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 تركيبة العني.                     1

تتكون العني من أجزاء ظاهرة و أخرى داخلية : مكونات العني

فالعني حماطة مبجموعة من األعضاء تؤمن محايتها و صيانتها 

اجب و اجلفنني و األهداب و الغدد تعرف باألعضاء امللحقة كاحل

 .الدمعية

و توجد العني يف جتويف عظمي يعرف باحملجر و حتيط بها 

 .جمموعة من العضالت تؤمن حركتها يف اجتاهات خمتلفة

 :أما املكونات الداخلية للعني فيمكن حصرها يف منطقتني

املتكونة من القرنية، املشيمية، الشبكية،  القبعة اخللفية -

 .البصري العصب

اجلسم ) املتكونة من القزحية، العدسة  القبعة األمامية -

 (.البلوري 

 :األوساط الشفافة للعني

 :تتمثل األوساط الشفافة للعني يف 

 طبقة شفافة حمدبة: القرنية

سائل شفاف عديم اللون يشبه املاء و ميأل الغرفة : اخللط املائي

 .األمامية للعني

ة الوجهني مرنة توجد خلف عدسة حمدب: اجلسم البلوري

 .القزحية و تشد بأربطة إىل اجلسم اهلدبي

سائل لزج شفاف ميأل الغرفة اخللفية : اخللط الزجاجي

 .للعني

 

 انتثار الضوء. 2

 

  ينتشر الضوء يف األوساط الشفافة املتجانسة حسب خطوط

 .مستقيمة

 آخر  ينحرف الضوء عند اطدامه جبسم. 

 انتثارادامه جبسم عامت تسمى ظاهرة احنراف الضوء عند اصط. 

  انتثار الضوء على األجسام العامتة ميكن الناظر من رؤيتها

 .مهما كان موقعه

 



 

 

 العني والرؤية. 3

 مقارنة العني بآلة التصوير

 :يوجد تشابه كبري بني العني وآلة التصوير 

  فاألوساط الشفافة يف العني تقوم بدور العدسة يف آلة

 (صورة تكوين ال) التصوير 

  التحكم يف كمية ) والقزحية تؤدي وظيفة احلجاب

 (الضوء 

  متتص الضوء ) واملشيمية تكون الغرفة املظلمة للعني

 ( بعد ارتسام الصورة على الشبكية 

  ترتسم عليها ) والشبكية تؤدي دور الفلم احلساس

 (الصورة 

 عملية االبصار 

وساط تنبعث األشعة الضوئية من اجلسم املضيء فتخرتق األ

الشفافة للعني وتنطبع صورة اجلسم مقلوبة على الشبكية 

 .فينقل العصب البصري صورة اجلسم إىل املخ فيحللها ويؤوهلا

نسيج عصيب حيتوي على خاليا عصبية حساسة :  الشبكية

 .للضوء تسمى اخلاليا البصرية

عصب دماغي يؤمن نقل السيالة العصبية :  العصب البصري

 .إىل موقع باملخ يسمى مركز االبصار احلسية من الشبكية

 

 انعكاس الضوء. 4

 

  ينعكس الضوء عند اصطدامه بسطح صقيل وفق اجتاه

 .حمدد ومعني

  نسمي السطح الذي حدثت عليه ظاهرة االنعكاس سطحا

 .عاكسا أو مرآة

   سطح املاء وسطح الزئبق وسطوح : السطوح العاكسة هي

وم والنيكل املعادن املصقولة مثل األليمنيوم والكر

 .والفضة

 تشكل املرآة املستوية خياال مماثال للجسم ومعاكسا له. 

 

 

 



 

 عيوب الرؤية ووسائل االصالح. 5

تقوم األوساط الشفافة يف العني جبمع الضوء الذي ينفذ إىل 

القرنية يف نقطة واحدة لينطبع على الشبكية فتتم الرؤية 

 .بوضوح

ة على رؤية األجسام للشخص الذي يتمتع بسالمة البصر القدر

 .القريبة والبعيدة بنفس النسبة من الوضوح

يف بعض احلاالت تصبح عضالت العني عاجزة عن تغيري 

شكل العدسة تغيريا كافيا فيصاب الشخص بقصر النظر أو 

 .طول النظر 

يعدل قصر النظر بعدسة مقعرة  ويعدل طول النظر بعدسة 

 .حمدبة

تالي تقرب صورة اجلسم العدسة احملدبة تقرب األشعة وبال

 .املرئي الواقع أمام الشبكية حتى تنطبع عليها 

والعدسة املقعرة تبعد األشعة الضوئية وبالتالي تبعد صورة 

 اجلسم املرئي الواقع خلف الشبكية حتى تنطبع عليها 

 

 انكسار الضوء. 6

 

  ينكسر الضوء عند انتقاله من وسط شفاف إىل وسط آخر

 .هما عند السطح الفاصل بين

  يواصل الضوء املنكسر انتشاره يف الوسط الشفاف حسب

 .خطوط مستقيمة

  ظاهرة االنكسار تتسبب يف رؤية األجسام املغمورة يف املاء

 .أقرب إىل سطحه مما هي عليه يف الواقع

 

 



 

 

 اهلواء ضروري حلياة االنسان و احليوان و النبات. 6

 

 عر حيتــل اهلــواء كــل فضــاء وكــل جتــاويف األجســام نشــ

 .بوجوده وندرك آثاره دون أن نراه

      اهلواء ضروري حلياة االنسـان واحليـوان والنبـات والكائنـات

 .ية الدقيقة وإن عزهلا عنه يتسبب يف موتهااحل

      األمساك وغريها من الكائنات احليـة املائيـة تتـنفس اهلـواء

 .الذائب يف املاء

 

 اإلنضغاط، االنتشار: خاصيات اهلواء. 7

 

 شكل معني فهو يأخذ شكل الوعاء الذي  اهلواء ليس له

 .حيويه

 مرن قابل لالنضغاط وقابل لالنتشار: اهلواء غاز 

  مبفعول احلرارة ويتقلص مبفعول التربيداهلواء يتمدد 

  غرام 1,1لرت منه تساوي  1كتلة. 

 

 

 

 أهم مكونات اهلواء . 8

  اهلواء ضروري لالخرتاق. 

 يتكون اهلواء من جمموعة من الغازات منها : 

ثنائي أكسيد /   األرغون/    النرتوجني/    األكسيجني

 خبار املاء/   الكربون

  س  حجم اهلواءمخ  1/5ميثل األكسيجني 

 يساعد األكسيجني على االحرتاق. 

  يتسبب خبار املاء يف اهلواء يف تكون الضباب والندى

 .والسحب واألمطار

 

 االحرتاق يف اهلواء. 9

 

 ثة الضرورية لعملية االحرتاق اهلواء أحد العناصر الثال 

 التيار اهلوائي يساعد على تغذية االحرتاق وتواصله. 

 تنطفىء احلرائق بعزهلا عن اهلواء. 

 

 

 



 

 

 .التبادل الغازي يف مستوى الرئتني. 11

 

 تتمثل عملية التنفس يف التبادل الغازي بني اجلسم و هواء احمليط. 

  تتم عملية التبادل الغازي بني هواء احمليط و الغازات اليت يفرزها

 .اجلسم مستوى احلويصالت الرئوية

  تتم عملية التنفس يف مستوى الرئتني حيث يتزود اجلسم عند

أكسيد الكربون و باألكسجني و يتخلص من ثنائي الشهيق  

 .خبار املاء

  يصل الدم املشحون بثنائي أكسيد الكربون إىل الرئتني عرب

الشريانني الرئويني فيتخلص من هذا الغاز السام و يزود يف نفس 

الوقت بأكسجني  اهلواء فيصبح لونه أمحر قان بعد أن كان 

 .عامتا

  عرب األوردة الدموية ليواصل يعود الدم املشحون باألكسجني

توزيع األكسجني على أعضاء اجلسم و خيلصها يف ذات الوقت 

 .من الغازات السامة

 

 

 

 املتدخلة يف عملية االحرتاق العناصر.  11

  والعناصر الناجتة عن عملية االحرتاق     

  

 تستوجب عملية االحرتاق وجود العوامل الثالثة اآلتية: 

 مادة قابلة لالحرتاق  -

 حرارة تسخن املادة إىل درجة االحرتاق اليت ختتلف من مادة إىل أخرى  -

 توفر األكسيجني  -

  تتحول إىل غازيبدأ احرتاق األجسام عندما 

  من األجسام ما حيتاج إىل التسخني ليتحول إىل غاز ومنها ما ال

 .حيتاج إىل التسخني ليتحول إىل غاز

 التيار اهلوائي يساعد على تغذية االحرتاق وتواصله. 

 

  من نواتج  عملية االحرتاق: 

 .هباب الفحم/ ثنائي أكسيد الكربون / خبار املاء / احلرارة / الضوء 

 

 

 

 



 

 احرتاق الشمعة. 12

 

  الشمع مثل النفط واخلشب وغريهما من األجسام ال حيرتق إال

 .عند حتوله إىل غاز

  نالحظ يف هلب الشمعة ثالث مناطق: 

ومضيئة يف أعلى اللهب بها هباب الفحم الذي  منطقة مصفرة -

 .يتأجج يف اللهب وجيعله مضيئا

 منطقة داكنة وسط اللهب بها غازالشمع الذي مل حيرتق بعد -

منطقة زرقاء يف أسفل اللهب درجة حرارتها مرتفعة جدا  -

 .ويتكون فيها أحادي أكسيد الكربون

  ثنائي / ر املاء خبا/ احلرارة / الضوء : ينتج عن احرتاق الشمعة

 .هباب الفحم/ أكسيد الكربون 

 

 

 

 

 

 تركيبة الدم. 13

 

 .ن أحدهما سائل و اآلخر صلبأييتكون الدم من جز -

من  % 55اجلزء السائل ميثل البالزما و هي متثل نسبة  -

 .كمية الدم و تتخثر مبفعول احلرارة

تنقل البالزما األغذية إىل كل جزء من أجزاء اجلسم و  -

 .الكريات احلمراء و الكريات البيضاء تتنقل عربها

اجلزء الصلب يتمثل يف الكريات احلمراء و الكريات  -

 .البيضاء

هي أقراص مستديرة مقعرة الوجهني : الكريات احلمراء -

بدون نواة حييط بها غالف يتلون باألمحر و مرن له القدرة 

 .على امتصاص األكسجني

 .الرئتني تنقل الكريات احلمراء اإلكسجني من: وظيفتها -

هي أجسام كروية غري منتظمة : الكريات البيضاء -

 .الشكل هلا نواة ذات أشكال خمتلفة

الكريات البيضاء أكرب حجما من الكريات احلمراء و أقل  -

 .منها عددا

 .تدافع الكريات البيضاء عن جسم اإلنسان: وظيفتها -



 

 

 الدم ينقل الغذاء والغازات . 14

 

لبالغ الدم سائل أمحر لزج تقدر كميته يف اجلسم االنسان ا

يف كامل أجزاء اجلسم داخل ويدور   لرتات 6و5املكتمل ببني 

 .أوعية دموية 

  يتكون جهاز دوران الدم من القلب و األوعية دموية 

  يقع القلب داخل التجويف الصدري بني الرئتني وفوق : القلب

احلجاب احلاجز يضخ القلب الدم بصور منتضمة يف كامل 

اللب عضو عضلي . الدموية  أحناءاجلسم فيحقق بذلك الدورة 

رأسه الي األسفل مييل قليال الي ,جموف شكله  خرطومي 

 بعضهما عن البعض نيقلب من قسمني منفصللاليسار يتألف ا

 متام االنفصال جبدار 

  يرتكب من اذين مينا وبطني أمين                  :  القسم امين من القلب  

  يسرا وبطني أيسر يرتكب من اذين: القسم ابسر  من القلب 

ويوجد بني األذينة و البطينة يف كل جهة صمام أو مصارع مينع 

 رجوع الدم من  البطني الي االذينة 

االوعيةالدموية جيري جيري ادم حنو االعضاء يف أوعية دموية 

 الشرايني و االوعية الدموية و االوردة : وهي ثالثة أنواع 

  

 

 

الشرايني تصدر عن البطينني و جيري فيه الدم حنو االعضاء  

اجلسم تتفرع الشرايني ال فروع متدرجة ف ي الصغر دعى 

 بالشريانات 

 تسمى أدق الشريانات بالشعريات الدموية : الشعريات الدموية 

  األوردة تعيد االوردة الدم الي القلب ويبدأ الوريد بالشعريات

 وينتهي بالوعاء 

ميكن حتسس النبض اذا ضغطنا شريان علي سطح : النبض 

يزداد نسق النبض عند قيام . عضمي ونسمي هذا التمدد بالنبض

   .الشخص جبهد عضلى

 

 

 داخلهب اجلراثيم أهمية اجللد يف منع تسر. 15

 

 

 دور اجللد يف وقاية اجلسم

يغطي اجللد كامل اجلسم ويعزله عن احمليط اخلارجي فهو 

بذلك يشكل أول حاجز مينع تسرب اجلراثيم إىل اجلسم وحيميه 

 .من املواد الكيميائيةومن املواد السامة 

ومن خاصيات اجللد أنه مرن ولني وقابل للتمطط وغري منفذ 

 .للسوائل 
 

 
 



 

 التعفن اجلرثومي. 16

 

فذ من خالهلا اجلراثيم حتدثا جلروح واحلروق ثغرات يف اجللد تن

 .إىل اجلسم لتفتك به

 .قد يتسبب اجلرح يف تعفن جرثومي يؤدي أحيانا إىل املوت

للجسم مقاومة ذاتية وخاليا دفاعية تتمثل يف الكريات 

 .البيضاء والعقد للمفاوية

توجد الكريات البيضاء يف الدم وهي تلعب : الكريلت البيضاء

 . بلعمتهادورا هاما يف مقاومة اجلراثيم ويف

توجد العقد اللمفاوية يف الرقبة وحتت : العقد اللمفاوية 

اإلبطني ويف مستوى احلوض وهي تشكل حاجزا ملقاوم 

 .اجلراثيم

تتدخل العقد اللمفاوية عند تغلب اجلراثيم على الكريات 

 .البيضاء وعند انتشار التعفن يف اجلسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالقيح. 17

 

 أمراض معدية وفتاكة جبسم تتسبب اجلراثيم الضارة يف

 االنسان كمرض السل ومرض اخلناق واحلصبة والشلل والزاز

 التلقيح هو وسيلة وقائية

تقي التالقيح اجلسم السليم من األمراض وتكسيه حصانة 

 .ومناعة

 املصل هو وسيلة عالجية

تساعد األمصال اجلسم املريض على مقاومة الداء قبل استفحال 

 .اجلراثيم يف اجلسم

 :الروزنامة املثالية للتلقيح الكامل

 

 يف الذراع اليسر..( ج.س.ب) اللقاح ضد السل  إثر الوالدة

لقاح أول ضد اخلناق والكزاز والسعال الديكي يف الظهر  أشهر 3سن 

 .والشلل

 الشلل+ لقاح ثاني ضد السعال الديكي   أشهر 4سن 

 الشلل+ لقاح ثالث ضد السعال الديكي  أشهر 6سن 

 لقاح ضد احلصبة أشهر 9ن س

 غعادة التلقيح ضد احلصبة شهرا 15سن 

 .إعادة التلقيح ضد اخلناق والكزاز والشلل والسعال الديكي شهرا 18سن 

 .إعادة التلقيح ضد اخلناق والكزاز والشلل والسل العام السادس
 



 

 

 املقاومة باستعمال األدوية . 18

 واملقاومة الطبيعية للجسم   

 

ا يتعرض اجللد إىل جرح أو حرق أو وخز ابرة جتد عندم

اجلراثيممنفذا للدخول إىل اجلسم فتجد داخله ظروفا مالئمة 

 .فتتكاثر وتفرز مواد سامة ينجر عنها تعفن جرثومي

 مقاومة التعفن اجلرثومي

 تتمثل مقاومة التعفن اجلرثومي يف عملييت التطهري والنقاء

دة باجلرح أو باملناطق احمليطة به هو قتل اجلراثيم املوجو: التطهري

باستعمال مواد مطهرة منها الكحول وصبغة اليود وماء 

 ..األكسيجني وماء جافال والداكان

من اجلراثيم وذلك بعملية هو عزل اجلرح حلمايته : النقاء 

 التضميد

 

 

 

 

 

 

 

 اجملموعات الغذائية. 19

 

سم اإلنسان لينمو و ليحافظ على سالمته إىل غذاء حيتاج ج

 .متنوع  منه النباتي واحليواني 

األغذية النباتية هي احلبوب ومشتقاتها و اخلضراوات والبقول و 

 .الفواكه و الثمار وكذلك بعض الزيوت

األغذية احليوانية   هي اللحوم والبيض واحلليب ومشتقاته 

 .يوتواألمساك  كذلك بعض الشحوم و الز

كما حيتاج جسم االنسان إىل املاء الذي ميثل ثلثي وزنه وهو 

ضروري لتوزيع الغذاء يف اجلسم وافرازاملواد الضارة  وللمحافظة 

 .على توازن احلرارة يف اجلسم

 

 

 

 



 

 الوقاية/ الطاقة / البناء : أغذية .  21

 

 يتغذى اإلنسان

   لينمو وجيدد خاليا جسمه 

 نشاط و احلركة و من ليكسب طاقة متكنه من ال

 احملافظة على حرارة جسمه   

  ليحافظ  على سالمة جسمه من األمراض 

  اجملموعات الغذائية ثالثة: 

 أغذية البناء و النمو  وهي اليت توفر الزالليات  جلسم اإلنسان / أ

 أغذية الطاقة و هي اليت توفر السكريات  و الدهنيات  / ب

فر للجسم األمالح املعدنية و أغذية الوقاية وهي اليت تو / ج 

 .الفيتامينات

 

 

 الوجبة الغذائية املتوازنة. 21

 حسب السن والنشاط     

 

حيتاج اإلنسان إىل واجبات غذائية متوازنة تساعد على النمو 

 وتبعث فيه النشاط و احليوية و حتفظه من األمراض 

الوجبة الغذائية املتوازية هي اليت تتكون من أغذية النمو و 

 أغذية الطاقة و أغذية الوقاية 

ختتلف حاجة اإلنسان إىل أنواع األغذية باختالف سنه وجنسة 

 .ونوع النشاط الذي ميارسه

 اجلزر الزبدة اخلس اخلضروات: فيتامني أ 

 البيض احلليب اللحوم: فيتامني ب 

 الربتقال الليمون السبانخ البقدنوس: فيتامني ج 

 احلليب الزبدة: فيتامني د 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 بعض األمراض الناجتة عن سوء التغذية. 22

 

سوء التغذية ناتج إما  عن نقص يف بعض العناصر املغذية  اليت 

ترتكب منها الوجبة الغذائية مثل الزالليات أو السكريات أو 

 .......الدهنيات أو األمالح املعدنية أو الفيتامينات أو املاء 

 أنواع األغذية  و إما عن إفراط و إسراف يف نوع من

 يتسبب نقص الفيتامينات يف األغذية يف 

 هزال اجلسم

 العجز عن مقاومة األمراض

 .تشوهات جسمية خاصة لدى األطفال الصغار 

للمحافظة على سالمة الرؤية (  اخلضروات بأنواعها ) الفيتامني أ 

 ليال

 احلليب الزبدة  منو العظام وسالمة األسنان) الفيتامني ب 

 .البقدنوس السبانخ  سالمة اللثة والتئام اجلروحاحلوامض 

 

 

 

 الزهرة ومكوناتها. 23

 

 الزهرة هي جهاز التكاثريف الزهور ، وتتكون  من أعضاء 

  الكأس والتويج: خارجية وواقية 

  األسدية واملدقة: أعضاء داخلية وهي أعضاء التكاثر. 

تشكل احمليط اخلارجي للزهرة وعادة تكون : الكأس / 1

الت خضراء اللون وحتضن األجزاء الزهرية األخرى ، السب

 .وحتميها من املؤثرات اخلارجية وعددها ثابت 

التويج ويتكون من أوراق زهرية ملونة تشكل حميطا يف / 2

 .ثابت ( البتالت ) داخل الكأس وعدد األوراق التوجيية 

وهي أعضاء التذكري يف الزهرة وتتألف السداة من : األسدية / 1

، وعدد .ومئرب وكيس توجد بداخله حبات الطلعخيط 

 .األسدية يف األزهار خيتلف من زهرة إىل أخرى

 .وهي عضو التأنيث،املتكون من املبيض والقلم وامليسم : املدقة / 4

 

 

 

 

 



 

 التأبري واالخصاب. 24

 

 التأبري 

 

التأبري هو عملية انتقال حبوب الطلع من مئرب ناضج على ميسم 

 :نوع ومنيز صنفني من التـأبري زهرة من نفس ال

تنقل فيه حبوب الطلع من مئرب (: أو التأبري املباشر ) التأبري الذاتي 

 ..(اجللبان ، الفول ) إىل ميسم نفس الزهرة 

وفيه تنتقل حبات الطلع من مئرب زهرة أخرى : التأبري اخللطي 

القمح ) الريح واحلشرات : يف نبات آخر بوسائل عديدة أهمها 

 ...(رة، اجلوز،الذ

يعمل االنسان على نقل حبات الطلع من : التأبري االصطناعي 

 (.النخيل ) زهرة ألخرى 

 

 االخصاب: 

 

إن اخصاب البويضات هو احتاد كل بويضة حببة طلع ، تتحول 

 .إثره كل بويضة خمصبة إىل بذرة ويتحول املبيض إىل مثرة

 

 (حولية ودائمة ) دورة حياة النبتة الزهرية .25

 .لبذرة عنصر ضروري للتكاثر عند النبات الزهريا

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السلسلة الغذائية. 26

تتكون السلسلة الغذائية من جمموعة من الكائنات احلية 

الصقر يتغذى على الثعبان ، : يتغذى بعضها على بعض  فمثال 

والثعبان يتغذى على الضفدعة ، والضفدعة تتغذى احلشرات ، 

لى النباتات ، والصقر سيموت حتما  فتصبح واحلشرات تتغذى ع

جثته يف متناول البكترييا والفطريات اليت تتغذى بها وحتلل 

تلك اجلثة حمولة غياها إىل مواد بسيطة ختتلط بالرتبة وتصبح 

قسما من مكوناتها فتمتص النباتات اخلضراء تلك املواد 

 ..البسيطة  

كائن ) ذائية ميثل النبات األخضر أوىل حلقات السلسلة الغ

 (حي منتج 

 ..احليوانات العاشبة هي مستهلك من الدرجة األوىل

احليوانات الالمحة اليت تتغذى على احليوانات العاشبة هي 

 .مستهلك من الدرجة الثانية

احليوانات الالمحة اليت تتغذى على حيوانات المحة أخرى هي 

 .مستهلك من الدرجة الثالثة

 

 

 

 ط املائية مصادر تلوث األوسا. 27

 واحملافظة على سالمة هذه األوساط

 

ماء املاجل ، ماء البئر، العيوناجلارية ، : تتمثل األوساط املائية يف 

 ...مياه الري ، األودية واألنهار، البحار

 : ومن مصادر تلوث هذه املياه 

 امللوثات الصناعية

 الفضالت املنزلية

 املياه غري املعاجلة

 التلوث بالنفط

 ...ألنشطة البحرية كالبواخر والغواصاتنواتج ا

 

 :حملافظة على سالمة األوساط املائية ال بد من 

منع وصول مياه اجملاري إىل مياه الشرب وذلك عن طريق 

 .التخطيط وإقامة شبكات املياه بطريقة علمية

منع بناء املصانع ذات النفايات امللوثة قرب األنهار أو منع وصول 

 .ىل مياه األنهارفضالت هذه املصانع إ

 .معاجلة املياه امللوثة بالطرق املناسبة لتصبح صاحلة لإلستعمال

نشر الوعي البيئي للمساهمة يف محاية األوساط املائية من 

 .التلوث



 

 

 األمراض الناجتة عن تلوث املياه والوقاية منها. 28

 

 خطر املياه واألغذية امللوثة

 
سان يف أمراض خطرية املياه واألغذية امللوثة تتسبب لإلن

 ومعدية مثل مرض الشلل والكولريا واحلمى التيفية

 :لذلك وجب أخذ االحتياطات الالزمةاآلتية..والبوصفري

ضرورة تصفية املياه ةتعقيمها سواء بالتغلية أو بإضافة قطرات 

 من ماء اجلافال

ضرورة غسل اخلضروالغالل والفواكه اليت تؤكل طازجة قبل 

 .تناوهلا

 الطفيلية الديدان

بعض الديدان الطفيلية تعيش يف أمعاء االنسان الذي يتناول 

أغذية ملوثة أو حلما سيء الطهي مثال دودة الصفر والدودة 

الشريطية وهي منقولة بواسطة االنسان واحليوان أو اخلضراوات 

 .والفواكه امللوثة

 أخطار األغذية املتعفنة

سمم الدم ويف املوت تتسبب األغذية املتعفنة يف االسهال ويف ت

 .أحيانا

 

 

 التأثري احلراري للتيار الكهربائي. 29

 

  إن درجة احلرارة ترتفع يف سلك ناقل عندما يسري فيه

لتيار لاملفعول احلراري : نسمي هذا االثر التيارالكهربائي 

 الكهربائي 

  نشعر باألثر احلراري التيار الكهربائي عندما: 

  نلمس مصباحا كهربائيا يشتغل -

يستخدم املفعول احلراري للتيار الكهربائي يف تشغيل عدة  -

أجهزة حرارية كالنكواة واملدفأة الكهربائية وأجهزة 

  .التسخني

  خيتلف التأثري احلراري للتيار الكهربائي  باختالف: 

 .نوعية السلك - مقطع السلك  - ل السلك طو -

 

 



 

 التأثري الكيميائي للتيار الكهربائي. 31

 

  التغريات الفيزيائية يف حدوث تغري يف  شكل  تتمثل

انصهار الرصاص ) هرها اخلارجي فقط مثال  ظاملادة وم

وحتوله من صلب الي سائل غليان املاء وحتوله من سائل الي 

 ( …غاز 

  تتمثل التغيريات الكيميائية يف حتول اجلسم الي اجسام

جديدة  ذات خاصيات ختتلف عن خاصيات اجلسم االصلي  

حتول اخلشب الي فحم حتول صدا حتول احلديد الي )   مثال

 (املاء الي أكسجني و هيدروجني 

 :للتيار الكهربائي مفعول كيميائي يستعمل يف 

  حتليل املاء الي أكسجني و هيدروجني 

 اويةياستحضار بعض املواد الكيم 

 طالء بعض املعادن مبعادن مثينة أو قليلة التأكسد.. 

 

 

 أشكاله : أنواع املغنط . 31

 قدرته على جذب املواد احلديدية 

 

  املغناطيس هو ماجيذب األشياء احلديدية أو اليت حتتوي

أو النيكيل أو الكوبالت و هو جيذبها مباشرة أو من  احلديد

 .خالل أجسام ال تتأثر به

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 قطبا املغنط. 32

 

 لكل مغناطيس مهما كان شكله قطبان: 

 قطب مشالي -أ 

 قطب جنوبي -ب 

 املغناطيس املتماثالن يتنافران قطبا. 

 قطبا املغناطيس املختلفان يتجاذبان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البوصلة. 33

 

إبرة ممغنطة و علبة ومرتكز وميناء و : تتكون البوصلة من 

 زجاجة 

  كل إبرة ممغنطسة هي مغناطيس. 

 اإلبرة املمغنطة يف البوصلة تشري دائما الي الشمال.  

 ب أن تكون لتأدي البوصلة وضيفتها  جي: 

 يف وضع أفقي  -

 ثابتة  -

 بعيدة عن أي مغناطيس و عن املواد احلديدية  -

 .ابرتها علي مرتكز شاقولي وتتمتع حبرية الدوران -

 

 

 



 

 التأثري املغناطيسي للتيار الكهربائي. 34

 

  يكون التيار الكهربائي حول السلك الذي مير فيه جماال

و ( ية مثاليتسبب يف احنراف ابرة مغناطيس)مغناطيسيا 

 .هو ما نسميه باألثر املغناطيسي للتيار الكهربائي

  املفعول املغناطيسي للتيار الكهربائي ضعيف عندما مير

 .يف سلك من حناس مستقيم

  يقوى املفعول املغناطيسي للتيار الكهربائي عند مروره يف

 (.وشيعة)لفيفة 

  تزداد شدة املفعول املغناطيسي للتيار الكهربائي يف

 .عة بازديادعدد لفاتهاالوشي

  ( حديد نقي يسهل ثنيه ) وضع مسمار من احلديد املطاوع

داخل وشيعة مير بها تيار كهربائي يزيد من شدة 

 .متغنطها

  اللفيفة اليت جيتازها تيار كهربائي تكتسب صفات

 .وجه جنوبي وجه مشالي:   مغناطيس و هلا وجهان
 

 

 

 وزن األجسام. 35

 

 حنوها  األرض جتذب كل األجسام. 

  تسقط األجسام سقوطا حرا من أعلى إىل أسفل 

 منحى سقوط األجسام هو الشاقول. 

 األرض تسلط على األجسام قوة جذب تسمى ثقل اجلسم. 

 الثقل هو قوة شاقولية موجهة حنو األسفل. 

  السقوط احلر هو الذي يكون فيه اجلسم قبل سقوطه يف

 .حالة سكون

 يت تسقط سقوطا حرا الشاقول هو منحى سقوط األجسام ال

 على األرض

  القوة امليكانيكية -القوة الضاغطة  -:القوى أنواع منها 

 .القوة الكهربائية -القوة املغناطيسية -القوة العضلية -

 

 


