٕاَت انذاخهٛخ الَجٕة  «  
 االخزجبس.

ٙ ــش ثؼذ اظبفزّ انٗ االَجٕة، يًب ٚذل ػهٗ ٔخٕد غبص ثُبئـَالحع أٚعب رؼكش يبء اندٛ «  
 أٔكسٛذ انكشثٌٕ.

بٌ اسٕد )كشثٌٕ(، ـٕظغ دخشق، َالحع رـت انٕسق انًحزـػُذ رؼشٚط صحٍ أثٛط نهٓ «  
 ٔثبنزبنٙ فبالحزشاق غٛش كبيم.

رزكٌٕ انًٕاد انٕسلٛخ أسبسب يٍ رساد انٓٛذسٔخٍٛ ٔرساد انكشثٌٕ.          

II: انًكَٕبد انزسٚخ األسبسٛخ نهًٕاد انجالسزٛكٛخ )  

، ثى َمٕو ثُفس انًُبٔالد انسبثمخ. P.Eَمٕو ثحشق لطؼخ ثالسزٛكٛخ يٍ َٕع ردشثخ :      

اسزُزبج :     

ُٚزح ػٍ احزشاق انمطؼخ انجالسزٛكٛخ ثخبس انًبء ٔثُبئٙ أكسٛذ انكشثٌٕ انز٘ ٚؼكش يبء  « 
 اندٛش، ٔدخبٌ اسٕد ٚذل ػهٗ اٌ االحزشاق غٛش كبيم.

رحزٕ٘ أسبسب ػهٗ رساد انٓٛذسٔخٍٛ ٔرساد  رؼزجش انًٕاد انجالسزٛكٛخ يٕاد ػعٕٚخ        
 انكشثٌٕ. 

ـخ :خــالصــخ ػــبيـ      
    م َجبرٙ )خشت، لطٍ، ثزشٔل،..( أٔـٌٕ يٍ أصـخ ْٙ يٕاد ًٚكٍ اٌ ركــانًٕاد انؼعٕٚ     

 أظم حٕٛاَٙ )صٕف، خهذ، ػبج...(، أٔ يٕاد يصُؼخ يثم انًٕاد انجالسزٛكٛخ.
بء ٔغبص ـٔرزًٛض انًٕاد انؼعٕٚخ ثمبثهٛزٓب نالحزشاق فٙ انٕٓاء، ُٔٚزح ػٍ احزشالٓب ثخبس انً  

كسٛذ انكشثٌٕ ٔأخسبو أخشٖ.ثُبئٙ أ  

م انكًٛٛبئٙ، ٚزجٍٛ أٌ انًٕاد انؼعٕٚخ ــبظ انزساد أثُبء انزفبػــٔاػزًبدا ػهٗ لبٌَٕ اَحف   
ثبالظبفخ انٗ احزٕاء ثؼط يُٓب رحزٕ٘ ػهٗ االلم ػهٗ رساد انٓٛذسٔخٍٛ ٔرساد انكشثٌٕ، 

،ٔنكٍ ثُست ظؼٛفخ. ػهٗ إَٔاع اخشٖ يٍ انزساد،) انكهٕس،اٜصٔد،...(  
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III: خطٕسح احزشاق ثؼط انًٕاد انؼعٕٚخ )  

ط االحٛبٌ، ـانًٕاد انؼعٕٚخ غبصاد ًٚكٍ أٌ ركٌٕ سبيخ ٔلبرهخ فٙ ثؼ ُٚزح ػٍ احزشاق  
 ٔرشكم خطٕسح ػهٗ االَسبٌ حانجٛئخ.

 

َزكش يٍ ثٍٛ ْزِ انغبصاد :    

 احزشاق انُٛهٌٕ. : غبص لبرم نالَسبٌ، ُٚزح ػٍ HCNسٛبَٕس انٓٛذسٔخٍٛ   «  

نهكشثٌٕ ٔانًشكجبد ٍ االحزشاق غٛش انزبو ػُٚزح غبص سبو :  COأحبد٘ أكسٛذ انكشثٌٕ  «  
ذ يغ ــٚزح ٔرزدهٗ خطٕسرّ فٙ كَّٕ .ٔأٚعب ثؼط انضٕٚد ٔانشحٕو  ،انؼعٕٚخ يثم انفحى

م ـيبَؼب َم،كبسثٕكسٙ ًْٕٛخهٕثٍٛبلّ يكَٕب ـػُذ اسزُش انشئزٍٛ فًْٕٙٛخهٕثٍٛ انذو 
شاض ــذ انزؼشض نّ رظٓش ػهٗ اندسى ثؼط األػـالٚب. ٔػُــاألٔكسدٍٛ إنٗ األَسدخ ٔانخ

ًٚكٍ ػالج ٔشاض االخشٖ. ــط األػـًش ٔثؼــكزغٛش نٌٕ اندهذ ٔاألغشٛخ انًخبغٛخ إنٗ االح
   بػٙ أٔ َمم انذو أٔ َمم كشٚبدــكسٛذ انكشثٌٕ ػٍ غشٚك انزُفس انصُٔأ أحبد٘انزسًى ث
  .بظ ػهٗ انجٛئخ ٚدت انزخهص يٍ ْزا انغبص ػٍ غشٚك رٕٓٚخ أيبكٍ رٕاخذِٔنهحفدو حًشاء.

 . PVCغبص سبو ٚٓبخى سئخ االَسبٌ،ُٚزح ػٍ احزشاق :  lHCكهٕسٔس انٓٛذسٔخٍٛ  «  

 ُٚزح ػٍ احزشاق يزؼذد االسزش .:   SO2ثُبئٙ أكسٛذ انكجشٚذ   «  
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  ::وضعية إشكاليةوضعية إشكالية

م   م د ال تطرح بعد ذل ف صن  ، ر لتعبئ المنتج الغذائ ك  ال اد الباست تستعمل الم
ر من مع الن     .حتر جزء كب

؟ يث البيئ ن تل هل يمكن التخلص من د اد ؟  ن هذه الم  م مك

I.  ي فياحترا بعض اد العض اء الم   .ال

ر احترا -1  .ال
 :تجرب -أ

رق . ن بحر قطع 
 

 
 

سير ماحظ -  :ت
  ر ر ل أص ءظ  . مض

 ث د انبع ن أس  .دخ

ن  ج كس ئ أ اد العض ف ثن احترا بعض الم
اء .ال

la comdustion des quelques matériaux 
organiques avec le dioxygène de l'air.
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 ان ال ء ع الج ن قطرا الم ج عند بدا التجربتك ح  .داخ ل

 ر بعد رج ء الج ئتعكر م ز ثن د غ ج دل ع  د ه  كس ن ا  .الكرب

 ن رة عن كرب ، عب ل ضع حث ده راجع إل اإحترا  .ت ملج ر الك  .غ

 :خاص -ج  

  اتج احترا ن ن اء من ب ر ف ال ن : ال ن  الكرب د الكرب كس ئ أ ء  ثن ر الم  .بخ

 عل  : حص الت

ر     اء + ال كسيجين ال ئي أ ن  ثن كسيد الكرب ئي أ ء + ثن ر الم اتج اخرى+ بخ  .ن
 اتج هذ نتدل ن س من ذرا الكرب ن أس تك دة عض   ر م   ا اإحترا ع أن ال

ن ج در  .ذرا ال

ن  -2   ث  PE احترا متعدد اإ

 :تجرب -أ   

ع  ك من ن ن ن بحر قطع باست ث .  PE متعدد اإ

 

 :ماحظ  -

 ن  احترا ر ال ر بعد ذل أص ص ن ب أزر   ث  .متعدد اإ

  ج ح ان الداخ ل ء ع الج ر قطرا الم  .ظ

  ر بعد رجه ء الج  . تعكر م

 د ن أس عد دخ  .تص

ظ -ج  :ملح

ن مثل احتراؤد  ة اإنس ، تشكل خطرا ع ح م زا س ن غ ك إل تك اد الباست  :بعض الم
ن  * ج در ر ال ر ز ك تج Hcl غ عالن  C V P  عن احترا باست من ن

ئ * ز ثن د الكبر غ كس ل   SO2   أ نتج عن احترا الب  . استر –الذ 
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 : خاص  -3

ف إل  إض ن، ب ج در ن  ذرا ال ت من ذرا الكرب ئ ن جز ئ تتك اد جز اد العض م الم
ر   . N اأز   S، الكبر    l C ذرا أخرى مثل ذرا الك  

دة ن  تنبعث منه حرارة شد ج كس ست اأ اد العض  . احترا الم  

اد العض  ث م مل ل ننتج عن اإحترا الك الكرب ء  ن ، الم د الكرب كس ئ أ .ن  

ن الكرب ء  ن ، الم د الكرب كس د أ اد العض  أح م مل ل ر الك .نتج عن اإحترا غ  

 : تطبي

ي  اد العض ، صيغ جزيئ الم لي  :؟حدد من بين صيغ الجزيئ الت

ء   H2O  م

ك   ني   NH3أم

ن     CH4ميث

كسيد الكبري  ئي أ     SO2  ثن

     C6H6    بنزن 

ل  ن    C2H6Oإث

يك  ن    C2H4O2 حمض اإيث

ي -  اد العض ر احترا الم :أخط  ll 

اتج اإحترا (1         تج عن ن ر الن :اأخط  

س الحرار هرة اإنحب مل ه السب ف ظ تج عن اإحترا الك ن الن د الكرب كس ئ أ ز ثن .غ  

تج عن   ن الن د الكرب كس د أ ز أح اءغ ل بنسب ق ف ال ز س  مل غ ر الك .اإحترا غ  

تج عن  (2 ر الن اد العضاأخط م ئ ل م ن الك    :التك

ض نتج عن اإحترا أ دة العض تحت ع  ن الم  إذا ك

ن - ج در ر ال ر ك  
 

د الكبر - كس ئ أ ثن  
 

ن - ج تر ر الن ن س  

ر   -     l C ذرا الك
 

Sذرا الكبر   -  
 

Nذرا اأز   -  
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:تطبي  

ينيل     ر ال ر دة باستيكي مستعمل بكثرة      C VPمتعدد كل ر . م ر تصنع انطاق من كل
ينيل ذ الصيغ  ال

    C2H3Cl     

دة؟ - ذه الم ن ل ع الذرا المك م ن  

ن انطاق من  - زا الممكن تك ء الغ دةاذكر أسم ؟احترا هذه الم  

ي التخ - ن تلكي ي د اد العض :يث البيئلص من الم  lll 

ل بعض  دة استعم اد العض  ذل بإع ص من الم ج التخ ئ  ث الب د ت ر  )لت مثل ال
. ذل عن طر عم اإسترداد (الباست  
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 سوق أربعاء الغرب:  ثانوية معاذ بن جبل اإلعدادية     الفيزياء و الكيمياء                                     خالد  المكاوي              : ذ األستا

اإلعدادية          معاذ بن جبل ثانوية 
سوق أربعاء الغرب    

 مادة العلوم الفيزيائية و الكيميائية 
 إعدادي السنة الثالثة

 نيابة القنيطرة
خالد  المكاوي  : األستاذ   

 

 المحاليل الحمضية و المحاليل القاعدية 4
les solutions acides et basiques  

I-  مفهومpH : 
1- pH ل مائيمحلو :  

 المحلول المائي هو خليط متجانس نحصل عليه بإذابة نوع كيميائي صلب أو سائل أو غاز في الماء . 

 pH ويقاس بواسطة ورق , و يميز حمضية أو قاعدية محلول مائي  11و  0مقدار بدون وحدة محصورين  هو محلول مائيpH  

 .متر-pH جهاز  أو

  pH  :papier pHورق  -2
حيث كل لون , يأخذ ألوانا تختلف حسب طبيعة المحلول الذي يستعمل فيه  (كواشف ملونة )  بمادة كيميائية(  مبلل) شرب ورق م pHورق 

 .المحلول المائي  pH ويسمى هذا العدد pHورق  علبة معين  يقابله عدد مكتوب على

II-  تصنيف المحاليل المائية: 
 :تجربة  -أ
 :في محاليل مائية مختلفة كما يبن الجدول التالي  pHبغمر قطع صغيرة من ورق نقوم  -

ماء 
 جافيل

ماء 
 الجير

هيدروكسيد 
 الصوديوم

ماء 
 مالح

حمض  البرتقال  الليمون
 الكلوريدريك

اء خالصم محاليل  حليب 
 مائية

         

 
   pHنغمر ن

في المحلول  

 المائي

12 10 11 7 1 1 1 
 

7 6  pH    محلول
 مائي

 المائية الواردة في الجدول ؟المحاليل  pHقس  - 1

 الماء الخالص ؟ pHهذه المحاليل مع  pHقارن  - 2

 صنف هذه المحاليل ؟ - 1

2- pH  حمض الكلوريدريك و البرتقال و الليمون و الحليب أصغر منpH  الماء الخالص. 

1- pH  محلول هيدروكسيد الصوديوم و ماء الجير و ماء جافيل أكبر منpH الخالص  الماء. 

 : استنتاج -ب
 :من تصنيف المحاليل المائية  pHيٌَمِكن قياس  -

    solutions neutresمحاليل محايدة  pH = 7تسمى المحاليل ذات  -

    solutions acides محاليل حمضية pH < 7تسمى المحاليل ذات  -

    solutions basiquesمحاليل قاعدية  pH > 7تسمى المحاليل ذات  -
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III-  االحتياطات الوقائية أثناء استعمال المحاليل: 
  :بطاقات تتضمن عالمات ترشد المستعمل إلى نوع مخاطر هذه المواد معلبات المواد الكيميائية تحمل 

     

 

IV-  تخفيف محلول حمضي أو قاعدي: 
 :تخفيف محلول حمضي  -1
 :تجربة  -

 :ننجز التجربة المبينة في الشكل التالي 

,  Aو نضيفها إلى الكأس  ml 10من الماء الخالص ثم نأخذ من محلول حمض الكلوريدريك  C 90 mlو  Bو  Aكل من الكأس  نضع في

  .مع التحريك  Cثم نضيفها إلى الكأس  B 10 mlثم نأخذ من الكأس  Bو نضيفها إلى الكأس  A 10 mlثم نأخذ من الكأس 

 

 في تخفيفه ؟ االستمرارمحلول حمض الكلوريدريك عند ما يتم  pH قيمة تغيركيف ت - 1
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 بعد االستمرار في تخفيفه ؟كيف تتغير حمضية المحلول  – 2

  تتزايد قيمةpH  و تتناقص حمضيته. 

 :تخفيف محلول قاعدي  -2
 :تجربة  -

  pH = 12نعيد نفس التجربة السابقة باستعمال محلول هيدروكسيد الصوديوم 

 محلول هيدروكسيد الصوديوم عند ما يتم االستمرار في تخفيفه ؟ pH قيمة ركيف يتغي - 1

 كيف تتغير قاعدية المحلول بعد االستمرار في تخفيفه ؟ - 2

  تتناقص قيمةpH و تتناقص قاعديته . 

 :خالصة  -1
  محلول المركز إلى الماءتهدف عملية التخفيف إلى جعل المحلول أقل حمضية أو أقل قاعدية بإضافة ال: دور عملية التخفيف. 

 . 7من العدد  pH قيمة عند تخفيف محلول مائي تقترب

  تتزايد قيمةpH  المحلول الحمضي عند تخفيفه. 

  تتناقص قيمةpH  المحلول القاعدي عند تخفيفه. 

  يكون عدد األيونات, في محلول مائي محايدH+   يساوي عدد األيوناتOH-        أي  :     OHH 

  يكون عدد األيونات, في محلول مائي حمضيH+   أكبر من عدد األيونات OH-  أي :   
OHH  

 يكون عدد األيونات,  في محلول مائي قاعديH+   أصغر من عدد األيوناتOH-  أي  :   
OHH  

 

  ملحوظة: 

 .تفاديا لتطاير قطرات الحمض .الماء و ليس العكس يجب إضافة الحمض إلى , لتخفيف حمض الكلوريدريك 
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 سوق أربعاء الغرب:  ثانوية معاذ بن جبل اإلعدادية     الفيزياء و الكيمياء                                     خالد  المكاوي              : ذ األستا

 المعجم العلمي
  Acide حمض  Base قاعدة 

 Solution acide محلول حمضي Solution basique محلول قاعدي

 Neutre محايد  pH  Papier – pH –ورق 

 Suc gastrique عصارة معدية hydroxyde de sodium        هيدروكسيد الصوديوم

  Corrosif أكال   Irritation تهييج 

  Dilution تخفيف   Toxique سام

 Solution aqueses محلول مائي Acide chlorhydrique حمض الكلوريدريك

  Basicité قاعدية  Acidité حمضية

    Volatil تطاير 
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 א�����	א����	و	א�������א�����	א����	و	א�������א�����	א����	و	א�������א�����	א����	و	א�������

Les solutions acides et basiques 

I.  وم��� pH 	
�� و
  

  .ا����ول ا����	 ���ط �����س ���ل ���� ��ذا�� ��م �ذ�ب 
	 ا���ء
pH  ھو �%دار 	�و �%�س أو +��د�� �دون و�دة ���ز ��و'� ���ول �� ���ا������ل ا���

�ر-pHأو ��.�ز  �pHوا�ط� ورق �  
  

 pHا
����ل ورق  .1
  

���2 ��ب ط���0 ا����ول ا�ذي ����0ل �� و �%��ل  pHورق�3�ذ أ�وا�� ��ورق �4رب ���دة 
  pHوھو ا�0دد ا�ذي �%رأ ��6pH ���� 5ل �ون ��.� �دد ���5 

  ��7ل      
  ��ء ��
�ل  ��ء �%طر  ���ر ا����ون  ا����ل
 ���+pH  3  7  10  

  
  

 ��ر- pHا
����ل .2
  

�0��ن�pH  �0ل �.�ز�أ�ظر ا�6��ب ا��در�	 إذا �م ��وا�د ا��.�ز (��ر -���pHول ���	 �د+� أ76ر ��
  )����ؤ���
  ��7ل      

  ��ء ��
�ل  ��ء �%طر  ���ر ا����ون  ا����ل
 ���+pH  2.33  6.81  10.23  

    
 
II. ����ل ا�����ف ا������ ا���#�� وا�"�!د��: �
  

 �%ر$� .1
�2 ������0ل ورق �����ل �����  �pH%وم �%��س����pH �����
���ل ��5 ا�����D ا�  

  ��ء �%طر  ���ر ا����ون  ��ء ��
�ل  ا��ل  ا����ب  ا����ل
 ���+pH  5  3  10  3  7  

 
���ج .2�
 ا

���0ل ورق ���pH �7 أ���فG7 5إ� ���ف ا������ل ا�������  :��6ن 
 pH>����7�ل ��'��   -
 pH<����7�ل +��د�� -
  pH= ����7�ل ����دة        -
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3. ��()  
����ر +��� pH 	��� ن  ���ول�� ���س �وا�ط� ورق 14و  0دا�%��.�ز �وا�ط� أو  pHو 

pH-ر� .pHا�ذي �0ط	 د+� أ76ر �%���  �

III. ��!د�ل ا���#�� و ا�"���ل ا�������
 ا/����ط�ت ا�و���� أ+��ء ا
 (طورة ا������ل .1

���0.��64ل ا������ل ا���'�� و ا�%��د�� ا��ر6زة �طرا ��د ���ض �7ل  ا�
و���D .... ا��6ور�در�ك و ��ض ا����ر�ك و ��ء ��
�ل و ���ول ھ�درو�6�د ا��ود�وم

�.�D و �روق 
	 ا���د و 
	 ا�L�ن �.���0��ذا �'N ا����N ���%�ت ��5 ....�ن ا�
�4�ر إ�5 �طورة ھذه ا��واد 	��وي ��5 ھذه ا������ل و ا��� 	� .اLوا�	 ا�

  ا�و����ا2ر1�دات  .2
���ط�ت ا������  أ��7ء ا����0ل ا������ل ا���'�� و ا�%��د�� �Pذ ا��� :��ب ا

 .�دم ��س أو �ذوق أو ا����4ق ا������ل �
� �
  .�دم ��ط ا������ل ا��ر6زة �N �����ل Q�ر �0رو
�.و�� ��6ن ا����0ل ھذه ا������ل � .  
  .إ'�
� ا���ض إ�5 ا���ء ���2دي �ط��ر +طرات ا���ض �

	 ���ري ا����ه ��2ظ� ��5 ا������ء ا������ل ا���'�� و ا�%��د�� �دم إ�% �. 
� �.���0��2�ف ا������ل ا���'�� و ا�%��د�� ا��ر6زة +�ل ا��. 

�(��ف ا������ل ا���#�� وا�"�!د��  .3
 �(��ف ا������ل ا���#��  . أ

����� �ن ا����ول ا���'	 إ�5 ا���ء ا����ص  �'�ف�
���ل ��5 ا�����D . �6��ت �
�����  :ا�

  ���+ N2��2�ف ���ول ��'	 �ر��م  ���6  pH  	'�� ل ��5 ���ول���

 أ+ل ��و'�

S2 ء�ا�� S3 
V2=10ml

pH2=4 

V=90ml Vf=100ml

pH3=5  

S0  ء�ا��  S1 
V0=10ml

pH0=2 

V=90ml  Vf=100ml

pH1=3 

S1  ء�ا��  S2 
V1=10ml

pH1=3 

V=90ml  Vf=100ml

pH2=4 
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  ا�"�!د���(��ف ا������ل   . ب

����� �ن ا����ول ا�%��دي  إ�5 ا���ء ا����ص  �'�ف �
���ل ��5 ا�����D . �6��ت �
�����  :ا�

 

�2�ف ���ول   ��2ض +��دي���6 �م ��  ���+  pH  ل ��5 ���ول���
 +��دي
 +��د��أ+ل 

  

<م   . تpH 

 

   

S2  ء�ا��  S3  
V2=10ml 

pH2=10  

V=90ml  Vf=100ml 

pH3=9  

S0  ء�ا��  S1  
V0=10ml 

pH0=12  

V=90ml  Vf=100ml 

pH1=11  

S1  ء�ا��  S2  
V1=10ml 

pH1=11  

V=90ml  Vf=100ml 

pH2=10  
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 BRAHIM TAHIRI 

 

 

  

 
 

      I : سوائض انكشف عٍ تعض األٌوَاخ انفهضٌح ) 
 إنـى أَاتٍة   ( -Na+ + OH )َضٍف قـطـشاخ يـٍ يحهول هٍذسوكغٍذ انصودٌـوو  :ذدشتـح    

 اخرثاس ذحروي عهى انًحانٍم انرانٍح :                
  يحهول كثشٌراخ انُحاط  : 1األَثوب( Cu2+ + SO4

 أصسق انهوٌ .، وهو يحهول  ( -2

  انحذٌذ يحهول كثشٌراخ  : 2األَثوبII ( Fe2+ + SO4
 ، وهو يحهول أخضش انهوٌ . ( -2

  انحذٌذ  كهوسوسيحهول  : 3األَثوبIII ( Fe3+ +3 Cl- )  نه نوٌ انصذأ .، وهو يحهول 
  األنويٍُوو كهوسوسيحهول  : 4األَثوب ( Al3+ + 3 Cl- )  نهوٌعذٌى ا، وهو يحهول . 
  انضَك كهوسوسيحهول  : 5األَثوب ( Zn2+ + 2 Cl- )  انهوٌ . عذٌى، وهو يحهول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 إنـى كـم أَثوب يـٍ األَاتٍة  ( -Na+ + OH )يحهول انصودا قـطـشاخ يـٍ ح ـافـتعذ إض     
 : انرانٍحـح ، َحصم عهى انُرائانخًغح    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 5األَثوب  4األَثوب  3األَثوب  2األَثوب  1األَثوب 

 

     
 5األَثوب  4األَثوب  3األَثوب  2األَثوب  1األَثوب 
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 BRAHIM TAHIRI 

 

 : اعرُراخاخيالحظاخ و    
   فً األَثوب األول،َالحظ ذكوٌ ساعة أصسق ٌذل عهى وخود أٌوَاخ انُحاطII (Cu2+) ، 

 . Cu(OH)2، وصٍغره انكًٍٍائٍح هً II  هٍذسوكغٍذ انُحاطٌغًى هزا انشاعة 

 : ًيعادنح هزا انرشعٍة ه  

Cu2+ + 2 OH-               Cu(OH)2 

 

   انحذٌذعهى وخود أٌوَاخ  ٌذل أخضشفً األَثوب انثاًَ،َالحظ ذكوٌ ساعة II (Fe2+)، 
 . Fe(OH)2، وصٍغره انكًٍٍائٍح هً II  انحذٌذهٍذسوكغٍذ ٌغًى هزا انشاعة  

  : ًيعادنح هزا انرشعٍة ه 

Fe2+ + 2 OH-                Fe(OH)2 

  

  َالحـظ ذكوٌ ساعـة ري نــوٌ انصذأ ٌــذل عهى وخــود أٌوَــاخ  ، فً األَثوب انثانث 

، وصٍغره انكًٍٍائٍح III انحذٌذ هٍذسوكغٍذ ٌغًى هزا انشاعة   ،III (Fe3+)ذ انحذٌ
 . Fe(OH)3هً 

  : ًيعادنح هزا انرشعٍة ه 

Fe3+ + 3 OH-                Fe(OH)3 

 

  َالحظ ذكوٌ ساعة أتٍض ٌذل عهى وخود أٌوَاخ األنويٍُوو  ، فً األَثوب انشاتعAl3+،  

 . Al(OH)3، وصٍغره انكًٍٍائٍح هً  األنويٍُوو هٍذسوكغٍذٌغًى هزا انشاعة 

 : ًيعادنح هزا انرشعٍة ه 

Al3+ + 3 OH-                   Al(OH)3 

 

  َالحظ ذكوٌ ساعة أتٍض هاليً ٌزوب فً كًٍح وافــشج يٍ  ، فً األَثوب انخايظ
ًى ٌغ   +Zn2يحهول انصودا . هــزا انشاعـة انــزي ٌـذل عـهى وخـود أٌوَاخ انـضَـك 

 . Zn(OH)2، وصٍغره انكًٍٍائٍح هً  انضَك هٍذسوكغٍذ

 : ًيعادنح هزا انرشعٍة ه 

Zn2+ + 2 OH-                   Zn(OH)2 
 

      II انكهوسوس  أٌوَاخائض انكشف عٍ ( سCl- : 
Ag+ + NO3 )ٍ يحهول َرشاخ انفضح ــشاخ يـطـَضٍف ق ذدشتـح : 

 إنـى يحهول حـًـض   ( -
 ، ثى َعشضه ألشعح انشًظ . ( -H+ + Cl )انكهوسٌذسٌك               
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 BRAHIM TAHIRI 

 

 اعرُراج : 

  ظ ذكوٌ ساعة ـتعذ إضافح يحهول َرشاخ انفضح إنى يحهول حًض انكهوسٌذسٌك ، َالح     
 ، وصٍغره  كهوسوس انفضحشاعة ـزا انـذأثٍش انضوء . ٌغًى هد ـحـذسٌدٍا ذـأتٍض ٌغود ذ  
 . AgCl انكًٍٍائٍح هً  

 : ًيعادنح هزا انرشعٍة ه 
Ag+  +  Cl-                   AgCl  

 
 

 
 

األٌوٌ انًشاد 
 انكشف عُه

نوَه فً 
 انًحانٍم

انًحهول 
 انكاشف 

األٌوٌ 
 انكاشف 
 ) انشائض (

انشاعة انًركوٌ 
 ونوَه وصٍغره

 يعادنح انرفاعم 
 ) يعادنح انرشعٍة (

Cu2+ حهول انصودا ي أصسق 
(Na+ + OH-) 

OH- 
 ساعة أصسق :

 IIهٍذسوكغٍذ انُحاط 

Cu(OH)2 
 

Fe2+ حهول انصودا ي أخضش 
(Na+ + OH-) OH- 

 : أخضشساعة 
 II انحذٌذهٍذسوكغٍذ 

Fe(OH)2 
 

Fe3+  ٌرو نو
 انصذأ

 حهول انصودا ي
(Na+ + OH-) OH- 

 : رو نوٌ انصذأساعة 
 III انحذٌذهٍذسوكغٍذ 

Fe(OH)3  

Al3+  عذٌى
 انهوٌ

 حهول انصودا ي
(Na+ + OH-) OH- 

 : أتٍضساعة 
 األنويٍُووهٍذسوكغٍذ 

Al(OH)3 
 

Zn2+  عذٌى
 انهوٌ

 حهول انصودا ي
(Na+ + OH-) OH- 

 : هاليً  أتٍضساعة 
 انضَكهٍذسوكغٍذ 

Zn(OH)2 
 

Cl-  عذٌى
 انهوٌ

يحهول َرشاخ 
 انفضح 

(Ag++NO3
-) 

Ag+ 
ساعة أتٍض ٌغود 

 ذحد ذأثٍش انضوء :
  AgClكهوسوس انفضح 
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ذ. ايسني برش يل

I.  الكشف عن أيونات الحديدII  𝑭𝒆𝟐+ وأيونات الحديدIII 𝑭𝒆𝟑+
 تجربة .أ

+𝑵𝒂  (نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم  + 𝑶𝑯−) إلى أنبوبين يحتوي األول على محلول كبريتات الحديد
II )  𝑭𝒆𝟐+ + 𝑺𝑶𝟒𝟐−)   والثاني على محلول كلورور الحديدIII )  𝑭𝒆𝟑+ + 𝟑𝑪𝒍−).

 إستنتاج .ب
 هو هيدروكسيد الحديد  الراسب األخضرII  2صيغتهFe(OH) الذي يدل على وجود أيونات الحديد ، اII 2+Fe   .في المحلول

+II :                     𝑭𝒆𝟐معادلة ترسب هيدروكسيد الحديد  + 𝟐𝑶𝑯−                                 𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟐
  هو هيدروكسيد الحديد  )لون الصدأ(الراسب ذو اللون البنيIII  3صيغتهFe(OH) الذي يدل على وجود أيونات    ، ا

 في المحلول.     III   3+Feالحديد 
+III :                   𝑭𝒆𝟑معادلة ترسب هيدروكسيد الحديد  + 𝟑𝑶𝑯−                                     𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑

II. الكشف عن أيونات األلومنيوم 𝑨𝒍𝟑+ وأيونات الزنك𝒁𝒏𝟐+
 تجربة .أ

+𝑵𝒂  (نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم  + 𝑶𝑯− ) أنبوبين يحتوي األول على محلول كلورور إلى
+𝑨𝒍𝟑  (األلومنيوم  + 𝟑𝑪𝒍−)   والثاني على محلول كلورور الزنك) 𝒁𝒏𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−).

 روائز الكشف عن بعض األيونات

 Test d’identification de quelques ions 
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ذ. ايسني برش يل

مالحظة .ب
بعد إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم نالحظ :

 ( تكون 1في األنبوب األول )راسب أبيض. 
 ( تكون 2في األنبوب الثاني )وعند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم بوفرة يذوب الراسب األبيض  راسب أبيض هالمي

(.1لهيدروكسيد الزنك بينما اليذوب الراسب في األنبوب في األنبوب )
 إستنتاج .ج

 الذي اليذوب في كمية وافرة من محلول هيدروكسيد الصوديوم هو هيدروكسيد األلومنيوم  صيغته  الراسب األبيض
3Al(OH) 3+الذي يدل على وجود أيونات األلومنيوم ، اAl   .في المحلول 

+𝑨𝒍𝟑                     معادلة ترسب هيدروكسيد األلومنيوم : + 𝟑𝑶𝑯−                                 𝑨𝒍(𝑶𝑯)𝟑
   2هو هيدروكسيد الزنك صيغته الراسب األبيض الهالميZn(OH) 2+الذي يدل على وجود أيونات الزنك  ، اZn    .في المحلول

+𝒁𝒏𝟐                   معادلة ترسب هيدروكسيد الزنك : + 𝟐𝑶𝑯−                                         𝒁𝒏(𝑶𝑯)𝟐
III.  الكشف عن أيونات النحاس 𝑪𝒖𝟐+

 تجربة .أ
+𝑵𝒂  (نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم  + 𝑶𝑯−) أنبوب يحتوي على محلول كبريتات النحاس إلى

)  𝑪𝒖𝟐+ + 𝑺𝑶𝟒𝟐−)   والثاني على محلول كلورور الزنك) 𝒁𝒏𝟐+ + 𝟐𝑪𝒍−).
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 إستنتاج .ب
 هو هيدروكسيد النحاس  الراسب األزرقII  2صيغتهCu(OH) 2+الذي يدل على وجود أيونات النحاس ، اCu   .في المحلول 

+II :                     𝑪𝒖𝟐معادلة ترسب هيدروكسيد النحاس  + 𝟐𝑶𝑯−                                 𝑪𝒖(𝑶𝑯)𝟐 

IV.  الكشف عن أيونات الكلور 𝑪𝒍−
 

 تجربة .أ
+𝑨𝒈  (نضيف قطرات من محلول نترات الفضة  + 𝑵𝑶𝟑−) محلول حمض الكلوريدريك   إلى  𝑯+ + 𝑪𝒍−))   ونعرضه

 ألشعة الشمس.

 
 إستنتاج .ب

  بعد إضافة محلول نتراث الفضة إلى محلول حمض الكلوريدريك، نالحظ تكون راسب أبيض يسود تدريجيا تحث تأثير

 في المحلول.   Cl-الذي يدل على وجود أيونات الكلورور ، ا AgClصيغته الكيميائية  كلورور الفضة الضوء، يسمى هذا الراسب 

+𝑨𝒈                               معادلة ترسب كلورور الفضة  : + 𝑪𝒍−                                          𝑨𝒈𝑪𝒍 

  تمرين تطبيقي

أبيض يسود األولى قطرات من محلول نترات الفضة فالحظ تكون راسب العينة ف إلى يضن (S)عينتين من محلول مائي أخد ن

 الحظ تكون راسب بلون الصدأ.نمحلول الصودا فالثانية قطرات من العينة ف إلى يضنتحت تأثير الضوء. و 

 ؟  ما األيونات التي تم الكشف عنها .1

 ؟ أكتب معادلتي الترسب .2

 ؟ (Sأكتب الصيغة األيونية للمحلول ) .3

 

راسب أبيض يسود 
 تحث الضوء
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BRAHIM TAHIRI  

 

I  ): خطٕرح انُفبٚبد ػهٗ انصسخ ٔ انجٛئخ 

ٚؼزجز ريٙ انُفبٚبد انًُشنٛخ ثشكم ػشٕائٙ سٕاء أيبو انًُبسل أٔ فٙ انشٕارع أٔ فٙ انًطبرذ انؼًٕيٛخ انقزٚجخ يٍ 
 نّ آثبر زذ سهجٛخ ٚزؼٍٛ رفبدٚٓب ، زٛث : سهٕكب ال زعبرٚب ٔ ال أخالقٛب انزدًؼبد انسكبَٛخ 

  األرض .رزسزة انُفبٚبد انسبيخ انسبئهخ إنٗ انفزشبح انًبئٛخ انجبغُٛخ رسذ 

 . ردؼم انًكبٌ يهٕثب ٔ يزرؼب نهسشزاد ٔ انسٕٛاَبد انُؼذٚخ نسًهٓب أيزاظب ٔ خزاثٛى ٔ أٔثئخ 

  ٔػهٗ خٕدح انٕٓاءانُفبٚبد ػهٗ انصسخ  ززقرؤثز ػًهٛخ . 

  ٗرذْٕر انًدبل انطجٛؼٙ انًدبٔر .رؤد٘ إن 

 . رجؼث رٔائر كزٚٓخ 

  كبنًالرٚب ٔ األيزاض اندهذٚخ ٔ انسؼبل ٔ اظطزاثبد فٙ اندٓبس رظٓز أيزاض يخزهفخ َبخًخ ػٍ رزاكى انُفبٚبد
 . انزُفسٙ

II : كٛفٛخ انزخهص يٍ انُفبٚبد )

 رسهٙ انًٕاغٍ ثًٕاقف إٚدبثٛخ ٔ سهٕكبد زعبرٚخ : (1

 ٔظغ انُفبٚبد داخم انًسزٕػجبد انخبصخ ثٓب ٔانًسبػذح ػهٗ انفزس األٔنٙ نٓب : 
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BRAHIM TAHIRI  

 

 ػًهٛخ انفزس انٛذٔ٘ داخم انًسزٕدػبد : 

 

  
 

 غًز انُفبٚبد انؼعٕٚخ : 

 

 
 

 إػبدح رصُٛغ انًٕاد : (2
 رزى يؼبندخ انُفبٚبد ثبالػزًبد ػهٗ ػذح رقُٛبد يٍ ثُٛٓب :

 . رقُٛخ إَزبج انسًبد انؼعٕ٘ انًزًثم فٙ انًؼبندخ انجٕٛنٕخٛخ نهُفبٚبد انؼعٕٚخ 
  رقُٛخ غبس انًٛثبٌ : رؼزًذ ػهٗ يؼبندخ انًٕاد انؼعٕٚخ فٙ ظزٔف الْٕائٛخ داخم أزٕاض كجٛزح ، زٛث ٚسزخهص غبس

 يٍ غبس انًٛثبٌ .  05قبثم نالشزؼبل ٚسزٕ٘ ػهٗ إزٛبئٙ 

 . ) رقُٛخ انززيٛذ : رٓذف ْذِ انزقُٛخ إنٗ رخفٛط زدى انُفبٚبد ٔانسصٕل ػهٗ غبقخ ) كٓزثبء ٔ ززارح 
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BRAHIM TAHIRI  

 

III  انًٕاد انًسزؼًهخ :ثؼط ( إػبدح رصُٛغ 
رؼزجز غذاء نكبئُبد زٛخ  انكبئُبد انسٛخ، ففعالد ثؼط انطجٛؼخأٔ إػبدح رذٔٚزْب يٕخٕد يُذ انقذو فٙ  اسززداد انُفبٚبد  

َسبٌ ػًهٛخ اسززخبع انُفبٚبد يُذ انؼصز انجزَٔش٘، زٛث كبٌ ٚذٚت يٕاد يؼذَٛخ نزسٕٚهٓب إنٗ أدٔاد أخزٖ، ٔقذ يبرص اإل
 .خذٚذح

ٔنزٕظٛر أٌ  ٔانًقصٕد ثئػبدح انزذٔٚز ْٕ إػبدح اسزخذاو انًخهفبد إلَزبج يُزدبد أخزٖ أقم خٕدح يٍ انًُزح األصهٙ .  
 انًبدح قبثهخ إلػبدح انزصُٛغ ، ٚعغ انصبَغ ػهٗ انًُزٕج انشؼبر انؼبنًٙ إلػبدح انزذٔٚز ، ْٕٔ :

 

 اسززداد انشخبج : (1

 فزس انشخبج ٔغسهّ ٔ كسزِ

 
 ػًهٛخ صٓز انشخبج داخم أفزاٌ خبصخ 

 
 ػًهٛخ انزشكٛم ٔ انقٕنجخ
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 اسززداد انفهشاد : (2
 

 
 

 انجالسزٛك :اسززداد  (3

 

 

www.adirassa.com



BANANI OMAR
TADLA - AZILAL

خطورة املواد على الصحة و البيئة

I- مدلول اإلشارات املسجلة على املواد الكيميائية

يتجزأ من حياتنا، حيث  الكيميائية جزءًا ال  المواد  أصبحت 
العديد  على  وتسيطر  وتمنع  نشاطاتنا،  من  العديد  تدعم 
من األمراض وتزيد من اإلنتاجية الزراعية، وأن فوائدها ال 
تحصى ولكن من ناحية أخرى فإنها قد تشكل خطرًا على 

صحتنا وتسمم بيئتنا.
فماهــي داللــة بعــض العالمــات التحذيريــة  الملصقــة 

علــى بعــض المــواد الكيميائيــة؟
وهي   C رمزها  أّكالة  مادة 
تذيب  أن  يمكنها  مادة 
تأكل  أو  العضوية  األنسجة 

بشدة بعض المعادن.

رمزها  اإلشتعال  سريعة  مادة 
قابلة لإلشتعال  مادة  F وهي 
بسرعة أو تشتعل تلقائيا مثل 

الفوسفور األبيض.

أو مهيجة رمزها  مادة مؤدية 
 Xi أو  مؤذية  كانت  إذا   Xn

مادة  وهي  مهيجة  كانت  إذا 
مؤدية و مهيجة للجلد ...

مادة خطيرة على البيئة رمزها 
للمياه  ملوثة  مواد  وهي   N
بصفة  البيئة  أو  الطبيعية 

عامة.

وهي   E رمزها  متفجرة  مادة 
بواسطة  لإلنفجار  قابلة  مادة 
أو  اإلحتكاك  أو  التصادمات 

الحرارة مثل الديناميت.

على  تساعد  أو  مؤكسدة  مادة 
وهي   O رمزها  الحريق  نشوب 
القابلة  للمواد  مؤكسدة  مادة 

لإلحتراق.

مادة سامة رمزها T وهي مادة 
الخطير  األذى  أو  الموت  تسبب 
أو  استنشقت،  إذا  البشر  لصحة 

ابتلعت أو امتصها الجلد.
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BANANI OMAR
TADLA - AZILAL

خطورة املواد على الصحة و البيئة

II- تأثـــري املـــــواد على صحة اإلنسان

III- تأثـــري املـــــواد على البيئة

IV- كيفية احملــافــظــة على البيئة

تشكل بعض الفلزات خطرا على صحة اإلنسان من بينها مايلي :

تأثريها عىل صحة اإلنساناالستعام لاملادة

إضطربات يف عمل الدماغ، فقدان السمعتصنيع أنابيب املاء،يضاف اىل البنزين...الرصاص
ضار بالدماغ واألعصاب و جميع أطراف الجسمصناعة عجني الورق و األعمدةالزئبق

مرض بالرئتني و الكبدصناعة األعمدة و شاشات التلفازالنيكل و الكاديوم
مرض بالجلد و جهاز الهظمطالء بعض األجسامالكروم

فــي حياتنــا اليوميــة نســتعمل عــدة محاليــل )حمــض الكلوريديريك،محلــول الصــودا، المــاء األوكســيجيني( التــي تشــكل هــي األخــرى خطــورة 
علــى صحتنــا، لهــذا يجــب أخــد الحضــر وقــراءة الملصقــات التوضيحيــة المكتوبــة علــى هــذه المــواد.

كثرة إستعمال المواد الكيميائية يؤدي الى عدة أضرار على البيئة من بينها:

 • تلوث المياه : نتيجة المواد الكيميائية التي تستعمل في الميدان الصناعي او الفالحي.
 • األمطار الحمضية : تتكون بواسطة أكاسيد األزوت أو الكبريت التي تقدفها المصانع و وسائل النقل.

 • االنحباس الحراري : نتيجة غاز ثنائي أوكسيد الكربون الذي تقدفه المصانع و وسائل النقل.

من أجل المحافظة على البيئة يجب اتباع مايلي :
 -  وضع النفايات في األماكن المخصصة لها. 

-  إعادة التدوير: إعادة استخدام النفايات إلنتاج منتجات أخرىبأقل 
األثمان.

- الترميد : يتم استعمال النفايات العضوية كمحروقات إلنتاج الطاقة 
الحرارية الالزمة لتدوير منوبات انتاج الكهرباء.

- استعمال الطاقة المتجددة من الرياح والمياه والشمس, كما يمكن 
إنتاجها من حركة األمواج والمد والجزر أو من طاقة حرارة أرضية.

- الرفع من المساحات الخضراء و التشجير : أداة فعالة في تنقية الجو 
من الملوثات بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.
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 ا


	� ا������ ��� ����رة ��� ا���اد ا�������� 
�� و ا������   �� ا�

  

!�"�
 
���ن ان ���ف ا���� ا��ط�م و ا����دق و (�
�ل ا������ت ا���ز��� ���وع ا������ت ا������ ن ا��
ط� ا���ز���

 :ھ�+� ،و�ر�( ذ�ك إ�% $�$� وا�ل و #د ر"ت ������ ار����) ا�� �ت ا����ر��

 ��و دد ا�.��ن 
 /
 �طور ا��.�وى ا���0
  ا��طور ا4#��3دي 

و#د ��: ن دم إ��6ع طرق ��+�� "/ �د�6ر ا������ت ا���ز��� ،�7وث �7�8ف ��و��ت ا�و.ط ا��6+/ �ن �ر�6 و��ء 
"�� ھ/ . ���  �م ا�6 ث ن  7ول ��ذه ا��0��7. وھواء ، �6>��"� إ�% دة �
��ل 7% ا��.�وى ا�3 / و ا4#��3دي

7% ا��.�وى ا�3 / و ا��6+/ و ا4#��3دي؟   إذن ا�طرق ا���+�� �78�7ص �ن ھذه ا������ت؟ و �� ھ/ ��8طرھ�   

I. ���%	)�'�ت ا��	(ات ا��*+
�� و ا�����  �  : �� ا�

  :ـ ا��+*�(  �� ا����� 1

دة ��3ر ���: ن ا �راق ا������ت ا���ز��� "/  %7ا��ط�رح �Aر ا��را�A �6#زات .��� ����� ا �واءھ� 
��+�����:  

 ا�����	 ا��������� ا���زات ا������ �� ا��
	اق ��ا����

 ا��	!�ن ا$#�" ا��	!�ن  ا�
��س �	اري

ا�
��س �	اري ـ أ)'�ر ��&�� ـ 
 أوزون ا��.ف ا���ي ا���,+*

 ا�زوت او$#�" ا�زوت

 ا���	01 2���3 او$#�" ا���	01 ا�
��س �	اري

 ��* ا���5ر1"ر41 ا�
��س �	اري

 ا���5ر
 ا�"�1$#�� �	ا$: 29 ا�#.78 ا��6ا���

 ا�+��5ر ��* ا�+��5ر1"ر41 ا�
��س �	اري

���A ط�ر و ��ون��ه ا��� C�
06دة �واد �7و$�  �
�ل ا���7.���� �3ر ا������ت ا��673 ����� ا�رطو�6 أو �ر
%7 ��0���ت ا��ر�6... ����را$�م ا���ر�� و ا���0دن ا�$�7�E و ا��واد ا������+�� و ���ن    )"و�� و "7ورة(��� �ؤ$ر .�67 

  . و3و��� إ�% ا��ر
�ة ا���+�� ��7وث ا����ه ا��و"��

  

2 ���  :ـ ا��+*�(  �� ا�

  :ا���ز��� 8طرا 7% 3 � ا>�.�ن ���� ��.6ب "/ دة أ�راض�.6ب ا��Gزات ا�.��� ا������ ن ا �راق ا������ت 

 ا���زات ا������ �� ا��
	اق ��ا����

و   �8م !���#�� ����5ز ا�=2�5 و ا�
�+#2:!���� $��	ة
 . أ���?� )��0

�+��A ����!: و B5=ا�")�غ و ا� Dإ� ���#$F7 ?=7 ا�	�1
 ..ا��&.ت

 أ��دي أ$#�" ا��	!�ن
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 ا

 او$#�"ات ا�زوت 29 ا����ز ا�
�+#2 و أز)�ت ا�	!��#�B اA'	ا!�ت 

 او$#�"ات ا���	01 اA'	ا!�ت 29 ا����ز ا�
�+#2 و ا�=2�5 و أز)�ت ا�	!�

�3J	 �D5 ا����ز ا�����2 و ا��2�I و ا��	)�?2،   
 �#�B ا�#	ط�ن

 ا�"��#$�1

 ا�F"ھ�" اA'	ا!�ت ��+#��

 )�اد �&��1 ط��رة

 ا���Mن �#�B ا�#	ط�ن

 ����.6ب ا���7.���� �7وث ا����ه ا��و"�� 6وا.ط� ا��را$�م ا���ر�� و ا���0دن ا�$�7�E و ا��واد ا������+�� ، ���: 
  .�.���ت Aذا+�� و أو6+� �د ا.���ك ھذه ا����ه �7
رب أو أAذ�� �.��E ������ه ا��7و$�

II.  ����  :ا��1�2 �0 ا�	)�'�ت ا��	%��� ا�

     Tri:ـ ا�4�56ء 1

  ا�و$��E ا������ ��Eر�� ��.ب ا������ت ا��673 �6.���6 �و.ط  �ري��$ل  

  

  

  

  

  

  

  

2 :�	�  :ـ 
4	�� إ �دة ا6>����ل و ا��

  compostage:أ ـ إ��5ج ا����د ا��?�ي

...) د�دان ا�رض،06ض ا� 
رات(و ا� �وا��ت د#��E ) ���6ر��ت، "طر��ت (�.�Gل ���و� �ن ا���0���ت ا����ر�� 
��+�� >���ج ا�.��د ا�0�وي ا�ط�#� �ن ا������ت،  �ث �8�( ���.K ھوا+/ ا�ذي ���ن �ن � �7ل "/ ظروف 

�وي  .ا�6رو����ت و ا�.�7�7وز و ا��واد ا�0�و�� ا�8رى و � و���7 إ�% .��د 

  

  :ب ـ إ��5ج ا�����Lز

 ��methanobacteriumم �����0 ا��واد ا�0�و�� �6و�و��� "/ و.ط 4 ھوا+/ 6وا.ط� ���6ر��ت 4 ھوا+�� �.�%  
  ...ا��.�8ن و ا�ط�/   "���: ن ذ�ك ��ون �Aز ا���$�ن ���ن ا.�Y���0 ��3در �7ط�#� "/ ا>��رة 

   Incinerationج ـ ا��(��! 
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 ا
، ��.�8ن ا���ء دا8ل أ���6ب �3�8 "���: �Y �86ر ��ء  1000C° رارة ��Eرب��م  رق ا������ت دا8ل أ"ران � ت در�� 
�258
Gل � ول ��و��د ط�#� ��رE� ��+�6در 6ـ KW   د��8 #6ل . ��ل طن �ن ا�� رو#�ت�ل ھذه ا���7�0 ��م �����0 ا�8

� ط�ت �3�8 �7ط�ر � �رم 
روط طر �� "/ ا��واء و ذ�ك ن طر�ق �ر
� �� �ن ا��6Gر و ا���0دن ا�$�7�E،ا��/ �ر.ل إ�% 
  .ا�.��� ا��6+��

  :ـ 
4	�� ا���( 3

إ دى ا�طرق ا� د�$� ������0 ا������ت ا���ز��� ا��673،  �ث � �ر "/ ا�رض  �رة و ��.% 6ط�E6 �ن   �0د ا�ط�ر
7% ط�0�6 و����  ���0د ���E و.���0) ����0 �ن ا��.رب إ�% ا��ر
� ا���+�� ا��6ط���(ا>.��ت $م ا�6�.��ك ا�73ب 

 ا������ت ا���و�0#

:ا����Qت ا���P'('� ا�!ا��  �� ���رة ��� ا���اد - III 

 �ل ���E3 و���3 ����ن �70و��ت �$ل ا.م ا����وج و ا�Gرض �ن ا.�����d" Y���0،�����+���ظرا �8طورة 06ض ا��واد ا�
و ���ن �و��C �ل ھذه . و ا�0��� ا�� ذ�ر�� ا����0رف ���7 دو���،�6>��"� ا�% إ ���ط�ت ا�.��� وأ8ط�ر ا����وج  

 ا�0���ت �د�و��� ��8طر ا���دة ا4 ���ط�ت ا��رور��

ا��0ن أو ���دي ���.�� �( ا��7د و 
 ا.��
�ق أ86ر���

 

 

 ���دي ����� أو ا����ق أ	�ر���   

 

 

���دي ������ �� ا���د و ا���ن و 
أ	�ر��� ا���	س أو ا����ق  

 

��ب و#� ھذه ا��واد 	��دا �ن �ل 
��ب أو �رارة،'�ق ا�&�رورات 

��م 	�د إ��������,-	.  

��ت ا��. �����دي ا�0د��ت و ا/,�
ا��واد،و�دم إ���ل 1د �&� ��. ھذه 

 ا��ر

	47  ���دي طر,�� 45 ا�	�23�.  

 

	47 إ	��دھ� �ن ا��واد ا�&�	�2 �
�����ل� . 

�,دث �����ت ��. ���وى ا���د و 
4�� ا���ن و ا����ز ا��

 

 

��	ب ا����م 	�	ب ا����0�0 �ن 
��1�� طرف ا���د أو ا��

 

ا���د و ا���ن (��رب ا>��2 ا�,�2
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���ل ھذه ا���دة ا,�راق ا��واد 

 .ا��#و�2
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B 

A 

 

 

I. مفهوم الحركة والسكون 

 وصف الحركة  .1

 نشاط تجريبي .أ
 اللوحة، انظر الشكل جانبه.، مثبت على B، فوق لوحة مائلة، لتمر أمام مجسم مالحظ Aمجسم  لعبة ثبت فوقها ندحرج

 امالء الجدول التالي ؟
 

 Bالمجسم  العربة Aالمجسم  

 في حالة حركة /////////////////// في حالة سكون العربة
 في حالة حركة في حالة سكون /////////////////// Aالمجسم 
 /////////////////// في حالة حركة في حالة حركة   Bالمجسم
 استنتاج .ب

  الجسم المرجعي لتحديد حركة أو سكون جسم ما، يجب اختيار جسم آخر يسمىLe corps référentiel.  

 .إذا كان الجسم يغير موضعه بالنسبة للجسم المرجعي نقول إنه في حركة 

  األجسام.الجسم المرجعي هو جسم صلب أو مجموعة أجسام غير قابلة للتشويه، نستعمله كمرجع لدراسة حركة 

   مفهومان نسبيان.حالة الحركة أو السكون لجسم ما تبقى دائما تتعلق بالجسم المرجعي. لذلك نقول أن الحركة والسكون 

  La trajectoire املسار .2

 تعريف .أ
الجسم مسار متحرك هو الخط المستمر الذي يجمع بين المواضيع المتتالية التي يمر منها هذا المتحرك، شكل المسار يتغير حسب 

 المرجعي، هناك عدة أنواع من المسارات من بينها :
 عندما يكون الخط الذي يصل مواضع المتحرك مستقيميا.:  trajectoire rectiligne مسار مستقيمي ★ 
 .عندما يكون الخط الذي يصل مواضع المتحرك منحنيا:  trajectoire curviligne مسار منحني  ★
 دائريا. عندما يكون الخط الذي يصل مواضع المتحرك:   trajectoire circulaire مسار دائري  ★

 ملحوظة .ب
 يتغير المسار حسب المالحظ، إذن المسار مفهوم نسبي.

 تمرين تطبيقي
 ما الذي يجسد مسار الطائرة النفاثة ؟ .1

 حدد بإعتبار األرض جسما مرجعيا :
 هل الطائرة في حركة أو في سكون ؟  .2

 أو في سكون ؟هل ربان الطائرة في حركة  .3

 حدد بإعتبار الطائرة جسما مرجعيا :

 هل الربان في حركة أو في سكون ؟  .4

 

 الحركة والسكون 

 Le mouvement et le repos  
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II.  أنواع الحركةTypes de mouvement  

  mouvement de translation حركة اإلزاحة  .1

 نشاط تجريبي .أ

 مختلفة :في أوضاع           من جسم يتحرك فوق مستوى أفقي ونمثل المتجهة Bو  Aنقطتين نعتبر 

 

 خالل جميع المواضع ؟     قارن مميزات المتجهة   

مستقيمي وتبقى المتجهة       متوازية مع بعضها البعض أثناء الحركة حيث اليتغير طول  Bو  Aمسار كل من النقطتين بما أن 

 واتجاه ومنحى المتجهة       : نقول أن الجسم في حركة إزاحة مستقيمية.

 استنتاج .ب

  بينها خالل الحركة.خالل حركة اإلزاحة تحتفظ جميع القطع المستقيمية المنتمية للجسم بنفس االتجاه أي تبقى متوازية فيما 

  حركة اإلزاحة تتعلق بمسار النقطة المتحركة، حيث يمكن أن تكون إما حركة إزاحة مستقيمية )حركة المصعد( أو حركة

 إزاحة دائرية )حركة مقصورة األلعاب( أو حركة إزاحة منحنية.

  mouvement de rotation حركة الدوران .2
 نشاط تجريبي .أ

 :  ، نالحظ Oبعد دوران القرص حول المحور الثابت المار من ، Oمن قرص مثبت من مركزه  Bو  Aنعتبر نقطتين 

 

 

 

 

 بعد دورة كاملة للقرص                                                                             قبل دوران القرص                    

 حركة دائرية. Bو  A، نالحظ أن حركة النقطتين Oبعد دوران القرص حول المحور الثابت المار من 
 استنتاج .ب

  يكون جسم في حركة دوران إذا كانت جميع نقط الجسم تتحرك وفق مسارات دائرية تنتمي مراكزها لنفس المستقيم، ويسمى
 ثابتة )ساكنة(.محور الدوران. وتبقى النقط المنتمية لمحور الدوران 

 تمرين تطبيقي
 

 وران ( بالنسبة ألجسام التالية ؟حدد نوع الحركة ) إزاحة أو د .1

 

𝑨𝑩 →  

 

 مستوى أفقي

 .𝒕𝟏 Type equation hereاللحظة 

 .𝒕𝟒 Type equation hereاللحظة 
𝑨𝑩 →  

 𝑨𝑩 →  

 𝑨𝑩 →  

 

o 
A 

B 
o 

A 

B 

 عربة مدورة األلعاب عقارب الساعة المصعد
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III.  السرعة المتوسطةVitesse moyenne  

 نشاط تجريبي .1
نفس المسافة في  B، وتقطع سيارة  50minالمسافة الفاصلة بين مدينة  الرباط  والدار البيضاء في مدة زمنية  Aتقطع سيارة 

 .1hمدة زمنية 
 أتمم الجدول التالي ؟

 Bالسيارة  Aالسيارة  

 d 100 Km 100 Kmالمسافة المقطوعة 
 t 50 min 1 hالمدة الزمنية 

 Km/h 120 100ب  d/tالنسبة 
 m/s 33.33 27.77ب  d/tالنسبة 

 مالحظة .2

  . Bأسرع من السيارة  A، نقول إن السيارة   Aأكبر بالنسبة للسيارة  d/tالنسبة  ★
 السرعة المتوسطة. d/tتمثل النسبة  ★

 خالصة .ج
 لمتحرك هي خارج قسمة المسافة المقطوعة  السرعة المتوسطةd  على المدة الزمنية المستغرقةt  ونعبر عنها بالعالقة ،

 التالية : 

  (m)المسافة المقطوعة بالوحدة العالمية المتر  :  d ☀           بحيث :                                            
                                                                ☀ t  :  المدة الزمنية المستغرقة لقطع المسافةd  وحدتها العالمية الثانية(s) 
                                                                ☀  V :  السرعة المتوسطة، وحدتها العالمية هيm/s  أو(𝒎. 𝒔−𝟏) 

 ملحوظة .د

  حيث أن : 𝑲𝒎.𝒉−𝟏أو  Km / hيمكن حساب السرعة المتوسطة لمتحرك بالوحدة  

           𝟏 𝑲𝒎/𝒉 =  𝟏𝟑.𝟔  𝒎/𝒔          𝟏و 𝒎/𝒔 = 𝟑. 𝟔 𝑲𝒎/𝒉              

 هي سرعة المتحرك في لحظة معينة وتقاس بواسطة                                                                                    السرعة اللحظية                                                
 مقياس السرعة أو جهاز الرادار من طرف رجال الشرطة.

 تمرين تطبيقي                                
 فوصلت على الساعة الحادية عشر . Km 144تبعد بمسافة  Bعلى الساعة التاسعة متجهة نحو مدينة  Aانطلقت سيارة من مدينة 

 ؟  𝒎/𝒔و  𝑲𝒎/𝒉أحسب السرعة المتوسطة لهذه السيارة بالوحدة  .1
IV. طبيعة الحركة 

 نشاط تجريبي      .3
  10cm : 𝑨𝟐𝑨𝟑 𝑨𝟏𝑨𝟐 𝑨𝟎𝑨𝟏يمثل  1cm، بسلم  t = 0.1 sتمثل األشكال أسفله مواضع حركة الدراج خالل مدد زمنية متتالية ومتساوية 

0.2 0.11 0.05 d(m) 
0.1 0.1 0.1 t(s) 
2.0 1.1 0.5 𝑽𝒎(m/s) 

𝑽𝒎 = 𝒅𝒕  
 

  Km/h                    𝑽𝒎              𝒎/𝒔    
× 3,6 

÷ 3,6 

1: الشكل   

50min 

100 Km 

100 Km 

1h 

A 

B 

 الرباط

 الدارالبيضاء الرباط

 الدارالبيضاء
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 قارن المسافات المقطوعة والسرعة المتوسطة ؟ .1

 .تتزايد المسافات المقطوعة خالل نفس المدة الزمنية، وتتزايد السرعة أثناء الحركة 
 حدد طبيعة حركة الدراج ؟ .2

  طبيعة حركة الدراج حركة متسارعة 𝑨𝟐𝑨𝟑 𝑨𝟏𝑨𝟐 𝑨𝟎𝑨𝟏  
0.15 0.15 0.15 d(m) 
0.1 0.1 0.1 t(s) 
1.5 1.5 1.5 𝑽𝒎(m/s) 

 
 المقطوعة والسرعة المتوسطة ؟ قارن المسافات .1

 .يقطع الدراج مسافات متساوية خالل نفس المدة الزمنية وتبقى السرعة ثابتة أثناء الحركة 

 حدد طبيعة حركة الدراج ؟ .2

 .طبيعة حركة الدراج حركة منتظمة 
 
 

 
 
 
 
 قارن المسافات المقطوعة والسرعة المتوسطة ؟ .1

 .تتناقص المسافات المقطوعة خالل نفس المدة الزمنية، وتتناقص السرعة أثناء الحركة 

 حدد طبيعة حركة الدراج ؟ .2

 .طبيعة حركة الدراج حركة متباطئة 
 إستنتاج .ب

 الحركة إما :تكون طبيعة 
 حركة متسارعة mouvement accélérée   :زمنية وتتزايد عندما  تتزايد المسافات المقطوعة خالل نفس المدة ال

 السرعة أثناء الحركة.
 حركة منتظمة mouvement uniforme   : عندما تكون المسافات المقطوعة متساوية خالل نفس المدة الزمنية والسرعة

 الحركة.ثابتة أثناء 
 حركة متباطئة mouvement retardée   :وتتناقص  الزمنية عندما تتناقص المسافات المقطوعة خالل نفس المدة

 .السرعة أثناء الحركة

 تمرين تطبيقي

 يمثل الشكل جانبه مبيان تغيرات سرعة متحرك خالل الزمن.
 بين معلال جوابك أن الحركة تمت خالل ثالثة مراحل محددا تواريخها  .1

 وطبيعة الحركة ؟
𝒕𝟏حدد سرعة المتحرك عند اللحظتين  .2 = 𝟏𝟎𝒎𝒊𝒏  ثم𝒕𝟐 = 𝟏𝟓. 𝟓𝒎𝒊𝒏  ؟ 

 ؟ 𝒕𝟐و  𝒕𝟏حدد المسافة التي قطعا المتحرك ما بين  .3

 

𝑨𝟐𝑨𝟑 𝑨𝟏𝑨𝟐 𝑨𝟎𝑨𝟏  
0.12 0.19 0.27 d(m) 
0.1 0.1 0.1 t(s) 
1.2 1.9 2.7 𝑽𝒎(m/s) 

2الشكل :   

3الشكل :   

Km/h 
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V. أخطار السرعة و السالمة الطرقية 

 أخطار السرعة      .4
اإلفراط في السرعة وعدم احترام قوانين السير من العوامل المؤثرة على السالمة الطرقية ، حيث كلما زادت سرعة الجسم  يعتبر

المتحرك يزداد معها الخطر المترتب عن تصادمه مع جسم آخر متحرك أو ساكن. وتنتج الحوادث غالبا عن عدم  قدرة سائقي 
 ل اإلصطدام بسبب اإلفراط في السرعة، أو قلة اإلنتباه أو النوم أثناء السياقة .....العربات على التوقف في الوقت المناسب قب

 مسافة التوقف      .5
 أو الدراجة بين اللحظة التي يرى فيها السائق الخطر ولحظة توقف السيارة  هي المسافة التي تقطعها السيارة مسافة التوقف

أو الدراجة، وتساوي مجموع المسافة المقطوعة خالل مدة رد الفعل  والمسافة  المقطوعة خالل عملية الكبح أو الفرملة، ونعبر 
 عنها بالعالقة التالية : 

 
 

 بحيث :
 (𝒅𝑨 ) :مسافة التوقف  Distance d’arrêt   
 (𝒅𝑹)  :مسافة رد الفعل  Distance de réaction المقطوعة من لحظة رؤية الخطر إلى لحظة بداية وهي المسافة

 الفرملة.
 (𝒅𝑭)  :مسافة الفرملة  Distance de freinage  المقطوعة من بداية الفرملة إلى لحظة توقف السيارة.وهي المسافة 

 هي المدة الفاصلة بيت اللحظة التي يشعر فيها السائق بوجود الخطر أمامه واللحظة التي يستعمل فيها الفرامل،  مدة رد الفعل

 وتقدر مدة رد فعل السائق بثانية واحدة في الحالة الطبيعية. أما إذا تناول مواد وأدوية مؤثرة على التركيز فقد ترتفع إلى ثانيتين أو

 أكثر.

  حالة العجالت  –حالة الطريق )جافة أو مبللة(  –رد فعل السائق   -مسافة التوقف بعدة عوامل أهمها : سرعة العربة تتعلق
 الظروف الجوية. –والفرامل 

 قواعد السالمة الطرقية      .6
 لتفادي أخطار حوادث السير يجب على السائق :

 احترام السرعة المسموح بها وكذلك عالمات المرور. 

 في حالة ركوب دراجة نارية، وحزام السالمة بالنسبة لسائقي السيارات والشاحنات.  Casqueالخوذة الواقيةاستعمال  

 عدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة. 

 مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة قبل إستعمالها وخاصة العجالت والفرامل. 

 على التركيز أو قد تسبب النوم.تفادي السياقة في حالة تناول أدوية ومواد مؤثرة  
 تمرين تطبيقي

، بعد ثانية V = 60 Km/hمن سيارته التي كان يسوقها بسرعة ثابتة  m 70تنبه سائق سيارة، إلى وجود حاجز على مسافة 

واحدة على انتباهه إلى وجود الحاجز، ضغط على المكبح لتوقيف سيارته، محاوال تفادي اإلصطدام بالحاجز، استغرقت مدة 

𝑽𝒎𝒐𝒚بسرعة متوسطة  4sالكبح  = 𝟒𝟎 𝒌𝒎/𝒉 . 

 هل ستصطدم السيارة بالحاجز أو ال ؟ علل جوابك .1
 

𝒅𝑨 = 𝒅𝑹 + 𝒅𝑭 
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 سوق أربعاء الغرب:  ثانوية معاذ بن جبل اإلعدادية     الفيزياء و الكيمياء                                     خالد  المكاوي              : ذ األستا

اإلعدادية          معاذ بن جبل ثانوية 
سوق أربعاء الغرب    

 مادة العلوم الفيزيائية و الكيميائية 
 إعدادي السنة الثالثة

 نيابة القنيطرة
خالد  المكاوي  : األستاذ   

 

 الحركة و السكون 1
Le mouvement et le repos 

I- مفهوم الحركة و السكون : 
 :وصف حركة جسم  -1
 : محاكاة -أ

 05ص  3الوثيقة ت 

 حدد حركة أو سكون كل شخص ؟ -

 أمينة يوسف عادل و معاذ في حالة حركة أم سكون  

 حركة حركة سكون بالنسبة للحافلة 

 سكون حركة حركة  بالنسبة لألرض

 : استنتاج -ب
حيث إذا كان الجسم يغير , le corps référentiel الجسم المرجعيجسم آخر يسمى يجب اختيار , لتحديد حركة أو سكون جسم ما 

 .موضعه بالنسبة للجسم المرجعي نقول أنه في حركة 

 .هو جسم مادي غير قابل للتشويه : الجسم المرجعي 

  ملحوظة: 
 .يمكن أن نقول أن الحركة والسكون نسبيان ألنهما يتعلقان بالجسم المرجعي 

  trajectoire du mouvement:مسار الحركة  -2
 :محاكاة  2-1
  trajectoire rectiligne: مسار مستقيمي  -أ

 :السقوط الرأسي للكرية صغيرة 

 حدد طبيعة مسار الكرية بتتبع مواضعها ؟  -

  يكون المسار مستقيمي عندما يكون الخط الذي يصل مواضع المتحرك مستقيميا. 

       

 
 
 

  trajectoire curviligne:مسار منحني  -ب
 : اعتباطيرمي كرية بشكل 
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 حدد طبيعة مسار الكرية بتتبع مواضعها ؟  -

  يكون المسار منحني عندما يكون الخط الذي يصل 

 .مواضع المتحرك منحنيا 

 

 

  trajectoire circulaire: مسار دائري  -ج
 حدد طبيعة مسار الكرية بتتبع مواضعها ؟  -

  يكون المسار دائري عندما يكون الخط الذي يصل مواضع المتحرك دائريا. 

 

 

 : استنتاج 2-2
 .خالل الحركة تتبع كل نقطة من نقط الجسم المتحرك خطا أو منحنى يسمى مسار هذه النقطة 

  ملحوظة: 
 .إذن المسار مفهوم نسبي , يتغير المسار حسب المالحظ 

  types de mouvement: أنواع الحركة  -3
  mouvement de translation: حركة اإلزاحة  3-1
 :محاكاة  –أ 

 احة مستقيمية إز :translation rectiligne  

 :في أوضاع مختلفة  ABمن جسم يتحرك فوق مستوى أفقي و نمثل المتجهة  Bو  Aنعتبر نقطتين 

 

 خالل جميع المواضع ؟ ABالمتجهة  مميزات قارن -

  بما أن مسار كل من النقطتينA  وB المتجهة  قىتب مستقيمي و AB  متوازية مع بعضها البعض أثناء الحركة حيث ال يتغير

 .نقول أن الجسم في حركة إزاحة مستقيمية :  ABطول و إتجاه و منحى المتجهة 

     332211 BABABA       332211أي //// BABABA             332211 ومنه BABABA  

  إزاحة منحنية:translation curviligne   
 : من جسم يتحرك  Bو  Aنعتبر نقطتين 
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 خالل جميع المواضع ؟ ABالمتجهة  مميزات قارن -

  بما أن مسار كل من النقطتينA  وB المتجهة تبقى منحني و  AB  متوازية مع بعضها البعض أثناء الحركة حيث ال يتغير طول

 .نقول أن الجسم في حركة إزاحة منحنية :  ABو إتجاه و منحى المتجهة 

  إزاحة دائرية:translation circulaire   
 : حركة المدورة من Bو  A نعتبر نقطتين

 

 خالل دورانها في جميع المواضع ؟ ABالمتجهة  مميزات قارن -

  بما أن مسار كل من النقطتينA  وB المتجهة  تبقى دائري و AB  متوازية مع بعضها البعض أثناء الحركة حيث ال يتغير طول

 .سم في حركة إزاحة دائرية نقول أن الج:  ABو إتجاه و منحى المتجهة 

 : استنتاج -ب
 على نفس أي متوازية فيما بينها خالل الحركة كما تحافظ بنفس االتجاه خالل حركة اإلزاحة تحتفظ جميع القطع المستقيمية المنتمية للجسم

 .المنحى و الطول 

 mouvement de rotation: حركة دورانية  3-2

 :محاكاة  -أ
 :الحاجز  من Bو  A نعتبر نقطتين
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 في جميع المواضع ؟ الحركة خالل ABمميزات المتجهة  قارن -

  مسار كل من النقطتين بما أنA  وB  المتجهة و , مسار دائريAB ( أي ال تحافظ على التوازي )  ال تحافظ على نفس االتجاه ,

 . الحركة دورانية  نقول أن

 : تاجاستن -ب
جميع نقط الجسم في حركة وفق مسارات دائرية لها المركز نفسه ماعدا نقط الجسم  عندما تكونتكون الحركة دورانية : الحركة الدورانية  

 .المنتمية لمحور الدوران فهي ساكنة 

 المعجم العلمي
  Repos سكون   Mouvement حركة

  Référence مرجع  Corps référenciel جسم مرجعي 

 Trajectoire rectiligne مسار مستقيمي  Trajectoire du mouvement مسار الحركة 

  Trajectoire circulaire مسار دائري  Trajectoire curviligne مسار منحني 

  Rotation دوران   Translation إزاحة 

  Axe محور   Vecteur متجهة 

  Sens منحى  Direction اتجاه

  Repère معلم  Position موضع 
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I: يفٕٓو انحشكخ )  

( َغجٍخ انحشكخ ٔانغكٌٕ :1     

.انجغى انًشجؼً أٔ عكَّٕ، ٌجت اخزٍبس يب ٌغًى  جغى نهحذٌث ػٍ حشكخ ●    

ّ، َغزؼًهّ ـانجغى انًشجؼً ْٕ جغى طهت أٔ يجًٕػخ أجغبو غٍش قبثهخ نهزشٌٕ ●  
 كًشجغ نذساعخ حشكخ األجغبو .

ً، إرا اَزقم ٔرغٍش ـب يب ٌزحشك ثبنُغجخ نجغى آخش،اخزٍش كجغى يشجؼَقٕل إٌ جغً ●  
 يٕػؼّ ثبنُغجخ نٓزا انجغى انًشجؼً .

انغكٌٕ ٔانحشكخ يفٕٓيبٌ َغجٍبٌ ٌزؼهقبٌ ثبنجغى انًشجؼً انزي ٌذسعبٌ فٍّ . ●    
: يثبل                  

ّ فً ـٔنكُحبفهخ ،فً عكٌٕ ثبنُغجخ نهٌؼزجش داخم حبفهخ يزُقهخ  انشخض انجبنظ «   
 حشكخ ثبنُغجخ نألسع .

  Le trajectoire      2   : انًغبس )   
يغبس َقطخ يٍ جغى ْٕ انخؾ انًغزًش انزي ٌظم يجًٕع انًٕاػغ انًززبنٍخ انزً  ●   

خ يٍ جغى يزحشك ثبنجغى ـق شكم يغبس َقطـب، ٌٔزؼهـرحزهٓب ْزِ انُقطخ أثُبء حشكزٓ
، ٔانًغبس ًٌكٍ أٌ ٌكٌٕ : انًشجؼً انزي رذسط فٍّ انحشكخ  

          يغزقًٍٍب ، فُقٕل إٌ انحشكخ يغزقًٍٍخ . 
. خـخ دائشٌـٕل إٌ انحشكـقـدائشٌب ، فُ            

يُحٍُب ، فـُــقــٕل إٌ انــحــشكــخ يُحٍُخ.                    
( ثؼغ إَٔاع انحشكخ :3    

حشكخ انذٔساٌ :  –أ               
ض ـشي يًشكـّ يغبس دائـفً دٔساٌ حٕل يحٕس ثبثذ إرا كبٌ نجًٍغ َقطيب ٌكٌٕ جغى       

.حٕل ْزا انًحٕس  

يــثــبل :            

 

  A  ٔB، َالحـع أٌ حشكـخ انُقطزٍٍ Oثؼذ دٔساٌ انقشص حـٕل انًحٕس انثبثذ انًبس يٍ     

 حشكخ دائشٌخ .
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      حشكخ اإلصاحخ :  –ة          

يٍ انجغى  A  ٔB[ انزً رظم َقطزٍٍ BAخ نجغى، رجقى انقطؼخ ]خالل حشكخ اإلصاح    
 يٕاصٌخ نحبنزٓب األٔنى ؽٍهخ يذح االَزقبل .

يــثــبل :          

 

حشكخ اإلصاحخ رزؼهق ثًغبس انُقطخ انًزحشكخ، حٍث ًٌكٍ أٌ ركٌٕ إيب يهحٕظخ :            
يُحٍُخ . حشكخ إصاحخ يغزقًٍٍخ أٔ حشكخ إصاحخ دائشٌخ أٔ حشكخ إصاحخ  

 II: يفٕٓو انغشػخ انًزٕعطخ )  
قٍبط انغشػخ انًزٕعطخ نكشٌخ ثالعزٍكٍخ :رــجــشثـــخ :       

 

   
 يٍقبد 

 

 

 

كشٌخ ثالعزٍكٍخ     

 

 

 

صٌذ        

 

 

 

 

جذٔل انقٍبعبد :     

d(mcانًغبفخ انًقطٕػخ ) 0 3 6 9 12 15  

t(sانًذح انضيٍُخ انًغزغشقخ ) 0 18 37 56 75 93  

t /d(  s/mcانُغجخ  ) 0 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16  

يــالحــظـــخ :    

رجقى رقشٌجب ثبثزخ ، ٔرغًى ْزِ انُغجخ ثبنغشػخ انًزٕعطخ . t/dَالحع أٌ انُغجخ     

رؼشٌف انغشػخ انًزٕعطخ :     
ػهى انًذح انضيٍُخ  dانغشػخ انًزٕعطخ نًزحشك ًْ خبسج قغًخ انًغبفخ انًقطٕػخ  

، َٔؼجش ػُٓب ثبنؼالقخ انزبنٍخ : tانًغزغشقخ   

     
 

 

              d 

Vm=      
            t 
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حٍث :       

      ● d ( انًغبفخ انًقطٕػخ ثبنٕحذح انؼبنًٍخ انًزش :m. )  

      ● t  انًذح انضيٍُخ انًغزغشقخ نقطغ انًغبفخ :d( ٔحذرٓب انؼبنًٍخ انثبٍَخ ،s . )  
      ● mV  ًْ انغشػخ انًزٕعطخ، ٔحذرٓب انؼبنًٍخ :s/m ٔأ ( 1-s.m . ) 

يهحٕظخ :      

، حٍث :(h/mk)رغزؼًم أٌؼب كٕحذح نهغشػخ انًزٕعطخ انكٍهٕيزش فً انغبػخ  ●  
1  =h/mk 1                   ٔأh/mk 3.6  =s/m 1 /3.6              s/m     

انغشػخ انهحظٍخ ًْ عشػخ يزحشك فً نحظخ يؼٍُخ . ●  
III  : ؽجٍؼخ انحشكخ )  

   Mouvement uniforme 1 )     : انحشكخ انًُزظًخ           
الل ـجغى يب يُزظًخ إرا كبَذ عشػزّ ثبثزخ ٔانًغبفبد انًقطٕػخ خ حشكخَقٕل إٌ      

 َفظ انًذح يزغبٌٔخ.
يـــثــــبل :      

 

                                      1d          2d           3d           4d            5d   
 

 

 

1d  ٔ2d  ٔ3d  ٔ4d  ٔ5d غـض قذ قطـزا انشخـٔثبنزبنً إرا كبٌ ْ ،يزغبٌٔخ انًغبفبد        

يُزظًخ.فإٌ حشكزّ حشكخ انضيٍُخ، انًغبفبد خالل َفظ انًذح  ْزِ    

        Mouvement accélérée          2      : انحشكخ انًزغبسػخ )  
بد ـبفّ، ٔانًغـضاٌذ أثُبء حشكزـزـّ رـإرا كبَذ عشػز خـيغبسػَقٕل إٌ حشكخ جغى يب     

رزضاٌذ . انضيٍُخ انًقطٕػخ خالل َفظ انًذح   

يـــثــــبل :      

 

 

 

ذ ـبد رزضاٌـٌقطغ انشخض انًزحشك فً ْزِ انحبنخ ، ٔفً َفظ انًذح انضيٍُخ ، يغبف     

 يغ يشٔس انضيٍ ، فُقٕل إٌ حشكزّ حشكخ يزغبسػخ . 
               Mouvement retardée          3خ :      ( انحشكخ انًزجبؽئ  

بد ـأثُبء حشكزّ، ٔانًغبف رزُبقضّ ـخ إرا كبَذ عشػزيزجبؽـئـَقٕل إٌ حشكخ جغى يب     
. انضيٍُخ رزُبقض انًقطٕػخ خالل َفظ انًذح  

  يـــثــــبل :    

 

 

   
  ً َفظ انًذح انضيٍُخ، يغبفبد رزُبقضٌقطغ انشخض انًزحشك فً ْزِ انحبنخ، ٔف 

يزجبؽئخ . يغ يشٔس انضيٍ ، فُقٕل إٌ حشكزّ حشكخ  
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خــــــــالطــــــــخ :                                                            
  

 

 عـشػـخ جـغـى يـزـحـشك رـزـضاٌـذ                   حــشكـــخ يــزــغــبسػــخ   
 
 ـزـحـشك ثـبثـزــخ                   حــشكــخ يــُـــزـــظــًــخ    عـشػـخ جـغـى ي   

 
 ـخ    حــشكـــخ يــزــجـــبؽــئـ     عـشػـخ جـغـى يـزـحـشك رـزـُبقض              
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  ذ. ايسني برش يل

 

 
 

 

I. التأثيرات الميكانيكية ومفعولها 

 نشاط تجريبي      .أ
 ، ثم أتمم الجدول التالي :  79الحظ الصور صفحة

 مفعول التأثير الجسم المؤثر عليه الجسم المؤثر الميكانيكيالتأثير 

 تحريك اللعبة اللعبة  الخيط تأثير الخيط على اللعبة
 تحريك الجسم (S)الجسم  الخيط تأثير الخيط على الجسم

 تشويه شكل القارورة القارورة اليد تأثير اليد على القارورة 
 تشويه شكل النابض النابض الجسم تأثير الجسم على النابض

 تغيير مسار الكرة الفوالدية كرة فوالدية المغنطيس تأثير المغنطيس على الكرة الفوالذية
 الحفاظ على سكون الجسم Sجسم  الخيط معلق بخيط Sجسم 

 
 إستنتاج      .ب

 .نسمي الجسم المؤثر عليه بالجسم المدروس أو المجموعة المدروسة 

 على جسم ما مفعوالن :للتأثير الميكانيكي المطبق 

 مفعول تحريكي Effet Dynamique : .يؤدي إلى تحريك الجسم أو تغييير مسار حركته 

 مفعول سكوني  Effet Statique  : .يؤدي إلى تشويه شكل الجسم أو جعله في حالة سكون 

II. أصناف التأثيرات الميكانيكية 

 action de contactتأثير التماس  .1
 تجربة .أ

 (  :2( ، نضع كتابا فوق طاولة )الشكل 1)الشكل  بواسطة خيط مثبت إلى حامل Sنعلق الجسم 
 

 
 
 
 
 

 
 تــــأثير الطــــاولــة على الكتــــــاب( : 2شــــكل )                               Sتـــــأثير الخيط على الجسم ( : 1شــــكل )

  كيف يتم التأثير بين الجسمS  والخيط ثم بين الكتاب والطاولة ؟ 

 مالحظة .ب
  يؤثر الخيط على الجسمS  في مساحة صغيرة يمكن اعتبارها نقطةA.يسمى هذا التأثير الميكانيكي تأثير تماس مموضع ، 
  تماس موزع.تؤثر الطاولة على الكتاب على مساحة كبيرة، يسمى هذا التأثير الميكانيكي تأثير 

القوى  -التأثيرات امليكانيكية   

 Les actions mécaniques – Les forces  

 حامل

 (S)جسم 

 خيط
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 إستنتاج .ج

 هو تأثير ميكانيكي يحدث مباشرة بين أجسام في تماس، و يمكن أن يكون : تأثير التماس

     يحدث عندما تكون مساحة التماس صغيرة جدا )مساحة نقطية(. تأثير تماس مموضع : 

     يحدث عندما تكون مساحة التماس كبيرة. : تأثير تماس موزع 

 action à distance عن بعد تأثير       .2
 تجربة .أ

 نقرب مغنطيس من مسمار معلق بواسطة خيط.

 
 مالحظة .ب

 .ينجذب المسمار نحو المغنطيس دون أن يحصل بينهما تماس 

 إستنتاج .ج
 هو تأثير ميكانيكي يسلطه جسم على آخر دون أن يتم بينهما تماس. تـــأثير عن بعد ☀

                                                      : مثال 

 ن بعد ويسمى تأثير التجاذب الكونيتؤثر األرض على األجسام المحيط بها وهو تأثير ع. 

 .يؤثر القلم المحكوك عن بعد على األجسام الخفيفة )ورق( فيجذبها ويسمى تأثير كهربائي 

  خالصة       .3

  الميكانيكية إلى صنفين :تصنف التأثيرات 

 تحدث عندما يكون الجسم المؤثر و الجسم المؤثر عليه متماسان، و تكون موزعة أو مموضعة. تأثيرات التماس : 
 تحدث عندما يكون الجسم المؤثر و الجسم المؤثر عليه غير متماسان، وهي تأثيرات موزعة. تأثيرات عن بعد : 

 فنقول يطبق الجسم المؤثر قوة على الجسم المؤثر عليه.تأثير ميكانيكي قوة، كل نقرن ب 

III. جرد التأثيرات الميكانيكة 

 التأثيرات الميكانيكية المطبقة على جسم أو مجموعة أجسام يجب إتباع الخطوات التالية : لتحديد

 : الميكانيكية المسلطة عليها. تحديد المجموعة المدروسة وهي ذالك الجسم أو تلك األجسام التي نريد البحث عن التأثيرات أوال 

 : جرد تأثيرات التماس المطبقة على المجموعة المدروسة . ثانيا 

 : جرد التأثيرات عن بعد المطبقة على المجموعة المدروسة. ثالثا  

 85ص  4رقم  تمرين تطبيقي

 (، ونقرب منها مغنطيسا كما هو ممثل في الشكل جانبه : 2و ) (1)نعلق عارضة فوالذية بخيطين 

 أجرد التأثيرات الميكانيكية المطبقة على العارضة ؟ .1

 صنف هذه التأثيرات إلى مموضعة وموزعة ؟ .2

 

 

 مغنطيس

 حامل

(1خيط )  

(2خيط )  

 عارضة

 مسمار مغنطيس
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اإلعدادية          معاذ بن جبل ثانوية 
سوق أربعاء الغرب    

 مادة العلوم الفيزيائية و الكيميائية 
 إعدادي السنة الثالثة

 نيابة القنيطرة
خالد  المكاوي  : األستاذ   

 

 القوى –التأثيرات الميكانيكية  3
 les forces –Les interactions mécanique  

I- و مفعولها التأثيرات الميكانيكية : 
 : تجربة -أ

 
 :امأل الجدول التالي  -

 مفعول التأثير الميكانيكي الجسم المؤثر عليه ؤثرمالجسم ال النشاط

 تحريك اللعبة (السيارة)اللعبة  الخيط (1)

 تشويه شكل النابض النابض  Aالجسم  ( 2)

 تغيير مسار حركة المسمار مسمار من الحديد مغنطيس (3)

 في حالة سكون Cالجسم  وضع (C)لجسم ا خيطال (4)

 : استنتاج -ب
 .عليه بالجسم المدروس أو المجموعة المدروسة  رنسمي الجسم المؤث

 .نتعرف على التأثير الميكانيكي من خالل مفعوله 

 .تحريك الجسم أو تغيير مسار حركة الجسم : المفعول التحريكي  -

 .ي حالة سكون تشويه الجسم أو جعله ف: المفعول السكوني  -

  33ص  3ت : تقويم  

II-  أصناف التأثيرات الميكانيكية: 
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   action de contact: تأثير تماس  -1
 : 1تجربة 

 

 

 

 و الخيط ؟ (C)كيف يتم التأثير بين الجسم  -

  يؤثر الخيط على الجسم(C)  في مساحة صغيرة يمكن اعتبارهما نقطةA  , تماس مموضع يسمى هذا التأثير الميكانيكي تأثير

action localisé . 

 : 2تجربة 

 

 كيف يتم التأثير بين الدفتر و الطاولة ؟ -

 يسمى هذا التأثير الميكانيكي تأثير تماس موزع ,  تؤثر الطاولة على الدفتر على مساحة كبيرةaction répartie . 

  action à distance: تأثير عن بعد  -2
 : 1تجربة 

 
  يؤثر المغنطيس عن بعد على المسمار و يسمى هذا التأثير الميكانيكي تأثير مغنطيسي عن بعد. 

  تؤثر األرض على األجسام المحيطة بها و هو تأثير عن بعد و يسمى تأثير التجاذب الكوني. 

  يسمى تأثير كهربائي و فيجذبها( ورق ) يؤثر القلم المحكوك عن بعد على األجسام الخفيفة .  

 : استنتاج -3
 : إل صنفين تصنف التأثيرات الميكانيكية

 . عندما يكون الجسم المؤثر و الجسم المؤثر عليه متماسان و يمكن أن يكون مموضع أو موزع : تأثير تماس  -

 .عندما يكون الجسم المؤثر و الجسم المؤثر عليه متباعدان و هو تأثير موزع : تأثير عن بعد  -

  33ص  4ت : تقويم  
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 المعجم العلمي
  Interaction تأثير بيني  Action تأثير 

  Dynamique تحريكي  Effet مفعول

 Localisé مموضع  Statique سكوني

  Aimant مغنطيس  Répartie موزع

 Action à distance تأثير عن بعد   Attraction تجاذب

  Force قوة Action de contact تأثير تماس

 Force extérieure قوة خارجية  Force intérieure  قوة داخلية

    

    

    

 

www.adirassa.com



 سوق أربعاء الغرب:  ثانوية معاذ بن جبل اإلعدادية     الفيزياء و الكيمياء                                     خالد  المكاوي              : ذ األستا

اإلعدادية          معاذ بن جبل ثانوية 
سوق أربعاء الغرب    

 مادة العلوم الفيزيائية و الكيميائية 
 إعدادي السنة الثالثة

 نيابة القنيطرة
خالد  المكاوي  : األستاذ   

 

 توازن جسم صلب خاضع لقوتين 5
 Equilibre d’un corps solide soumis à deux forces   

I - يبية لتوازن جسم صلب خاضع لقوتينالدراسة التجر : 
 : تجربة -أ

قوتين في نقطتين  عليه ثم نطبق,  P = 0,1 Nخفيف و نقيس شدة وزنه بواسطة دينامومتر فيشير إلى القيمة  (S) نأخذ جسم صلب

 :    في حالة توازن  (S) الجسم يبقىحيث  Bو  A مختلفتين

 
 ؟ (S)أجرد القوى المطبقة على الجسم  -أ

 ؟ (S)دد مميزات القوى المطبقة على الجسم ح -ب

 ؟ 2Nيمثل  1cmمثل متجهات هذه القوى سلم  -ج

 قارن مميزات هذه القوى ؟ -د

 استنتج شرط توازن جسم خاضع لقوتين ؟ -ه 

 :جرد القوى  -أ

  المجموعة المدروسة : { الجسم (S) } 

 : (S)جرد القوى المطبقة على الجسم 

  1:  قوى التماسF  :طبقة من طرف الدينامومتر مالقوة الD1  على الجسم(S) .  

                                2F  :طبقة من طرف الدينامومتر مالقوة الD2  على الجسم(S) . 

  قوى عن بعد  :P :  وزن الجسم(S) على الجسم األرض فطبقة من طرمالقوة ال وهي (S) . 

 :2Fو 1Fتحديد مميزات القوتين  -ب

 الشدة المنحى خط التأثير نقطة التأثير القوى      مميزات القوى

1F  النقطةA  المستقيم المار منA  وB  منA  نحوD1 NF 41  

2F  النقطةB  المستقيم المار منA  وB  منB  نحوD2 NF 42  

 2cmبسهم طوله  2Fو 1Fالقوتين إذن نمثل متجهة  4N    2cmأي  2N    1cm -ج

 في هذه الحالة يمكن اعتبارإذن ,  F2و  F1مهملة أمام الشدتين  Pأن شدة الوزن نالحظ  P الوزن شدةمع  F2و  F1بمقارنة الشدتين   -د 

 .خاضع لقوتين فقط  (S) الجسم
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 :لتحقيق شرط التوازن يجب أن يكون للقوتين  -ه 

 ( .خطان منطبقان ) نفس خط التأثير  -

21: منحيان متعاكسان  - FF  

NFF :نفس الشدة  - 421    

 : استنتاج -ب
 :نص شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين 

منحيان نفس الشدة و فإن هاتين القوتين تتوازنان أي لهما نفس خط التأثير و , خاضع لقوتين فقط  في توازن عندما يكون جسم صلب

1/22/1:  رياضيا بالعالقة المتجهية التالية متعاكسان  ويعبر عن هذا الشرط FF  

II-  تطبيقات شرط توازن جسم خاضع لقوتين فقط: 
  تطبيق: 

 :بواسطة نابض حيث يبقى في حالة توازن  (S)نعلق جسم 

 ؟ (S)أجرد القوى المطبقة على الجسم  -أ

 ؟ (S)حدد مميزات القوى المطبقة على الجسم  -ب

 ؟ 1cm  2N: مثل هذه القوى بالسلم  -ج

 { (S)لجسم ا} : المجموعة المدروسة  -أ

  جرد القوى المطبقة على الجسم(S) . 

P  : وزن الجسم(S)  ( تأثير األرض على الجسم(S) . ) 

F : تأثير الدينامومتر على الجسم(S) . ) 

  مميزاتP: 

 (مركز ثقل الجسم )  Gالنقطة : نقطة التأثير  -

  Gالمستقيم الرأسي المار من ( :االتجاه)خط التأثير  -

 نحو األسفل  Gمن : المنحى  -

 P = 4 N: الشدة  -

FPحسب شرط التوازن  في توازن فإنه (S)بما أن الجسم و   أي  P = F  نستنتج مميزات القوةF. 

  مميزاتF: 

  Aالنقطة : نقطة التأثير  -

  Gمن   Aالمستقيم الرأسي المار( :االتجاه)خط التأثير  -

 نحو األعلى  Aمن : المنحى  -

 P = F = 4 N: الشدة  -

:      2cmسهم طوله القوتين ب متجهة تمثيل -ج
Ncm

Ncm

42

21




 

  ملحوظة: 

       على جسم مغمور فيه كليا أو جزئيا بدافعة أرخميدس( ئل أو غاز سا) تسمى قوة التماس الموزعة المطبقة من طرف مائع 

 Poussée d’Archimède  نرمز لها بالرمزPa نقطة تأثيرها هي مركز ثقل المائع المزاح. 
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 المعجم العلمي
  Contact répartie تماس موزع   Force قوة 

  Caractéristique مميزة   Contact localisé تماس مموضع

  Direction االتجاه  Point d’application قطة التأثير ن

  Sens المنحى   Droite d’action خط التأثير 

  Centre de gravité مركز الثقل   Intensité شدة 

  Tendu مشدود  Crochet كالب 

  Altitude ارتفاع  Chut سقوط

  Incliné مائل  Equilibre توازن 

  Horizontale أفقي   Plan سطح 

    Poussée d’Archimède دافعة أرخميدس 
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I. دراسة توازن جسم صلب خاضع لتأثير قوتين 

   نشاط تجريبي .1

   2Dو    1Dمن الورق المقوى خفيف جدا معلق بدينامومترين   Sيمثل الشكل أسفله جسم 

  

 

 

 

 

 ؟ (S)أجرد القوى المطبقة على الجسم  .1

 ؟ (S)حدد مميزات القوى المطبقة على الجسم  .2

 ؟ 1.5Nيمثل  1cmمثل متجهات هذه القوى : سلم  .3

 قارن مميزات هذه القوى ؟ .4

 الجواب                                               

 :            (S)جرد القوى المطبقة على الجسم  .1

 } (S)الجسم  { المجموعة المدروسة :     

𝐹1⃗⃗ قوى التماس :  .(S)على الجسم  1D: القوة المطبقة من طرف الدينامومتر  ⃗ 

                  𝐹2⃗⃗  .(S)على الجسم  2D: القوة المطبقة من طرف الدينامومتر  ⃗ 

 صغيرة جدا. (S)نهملها ألن كتلة الجسم  (S)القوة المطبقة من طرف األرض على الجسم  قوى عن بعد :

⃗⃗⃗⃗ 𝐹2 في توازن ويخضع لقوتين فقط هما (S)وبالتالي يمكن اعتبار أن الجسم  𝐹2⃗⃗و   ⃗   ⃗ 

 : 2Fو    1Fمميزات القوتين  .2

 الشدة المنحى خط التأثير نقطة التأثير 

𝑭𝟏⃗⃗القوة   ⃗⃗  C = 3N1 Fنحو  Aمن  (AB)المستقيم  Aالنقطة    

𝑭𝟐⃗⃗القوة   ⃗⃗  D = 3N2 Fنحو  Bمن  (AB)المستقيم  Bالنقطة   

3. 1cm  1.5N   2أيcm 3N   إذن نمثل متجهة القوتين 𝐹1⃗⃗ 𝐹2⃗⃗ و  ⃗   .2cm بسهم طوله ⃗ 

 

 

 

 توازن جسم خاضع لقوتين
 

Equilibre d’un corps soumis à deux forces  

 Sجسم 

𝐹1⃗⃗  ⃗ 𝐹2⃗⃗  ⃗ 
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𝐹1⃗⃗من خالل مالحظة الجدول أعاله نستنتج أن للقوتين  .4 𝐹2⃗⃗ و  ⃗   ⃗ : 

                    نفس خط التأثير. 

                      3 =  نفس الشدةN2 F =1 F. 

                       منحيان متعاكسان𝑭𝟏⃗⃗ ⃗⃗    = − 𝑭𝟐⃗⃗ ⃗⃗   . 

  شرطا التوازن .2

  إذا كان جسم صلب في توازن وهو خاضع إلى قوتين𝐹1⃗⃗⃗⃗ 𝐹2⃗⃗⃗⃗ و ⃗  فإن لهاتين القوتين نفس خط التأثير ونفس الشدة و منحيان  ⃗ 

 متعاكسان ونعبر رياضيا عن هذه الشروط بشرطين نسميهما شرطا التوازن وهما : 

  للقوتين نفس خط التأثير. : 1الشرط 

  للقوتين نفس الشدة ومنحيان متعاكسان، ونعبر رياضيا عن هذا الشرط ب : : 2الشرط         𝑭𝟏⃗⃗ ⃗⃗   + 𝑭𝟐⃗⃗ ⃗⃗  = �⃗⃗� . 

  1رقم  تمرين تطبيقي

𝐹1⃗⃗⃗⃗خفيف جدا، خاضع لقوتين  Sجسم صلب  𝐹2⃗⃗⃗⃗ و ⃗   4Nإلى  D2و  5Nإلى    1D يشير حيث،  D2و   1D من طرف الدينامومتر ⃗ 

 والخيطين على استقامة واحدة.

𝐹1⃗⃗⃗⃗حدد مميزات القوتين  .1 𝐹2⃗⃗⃗⃗ و ⃗   ⃗ . 

𝐹1⃗⃗⃗⃗مثل  .2 𝐹2⃗⃗⃗⃗ و ⃗   (.cm           1N 1)  بسلم ⃗ 

 في حالة توازن ؟ علل جوابك . Sهل الجسم  .3

 

 2رقم  تمرين تطبيقي

 .3Nيمثل الشكل أسفله حلقة خفيفة في توازن، حيث يشير الدينامومتر إلى شدة تساوي 

 

 

 

𝑭𝟏⃗⃗⃗⃗حدد مميزات القوة  .1  ؟  1Nلكل  1cmالتي يطبقها الدينامومتر على الحلقة ومثلها بالسلم   ⃗ 

𝑭𝟐⃗⃗⃗⃗بتطبيق شرط توازن جسم خاضع لقوتين، تعرف على مميزات القوة  .2 الخيط على الحلقة ومثلها  التي يطبقها  ⃗ 

 ؟ N 1.5لكل  1cmبالسلم 
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   le poids et la masseالوزن و الكتلة  6

 

I- مميزات وزن جسم : 
 : نقطة تأثير وزن الجسم -1

 .و تمثل مركز تماثل الجسم إذا كان متجانسا وذا شكل هندسي بسيط  Gهي مركز ثقل الجسم و يرمز لها بالحرف : ير نقطة التأث

 :اتجاه ومنحى وزن الجسم  -2
 :نعلق كرية بواسطة خيط ثم نقطع الخيط و نسجل موضع سقوط الكرية 

 قارن اتجاه حركة سقوط الكرية مع الخيط الشاقولي ؟ -

 و ما منحاها و ما اتجاهها ؟ . تي تؤدي إلى سقوط الكرية ما القوة ال -

  القوة التي تؤدي إلى سقوط الكرية و هي جاذبية األرض. 

  المار من مركز ثقل الجسم ( الشاقولي)الخط الرأسي : االتجاه(S) . 

  نحو األسفل : المنحى. 

 :شدة وزن الجسم  -3

 :تجربة -أ
  .بواسطة دينامومتر  (S)أعلق جسم 

 ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الدينامومتر ؟ وما وحدتها ؟ -

  القيمة التي يشير إليها الدينامومتر هي شدة وزن الجسم و حدتها هي النيوتنN . 

 

 

 

 

 

 

 .و يَُمثُِل طول السهم شدة الوزن حسب السلم المحدد  Gإنطالقا من مركز ثقله , نمثل وزن الجسم بسهم رأسي و نحو األسفل 

 : استنتاج -ب
 :يتميز وزن الجسم ب 

 . Gويرمز لها بالحرف , مركز ثقل الجسم  :نقطة التأثير  -

 . Gالخط الرأسي المار من ( :االتجاه)خط التأثير  -

 .نحو األسفل  Gمن : المنحى  -

 . تقاس بواسطة الدينامومتر: الشدة  -

 
 

الجسم 
(S)

(S)شدة وزن الجسم 
P = 0,8N

 

www.adirassa.com



 ربعاء الغربسوق أ:  ثانوية معاذ بن جبل اإلعدادية     الفيزياء و الكيمياء                                     خالد  المكاوي              : ذ األستا

II-  العالقة بين الكتلة و الوزن: 
 :تجربة  -أ

 :تلة أجسام مختلفة بواسطة ميزان ثم نقيس شدة وزن كل جسم بواسطة الدينامومتر نقوم بقياس ك

m  : كتلة الجسم بKg ,,,2 ,,,0 ,,,0 ,,,0 

P  : وزن الجسم بN  ,,2 ,,0 ,,0 ,,0 

 :نقوم بتمثيل شدة وزن الجسم بداللة كتلة لتحديد العالقة بين الوزن و الكتلة 

 و ما العالقة بين الشدة و وزن الجسم وكتلته   ما طبيعة المنحنى المحصل عليه -

 و ما وحدتها ؟ P/mما قيمة  -

 الوزن   شدة  نالحظ أن المنحى الممثل لتغيراتP   بداللة الكتلة m  

 نقول أن وزن الجسم , عبارة عن خط مستقيمي يمر من أصل المعلم             

  :و يعبر عن هذا التناسب بالعالقة , ه أطرادا مع كتلت يتناسب            

P = mg  حيتg  :  ثابتة التناسب تسمى شدة التقالة  وحدتها في النظام 

 . ( N / Kg )العالمي هي 

  تحديد قيمةg  مبيانيا بحساب المعامل الموجه للمستقيم كما يلي: 

KgN
mm

PP
g /10

12

12 



  في هذه الحالة قيمةg  هيg = 10 N/Kg  

 : استنتاج -ب
 .الكتلة و الوزن مقداران مختلفان  -

 . يعبر عن كمية المادة التي يحتويها الجسم أو تتعلق بالمواد المكونة له , هي مقدار فيزيائي ال يتغير  mفالكتلة  -

 :هو مقدار فيزيائي يعبر عن قيمة وزن الجسم أي تأثير األرض عليه حيت يرتبط وزن جسم بكتلته  Pالوزن  -

 
III- تغير شدة التقالة مع المكان هل ت: 

 :يضم الجدول قيم كتلة جسم وشدة وزنه في أماكن مختلفة 

 (N)الوزن  (Kg)الكتلة  المكان

 8,0 1 الدار البيضاء

 0,,8 1 خط االستواء

 8,03 1 القطب الشمالي
 

 :يضم الجدول قيم كتلة جسم وشدة وزنه في ارتفاعات مختلفة 

 (N) الوزن (Kg)الكتلة  االرتفاع

, 1 8,01 

1,,, 1 8,0, 

1,,,, 1 8,,, 
 

 هل تتغير الكتلة والوزن بتغيير الموقع عل سطح األرض ؟ -

 مع تغير الموقع على سطح األرض ؟هل يتغير وزن الجسم  -

  تتغير قيمة شدة التقالةg  مع تغير الموقع على سطح األرض و مع االرتفاع بالنسبة لسطح األرض. 

 قالة جسم مع تغير شدة الثير شدة وزن التتغ. 

  ملحوظة: 
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مرات  0و بالتالي تكون شدة وزن جسم على سطح القمر أصغر  gL = gT/6أي  gL = 1,6 N/Kgقالة على سطح القمر هي قيمة شدة الث

 .األرض شدة وزنه على من 

 المعجم العلمي
  Abscisse أفصول  Poids وزن 

  Intensité de pesanteur شدة الثقالة   Ordonné أرتوب

  Latitude خط العرض  Equateur خط االستواء

  Balance ميزان   Coefficient directeur المعامل موجه 

 

www.adirassa.com



  

  ذ. ايسني برش يل

 

 

 

I. مميزات وزن الجسم 

 خط التأثير والمنحى .1

 تجربة .أ

 (، نزيح الكرية نحو االعلى، 1نمعلم موضع كرية معلقة بواسطة خيط باستعمال قطعة عجين )الشكل 

 (، 2ثم نحرق الخيط ونسجل موضع سقوط الكرية  )الشكل 

                  ما القوة التي تؤدي إلى سقوط الكرية ؟ وما منحاها وما اتجاهها ) خط التاثير( ؟ 

 إستنتاج .ب

 القوة التي تؤدي إلى سقوط الكرية هي جاذبية األرض، وتسمى وزن الجسم.

  : )المستقيم الرأسي المار من مركز ثقل الكرية اإلتجاه )خط التأثيرG. 

 : من مركز ثقل الكرية المنحى G  .نحو مركز األرض 

 نقطة التأثير .2

 تجربة .أ

،  Cو  B(، ثم نعيد نفس التجربة بتعليقها في نقطتين Aنعلق صفيحة من الورق المقوى في طرف خيط مثبت بحامل )النقطة 

 يتم تمثيل المستقيم الرأسي المار من هاته النقط.وفي كل حالة 

 إستنتاج .ب

 النقطة التيفي  (𝟑∆)و   (𝟐∆)و    (𝟏∆)المستقيمات تتقاطع 

 .Gمركز ثقل الصفيحة، والتي نرمز لها بالحرف تمثل 

 خالصة .ج

 : هي مركز ثقل الجسم و يرمز لها بالحرف  نقطة التأثيرG. 

 ملحوظة

 شكل هندسي بسيط، فإن مركز ثقله ينطبق مع مركزه الهندسي.إذا كان الجسم متجانسا وذا 

 الشدة .3

 تجربة .أ

 (: 1اسطة دينامومتر )الشكل بو (S) جسمانعلق 

  ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الدينامومتر ؟ وما وحدتها ؟ 

 إستنتاج .ب

 ، وبما أن (S)القوة المطبقة من طرف الدينامومتر على الجسم  القيمة التي يشير إليها الدينامومتر هي شدة  ☀
 فإن لهاتين القوتين حسب شرطي التوازن :  �⃗� و  �⃗�الجسم في توازن تحت تأثير قوتين 

 P = T =0 .8 Nنفس الشدة أي أن  

 خالصة .ج
 تقاس بواسطة الدينامومتر و يرمز لها بالحرف  : الـشــــــدةP  و وحدتها النيوتنN . 

 الوزن و الكتلة

 
Le poids et la masse 

1 الشكل 2الشكل    

 (S)الجسم 
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 ملحوظة                                

طول السهم مع شدة الوزن حسب السلم الذي يتناسب  حيث، Gنمثل وزن الجسم بسهم رأسي نحو األسفل إنطالقا من مركز ثقله 
 يتم اختياره.

 تمرين تطبيقي
 ، نعتبر كرة معلقة بواسطة خيط

 حدد مميزات وزن الكرة ؟ .1
 ؟ 2,5Nلكل  1cm. وذلك باستعمال السلم : P = 5 Nإذا علمت أن   �⃗� وزن الكرةمثل  .2

II. التمييز بين الوزن والكتلة 

  La masseالكتلة  .1

  مقدار ثابث يرمز لها بالحرف  : جسم كتلةm   وحدتها العالمية هي الكيلوغرام(Kg) .والجهاز المستعمل لقياسها هو الميزان 
 فقط والتتغير من مكان إلى آخر. تتعلق كتلة الجسم بالمواد المكونة للجسم

 Le poids  الوزن .2

   هو القوة عن بعد التي يطبقها كوكب األرض على هذا الجسم ) تأثير جاذبية األرض(، يرمز لشدة الوزن  :وزن الجسم
 .N وتقاس بواسطة جهاز الدينامومتر وحدتها العالمية هي النيوتن  Pبالحرف 

III.  العالقة بين الوزن والكتلة 

 تجريبينشاط  .أ

 جسم بواسطة الدينامومتر: نقوم بقياس كتلة أجسام مختلفة بواسطة ميزان ثم نقيس شدة وزن كل 

 m(kg) 0.1 0.2 0.3 0.4كتلة الجسم 
 P(N) 0.98 1.96 2.94 3.92شدة وزن الجسم 

 P/m  9.8 9.8 9.8 9.8النسبة 
 ؟  mبداللة الكتلة  Pأرسم منحنى تغيرات الوزن  .1
 ما طبيعة المنحنى المحصل عليه ؟  .2

 المنحنى المحصل عليه عبارة عن دالة خطية تمر من أصل المعلم تكتب على 
 يتناسب اطرادا مع  P، نقول أن شدة وزن الجسم  P = a×mالشكل التالي 

 .mكتلته 

أحسب معامل التناسب وقارنه مع النسبة  .3
𝑷𝒎  ؟ 𝒂 = 𝑷𝟐 − 𝑷𝟏 𝒎𝟐 − 𝒎𝟏⁄ = 3.92 − 0.98 0.4 − 0.1⁄ = 𝑂. 8 

𝒂نالحظ أن   = 𝑷𝒎 = 𝟗.𝟖 𝑵/𝒌𝒈 

يسمى خارج القسمة 
𝑷𝒎  شدة الثقالة، ونرمز لها بg   وحدتها هيN/Kg  . 

𝑷ونكتب  = 𝒎×𝒈 

 إستنتاج .ب

 بالعالقة التالية :  mو كتلته  Pشدة وزن الجسم ترتبط 

P   شدة وزن الجسم وحدتها النيوتن :N                                               m  كتلة الجسم وحدتها الكيلوغرام :Kg   
g   شدة الثقالة وحدتها الكيلوغرام على النيوتن :N/Kg 

G 

𝑷 = 𝒎×𝒈 
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 ملحوظة .ج

  تتغير شدة الثقالةg .مع تغير المكان واإلرتفاع 
 القطب الشمالي الرباط خط اإلستواء المكان

 9,78 9,80 9,83 (N/Kg)شدة الثقالة ب 

 شدة وزن الجسم تتغير حسب المكان وإالرتفاع الذي يوجد فيه الجسم. 

 كتلة جسم مقدار فيزيائي ثابت ال يتغير واليتعلق بالمكان الذي يوجد فيه الجسم. 

 1رقم  تمرين تطبيقي

 .978Nوشدة وزنه  100Kgهو قياس كتلة صندوق 

 حدد المكان الذي يوجد به هذا الصندوق، إذا علمت أن شدة الثقالة :  .1

 N/Kg 9.80بالدارالبيضاء : 

 N/Kg 9.83بالقطب الشمالي : 

 N/Kg 9.78بخط اإلستواء : 

 ما كتلة هذا الصندوق عند نقله من األرض إلى القمر ؟ علل جوابك .2

 ؟ = N/Kg  g 1.63أحسب شدة وزن هذا الصندوق على سطح القمر حيث شدة الثقالة  .3

 2رقم  تمرين تطبيقي                           

 .9Nفي دينامومتر فيشير إلى القيمة  (S)نعلق جسما 
 ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الدينامومتر؟ (1

 .(S)حدد مميزات وزن الجسم  (2

 .g=9,8N/kgعلما أن:  (S)أحسب كتلة الجسم  (3

 باستعمال سلم مناسب.  (S)مثل وزن الجسم  (4
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انـزــدــبرة انـكـَٕــٙ –انــٕصٌ ٔانــكـزـهــخ     

Poids et masse – Attraction universelle 

 

 

  I)  ٔصٌ خــــغـــى :
( يًٛضاد ٔصٌ خغى : 1        

ٔصٌ خـغى ْٕ انمـٕح انًطجمخ  يٍ طشف األسض ػهٗ ْزا اندغـى ،َشيـض نٓب ثًزدٓـخ       
، ْٔٙ لٕح ػٍ ثؼذ يٕصػخ يًٛضارٓب ْٙ : Pانمٕح       

. Gَمطخ انزأثٛش : يشكض ثمم اندغى انز٘ َشيض نّ ثبنحشف   -         

. Gخظ انزأثٛـــش : انًغزمٛى انشأعٙ انًبس يٍ انُمطخ  -         

انـًــُــحـٗ :  يٍ األػهٗ َحٕ األعفم . -         

  ، ٔٚزى لٛبعٓب ثٕاعطخ انذُٚبيٕيزش . Pانـــــشـــذح :  َشيض نٓب ثبنحشف  -       

( كٛفٛخ رحذٚذ يشكض ثمم خغى : 2     

ردشثخ :      

(، ثى َؼٛذ َفظ Aَؼهك صفٛحخ يٍ انٕسق انًمٕٖ فٙ طشف خٛظ يثجذ ثحبيم )انُمطخ    
، ٔفٙ كم حبنخ ٚزى رًثٛم انًغزمٛى  B  ٔCانزدشثخ ثزؼهٛمٓب فٙ َمطزٍٛ أخشٚزٍٛ 

 مظ .انشأعٙ انًبس يٍ ْبرّ انُ
 

 

 

فٙ َفظ انُمطخ انزٙ رًثم يشكض ∆( 3ٔ )∆ ( 2ٔ )∆( 1)  رزمبطغ انًغزمًٛبداعزُزبج :    
 .Gثمم انصفٛحخ ، ٔانزٙ َشيض نٓب ثبنحشف 

يهحٕظـــخ :     

إرا كبٌ اندغى يزدبَغب ٔرا شكم ُْذعٙ ثغٛظ ، فإٌ يشكض ثمهّ ُٚطجك يغ يشكضِ   
 انُٓذعٙ .

  II)  ٌانكزهخ :انؼاللخ ثٍٛ شذح انٕص ٔ  

انؼاللخ ثٍٛ كزهخ خغى ٔ شذح ٔصَّ : رحذٚذ(  1       

خ ـطــغى ثٕاعــَمٛظ شذح ٔصٌ كم خخ انكزم ، ثى ــَأخز أسثؼخ أخغبو يخزهفردشثخ : 
 انذُٚبيٕيزش.

 خذٔل انُزبئح :

 

 

 

 

 

(4اندغى ) (3اندغى )  (2اندغى )  (1اندغى )   

m(gkانكــزــهــخ ) 0.1 0.2 0.3 0.5  

P(Nٕصٌ )شذح ان 1 2 3 5  

m/Pانـُـغـــجــخ  10 10 10 10  

www.adirassa.com



 

 BRAHIM TAHIRI 

 

رجمٗ ثبثزخ ثبنُغجخ ندًٛغ األخغبو، َٔشيض  m/Pاندذٔل أٌ انُغجخ  ٚزضح يٍاعزُزبج :
، َٔكزت : gنٓزِ انُغجخ ثبنحشف   

                                                                  »P  ٍشذح ٔصٌ اندغى ثبنُٕٛر :N.  

                                                                  »m  كزهخ اندغى ثبنكٛهٕغشاو :gk .  

      g  »  شذح يدبل انثمبنخ ة :gk /N .  

  

( انزًٛٛض ثٍٛ انكزهخ ٔ شذح انٕصٌ : 2      

ى يمذاس ـهخ خغــيٍ انكزبة انًذسعٙ ، ٚزضح أٌ كز 22يٍ خالل يالحظخ اندذٔل ص   
فٛضٚبئٙ ثبثذ، فٙ حٍٛ شذح ٔصٌ خغى يمذاس ٚزغٛش حغت انًكبٌ ٔاسرفبع انًكبٌ انز٘ 

. gٕٚخذ فّٛ اندغى، ٔكم يكبٌ ٚزًٛض ثبنًمذاس انثبثذ انز٘ ٚغًٗ شذح يدبل انثمبنخ   

  gk/N 8.9 =gيثبل : ػهٗ عطح األسض َأخز :             

III َٕٙنالعزئُبط فمظ ( (( انزدبرة انك 
زاثٛخ رغهطٓب األسض ــٕد لٕح اَدــإٌ حشكخ عمٕط األخغبو َحٕ األسض رؼضٖ إنٗ ٔخ    

ٕح ـٕد لـشكخ انمًش حٕل األسض ثٕخــش حـكٍ رفغٛـػهٗ األخغبو انًٕخٕدح ثدٕاسْب. ًٔٚ
كٍ رفغٛش حشكخ ـًـٓب األسض ػهٗ انمًش ، كًب ٚـطــاَدزاثٛخ ػٍ ثؼذ يٍ َفظ انُٕع رغه

لٕح اَدزاثٛخ رغهطٓب انشًظ ػهٗ األسض.األسض حٕل انشًظ ثٕخٕد   

ث رزدبرة ــزهخ، حٛــشف أخغبو راد كــظ يٍ طــٔانمٕح االَدزاثٛخ ْٙ لٕح ػٍ ثؼذ رغه
ؼط لٕٖ رأثٛش يزجبدل.ــبدٚخ ، فٛطجك ثؼضٓب ػهٗ انجــْزِ األخغبو انً  

لبٌَٕ انزدبرة انكَٕٙ : «      

، حٛـث ٚغهظ كم ٔاحذ  Am  ٔBmانٙ كزهزبًْب ػهٗ انزٕ A  ٔBٚزدبرة خغًبٌ يبدٚبٌ  -
 يًُٓب ػهٗ اٜخش لٕح ردبرة .

بٌ غبٔٚزــبكغبٌ ٔشذربًْب يزــؼــٛبٌ يزـحـُـش ٔيـٛـأثــزـظ انـظ خـفــًب َـٓـبٌ نـٕرـانم -
 ثحٛث :

                                              
 

                     Bm.Am         11 -   

  .6.6   =A/BF      =B/AF       (10)        
                           d.d      

. Bػهٗ اندغى  A: شذح انمٕح انًطجمخ يٍ طشف اندغى  B/AFيغ : *    

           *A/BF  شذح انمٕح انًطجمخ يٍ طشف اندغى :B   ػهٗ اندغىA .        

P =mg   
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I. الموصل األومي 
 االلكترونية، يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة ونرمز لها  هو ثنائي قطب يوجد في جل األجهزة  الموصل األومي

 ، Ωوحدتها العالمية هي األوم  Rبالحرف 

 التالي :  رمزالنمثل الموصل األومي في دارة كهربائية ب ★

 شدة التيار المار فيها.كهربائي في الدارة وبالتالي التخفيظ من الموصل األومي يعرقل مرور التيار ال 

II.  أومقانون 
 نشاط تجريبي .أ

ننجز التركيب المبين في الشكل جانبه، باستعمال مولد ذي توتر مستمر 
  R = 100Ωقابل للضبط وموصل أومي مقاومته 

نطبق بين مربطي الموصل األومي التوترات المشار اليها في الجدول 

 المار في الدارة. أتمم الجدول ؟ I ثم نقيس في كل حالة شدة التيارأسفله 

 U(V) 0 2 3 4 6 8التوتر 

 I(mA) 0 20.3 30.5 40.7 61 81.3شدة التيار 

 ؟ Iبداللة شدة التيار  Uحنى تغير التوتر ثل  منم .1

 ما خصائص المنحنى المحصل عليه ؟ .2

 مما يدل على أن المنحنى عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم،  ★

 المار فيه. I لتياراشدة الموصل األومي يتناسب مع  مربطي بين  Uالتوتر 

 ، ماذا تستنتج ؟Rأحسب  معامل التناسب وقارنه مع  .3

IA = 40 mA   U Iو           UA = 4 V:  من المنحنى Aنختار نقطة  ★  =    4 0,04 = 𝟏𝟎𝟎 Ω 

𝑅 نالحظ أن معامل التناسب يساوي قيمة المقاومة المستعملة. ★ =  U I  

 إستنتاج .ب

 أصل المعلم.مميزة موصل أومي مستقيم يمر من  

𝑹:  تبقى ثابتة  و تسمى مقاومة الموصل األومي. نكتب  Iعلى شدة التيار  Uخارج قسمة التوتر   = 𝑼𝑰 

قانون أوم -املقاومة الكهربائية   

 
Résistance électrique – Loi d’ohm 

 R 

www.adirassa.com



  

  ذ. ايسني برش يل

 

 خالصة .ج

 المار فيه. I  و شدة التيار  Rجداء مقاومته  بين مربطي موصل أومي Uيساوي التوتر   قانون أوم : ☀

 بالعالقة التالية :                                   و نعبر عن ذالك 

 بحيث : 

U  : الفولط بطي الموصل األومي وحدته التوتر بين مرV 

I  :  األمبير  اشدة التيار المار عبر الموصل األومي وحدتهA 

R  : األوم  اوحدته مقاومة الموصل األوميΩ  

 1رقم  تمرين تطبيقي

 .U=3Vو التوتر بين مربطيه هو  I=167mAأحسب المقاومة الكهربائية لموصل أومي يمر فيه تيار كهربائي شدته  .1

 .Ω33تساوي مقاومة موصل أومي 

 ؟ 100mAما قيمة التوتر بين مربطيه عندما يمر فيه تيار شدته  .2

 ؟  5Vما قيمة شدة التيار المار فيه عندما يكون التوتر بين مربطيه هو  .3

 

𝑼 = 𝑹×𝑰 
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I )يفٕٓو انًقأيح انكٓشتائٍح ٔذأشٍشْا فً داسج كٓشتائٍح : 
 انكٓشتائٍرٍٍ انرانٍرٍٍ :َُجض انذاسذٍٍ ذــــجــــشتــــح :  

 
 يالحظح ٔ اسرُراض : 

 إضاءج انًصثاح فً انرشكٍة انصاًَ، أقم يٍ إضاءذّ فً انرشكٍة األٔل. -          
 شذج انرٍاس انكٓشتائً ذُقص عُذ إضافح يقأيح عهى انرٕانً يع انًصثاح . -          

 خـــالصـــح :  
انًٕصم األٔيً يشكثح إنكرشٍَٔح عثاسج عٍ شُائً قطة يشتطاِ يًاشالٌ ، ٌرًٍض  

ٔٔحذذٓا فً انُظاو ،  Rانرً َشيض نٓا تـ انًقأيح انكٓشتائٍح تًقذاس  ٌسًى 
 .Ω  (Oméga  )انرً َشيض نٓا تانحشف (  Ohm)  األٔو  انعانًً نهٕحذاخ ًْ 

فً داسج كٓشتائٍح عهى يقأيح ٌعًم انًٕصم األٔيً عُذ إدساجّ عهى انرٕانً  
 انرٍاس انكٓشتائً .

 يـهـحـٕظـح :  
:انٕحذاخ انرانٍح  كٕحذج نهًقأيح أٌضاذسرعًم           

 ( انكٍهـٕأٔوKΩ     : )Ω 103 1000 Ω= =1 KΩ 
 ( انًٍكاأٔوMΩ     : )Ω 1000000 Ω=106 1 MΩ=  
 ( انًٍهٍأٔوmΩ     : )mΩ=10-3 Ω 1 

II )انرشقٍى انعانًً نهًقأيح اعرًادا عهى كٓشتائٍح  ذحذٌذ قًٍح يقأيح: 
شالز حهقاخ يرقاستح ٔانحهقح  : ٌشسى انصاَع عهى كم يقأيح سهسهح يٍ انحهقاخ انًهَٕح

 انشاتعح يعضٔنح.
 ٌٕافق نٌٕ كم حهقح عذد يعٍٍ فً انرشقٍى انعانًً نهًقأيح.
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 َرثع انًشاحم انرانٍح: Rٔنرحذٌذ قًٍح يقأيح 
 انًقأيح انكٓشتائٍح تحٍس ذكٌٕ انحهقاخ انصالز انًرقاستح عهى انٍساس. ضعَ 
 . ذعثش عٍ انذقحA  ٔB  ٔC ٔD (D )َشيض نهحهقاخ يٍ انٍساس إنى انًٍٍٍ تـانحشٔف  
 ، َطثق انعالقح:جذٔل انرشقٍى انعانًً اعرًادا عهى 

R = ( 10A + B ) . 10C 

 انرشقٍى انعانًً :حساب قٍى تعض انًقأياخ تاسرعًال ذطثٍق :  
 

 
IIIتاسرعًال جٓاص األٔيرش : كٓشتائٍح  قًٍح يقأيح ( قٍاط 

نًٕصم أٔيً ، ٔرنك تشتط  Rنقٍاط قًٍح انًقأيح انكٓشتائٍح األٔيرش ٌسرعًم جٓاص  
( ، نُحصم عهى قًٍح ْزِ انًقأيح يثاششج Ω   ٔCOM يشتطً انًقأيح تًشتطً األٔيرش )

 عهى شاشح جٓاص األٔيرش .

 يـهـحـٕظـح :   
إرا كاَد قًٍح انًقأيح انكٓشتائٍح أكثش يٍ انعٍاس ، فإٌ األٔيرش ال ًٌكٍ أٌ ٌحذد قًٍح  

 انًقأيح ، نزنك َجذ عهى شاشرّ اإلشاسج : 
َخراس أٔال انعٍاس األكثش ، شى ذذسٌجٍا َحذد انعٍاس انًُاسة ، ْٕٔ  إلٌجاد قًٍح انًقأيح ، 

 انزي ٌكٌٕ أكثش تقهٍم يٍ قًٍح انًقأيح انكٓشتائٍح .
 IVعهى شذج انرٍاس انكٓشتائً : كٓشتائٍرٍٍ يخرهفرٍٍ  يقأيرٍٍ ( ذأشٍش 

 َُجض انذاسذٍٍ انكٓشتائٍرٍٍ انرانٍرٍٍ ، تحٍس :ذــــجــــشتــــح :     
R2 = 100 Ω  ٔ   R1 = 10 Ω 
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 اســرــُـرـــاض :   

تقًٍح انًقأيح، فكهًا كاَد يرٕانح ذرعهق شذج انرٍاس انكٓشتائً فً داسج كٓشتائٍح           
 صغٍشج. سقًٍح انًقأيح كثٍشج كهًا كاَد شذج انرٍا

 يـهـحـٕظـح :  
 : سيضْا ْٕ Rhéostatذٕجذ كزنك يقأيح ًٌكٍ ذغٍٍش قًٍرٓا ذسًى انًعذنح        

 
َقصاٌ شذج انرٍاس انكٓشتائً فً داسج  ذًكٍ يٍ صٌادج أٔ فً كَٕٓادٔسْا ٌرجهى  ٔ      

 كٓشتائٍح.
 
 
 

www.adirassa.com



 

Brahim Tahiri 

 

 

 

 

I) : ًقٍاس شذج انرٍاس انًاس فً يٕصم أٔي 

ائً يضرًش ـذ نرٍاس كٓشتــَُدز انرشكٍة انكٓشتائً انرانً تاصرعًال يٕن ذدشتح :     
 . R = 220 Ωقاتم نهضثظ  ، ٔيٕصم أٔيً يقأيرّ 

 
انًاس  I رٍاسَغٍش انرٕذش انكٓشتائً تٍٍ قطثً انًٕنذ ، َٔقٍش فً كم حانح شذج ان   

 ، ثى َذٌٔ انُرائح انًحصم عهٍٓا .تٍٍ يشتطً انًٕصم األٔيً Uفً انذاسج ٔانرٕذش 
 

 U (V) 0 2 4 6 8 00انرٕذش 

 I (mA)  0 9 08 22 72 44 شذج انرٍاس

 
َالحع ذزاٌذ قًٍح شذج انرٍاس انكٓشتائً انًاس فً انًٕصم األٔيً  يالحظح :           

 ذش انًطثق تٍٍ يشتطٍّ .كهًا اسذفعد قًٍح انرٕ

II)  : ًيًٍزج انًٕصم األٔي 
تٍٍ يشتطً انًٕصم األٔيً تذالنح شذج  Uَخظ انًُحُى انًًثم نرغٍش انرٕذش    

 انًاس فٍّ . Iانرٍاس 
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 . يًٍزج انًٕصم األٔيًَضًً انًُحُى انًًثم نرغٍشاخ تذالنح شذج انرٍاس    
حٕسٌٍ ، يًا ٌذل عهى أٌ انًُحُى انًحصم عهٍّ يضرقٍى ًٌش يٍ أصم انً   

 . يعايم انرُاصةثاتد ، ٌٔضًى  U/I ، أي أٌ حاصم انقضًح U  ٔI ذُاصثا تٍٍ
 حضاب يعايم انرُاصة : 

  UA/IA ، ثى َحضة انُضثح : (UA ; IA) يٍ انًُحُى َٔحذد انزٔج Aَخراس َقطح    

UA = 10 V                          ,IA = 45 mA           : 222 =أي     UA/IA 
َالحع أٌ انقًٍح انًحصم عهٍٓا ذطاتق ذقشٌثا قًٍح يقأيح انًٕصم األٔيً ، أي   

       أٌ : 
            U/I = R                   : ٔأ           U = R.I                ) قإٌَ أٔو ( 

 

 خالصح :
 يًٍزج انًٕصم األٔيً عثاسج عٍ يضرقٍى ًٌش يٍ أصم انًحٕسٌٍ . 
 R حـذاء انًقأيـيٕصم أٔيً خ تٍٍ يشتطً Uإٌَ أٔو : ٌضأي انرٕذش ق 

 انًاس فٍّ . Iٔشذج انرٍاس   مــنهًٕص

 
 

 
 
 
 

 

  يهحٕظح : 
ذرأثش يقأيح يٕصم أٔيً تعٕايم ذرًثم أصاصا فً طثٍعح انًادج انًكَٕح     

 نهًٕصم ، ٔكزا طٕنّ ٔقطشِ .

U = R x I 

 Aتاأليثٍش  Vتانفٕنظ 

 Ωتاألٔو 
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 سوق أربعاء الغرب:  ثانوية معاذ بن جبل اإلعدادية          الفيزياء و الكيمياء                                خالد  المكاوي              : ذ األستا

اإلعدادية          معاذ بن جبل ثانوية 
سوق أربعاء الغرب    

 مادة العلوم الفيزيائية و الكيميائية 
 إعدادي السنة الثالثة

 نيابة القنيطرة
خالد  المكاوي  : األستاذ   

            loi d’ohmقانون أوم  1

I- مفهوم المقاومة الكهربائية: 

 :تجربة  -أ
 :ين التاليتين ننجز الدارتين الكهربائيت

 

 في كل تركيب ؟ Lقارن إضاءة المصباح  - 1

 ؟  I2و  I1قارن شدة التيار  - 2

 هل تتغيرشدة التيار عند تغيير موضع المقاومة أو عكس مربطيها ؟ - 3

 . 2أكثر من التركيب  1إضاءة المصباح في التركيب  - 1

 I1 = ……. A   وI2 = ……… A                                I2   I1 > 

 .ال تغير شدة التيار الكهربائي عند تغيير موضع المقاومة أو عكس مربطيها  - 3

 :استنتاج  -ب
وحدته في النظام  Rالموصل األومي عبارة عن ثنائي قطب مربطاه مماثالن يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة نرمز له بالحرف  -

 .   هو  رمزه اإلصطالحي  (oméga)نرمز لها بالرمز  (ohm)العالمي هي األوم 

 .تتناقص شدة التيار كلما كانت قيمة المقاومة كبيرة حيث , تتعلق شدة التيار المار في دارة كهربائية متوالية بالموصل األومي المستعمل  -

II- قانون أوم: 

 :تجربة  -أ
 : R = 220 Ώللضبط و موصل أومي مقاومته  نجز التركيب التالي باستعمال مولد توتره قابلن
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 :ة توتر المولد بواسطة زر المولد  غير قيمن

 في جدول ؟ ( U , I ) االحداثيات  سجل قس التوتر بين مربطي المقاومة و شدة التيار المار فيها ثم -1

 شدة التيار الكهربائي ؟ Iالتوتر الكهربائي بداللة  Uمثل مبيانيا  -2

 ما طبيعة المنحنى المحصل علية ؟ -3

 ؟ ماذا يمثل, أحسب معامل التناسب  -4

1-  

U(V) 0,50 0,80 1,00 2,01 3,04 4,05 5,00 5,65 

I(A) 1,2 1,9 2,3 4,7 7,1 4,9 11,6 13,3 

 أو 

U(V) 0 2 4 6 8 10   

I(mA) 0 9 18 27 37 45   

 U = f (I )يار الكهربائي شدة الت Iالتوتر الكهربائي بداللة  U: مبيان  -2

 

تتناسب أطرادا  Uمما يدل على أن , U = a.Iمر من أصل المعلم  تكتب على الشكل التالي عبارة عن دالة خطية ت المنحنى المحصل عليه -3

  . Iمع 

 : U / Iالمعامل الموجه هو حاصل النسبة  aيمثل  -4

 22,222/22,222
45

10.10

10.45

10 3

3
AV

I

U
a 
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:      األومي مة مقاومة الموصلتقريبا قيمة تطابق هذه القي
I

U
Ra      و منه:    RIU   قانون أوم 

 : استنتاج -ب
 .مستقيم يمر من أصل المعلم عبارة عن ثنائي قطب مميزته  هو الموصل األومي -

  .المار فيها  Iوصل و شدة التيار للم Rبين مربطي موصل أومي جداء المقاومة  Uيساوي التوتر : قانون أوم  -

 المعجم العلمي

 courbe منحنى coefficient de proportionnalité معامل التناسب

 loi d’ohm قانون أوم caractéristique مميزة
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  ذ. ايسني برش يل

 

 

 

I. مفهوم القدرة الكهربائية 
 تجربة .أ

توترهما بواسطة مولدين   2W)– (12Vو   5W)– (12Vاإلشارتين   يحمالن على التوالي  2Lو   1Lنشغل مصباحين مختلفين 

 : كما يبين الشكل جانبه، 12V على التوالي

 

 

 

 

 

 مالحظة .ب

، بالنسبة لكل  2Wو   5Wوذلك راجع إلختالف المقدارين   2Lأقوى من إضاءة المصباح  1Lنالحظ أن إضاءة المصباح  ★

 .القدرة الكهربائية مصباح ويسمى هذا المقدار الفيزيائي 

 خالصة .ج

ويعبر عن مدى تفوق جهاز كهربائي في األداء )إضاءة، تسخين ...(،  P مقدار فيزيائي  يرمز له بالحرف القدرة الكهربائية ☀

 W.، ونرمز له بالحرف  Watt  يعبر عن القدرة الكهربائية في النظام العالمي للوحدات بالواط

 1MW=106Wالميغاواط   1KW=103W      الكيلوواط  نستعمل أيضا كوحدة للقدرة الكهربائية الوحدات التالية :  

                                                                         1الجيغاواطGW=109W       1الميليواطmW=10−3W                                                                                                                  

II.  القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي 
 في التيار المستمر القدرة الكهربائية  .1

 تجربة .أ

ثم نقيس شدة التيار المار في المصباح والتوتر بين مربطي   6V –W 6(1 L(ننجز الدارة الكهربائية التالية باستعمال مصباح  

 .6V) –W 2.4( 2Lالمصباح ثم نعيد التجربة بإستعمال مصباح أخر 

 

 
 
 

 إستنتاج .ب

 المسجلة على المصباح. Pيساوي تقريبا القدرة  U×Iنستنتج من خالل الجدول أن الجداء  ☀

 القدرة الكهربائية U×Iجداء  U(V)التوتر  I(A)  شدة التيار المصباح

1L  6V  3W 

2L  6V  0.8W 

 القدرة الكهربائية

 
La puissance électrique 

 L1 (5W – 12V)  L2 (2W – 12V) 
12V 12V 
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  ذ. ايسني برش يل

 

 خالصة .ج

يشتغل بالتيار المستمر، جداء التوتر المطبق بين مربطيه وشدة التيار  جهاز طرفمستهلكة من تساوي القدرة الكهربائية ال ❖

 :    التالية العالقة نعبر عن ذلك ب المار فيه و

 
     Wط القدرة الكهربائية المستهلكة بالوا : P         بحيث :

                 U  :  التوتر الكهربائي بين مربطي الجهاز بالفولط V 

I               :  باألمبير الكهربائي المار في الجهازشدة التيارA 

 ملحوظة .د
  العالقةP=U x I  (بيح، مكواة، أفران كهربائية، ..تبقى صالحة في التيار المتناوب الجيبي بالنسبة ألجهزة التسخين ) مصا 

  تمرين تطبيقي
. أحسب شدة  التيار المار في المكواة علما أن التوتر المطبق بين  1200Wالقدرة الكهربائية المستهلكة من طرف مكواة هي 

 ؟ 220Vمربطيها هو 

III. الكهربائية المستهلكة في جهاز التسخينقدرة ال 
 تجربة .أ

 جانبه. ننجز التركيب التجريبي

 ، ونقيس شدة التيار المار فيه.  R = 100 Ωنغير التوتر بين مربطي الموصل األومي ذي المقاومة 

 إستنتاج .ب

  القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف موصل

 هي : Rأومي مقاومته 

    U = R×Iلدينا حسب قانون أوم : 

                   P = R×I×I( نستنتج أن : 2( و )1من خالل العالقتين )     P = U×Iونعلم أن : 

  وبالتالي فإن القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تسخين هي :  

IV. المميزات االسمية لجهاز كهربائي 
 تجربة .أ

 ، (12V-3W)نجز التركيب المبين في الشكل جانبه، ثم نشغل المصباح 
 تحث التوترات المشار اليها في الجدول أسفله.

 
 

 

 

 

 

 R×I²جداء  P(W)القدرة الكهربائية  I(A)  شدة التيار U(V)التوتر 

6V    

12V    

 إضاءة المصباح U×I  P(W) جداء  I(A)  شدة التيار U(V)التوتر 

6V    إضاءة ضعيفة 
12V    إضاءة عادية 
13V    إضاءة مفرطة 

𝑷 = 𝑼×𝑰 

P = R × I²  
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  ذ. ايسني برش يل

 

 إستنتاج .ب

 .Uيضيء المصباح بصفة عادية عند تطبيق توتر بمربطيه مطابق لتوتره اإلسمي 
 خالصة .ج

 المميزات اإلسمية لجهاز كهربائي هي المقادير المسجلة على هذا الجهاز وهي : 

 : وهو التوتر الذي يشتغل به الجهاز بصفة عادية. التوتر اإلسمي 

 :  شدة التيار الذي يجب أن يمر في الجهاز ليشتغل بصفة عادية. هيو الشدة اإلسمية 
 : القدرة المستهلكة من طرف الجهاز عند اشتغاله بصفة عادية.جداء التوتر اإلسمي والشدة اإلسمية، أي هي و القدرة اإلسمية 

 ملحوظة                      
  القدرة الكهربائية المستهلكة في تركيب منزلي تساوي مجموع القدرات الكهربائية المستهلكة من طرف جميع األجهزة المشغلة

𝑃في نفس الوقت :  = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + ⋯ 

 ة الجهاز وذلك بحساب شدة التيار اإلسمية الفائدة من معرفة القدرة اإلسمية لجهاز كهربائي هو اختيار الصهيرة المناسبة لحماي

 . P = U×I انطالقا من العالقة 
  يجب أن اليتجاوز مجموع قدرات األجهزة الكهربائية المشغلة في نفس الوقت القدرة القصوية المحدد للمنزل من طرف وكالة

     توزيع الكهرباء.

 1رقم  تمرين تطبيقي
 

 ( 220في تركيب منزلي V نشغل ،): األجهزة الكهربائية التالية 
             0,4=جهاز تلفاز A)1I;  =88W1(P    . 

             2,1=آلة غسيل قدرتها االسمية هيkW2P. 

              0,25=ثريا مكونة من ستة مصابيح كل منها يتميز بشدة تيار اسمية قيمتهاA3I. 
             4,5=مسخن مائي مميزاته االسميةA)4; I =990W4(P. 
 ؟ للمسخن المائي Rالمار في آلة الغسيل. ثم المقاومة  2Iحسب شدة التيار أ .1
 ؟ 3Pلكل مصباح في الثريا، ثم قدرة الثريا  PLحسب القدرة الكهربائية أ .2
 ؟ حسب القدرة الكهربائية االجمالية لألجهزة األربعةأ .3
 انقطاع التيار الكهربائي ؟ علل جوابك.هل يمكن تشغيل جميع هذه األجهزة في نفس الوقت و دون  .4

 .Imax = 15 Aنعطي شدة التيار القصوية  للتيار الكهربائي المنزلي :     

 2رقم   تمرين تطبيقي

  5يضيء مصباح قدرته الكهربائية اإلسميةW  6تحت توتر مستمرV يمر فيه تيار شدتهA  0.29 

 المصباح خالل إشتغاله ؟أحسب القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف  .1

 هل يضيء المصباح بصفة عادية ؟ .2
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اإلعدادية          معاذ بن جبل ثانوية 
سوق أربعاء الغرب    

 مادة العلوم الفيزيائية و الكيميائية 
 إعدادي السنة الثالثة

 نيابة القنيطرة
خالد  المكاوي  : األستاذ   

 la puissance électriqueالقدرة الكهربائية  2

I-  مفهوم القدرة الكهربائية: 
 : تجربة -أ

 :الكهربائيتين التاليتين أنجز الدارتين 

 
 ؟ L2و  L1 قارن إضاءة المصباحين - 1

 ما سبب إختالف إضاءة المصباحين ؟ - 2

 . L2أكثر من إضاءة المصباح  L1إضاءة المصباح  - 1

 ائيالفيزي بالنسبة لكل مصباح و يسمى هذا المقدار 25Wو  100Wالمصباحين ناتج عن إختالف المقدارين  إضاءة سبب إختالف - 2

 .بالقدرة الكهربائية 

 : استنتاج -ب
أو  اإلضاءة أو التسخين أو الحركة )أداء وظيفته  تفوق الجهاز الكهربائي على أو الكهربائية مقدار فيزيائي يعبر عن مدى قدرةالقدرة 

نرمز لها  wattهي الواط  ام العالميفي النظ و حدتها P هربائية بالحرفو يرمز للقدرة الك ,( تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية

 .  wبالحرف 

 لواط أجزاء و مضاعفات ا: 

  1mW = 10-3W = 0,001W: الميليواط  -

 1KW = 103W = 1000W: الكيلواط  -

 1MW = 106W = 1000000W: الميغاواط  -

 1GW = 109W = 1000000000W: الجيغاواط  -

  تقويم: 
  : 2,5kW  P2 =و 2kW  P1 =ا الكهربائيةممدفئتان قدرتهنعتبر  

 حدد المدفئة األكثر تسخين ؟ -

  المدفئة التي لها القدرةP2  ألن قدتها الكهربائية أكبر من هي المدفئة األكثر تسخينP1     ألن:              P2 > P1    

II- القدرة الكهربائية في التيار المستمر: 
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 :تعبير القدرة الكهربائية  -1
 :تجربة  -أ
 :لدارة الكهربائية التالية نجز ان

 
 U.Iجداء  I(A)شدة التيار الكهربائي  U(t)التوتر الكهربائي  القدرة الكهربائية

1W 3,8V 0,28A 1,06W 

3W 6V 0,28A 2,88W 

 بالقدرة المسجلة على المصباح ؟ U.Iجداء القارن  -

  جداءU.I  يساوي تقريبا القدرة الكهربائية المسجلة على المصباح. 

 : استنتاج -ب
 :حيث  P = U.Iيعبر عن القدرة الكهربائية بالعالقة 

P  : القدرة الكهربائية للجهاز و حدتها الواطW  

U  :بالفولط  وحدته التوتر بين مربطي الجهازV  

I  : شدة التيار الكهربائي المار في الجهاز باألمبيرA  

  ملحوظة: 
 .از بتيار مستمر اشتغال الجهدائما عند  P = U.Iتطبق العالقة 

  تقويم: 
أحسب شدة التيار المار في المكواة علما أن التوتر المطبق بين مربطيها هو  1200Wالقدرة الكهربائية المستهلكة من طرف مكواة هي 

220V :  A
U

P
IIUP 45,5

220

1200
.  

 :متى يشتغل جهاز كهربائي بصفة عادية  -2
 :تجربة  -أ

 :تحث توترات مختلفة تم نقيس شدة التيار المار فيه  (12V , 5W)نشغل مصباحا يحمل األشارتين 
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 إضاءة المصباح U.Iجداء  I(A)شدة التيار الكهربائي  U(t)التوتر الكهربائي  القدرة المسجلة على المصباح

 

5W 

 

6V 0,29A 1,74W ضئيلة  

12V 0,41A 4,92W عادية 

16V 0,48V 7,68W مفرطة 

 ؟ في كل حالةقارن إضاءة المصباح  -

  يضيء المصباح بصفة عادية إذا اشتغل تحت توتر استعماله بحيث يستهلك نفس القدرة الكهربائية المسجلة عليه. 

 نقول أنه يوجد تحث التوتر, يضيء المصباح بصفة ضئيلة إذا اشتغل تحت توتر أصغر من توتر استعماله . 

 نقول أنه يوجد فوق التوتر, ن توتر استعمالهيضيء المصباح بصفة مفرطة إذا اشتغل تحت توتر أكبر م . 

 : استنتاج -ب
 : caractéristiques nominalesللجهاز الكهربائي  االسميةو القدرة الكهربائية بالمميزات  يسمى توتر اإلشتغال

P  : القدرة االسمية هي القدرة المستهلكة عند االشتغال بصفة عادية. 

U  :به الجهاز بصفة عادية  التوتر االسمي هو الذي يشتغل. 

I  :هي شدة التيار التي يجب أن تمر في الجهاز ليشتغل بصفة عادية  الشدة االسمية. 

  تقويم: 
 : 0,29Aيمر فيه تيار شدته  6Vتحت توتر مستمر  5Wيضيء مصباح قدرته الكهربائية االسمية 

 أحسب القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف المصباح خالل اشتغاله ؟ - 1

 المصباح بصفة عادية ؟يضيء هل  - 2

 :القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف المصباح  - 1

P = U.I  = 6V . 0,29A = 1.74W 

 : المصباح بصفة ضئيلة ألن قدرته االسمية أكبر من القدرة المستهلكة  يضيء -ب

1.74W < 6W 

III-  القدرة الكهربائية في التيار المتناوب: 
  القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين: 

 : Rمقاومتها  تتميز أجهزة التسخين بموصالت أومية

 :تجربة  -أ
 :ننجز التركيب الكهربائي التالي و نغير التوتر بين مربطي المولد 
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 في المقاومة ؟قس شدة التيار الكهربائي المار  - 1

 أحسب القدرة الكهربائية المستهلكة ؟ - 2

 ؟ I2و  Rاستنتج تعبير القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف المقاومة بداللة  - 3

 :جدول القياس 

 U.I P(W) R.I2= القدرة الكهربائية I(A)شدة التيار  U(V)التوتر 

6V 30.10-3 180.10-3 180.10-3 

12V 60.10-3 720.10-3 720.10-3 

 : استنتاج -ب
 : هي  Rمقاومته  اومي القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف موصل

 U = R.I                                         : لدينا حسب قانون أوم 

P = U.I = R.I.I                                                            
                                                                                                        2R.I = P      بالنسبة ألجهزة التسخين المستهلكة القدرة الكهربائية 

 :حيث  P = Ueff . Ieff: عندما يكون التيار متناوب فإن القدرة الكهربائية تصبح 

Ueff  : التوتر الفعالtension efficace                 
2

maxU
Ueff  

Ieff  :  شدة التيار الفعالةintensité efficace            
2

eff

eff

I
I  

  ملحوظة: 
القدرة الكهربائية المستهلكة في تركيب منزلي تساوي مجموع القدرات الكهربائية المستهلكة من طرف جميع األجهزة المشغلة في نفس 

 3P + 2P + 1P = P + ..……                                                    :  الوقت

   تطبيق: 
و آلة غسل المالبس قدرتها  1,5kWمنها مكواة قدرتها , عند تشغيل مجموعة من األجهزة الكهربائية في منزل و في نفس الوقت 

1,5kW  4و فرن كهربائي قدرتهkW لالستعمال في المنزل هي                                     ما أن القدرة الكهربائية القصوية ينقطع التيار الكهربائي عل

Pmax= 6 kw        ,اشرح سبب انقطاع التيار الكهربائي. 

  = P1 + P2 + P3 PT                       :القدرة الكهربائية اإلجمالية نحسب 

PT = 1,5 + 1,5 + 4                                                                          

PT = 7kW                                                                               
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  PT > Pmax: القصوية  الكهربائية القدرة الكهربائية اإلجمالية تفوق القدرة بائي هو أنالتيار الكهر سبب انقطاع

 العلميالمعجم 
  Interrupteur قاطع تيار   Puissance قدرة 

  Unité وحدة   Watt واط 

  Tension توتر  Intensité شدة 

  Surtenion فوق التوتر Puissance nominale قدرة إسمية 

 Tension efficace توتر فعال  Tension nominale توتر إسمي 

 Caractéristiques nominales مميزات إسمية  Courant alternatif sinusoïdal تيار متناوب جيبي
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انطاْش٘ ( إتشاْٛى)ر.  

  I: يفٕٓو انقذسج انكٓشتائٛح )  

يـــقـــاسَـــــح :                  

ح :ـٛـانران اإلشاساخٙ ـٗ انرٕانـالٌ عهـ( ٚس1L( ٔ )2Lًٍ )ـال يصثازٛـعُذ يعاُٚح اشرغ         

(W 111 ,V 221 ( ٔ )W  57  ,V 221  )اذ ـع أٌ انًصثـ، َالز (1Lٚض )يٍ انًصثاذ  ٙء أكثش ـ
(2L)،( 1َقٕل إرٌ اٌ انقذسج انكٓشتائٛح نهًصثاذL )ـأكثش يٍ انقذسج انكٓشتائٛح نهًصث( 2اذL.)  

ذــــعــــشٚـــــف :                     
نهقٛاو إيا كٓشتائٙ انقذسج انكٓشتائٛح عثاسج عٍ يقذاس فٛضٚائٙ ٚعثش عٍ يذٖ قذسج خٓاص       

نرغخٍٛ )يذفأج يثال( أٔ انسشكح ) يشٔزح يثال ( .تاإلضاءج )يصثاذ يثال( أٔ ا  

P .      ٚشيض نهقذسج انكٓشتائٛح تانسشف           
       W .           انرٙ َشيض نٓا تانسشف انٕاطنقٛاط انقذسج انكٓشتائٛح ْٙ  انعانًٛحانٕزذج 

       ٔزذاخ أخشٖ نهقذسج انكٓشتائٛح )يضاعفاخ ٔأخضاء انٕاط( يثم :ُْاك           

W 113    =W 1111  =WW 1                  انــكــٛــهــٕاط :                               

1 MW = 106 W : انـًـٛــغــأاط                                    

1 GW = 109 W                     : انـدـٛـغــأاط               

1 mW = 10-3 W                     ٕاط :انـًـٛـهـٛــ                 

  II) : انقذسج انكٓشتائٛح فٙ انرٛاس انًغرًش  

ثى َٔشغهٓا ذسد ذٕذشاخ اعرعًانٓا،َشكة يصاتٛر راخ قذساخ يخرهفح ذــــدــــشتــــح :        
انًاس فٙ انًصثاذ . Iتٍٛ يشتطٙ انًصثاذ ٔ شذج انرٛاس  Uَقٛظ فٙ كم زانح انرٕذش   

 

 

 

 

 

 

    
 

 

َـــــرــــائـــــح :      

(Wانقذسج انًغدهح عهٗ انًصثاذ تانٕاط )  ( U.I I ( A ) U ) V    ذاءاند 

25 24,60 4,1 6 

7 6,960 0,58 12 

40 38,40 3,2 12 

  A  V 

+ 
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تٍٛ يشتطّٛ  انقذسج انًغدهح عهٗ كم يصثاذ ذغأ٘ ذقشٚثا خذاء انرٕذشاعـــرـــُـــرـــاج :    
َٔكرة :ٔشذج انرٛاس انًاس فّٛ ،   

 

 

  

( . W: انقذسج انكٓشتائٛح نهدٓاص تانٕاط )     P زٛث : *         

                 *U ( انرٕذش تٍٛ يشتطٙ اندٓاص تانفٕنظ : V . )  

( . A: شذج انرٛاس انًاس فٙ اندٓاص تااليثٛش )                                               I              *       
ْزِ انعالقح صسٛسح دائًا عُذ اشرغال اندٓاص ترٛاس يغرًش .يهسٕظح :      

  III: انقذسج انكٓشتائٛح فٙ انرٛاس انًرُأب )  

ش ــٛـٗ ذأثـانرٙ ذعرًذ عه نألخٓضجذطثق فٙ انرٛاس انًرُأب تانُغثح  I . U  =P انعالقح     
 ،.......(زشاس٘ ) يصثاذ، يكٕاج، يذفأج،....( ، أيا تانُغثح نهًسشكاخ ) يشٔزح، طازَٕح تٍ .

 ( . I.U ذخانف اندذاء ) Pانقذسج  فئٌ
 انقذسج انكٓشتائٛح انًغرٓهكح يٍ طشف خٓاص ذغخٍٛ :        

 . Rَعرثش خٓاص ذغخٍٛ يقأيرّ انكٓشتائٛح              
 I  .R  =U         (1 )نذُٚا :          زغة قإٌَ أٔو ،      

I . U  =P          (2)   َٔعهى أٌ :                                    

 P = R.I.I                               ( ٍَٛغرُرح أٌ :2( ٔ )1يٍ خالل انعالقر ، )
ْٙ : Rغخٍٛ يقأيرّ ٔتانرانٙ فئٌ انقذسج انكٓشتائٛح انًغرٓهكح يٍ طشف خٓاص ذ          

   

 

 

 

  VI: ٙانًًٛضاخ االعًٛح ندٓاص كٓشتائ )  

ًغدهح عهٗ ْزا اندٓاص :انًًٛضاخ االعًٛح ندٓاص كٓشتائٙ ْٙ انًقادٚش ان        
ْٕٔ انرٕذش انز٘ ٚشرغم تّ اندٓاص تصفح عادٚح .انرٕذش االعًٙ :   ●   

ندٓاص نٛشرغم تصفح عادٚح .ْٔٙ شذج انرٛاس انز٘ ٚدة أٌ ًٚش فٙ اانشذج االعًٛح :     ●  

ح ، أ٘ انقذسج انًغرٓهكح ـْٔٙ خذاء انرٕذش االعًٙ ٔانشذج االعًٛانقذسج االعًٛح :  ●    

عُذ االشرغال تصفح عادٚح .     
يــــهـــســـٕظــــح :          

 حـٛـٙ ذغأ٘ يدًٕع انقذساخ انكٓشتائـح فٙ ذشكٛة يُضنـكـهـح انًغرٓـانقذسج انكٓشتائٛ   
 انًغرٓهكح يٍ طشف خًٛع األخٓضج انًشرغهح فٙ َفظ انٕقد .

    V: انفائذج يٍ يعشفح انقذسج االعًٛح )  

عُذ يشٔس ذٛاس كٓشتائٙ فٙ يٕصم أٔيٙ ، فئٌ ْزا األخٛش ٚغخٍ ، يًا ًٚكٍ أٌ ٚؤد٘      
َشٕب زشائق إرا نى ذسرشو يعاٚٛش انغاليح . إنٗ  

اس ـٛـرـٙ، ًٚكٍ زغاب شذج انـج االعًٛح ندٓاص كٓشتائتًعشفرُا نهرٕذش االعًٙ ٔ انقذس    
شج ـذ انصٓٛـانكٓشتائٙ انز٘ ًٚش فّٛ عُذ االشرغال تصفح عادٚح، ٔتانرانٙ َرًكٍ يٍ ذسذٚ

 انًالئًح نسًاٚح ْزا اندٓاص .
 

 

 

 

I . U  =P 

2I . R  =P 
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اإلعدادية          معاذ بن جبل ثانوية 
سوق أربعاء الغرب    

 مادة العلوم الفيزيائية و الكيميائية 
 إعدادي السنة الثالثة

 نيابة القنيطرة
خالد  المكاوي  : األستاذ   

  l’énergie électriqueالطاقة الكهربائية  3
 

I- الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين : 
 :مفهوم الطاقة الكهربائية  -1

جداء  هي الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائيحيث , معينة فإنه يستهلك طاقة كهربائية عند تشغيل جهاز كهربائي مدة 

 Jنرمز لها بالحرف  Jouleنعبر عنها بالعالقة التالية وحدتها في النظام العالمي هي الجول   Eنرمز لها بالحرف  t مدة التشغيل و Pقدرته 

: 

 
 KJ   :1KJ = 1000Jمن مضاعفات الجول الكيلوجول 

 : Whالوحدة العملية للطاقة هي الواط ساعة 

  1KWh = 1000Wh :  ساعة  –من مضاعفات الواط 

  ساعة و الجول  –العالقة بين الواط: 

1J = 1Ws                                                                               

1Wh = 1W×3600s                                                              

1Wh = 1×3600Ws                                                              

                                                                       3600J = 1Wh 

 ويم تق: 
 . I = 0,5Aيمر فيه تيار شدته  U = 220Vيشتغل مصباح تحث توتر متناوب جيبي قيمته الفعالة 

 أحسب القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف المصباح ؟ – 1

 ؟ Jثم ب  Whخالل نصف ساعة ب المستهلكة من طرف المصباح الطاقة الكهربائية أحسب  – 2

 P = U.I           : من طرف المصباح  القدرة الكهربائية المستهلكة - 1

P = 220 × 0,5 = 110W                                                                

 : Whالطاقة الكهربائية المستهلكة ب  - 2

E = P . t = 110 × 0,5                                                                  

Wh 55 = E 

 : Jالطاقة الكهربائية المستهلكة ب 

                     1Wh = 3600 J                                                           :و لدينا 

E = 55 × 3600 J 

198000J = E 
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 :الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تسخين  -2

 :تجربة  -أ

 
 ؟ تيار كهربائي خالل مدة زمنيةعند مرور  ماذا يحدث للماء -1

 أحسب القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين ؟ - 2

 أحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين ؟ -3

 للسلك الفلزي ؟ Rاستنتج المقاومة  -4

 .لت إلى طاقة حرارية اكتسبها الماء نستنتج أن الطاقة الكهربائية تحو, عند مرور التيار الكهربائي يسخن الماء  -1

                        P = U.I لدينا    : القدرة الكهربائية المستهلكة هي  - 2

                                                      P = 220 × 0,33 = 72,6 W 

  E = P . t                                  :الطاقة الكهربائية المستهلكة هي  -3

E = 72,6 × 5×60 = 21780 J                                                       

 :مقاومة السلك الفلزي  -4

 E = P . t                                                    :لدينا طاقة كهربائية 

E = U . I . t                                                                           

 U = R . I                                              :و لدينا سحب قانون أوم 

E = R . I . I . t = R . I2 . t                                                     

                                         





 67,666
300)33,0(

21780
22

tI

E
R 

 : استنتاج –ب 
 t . 2I . R = E     :إلى طاقة حرارية يعبر عنها بالعالقة  Rتسخين مقاومته طاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تتحول ال

II-  الطاقة الكهربائية المستهلكة في التركيب المنزلي: 
 :تجربة  -أ

 :عدة أجهزة كهربائية في نفس اليوم كما يبين الجدول أسفله  في تركيب منزلي نشغل

 كيف يمكن تحديد الطاقة الكهربائية المستهلكة خالل اليوم ؟

 آلة غسل فرن كهربائي مكواة مصباح الجهاز

 100W 1000W 1200W 3500W القدرة اإلسمية

 6h 0,5h 1h 1h مدة االشتغال 

 600Wh 500Wh 1200Wh 3500Wh از خالل اليومالطاقة الكهربائية المستهلكة من الجه

 5800Wh الطاقة الكهربائية المستهلكة في التركيب خالل اليوم
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 أربعاء الغربسوق :  ثانوية معاذ بن جبل اإلعدادية     الفيزياء و الكيمياء                                     خالد  المكاوي              : ذ األستا

 : استنتاج -ب
معينة تساوي مجموع الطاقات الكهربائية المستهلكة من طرف األجهزة زمنية الطاقة الكهربائية المستهلكة في تركيب منزلي خالل مدة 

 2E + 2E + 1E = E .……+                         : ة الكهربائية خالل نفس المد

III-  العداد الكهربائي :compteur électrique 
 :في التركيب المنزلي  ما دور العداد الكهربائي -1

و , لمشتغلة قياس و جمع الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف األجهزة الكهربائية اكهربائي يمكن من  يحتوي التركيب المنزلي على عداد

يتوفر العداد على قرص حيث كل دورة لقرص العداد يقابلها استهالك معين للطاقة يكون مسجال على الفتة العداد تسمى ثابتة العداد يرمز 

 .  Cلها بالحرف 

 C = 2 Wh/tr: مثال 

  E = n × C:                             ب  nو  Cو يعبر عن الطاقة بداللة 

n  :ورات قرص العداد خالل مدة معينة و حدتها هو عدد د (tr  ) 

C  : ثابتة العداد و حدتهاWh/tr   

E  : الطاقة الكهربائية خالل نفس المدة و حدتهاWh  

  تقويم: 
 .  4500Wيستعمل منزل في آن واحد عدة أجهزة كهربائية مجموع قدرات ها 

 ؟  خالل دقيقة أحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة – 1

 ؟ C = 2,5Wh/trحدد عدد دورات قرص العداد علما أن ثابتة العداد  - 2

  الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف األجهزة خالل دقيقة : 

E = P . t = 4500W × 1min                                                        

                                                                     

WhE

hWE

75

60

1
4500



 

  عدد دورات القرصn : 

                                                  
trE

trW

Wh

c

E
ncnE

30

/5,2

75




 

 :كيف تتم قراءة فاتورة إستهالك الطاقة الكهربائية في تركيب منزلي  -2
  مثال : 

 7477kWhالبيان القديم                                                                            7408kWhالبيان القديم  

 بداية الشهر                                                                                                   نهاية الشهر     

  المستهلة خالل الشهر الطاقة: 

E = 7477 – 7408 = 69Wh                                                      

  0,90DH / kWhدرهم أي   0,90: ساعة هو  –سعر الكيلو 

 :ثمن استهالك الكهرباء في التركيب المنزلي خالل شهر واحد 

69kWh × 0,90DH / kWh = 62,1 DH  prix = 

 .باإلضافة إلى الرسوم 
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 المعجم العلمي
  Durée مدة   Puissance قدرة 

  Produit جداء   Energie طاقة 

  Tour دورة   Compteur عداد 

  Tension توتر   Fréquence تردد

  Seconde ثانية   Sinusoidal متناوب 

  Energie consommé طاقة مستهلكة   Enegrie total طاقة إجمالية 

  Disque قرص  Appareil de chauffage جهاز تسخين 

  Chronomètre ميقت Energie thermique طاقة حرارية 

  Constante du compteur ثابتة العداد  Plaque signalétique صفيحة وصفية
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  ذ. ايسني برش يل

 

 

 

I. مفهوم الطاقة الكهربائية 
 تعريف .1

وتقاس  E، نرمز لها بالحرف  tومدة اشتغاله  Pالطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي تساوي جداء قدرته  ❖ 

، ونعبر عنها بالعالقة  Jبواسطة العداد الكهربائي ، وحدة قياسها في النظام العالمي للوحدات هي الجول ويرمز لها بالحرف 

 التالية : 

  بحيث :

E  : الطاقة  الكهربائية المستهلكة بالجول J    P  :  القدرة الكهربائية  بالواط W  t      : بالثانية  المدة الزمنيةs 

 وحدات الطاقة الكهربائية  .2

 ،  s إذا كانت المدة الزمنية بالثانية Jالوحدة العالمية للطاقة الكهربائية هي الجول   ❖

 من مضعافات الجول الكيلوجول KJ         :          𝟏𝑲𝑱 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑱 

  Whرمزها  ساعة –الواط تستعمل وحدة عملية هي  hأما إذا كانت المدة الزمنية بالساعة  ❖

  𝟏ساعة :                        –من مضاعافات الواط𝑲𝑾𝒉 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑾𝒉 

  𝟏               ساعة والجول  –العالقة بين الواط𝑾𝒉 = 𝟏𝑾 ×𝟏𝒉 = 𝟏𝑾 ×𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒔 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝑱 

 1رقم  تمرين تطبيقي

 . I = 0.5Aيمر فيه تيار شدته   U = 220Vيشتغل مصباح تحث توتر متناوب جيبي قيمته الفعالة 

 أحسب القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف المصباح ؟ .1

 ؟ Jثم ب  Whأحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المصباح خالل نصف ساعة ب  .2

II.  التسخينالطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز 
  جهاز التسخين جهاز كهربائي يحتوي على موصل أومي مقاومتهR  حيث يحول الطاقة الكهربائية ،E .إلى طاقة حرارية 

𝑬نعلم أن الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي هي :  = 𝑷×𝒕     (1) 

𝑷ونعلم أن  القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز كهربائي هي :  = 𝑼×𝑰   (2) 

𝑬( فنستنتج أن : 1( في )2نعوض العالقة ) = 𝑼×𝑰×𝒕                                (3) 

𝑼ولدينا حسب قانون أوم :                     = 𝑹×𝑰                                       (4) 

𝑬    ( فنجد :3في العالقة ) Uنعوض  = 𝑹×𝑰×𝑰×𝒕 =  𝑹×𝑰²×𝒕 

 خالصة              
  تتحول الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تسخين مقاومتهR   التاليةإلى طاقة حرارية يعبر عنها بالعالقة  : 

                                      ★ E  الطاقة الكهربائية بالجول :J                          ★  t  مدة اشتغال الجهاز بالثانية :(s).   

                                      ★ R  المقاومة الكهربائية لجهاز التسخين باألوم :Ω    ★  I  الشدة الفعالة للتيار باألمبير :(A)  

 الطاقة الكهربائية

 
L’énergie électrique 

𝑬 = 𝑷×𝒕 

𝑬 = 𝑹×𝑰²×𝒕 
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ذ. ايسني برش يل

ملحوظة

طاقة   بشكل شبه كلي الى ؛ فرن كهربائي ...( تتحول ةالمستهلكة من طرف أجهزة التسخين ) مكواة؛ مدفأ E الطاقة الكهربائية  ★
 .اصطالحا بكمية الحرارة تسمىو  (Q = E)بحيث  Qونرمز لها بالحرف  .حرارية

III. الطاقة الكهربائية المستهلكة في تركيب منزلي
 العداد الكهربائي  .1

  يحتوي التركيب المنزلي على عداد كهربائي يمكن من قياس وجمع الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف األجهزة الكهربائية

ثابتة المشتغلة، ويتوفر على قرص،  كل دورة لقرص العداد يقابلها استهالك معين للطاقة يكون مسجال على الفتة العداد تسمى 
 .Cيرمز لها بالحرف  العداد

تتناسب اطرادا مع الطاقة الكهربائية المستهلكة ، وبالتالي نكتب :   Cثابتة العداد 

 (.Whساعة  ) -: الطاقة الكهربائية المستهلكة بالواط    Eحيث :     

             n ( عدد دورات قرص العداد ب :tr  )                 C  بـ( ثابتة العداد :Wh/tr.)

. 4Whتعني أن كل دورة لقرص هذا العداد يقابلها إستهالك للطاقة قيمته  C = 4Wh/trمثال : 
2رقم  تمرين تطبيقي

.4500Wيستعمل منزل في آن واحد عدة أجهزة كهربائية مجموع قدراتها 
أحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة خالل دقيقة ؟  .1

 ؟ C = 2.5 Wh/tr حدد عدد دورات قرص العداد علما أن ثابتة العداد  .2
قراءة فاتورة الكهرباء .2

 : لقراءة فاتورة الكهرباء نتبع الخطوات التالية 

  حساب الطاقة الكهربائية المستهلكة ب(Wh/tr) .وذلك بطرح القيمة الجديدة للعداد من القيمة القديمة للعداد

الدليل السابق -الدليل الحالي الطاقة المستهلكة = 
 .حساب ثمن الطاقة المستهلكة وذلك بضرب الطاقة المستهلكة في سعر الوحدة 

 .حساب الثمن اإلجمالي وذلك بإضافة قيمة الضرائب )الرسوم( إلى ثمن الطاقة المستهلكة

3رقم  تمرين تطبيقي
حدد الثمن الذي سيؤديه األب عن هذا الشهر علما أن : .1

 ( هي : إشارة العداد في الزيارة السابقة )1357الدليل السابق kWh             : 0,92ثمن الوحدة DH 

  2136الدليل الحالي( هي : )الحالية إشارة العداد في الزيارة kWh             : 8,42الضريبة الشهرية DH

𝑬 = 𝒏×𝑪
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اىطإشٛ ( إبشإٌٞ)ر.  

( I   قٞاط اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖينت ٍِ طشف جٖاص مٖشبائٜ :  

خاله اشتغاىٔ  Eطاقت مٖشبائٞت  Pٝغتٖيل مو جٖاص مٖشبائٜ رٛ قذسة ٍعْٞت تعشٝف :  ●   
         . tىَذة 

دساعت تجشٝبٞت : ●    

  ( بَأخذ اىتٞاس اىَْضىٜ، W 100 –V 220ّصو ٍشبطٜ ٍصباح مٖشبائٜ ٝحَو اإلشاستِٞ )   

خاله إّجاص  tٍذة اشتغاه اىَصباح  ثٍٞقاعذادا مٖشبائٞا ، حٌ ّقٞظ ب٘اعطت ّضع بَْٖٞا  ٗ
 قشص اىعذاد ىذٗسة ٗاحذة ، دٗستِٞ ، حالث دٗساث ،....

ّـــتـــائـــــج : ●    

 عذد دٗساث قشص اىعذاد 1 2 3 4

  P(Wح )اىقذسة اىنٖشبائٞت ىيَصبا 100 100 100 100

t( hٍذة اشتغاه اىَصباح ) 0.025 0.05 0.075 0.1  

E( hWاىطاقت اىَغتٖينت ) 2.5 5 7.5 10  

t /Eاىْغبت         100 100 100 100  

t /E ّٛالحع أُ قَٞت اىْغبت          أُ : حابتت ، ٗتغاٗٛ اىقذسة االعَٞت ىيَصباح ، أ  

  
 P = t /E         

    خــــالصــــت :   
اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖينت ٍِ طشف جٖاص مٖشبائٜ ٕٜ :        

 

 

 

 

حٞج :      

        *E ٖشبائٞت اىَغتٖيت، ٗحذتٖا اىعاىَٞت: اىطاقت اىن  ( اىج٘ه ٜٕJ . )  

        *P  ( اىقذسة اىنٖشبائٞت االعَٞت ىيجٖاص باى٘حذة  اى٘اط :W . )   

        *t ٍذة اشتغاه اىجٖاص ، ٗحذتٖا : ( اىخاّٞت ٜٕs . )  

ٍـــيـــحـــ٘ظـــت :     

عَيٞا ، تغتعَو ٗحذاث أخشٙ ىيطاقت اىنٖشبائٞت ، ٕٜٗ :      

hW           : حٞج ، )J 3600   =sW 3600  =hW 1        »  اى٘اط عاعت(  


            hW 1000 =  hWK 1          ، حٞج : ( hWK)اىنٞي٘اط عاعت  «           

 

E = P . t 
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    II) : ٜقٞاط اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖينت فٜ تشمٞب ٍْضى  

ت فٜ تشمٞب ٍْضىٜ، ـت اىَغتٖينـاىطاقت اىنٖشبائٞىقٞاط        

عـٔ اىَنتب ـضـٝزٛ ـٜ اىـشبائـٖـذاد اىنـٚ اىعـٝتٌ االعتَاد عي  

ش اىطاقـتـٞـعـغـو تـِ أجـْـاصه ٍـَـاى٘طْـٜ ىينٖشبـاء فـٜ اى  

اءـٚ ٍْٞـعيعـذاد ـٕزا اى٘ٛ ـتـحـٝٗ نـت ،ـاىنٖشبائٞـت اىَغتٖي   

ت ــنـت اىَغتٖيـٞـت اىنٖشبائـو اىطاقـَخـٌ ٝـٔ سقـٞـيـٝغجو ع   

 باىنٞي٘اط عاعت ٍْز أٗه تشغٞو ىيعذاد اىنٖشبائٜ .
مو دٗسة ىقشص اىعذاد ٝقابيٖا اعتٖالك ٍعِٞ ىيطاقت ٝنُ٘      

ت ـتـحابزا االعتٖالك ـٗٝغَٚ ٕ،ذادـعـاى تـالفتٍـغـجـال عيٚ    

. C اىعذاد  

تتْاعب اطشادا ٍع اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖينت ، ٗباىتاىٜ ّنتب : Cحابتت اىعذاد          

 
 

(. hW : اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖينت باى٘اط عاعت ) E* حٞج :      

               *n :   ( عذد دٗساث قشص اىعذاد باى٘حذةrt . )  

 hW . ) / (  rt                * C  حابتت اىعذاد باى٘حذة :  

   قشاءة اىقغَٞت اىنٖشبائٞت :تــــطــــبــــٞــــق :   
 

 

 

 

                                  
اعٌ اىضبُ٘ ٗعْ٘أّ                                                

 اىذىٞو اىحاىٜ
 

 اىذىٞو اىغابق
 

 

 

 

 

 

 
 حَِ اى٘حذة

( hWK 1) حَِ  

 

   

 

 

 
 اىخَِ اىشٖشٛ

 اى٘اجب أداؤٓ
 

 

E = n . C 

اىضشٝبت عـيـٚ 
اىقَٞتاىَضافت     

(AVT) 
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 ٗ15/01/2007 : ٜٕ 16/11/2006اىطاقت اىَغتٖينت فٜ ٕزا اىَْضه بِٞ اىتاسٝخِٞ  ●  
اىذىٞو اىغابق –اىطاقت اىَغتٖينت = اىذىٞو اىحاىٜ    

أٛ :    
E  = 2803 – 2759 = 44 KWh  

دسَٕا، فإُ حَِ اىطاقت اىَغتٖينت ٕ٘ : 0.7704  ٗبَا أُ حَِ اى٘حذة ٕ٘
 44   0.7904 = 34.77 Dh 

ٝضاف اىٚ رىل ، اىضشائب اىشٖشٝت اىخابتت ٗاىتْبش ٗاىضشٝبت عيٚ اىقَٞت اىَضافت )اّظش   
اىشٖشٛ اى٘اجب أداؤٓ : اىقغَٞت ( ، ىٞتٌ اىحص٘ه عيٚ اىخَِ  

34.77  + 12.33 + 0.50 6.42 = 54.02 Dh 

  III: ِٞاىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖينت ٍِ طشف جٖاص تغخ )
E = P . t    (1)    ف جٖاص مٖشبائٜ ٕٜ :شّعيٌ أُ اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖينت ٍِ ط   

  (2) I  .U  =P           ٕٜ :         ٗاىقذسة اىنٖشبائٞت اىَغتٖيت ٍِ طشف جٖاص تغخِٞ   
، ّغتْتج أُ : (2)ٗ  (1)ٍِ اىعالقتِٞ  

( . Jاىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖيت باىج٘ه )  :  Eحٞج : *    
     *U ( اىت٘تش اىنٖشبائٜ اىفعاه بِٞ ٍشبطٜ جٖاص اىتغخِٞ باىف٘ىظ : V . )
  *I  :ت ىيتٞاساىشذة اىفعاى ( اىَاس فٜ جٖاص اىتغخِٞ باألٍبٞشA . )
      *t  ( ٍذة اشتغاه اىجٖاص باىخاّٞت :s    . )

 IV( اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖيت ٍِ طشف اىَقاٍٗت اىنٖشبائٞت ىجٖاص تغخِٞ : 

E = U . I . t         (1)              باىْغبت ألجٖضة اىتغخِٞ ، ىذْٝا : 
 I  .R  =U          (2)قاُّ٘ أًٗ ، ىذْٝا :    ٗحغب

 ، ّغتْتج أُ : (2)ٗ  (1)ٍِ اىعالقتِٞ 

E = R . I . I . t 

 أٛ :

( . J اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖيت باىج٘ه ) :  Eحٞج : *    
  *R :  اىَقاٍٗت اىنٖشبائٞت ىجٖاص  ( ًٗاىتغخِٞ باألΩ . )
  *I :  اىشذة اىفعاى( ت ىيتٞاس اىَاس فٜ جٖاص اىتغخِٞ باألٍبٞش A . )
  *t :   ( ٍذة اشتغاه اىجٖاص باىخاّٞتs    . )

ٍـــيـــحـــ٘ظــــت : 
ينت تتح٘ه إىٚ عْذ ٍشٗس تٞاس مٖشبائٜ فٜ جٖاص تغخِٞ، فإُ اىطاقت اىنٖشبائٞت اىَغتٖ   

ذاث ـِ بِٞ ٗحـ، Qٍٗض ىٖا باىحشف ـاىتٜ ّشٍ ت اىحشاسةـمَٞا ـت ّغَٚ اصطالحـطاقت حشاسٝ
حٞج :(،  lac)  اىناى٘سٛاىطاقت اىحشاسٝت اىشائعت ّجذ   

1  ac l  = 4.18 J 

E = U . I . t

E = R . I² . t
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