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الفصل األول :طبيعة العلم

عمل
العلم
تعريف العلم
هو طرٌقة أو عملٌة
تستخدم فً إستقصاء ما
ٌجري حولك  ،وٌستطٌع أن
ٌوفر إجابات ألسئلتك

خل المشكّت

هناك أكثر من طرٌقة لإلجابة
عن السؤال  ،أو حل المشكلة
العلمٌةةة ح حٌةةذ ٌبةةذل العلمةةاء
جهةةةةةةةودا لحةةةةةةةل المشةةةةةةةكالت
العلمٌة  ،وكل مشةكلة تتطلة
استقصةةاء بصةةورة مختل ةةة ،
إال أنهةةةةةةم ٌكةةةةةةررون بعةةةةةة
الخطةةوات فةةً االستقصةةاءات
جمٌعها ح

الموارات األكثر
استذداما

المالحظة والقٌاس
والمقارنة ٌ ،ستخدم العلماء
هذه المهارات الثالثة أكثر
من غٌرها

األجوزة والمواد
والنماذج

تعد األجهزة والمواد
المستخدمة فً تن ٌذ
االستقصاء وتحلٌل
البٌانات من األمور
المهمة لحل المشكلة
العلمٌةعن طرٌق
البحذ الوصف

التواصل في العلم
لن تكون نتائج العلماء و مالحظاتهم
وتجاربهم واستقصاءاتهم متاحة لسائر
العالم  ،ما لم ٌنقلوها إلٌهم ،لذا ٌستخدم
العلماء عدة طرائق إلٌصال مالحظاتهم إلى
اآلخرٌن

استذّص النتاُح

بعد أن تنظم بٌاناتك ابدأ
باستخالص النتٌجة  ،آخذا فً
االعتبار األسئلة اآلتٌة :هل
ساعدتك هذه البٌانات على اإلجابة
عن سؤالك؟ هل دعمت بٌاناتك
توقعك؟ إذا لم تتوافق بٌاناتك
وتوقعاتك فاحت ظ بها

العلم والتقنجٌ والمجتمع

العلم ؽً الخجاة الجومجٌ
عرفت الكثٌر عن أهمٌة
العلم  ،وتعلمت بع
فوائده فً حٌاتك الٌومٌة
 ،وال تقتصر ممارسة
العلم علً إتمام نشاط
علمً ،أو قراءة محتوى
علمً ،أو ح ظ م ردات
أو إتباع خطوات معٌنة ،
بل تتعداه إلً جوان
أخري عدٌدة ومهمة

اِكتشاؽات العلمجٌ
اإلكتشافات العلمٌة
ٌتمثل معنى العلم فً طرائق
متنوعةة فةةً حٌاتةك الٌومٌةةة
 ،إذ تةةةةةةةةؤدي االكتشةةةةةةةةافات
الجدٌةةةةةةدة باسةةةةةةتمرار إلةةةةةةى
منتجةةةات جدٌةةةدة تةةةؤثر فةةةً
نمط الحٌاة ح
التقدم التقنً
تجعل التقنٌة حٌاتك مرٌحة؛ فمن
الحاسو المحمول ٌدوٌا إلى
الحاسو المحمول بالجٌ ،
والتحضٌرالسرٌع للطعام عن طرٌق
المٌكرووٌف ح

إستخدام المعلومات العلمٌة
ٌوفر العلم الكثٌر من المعلومات
المهمة التً تحتاج إلٌها الناس
فً اتخاذ قراراتهم ،أو إلٌجاد
دواء جدٌد ،أو لتطوٌر طرٌقة
جدٌدة إلنتاج الكهرباء ،
وٌمكننا أن نقرر ضرر
المعلومات الجدٌدة وفائدتها
للبشرٌة عندما نعرضها على
شرٌعتنا السمحاء
نظرة إلً المستقبل
التقنٌة غٌرت طرٌقة تتبع العلماء
المعاصرٌن لمصدر المر  ،إذ
ساعدتهم المعلومات الجدٌدة عن
البكتٌرٌا واألدوات واألجهزة الحدٌثة
على تحدٌد أنواع معٌنة من هذه
المخلوقات الحٌة

الفصل الثاني تغريات األرض

الموجات
الزلزالجٌ

أسباب الزِزل

اإلرتداد المرن :على الرغم
من صالبة الصخور إال أنه
عندما تؤثر قوى السح أو
الدفع فٌها فالنتٌجة انها
تنكسر مع وجود إهتزازات
،

قجاس الزلزال

تنتقل الموجات الزلزالٌة من
بؤرة الزلزال ،ثم تنتشر فً
جمٌع االتجاهات بعٌدا عنهاح
وتتحرك بع الموجات فً
باطن األر  ،وٌتحرك بعضها
اآلخر على السطح

ٌُسمى الجهاز الذي ٌستعملونه
العلماء للحصول على تسجٌل
للموجات الزلزالٌة من أماكن
العالم كافة بجهاز راسم الهزة
"السٌزموجراف" ٌ ،حوي أحد
أنواع األجهزة دوالبا ثبتت علٌه
ل افة ورقٌة ،

البراكجن

أسبابوا

الصخور المنصهرة (الماجما)
تجبرها الصخور المحٌطة بها ذات
الكثافة العالٌة علً الصعود إلً
سطح األر  ،وتؤدي الماجما
الصاعدة إلى حدوذ ثوران بركانً
 ،ال ٌلبذ أن ٌأخذ فً التصل ،
بٌنما تستمر الغازات فً الخروج
منه ،وتشكل جبل قمعً الشكل
ٌُسمى البركان

أذطارها

من المخاطر التً تنتج عن
ثوران البراكٌن تدمٌر المدن
والقرى بسب االنهٌارات
والتدفقات الطٌنٌة الملتهبة،
وإغالق الموانئ والمطاراتح وقد
ٌصل الرماد البركانً فً أثناء
نشاط البركان إلى ارت اعات
تتعدى  00111م فً الهواء

أشكال البراكجن

أشكال البراكٌن
البراكٌن الدرعٌة
البراكٌن المخروطٌة
البراكٌن المركبة

مقدار قوة
الزِزل
مقٌاس رختٌر
ٌعتمد مقٌاس رختر
لقٌاس قوة الزلزال على
قٌاسات سعة أو إرت اع
الموجة الزلزالٌة
المسجلة على جهاز
السٌزموجراف

الصؾاُد األرضجٌ وعّقتوا بالزِزل والبراكجن

الصؾاُد األرضجٌ
تُص َظسيت انصفائح
األزضيت عهً أٌ انغالف
انصخسٌ انًكىٌ يٍ
انقشسة األزضيت وأعهً
انستاز يقسى إنً قطع
يسًً كم يُها صفحت .
تتحسك هرِ انقطع عهً
طبقت ندَت يٍ انستاز
تسًً انغالف انًائع .
ويُتج عٍ هرِ انحسكت
جًيع انًعانى واألحداث
انجيىنىجيت  ،ويُها
وتكىٌ
انصالشل وانبساكيٍ
ُّ
انجبال وتش ُّكم انًحيطاث

خدود الصؾاُد المتخركٌ

إن خركٌ عدد من
الطاوِت داذل
غرؽٌ وإمكانجٌ
تصادم بعضوا
ببعض تشبى
خركٌ قطع
الػّف الصذري
المكون من
القشرة األرضجٌ
وأعلٍ الستار

موقع الزلزال

معظم الزِزل تتركز
ؽً صورة أخزمٌ
ممجزة َ خجث يتركز
ض % 0من الزِزل
علٍ طول خزام
المخجط الوادي
الناريَ وهو خزام
البراكجن نؾسى َ خجث
تنتح عن خركٌ
الصؾاُد قوى تعمل
علٍ تولجد الطاقٌ
المسببٌ للزِزل .

الذرة
نماذج
احلشرات
قدماء الؾّسؾٌ
لم يخاول قدماء الؾّسؾٌ
إثبات نظرياتوم
بالتجارب العملجٌ كما
يؾعل العلماء الجوم َ
ؽالعلماء الجوم ِ يقبلون
نظريٌ غجر مدعومٌ
بالدلجل التجريبً

مؾووم طوسون
توصل طومسون إلً ان
اإللكترونات السالبٌ
والشخنات الموجبٌ
المجوولٌ سججعّن الذرة
متعادلٌ الشخنٌ َ وأضاف
الشخنٌ الموجبٌ إلٍ
نموذجى للذرة

مؾووم دالتون
قام المدرس اإلنجلجزي
األصل جون دالتون
ؽً القرن التاسع عشر
بدمح ؽكرة العناصر
مع النظريات السابقٌ
للذرة واقترح مجموعٌ
أؽكار خول المادة

مؾووم رذرؽورد
تجربة رذرفورد
إقترح رذرفورد نموذجا جدٌدا ،
ٌنص علً أن معظم كتلة الذرة
وشحنتها الموجبة تتركز فً منطقة
صغٌرة جدا فً الذرة ُتسمى النواةح
وأطلق العلماء على الجسٌم
الموج الشحنة الذي ٌوجد فً
نوي جمٌع الذرات البروتون

م هوم كروكس
األشعة المهبطٌة ( أشعة الكاثود )
افتر كروكس أن التوهج األخضر
الذي حدذ داخل األنبو نتج عن أشعة
سمٌت
أو سٌل من الجسٌمات الصغٌرةُ ،
باألشعة المهبطٌة (أشعة الكاثود)  ،ألنها

تنتج عن المهبط ح وقد سمً أنبو
كروكس بأنبو األشعة
المهبطٌة

ؽً القرن العشرين
تطورات فً تعرف بنٌة الذرة
عمل ال ٌزٌائٌون فً القرن
العشرٌن على نظرٌة جدٌدة لت سٌر
كٌ ٌة ترتٌ اإللكترونات فً الذرةح
وكان من الطبٌعً الت كٌر أن
اإللكترونات السالبة الشحنة تنجذ
إلى النواة الموجبة الشحنة
بالطرٌقة ن سها التً ٌنجذ بها
القمر إلى األر ح لذا فإن
اإللكترونات تتحرك فً مدارات
حول النواة

النواة
احلشرات
العدد الذري
ألي عنصةةر هةةو عةةدد البروتونةةات
الموجودة فةً نةواة ذلةك العنصةر؛
فذرة الهٌدروجٌن مثال هً أصةغر
ذرات العناصةةةر؛ إذ تحتةةةوي علةةةى
بروتون واحةد فةً نواتهةا ،ولةذلك
فإن العدد الذري للهٌدروجٌن هةو
0ح بٌنمةةا عنصةةر الٌورانٌةةوم هةةو
أثقةةةةل العناصةةةةر الموجةةةةودة فةةةةً
الطبٌعة وتحتةوي نواتةه علةى 29
بروتوناح لذا فةإن العةدد الةذري لةه
 29ح

القوة النوويٌ الواُلٌ
أن البروتونات الموجبة الشحنة
ٌتنافر بعضها مع بع كما تتنافر
األقطا المتشابهة للمغناطٌسح فً
الواقع هذا هو السلوك الصحٌح
الذي ت عله األقطا المتشابهة،
ولكن رغم ذلك عندما تكون
البروتونات فً الحٌز ن سه مع
النٌوترونات فإن قوة رابطة كبٌرة
تتغل علٌهاح هذه القوة تدعى
القوة النووٌة

عدد النجتورنات

العدد الكتلى

إن ذرات العنصر ن سه
ٌمكن أن تختلف فً أعداد
النٌوترونات فً أنوٌتها،
فنجد أن معظم ذرات
الكربون تحوي ستة
نٌوترونات ،بٌنما ٌحوي
بعضها اآلخر سبعة أو
ثمانٌة نٌوترونات

العدد الكتلى  :عدد الكتلً
للنظٌر بأنه مجموع عدد
البروتونات والنٌوترونات فً
نواة الذرة

التخلل اإلشعاعٍ
نجد أن بع األنوٌة غٌر مستقرة
الحتوائها على نٌوترونات أقل من
البروتونات أو أكثر ،وخصوصا فً
العناص الثقٌلة ،ومنها الٌورانٌوم
والبلوتونٌوم؛ حٌذ ٌحدذ تنافر فً
أنوٌتها ،فت قد بع الجسٌمات لكً تصل
إلى حالة أكثر استقراراح وٌرافق ذلك
تحرر للطاقةح وٌعرف هذه العملٌة بالٌحلل
اإلشعاعًح فعند خروج بروتونات من
النواة ٌتغٌر العدد الذري ،وٌتحول العنصر
إلى عنصر آخر ،و ٌُسمى هذا بالتحولح
والتحول تغٌرعنصر إلى عنصر آخر عن
طرٌق عملٌة التحلل اإلشعاعًح

التذلص من النؾايات المشعٌ
الن اٌات التً تنتج عن
عملٌات الٌحلل اإلشعاعً
تسب مشكلة؛ ألنها تترك
نظائر تصدر إشعاعات ،لذلك
ٌج التخلص منها بعزلها
عن الناس والبٌئة فً أماكن
خاصة تستوع هذه الن اٌات
المشعة ألطول مدة ممكنة

اجلدول اندوري

مقدمٌ ؽً الجدول الدوري

تطور
الجدول
الدورى

ع َرف الناس فً الحضارات القدٌمة
المواد التً ُتسمى عناصر،
بع
فصنعوا النقود المعدنٌة والمجوهرات من
الذه وال ضة ،كما صنعوا األدوات
واألسلحة من النحاس والقصدٌر
والحدٌدح وبدأ الكٌمٌائٌون فً القرن
التاسع عشر البحذ عن عناصر جدٌدة،
حتى تمكنوا عام  0311م من فصل
وتسمٌة  55عنصراح ومازال البحذ عن
عناصر جدٌدة مستمرا حتى ٌومنا هذاح

الجدول
الدورى
الخديث

تم ترتٌ العناصر فً الجدول الدوري
الحدٌذ حس تزاٌد أعدادها الذرٌةح وقد
وضعت العناصر فً سبع دورات مرقمة
( )7 -0ح والدورة صف أفقً فً الجدول
الدوري ٌحتوي على عناصر تتغٌر
خصائصها بشكل تدرٌجً ٌمكن توقعهح
وعناصر المجموعة الواحدة تتشابه فً
خصائصها ال ٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة

مناطق
الجدول
الدورى

ٌمكن تقسٌم الجدول الدوري إلى مناطق
كما هو مبٌن فً الشكل  ،9وتشمل
المنطقة األولى المجموعتٌن 0و ،9
والمجموعات  ، 01-03وتسمى هذه
المنطقة مجموعة العناصر الممثلة،
وتشمل ال لزات ،والالفلزات ،وأشباه
ال لزاتح أما العناصر فً المجموعات
 09 –1ف ُتسمى العناصر االنتقالٌة،
وجمٌعها فلزاتح وهناك عناصر انتقالٌة
داخلٌة ،وموجودة فً أس ل الجدول
الدوري ح

العناصر الممثلٌ

ٌوجد عناصر المجموعتٌن  9 ،0فً
الطبٌعة دائما متحدة مع عناصر أخرى،
وٌعرف بال لزات النشطة؛ بسب مٌلها
إلى تكوٌن مواد جدٌدة مع عناصر
أخرىح وجمٌع عناصرها فلزات ما عدا
الهٌدروجٌن ح

جمٌع عناصر المجموعة  01فلزٌة
صلبة ،ما عدا البورون الذي هو شبه
فلز أسود وهشح وتستخدم عناصر
هذه العائلة فً صناعة بع
المنتجات؛ فوعاء الطهً المصنوع
من البورون ٌمكننا نقله مباشرة من
الثالجة إلى ال رن دون أن ٌنكسر

إذا نظرت إلى عناصر المجموعة
الرابعة عشرة ستجد أن الكربون
من العناصر الالفلزٌة ،بٌنما
عنصرا السلٌكون والجرمانٌوم
أشباه فلزات ،والقصدٌر
والرصاص فلزات

المجموعتان
9،0

المجموعة
 01ـ عائلة
البورون :

المجموعة
 00ـ
مجموعة
الكربون

انفصم انزابع اجلدول اندوري

العناصر اِنتقالجٌ

الؾلزات
تُس ًًّ انًجًىعاث ( –3
 ) 21انعُاصس االَتقانيت،
وجًيعها فهصاث .وإذا
تتبعُا هرِ انفهصاث يٍ
انيساز إنً انيًيٍ وجدَا
أٌّ خصائص هرِ انعُاصس
تتغيّس بشكم يهحىظ،
يقازَت بانتغيس انرٌ يحدث
نهعُاصس انًًثهت

استذدامات العناصر اإلنتقالجٌ

إن معظم العناصر
اِنتقالجٌ درجات
انصوارها أعلٍ من
درجات انصوار
العناصر الممثلٌ؛
ؽالؾتجل المستذدم ؽً
المصباح الكورباًُ
مثّ مصنوع من
عنصر التنجستون؛
خجث لى أعلٍ درجٌ
انصوار ( ضط01
°س)

العناصر االنتقالٌة الداخلٌة
هناك سلسلتان من العناصر
اِنتقالجٌ الداذلجٌَ تمتد
السلسلٌ األولٍ من
السجريوم إلٍ اللوتجتجومَ
وتُسمٍ اِنثانجدات أو
العناصر الترابجٌ النادرة؛
وذلك ألن اِعتقاد الساُد
آنذاك أنوا قلجلٌ الوجودَ
ويوجد عادةً متخدة مع
األكسججن ؽً القشرة
األرضجٌ .أما السلسلٌ
الثانجٌ ؽتمتد من الثوريوم
إلٍ اللورينسجومَ وتُسمٍ
األكتنجدات

انبناء انذري وانزوابط انكيميائية

اتخاد الذرات

البناء
الذرى

ٌوجد فً مركز كل ذرة نواة تحتوي على
البروتونات والنٌوتروناتح و ُتمثل هذه
النواة معظم كتلة الذرةح أما بقٌة حجم
الذرة فهو فراغ ٌحوي إلكترونات ذات
كتلة صغٌرة جدا مقارنة بالنواةح وعلى
الرغم من أنه ال ٌمكن تحدٌد موقع
اإللكترون بدقة إال أن اإللكترونات تتحرك
فً ال راغ المحٌط بالنواة والذي ٌُسمى
السحابة اإللكترونٌةح

تركجب
العنصر :

لكل عنصر تركٌ ذري ممٌز له
ٌتكون من عدد محدد من البروتونات
والنٌوترونات واإللكتروناتح وٌكون
عدد اإللكترونات مساوٌا دائما لعدد
البروتونات فً ذرة العنصر
المتعادلةح

ترتجب
اإللكترونا
ت

إن عدد اإللكترونات وترتٌبها فً
سحابة الذرة اإللكترونٌة مسؤوالن
عن الكثٌر من الخصائص
ال ٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للعنصر

ارتباط العناصر

تخٌل مثال ما ٌحدذ لو ت َّكك ملح
الطعام إلى صودٌوم وكلور عند
وضعه على البطاطس المقلٌة! إن
الذرات تكون روابط مع غٌرها من
الذرات باستخدام إلكترونات مجال
الطاقة الخارجً بأربع طرائق :ب قد
إلكترونات ،أو باكتسابها ،أو تجاذبها،
أو بمشاركتها مع عنصر آخر ح

بع العناصر غٌر قادرة على فقد أو
اكتسا إلكترونات بسب عدد
اإللكترونات التً فً المجال
الخارجً؛ فعنصر الكربون مثال
ٌحوي ستة بروتونات وستة
إلكترونات ،أربعة من هذه
اإللكترونات فً مجال الطاقة
الخارجً
تتكون جزٌئات الماء عندما ٌتشارك
الهٌدروجٌن واألكسجٌن باإللكتروناتح
او؛ فاألكسجٌن
أن هذا التشارك غٌر متس ٍ
له النصٌ األكبر من اإللكترونات فً
كل رابطة ،كما أنه ٌحمل شحنة جزئٌة
سالبة ،بٌنما ٌحمل الهٌدروجٌن شحنة
جزئٌة موجبة ،ولهذا السب ٌكون الماء
قطبٌا

الرابطٌ
األيونجٌ

الرابطٌ
التساهمجٌ –
مشاركٌ

جزيُات
الماء
القطبجٌ

انتفاعالت انكيميائية

الصجؼ والمعادِت الكجمجاُجٌ

التػجر
الؾجزياًُ
والتػجر
الكجمجاًُ

المادة لنوعٌن من
قد تتعر
التغٌرات ،تغٌرات فٌزٌائٌة وتغٌرات
كٌمٌائٌةح وتؤثر التغٌرات ال ٌزٌائٌة
فً خصائص المادة ال ٌزٌائٌة فقط،
ومنها الحجم والشكل وحالتها ( صلبة
أو سائلة أو غازٌة) ح فمثال ،عند
تجمد الماء تتغٌر حالته ال ٌزٌائٌة من
الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة،
ولكنه ٌبقى ماءح

التؾاعل
الكجمجاٍُ

تت اعل نترات ال ضة مع كلورٌد
الصودٌوم ،وٌنتج كلورٌد ال ضة
الصل ونترات الصودٌوم السائلة
ح و ُتسمى العملٌة التً تنتج تغٌرا
كٌمٌائٌا الت اعل الكٌمٌائً

استذدام
األسماء
الكجمجاُجٌ :

كثٌر من المواد الكٌمٌائٌة المستخدمة فً
البٌوت لها أسماء شائعة؛ فحم
األستٌك المذا فً الماء مثال هو الخلح
ولصودا الخبز اسمان كٌمٌائٌان ،هما
بٌكربونات الصودٌوم ،وكربونات
الصودٌوم الهٌدروجٌنٌة

سرعٌ التؾاعّت الكجمجاُجٌ

ٌمكنك مالحظة أن بع الت اعالت
كاأللعا النارٌة ،أو إشعال النار فً
العش الٌابس ال تحدذ تلقائٌا ،بٌنما
تحدذ ت اعالت أخرى تلقائٌا ،وسٌتعرف
فً هذا الدرس العوامل التً تسرع
الت اعالت الكٌمٌائٌة أو تبطئها

تزداد سرعة معظم الت اعالت
الكٌمٌائٌة بارت اع درجات الحرارة،
وهذا ألن الجزٌئات والذرات فً
حركة مستمرة ،وتزداد سرعتها
بارت اع درجات الحرارة ،فالجزٌئات
السرٌعة ٌصطدم بعضها ببع
بصورة كبٌرة وبطاقة أكبر من
الجزٌئات البطٌئة
تؤثر مساحة سطح المادة المت اعلة
المكشوفة أٌضا فً سرعة حدوذ
الت اعل ،فٌصع إشعال النار فً ساق
شجرة جاف ،ولكن قد ٌكون من السهل
إشعال النار فٌه لو كان فً صورة قطع
صغٌرةح

تؾاوت
السرعٌ

أثر درجات
الخرارة
ؽً سرعٌ
التؾاعل

أثر مساخٌ
السطد ؽً
سرعٌ
التؾاعل:

