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I( ء من حولناالھوا:

: و خصائصھا طبقات الغالف الجوي-1

  .و يصاحبھا في دورانھا الغالف الجوييحیط بالكرة األرضیة غالف غازي يسمى  ● 

 .يتكون الغالف الجوي األرضي من الھواء، و يتوزع على أربع طبقات رئیسیة، لكل طبقة خصائصھا ● 

 خصائصھا اسم الطبقة

  التروبوسفیر

)Troposphère( 

 .Km15الطبقة المالمسة لسطح األرض و يبلغ سمكھا حوالي  -
  .C52 إلى C17 اإلنخفاظ التدريجي لدرجة الحرارة من-

  . اإلنخفاظ في الضغط الجوي كلما ارتفعنا عن سطح األرض-

 .......).، الرعد، تكون السحب ، الرياح، الشتاء( تحدث فیھا جمیع التقلبات المناخیة-

مـن بخـار المـاء     %90 من الغازات الجوية و على حـوالي  80 % تحتوي على نحو    -

 .في الجوالموجود 

  الستراتوسفیر

)Stratosphère( 

 . اإلنخفاظ في الضغط الجوي كلما ارتفعنا نحو األعلى-

  .Km35يبلغ سمكھا حوالي  -

   .C3االرتفاع في درجة الحرارة إلى القیمة -

  منKm 30توجد على إرتفاع تشكل حزاما وقائیا بفضل وجود طبقة األوزون التي         -

 .الصادرة عن الشمسالضارة تمتص األشعة فوق البنفسجیة  سطح األرض و

 . تتصف بصفاء ھوائھا و خلوھا من السحب-

  المیزوسفیر

Mesosphère)( 

  .حو األعلى اإلنخفاظ في الضغط الجوي كلما ارتفعنا ن-
 .C90 أكثر طبقات الجوي برودة حیث تصل فیھا درجة الحرارة إلى حوالي -

 .Km35يبلغ سمكھا حوالي  -

  الترموسفیر

Thermosphère)(

  أو

  األيونوسفیر

Ionosphère)(  

 . اإلنخفاظ في الضغط الجوي كلما ارتفعنا نحو األعلى-

 .C500إلى C90حرارة من  اإلرتفاع الشديد في درجة ال-

  .Km415يبلغ سمكھا حوالي  -

  . تلعب دورا مھما في االتصاالت الالسلكیة-

: الغالف الجوي حركة الھواء في-2

  باردھواء  ساخنھواء  

  ھابط  صاعد

 أفقیةللھواءحركة                          

  .-)1(المنطقة - فینخفض ضغطھا نحو األعلى يتصاعد و يتمدد درجة حرارة منطقة معینة يسخن ھوائھا و ارتفاع عند -

  .-)2(طقة  المن- بفعل الھواء البارد الھابط إلیھا ضغطھايرتفع درجة حرارة منطقة معینة نخفاضا عند -

  .الرياحيؤدي إلى نشوء حركة أفقیة للھواء تسمى ) 2(و ) 1( تفاوت الضغط بین المنطقتین -

  إستنتاج 

نحو منطقة ذات تفع ضغط جوي مرموجھة من منطقة ذات حركة أفقیة للھواء عبارة عن        الرياح

.ضغط جوي منخفض 

 المصطلحات العلمیة
Ultra - Violet: بنفسجیةالفوق   - Atmosphère:غالف جوي   -

 الھواء

   :ذات) 1(منطقة
  درجة حرارة مرتفعة-
 ضغط منخفض -

   :ذات) 2(منطقة
 درجة حرارة منخفضة -  

 ضغط مرتفع- 
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II(  خصائص الھواء: 

 ):التمدد( اإلنضغاط و التوسع-1

   تجربة -أ
 مكبس 

) المحقنمكبسجر ( -3 -الحالة             ) المحقنمكبسدفع  (-2 -الحالة           ) داخل محقن الھواءحجز( -1-الحالة  

  مالحظات-ب

 ).-2-الحالة  (انضغط نقول أن الھواء.يرتفع ضغطه و  الھواء داخل المحقنحجم ينقصمكبس ال دفع  عند-

 تمددأوتوسع نقول أن الھواء .ينخفض ضغطه الھواء داخل المحقن و يزداد حجممكبس ال عند جر  -

 ).-2-الحالة( 

إستنتاج 

. التوسع و لالنضغاط الھواء غاز قابل 

 . كتلتهال تتغیرالھواء أو توسعه   أثناء انضغاط:ملحوظة

  :للھواء كتلة -2 

 ..العاديةلدرجة الحرارة والضغط الظروف في  g 1.29 كتلة واحد لتر من الھواء تساوي .للھواء كتلة - 

  .g/L1.29=ρ الكتلة الحجمیة للھواء في الظروف العادية ھي -

III( مكونات الھواء:

  : ما الھواء خلیط طبیعي متجانس يتكون من غازان أساسیان و ھ -

من حجم الھواء و غاز يساعد على اإلحتراقات و ضروري لتنفس   20%ثنائي األوكسیجین و يمثل نحو    + 

. الكائنات الحیة  و يحول الحديد إلى صدأ

. دال يؤثر على الحديمن حجم الھواء و غاز ال يساعد على اإلحتراقات و   80%ثنائي اآلزوت و يمثل نحو    + 

 من غازات أخرى مثل بخار الماء و ثنـائي أوكـسید الكربـون و غـازات نـادرة      1% الھواء على أقل من   يحتوي -

 .مثل األرغون و النیون و الكزينون و الكريبتون 

  المصطلحات العلمیة
 Masse: كتلة –  Expansible: قابل للتوسع– Compréssible-: قابل لالنضغاط  -

 Masse Volumique:جمیةكتلة ح  - Volume: حجم  -
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:  له : مكون أساسي لـ  

 قاتــــــــطب 

فبھا   تحدث  

  
: اسا من ــــيتكون أس 

ثل ـــــــم 

:  حـــــــــــــــــركة أفقیة لـــــ  

 :ال يساعــــــد على :        لى يساعـــــد  ع 

الھواء

خصائصللغالف الجوي

الترموسفیر المیزوسفیر الستراتوسفیر التروبوسفیر

التقلبات المناخیة

الرياح

) التمدد ( اإلنضغاط و التوسع 

اإلختالط مع غازات أخرى

له كتلة

تجانسخلیط طبیعي م

 )%80(ثنائي اآلزوت  )%20(ثنائي األوكسیجین 

راقاتــــــــــــــــــــــاإلحت
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I( النموذج الجزيئي للمادة:

  .صلبة ،سائلة و غازية:  توجد المادة على ثالث حاالت فیزيائیة-

 تـرى بـالعین المجـردة،    صغیرة جدا غیر قابلة للتقسیم أو التجزيء و ال  ) دقائق( تتكون المادة من جسیمات      -

  .الذراتتدعى 

. تكون ذرات المادة الصلبة منتظمـة و متراصـة، أمـا ذرات المـادة الـسائلة فھـي قلیلـة اإلنتظـام و التـراص               -

.بخالف ذرات المادة الغازية فھي غیر منتظمة و غیر متراصة

غازية     النموذج الجزيئي للمادة ال      سائلةيئي للمادة الالنموذج الجز    النموذج الجزيئي للمادة الصلبة     

II( الذرة:

 . و ال ترى بالعین المجردة تدخل في تركیب المادةغیر قابلة للتقسیم ھي دقیقة صغیرة جدا  الذرة-
يكتـب   أو ثالـث و  ثـان  نرمز للذرة بالحرف األول من إسمھا الالتیني، و يكتب مكبرا، و يضاف إلیه أحیانا حرف            -

   .مصغرا

نمـوذج  السمى تـ ، للذرةةاألبعـاد الحقیقیـ   و حجم تتناسب أبعاده مـع      اصطالحي ذات لون    بكريه تمثل الذرة  -

 .ة ذرالمجسم لل

  :أمثلة 

مـــــــــــإس

 الذرة

 الھیدروجین

Hydrogène

 الكربون

Carbone

 األوكسیجین

Oxygène

 اآلزوت

Nitrogène

 الكلور

Chlore

 الكبريت

Soufre 

 H  C  O  N  Cl  S  مزھار

نموذجھا 

 الذري

 )1nm(  نانومتر0.1 أبعاد الذرة جد صغیرة ، فھي من رتبة -








   mmnm 9
9 10

10
11 

 .من الذرات تصفیف ملیارات من الذرات ، جنبا إلى جنب   يتطلب الحصول على متر واحد:ملحوظة
III(  الجزيئة:

  . لھذا الجسمةالكیمیائیحتفظ بالخاصیات  الجزيئة ھي أصغر جزء من جسم خالص، ي-

  . حدد من الذرات مرتبطة فیما بینھا بكیفیة معینةالجزيئة من عدد م تتكون -

 .المكونة لھا النموذج  المجسم للذراتو ذلك باإلعتماد على نموذجھا الجزيئي  تمثل الجزيئة ب-

 وذلـك  . الذرات  التـي تـدخل فـي تركیـب الجزيئـة     عدد و نواعنعبر فیھا عن أصیغتھا الكمیائیة  نرمز للجزيئة ب -

 . من ھذه الذرات أسفل و يمین الرمزنوعبكتابة رموز أنواع الذرات المكونة للجزيئة و عدد كل 

ثنائي   اسم الجزيئة

 الھیدروجین

ثنائي 

 األوكسیجین

 ثنائي

 ت اآلزو

ثنائي أوكسید 

 الكربون

  ثنائي  الماء 

  الكلور

نموذجھا 

 الجزيئي

2H  2O  2N  2CO  OH  صیغتھا الكمیائیة 2  2C 

  العلمیةالمصطلحات 
Formule Chimique:  صیغة كمیائیة-Molécule :جزيئة-  Atome:ذرة -   Module Moléculaire:نموذج جزيئي  -

 الجزيئات و الذرات 
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  : ن یفنإلى صالجزيئة تصنف  -

مثـل جزيئـة ثنـائي    .  تتكـون مـن ذرات متـشابھة أو مـن نـوع واحـد مـن الـذرات             ھـي التـي   :  جزيئة بسیطة  ●

 ......و جزيئة ثنائي األوكسیجین ، الھیدروجین 

ثـل جزيئـة المـاء و جزيئـة ثنـائي أوكـسید       م.  مـن ذرات مختلفـة   من أنواع ھي التي تتكون :  جزيئة مركبة      ●

 ........الكربون، 

IV( الجسم البسیط و الجسم المركب:    
).  من الذرات واحدنوعتتكون من (من جزيئات بسیطة ھو الذي يتكون :  الجسم البسیط -

 .............ثنائي اآلزوت ،  غاز ثنائي األوكسیجین و غاز ثنائي الھیدروجین وغاز :  بعض األجسام البسیطة● 

  ).تتكون من أنواع مختلفة من الذرات(ھو الذي يتكون من جزيئات مركبة :   المركب  الجسم-

 ......... و الماء، المیتان ، أوكسید الكربونثنائي  غاز : بعض األجسام المركبة  ● 

 تتكــــــــون من 

 لھا :  نمثلھا بـ 

         تدخل فــــي تركیب 
                        

 تعبر عن أنواع   و عدد الذرات)يـ  (

 :نرمز لھا بـ :                      نمثلھا بـ 

              

  تدخل فـــي تركیب

اتھا ـــــــجزيئ  اتھاــــــــجزيئ 

  المصطلحات العلمیة

 Corps Composé: جسم مركب  –Corps Simple:جسم بسیط  -

 المادة

 ذرات

الجزيئات

األجسام األجسام 

صیغة كمیائیة

نموذج ذري

نموذج جزيئي

مركبةبسیطة

مركبة

 رمز
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I( إحتراق الكربون: 

  أحتراق الكربون في الھواء-1

   تجربة -أ

 تعكر ماء ضافة ماء الجیر إ

  الجیر إلى القارورة و رجھا ھــواء 

  مالحظات-ب

  . يحترق الكربون في الھواء ببطء و بتوھج قلیل-

 . غاز ثنائي أوكسید الكربون) وجود(عكر ماء الجیر، مما يدل على تكونت -

  إحتراق الكربون في ثنائي األوكسیجین-2

   تجربة-أ

                       تعكر ماء إضافة ماء الجیر

  حريك                           الجیرمع الت

  مالحظات-ب

 .كسیجین بسرعة و بتوھج قوي ، مع تطاير شراراتو ثنائي األ يحترق الكربون في-

 .عكر ماء الجیر، مما يدل على تكون غاز ثنائي أوكسید الكربونت -

  : استنتاج -ج

غـاز ثنـائي أوكـسید      عنـه ينـتج  يیمیـائ تحول كفي ثنائي األوكسیجین  الھواء أو الكربون في  احتراق - 

  .  الكربون

:  الكربون في الھواء أو في ثنائي األوكسیجین بالتعبیر الحرفي التاليحصیلة إحتراق نعبر عن -

    الكربون          + ثنائي األوكسیجین    ثنائي أوكسید الكربون                                    

 ) الجسم المحروق )     ( الجسم المحرق )                                         ( سم الناتجالج    ( 

II( إحتراق الحديد :

 تجربة -1

  صوف الحديد متوھجة  

   أوكسید الحديد المغنطیسي                                                                                          ثنائي األوكسیجین

........... .ل                ــــــ رمـ

  مالحظات-2

  . يحترق الحديد في ثنائي األوكسیجین بسرعة و بتوھج قوي ، مع تطاير شرارات قوية-

 .وكسید الحديد المغنطیسي اللون ألحبیبات صلبة رمادية ينتج عن إحتراق الحديد في ثنائي األوكسیجین -

.يستعمل الرمل في قعر القنینة تفاديا تكسیرھا أثناء اإلحتراق : ملحوظة

  المصطلحات العلمیة
 Combustible: قورح م–Comburant: محرق - Combustion:إحتراق  -

اإلحتراقات  

.
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  :  إستنتاج-3

. لحديد المغنطیسيأوكسید ا  عنهينتج يتحول كیمیائ ثنائي األوكسیجین  في الحديد احتراق - 

:  في ثنائي األوكسیجین بالتعبیر الحرفي التاليحديد الحصیلة إحتراق نعبر عن -

 حديدال +     ثنائي األوكسیجین أوكسید الحديد المغنطیسي 

 ) الجسم المحروق )     ( الجسم المحرق(   ) الجسم الناتج ( 

 . كذلك أوكسید الحديد المغنطیسي الھواءينتج عن إحتراق الحديد في   :ملحوظة
III( إحتراق البوتان:     

   اإلحتراق الكامل للبوتان-1

لة حوج                                              أ تجربة

  قطرات مائیة 

  ملقط 

  لھب أزرق 

 تعكر ماء تحريك    إضافة ماء الجیر                          بنسنموقد  

  الجیر الحوجلة                   إلى الحوجلة         ضابط الھواء مفتوح 

  مالحظات-ب

  .)ضابط الھواء مفتوح( الھواء موجود بكمیة وافرة   عندما يكوناحتراقا كامال يحترق البوتان في الھواء -

  .ضعیف اإلضاءة و شديد الحرارة  ألزرقبلھب  كامالاحتراقا يحترق البوتان في الھواء  -

  .غاز ثنائي أوكسید الكربون ينتج عن االحتراق الكامل للبوتان الماء و -

  : استنتاج -ج

المـــــــــــــــــــاء   عنـه ينـتج  يتحـول كیمیـائ  الھـواء    االحتراق الكامل للبوتان فـي ثنـائي أوكـسیجین         - 

. لكربونو غاز ثنائي أوكسید ا

: الھواء بالتعبیر الحرفي التالي  في ثنائي أوكسیجینالكامل للبوتان حصیلة االحتراق نعبر عن -
 إحتراقا كامال

البوتـــــــــــان  +   جین  ثنائي أوكسید الكربون  ثنائي األوكسی+  الماء  

 ) الجسم المحروق(  )   الجسم المحرق (  ) ةم الناتجاجساأل ( 

) كربون (  طبقة سوداء  الكامل للبوتانعیر اإلحتراق -2
دخان أسود    صحن أبیض                      تجربةأ 

 لھب أصفر برتقالي       
  موقد بنسن

  ضابط الھواء مغلق

  مالحظات-ب

  .)ضابط الھواء مفتوح(   عندما تكون كمیة الھواء غیر وافرةكامالغیر احتراقا  يحترق البوتان في الھواء -

 . اإلضاءةقوي و  الحرارةضعیف أصفر برتقالي بلھب  كامالغیر احتراقا  يحترق البوتان في الھواء -

غـاز ثنـائي أوكـسید الكربـون و أحـادي أوكـسید       المـاء و  الكربـون و  الكامل للبوتـان  غبر ق   ينتج عن االحترا   -
 .الكربون 

  : استنتاج -ج
المــاء و الكربـون     عنهينتج . يتحول كیمیائالھواء  الكامل للبوتان في ثنائي أوكسیجینغیر  االحتراق  - 

 .و غاز ثنائي أوكسید الكربون و غاز أحادي أوكسید الكربون

: الھواء بالتعبیر الحرفي التالي  في ثنائي أوكسیجینالكامل للبوتانغیر  حصیلة االحتراق نعبر عن -

  البوتان   + ثنائي األوكسیجینثنائي أوكسید الكربون + الكربونأحادي أوكسید+الكربون+الماء

 )الجسم المحروق )   ( الجسم المحرق(     ) ـــج ــــــــــــــــــــــــــــالنواتــ ( 

  المصطلحات العلمیة
Combustion Incomplète :احتراق غیر كامل -Combustion Complète:مل اإحتراق ك -
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IV( قطن  التحلل الحراري للتبغ  دخان احتراق التبغ 

 قطرات مائیة  مستعلة سیجارة   تجربة-1
 قطران قطن 
 تبغ ماء    

  موقد بنسنحامل  

حوض  

  مالحظات-2

  التدخین مضر بالصحة                                                         :  سیجارة تحدث ظاھرتان و ھما استھالكعند  

  .و يتم بتوھج و بدخان يتكون من أحادي أوكسید الكربون و ھو غاز سام : أحتراق التبغ -

 و ينــتج عنــه بخــار المــاء  و يــتم بفعــل تــأثیر الحــرارة الناتجــة عــن احتــراق التبــغ  : التحلــل الحــراري للتبــغ -

  .)سائل لزج أسود اللون: القار(و القطران

  :  إستنتاج-3

كربـون و القـار    بخار الماء و مواد سامة كأحـادي أوكـسید ال   عنهينتج يتحول كیمیائ سیجارة   احتراق   - 

 .و النیكوتین) القطران(

V(  أخطار اإلحتراقات و الوقاية منھا 

 .يوضح الجدول التالي أخطار االحتراقات و أسبابھا و طرق الوقاية منھا

 الوقــــــــــــــــــــاية منھا أسبــــــــــــــــــــــــــــــابھا األخطار

 الحريق

Incendie

ــوفر   ــق عنــد ت ــةيحــدث الحري المحــرق و : العناصــر الثالث

  )مثلث النار ( المحروق و الشرارة أو اللھب 

ــل  إبعـــاد  - ــن كـــل جـــسم قابـ الموقـــد عـ

  .لالحتراق

  عدم التدخین داخل محطات البنزين-

. عدم رمي أعقاب السجائر-

االنفجار

Explosion 

يحدث اإلنفجار عنـد اخـتالط الھـواء بغـاز قابـل لالحتـراق             

حـداث شـرارة أو لھـب  و ھـو احتـراق            بنسب معینة إثر إ   

  سريع و مدو، 

بنـسبة  تسرب غاز البوتان يحدث انفجار في حالة   :  لامث

  . من حجم المكان المغلق %3.33 و %2.57تتراوح بین 

التأكد من عدم تسرب الغاز عبـر األنبـوب      -

ــاطي  ــاز    المطـ ــارورة الغـ ــصل قـ ــذي يـ الـ

بالجھاز، و ذلك باستعمال الماء الـصابوني        

  .د ثقاب مشتعل  أ والعة عوض عو

 إشعال الموقد مباشرة بعـد فـتح صـنبور          -

  .الغاز عند االستعمال

 تھويـــة األمكنـــة التـــي تـــستعمل فیھـــا  -

الجھزة التـي تـشتغل بالمحروقـات ، كغـاز         

 .البوتان 

االختناق

Asphyxie 

ينتج االختناق عن استنشاق ھواء غیر صالح للتنفسن بسبب   

  .تھويةاالحتراقات في أماكن دون 

يصبح الھواء خانقا إذا تجـاوزت فیـه نـسبة غـاز ثنـائي              :  مثال

  .%10أوكسید الكربون 

 التسمم

Intoxication 

ينتج عن االحتراقات بعض الغـازات الـسامة كثنـائي أوكـسید            

الكبريت و أحادي أوكسید الكربونن و التي تشكل خطرا على         

  الكائنات الحیة قد يؤدي بھا إلى الموت 

يحدث تسمم نتیجة استنشاق ھـواء ، يمثـل فیـه غـاز          : مثال  

  .%0.5أحادي أوكسید الكربون نسبة 

 تھويـة المطـبخ و األمكنـة التـي     -

توجد فیھا أجھزة التدفئـة ، التـي        

  .تشتغل بالمحروقات 

 صـــیانة األجھـــزة التـــي تعتمـــد -

ــة ، لتفـــادي    ــات الغازيـ المحروقـ

 .االحتراقات غیر الكاملة

  المصطلحات العلمیة
Protection:  وقاية – Dagers :أخطار -Pyrolyse: حل حراري  -

www.adirassa.com
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                            +            

عنھا  جـــــــــتنت 
 بــــــتتطل 

ثلةـــــأم 

                   يصنف إلى فــــــي                       فــــــي 
ـ بـيضر 

خطر على                                                                                                                               

احتراق التبغ احتراق البوتان احتراق الحديد تراق الكربوناح

 كامل  غیراحتراق احتراق كامل  الھواء ثنائي األوكسیجین

االحتراقات

كیمیائي تحول

المحروقالمحرق أجسام جديدة 

صحة االنسان

www.adirassa.com
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I( االحتراقات تفاعالت كیمیائیة: 

  . أجسام جديدة تظھر و قمحرق و الجسم المحروكل من الجسم ال يختفي االحتراقأثناء  ●

   .تفاعالت كیمیائیةاالحتراقات تحوالت كیمیائیة تسمى  ●

  .النواتج و تسمى األجسام الجديدة بالمتفاعالت تسمي األجسام المشاركة في االحتراق ب ●

   : التالیةبالتعبیر الحرفي  التفاعل الكیمیائيحصیلة نعبر عن ●

  المتفـــــــــــــــــــــاعالت            حى التفاعلـــــــيدل على من      النواتــــــــــــــــــــــــج                       

     أجـسام جديـدة   تظھـر  و لمتفـاعالت  أثنـاءه أجـسام تـسمى ا    تختفـي  تحـول كیمیـائي  التفاعل الكیمیـائي  

   .النواتجتسمى 

 للمادة من حالة إلى أخـرى  الحالة الفیزيائیة فیه فقط    تتغیر تحول    للمادة ھو  التحول الفیزيائي : ملحوظة  

  .دون ظھور أجسام جديدة)صلبة ،سائلة ، غازية(

  .تحول فیزيائي تتحول خالله الحالة الفیزيائیة للمادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة:  اإلنصھار -: أمثلة 

  .ل خالله الحالة الفیزيائیة للمادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازيةتحول فیزيائي تتحو:  التبــخر  -            

II( أخرى دون االحتراقات كیمیائیة تفاعالت: 

  مغنطیس                        موقد بنسن                                   : التفاعل الكیمیائي بین الحديد و الكبريت -1

                                                                                                          تجربة-أ

                آجورة  

  نقريب مغنطیس من الجسم الناتج                                 نسخن الخلیط بواسطة موقد بنسن           كبريتالحديد و الخلیط من               

  مالحظات -ب

  . استمرار توھج الخلیط رغم ابعاد الموقد-

  .كبريتور الحديد تكون جسم صلب أسود رمادي ال ينجذب من طرف المغنطیس، يسمى -

  . اختفاء كل من الحديد و الكبريت-

  : استنتاج -ج
  . بین الحديد  و الكبريتتفاعل كیمیائي تكون كبريتور الحديد ناتج عن -       

  :       عل الحديد مع الكبريت نعبر عنه بالحصیلة التالیةتفا -       

  الكبــــــــــــــريت     +                       كبريتور الحديد                                              الحــــــديــــــد         
  )             صلب)                                 (صلب                    ()                                    صلب (                    

  
  : IIلتفاعل الكیمیائي بین الكربون و أوكسید النحاس ا-2

 تجربة-أ

   مالحظات-ب

  : تسخین الخلیط  نالحظ أثناء 
                                                                            خلیط من الكربون                                                                                                                                                   

 IIو أوكسید النحاس                                                                                                                                                                         

 . ثنائي أوكسید الكربون غاز  تعكر ماء الجیر مما يعني تكون-
                                            تعكر ماء الجیر                                                                                                                                                                                  

  النحاس                                                                                                  .  إنه النحاس، تكون جسم أحمر آجوري-

  : استنتاج -ج

 ينـتج عنـه النحـاس و غـاز             تفاعل كیمیـائي   II تسخین الخلیط المتكون من الكربون و أوكسید النحاس          -       

  .ثنائي أوكسید الكربون

  :       مايلي ب II أوكسید النحاس حصیلة تفاعل الكربون معنعبر عن  -       

       IIأوكسید النحاس +   ثنائي أوكسید الكربون                                    االكربون   +   نحاس  ال                 
               )صلب (     )             صلب (                                                )غـــــــاز  (             )   صلب (                 

 
 

  ت العلمیةالمصطلحا
 II: Oxyde de CuivreII أوكسید النحاس-Cuivre:  نحاس-Produit:ناتج –Reactif: متفاعل   -

  میائيیمفھوم التفاعل الك
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I( قانون انحفاظ الذرات: 

  .ينتج عنه غاز ثنائي أوكسید الكربون تفاعل كیمیائي احتراق الكربون في ثنائي األوكسیجین ● 

  : جین بالحصیلة التالیة نعبر عن تفاعل الكربون و ثنائي األوكسی ● 

  الكربون +                                             ثنائي األوكسیجین        ثنائي أوكسید الكربون                 
  )صلب     (             )    غـــــاز                      (                             )          غــــاز                   (       

    :نمثل حصیلة التفاعل باستعمال النماذج الجزيئیة كما بلي  ● 

                                                                                                                        +             +  
  

  
) بعـد التفاعـل   ( النـواتج    التي تكون    ھي نفسھا ) فیل التفاعل   ( الذرات التي تكون المتفاعالت      نالحظ أن  ● 

 خـالل ھـذا   انحفظـت نوعـا و عـددا   نقـول أن الـذرات    . ، لكنھا مرتبطة بكیفیـة مختلفـة      النوع  و العدد   من حیث   

  .التفاعل 

  استنتاج 

  . ، غیر انھا ترتبط بكیفیة مختلفةتنحفظ الذرات نوعا و عدداأثناء التفاعل الكیمیائي     
  

II( قانون انحفاظ الكتلة: 

   ربةتج -1

          

  قارورة بــــھا      
  حمض الكلوريدريك

  قطعة كلس أو طباشیر
  
  

  میزان إلكترونـــي
  

 رورة فتح القا - 3 -شادخال الكلس في القارورة                       -2 -ش                         -1-ش                                                                   

  مالحظات -2

   .348g يشیر المیزان إلى القیمة - 1 -شكل  في ال-

  :نالحظ  – 2 – في الشكل -

  .الكلوريدريك و حمض بین الكلس حدوث تفاعل كیمیائي نتیجة تكون غاز على مما يدل قطعة الكلس،جیشان + 

   .348g القیمة نفسالمیزان إلى يشیر +  

  . الكتلة، مما يدل على انفالت الغاز المتكون نالجظ تناقص قیمة – 3 – في الشكل -

                                 استنتاج  -3   

  . كتل النواتجساوييكتل المتفاعالت مجموع بحیث ،  تنحفظ الكتلةأثناء التفاعل الكیمیائي     
  
  

  : تمرين تطبیقي

.  من غاز ثنائي أوكسید الكربون50g لى عنحصل من الكربون في ثنائي األوكسیجین 12gأثناء احتراق 

  .احسب كتلة ثنائي األوكسیجین الالزمة لھذا اإلحتراق

  )المتفاعالت (  التفاعـــــــل قبل  )النواتج ( بعد التفاعــــــل 
  عددھــــــا  نوع الذرات  عددھــــــا  نوع الذرات

   الكربون - 

   األوكسیجین-

  )1(ذرة واحدة 

  ) 2(ذرتین 

   الكربون -

   األوكسیجین -

  ) 1(ذرة واحدة 

  )2(ذرتین 

  المصطلحات العلمیة

  Acide Chlorhydrique: يكحمض الكلوريدر –Conservation: انحفاظ  -

  قوانین التفاعل الكمیائي          
    

 www.adirassa.com



 13 كمال عاقیل: إعداد األستاذ                                                        إعدادي ثانوي ةالثانیالسنة -مادة العلوم الفیزيائیة 

  
  
  
  

   أمثلته من               

  
 

                                  
                                   

                                   
  ھــــــــــــــو                                                                               

                                   
                                                      له قوانین                من أمثلته                                       

  
  

  
  نتننتنت

  نانتان
  

                                                                                                                           يعتمـدان في كتابة و موازنة

  
  
  

  
  

 تفاعل الكیمیائي

  
 االحتراقات

  
  II تفاعل الكربون و اوكسید النحاس -
 
   تفاعل الحديد و الكبريت -

انحفاظ الذرات 
 نوعا و عددا

 انحفاظ الكتلة

 التحول

 التحول الكیمیائي

 التحول الفیزيائي

 التكاثف التبخر التجمد األنصھار

 )الحصیلة(المعدالت الكمیائیة
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I(  ةمعادلة الكیمیائیالكتابة: 

  تفاعل الكربون و ثنائي األوكسیجین -1

   : بالتعبیر التالي نعبر عن ھذا التفاعل  -

   : حرفیا ●

  الكربون +     ثنائي أوكسید الكربون                                      ثنائي األوكسیجین                  

  : يئیة  باستعمال النماذج الجز●

+                                                                                                                        

  . أو المعادلة الحصیلة للتفاعل ةالكیمیائیالمعادلة و يسمى ب  باستعمال رموز و صیغ المتفاعالت و النواتج●

C         +             O2                                                                                     CO2          

        . أو موازنةمتوازنةنقول أن المعادلة الكیمیائیة . انحفاظ الذرات نوعا و عددانالحظ تحقق قانون  -

   IIد النحاس أوكسی تفاعل الكربون و -2

  : ل  نعبر عن ھذا التفاع-

  :  حرفیا ●

  الكربون    + II  أوكسید النحاس                                  النحاس  +          ثنائي أوكسید الكربون 

   :التالیة ةبالمعادلة الكیمیائی ●

C    +             CuO                                          Cu                  CO2                          

        .متوازنة غیرالمعادلة الكیمیائیة                                                الذرات نوعانحفاظ نالحظ تحقق قانون  -

  .غیـــــــــــــر صـــــحیـــــــحة و                       ذرات األوكسیجینانحفاظ  عدد تحقق قانون عدمنالحظ  -

  :خالصة

  . و النواتجت نكتب فیھا رموز و صیغ المتفاعالة كیمیائیةبمعادلنعبر عن التفاعل الكیمیائي  -

   .متوازنة إال إذا كانت صحیحةال تكون المعادلة الكیمیائیة  -

  

II( زنة المعادلة الكیمیائیةموا: 

        FeS                            S        +     Fe                                              :معادلة تفاعل الحديد مع الكبريت-1

  II:            2CO   + 2Cu                          2CuO   +     Cالكربون مع أوكسید النحاس  معادلة تفاعل-2

22H      :اإلحتراق الكامل للمیثان في ثنائي األوكسیجین -3 O+ 2CO                             22O      +4CH     

25H   :اإلحتراق الكامل للبوتان في ثنائي األوكسیجین -4 O   +24CO                              2
13
2
O+  4 10C H  

                                                                                

                                                                                 210H O +  28CO                            213O + 4 102C H  

  :خالصة

       المعامالت و ذلك باستعمال  نوعا و عدداق قانون انحفاظ الذراتیبتحق كیمیائیةالمعادلة  تتم موازنة ال-

  . المناسبة يسار كل رمز أو صیغةالتناسبیة

  

 :المصطلحات العلمیة

  Equilibrage D’une Equation Chimique:  موازنة معادلة كیمیائیة–Equation Chimique:معادلة كیمیائیة -

  -الحصیلة المعادالت  -ةالكیمیائیالمعادالت            
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I.تعاريـــــــــــــــف : 

  :المادة الطبیعیة -1

،ثنـــائي األوكـــسیجین، ثنـــائي أوكـــسید   كـــل مـــادة توجـــد فـــي الطبیعـــة مثـــل المـــاء :المـــادة الطبیعیـــة 

  .........الكربون،الفوسفاط و البترول ، 

  : المادة الصناعیة -2

  : عن طريق التفاعالت الكمیائیة في المختبر و ھي نوعان ) ھاریتحض(تصنیعھا يتم كل مادة :المادة الصناعیة

   ثنائي األوكسیجینغاز مثل .تتمیز بنفس خصائص المادة الطبیعیة:  مادة صناعیة لھا مثیل في الطبیعة●

  .ةاألطعم غاز ثنائي أوكسید الكربونو بعض النكھات التي تستعمل في المشروبات و و

  ........كاللدائن و بعض أنواع الصباغة:یس لھا مثیل في الطبیعة مادة صناعیة ل●

II.بعض المواد) تصنیع(تحضیر: 

   :تحضیر غاز ثنائي األوكسیجین -1

  – انظر التبیانة جـــــانبه -: تجربة-أ

  :  مالحظات-ب

   مما ،فقدان محلول برمنغنات البوتاسیوم المحمض للون البنفسجي -

   بین الماء األوكسیجیني و  محلولحدوث تفاعل كیمیائييدل على 

  .برمنغنات البوتاسیوم المحمض

   .تكون غاز غازية داخل األنبوب مما يدل على تصاعد فقاعات -

ثنــائي   ، ممــا يــدل أن الغــاز المتكــون ھــوتــزداد توھجــا قطعــة خــشب متوھجــة فــي األنبــوب إدخــال عنـد  -

   .األوكسیجین

  استنتاج 

  . مادة صناعیةالمحضر  ثنائي األوكسیجینغاز  -    

 .)يساعد على االحتراق( الطبیعيثنائي األوكسیجین غاز  له خاصیة المحضرثنائي األوكسیجین غاز -    
  

 . يمكن استعمال ماء جافیل عوض محلول برمنغنات البوتاسیوم المحمض + :اتملحوظ

   الھواء و تقطیرهيتم الحصول على ثنائي األوكسیجین الطبیعي باسالة                  +  

   : تحضیر غاز ثنائي أوكسید الكربون -2

  – انظر التبیانة جـــــانبه -: تجربة-أ

  :  مالحظات-ب

  تكون غازية مما داخل األنبوب مما يدل على تصاعد فقاعات -

  . ، نتیجة تفاعل كیمیائي بین حمض اإليتانويك و الكلس غاز

  ثنائي أوكسید  كون ھوالغاز المت  ، مما يدل أنتعكر ماء الجیر -

   .الكربون

  استنتاج 

  . مادة صناعیة المحضر ثنائي األوكسیجینغاز  -    

  ).يساعد على االحتراق( الطبیعيثنائي األوكسیجین غاز  له خاصیة المحضرثنائي األوكسیجین غاز -    

   
  .يمكن استعمال حمض الكلوريدريك عوض محلول حمض اإليتانويك: ملحوظة

  

  حات العلمیةالمصطل
   Préparation: تحضیر-Matière Synthètique :مادة صناعیة –Matière Naturelle: مادة طبیعیة  -

   الصناعیة الموادالمواد الطبیعیة و
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III.  البترول و مشتقاته –الفوسفاط و مشتقاته :

  . الفوسفاط و مشتقاته-1

سیوم يتكـون الفوسـفاط مـن فوسـفاط الكالـ      و  ،  الفوسفاط مادة طبیعیة قلیلة الذوبان في المـاء و التربـة             ●

  : الذي نجده على شكل 

  .Ca3(PO4)2فوسفاط ثالثي الكالسیوم ذي الصیغة الكیمیائیة  + 

 .CaF2ذي الصیغة الكیمیائیة ) يحتوي على الفلور ( األباتیت + 

  التي تستعمل في الطب و الصیدلة و الصناعةمشتقاتهتصنیع الفوسفاط الطبیعي للحصول على يتم  ●

  : روره بالمراحل التالیة  و الفالحة، و ذلك بعد م

تحسین و رفع جودة الفوسفاط بعد استخراجه مـن المنـاجم و     تھدف ھذه المرحلة إلى   :  مرحلة المعالجة + 

 .........ذلك بتجفیفه و سحقه و تنقیته من المواد العضوية و ثنائي أوكسید الكربون و الطین 

إلى  طريق تفاعالت كیمیائیةنشآت كیمیائیة عن    في م  يتم تحويل الفوسفاط بعد معالجته    : التحويل مرحلة+ 

  :مواد صناعیة من أھمھا 

  حمض الفوسفوريك ، حیث يعتبر المغرب من-   

  . اھم الدول المنتجة لھذه المادة

  األسمدة الفوسفاطیة التي تستعمل في-   

  : اإلنتاج، مثل ة الفالحة للرفع من مرد ودي

 الفوسفاط الممتاز(CaHPO4 ) نحصل  

  .بتفاعل الفوسفاط مع حمض الكبريتیك یه عل

  الفوسفاط الممتاز الثالثيCa(H2PO4)2نحصل 

 التحضیر الصناعي للفوسفاط الممتاز                            .علیه بتأثیر حمض األرتوفوسفوريك على الفوسفاط

 . و مشتقاتهالبترول -2

 في سواء(البترول مادة طبیعیة تستخرج من باطن األرض ●

  .و ھو سائل أسود يمیل إلى الخضرة)  البحر أو البر

لتقطیر باعتماد عملیة ا البترولمن  طبیعةمواد استخراج يتم  ●

 .  أعمدة التقطیر المجزأ تسمىةأبراج خاصفي 

  :من مشتقات البترول نجد  ●

 غازية تدخل في اإلستعماالتمحروقات : البوتان و البروبان -

  .صناعیة و الث المنزلیة   

 .يستعمل وقودا للطائرات :  بنزين الطائرات-

  .يستعمل وقودا للسیارات :  بنزين السیارات-

  .يستعمل كذلك وقودا للطائرات : روزينــــــــــ الكی-

  .تمحركات السیارايستعمل وقودا لنوع من : ازوال ــــــــــــ الك-

  . يستعمل لتعبید الطرق :الزفـــــــــــــــت -

عمود التقطیر المجزأ للبترول  تحويل بعض مشتقات البترول عن طريق الصناعة يتم  ●

 البتروكیمیائیة إلى مواد صناعیة ال توجد في الطبیعة كالبالستیك و الصباغةو األدوية

  :المصطلحات العلمیة

Distillatio: تقطیر – Pétrole: بترول -Etape de Traitement: مرحلة المعالجة -
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I.ملوثات الھواء و مصادرھا: 

يقصد بتلوث الھواء وجـود مـواد فـي الھـواء، سـواء أكانـت غازيـة أم سـائلة ام صـلبة بكمیـات تتجـاوز الحـد                      

و يمكـن  . و بالبیئـة التـي يعـیش فیھـا    ) اإلنسان، الحیوان، النبـات  (المسموح به و تضر بصحة الكائنات الحیة      

  : ر ملوثات الھواء إلى صنفین تصنیف مصاد

  :و تتمثل في ) أي لیس لإلنسان دخل فیھا(   ملوثات طبیعیة●

  .لتي تكون عبارة عن رياح شديدة محملة باألتربة و الغبار و الزوابع الرملیة ا الترابیةف العواص-

  . البراكین التي تقذف في الھواء رمادا كثیفا يضم جسیمات صلبة و غازات مختلفة-

حرائق التي تحدث نتیجة الصواعق أو ارتفاع درجة الحرارة ، و تـسبب احتـراق الغابـات ممـا يـؤدي إلـى            ال -

  .تصاعد الدخان و غازات ، منھا أحادي اوكسید الكربون وثنائي أوكسید الكربون

  .و ھي نتیجة ألنشطة اإلنسان و تشمل وسائل النقل و المصانع) صناعیة(طبیعیةغیر  ملوثات ●

  رهمصد  الملوث

  احتراق الوقود في المصانع و محركات وسائل النقل (PS)الجزيئات العالقة

  ......احتراق الكبريت الموجود في بعض المحروقات مثل الكازوال و الفیول  )(SO2ثنائي أوكسید الكبريت

   معامل األسمدة - احتراق الكازوال و الفیول  -   )(NOو  )(NO2أكاسید اآلزوت

  ينتج عن اإلحتراقات غیر الكاملة: COينتج عن جمیع اإلحتراقات و :CO2   )(COو  )(CO2أكاسیدالكربون
 
II.تاثیر تلوث الھواء على البیئة والصحة: 

  :   على مستوى الصحة-1

 - ضـیق التـنفس  -الـسعال : نذكــــر منھا على سبیل المثـال في عدة أمراضلإلنسان  يتسبب الھواء الملوث    

 ........ التھاب القصبات الھوائیة-ض القلب أمرا- أمراض الحساسیة-الربو

 :  بیئة على مستوى ال-2

تسبب الزيادة المرتفعة في بعض الغازات مثل المیتان و بخـار المـاء و أكاسـید اآلزوت و الكربـون ارتفاعـا                 ●

  :  التي ينتج عنھا ظاھرة االحتباس الحراريرض ، و ھذا ما يعرف بفي درجة حرارة جو األ

  . القطبین المتجمدين انصھار جلید-

  . ارتفاع درجة حرارة میاه البحار و المحیطات و بالتالي موت التروات البحرية-

  .ألشعة فوق البنفسجیة تخريب طبقة الوزرن التي تحمي الكائنات من ا-

 الناتجة عن ارتفاع معدل حموضة بخار الماء الموجود في الھواء بـسبب تفاعلـه            مطار الحمضیة األسقوط   ●

  : يؤدي إلى ) (SO2وثات الھواء و خاصة مع ثنائي أوكسید الكبريتمع مل

  .إنتاجیتھا الزيادة في حموضة التربة ينتج عنھا إفساد التربة و التقلیل من -

  .الحیة الموجودة فیھا تدمیر الغابات و بالتالي القضاء على الكائنات -

   . تآكل أحجار المباني و سرعة تصدأ المعادن-

III.ن تلوث الھواءكیفیة الحد م: 

  : للحد من تلوث الھواء يجب اتخاذ عدة إجراءات منھا 

  . التوعیة باألخطار الصحیة و البیئیة لھذه الظاھرة-

 )الدراجات العادية، وسائل النقل العمومي ( استعمال وسائل نقل بديلة عن السیارة الخصوصیة-

  . صیانة محركات وسائل النقل و مراقبتھا باستمرار-

  )الطاقة الشمسیة ن طاقة الرياح ( ال الطاقات البديلة  استعم-

  .الزيادة من المساحات الخضراء و المحافظة علیھا -

  :المصطلحات العلمیة
  Pluie Acide: أمطار حمضیة –Effet de Serre: احتباس حراري -Pollution:تلوث -

  تلوث الھواء
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I.أوساط انتشار الضوء: 

  :تصنف أوساط انتشار الضوء إلــى ثالثة أصنافن و ھـــي 

الجـسم المـضيء بوضـوح،مثل    يسمح بـالمرور الكلـي للـضوء، و نـرى مـن خاللـه        :ط شفــــــاف ـــــــوس ●

  .........لملس ، الفراغ ، الماء الساكــــنالھواء، الزجاج ا

 يسمح بالمرور الجزئي للضوء، و ال نرى من خالله الجسم المضيء بوضوح،مثل ، : شفــــــاف  نصفوسط ● 

   .........،الزجاج الخشن ، الورق المزيت ، ورق النسخ

  .........لورق المقوى،  ال يسمح بمرور الضوء بتاتا ،مثل الخشب، ا :معتــــــــــمط ــــــوس ● 

II. سرعة انتشار الضوء–االنتشار المستقیمي للضوء : 

   :تجربة -1

 
  - 2 -                                 شكل                                                                         -1 – شكل       

  
  
  
  :  مالحظات-2

  ).المنبع الضوئي( الشمعة  ترى و العینقیمیةمست الثقب -1- في الشكل -

  ).المنبع الضوئي( الشمعة  ترى و العین ال مستقیمیة الثقب غیر – 2 - في الشكل -

  .  يوجد بین الثقب الھواء و ھو وسط شفاف و متجانس-

  :استنتاج -3  

  سط شفاف و متجانس وفق ينتشر الضوء من منبع ضوئي في و:  مبدأ االنتشار المستقیمي للضوء           

  . الشعاع الضوئي يسمى بخط مستقیم             

  : ملحوظتان
سرعة انتشار الـضوء   ينتشر الضوء في الفراغ أو في وسط شفاف و متجانس بسرعة كبیرة جدا تسمى ب   -

   .C=300000Km/s:  و تساوي تقريبا Cنرمز لھا بالحرف 
ــ   - ــنة م ــر اغ خــالل س ــي الف ــضوء ف ــسمى ب يقطــع ال ــضوئیة  سافة ت ــسنة ال ـــ  ال ــا ب ــز لھ ــساوي Alنرم  و ت

aL=9.46.1012Km .   

III. الحزم الضوئیة:   

  :  أنواع الحزم الضوئیة-1

  : الحزمة الضوئیة ھي مجموعة من ازلسعة الضوئیة و تصنف إلـــــــى 

  .ــوئیةتتـــــفرق و تتباعد فیــــــــھا األشـــــــعة الضــــ) : متباعدة( حزمة ضوئیة متفرقة●
  .تتـــــجمع و تتقارب فیــــــھا األشـــــــعة الضــــــوئیة) : متقاربة( حزمة ضوئیة متجمعة●
  .تكــــون فیــــــــھا األشـــــــعة الضــــــوئیة متوازية) : متوازية( حزمة ضوئیة أسطوانیة●
  :  الحزم الضوئیةتمثیل -2

  : ما يدل على منحى انتشار الضوءنمثل الشعاع الضوئي بخط مستقیم يحمل سھ 
  
  
  
  

  )متوازية( حزمة ضوئیة أسطوانیة  )     متقاربة(حزمة ضوئیة متجمعة       )متباعدة(حزمة ضوئیة متفرقة
  .فقط برسم الشعاعین الضوئیین المحدين لھـــا يمكن تمثیل الحزم الضوئیة :ملحوظة

 
  :المصطلحات العلمیة

 – Translucide: نصف شفاف –Transparent: شفاف -Milieu De Propagation:وسط انتشار -
 année Lumineuse:  سنة ضوئیة-Opaque:معتم

   لضوءانتشار ا       
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I.العلبة المظلمة :    

  : تعريف-1

 بینمـا   ،الحجـاب العلبة المظلمة ھي علبة معتمة يوجد بوجھھا األمـامي ثقـب قطـره قابـل للتغییـر يـسمى                

  .الشاشةمن مادة نصف شفافة تسمى يتكون وجھھا الخلفي 

   : اإلنشاء الھندسي لصورة بواسطة العلبة المظلمة-2

 B                                 الحجـــاب                                                                               
 AB: ضوئي                       شيء                    ثقب                                                                   الشــــاشة

     A’B’        A’                                                                                     A:صورة الشيء 

                                     B’  

 : مالحظات-أ

و مقلوبـة و تحـتفظ بـألوان    )تتكون علـى الـشاشة  النھا (تعطي العلبة المظلمة لشيء ضوئي صورة حقیقیة  

  . الضوئيالشيء

    : تفســیر-ب

  .للضوء حسب مبدأ اللنتشار المستقیمي ’A إلى النقطةالحجاب لیصل يمر عبر شعاع ضوئي A ينطلق من النقطة-

  . للضوءنتشار المستقیمياإل حسب مبدأ ’B النقطةلیصل إلى عبر الحجابيمر  شعاع ضوئي B ينطلق من النقطة-

  .صورة حقیقیة و مقلوبة و بألوان الشيء الضوئي تقاطع ھذين الشعاعین يعطي -

  :  اســـتنتاج-ج

  .لمةــــمظلبة الـــدإ العــــیر مبـــــوء لتفســـــــــمي للضــــــــــشار المستقیـــدأ اإلنتـــيعتمد مب    
  

  :  العوامل المؤثرة في الصورة المحصلة بواسطة العلبة المظلمة-3

  :  ، و ھي كاآلتي العوامل المؤثرة فیھا الصورة المحصلة بواسطة العلبة المظلمة حسب أبعادتختلف 

  ة  تصغر الصورالمسافة بین الشیئ و الحجاب، بحیث عندما تزداد  تأثیر المسافة بین الشیئ و الحجاب ●

  .و العكس صحیح

  ، بحیث عندما تزداد المسافة بین الشیاشة) عمق العلبة( تأثیر المسافة بین الشیاشة و الحجاب●

  . تكبر الصورة و العكس صحیح و الحجاب

II.التسديد الضوئي: 
   . كلمة تسديد تعني اختیار المكان أو الموضع المناسب إلصابة الھــــــدف-
تقبل العین الضوء المنبعث مـن الھـدف بحیـث يكــــون الھـدف و العـین علـى          عملیة التسديد تتم عندما تس     -

  .استقامة واحدة

  تصويب البندقیة،الرماية،التأكد من أن أجسام توجد على استقامة واحدة:من أمثلة التسديد الضوئي ھناك -

III.الظاھري لجسم رالقط   

 B .                             ھذا الجسم لھا العینخال لجسم قیمة الزاوية التي ترى منالقطر الظاھري  نسمي -

  "ألفا"و تقرأ  نرمز لھا بـ

 A  باستعمال                                                                                   AB القطر الظاھري للجسم  نحسب- 

 AB                                م ـــــــــــول الجســـــــ ط                                : التالیة
       =                   أي أن                                                       =القطر الظاھري             

        OA                         ن ــن العیــــم عـد الجسـ بع                                         

  :تمرين تطبیقي   

  . AB احسب القطر الظاھري للجسم . 20cm أمام شخص على مسافة 5cm طــوله ABيوجد جسم 

                                                                                  . القطر الظاھري لجسم ةلیست له وحدة  :ملحوظة  

  :المصطلحات العلمیة
  Condition:  شرط–Equilibre: توازن -Ensemble Etudiée: مجموعة مدروسة-

  تطبیقات االنتشار المستقیمي للضوء
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I.  بواسطة منبع ضوئي نقطـــيالظالل المحصل علیھا: 

  ).كرة مضرب( صغیرة كرة معتمة) E(و شاشة)  مثال الجیبمصباح( نضع بین منبع ضوئي نقطي:تجربة -1

  : مالحظات-2

 و ھـو الجـزء   جـزء مظلـم   و ھـو الجـزء المقابـل مـع المنبـع الـضوئي و       جزء مضاء على مستوى الكرة نالحظ  -

   .المقابل للشاشة

  . ةمنطقة مظلم و ة مضاءمنطقة على مستوى الشاشة نالحظ تكون -

  . المنطقة المظلمة و الكرة و المنبع الضوئي يوجدان على استقامة واحدة-
          الظل الخاص         الظل المحمول                                               

  
  

                                                                 منبع ضوئي                                                 الشاشة      
     نقطــــي                                                                                                                      

                    (E)       لمنطقة الظ(مخروط الظل(   
                 منطقة مضاءة                            

  : استنتـــاج-3

  : ــي نحصل علــــى الظالل التالیةعند إضاءة جسم معتم بواسطة منبع ضوئي نقطـ     

  .الجزء المظلم من الجسم المعتم  : اصـــــ الظل الخ-       

  .التي تتكون على الشاشةالمنطقة المظلمة :  الظل المحمـــول-       

  .  الخاص و الظل المحمولالظلالمنطقة غیر المظاءة بین :  مخروط الظل أو منطقة الظل-       
 

II. الظالل المحصل علیھا بواسطة منبع ضوئي غیر نقطـــي: 

 ).كرة مضرب( نضع بین منبع ضوئي غیر نقطي و شاشة كرة معتمة صغیرة: تجربة-1

  : مالحظات-2

   .لظل الخاص للكـــــرة تكـــون ا-

  . تكـــون مخروط الظل أو منطقة الظل-

  :  تكـــون ثالث مناطق علــى مستوى الشاشة و ھي -

  منطقة مضاءة. 

 الظل المحمول للكرة. 

  شبه الظل المحمولمنطقة شبه مظلمة تفصل بین المنطقة المضاءة و الظل المحمول تسمى.  
            شبه مخروط الظل                                                                                                        

S1 
  مخروط الظل                                                           

S2  

  
     الظل الخاص                الظل المحمول                                                                      

                                                   (E)                        شبه الظل المحمول               
    منطقة مضاءة                                                                   

  :استنتاج -3

   :التالیةعند إضاءة جسم معتم بواسطة منبع ضوئي غیر نقطـــي نحصل علــــى الظالل         

  . شبه مخروط الظل- مخروط الظل-شبه الظل المحمول  - الظل المحمـــول-  الظل الخـــــاص-       

        

      

  :المصطلحات العلمیة

 Pénombre Portée: الظل المحمول شبه-Ombre Portée: ظل محمول – Ombre Propre : ظل خاص -

       الظـــــــالل  
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III. رـــــوار القمــــــأط  

   3500Km. و  يبلغ قطره زھاء384000Kmالقمر ھو الجرم الوحید التابع لكوكب األرض و يبعد عنھا بحوالي  -

 . القمر ال يضيء بنفسه و أنما يعكس ضوء الشمس-

، كما يدور حول قمريةاعة و تسمى ھذه المدة  س12 يوما و 29القمر يدور حول األرض دورة كاملة خالل  -

  .نفسه في نفس المدة لذلك تظل نفس الواجھة من القمر مقابلة لألرض

، منھا أربعة رئیسیة و ) مظاھر القمر(أطوار القمر خالل القمرية يظھر القمر على أشكال مختلفة تسمى -

  :ھي 

 ال يظھر القمر للمالحظ األرضي الذي ينظر في        لذا . مظلمايكون وجه القمر المقابل لألرض: غیاب القمــر

 .و تبدأ القمرية مباشرة بعد ھذا الطور. اتجاھه

 فقط ، و يحدث ابتداء من لیلة الیوم السابع من النصف األيمن للقمريرى المالحظ األرضي  : الربــع األول 

 .القمرية

 و يحدث ذلك لیلة الرابع  على شكل قرص مضاءالوجه المضاء للقمر يرى المالحظ األرضي :الـبــــــــــدر ، 

 .عشر من كل القمرية

 بعد طور البدر  طیلة اللیل و أثناء النھار ، و يحدث النصف األيسر للقمريرى المالحظ األرضي  : الربـع األخیر

 .بسبعة أيام

  : األطوار األربعة الرئیسیة أطوار أخرى ، و ھي  بین توجد-

 ھالل متضائل(و بعد غیاب القمر ) ھالل متعاظم(ب القمريظھر بعد غیا : ھاللــال.( 

 محذب متضائل(و بعد البدر ) محذب متعاظم(يظھر بعد الربع األول : محذبال. ( 

IV.  خسوف القمر–كسوف الشمس  
  : كسوف الشمس-1

 مر ــــ الشمس ظاھرة تحدث عندما يوجد القكسوف

  .  الشمس و األرض على استقامة واحدةبین

  ةـــتشاھده ساكنة توجد في منطق :  كسوف كلي-

  واليـــالظل المحمول للقمر على األرض، و يدوم ح

  . دقائق7

  ةـتشاھده ساكنة توجد في منطق:  كسوف جزئي-

  .شبه الظل المحمول للقمر على األرض

 " ظاهرة كسوف الشمس                            " . يكون القمر في طور الغیاب أثناء الكسوف:ملحوظة

  :رمقسوف الخ -

 بین القمر ظاھرة تحدث عندما توجد األرض سوفخ

  . القمر على استقامة واحدة الشمس و

  عندما يوجد القمر بأكمله في مخروط :  خسوف كلي-

  .ظل األرض ، وتستغرق مدته حوالي ساعة و نصف

  عندما يوجد جزء من القمر في:  خسوف جزئي-

  . مخروط ظل األرض 

    .سوفخ أثناء الالبدرمر في طور  يكون الق:ملحوظة

 "                                        ظاهرو خسوف القمر                                                                                                                  " 

  
  

  :المصطلحات العلمیة

 Eclipse du Soleil: كسوف الشمس – Elipse de la lune: خسوف القمر -
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I.  تعريف–علم الفلـــك -: 

 اآلالتعلم الفلك ھو علم يھتم بدراسة األجرام السماوية ، و ذلك بفضل إكتشاف المنظار و غیره من 

ا مشاھدة و مراقبة أعداد.....) البیروني، الكندي، غیث الدين الكشاني( الفلكیة ، حیث استطاع علماء الفلك

. كالنجوم و الكواكب و التعرف على كثیر من خصائصھا بشكل علمي دقیقھائلة من األجرام السماوية

II. معــرفة أولیة للكــــون: 

الكون فضاء شاسع ال متناھي الحدود ، تتخذ فیه المادة شكل سحب من الغاز و الغبار أو شكل أجرام 

دد ال نھائي من المجرات ، تضم كل واحدة منھا يحتوي الكون على ع.  األنواع و األشكالةسماوية مختلف

  .عددا ال حصر له من النجوم 

يشكل الھیدروجین أھم عنصر فیھا، حیث يتحول ) ملتھبة(ھي أجسام غازية متوھجة :  النجـــــــــــــــوم-1

حسب و تختلف النجوم .إلى عنصر الھیلیوم عن طريق تفاعالت نووية تحدث داخل النجــــــمھذا األخیر 

  .كتلتھا و لمعانھا ، كما تعرف تغیرات عمیقة أثناء حیاتھا

  ). ملیون كلم 150000000Km) 150الشمس نجم و ھو اقرب نجم إلى األرض يبعد عنھا بحوالي : ملحوظة

الفلكیون القدامى في ) تصورھا(ھي مجموعة نجوم تبدو كأشكال ھندسیة تمثلھا:  المجموعات النجمیة-2

 ...)الدب األكبر، األسد(أوحیوان...) برج الجوزاء، برج التوأم(أو أشخاص...)یزان، برج العربةبرج الم(صورةأشیاء

  . كبیرة من النجوم و السحب الغبارية و الغازيةالمجرة ھي مجموعة  :  المجــــــــــــرات-3

  . ينتمي نظامنا الشمسي إلى مجرة درب التبانة -

  .ة المرأة المسلسلة أقرب مجرة لمجرة درب التبانة ھي مجر-

:  أصناف من المجرات 3 تأخذ المجرات في الكون أشكاال مختلفة ، حیث نجد -

 بیضوية الشكل : لمجرات اإلھلیلیجیةا.

 لھا أذرع لولبیة تنطلق من النواة:رات اللولبیة ــــــالمج .

 لیس لھا شكل محدد : رات الالمتسقةـالمج .  

III.  بنیة النظام الشمسي:  

ي يتكون من نجم مركزي ھو الشمس، و من أجرام سماوية تدور حوله تتمثل في الكواكب النظام الشمس

 .التسعة و أقمارھا و النیازك و المذنبات

كل كوكب من كواكب المجموعة الشمسیة حول نفسه، و تدور جمیعھا حول الشمس  يدور : الكواكب -1

  : إلىھا تصنف الكواكب حسب طبیعت. في مدارات بیضوية و في منحى واحد

: تتمیز بصغر حجمھا و صالبة قشرتھا و ھي األقرب للشمس و تضم على التوالي): زلزالیة( كواكب صخرية-

 .عطارد ، الزھرة ن األرض و المريخ

و تضم المشتري و زحل و أورانوس و ) الكواكب العمالقة(تتمیز بضخامة كتلتھا و حجمھا : ةـــ كواكب غازي-

  .نیتون

  . كوكب بلوتون ألي من ھذين النوعین، فھو صغیر جدا و صلب جلیديال ينتمي: ملحوظة

 أجرام سماوية تتكون من نواة صلبة جلیدية تقدف غازات أو غبار على شكل ذنب طويل يمتد :المذنبات -2

  . سنة تقريبا76في اإلتجاه المعاكس للشمس مثل مذنب ھالي الذي يظھر كل 

 تقريبا، تجتذبھا األرض فتدخل المجال الجوي Km1000 صخرية ال يتجاوز قطرھا أجرام سماوية: یازكـــ الن-3

  . فترى كنجم يھوى نحو األرض،و تلتھب

  :المصطلحات العلمیة
 Planète: كوكب-Galaxie :مجرة –Univers : الكون –Astonomie: علم الفلك-

Comète:  مذنب – Astéroide:  نیزك -

 مفاھیم أولیة حول علم الفلك
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I( التمییز بین التوتر الكھربائي المستمر و التوتر الكھربائي المتناوب الجیبي:

.معاينة تغیر التوتر الكھربائي بداللة الزمنيستعمل جھاز راسم التذبذب ل

   التوتر الكھربائي المستمر-1

 .نصل القطب الموجب و القطب السالب للعمود على التوالي بمدخل و ھیكل راسم التذبذب :ربةــــ تجـــ-أ

 : مالحظات-ب

 بداللة  العمودرتغیر توت يمثل  المنحنى المشاھد على شاشة راسم التذبذب-

 ). للشاشةالمحور األفقي( لمحور الزمنمواز مستقیم عبارة عن و ھوزمن  ال

   .توتر مستمر، نقول أنه  الزمن بداللةال يتغیرالعمود توتر  -

  : استنتاج-ج

 .ال يتغیر بداللة الزمن التوتر المستمر، توتر - 

      .  مستمر توتر العمود توتر- 

 مستمرالتوتر المنحنى                                                                     تناوب الجیبي التوتر الكھربائي الم-2

  .بمدخل و ھیكل راسم التذبذبمربطي مأخذ التیار المنزلي  نصل :ربةــــ تجـــ-أ

  : مالحظات-ب

الكھربائي توتر تغیراللمنحنى المشاھد على شاشة راسم التذبذب يمثل  ا-

 .بداللة الزمنالمنزلي 
  أن التوترنقول. منتظمة و مماثلة حول محور الزمنتموجانعبارة   المنحنى-

  . توتر متناوب جیبيالكھربائي المنزلي  

  .تغیرمتوتر ، نقول أنه يتغیر بداللة الزمن جیبيالالمتناوب  توترال -

  : استنتاج-ج

. توتر متناوب جیبيالتوتر الكھربائي المنزلي  -    

 تناوب الجیبيمالتوتر المنحنى   .متغیرتوتر  جیبيالالمتناوب  التوتر - 

...).توتر مثلثي، توتر مستطیلي(ل أخرى للتوتر المتغیر دون التوتر المتناوب الجیبيا ھناك أشك:ملحوظة

II( ممیزات)التونر الكھربائي المتناوب الجیبي) اتیصاخ: 

: و ھي ) خاصیات( للتوتر الكھربائي المتناوب الجیبي أربع ممیزات

 .)التوتر األقصى(القیمة القصوى -1 

،و تقاس بواسطةو ھي أكبر قیمة يأخذھا التوتر،mUنرمز لھا بالرمز

 :                        مع أن : العالقةبتطبیق   أوالتذبذبراسم 

n  :بـ عدد التدريجات الموافقة للقیمة القصوى )div.( 

Sv  :الرأسیة بـ الحساسیة )V/div.(    

Um :  القیمة القصوى بـ)V.(  

  ).التوتر الفعال(القیمة الفعالة -2

 و تقاس بواسطةالفولطمتر أو باستعمال العالقةeUرمز لھا بالرمزن

1.41: التالیة
m

e

UU 1.41یجةـــــــــنتm eU U 

 :المصطلحات العلمیة

–Alternatif: متناوب–Valeur efficace:قیمة فعالة – Valeur maximale : قصوىقیمة 

 التیار الكھربائي المتناوب الجیبي 

m vU n S 

mUT
( )U v

( )t s

( )U v

( )t s

( )U v

( )t s
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  . الــــــدور-3

، و ھو المدة الزمنیة التي يستغرقھا التوتر بین قیمتین قصويین متتالیتین، و يحسبTنرمز له بالحرف

:        التالیةبتطبیق العالقة

 )s/div(الحساسیة األفقیة بـ  
 )s(دور ــــــال                           

                                       )مدة الكـــــسح ( أو 

 ).div( بـ عدد التدريجات الموافقة للدور 

  . التـــــردد-4

.Hz بالرمز رتز و لوحدته الھfله بالحرفنرمز  -

: ن ونعبر عنه بالعالقة  التردد يمثل عدد األدوار في التانیة الواحدة-
1f
T

یجةـــــــنت
1T
f



  :خاصیات التیار الكھربائي المتناوب الجیبي

 .ي عن التوتر الكھربائي المتناوب الجیبي ينتج التیار الكھربائي المتناوب الجیب-

:  للتیار الكھربائي المتناوب الجیبي أربع ممیزات و ھي -

 .)الشدة القصوى(القیمة القصوى -1

.A،و ھي أكبر قیمة يأخذھا التیار الكھربائي، وحدتھا األمبیر نرمز لھا بالحرف mIنرمز لھا بالرمز
  ).الشدة الفعالة(القیمة الفعالة -2

ر األمبیر مت و تقاس بواسطةeIرمز لھا بالرمزن -

:  ترتبط الشدة القصوى و الشدة الفعالة للتیار الكھربائي المتناوب الجیبي بالعالقة التالیة -

                        
یجةـــــــــنت

                     

  . الــــــدور-3

  .دور التیار الكھربائي المتناوب الجیبي يساوي دور التوتر الناتج عنه

  . التـــــردد-4

 .تردد التیار الكھربائي المتناوب الجیبي يساوي تردد التوتر الناتج عنه

  :المصطلحات العلمیة

Période :دور -Intensité efficace: شدة فعالة -Intensité maximale: شدة قصوى -

Hertz: ھرتز -fréquence: تردد -Tention:  توتر-

hT n S 
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I( التمییز بین قطبي مغنطیس : 

ھذه خالئط  ، و بعض الحديد أو النیكل المكونة من  األشیاءجذبالمغنطیس جسم صلب يتمیز بخاصیة  ●

  .المواد المغنطیسیة، وتسمى ھذه األشیاء المواد

  -1-شكل     شكل مستقیم ، مغنطیس علىمغنطیس : حیث نجد تتعدد أشكال المغانط  ●

  )-1-الشكل ...(دائري،مغنطیس  ،  ، إبر ممغنطةU حرف

  تلتصق، فإنھا وسط مجموعة من المواد المغنطیسیةمغنطیس  عند وضع ●

  -2-شكل )                           -2-الشكل (. المغنطیسقطبايسمى ھذان الطرفان .یه بطرف

   قطب جنوبي و N نرمز له بالحرفقطب شماليللمغنطیس قطبان،  ●

  -3-شكل                                       )                                    -3-الشكل(.Sنرمز له بالحرف

II( التأثیر البیني المغنطیسي:  

   :تجربة -1

  
          تجــاذب  تنافـــــر                                                          تنافـــــر                            حامل    

      تقابل قطبین مختلفین           تقابل قطبین مماثلین                                      لینتقابل قطبین مماث                    
   مالحظات-2

  . بین المغنطیسینتنافرللمغنطیس اآلخر يحدث القطب الشمالي ألحد المغنطیسین قبالة القطب الشمالي  عند وضع -

  . بین المغنطیسینتنافرللمغنطیس اآلخر يحدث قطب الجنوبي الألحد المغنطیسین قبالة القطب الجنوبي  عند وضع -

ــة  القطــب الــشمالي  عنــد وضــع - ــین تجــاذبللمغنطــیس اآلخــر يحــدث  القطــب الجنــوبي ألحــد المغنطیــسین قبال  ب

  .المغنطیسین

   استنتاج -3

   :يؤثر مغنطیس على آخر بحیث       

  . بینھماتنافريحدث لمغنطیسین، ) من نفس النوع(قطبین مماثلینعند تقابل + 

      . بینھماتجاذب لمغنطیسین، يحدث قطبین مختلفینعند تقابل + 

     
III( مفھوم المجال المغنطیسي  

   :تجربة -1

                                                إبعاد المغنطیس عن تقريب مغنطیس                                  

                                                        المسمار تدريجیا                 من المسمار                               
  مسمار     
   مالحظات-2

  .لمغنطیس ا ھذا األخیر من طرفانجذابنالحظ ،  المغنطیس من المسمار بيقرت عند -

إلـى أن   تـدريجیا   المغنطـیس للمـسمار   نقـصان جاذبیـة      نالحظ،  تدريجیان المسمار   ع المغنطیس   ابعاد عند   -

  . تنعدم

   استنتاج -3

  . منه فقط قريبة المواد المغنطیسیة إذا كانت ذبجي المغنطیس -    

ــه،    -   ــیط ب ــضاء المح ــن الف ــز م ــي حی ــیس ف ــدث المغنط ــسیا يح ــواد    مجاال مغنطی ــه الم ــن طرف ــذب م    تنج

  .هفیالمغنطیسیة إدا وجدت 

      . من المغنطیس  قريبةالمواد المغنطیسیة  كلما كانتقويا المجال المغنطیسي  تأثیر يكون-  

  

  :یةالمصطلحات العلم
 Chomp Magnétique: مجال مغنطیسي-Répulsion:تنافر– Attraction: تجاذب–Aimant :مغنطیس -

  يالمجال المغنطیس  

  
 

N S
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I( ظاھرة التحريض المغنطیسي :

 :تجربة -1

         تقريب المغنطیس من الوشیعة    إيعاد المغنطیس عن الوشیعة     دوران المغنطیس أمام الوشیعة سكون حالةمغنطیس فيال

 للوشیعة مربطان و ھما طرفا السلك . تتكون من سلك موصل ملفوف بانتظام حول أسطوانة عازلة: عة ــــــوشیــــال

.و وجھان و ھما طرفا األسطوانة

 جھاز يمكـــن من إبراز مرور تیار كھربائي شدته ضعیفة جدا :وأمبیرمترالمیكر. 

   مالحظات-2

 تیار كھربائي عدم وجود ، مما يدل على شدة تیار المیكوأمبیر متر إلى أية ال يشیر سكون المغنطیس عند -

 .في الدارة

  .بةشدته موج تیار كھربائي ظھور، نالحظ تقريب المغنطیس من الوشیعة عند -

  .شدته سالبة تیار كھربائي  ظھور، نالحظإبعاد المغنطیس عن الوشیعة عند -

 .بالتناوب موجبة و سالبة تیار كھربائي شدته  ظھور، نالحظدوران المغنطیس أمام الوشیعة عند -

   استنتاج -3

في الوشیعة،يسمى  تیار كھربائي   تولید   الوشیعة أمام   المغنطیس )تقريب،إبعاد،دوران(حر كة ينتج عن    -    

 .التحريض المغنطیسيو تسمى الظاھرة  .المحرضالتیار الكھربائي 

 ).غیر مستمر(  التیار الكھربائي المحرض تیار كھربائي متناوب - 

 . يسمي المغنطیس المحرض و الوشیعة المحرض- 

II( تطبیقات ظاھرة التحريض المغنطیسي:

-لھوائیة ا- منوب الدراجة العادية-1

 مكونات منوب الدراجة العادية –أ 

: يتكون منوب الدراجة العادية من العناصر األساسیة التالیة

 .مغنطیس ملتحم بأكرة قابلة للدوران :  الـــدوار+

 .وسیعة ساكنة :  الساكن+

  منوب الدراجة العادية) عمل(بدأ إشتغال م-ب

یس أمام الوشیعة ، وتعرف ھذه الظاھرة بالتحريض  عندما تدور األكرة بواسطة العجلة يدور المغنط-

: المغنطیسي التي ينتج عنھا 

  متناوب توتر كھربائي  ● 

  .تیار كھربائي متناوبينتج عن التوتر الكھربائي ھذا  ● 

  : عندما تزداد سرعة دوران المغنطیس ينتج عنه -

إضاءة في الزيادة  ينتج عنھا التیارالكھربائيشدة  في ازديادللتوتر،و بالتالي القیمة القصوى  في ازدياد ● 

  .مصباح الدراجة

 . التوتر الكھربائي ازدياد تردد ●  

  :المصطلحات العلمیة
 -Production : تولید –Bobine: وشیعة –Induction Magnétique:تحريض مغنطیسي -

Stator: الساكن– Rotor:  الدوار-Courant Induit:  تیار محرض-

www.adirassa.comتولید التیار الكھربائي المتناوب الجیبي
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  لمحول الكھربائي ا -2

أو        :  نرمز للمحول الكھربائي بالرمز -

:  يتكون المحول من -

عبارة عن نواة حديدية ملفوفة بوشیعة ذات عدد محدد من اللفات، و لھا مربطین    و    : دارة األولیةـ ال● 

.EU و نرمز له بـ توتر الدخولى التوتر بینھما  و يسممربطا الدخوليسمان 
عبارة عن نواة حديدية ملفوفة بوشیعة ذات عدد محدد من اللفات، و لھا مربطین    و    :  الدارة الثانوية●

.SU و نرمز له بـ توتر الخروج و يسمى التوتر بینھما مربطا الخروجيسمان 

S:  و نعبر عنھا بالعالقة التالیةrنرمز لھا بالحرفنسبة تحويل  يتمیز المحول الكھربائي ب-

E

Ur
U



1rن ، أي أ. من قیمة توتر الدخولأصغر للتوتر ، إذا كانت قیمة توتر الخروج خافضا يكون المحول -  .

1rن ، أي أ.دخولـ من قیمة توتر الرـ أكب للتوتر ، إذا كانت قیمة توتر الخروجرافعــا يكون المحول -  .

 طةاالخط

  :المصطلحات العلمیة

Circuit Secondaire :  دارة ثانوية –Circuit Primaire   :  دارة أولیة –Transformateur  : محول -

Abaisseur:  خافض – Elévateur:  رافع -

1E1S

2S2E
1E

1S

2S2E

1E2E

2S 1S
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I( ممیزات مأخذ التیار المنزلي:

  : تیار الكھربائي المنزلي على ثالثة مرابط و ھي  يتوفر مأخذ ال-

 .البراغي للمفك  و يسمح بتوھج المصباح الكاشفحمراءلدينة بيغلف الذي الطور بسلك متصل:رمربط الطو ●

  . أو سوداءزرقاءو يتم تغلیفه بلدينة السلك المحايد  متصل ب:المربط المحايد ●

 .ھما معا أو األخضر أو ألصفراب ، ويتم تغلیفه رض باألسلك نحاسي سمیك متصل: المربط األرضي ●

220eU:  التوتر الفعال بین سلك الطور ة السلك المحايد قیمته - V.

220eU: التوتر الفعال بین سلك الطور و المربط األرضي قیمته - V.

0eU : االرضي قیمته التوتر الفعال بین السلك المحايد و المربط - V.

 .أحادي الطور، يسمى تركیبا سلك طور واحدالتركیب المنزلي يتوفر على : ملحوظة

II( عناصر التركیب المنزلي األحادي الطور:

 .بواسطة سلك الطور و السلك المحايدكھربائي إنطالقا من شبكة التوزيع  يتم تزويد المنزل بالتیار ال-

 :ن التركیب المنزلي األحادي الطور من العناصر التالیة يتكو-

يركب بمدخل المنزل يمكن من تحديد : العداد الكھربائي ●

 .اإلستھالك الشھري

 .يلعب دور قاطع عام للتیار بالمنزل:الفاصل التفاضلي●

 .تركب على التوالي مع األجھزة المراد حمايتھا: الصـــھائر  ●

 سي سمیك متصل بأساس المنزل سلك نحا:السلك األرضي ●

  .و ترتبط به جمیع المرابط األرضیة لمآخذ التیار بالمنزل

 بین سلك الطور و السلك المحايد، و بھذا التوازيالتركیب المنزلي على في  الكھربائیة ةاألجھز تركب -

 .تكون تشتغل يشكل مستقل عن بعضھا البعض

III( أخطار التیار الكھربائي المنزلي : 

 .أخطار على اإلنسان وأخطار على األجھزة: أخطار التیار الكھربائي المنزلي إلى صنفین ھما تصنیفيمكن

 :تتجـــــلى في  :  على اإلنسان المنزليرا لتیاأخطار -1

 : عند لمس الصعق الكھربائي -

 سلك الطور و السلك المحايد في نفس الوقت. 

 سلك الطور و جسم اإلنسان في تماس مع األرض. 

 ھاز الكھربائي في حالة تماسه مع سلك الطور و جسم اإلنسان في تماس مع األرضھیكل الج. 

 : في الحاالت التالیةحدوث دارة قصیرةنتیجة ارتفاع درجة حرارة األسالك عند   إندالع الحــريـــق-

 إذا حصل تماس بین سلك الطور و السلك المحايد العاريین. 

 فوق سالك قیمة معینة و محددة ، و تسمى ھذه الظاھرة إذا تجاوزت شدة التیار الكھربائي في األ

. كإستعمال مأحذ تیار واحد لعدة استعماالت مثالشدة التیار

  أخطار التیار المنزلي على األجھزة الكھربائیة-2

  .شدته تفوق شدة تیار اشتغالھا العادي   تشغیلھا بتیار كھربائي دتتلف األجھزة الكھربائیة عن

  . ستتلف 15A بتیار شدته 10Aل مكواة شدة تیار اشتغالھا العادي  عند تشغی:مثال

 :المصطلحات العلمیة

 MonoPhasé :  أحادي الطور –Fil Neutre   :  السلك المحايد –Fil de Phase:  الطورسلك -

Compteur Eléctrique : عداد كھربائي– Surintensité:  فوق شدة التیار– Eléctrocution:صعق كھربائي-

www.adirassa.comالتركیب الكھربائي المنزلي
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IV( الوقاية من أخطار التیار الكھربائي 

  : للوقاية من أخطار التیار الكھربائي المنزلي يجب 

 تفاديا لتعرض األشخاص للصعق الكھربائي أثناء لمسھا ، و كذا ) البالستیك( تغلیف األسالك بمادة عازلة

. حدوث حرائقتفاديا

  ھرة فوق شدة التیار ، حیث ينصھر السلك  الكھربائیة و كذا ظاةاألجھز إتالفتفاديا إستعمال الصھائر

 .المكون لھا فتفتح الدارة

  استعمال السلك األرضي تفاديا لتعرض األشخاص للصعق الكھربائي عند لمسھم لھیاكل األجھزة في

.حالة حدوث تماس بین الھیكل و سلك الطور

 التالیةإستعمال الفاضل التفاضلي، حیث يقطع التیار الكھربائي تلقائیا في الحاالت  :

  0تجاوزت شدة التیار في المنزل القیمة المحددة على الفاصلإذا + 

في حالة تماس سلك الطور بھیكل الجھاز القیمة المسجلة  IFذا تجاوزت شدة التیار المتسربة إ+ 

 .في حالة استعمال فاصل أكثر حساسیة   30mA أو 500mAعلیه

 شدة التیار المتسربة                                    لمحایدشدة التیار في السلك ا 

شدة التیار في سلك الطور  

 ركیب ــــــــت      

 رهــــــعناص 

من اية ــــــتمكن الوق 

 تكـــــــون 

  :المصطلحات العلمیة
Disjoncteur Differentiel: فاصل تفاضلي –    :Protection:وقاية  -

PF NI I I 

التركیب الكھربائي المنزلي

أحادي الطور

األسالك  العداد الفاصل الصھائر

ضيراألسلك ال لمحايداسلك ال سلك الطور

مأخذ التیار الكھربائي  بائيأخطار التیار الكھر
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I( كھربائیة بسیطةتأثیر مقاومة في دارة : 

 تجربة-1

 عكس مربطي  تغییر موضعإضافة مقاومة  

 المقاومة     المقاومة على التوالي 

  مالحظات -2

 . الكھربائي في الدارةانخفاظ شدة التیار ، مما يدل على 2 المصباح في التركیب انخفاظ في إضاءة -

 . شدة التیار الكھربائيال تتغیر - 3 – في التركیب عكس مربطي المقاومة عند -

  . شدة التیار الكھربائيال تتغیر - 4 - في التركیبر موضع المقاومةتغیی عند -

  استنتاج -3

 . شدة التیار في الدارةتنقص في دارة كھربائیة بسیطة ، إضافة مقاومة على التوالي عند -    

 ).متشابھان(مربطان مماثالن المقاومة لھا - 

: الحي الموحد  نرمز للمقاومة بالرمز اإلصط- 

II( قیاس قیمة مقاومة كھربائیة:

:  و نتبع المراحل التالیةمة المقاومة نستعمل جھاز األومتر، لقیاس قی

 . لألومترCOM و Ω نصل مباشرة مربطي المقاومة بالمربطین -

  . في منطقة عیارات األومتراالنتقاء نضع زر -

 . قراءة قیمة المقاومة على شاشة الجھاز-

   .Ω و نرمز لھا بـ األوم كتابة قیمة المقاومة متبوعة بالوحدة التي ھي -

 مل صغیر و يجب تغییره بعیار أكبر ، فھذا يعني أن العیار المستع1.إذا أشار األومتر إلى الرقم        

 :بحیث Ω (M( أو المیغااأومK) Ω(مكن أن نستعمل كذلك  وحدات أخرى للمقاومة كالكیلوأومي :ملحوظة

31 10 1000K           و        
3 61 10 10M K    

III( تحديد قیمة مقاومة كھربائیة: 
 ).حلقات متقاربة و الحلقة الرابعة معزولة3( يشیرصانع المقاومة إلى قیمتھا يسلسلة من الحلقات الملونة-

 و  .يتم تحديد قیمة المقاومة باستعمال الترقیم العالمي للمقاومة حیث يوافق كل لون حلقة رقما معینا -

: نتبع المراحل التالیة 

المتقاربة على الثالثنضع المقاومة بحیث تكون الحلقات  .1

 .الیسار 

  .يدل لون الحلقة األولى من الیسار على الرقم األول. 2 

  يدل لون الحلقة التانیة من الیسار على الرقم التاني،.3 

 . و يكتب يمین الرقو األول

 .يدل لون الحلقة الثالثة على األصفار بعدالرقمین . 4 

 :التالیة حدد قیمة المقاومة  :مثال
        R=62000Ω  =62KΩ:الحل

 "جدول الترقیـــم العالمـــي للمقاومة"        :ملحوظة

يمكن تحديد قیمة المقاومة باستعمال العالقة التالیة  10 10CR A B    بحیث :

A : الرقم المقابل للون الحلقة األولى/B : الحلقة التانیة المقابل للونمالرق /C : الرقم المقابل للون الحلقة الثالثة. 
  103Ω    R=(10   (2+6                    :بالنسبة للمقاومة السابقة

R=62   1000=62000Ω=62kΩ 

 مالرق  اللـــــــــــــــــــون
           Noir0    أسود 

           Marron1    بنـــي 
         Rouge2    أحـــمر 
       Orange3    برتقالي 

         Jaune4    أصــفر 
           Vert5    أخضر 

            Bleu6   أزرق 
     Violet7    بنفسجي 

          Gris8   رمادي 
           Blanc9   أبیض 

 :المصطلحات العلمیة
Détermination:  تحديد– Valeur: قیمة -Résistance : مقاومة - : Effetتأثیر -

           المقاومة الكھربائیة

A BAB
1234
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I( قانون أوم: 

) هأسفلالشكل (ھا عبر المار  نقیس شدة التیار نغیر التوتر بین مربطي مقاومة و:تجربة -1

              أمبیر متر                                            فولطمتر 

  ةــــــقاومـم

مولد توتر مستمر قابل  
یار قاطع الت للضبط 

   نتائج و مالحظات-2

: ج في الجدول التالي ندون النتائ●

 U(V)0.5 0.8 1 2 3 4 5 6التوتر بین مربطي المقاومة 

 I(mA) 1.2 1.9 2.3 4.7 7 9.4 11.6 14شدة التیار المار عبر المقاومة 

.  تزداد قیمة شدة التیار المار في المقاومة ، كلما ارتفعت قیمة التوتر بین مربطي المقاومة

  .- المبیان أسفله-منحنى تغیرات التوتر بداللة شدة التیار: لمقاومة  اممیزة) نمثل( نخط●

 . ممیزة المقاومة عبارة عن مستقیم يمر من أصل المعلم-

   .Iيتناسب مع شدة التیار   U نستنتج أن التوتر  -

بحیث a لنحدد معامل التناسب ●
Ua
I

.

:  تنتمي إلى المستقیم إحداثیاتھا مثال Mتبر نقطة نع

U=5V و    I=11.6mA  

يعني 

يعني 

 و منه

 Ω R=430: قیاس قیمة المقاومة أو تحديدھا يعطي ●

 R=a :نكتب و R له نفس قیمة المقاومة aمعامل التناسب 

يعنــي 
U R
I
 و منــه U R I قانون أوم   و تسمى ھذه العالقة بــــ. 

  استنتاج-3
: و نكتب  .I و شدة التیار المار عبرھاRبین مربطي مقاومة جداء قیمتھا يساوي التوتر  : نص قانون أوم    

A ( U(  بـ شدة التیار المار عبر المقاومة R I   بـ التوتر بین مربطي المقاومة )V( 

  )Ω( بـ قیمة المقاومة      

.القة من عالقة قانون أوماإلشارة إلى العالقة المطبقة في حساب قیمة المقاومة و شدة التیار المار في المقاومة انط:  ملحوظات

II( العوامل المؤثرة في المقاومة:

  تختلف مقاومة األسالك المعدنیة حسب طبیعة المادة المكونة له: تأثیر عامل طبیعة المادة المكونة -1

 .مقاومة مادة الحديد أكبر من مقاومة مادة النحاس،لذلك يستعمل النحاس بكثرة في أسالك التوصیل:مثال

  .بازدياد طـــــوله مقاومة السلك المعدني تزداد: امل الطول  تأثیر ع-2 

   بازدياد قطره مقاومة السلك المعدني تنقص:  تأثیر عامل القطر - 3

 .كبیرة كانت مقاومته ،رقیقا و طويال كلما كان السلك المعدني :خالصة

  :المصطلحات العلمیة
Facteur:  عامل -Droite : مستقیم -Caractéristique : ممیزة -Loi d’Ohm : قانون اوم -

قانون أوم  

5
11.6 0.001

5
0.0116
430

U Va
I A
Va
A

a V A

 






  :ضبف إلى معلوماتيأ
- L : طول السلك.  
- S : مساحة مقطع السلك.  
 المادةالمقاومیة تعبر عن طبیعة    : -

LR
S

 



 U V

 I mA
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