دزع متٗٝدى
التلافؤ
عذد اإليهرتْٚات ايتى تعطٗٝا أ ٚتهتظبٗا أ ٚتؼاسى بٗا ايزسة أثٓاء ايتفاعٌ ايهُٝٝائى
العنصر
ٖٝ1دزٚدني

H

 1يٝجّٛٝ

3

 1بٛتاضّٛٝ

19

1

 1نًٛز

Cl 17

 1فطة

Ag

47

O8

 2أنطذني
2

الرمز

العنصر

الرمز

العنصر

الرمز

العنصر

خازصني" شْو"

30

َ 2اغٓطّٛٝ

Zn

ْٝ 513رتٚدني

N7

 513فٛضفٛز

P15

 1ايٛٝد
 2بازّٜٛ

Li

 1فًٛز

F9

 1صٛدّٜٛ

11

Na

K

َٓ 1ذٓٝص

Mn 25

 1بسّٚ

35

Br

I 53

 211حناع

 3 ,2 Cuسدٜد

26

Fe

 2نايطّٛٝ

20

Ca

Ba

 2شئبل

 2 Hg 80ايسصاص

82

Pb

Al 13

 3ذٖب

Au 79

29

 6 , 4 ,2 Mg 12نربٜت
56

 3أيَّٛٝٓٛ

الرمز

اذتدٜد ايجٓائى

S 16

سدٜدٚش

 4نسبٕٛ

اذتدٜد ايجالثى

6

C

سدٜدٜو

اجملنة ا الية ا
صبُٛعة َٔ رسات ايعٓاصش املدتًفة املشتبطة َع بعطٗا ٚتظًو فى ايتفاعٌ
ايهُٝٝائى طًٛى ايزسة ايٛاذذة ٚهلا تهافؤ خاص بٗا ٚال تٛجذ فى ذاية إْفشاد
اجملُٛعة ايرزٜة

ايسَص

اجملُٛعة ايرزٜة

ايسَص

اجملُٛعة ايرزٜة

ايسَص

ٖٝ 1دزٚنطٝد

(OH) -

ْ 1رتات

(NO3) -

 1بٝهسبْٛات

(HCO3)-

 1أَّْٛٝٛ

(NH4)+

ْٝ 1رتٜت

(NO2) -

 2نسبْٛات

(CO3)-2

 2نربٜتات

(SO4)-2

 3فٛضفات

(PO4)-3

الصيغا اللينيائيا
صٝػة سَضٜة تعرب عٔ ْٛع ٚعذد رسات ايعٓاصش املهْٛة يًحضئ
ايصٝػة ادتصٜئٝة أ ٚايهُٝٝائٝة
1

عدد ايرزات ْٛٚعٗا فى ادتصئ

َجاٍ : 1دصئ نًٛزٜد ايصٛدًَ " ّٜٛح ايطعاّ " ٜسَص ي٘ بايصٝػة NaCl
أى أْ٘ دصئ ٜرتنب َٔ ذزتني يعٓصسُٖ ٜٔا ذزة صٛدٚ Na ّٜٛذزة نًٛزCl
َجاٍ : 2دصئ املاء ٜسَص ي٘ بايصٝػة H2O
أى أْ٘ ٜرتنب َٔ ثالثة ذزات يعٓصسُٖ ٜٔا ذزة أنطذني ٚذزتى ٖٝدزٚدني

2

الوحدة
االوىل

ايدزع األ : ٍٚايتفاعالت ايهُٝٝائٝة

* عًٌ  :يًتفاعالت ايهُٝٝائٝة أُٖٝة نربى فى ذٝاتٓا ؟
َ -1صدز غراء ايٓبات
 -2يتٛيٝد ايطاقة
 -3تفاعالت صٓاعة
نظش ايشٚابط املٛجٛدة فى جضٜئات املٛاد املتفاعًة ٚتهٜٔٛ
سٚابط جذٜذة فى جضٜئات املٛاد ايٓادبة َٔ ايتفاعٌ

أوال  :تفا الت االحنالل احلراةى
تفاعالت نُٝٝائٝة ٜتِ فٗٝا تفهو جضٜئات بعض املشنبات ايهُٝٝائٝة
باسبشاسة إىل عٓاصشٖا األٚيٝة أ ٚإىل َشنبات أبظط َٓٗا
* فى االحنالٍ اذتسازى ٜتفهو املسنب باذتسازة إىل َهْٛاتة ايبطٝطة " عٓاصسة األٚيٝة أَ ٚسنبات أبطط َٓ٘ "

* عًٌ  :ظٗٛس ي ٕٛفطى عٓذ تظدني أنظٝذ ايضئبل ؟

* عًٌ  :ذب ٍٛيٖٝ ٕٛذسٚنظٝذ ايٓراغ األصسم بايتظدني إىل ايً ٕٛاألطٛد ؟

* عًٌ  :تتهَ ٕٛادة طٛداء عٓذ تظدني نشبْٛات ايٓراغ اشبطشاء بؼذة ؟
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* عًٌ ٜ :تر ٍٛي ٕٛنربٜتات ايٓراغ ايضسقاء بايتظدني إىل ايً ٕٛاألطٛد ؟

* عًٌ ٜ :تر ٍٛيْ ٕٛرتات ايصٛد ّٜٛايبٝطاء بايتظدني إىل ايً ٕٛاألبٝض املصفش ؟

ثانيا  :تفا الت اإلحالل
* ٜتٛقف سدٚخ تفاعالت اإلسالٍ عًى ايٓػاط ايهُٝٝائى يًفًصات

تفاعالت نُٝٝائٝة ٜتِ فٗٝا إذالٍ عٓصش ْؼط ضبٌ
عٓصش آخش أقٌ َٓ٘ ْؼاطا فى َشنب آخش
* يًُكازْة بني ايفًصات َٔ سٝح دزدة ايٓػاط ايهُٝٝائى مت تستٝبٗا فى ددٜ ٍٚعسف باضِ َتطًطة ايٓػاط ايهُٝٝائى

تشتٝب ايعٓاصش ايفًضٜة تشتٝبا تٓاصيٝا ذظب ْؼاطٗا ايهُٝٝائى
* تٓكطِ تفاعالت اإلسالٍ إىل  - 1تفاعالت اإلحالل البسيط  - 2تفاعالت اإلحالل املزدوج

تفاعالت نُٝٝائٝة ٜتِ فٗٝا إذالٍ عٓصش أنجش
ْؼاطا ضبٌ آخش أقٌ ْؼاطا فى أذذ َشنبات٘

* عًٌ  :ال تطفأ ذشائل ايصٛد ّٜٛباملاء

؟ * َارا حيذث عٓذ  :تفاعٌ املاء َع ايصٛد ّٜٛ؟

* عًٌ  :البذ َٔ اطتدذاّ قطعة صػرية عٓذ إجشاء تفاعٌ ايصٛدَ ّٜٛع املاء ؟
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* عًٌ  :تفاعٌ ايبٛتاطَ ّٛٝع املاء أنجش ػذة َٔ تفاعٌ ايصٛدَ ّٜٛع املاء ؟

األوداا
الخطوا

( نشاط يوضح إحالل الفلشات حمل هيدروجني احلناض )

:
:

المالحظة :

التفسير :
االستنتاج :

* عًٌ  :تصاعذ فكاعات غاصٜة عٓذ ٚضع قطعة خاسصني فى محض اهلٝذسٚنًٛسٜو املدفف ؟

* عًٌ  :ذذٚث فٛسإ عٓذ ٚضع قطعة َٔ األي َّٛٝٓٛفى محض اهلٝذسٚنًٛسٜو املدفف ؟
* عًٌ  :تصاعذ فكاعات غاصٜة عٓذ ٚضع ػشٜط أي َّٛٝٓٛفى محض اهلٝذسٚنًٛسٜو املدفف ؟

* عًٌ  :ال ٜتفاعٌ ايٓراغ َع محض اهلٝذسٚنًٛسٜو املدفف ؟
* عًٌ ٜ :تفاعٌ اشباسصني َع محض اهلٝذسٚنًٛسٜو املدفف بُٓٝا ال ٜتفاعٌ ايٓراغ َع ْفع اسبُض ؟
* عًٌ ٜ :تأخش األي َّٛٝٓٛعٔ اشباسصني عٓذ ايتفاعٌ َع محض اهلٝذسٚنًٛسٜو بايشغِ َٔ أْ٘ أْؼط ؟
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* عًٌ  :اختفاء ي ٕٛضبً ٍٛنربٜتات ايٓراغ بعذ ٚضع قطع املاغٓظ ّٛٝب٘ ؟
* عًٌ  :ته ٕٛساطب بٓى ضبُش عٓذ إضافة املاغٓظ ّٛٝإىل ضبً ٍٛنربٜتات ايٓراغ ؟

* عًٌ  :ميهٔ يًُاغٓظ ّٛٝإٔ حيٌ ضبٌ ايٓراغ فى ضباي ٌٝأَالذ٘ بُٓٝا ال حيذث ايعهع ؟
* عًٌ  :عذّ ذفظ ضبًْ ٍٛرتات ايفطة فى أٚاْى َٔ األي َّٛٝٓٛ؟
* عًٌ  :ذذٚث تفاعالت اإلذالٍ ايبظٝط ؟

تفاعالت نُٝٝائٝة ٜتِ فٗٝا تبادٍ َضدٚد بني ػكى
"أْٜٛى" َشنبني طبتًفني يتهَ ٜٔٛشنبني جذٜذٜٔ

تفاعٌ محض َع قًٛى يتهًَ ٜٔٛح َٚاء
* َارا حيذث عٓذ  :اضافة محض اهلٝذسٚنًٛسٜو َع ٖٝذسٚنظٝذ ايصٛد ّٜٛ؟

* َارا حيذث عٓذ  :اضافة محض اهلٝذسٚنًٛسٜو إىل ًَح نشبْٛات ايصٛد ّٜٛ؟
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* عًٌ  :ته ٕٛساطب أبٝض عٓذ إضافة ضبًْ ٍٛرتات ايفطة إىل ضبً ٍٛنًٛسٜذ ايصٛد ّٜٛ؟

ثالجا  :تفا الت األكسدة واالتختسال
* َارا حيذث عٓذ  :اَشاس اهلٝذسٚجني عًى أنظٝذ ايٓراغ األطٛد ايظاخٔ ؟
*

تأنطد

*

اختصٍ

*

عاٌَ شتتصٍ

*

عاٌَ َؤنطد

املادة ايتى تٓتضع األنظحني أ ٚمتٓح اهلٝذسٚجني أثٓاء ايتفاعٌ ايهُٝٝائى
املادة ايتى متٓح األنظحني أ ٚتٓتضع اهلٝذسٚجني أثٓاء ايتفاعٌ ايهُٝٝائى
عًُٝة نُٝٝائٝة تؤدى إىل صٜادة ْظبة األنظحني فى املادة أْ ٚكص ْظبة اهلٝذسٚجني
عًُٝة نُٝٝائٝة تؤدى إىل ْكص ْظبة األنظحني فى املادة أ ٚصٜادة ْظبة اهلٝذسٚجني

* َارا حيذث عٓذ ؟  :اذباد عٓصشى ايصٛد ٚ ّٜٛايهًٛس ؟

املادة ايتى تفكذ إيهرت ٕٚأ ٚأنجش أثٓاء ايتفاعٌ ايهُٝٝائى
املادة ايتى تهتظب إيهرت ٕٚأ ٚأنجش أثٓاء ايتفاعٌ ايهُٝٝائى
عًُٝة نُٝٝائٝة تفكذ فٗٝا رسة ايعٓصش إيهرتْٚا أ ٚأنجش
عًُٝة نُٝٝائٝة تهتظب فٗٝا رسة ايعٓصش إيهرتْٚا أ ٚأنجش
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* عًٌ  :عًُٝتا األنظذة ٚاالختضاٍ عًُٝتإ َتالصَتإ ذبذثات فى ْفع ايٛقت ؟

السؤال األال  :أكمل العبارا

األتية

السؤال الثانى  :أكتب المصطاح العلمى

السؤال الثالث  :إختر اإلجابة الصحيحة
Cu(OH)2 – CaSO4 – CuCO3 – HgO
CO2 – NO2 – SO3 – SO2
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NO2 – O2 – CO2

السؤال الرابع  :علل لما يأتى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية

9

الوحدة

ايدزع ايجاْى  :ضسعة ايتفاعٌ ايهُٝٝائى

االوىل

* عًٌ  :ربتًف ايتفاعالت ايهُٝٝائٝة فى طشعة ذذٚثٗا ؟
تفاعالت ضسٜعة ددا
تفاعالت بطٝئة ْطبٝا
تفاعالت بطٝئة ددا

تفاعالت ضسٜعة
تفاعالت بطٝئة ددا ددا

* يًتعسف عًى َعٓى ضسعة ايتفاعٌ ايهُٝٝائى ْدزع ايتفاعٌ ايتاىل

ٜتفهو غاش خاَظ أنطٝد ايٓٝرتٚدني إىل
*
ٜكٌ تسنٝص

*

ٜٚصٜد تسنٝص
)

*

ايتػري فى تشنٝض املٛاد املتفاعًة أٚاملٛاد ايٓادبة فى ٚذذة ايضَٔ

* تكاع ضسعة ايتفاعٌ ايهُٝٝائى عًُٝا
أٚ
* تتٛقف ضسعة ايتفاعٌ ايهُٝٝائى عًى عدة عٛاٌَ َٓٗا
 -2تسنٝص املتفاعالت
 -1طبٝعة املتفاعالت
 -4ايعٛاٌَ اذتفاشة
 -3دزدة سسازة ايتفاعٌ
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* ٜٚكصد بٗا عاَالٕ ُٖا ْٛ -1 :ع ايرتابط فى املٛاد املتفاعًة َ -2ظاذة املادة املعشضة يًتفاعٌ
ٚد٘ املكازْة

املسنبات األْٜٝٛة

املسنبات ايتطاُٖٝة

* عًٌ ٜ :عذ تفاعٌ ضبً ٍٛنًٛسٜذ ايصٛدَ ّٜٛع ضبًْ ٍٛرتات ايفطة َٔ ايتفاعالت ايظشٜعة ؟
* تطبٝل  :تفاعٌ ستً ٍٛنًٛزٜد ايصٛدَ ّٜٛع ستًْ ٍٛرتات ايفطة " تفاعٌ َسنبات أْٜٝٛة "

* عًٌ  :رٚبإ ًَح ايطعاّ فى املاء أطشع َٔ رٚبإ ايظهش فى املاء ؟

* عًٌ  :ايتفاعالت بني املشنبات األْٜٝٛة طشٜعة بُٓٝا بني املشنبات ايتظاُٖٝة بطٝئة ؟

* نًُا شادت َطاسة ضطح املٛاد املتفاعًة شادت ضسعة ايتفاعٌ ايهُٝٝائى

( نشاط يوضح تأثري مضاحة الضطح على صزعة التفاعل الكينيائى )
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* عًٌ ٜ :ظتدذّ ايٓٝهٌ اجملضأ فى ٖذسجة ايضٜٛت بذال َٔ قطع ايٓٝهٌ ؟
* عًٌ َ :عذٍ تفاعٌ محض اهلٝذسٚنًٛسٜو َع بشادة اسبذٜذ أطشع َٓ٘ َع قطعة ذذٜذ َظاٜٚة هلا فى ايهتًة ؟

* َارا حيذث عٓذ ؟  :صٜادة َظاذة ايظطح املعشض يًتفاعٌ ايهُٝٝائى ؟

* شٜادة تسنٝص املٛاد املتفاعًة دنعٌ عدد ايتصادَات بني ادتصٜئات أنجس ٚبايتاىل ضسعة ايتفاعٌ أنرب

 $$ايؼاسع اهلادئ ٜكٌ فٝة اذتُاٍ ايتصادَات َجٌ جضٜئات املادة رات ايرتنٝض املٓدفض
 $$ايؼاسع املضدذِ ٜضٜذ ف ٘ٝاذتُاٍ ايتصادَات َجٌ جضٜئات املادة رات ايرتنٝض ايعاىل

( نشاط يوضح تأثري تزكيش املتفاعالت على صزعة التفاعل الكينيائى )

* عًٌ َ :عذٍ اذرتام طًو تٓظٝف األي َّٛٝٓٛفى طبباس ب٘ أنظحني ْكى أطشع َٓ٘ فى أنظحني اهلٛاء ازبٛى ؟

* عًٌ  :تفاعٌ ػشٜط املاغٓظَ ّٛٝع محض َشنض أطشع َٔ تفاعً٘ َع محض طبفف ؟
* عًٌ  :تضداد طشعة ايتفاعٌ ايهُٝٝائى بضٜادة تشنٝض املٛاد املتفاعًة ؟

* شٜادة دزدة اذتسازة جتعٌ عدد ايتصادَات احملتًُة بني ادتصٜئات أنجس ٚتصبح ضسعة ايتفاعٌ أنرب ٚايعهظ صشٝح
ٜ $$فظذ ايطعاّ غري اجملُذ طشٜعا بظبب ايتفاعالت ايهُٝٝائٝة ايتى ذبذثٗا ايبهرتٜا ٚتربٜذ ايطعاّ ٜبطئ َٔ تًو ايتفاعالت
 $$يطٗى ايبٝض بظشعة قِ بضٜادة دسجة اسبشاسة فبضٜادة دسجة اسبشاسة تضداد طشعة ايتفاعالت ايتى تتِ يطٗى ايطعاّ
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( نشاط يوضح تأثري درجة احلزارة على صزعة التفاعل الكينيائى )

* عًٌ  :تضداد طشعة ايتفاعٌ ايهُٝٝائى بشفع دسجة اسبشاسة ؟
* عًٌ  :سفع دسجة اسبشاسة ٜؤدى إىل طٗى ايطعاّ بظشعة ؟
* عًٌ  :تظتدذّ ايجالجة فى ذفظ األغزٜة ؟
* عًٌ  :طشعة فظاد األطعُة فى ايصٝف ؟

َادة تضٜذ َٔ َعذٍ ايتفاعٌ ايهُٝٝائى د ٕٚإٔ تؼرتى ف٘ٝ
تفاعالت نُٝٝائٝة ٜك ّٛفٗٝا ايعاٌَ اسبفاص بضٜادة طشعة ايتفاعٌ ايهُٝٝائى
تفاعالت نُٝٝائٝة ٜك ّٛفٗٝا ايعاٌَ اسبفاص خبفض طشعة ايتفاعٌ ايهُٝٝائى
* عًٌ  :اطتدذاّ ايعٛاٌَ املظاعذة فى بعض ايتفاعالت ايهُٝٝائٝة ؟
يصٜادة

"سفصا َٛدبا"

"سفصا ضايبا"

( نشاط يوضح أثز العامل احلفاس على صزعة التفاعل الكينيائى )

* عًٌ  :إضافة َظرٛم ثاْى أنظٝذ املٓحٓٝض إىل ضبً ٍٛفٛم أنظٝذ اهلٝذسٚجني ٜضٜذ ايفكاعات املتصاعذة ؟
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َٛاد نُٝٝائٝة ٜٓتحٗا جظِ ايهائٔ اسبى تعٌُ نعٛاٌَ ذفاصة فى تظشٜع ايتفاعالت ايبٛٝيٛجٝة

( نشاط يوضح تأثري اإلنزميات على صزعة التفاعل الكينيائى )

إْص ِٜاألٚنطٝدٜص

* عًٌ  :يإلْضميات أُٖٝة بايػة يإلْظإ ؟
* عًٌ  :إضافة قطعة َٔ ايبطاطا إىل ضبً ٍٛفٛم أنظٝذ اهلٝذسٚجني ٜضٜذ َٔ طشعة ايتفاعٌ ؟

السؤال األال  :أكمل العبارا

األتية
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السؤال الثانى  :أكتب المصطاح العلمى

السؤال الثالث  :إختر اإلجابة الصحيحة

السؤال الرابع  :علل لما يأتى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية

15

الوحدة
االوىل

ايدزع ايجايح  :املدايٝط

شتايٝط َتذاْطة شتايٝط غري َتذاْطة

( نشاط يوضح أنواع املخاليط تبعا لتجانط مكوناتوا )

" احملً" ٍٛ

* عًٌ  :متجٌ ايعُالت املعذْٝة ْٛعا َٔ احملاي ٌٝ؟
خًٝط َتحاْع ايرتنٝب ٚاشبٛاص ٜتهَ َٔ ٕٛادتني أ ٚأنجش غري َترذتني نُٝٝائٝا
املادة ايتى تٛجذ فى احملً ٍٛبهُٝة أقٌ
املادة ايتى تٛجذ فى احملً ٍٛبهُٝة أنرب
طبً ٛال ميهٔ ايتُٝٝض بني َهْٛات٘ يتٛصٜع جضٜئات املزا فى
املزٜب بطشٜكة َٓتظُة فى مجٝع أجضائ٘ ٚال ميهٔ متٝٝضٖا
* عًٌ  :عٓذ إرابة ايظهش فى املاء ٜعترب ايظهش ٖ ٛاملزا ٚاملاء ٖ ٛاملزٜب ؟
* عًٌ  :األجضاء املدتًفة َٔ احملً ٍٛايظهشى ايٛاذذ هلا ْفع ايذسجة َٔ ذالٚة املزام ؟
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طبً ٛقذ ٜه ٕٛايتُٝٝض بني َهْٛات٘ بايعني اجملشدة
يتٛصٜع ازبضٜئات ف ٘ٝبطشٜكة غري َٓتظُة ٚميهٔ متٝٝضٖا
* عًٌ  :نٌ احملاي ٌٝطبايٝط ٚيٝظت نٌ املدايٝط ضباي ٌٝ؟
* عًٌ  :ضبًًَ ٍٛح ايطعاّ " ايظهش " فى املاء طبًَ ٛتحاْع ؟
* عًٌ  :ضبً ٍٛايطباػري " ايشٌَ " فى املاء َٔ املدايٝط ايػري َتحاْظة ؟
* عًٌ ٜٛ :جذ تبا ٜٔبني خٛاص أجضاء املدً ٛغري املتحاْع ؟
ستاي ٌٝغري َػبعة ستايَ ٌٝػبعة ستاي ٌٝفٛم َػبعة

( نشاط يوضح أنواع احملاليل تبعا لرتكيشها )
" ستً ٍٛغري َػبع "
" ستًَ ٍٛػبع "
" ستً ٍٛفٛم املػبع"

ضبً ٍٛميهٔ إرابة نُٝة إضافٝة َٔ املزا ف ٘ٝعٓذ دسجة ذشاسة َعٓٝة
ضبً ٍٛالميهٔ إرابة نُٝة إضافٝة َٔ املزا ف ٘ٝد ٕٚتػري فى دسجة اسبشاسة
ضبًٜ ٍٛكبٌ إرابة نُٝة إضافٝة َٔ املادة املزابة ف ٘ٝعٓذ سفع دسجة اسبشاسة
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* عًٌ  :ال ميهٔ إرابة املضٜذ َٔ ًَح ايطعاّ فى احملً ٍٛعٓذ دسجة ذشاسة َعٓٝة ؟
* عًٌ ٜ :تكبٌ احملً ٍٛاملؼبع املضٜذ َٔ املادة املزابة عٓذ سفع دسجة اسبشاسة ؟
* عًٌ  :نُٝة املزا فى احملً ٍٛفٛم املؼبع أنرب َٔ احملً ٍٛاملؼبع ؟

َادة ذبتٛى ضبايًٗٝا املائٝة عًى أْٜٛات اهلٝذسٚجني املٛجبة ٚذبُش ٚسقة دٚاس ايؼُع ايضسقاء
* أَجًة :

H2SO4
H3PO4

HCl
HNO3

* ايهػف عٓٗا :

األُٖٝة االقتصادٜة

اذتُض
فى جظِ االْظإ

فى صباٍ ايتػزٜة
C

فى اجملاالت املٓضيٝة

فى صباٍ ايصٓاعة

18

* عًٌ  :ال ميهٔ ايهؼف عٔ األمحاض بتزٚقٗا ؟
* عًٌ  :تفشص املعذة اسبُض املعذى عٓذ تٓا ٍٚايػزاء ؟
* عًٌ  :جيب تٓا ٍٚاألطعُة ايتى ذبتٛى عًى محض األطهٛسبٝو ؟

C

* عًٌ  :جيب اإلنجاس َٔ تٓا ٍٚأٚسام اشبطشٚات اشبطشاء ؟
َادة ذبتٛى ضبايًٗٝا املائٝة عًى أْٜٛات اهلٝذسٚنظٝذ ايظايبة ٚتضسم ٚسقة دٚاس ايؼُع اسبُشاء
* أَجًة

Mg(OH)2

NaOH

* ايهػف عٓٗا :

األُٖٝة االقتصادٜة

ايكاعدة
فى صباٍ ايذٚاء
فى صباٍ ايصٓاعة
* عًٌ ٜ :ظتدذّ أنظٝذ ايهايظ ّٛٝفى األعُاٍ املعُاسٜة ؟

َادة نُٝٝائٝة تٓتخ َٔ تفاعٌ محض َع قًٛى
* أَجًة :

MgCl2
CaSO4

NaCl
KCl

األُٖٝة االقتصادٜة

املًح
فى جظِ االْظإ

فى صباٍ ايتػزٜة
فى صباٍ ايصٓاعة
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KOH

السؤال األال  :أكمل العبارا

األتية

السؤال الثانى  :أكتب المصطاح العلمى

السؤال الثالث  :إختر اإلجابة الصحيحة
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NaOH – Ca(OH)2 – Mg(OH)2 – CaO

السؤال الرابع  :علل لما يأتى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية
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نٝع قابٌ يالْتفاخ ٜٛجذ فى ايظٝاسات اسبذٜجة داخٌ
عحًة ايكٝادة حيتٛى بذاخًة عًى َادة أصٜذ ايصٛدّٜٛ
* األُٖٝة :
* فهسة ايعٌُ :

NaN3

* عًٌ  :تعترب ايٛطادة اهلٛائٝة فى ايظٝاسات اسبذٜجة َٔ أِٖ ٚطائٌ األَإ ؟

عًبة َعذْٝة تٛجذ فى ايظٝاسات اسبذٜجة ملعازبة ايػاصات
ايطاسة ايٓادبة َٔ اذرتام ايٛقٛد قبٌ طشدٖا
ثالث ػعب

* ايرتنٝب :

اشبضف ايظرياَٝو
عاٌَ ذفاص
* األُٖٝة :
* فهسة ايعٌُ :

* عًٌ  :اطتدذاّ احمل ٍٛاسبفضى فى ايظٝاسات اسبذٜجة ؟
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ايدزع األ : ٍٚارتصائص ايفٝصٜائٝة
يًتٝاز ايهٗسبى

الوحدة
الثانية

مفًةم التياة اللًربى
ْٛ -1اة َٛدبة ايػشٓة :
 -2إيهرتْٚات ضايبة ايػشٓة :
" ايهرتْٚات ايتهافؤ "
" اإليهرتْٚات اذتسة "

* عًٌ  :ايٓراغ فًض جٝذ ايتٛص ٌٝيًهٗشباء ؟
ايتٝاز ايهٗسبى

تذفل ػرٓات نٗشبٝة طايبة "اإليهرتْٚات" باْتظاّ فى ادباة َعني خالٍ املٛصالت
* عًٌ  :ال ٜتأثش عذد االيهرتْٚات ايظاسٜة فى دائشة نٗشبٝة بإضاءة املصباح املتصٌ بٗا ؟

ملةنات الدائرة اللًربيا
املهٕٛ

املهٕٛ

ايسَص
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ايسَص

اخلصائص الفيس ائيا للتياة اللًربى
* ٜتُٝص ايتٝاز ايهٗسبى بعدة َفاٖ ِٝفٝصٜائٝة َٓٗا  :غدة ايتٝاز  ٚفسم ادتٗد  ٚاملكاَٚة

نُٝة ايؼرٓات ايهٗشبٝة املتذفكة خالٍ َكطع َٔ َٛصٌ فى صَٔ قذسة  1ثاْٝة
* ميهٔ ايتعبري عٔ غدة ايتٝاز زٜاضٝا بايعالقة ايتايٝة

* َا َعٓى قٛيٓا إٔ  :ػذة ايتٝاس املاسة فى َٛصٌ  2أَبري ؟
ػذة ايتٝاس ايٓاتخ عٔ َشٚس نُٝة َٔ ايهٗشبٝة َكذاسٖا  1نٛي ّٛعرب َكطع َٛصٌ فى صَٔ قذسة  1ثاْٝة

نُٝة ايهٗشبٝة املٓكٛية بتٝاس ثابت ػذت٘  1أَبري فى صَٔ قذس 1 ٙثاْٝة

* إذظب ػذة ايتٝاس ايهٗشبى عٓذ َشٚس نُٝة َٔ ايهٗشباء َكذاسٖا  5455نٛي ّٛفى َكطع َٛصٌ ملذة  5دقائل
احلل :

X

* إذظب ػذة ايتٝاس ايهٗشبى عٓذ َشٚس نُٝة َٔ ايهٗشباء َكذاسٖا  65نٛي ّٛفى َكطع َٛصٌ ملذة  35ثاْٝة
احلل :

* اذظب ػذة ايتٝاس ايهٗشبى املاس فى طًو إرا ناْت نُٝة ايهٗشباء املاسة خالية فى  2ثاْٝة ٖى  15نٛيّٛ
احلل :

* ارا ناْت ايؼرٓة ايهٗشبٝة املاسة فى َٛصٌ  25نٛي ّٛخالٍ  4ثٛإ اذظب ػذة ايتٝاس ايهٗشبى املاس ف٘ٝ
احلل :

* اذظب َكذاس ايؼرٓة ايهٗشبٝة املاسة خالٍ َصباح عٓذَا ميش ب٘ تٝاس ػذت٘  6أَبري فى صَٔ قذس 3 ٙثاْٝة
احلل :

x

x

* اذظب ايضَٔ ايالصّ ملشٚس ػرٓة نٗشبٝة َكذاسٖا  65نٛي ّٛبني ْكطتني فى دائشة ميش بٗا تٝاس ػذت٘  5.25أَبري
احلل :
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األَبري

األَٝرت
ايتٛاىل

* عًٌ ٜٛ :صٌ األَٝرت فى ايذائشة ايهٗشبٝة ؟

فسم فى دزدة اذتسازة

اذتسازة

فسم فى ادتٗد

ايػشٓات ايهٗسبٝة

* عًٌ  :ال ٜٓتكٌ ايتٝاس ايهٗشبى َٔ َٛصٌ جٗذ 25 ٙفٛيت إىل آخش جٗذ 25 ٙفٛيت ؟
* َارا حيذث عٓذ  :تالَع َٛصالٕ َؼرْٛإ ٚنإ ازبٗذ ايهٗشبى يًُٛصٌ األ ٍٚأعًى َٔ ازبٗذ ايهٗشبى يًُٛصٌ ايجاْى ؟

* َارا حيذث عٓذ  :تٛصَٛ ٌٝصًني هلُا ْفع ازبٗذ ايهٗشبى بظًو تٛص ٌٝ؟
ذاية املٛصٌ ايهٗشبٝة ايتى تبني إْتكاٍ ايهٗشبٝة َٓ٘ أ ٚإي ٘ٝإرا َا ٚصٌ مبٛصٌ آخش
َكذاس ايؼػٌ املبز ٍٚيٓكٌ نُٝة َٔ ايهٗشبٝة َكذاسٖا  1نٛي ّٛبني طشفى ٖزا املٛصٌ
* ميهٔ ايتعبري عٔ فسم ادتٗد زٜاضٝا بايعالقة ايتايٝة

* َا َعٓى قٛيٓا إٔ  :فشم ازبٗذ بني ْكطتني  45فٛيت ؟
فشم ازبٗذ بني طشفى َٛصٌ عٓذ بزٍ ػػٌ َكذاسة  1جٍٛ
يٓكٌ نُٝة َٔ ايهٗشبٝة َكذاسٖا  1نٛي ّٛبني طشفى َٛصٌ
نُٝة ايهٗشبٝة املٓكٛية بتٝاس ثابت ػذت٘  1أَبري فى صَٔ قذس 1 ٙثاْٝة
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* إرا نإ ايؼػٌ املبز ٍٚيٓكٌ ػرٓة نٗشبٝة َكذاسٖا  555نٛي ّٛبني ْكطتني =  5555ج ٍٛاذظب فشم ازبٗذ
احلل :

* إرا نإ ايؼػٌ املبز ٍٚيٓكٌ ػرٓة نٗشبٝة َكذاسٖا  355نٛي ّٛبني ْكطتني  33355ج ٍٛاذظب فشم ازبٗذ
احلل :

* إرا نإ َكذاس ايؼػٌ املبز ٍٚيٓكٌ ػرٓة نٗشبٝة َكذاسٖا  35نٛي ّٛبني ْكطتني فى صَٔ
قذسة  3دقائل ٜظاٚى  65ج ٍٛاذظب  -1 :ػذة ايتٝاس ايهٗشبى
احلل :

 -2فشم ازبٗذ بني ْكطتني

x

* اذظب ايؼػٌ املبز ٍٚيٓكٌ ػرٓة نٗشبٝة َكذاسٖا  25نٛي ّٛعرب َكطع َٔ َٛصٌ فشم ازبٗذ  55فٛيت
احلل :

x

x

* اذظب نُٝة ايهٗشبٝة ايتى تتر ٍٛعٓذ َشٚسٖا فى طدإ إىل طاقة ذشاسٜة
َكذاسٖا  45555ج ٍٛإرا عًُت إٔ فشم ازبٗذ بني طشف 225 ٘ٝفٛيت
احلل :

فشم ازبٗذ ايهٗشبى بني قطبى املصذس ايهٗشبى عٓذَا ته ٕٛايذائشة
ايهٗشبٝة َفتٛذة أى ال ميش خالهلا تٝاس نٗشبى ٚٚذذة قٝاطٗا ايفٛيت
* َا َعٓى قٛيٓا إٔ  :ايكٛة ايذافعة ايهٗشبٝة يبطاسٜة طٝاسة  22فٛيت ؟

ايفٛيتُٝرت
ايتٛاشى
ايتٛاشى
فسم ادتٗد
ايتٛاشى
ايكٛة ايدافعة ايهٗسبٝة " م  .د  .ى "
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ايفٛيت

* عًٌ ٜٛ :صٌ طشفى ايفٛيتُٝرت بكطبى ايبطاسٜة فى ايذائشة ايهٗشبٝة ؟

املُاْعة ايتى ًٜكاٖا ايتٝاس ايهٗشبى أثٓاء طشٜاْة فى َٛصٌ
األَٝٚرت

األّٚ

ايبٛزضًني
ايصايل املعدْى

شاد

تصداد

تكٌ

* عًٌ  :اطتدذاّ ايشٜٛطتات فى بعض ايذٚائش ايهٗشبٝة ؟
* عًٌ ٜٛ :صٌ فى بعض ايذٚائش ايهٗشبٝة َكاَٚة َتػرية ؟

* َارا حيذث  :يؼذة ايتٝاس ي ٛصاد ط ٍٛطًو ايشٜٛطتات املٓضيكة املٛجٛدة فى ٖزة ايذائشة ؟
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" دٛزز ض ُٕٛٝأ" ّٚ

( نشاط يوضح حتقيق قانون أوم )

تتٓاطب ػذة ايتٝاس ايهٗشبى املاس فى َٛصٌ َا تٓاطبا طشدٜا
َع فشم ازبٗذ بني طشف ٘ٝعٓذ ثبٛت دسجة اسبشاسة
* أى إٔ جـ  αت

جـ = ت َ xكذاس ثابت "ّ"

"ّ" َكاَٚة املٛصٌ

* ميهٔ ايتعبري عٔ قاْ ٕٛأ ّٚزٜاضٝا بايعالقة األتٝة

ايٓظبة بني فشم ازبٗذ بني طشفى َٛصٌ ٚػذة ايتٝاس ايهٗشبى املاس ف٘ٝ
* َا َعٓى قٛيٓا إٔ َ :كاَٚة َٛصٌ  25أ ّٚ؟
* َا َعٓى إَٔٛ :صٌ نٗشبى فشم ازبٗذ بني طشفٝة  25فٛيت ٚميش ب٘ تٝاس ػذت٘  4أَبري ؟
َكاَٚة َٛصٌ ميش ب٘ تٝاس نٗشبى ػذت٘  1أَبري ٚفشم ازبٗذ بني طشف 1 ٘ٝفٛيت
ػذة ايتٝاس ايهٗشبى املاس فى َٛصٌ َكاَٚت٘  1أ ّٚعٓذَا ٜه ٕٛفشم ازبٗذ بني طشف 1 ٘ٝفٛيت
فشم ازبٗذ ايهٗشبى بني طشفى َٛصٌ َكاَٚت٘  1أٚ ّٚػذة ايتٝاس املاس خالي٘  1أَبري
28

* َارا حيذث عٓذ  :صٜادة فشم ازبٗذ إىل ايطعف عٓذ ثبٛت دسجة اسبشاسة "بايٓظبة يؼذة ايتٝاس ايهٗشبى" ؟

* اذظب ػذة ايتٝاس املاس فى َٛصٌ َا َكاَٚت٘  1555أ ّٚعًُا بإٔ فشم ازبٗذ بني طشفٜ ٘ٝظاٚى  225فٛيت
احلل :

* اذظب َكاَٚة طدإ نٗشبى عٓذَا ميش ف ٘ٝتٝاس ػذت٘  5.5أَبري ٚنإ فشم ازبٗذ بني طشف 225 ٘ٝفٛيت
احلل :
* اذظب نُٝة ايهٗشبٝة املاسة فى َٛصٌ َكاَٚت٘  2255أ ّٚملذة دقٝكتني عٓذ تٛصًٝة مبصذس جٗذ نٗشبى  225فٛيت
احلل :

x
x

x

* ارا نإ فشم ازبٗذ بني طشفى َٛصٌ  6فٛيت ٚناْت ػذة ايتٝاس املاسة خالٍ املٛصٌ  5.5أَبري
فهِ ته ٕٛػذة ايتٝاس املاس فى املٛصٌ إر ٚصٌ بطشفى َصذس قذس 12 ٙفٛيت
احلل :

* َٛصٌ نٗشبى َكاَٚت٘  1155أٚ ّٚصٌ مبصذس جٗذ نٗشبى  115فٛيت اذظب نُٝة ايهٗشباء خالٍ  15دقائل
احلل :

x
x

x

* َٛصٌ َكاَٚت٘  44أٚ ّٚنُٝة ايهٗشباء املتذفكة ف ٘ٝخالٍ ايجاْٝة ايٛاذذة  5نٛي ّٛاذظب فشم ازبٗذ
احلل :

x

السؤال األال  :أكمل العبارا

x

األتية
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السؤال الثانى  :أكتب المصطاح العلمى

السؤال الثالث  :إختر اإلجابة الصحيحة

السؤال الرابع  :علل لما يأتى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية
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الوحدة
الثانية

ايدزع ايجاْى  :ايتٝاز ايهٗسبى
ٚاألعُدة ايهٗسبٝة

مصادة التياة اللًربى
ٚد٘ املكازْة

خالٜا نٗسٚنُٝٝائٝة

َٛيدات نٗسبٝة

أنةاع التياة اللًربى
ٚد٘ املكازْة

ايتٝاز املرتدد

ايتٝاز املطتُس

* عًٌ  :تظُٝة اشبالٜا ايهٗشٚنُٝٝائٝة بٗز االطِ ؟
* عًٌ ٜ :فطٌ اطتدذاّ ايتٝاس املرتدد عٔ ايتٝاس املظتُش ؟
* عًٌ  :ايتٝاس ايٓاتخ َٔ املٛيذ ايهٗشبى ٜعشف بايتٝاس املرتدد ؟
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طرق تةصيل األ ندة اللًربيا
ايتٛص ٌٝعًى ايتٛاشى

ايتٛص ٌٝعًى ايتٛاىل

( نشاط يوضح قياظ القوة الدافعة الكوزبية ألعندة متصلة على التواىل )

ايكٛة ايذافعة ايهٗشبٝة يعذة أعُذة َتصًة عًى ايتٛاىل = صبُٛع ايكٛى ايذافعة ايهٗشبٝة
x

( نشاط يوضح قياظ القوة الدافعة الكوزبية ألعندة متصلة على التواسى )

ايكٛة ايذافعة ايهٗشبٝة يعذة أعُذة َتصًة عًى ايتٛاصى = ايكٛة ايذافعة ايهٗشبٝة يًعُٛد ايٛاذذ
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* بطاسٜة َهْٛة َٔ ثالثة أعُذة ايكٛة ايذافعة ايهٗشبٝة يهٌ عُٛد َٓٗا  3فٛيت
إذظب ايكٛة ايذافعة ايهٗشبٝة إرا ٚصًت أعُذتٗا  -1عًى ايتٛاىل  -2عًى ايتٛاصى
x

x

* يذٜو أسبعة أعُذة نٗشبٝة َتُاثًة ايكٛة ايذافعة ايهٗشبٝة يهٌ َِٓٗ  1.5فٛيت ٚضح بايشطِ
ايتدطٝطى طشٜكة تٛصَ ًِٗٝعا يًرص ٍٛعًى  -1بطاسٜة قٛتٗا ايذافعة ايهٗشبٝة  1.5فٛيت
 -2بطاسٜة قٛتٗا ايذافعة ايهٗشبٝة  3فٛيت  -3بطاسٜة قٛتٗا ايذافعة ايهٗشبٝة  6فٛيت

* يذٜو  4أعُذة َتُاثًة ايكٛة ايذافعة ايهٗشبٝة يهٌ َٓٗا  1.5فٛيت ٚضح بايشطِ نٝف
تٛصٌ َعا يًرص ٍٛعًى بطاسٜة قٛتٗا ايذافعة ايهٗشبٝة  3فٛيت بطشٜكتني طبتًفتني

* اذظب ايكٛة ايذافعة ايهٗشبٝة بني ايطشفني أ ,

َظتعٓٝا بايذائشة اجملاٚسة

* عًٌ  :تٛصٌ بعض األعُذة ايهٗشبٝة عًى ايتٛاىل فى ايذائشة ايهٗشبٝة ؟
* عًٌ  :تٛصٌ بعض األعُذة ايهٗشبٝة عًى ايتٛاصى فى ايذائشة ايهٗشبٝة ؟
* عًٌ  :ايكٛة ايذافعة ايهٗشبٝة يًبطاسٜة املٛصٌ أعُذتٗا عًى ايتٛاىل أنرب َٔ املٛصٌ أعُذتٗا عًى ايتٛاصى ؟

* عًٌ  :تعٌُ ايبطاسٜة املتصًة أعُذتٗا عًى ايتٛاصى عٌُ ايعُٛد ايٛاذذ ؟
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السؤال األال  :أكمل العبارا

األتية

السؤال الثانى  :أكتب المصطاح العلمى

السؤال الثالث  :إختر اإلجابة الصحيحة

السؤال الرابع  :علل لما يأتى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية

34

ايدزع ايجايح  :ايٓػاط اإلغعاعى
 ٚايطاقة ايٜٓٚٛة

الوحدة
الثانية

مهشأ الطاقا الهةو ا
" قٛى ايرتابط ايٓٚٛى "

* عًٌ  :تعترب ايٓٛاة طبضْا يًطاقة ؟
* عًٌ  :متاطو ْٛاة ايعٓاصش املظتكشة سغِ ٚجٛد قٛى تٓافش بذاخًٗا ؟
ايكٛى ايالصَة يشبط َهْٛات ايٓٛاة ببعطٗا

اكتشاف ظايرة الهشاط اإلشعا ى
" ٖٓسى بٝهٛز"ٌٜ
ايٛٝزاّْٛٝ
ايعٓاصس املػعة
ظاٖسة ايٓػاط اإلغعاعى

ايعٓاصس املػعة

عٓاصش ذبتٛى أْٜٛتٗا عًى عذد َٔ ايٓٛٝتشْٚات ٜضٜذ عٔ ايعذد ايالصّ الطتكشاسٖا
أَجًة :
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عًُٝة ايتر ٍٛايتًكائى ألْٜٛة رسات بعض ايعٓاصش املؼعة
املٛجٛدة فى ايطبٝعة يًٛص ٍٛإىل تشنٝب أنجش اطتكشاسا
* عًٌ ٜ :طًل عًى بعض ايعٓاصش اطِ ايعٓاصش املؼعة ؟ * عًٌ  :أْٜٛة ايعٓاصش املؼعة غري َظتكشة ؟
اإلػعاع أ ٚايطاقة ايٜٓٚٛة املٓطًكة َٔ ايتفاعالت ايٜٓٚٛة
ايتى دبشى فى املفاعالت ايٜٓٚٛة أ ٚايكٓابٌ ايزسٜة
ْػاط إغعاعى صٓاعى

ْػاط إغعاعى طبٝعى
ميهٔ ايترهِ فٗٝا
ٜصعب ايترهِ فٗٝا

زتاٍ اإلضتدداّ

املفاعالت ايٜٓٚٛة
ايكٓابٌ ايزسٜة

االضتدداّ ايطًُى
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التلةث اإلشعا ى
استفاع نُٝة اإلػعاعات ايٜٓٚٛة ٚصٜادة ْٛعٝتٗا فى ايبٝئة

زِٜ
زِٜ
ضٝفست

َصادز صٓاعٝة

َصادز طبٝعٝة

* عًٌ  :ايتحاس ايٜٓٚٛة تعترب َٔ َصادس ايتًٛث اإلػعاعى ؟
* عًٌ  :قذ حيذث تًٛث إػعاعى فى َٓاطل مل حيذث بٗا اْفحاس ْٚٛى ؟

"َفاعٌ تػريْٛب"ٌٝ
خطأ فٓى

* عًٌ  :قذ ته ٕٛاألَطاس أذذ طشم اْتكاٍ ايتًٛث اإلػعاعى ؟

* عًٌ  :بعذ ٚقٛع ذادثة تؼريْٛب ٌٝانتؼفت ْظائش َؼعة فى األطعُة ؟
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* َارا حيذث  :ايتعشض زبشعة إػعاعٝة نبرية فى فرتة صَٓٝة قصرية "ٚ ّٜٛاذذ أ ٚأقٌ" ؟
* عًٌ  :جيب عذّ ايتعشض زبشعات إػعاع نبرية يضَٔ قصري ؟
خناع ايععاّ
ْكص عدد نسات ايدّ اذتُساء

* عًٌ ٜ :صا ايؼدص باإلعٝاء ٚاإليتٗابات عٓذ ايتعشض زبشعات إػعاعٝة نبرية فى فرتة صَٓٝة قصرية ؟

* َارا حيذث  :ايتعشض زبشعات إػعاعٝة صػرية يفرتات صَٓٝة طًٜٛة " عذة أػٗش أ ٚأعٛاّ " ؟
* عًٌ  :جيب عذّ ايتعشض زبشعات إػعاع صػرية يفرتات طًٜٛة ؟
* تأثريات بدْٝة :
* تأثريات ٚزاثٝة :
* تأثريات خًٜٛة :

ٖى ايتػريات ايتى تطشأ عًى ايهائٔ اسبى ْتٝحة ايتعشض يإلػعاعات
* عًٌ  :ايتعشض يإلػعاع ي٘ أخطاس ٚساثٝة جظُٝة ؟
* عًٌ  :تػري ايرتنٝب ايهُٝٝائى هلُٛٝجًٛبني ايذّ ميهٔ إٔ ٜؤدى إىل ايٛفاة ؟
* عًٌ  :ايتعشض يإلػعاعات ايٜٓٚٛة ٜظبب ٚالدة أطفاٍ َؼٖٛني ؟

38

* َا ايٓتائخ املرتتبة عًى  :تػري تشنٝب ايهشَٛٚطَٛات ازبٓظٝة فى اشبالٜا ؟
* َارا حيذث عٓذ  :تعشض األّ اسباٌَ يإلػعاع ؟

طرق الةقا ا مو التلةث اإلشعا ى
ٚذذة قٝاغ اإلػعاع ايٓٚٛى املُتص

* ايٓفاٜات ذات اإلغعاعات ايكٜٛة
* ايٓفاٜات ذات اإلغعاعات ايطعٝفة ٚاملتٛضطة

* عًٌ  :استذاء املتعاًَني َع املٛاد املؼعة قفاصات َٚالبع خاصة ؟
* عًٌ  :جيب إٔ ته ٕٛاملٓطكة املدتاسة سبفظ ايٓفاٜات املؼعة َظتكشة ؟
* عًٌ  :عذّ دفٔ ايٓفاٜات ايٜٓٚٛة بايكش َٔ دبُعات ٚصباسى املٝاة ازبٛفٝة ؟

* عًٌ ٜ :ظتًضّ يؼرٔ املٛبا ٌٜاطتدذاّ ضب ٍٛخافض ؟
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السؤال األال  :أكمل العبارا

األتية

السؤال الثانى  :أكتب المصطاح العلمى

السؤال الثالث  :إختر اإلجابة الصحيحة

السؤال الرابع  :علل لما يأتى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية
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الوحدة
الثالثة

ايدزع األ : ٍٚاملبادئ األضاضٝة يًٛزاثة
ايصفات املهتطبة

ايصفات ايٛزاثٝة

عًِ ٜفظش أٚج٘ ايتؼاب٘ ٚاالختالف فى ايصفات ايٛساثٝة بني أفشاد ايٓٛع
ايٛاذذ َٔ خالٍ دساطة نٝفٝة اْتكاٍ ايصفات املدتًفة َٔ ج ٌٝإىل آخش

( دسدنٛز َٓدٍ )

* عًٌ  :إختٝاس َٓذٍ يٓبات ايباصالء إلجشاء أحباثة ؟
خٓجى

* ايصٖسة ارتٓجى :
* ايتًكٝح ايراتى :
* ايتًكٝح ارتًطى :

* بايسغِ َٔ تعدد ايصفات املتطادة فى ْبات ايبطًة إال إٔ َٓدٍ اختاز ضبع صفات أضاضٝة إلدساء جتازبة ٖٚى

* عًٌ  :املشأة ايتى قاَت بعًُٝة دبُ ٌٝألْفٗا ال تٛسث ابٓتٗا ٖز ٙايصفة ازبذٜذة ؟
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( جتزبة مهدل لتتبع صفة لون البذور فى نبات البضلة )

اْتصع َٓدٍ األضدٜة
ايتًكٝح ارتًطى
غطى ٖر ٙاألشٖاز
" ايصفة ايطائدة "
" ايصفة املتٓشٝة "

* عًٌ  :تشى َٓذٍ ْباتات ايباصالء تًكح ْفظٗا راتٝا يعذة أجٝاٍ ؟
* عًٌ  :اْتضاع َٓذٍ األطذٜة َٔ أصٖاس ايٓباتات قبٌ ْطخ املتو ؟
* عًٌ  :غطى َٓذٍ َٝاطِ أصٖاس ايباصالء عٓذ دساطت٘ يصفة ي ٕٛبزٚسٖا ؟

* ادتد ٍٚايتاىل ٜٛضح ايطبع صفات ايطائدة ٚاملتٓشٝة يٓبات ايباشالء ايتى قاّ َٓدٍ بدزاضتٗا
ط ٍٛايطام ٚضع ايصٖسة

ي ٕٛايصٖسة

ايصفة ايظائذة
ايصفة املتٓرٝة
42

غهٌ ايكسٕ

ي ٕٛايكسٕ

غهٌ ايبرزة

ي ٕٛايبرزة

َبذأ ايظٝادة ايتاَة

عٓذ تضاٚد فشد ٜٔحيٌُ نال َُٓٗا صفة ٚساثٝة ْكٝة َطادة يًصفة
ايتى حيًُٗا اآلخش فإٕ األفشاد ايٓادبة تظٗش عًٗٝا ايصفة ايظائذة

* إضتٓتر َٓدٍ َٔ ايتذسبة ايطابكة َا ًٜى :

" ضائد َ +تٓشى = ضائد ٖذني "
" ضائد  +ضائد = ضائد ْكى "

الكانةى األول ملهدل "إنعسال العةامل "
* ٚضع َٓدٍ زتُٛعة َٔ ايفسٚض يتفطري ظٗٛز ايصفة ايطائدة ٚايصفة املتٓشٝة فى ادت ٌٝاألٖٚ ٍٚى :
" ادتٓٝات "
" أسدُٖا َٔ األب ٚاآلخس َٔ األّ "

" ايصفة غري ْكٝة "

" ايصفة ْكٝة "

" ايفسد اهلذني "

ايصفة ايتى تٓتكٌ َٔ ج ٌٝإىل آخش ٚتظٗش بٓظبة  %155فى ازب ٌٝاألٍٚ
ايصفة ايتى تظٗش عٓذ اجتُاع جٓٝني َتُاثًني يًصفة ايظائذة
أ ٚجني يًصفة ايظائذة َع جني يًصفة املتٓرٝة
* دني ضائد  +دني ضائد = صفة ضائدة ْكٝة دني ضائد  +دني َتٓشى = صفة ضائدة ٖذني
* أى إٔ ايصفة ايطائدة قد تهْ ٕٛكٝة أ ٚغري ْكٝة
ايصفة ايػري قابًة يالْتكاٍ َٔ ج ٌٝآلخش تظٗش فى ازب ٌٝايجاْى بٓظبة %25
ايصفة ايتى ال تظٗش إال عٓذ اجتُاع جٓٝني َتُاثًني يًصفة املتٓرٝة
* دني َتٓشى  +دني َتٓشى = صفة َتٓشٝة ْكٝة
* أى إٔ ايصفة املتٓشٝة ْكٝة دائُا
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ايفشد ايزى حيٌُ صٚد َتُاثٌ َٔ ازبٓٝات طٛاء ناْا طائذ ٜٔأَ ٚتٓرٝني
ايفشد ايزى حيٌُ صٚد َتبا" ٜٔطبتًف" َٔ ازبٓٝات أذذُٖا طائذ ٚاآلخش َتٓرى
إرا اختًف فشدإ ْكٝإ فى صٚد َٔ صفاتُٗا املتكابًة "املتطادة"

فإُْٗا ٜٓتحإ عٓذ تضاٚجُٗا جٝال ب٘ صفة أذذ ايفشد ٜٔفكط
"ايصفة ايظائذة" ثِ تٛسث ايصفتإ َعا فى ازب ٌٝايجاْى
بٓظبة " 3طائذ"َ" 1 :تٓرى"

* ْشَض يًصفة ايظائذة "ط "ٌٜٛحبشف نابتٌ  ٚ Tايصفة املتٓرٝة " قصري " حبشف صُt ٍٛ
* ته ٕٛايصفة ْكٝة عٓذَا ٜه ٕٛاسبشفإ َتؼابٗإ "  TTطائذ ْكى " أَ tt " ٚتٓرى ْكى "
* ته ٕٛايصفة ٖحني عٓذَا ٜه ٕٛاسبشفإ طبتًفإ "  Ttطائذ ٖحني "
* ته ٕٛايصفة ايظائذة إَا ْكٝة  TTأٖ ٚحني  Ttأَا املتٓرٝة دائُا ْكٝة tt
* ته ٕٛايصفة ايظائذة بٓفع ذشف ايصفة املتٓرٝة أى ي ٛايط T ٍٛفايكصش ٚ tيٝع َ sجال
* اضتددّ ايسَٛش ( ) t ,Tفى ايتعبري عٔ ْتائر ايتًكٝح ايراتى يٓبات باشالء ط ٌٜٛايطام ٖذني
* ٚضح عًى أضظ ٚزاثٝة ْتائر ايتًكٝح ايراتى بني ْباتى بطًة ط ٌٜٛايطام ٖذني ) (Tt
* سدخ تًكٝح ذاتى يٓبات بطًة ط ٌٜٛايطام فعٗس فى ادت ٌٝايٓاتر ْباتات طًٜٛة ايطام ٚأخسى قصرية ايطام
اضتددّ ايسَٛش فى ايتعبري عٔ ٖرا ايتصٚاز
* اضتددّ ايسَٛش فى ايتعبري عٔ ْتائر تصاٚز ْبات بطًة
ط ٌٜٛايطام ٖذني َع ْبات بطًة قصري ايطام

* ضائد ٖذني  +ضائد ٖذني =  1ضائد ْكى  2 ,ضائد ٖذني َ 1 ,تٓشى ْكى
* ضائد ٖذني َ +تٓشى ْكى =  2ضائد ٖذني َ 2 ,تٓشى ْكى
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* سدخ تصاٚز بني طُاطِ مثازٖا محساء ايً ٚ Rr ٕٛطُاطِ مثازٖا صفساء ايًٚ rr ٕٛضح ايتصاٚز عًى أضظ ٚزاثٝة
* عٓد تصاٚز ْباتني باشالء أسدُٖا ط ٌٜٛايطام ٚاآلخس قصري
ايطام ْتذت أفساد بٓطبة  % 55طًٜٛة % 55 ,قصرية
ٚضح عًى أضظ ٚزاثٝة" اضتددّ  Tيًط t ,ٍٛيًكصس "

* اضتددّ ايسَٛش فى ايتعبري عٔ ْتائر تصاٚز بني ْباتى
بطًة أسدُٖا أبٝض األشٖاز ( َتٓشى ) ٚاآلخس قسَصى
األشٖاز ( ضائد ) نالُٖا ْكى َٛضشا ادت ٌٝاألٚ ٍٚايجاْى

* ضائد ْكى َ +تٓشى ْكى =  4ضائد ٖذني ""%155
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* اضتددّ ايسَٛش فى ايتعبري عٔ ْتائر ايتصاٚز بني نٌ
َٔ ْبات بطًة ط ٌٜٛايطام " ضائد ْكى " َع ْبات
بطًة قصري ايطام َٛضشا ادت ٌٝاأل ٚ ٍٚادت ٌٝايجاْى

* إذا تصاٚز فأز أضٛد ْكى َ BBع أْجى بٓٝة ايًbb ٕٛ

* عًٌ  :اختفاء ايً ٕٛاألخطش يًبزٚس فى ازب ٌٝاألٍٚ
عٓذ تضاٚد ْبات بظًة ٜٓتخ بزٚس خطشاء ْكٝة

اذنس أيٛإ ْٚطب أعداد ايفئسإ ايٓاجتة َٔ ادت ٌٝاألٍٚ
ٚادت ٌٝايجاْى َٛضشا ذيو عًى أضظ ٚزاثٝة

َع ْبات بظًة ٜٓتخ بزٚس صفشاء ْكٝة ؟
احلل :

* عًٌ  :عٓذ تضاٚد فشد ْكى يًصفة املتٓرٝة َع فشد
ْكى يًصفة ايظائذة تٓتخ أفشاد ٖحني ؟
احلل :
* عًٌ  :عٓذ ته ٜٔٛاألَؼاد تٓعضٍ أصٚاد ازبٓٝات ايٛساثٝة ؟

* عًٌ  :ايصفة املتٓرٝة تهْ ٕٛكٝة دائُا ؟
* عًٌ  :ال خيتًف ي ٕٛبزٚس بظًة  YYعٔ أخشى  Yyبايشغِ َٔ اختالف تشنٝبُٗا ازبٓٝى ؟
Y

تًكٝح خًطى

فشصٌ عًى ايٓتائر ايتايٝة :
 -1ادت ٌٝاألٍٚ

 -2ادت ٌٝايجاْى
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الكانةى الجانى ملهدل "التةز ع احلر "
إرا تضاٚد فشدإ ْكٝإ طبتًفإ فى صٚجني أ ٚأنجش َٔ صفاتُٗا
املتكابًة "املتطادة" فإٕ صفتا نٌ صٚد َُٓٗا تٛسث َظتكًة ٚتظٗش
فى ازب ٌٝايجاْى بٓظبة  " 3صفة طائذة  1 :صفة َتٓرٝة "
* اغسح عًى أضظ ٚزاثٝة ايرتنٝب ايٛزاثى يألفساد ايٓاجتة
عٔ تصاٚز ْبات بطًة ط ٌٜٛايطام أخطس ايكسْ ٕٚكى
َع أخس قصري ايطام أصفس ايكسْ ٕٚكى

* اغسح عًى أضظ ٚزاثٝة ايرتنٝب ايٛزاثى يألفساد ايٓاجتة
عٔ تصاٚز ْبات باشالء برٚزة زتعدة خطساء ْكٝة َع ْبات
باشالء برٚزة ًَطاء صفساء ْكٝة

ضائدا َتٓشٝا
ايصفة ايطائدة
ايصفة املتٓشٝة
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* عًٌ  :تظٛد صفة ايؼعش اجملعذ عًى صفة ايؼعش ايٓاعِ ؟

* عًٌ  :ايكذسة عًى يف ايًظإ َٔ ايصفات ايظائذة ؟

* عًٌ  :عٓذ تًكٝح ْبات بظًة أصفش ايكشْ ٕٚكى َع ْبات بظًة
أخطش ايكشْ ٕٚكى ٜٓتخ ْباتات مجٝعٗا رات قش ٕٚخطشاء ؟
* عًٌ  :عٓذ تًكٝح ْبات بظًة ط ٌٜٛايظام ْكى َع ْبات بظًة
قصري ايظام ْكى ٜٓتخ ْباتات مجٝعٗا طًٜٛة ايظام ؟
* اغسح عًى أضظ ٚزاثٝة صفات األبٓاء ايٓاجتني َٔ تصاٚز زدٌ
زتعد ايػعس  Hhباَسأة ْاعُة ايػعس َٛضشا ايرتنٝب ادتٓٝى

السؤال األال  :أكمل العبارا

األتية
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السؤال الثانى  :أكتب المصطاح العلمى

السؤال الثالث  :إختر اإلجابة الصحيحة

Cc

cc

) Tt x Tt – TT x Tt – tt x tt – Tt x tt

السؤال الرابع  :علل لما يأتى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية
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الوحدة

ايدزع ايجاْى  :ادتٓٝات

الثالثة

ايهسَٛٚضَٛات
* ايهسَٛٚضّٛ
بسٚتني

محض ْٚٛى DNA
* اذتُض ايٓٚٛى ""DNA

ٜرتنب نُٝٝائٝا َٔ محض ْٚٛى "َٓ "DNAذصبا َع ايربٚتني

ايٓٛٝنًٛٝتٝدات

""DNA
ْٛٝنًٛٝتٝدة
ايكٛاعد ايٓٝرتٚدٝٓٝة

G

A

C

T

ٚذذات صػرية َتتابعة تته َٔ ٕٛصبُٛعات فٛطفات ٚطهش مخاطى
ٚقاعذة ْٝرتٚجٝٓٝة ٖٚى امله ٕٛيؼشٜط DNA

" ٚاطط ٚ ٕٛنسٜو "

DNA
DNA

* عًٌ ٜ :ظُى منٛرد ٚاطظٚ ٕٛنشٜو يرتنٝب اسبُض ايٓٚٛى  DNAبايًٛيب املضدٚد ؟
ايٓٛٝنًٛٝتٝدات

DNA
* داْبى ايطًِ

)(S

P

* دزدات ايطًِ

A

G

T

C
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ادتٓٝات
DNA
ايٓٛٝنًٛٝتٝدات

َٔ اسبُض ايٓٚٛى َ DNAظئٛية عٔ إظٗاس ايصفات ايٛساثٝة
* عًٌ  :محض َ ٖٛ DNAصذس املعًَٛات ايٛساثٝة اشباصة بايهائٔ ؟

ٜٚتِ ريو نايتاىل
حبٛٝإ َٓٛى

ايبٜٛطة
ايصدنٛت
اْكطاَات َٝتٛشٜة
ادتٓٝات

ايصفات ايٛزاثٝة
أعطاء

األْطذة
ادتٓٝات

* عًٌ  :ذبتٛى األَؼاد عًى ْصف عذد ايهشَٛطَٛات ؟

" بٝدٍ ٚتات" ّٛ
دني

إْصميا

تفاعٌ نُٝٝائى

تفاعٌ نُٝٝائى
بسٚتني

َجاٍ  :عٓدَا ٜسخ غدص َٔ أسد أبٜٛة ادتني املطئ ٍٛعٔ ظٗٛز صفة ي ٕٛايع ٕٛٝايبٓٝة " صفة ضائدة "

* عًٌ  :تًعب اإلْضميات دٚسا ٖاَا فى ظٗٛس ايصفات ايٛساثٝة ؟
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بايطفسات

تػري فى طبٝعة ايعٛاٌَ ايٛساثٝة ايتى تترهِ فى صفات
ايهائٔ اسبى مما ٜٓتخ عٔ تػري فى صفات ٖزا ايهائٔ اسبى

ظٗٛز صفات غري َسغٛب فٗٝا

َٛضع سدٚثٗا
جٝٓٝة

نشَٛٚطَٝٛة

ظٗٛز صفات َسغٛب فٗٝا

إَهاْٝة تٛازثٗا
َؼٝحٝة

جظذٜة

َٓػأٖا
تًكائٝة

* عًٌ  :اختالف ايطفشات ايتى ذبذث فى اشبالٜا ايتٓاطًٝة عٔ تًو ايتى ذبذث فى اشبالٜا ازبظذٜة ؟
* عًٌ  :بعض ايطفشات ال تٓتكٌ َٔ ج ٌٝإىل آخش ؟
* عًٌ  :تؤدى ايطفشات إىل تػري ايصفات ايٛساثٝة ؟
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َظترذثة

أوال  :الطفرات اجليهيا
يًٓٛٝنًٛٝتٝدات

ايطفسة ادتٝٓٝة

يًذني

بسٚتني

تػري فى ايرتنٝب ايهُٝٝائى زبني ٚاذذ أ ٚأنجش ٜؤدى إىل
تػري ايصفة ايٛساثٝة ايٓادبة عٔ ٖزا ازبني
* عًٌ  :تتُاٜض ايفئشإ إىل سَادٜة ايًٚ ٕٛبٝطاء ؟
صبؼ املٝالْني

* عًٌ  :ذذٚث طفشة فى ازبني املظئ ٍٛعٔ إْتاد صبؼ املٝالْني فى ايفئشإ ايشَادٜة ٜػري َٔ ي ٕٛفشائٗا ؟

ثانيا  :مهشأ الطفرة
طفسات تًكائٝة طفسات َطتشدثة
* حتدخ ايطفسة ايتًكائٝة د ٕٚتدخٌ اإلْطإ ْٚطبتٗا ضئًٝة ددا

* عًٌ  :ذذٚث ايطفشة ايتًكائٝة ؟

* عًٌ  :ايتٓٛع ايطبٝعى بني أجٓاغ ٚأصٓاف اسبٛٝإ ٚايٓبات املتعذدة ؟
* عًٌ  :ايتؼابٗة بني ايٝاباْٝني بايشغِ َٔ َشٚس فرتة طًٜٛة عًى ضش ايٝابإ بكٓبًتني ْٜٚٛتني ؟

* تتِ ايطفسات املطتشدثة بفعٌ اإلْطإ

* عًٌ  :أُٖٝة إذذاث ايطفشات املظترذثة ؟
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* عًٌ  :نرب ذحِ بعض ايجُاس عٔ َجٝالتٗا َٔ ْفع ايٓٛع ؟
ايطفسة ايتًكائٝة

ايطفسة املطتشدثة

ايطفسة ادتطدٜة

ايطفسة املػٝذٝة

اطتبذاٍ ازبٓٝات ايتايفة املظببة يًُشض بأخشى طًُٝة يعالد ريو املشض أٚ
إدخاٍ جٓٝات طًُٝة ذبٌُ َعًَٛات ٚساثٝة َشغ ٛفٗٝا إىل داخٌ اشبًٝة
* ٜكدّ ايعالز بادتٓٝات إَهاْٝة تصٜٚد دطِ اإلْطإ ْفط٘ بايكدزة عًى
ختًٝل بعض املٛاد " األدٜٚة " َع إَهاْٝة اضتُساز ايعالز َدى اذتٝاة

خشٜطة ٚساثٝة تتطُٔ مجٝع ازبٓٝات املٛجٛدة بايهشَٛٚطَٛات ايبؼشٜة

DNA
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اجملاٍ ايصزاعى ايطبى

بفكدإ ايبصس
فٝتاَني ( أ )
ايربٚفٝتاَني ( أ )

األزش
ايهازٚتني
ايهازٚتني

أزش َعدٍ دٝٓٝا

ايٓطٝر املدصٕ يًٓػا

ادتٓٝات

َادة ٜتِ ذبًٜٗٛا إىل فٝتاَني ( أ ) داخٌ ازبظِ

* عًٌ ٜ :عاْى األػداص ايزٜ ٜٔعتُذ ٕٚعًى األسص نػزاء سئٝظى َٔ ْكص فٝتاَني "أ" ؟
ايهازٚتني

ايربٚفٝتاَني ( أ )

* عًٌ  :تعشض ذٛاىل ْصف ًَ ٕٛٝػدص طٜٓٛا فى بعض ايذ ٍٚايٓاَٝة يفكذإ ايبصش ؟
فٝتاَني ( أ )

* عًٌ  :اٖتُاّ ايعًُاء بتدًٝل أسص َعذٍ جٝٓٝا ؟

السؤال األال  :أكمل العبارا

األتية

DNA
DNA
DNA
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السؤال الثانى  :أكتب المصطاح العلمى

DNA
DNA
DNA

السؤال الثالث  :إختر اإلجابة الصحيحة

DNA
DNA
DNA

DNA
DNA

السؤال الرابع  :علل لما يأتى
DNA

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية

DNA
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الوحدة

الرابعة

ايتٓع ِٝاهلسَْٛى فى اإلْطإ

َٛاد"سطائٌ" نُٝٝائٝة تطبط ٚتٓظِ َعظِ األْؼطة ٚايٛظائف اسبٜٛٝة فى أجظاّ ايهائٓات
ايػدد ايصُاء

صبُٛعة َٔ األعطاء تك ّٛبإفشاص َٛاد نُٝٝائٝة تعشف باهلشَْٛات
تتطافش فى عًُٗا يتركٝل اتضإ بايبٝئة ايذاخًٝة زبظِ اإلْظإ
* عًٌ  :تظُى األعطاء ايتى تفشص اهلشَْٛات بايػذد ايصُاء أ ٚايالقٜٓٛة ؟
ارتالٜا املطتٗدفة
املٛقع ايزى ٜعٌُ ب٘ اهلشَٕٛ
* عًٌ  :ايذّ ٖ ٛايظب ٌٝايٛذٝذ يهى ٜصٌ اهلشَ ٕٛإىل َٛقع عًُ٘ ؟

بارتًٌ اهلسَْٛى
* َا ايٓتائر املرتتبة عًى االختالٍ فى ْطبة اهلسَْٛات ؟
صٜادة أْ ٚكص إفشاص أذذ اهلشَْٛات ْتٝحة عٌُ ايػذة ايصُاء املظئٛية عٓ٘ بؼهٌ غري طبٝعى

* املٛقع :
* ايٛصف :
* األُٖٝة :

* اإلفساش اهلسَْٛى :
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* بعض ٖسَْٛات ايػدة ايٓداَٝة :

* عًٌ ٜ :طًل عًى ايػذة ايٓداَٝة طٝذة ايػذد ايصُاء ؟

ايكصاَة

ايعًُكة
ْكص

شٜادة
منَ ٛطتُس
عُالقا

قصَا

تٛقف ايُٓٛ

ايُٓ ٛاملظتُش فى عظاّ األطشاف ْتٝحة صٜادة إفشاص ٖشَ ٕٛايُٓٛ
تٛقف ايُٓ ٛيعظاّ األطشاف ْتٝحة ْكص إفشاص ٖشَ ٕٛايُٓٛ

* َارا حيذث  :صٜادة إفشاص ٖشَ ٕٛايُٓ ٛفى ايطفٛية ؟
* عًٌ  :حيذث يبعض األػداص منَ ٛظتُش فى عظاّ أطشافِٗ مما جيعًِٗ عُايكة ؟
* عًٌ ٜ :صٌ ط ٍٛبعض األػداص ايبايػني إىل أقٌ َٔ ْصف َرت ؟
* عًٌ  :تٛقف من ٛبعض األطفاٍ ٚذبٛهلِ إىل أقضاّ ؟
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* عًٌ  :ظاٖشة األقضاّ فى ايبؼش ؟

* عًٌ  :ذذٚث َشض ايكضاَة فى طٔ ايطفٛية ؟

* املٛقع :
* ايٛصف :
* اإلفساش اهلسَْٛى :
ٖسَ ٕٛايهايطٝتْٛني

ٖسَ ٕٛايجريٚنطني " ايدزقني "

* عًٌ  :تًعب ايػذة ايذسقٝة دٚسا ٖاَا فى ضبط َظتٛى ايهايظ ّٛٝفى ايذّ ؟
ٖسَ ٕٛايهايطٝتْٛني

* عًٌ ٜ :تأثش ْؼا ايػذة ايذسقٝة بهُٝة ايٛٝد فى ايػزاء ؟
ٖسَ ٕٛايجريٚنطني

ادتٜٛرت ادتشٛظى

ادتٜٛرت ايبطٝط
شٜادة

ْكص

* عًٌ  :إصابة بعض األػداص حباية ازبٜٛرت ايبظٝط ؟
* عًٌ  :ميهٔ تؼدٝص ذاية ازبٜٛرت ازبرٛظى َٔ املظٗش اشباسجى يًؼدص ؟
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* املٛقع :
* اإلفساش اهلسَْٛى :

ٖسَ ٕٛاألدزٜٓايني

* عًٌ ٜ :طًل عًى ايػذة ايهظشٜة غذة االْفعاٍ (اإلطتحابة) ؟
* عًٌ  :تظُٝة ٖشَ ٕٛاألدسٜٓايني بٗشَ ٕٛايٓحذة ٚايطٛاسئ ؟
* عًٌ  :يًػذتني ايهظشٜتني دٚس َِٗ عٓذ تعشض اإلْظإ يًطٛاسئ ؟

* املٛقع :
* اإلفساش اهلسَْٛى :

ٖسَ ٕٛادتًٛنادٕٛ

ٖسَ ٕٛاإلْطٛيني
* ٜسفع

* خيفض

* عًٌ ٜ :ضداد إفشاص ٖشَ ٕٛاإلْظٛيني عٓذ استفاع ْظبة طهش ازبًٛنٛص فى ايذّ ؟

* عًٌ  :استفاع َظتٛى طهش ازبًٛنٛص فى ايذّ بعذ إفشاص ٖشَ ٕٛازبًٛناج ٕٛ؟
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* عًٌ  :ايبٓهشٜاغ غذة طبتًفة ( القٜٓٛة  ٚقٜٓٛة ) ؟ * عًٌ ٜ :عترب ايبٓهشٜاغ غذة َضدٚجة ايٛظٝفة ؟
قٜٓٛة :
ال قٜٓٛة :
ايب ٍٛايطهسى
* ضبب سدٚث٘ ْ :كص

اإلْطٛيني

* أعساض املسض :
* عًٌ ٜ :عاجل بعض َشضى ايب ٍٛايظهشى حبكٔ اإلْظٛيني ؟

* عًٌ  :استفاع َظتٛى طهش ازبًٛنٛص فى ايذّ عٓذ َشضى ايب ٍٛايظهشى ؟

ايتطتٛضتريٕٚ
ايصفات ادتٓطٝة ايجاْٜٛة فى ايرنٛز

اإلضرتٚدني

ايربٚدطتريٕٚ
ٖسَ ٕٛايربٚدطتريٕٚ

ٖسَ ٕٛاإلضرتٚدني

* عًٌ  :صٛت املشاٖل ٜه ٕٛغًٝظا عهع صٛت املشاٖك٘ ٜه ٕٛذادا ؟
* عًٌ  :ظٗٛس ايصفات ازبٓظٝة ايجاْٜٛة فى ايزنٛس ايبايػني ؟
* عًٌ  :ظٗٛس ايصفات ازبٓظٝة ايجاْٜٛة فى االْاث ايبايػات ؟
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ايػدد ايصُاء

أُٖٝة اهلسَٕٛ

اإلفساش اهلسَْٛى

أيٝة تعٌُ بٗا اهلشَْٛات يًرفاظ عًى اتضإ ايبٝئة ايذاخًٝة زبظِ اإلْظإ
ٖسَ ٕٛاإلْطٛيني

ازتفاع

إخنفاض
ٖسَ ٕٛادتًٛنادٕٛ
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* َارا حيذث  :ملظتٛى ايظهش فى ايذّ ي ٛتٛقف ايبٓهشٜاغ عٔ إفشاص ٖشَ ٕٛازبًٛناج ٕٛ؟
* َارا حيذث  :ملظتٛى ايظهش فى ايذّ ي ٛتٛقف ايبٓهشٜاغ عٔ إفشاص ٖشَ ٕٛاألْظٛيني ؟
* عًٌ  :اتضإ ْظبة طهش ازبًٛنٛص فى ايذّ ؟

ازتفاع

ٖسَ ٕٛايجريٚنطني

ٜٓدفض

فٓٝدفض
اخنفاض

ٖسَ ٕٛايجريٚنطني

ٜصداد

فٝصداد

* عًٌ  :عذّ جذٚى عالد بعض املصابني بايكضاَة بٗشَ ٕٛايُٓ ٛاملظتدًص َٔ األفشاد ذذٜجى ايٛفاة ؟

السؤال األال  :أكمل العبارا

األتية
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السؤال الثانى  :أكتب المصطاح العلمى

السؤال الثالث  :إختر اإلجابة الصحيحة

السؤال الرابع  :علل لما يأتى

السؤال الخامس  :أجب عن األسئلة األتية
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