
 

 

 

 

 

 

أنّاع األسنان(1  

.تنقسً األسنان إمٓ أربعة ىجيّعات ٍِي امقّاطع ِاألنياب ِامضّاحك ِاألضراس   

في )امقّاطع ٍي األسنان األىاىية امتي تقع في ىقدىة امفً ِعددٍا جيانية  +امقّاطع 

  .(كه فك أربعة 

في كه فك نابان حتٓ جانبي األسنان األىاىية )ىفردٍا ناب ِعددٍا أربعة + األنياب  

.ٍِي ىخرِطية امشكه (امقّاطع)   

امضّاحك أِ ىا تسيٓ باألضراس األىاىية ، ٍي عنٓ جانبي األنياب + امضّاحك 

ِسييت بامضّاحك ألّنَا تكّن ِاضحة  (في كه فك أربعة ضّاحك )ِعددٍا جيانية 

.منعيان عندىا يضحك اإلنسان   

األضراس امخنفية ٍي أكبر ىن األضراس األىاىية ِتقع عنٓ + األضراس امخنفية 

في كه فك ستة  أضراس ِعنٓ كه جانب )جانبي امضّاحك ِعددٍا اجنا عشر ضرسا 

.(جٕجة أضراس   

ِظائف األسنان (2  
تستخدو امقّاطع في تقطيع امّطعاو إمٓ قطع صغيرة كيا تستخدو في امنطق بطريقة 

. صحيحة مكحير ىن امحرِف   
تستخدو األنياب في تقطيع امطعاو إمٓ قطع صغيرة كيا تستخدو في امنطق بطريقة +

.صحيحة مكحير ىن امحرِف  
.تقّو امضّاحك برحي امّطعاو ِىضغُ +  

 .تساًٍ األضراس امخنفية كذمك في رحي ِىضغ امطعاو ميسَه بنعُ

 

 

 أنّاع األسنان ِِظائفَا

 

 



 

 

 
 
 

 +تنظيف األسنان بامفرشاة _ (أ
+مضيان فاعنية األسنان ِصحتَا يجب إتباع طرق امتنظيف امّتامية   

 غسه األسنان ىرتين في اميّو*
 استخداو فرشاة أسنان ناعية تناسب طبيعة األسنان*

س*  ّّ .استخداو ىعجّن أسنان يحتّي عنٓ مفنّريدا مضيان حياية األسنان ىن امتس  
 .تحريك امفرشاة إمٓ األىاو ِإمٓ األعنٓ أكحر ىن ىّرة *
 .استخداو امفرشاة بنطف عنٓ األسنان *
 .غسه كٕ ىن امسطح امخارجي ِامداخني مألسنان *
 تنظيف امسطح امداخني برفق مألسنان األىاىية*

 . باستخداو قّية امفرشاة 
 . جانية إلزامة امجراجيً امعامقة بُ 30تنظيف امّنسان ميّدة *
 بعد اإلنَاء ىن غسيه األسنان يجب تنظيف امفرشاة جّيدا *

 .    شَّر 3تغيير فرشاة األسنان امخاصة بك كّه     ِ ِغسنَا 

 
 +أبتعاد عن امعادات امغذائية امسيئة _ب

تجّنب تناِل امغذاء اميحتّي عنٓ نسبة عامية ىن امسكريات في فترات ىتقاربة ىع عدو 
 .امعناية باألسنان 

ِمتجنب ٍذٌ امعادات امغذائية امسيئة يجب إتباع بعض األغذية اميحتّية عنٓ نسب عامية 
ىن األمياف ِاّمتي تساعد عنٓ تنظيف األسنان بينيا تسبب اميعّجنات زيادة في نسب 

 .امتسّس 
إن ىنتجات األمبان ىحه امجبن ِامزبدة تحتّي عنٓ امبرِتين ِامكامسيّو ِامفسفّر ٍِذٌ  

امعناصر تعيه عنٓ تقنيه ىستّْ األحياض عنٓ سطح األسنان ِبذمك يقه احتيال اإلصابة 
س  ّّ  .بامتس

 

 

 

 ِقاية األسنان

 



 

 

 
 
 
 

+امتكاجر امخضري   

ًّ زراعتَا ِتركَا متنيّ ىن  ينبني امتكاجر امخضري عنٓ أساس فصه أجزاء ىن امنباتات ج

+أجه ظَّر نباتات جديدة تياجه األصه، ِىن أًٍ أنّاع امتكاجر امخضري   

ٍِي ىن طرق تكاجر امنباتات، حيخ نجعه أفرع امنباتات أِ سيقانَا + امتكاجر بامترقيد -أ

تنتج جذِرا ٍِي ىازامت ىنتصقة بامنبات األو، مكّنَا طريقة صعبة ِىع ذمك فَي تستعيه 

عنٓ نطاق ِاسع ىع امنباتات امخشبية امصنبة أِ ىع بعض امنباتات امعشبية ىحه امقرنفه 

.ِامفّه ِامياسيين  

يتيحه في قطع غصن بُ براعً ِغراستُ ،ىحه امّرد ِامتين ِامرّىان +امتكاجر باإلفتسال -   ب

.ِامسفرجه   

 

 

 

 امتكاجر دِن بذِر

 



 

 

 
 

 

ًّ عينّية  ىن امبقاء عنٓ قيد امحياة، من تتيّكن امّتنفس ضرِري منحيّانات فدِنُ   ِتت
نفس عبر نقه  األكسيجين  اميّجّدة إمٓ امخٕيا   امجسً   ىن خارج امتَّ

.   أنسجة امجسً اخه 
 فيُ يعيش  حسب امّسط امذي ىن حيّان إمٓ آخر ِتختنف عينية امتنفس 

  تتنفس  في امَّاء حيّانات ٍناك  ف
  تتنفس في امياءِحيّانات 
 . تتنفس في امَّاء ِامياءِحيّانات 

رّ  )امّتنّفس في امَّاء    +(امبَب
 +امتنّفس عن طريق امرئتين 

  شكنَيا ِحجيَيا ىن حيّان تتنّفس امحيّانات في امخّاء عن طريق امّرئتين ِتختنف 
.  آلخر، إٔ أّنَيا تعيٕن بنفس امطريقة 

 عند امّشَيق يندفع امَّاء امغني باألكسجين إمٓ األنف ِعند امزفير يخرج امَّاء امذي 
 .يحتّي عنٓ جاني أكسيد امكربّن ىن امرئتين باتجاٌ األنف ِىنُ مخارج امجسً

 
+ ٍناك حيّانات تتنفس عن طريق امرئتين ِمكنَا تعيش في امياء ىحال + ىٕحظة 

 .امدمفين ِسنحفاة امبحر 

 

 

 

 

 أعضاء امتنفس مدْ بعض امحيّانات

 



 

 

+ امتنفس عن طريق امقصبات امَّائية 
تتنفس امحشرات عن طريق امقصبة امَّائية ٍِي عبارة عن أنابيب صغيرة جدا تتصه ٍذٌ 

األنابيب بفتحات خارجّية تيتد عنٓ طّل صدر ِبطن امحشرة، ىيا يسيح مَا بتبادل 
. امغازات ىباشرة بين امَّاء امخارجّي ِامقصبات امَّائّية

 
 +امتنفس في امياء 

إذ .  تتنفس أغنب امحيّانات امتي  تعيش في امياء عن طريق امغٕصً ىحال األسياك 
يدخه أكسيجين امياء عنٓ ىستّْ امغٕصً جً يتّجُ بعد ذمك  إمٓ ىختنف  أعضاء 

ِباميقابه تطرح أعضاء امسيكة جاني أكسيد امكربّن .امسيكة عن طريق امدِرة امدىّية 
 .ِيتّّجُ إمٓ امغٕصً ِيخرج  خارج امجسً 

 
  امحيّانات امبرىائية في امَّاء ِامياءتنّفس

حيّانات برىائية       تسيٓ امحيّانات امتي تتنفس في امياء ِامَّاء 
.  يتنفس امضفدع بطريقتين ىختنفتين 

 ىن أنسجة غشائية رقيقة فيَا امذي يتكّن،   امضفدع تحت امياء  باستخداو جندٌيتنّفس 
.   فتحات دقيقة قادرٌة عنٓ اىتصاص األكسجين

 .عندىا يكّن امضفدع في امبر  يتنّفس باستخداو رئتيُ ِ
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

+ اميرض ِ أسبابُ 
تصاب إحدْ امعينين أِ كنتاٍيا باحيرار ِ حّكة  ىع رؤية ضبابية ِحساسية تجاٌ 

. امّضّء ِتشّكه ٍذٌ األعراض عٕىة إصابة بكتيرية أِ فيرِس
+ األعراض 

. احيرار في امعينين 
. حّكة في امعينين 

ش في امرؤية ِحساسية منّضّء ّّ . تش
. امّشعّر بجسً غريب ِٔ تستطيع إزامتُ 

. زيادة إفراز امّدىّع 
. إفرازات ُقشْيرة في امعين أجناء امّنيه 

+   امعٕج 
 غامبا ىا ينجح غسه اميدين 

 بامياء امبارد في تخفيف
 .    أمتَاب إضافة منعٕج امّدِائي 

 +امّقاية 
 .أىتناع عن ميس امعين باميد - 

 .ٖ غسه اميدين بامياء ِامصابّن 
 .تغيير اميناشف - 
  .عدو استعيال أعراض امغير- 

 

 

 
 

 

 

 

 

+ بعض األىراض امتي تصيب اإلنسان 
  ىرض امرىد

 

 



 

 

 
 
 

 
داء امكنب أِ امّسعار ٍّ ىرض خطيريصيب اإلنسان ِامحيّان عنٓ حّد امّسّاء ِسببُ 

.فيرِس يسّبب امتَابا حاّدا  في امّدىاغ ينتقه ىن امحيّان إمٓ اإلنسان   
 .عند ظَّر األعراض يصبح قاتٕ مإلنسان ِامحيّان 

 +كيف ينتقه داء امكنب 
 .عن طريق ُمعاب حيّان ىصاب  بامعّض أِ امخدش

 +امحيّانات امتي تصاب بداء امكنب 
 .امكٕب ِامقطط - 
 .األبقار ِاألغناو - 

 .ٖ امخيّل ِاإلبه 
 .امقّارض - 

 .ٖ امّحعامب
 +األعراض مدْ اإلنسان 

 . ٖ آٔو شديدة 
 .ٖ نّبات صداع 

 .حركات عضنية ٔ إرادّية - 
  .ارتفاع درجة امحرارة - 

 
+  كيفّية امّقاية ىن داء امكنب 

 .ٖ امّتنقيح امينتظً منكٕب 
 .ٖ ربط امكٕب ِتّفير اميأِْ ِامّطعاو مَا 

 .ٖ تجّنب امكٕب امّسائبة 
 .ٖ إعٕو امّطبيب امبيطري عند تعّرض حيّانك مٕعتداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض األىراض امتي تصيب امحيّانات 
 داء امكنب+ األٍنية 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
. امعنّي مإلنسان  امتنفسي امجَاز امزكاو ُيصيب ىرض

 +أعراضُ 

 +يتعّرض اميريض بامّزكاو إمٓ  
  .امحرارة درجة ارتفاع في* 
  . امحْنق في أِجاع  * 
 (صداع )أمً في امرأس * 
 عطاس* 

 باأليدي اميٕىسة طريق  امفيرِسات امتي تسّبب امّزكاو عن تتنّقه امزكاو

 . أِ امكّحة  امعطاس ىن امَّاء في اميتطاير امّرذاذ طريق عن أِ
 + منّقاية ىن ىرض امّزكاو يجب 

 .اميحافظة عنٓ نظافة امجسً * 
 .بانتظاو  األيدي غسه* 
.تناِل ىّاد غذائية تحتّي عنٓ  فيتاىين  ج كامقّارص  ِامّطياطً ِامفراِمة *   
 .بامزكاو  بيرضٓ  أختٕط عدو* 
 .امخاصة كاميناشف ِاميناديه ِاألِاني  ىشاركتًَ في أدِاتًَ عدو* 

 .ىنتظً  بشكه اميصاب غرفة ٍّاء تجديد* 

 .ِامعين  األمف ميس عدو* 
 .ىباشرة ىنَا ِامتخنص امعطس عند امخاصة امّرقية اميناديه استعيال* 

 . ِامرطّبة امبارد امَّاء متيارات امتعرض عدو* 
 امخارج إمٓ ىن امبيت امتنقه ىحه حار إمٓ بارد ىن امشديدة امتعرض منتغيرات تفادي*  

 ِيكّن ِ تضعف ىقاِىتُ امتنفسي بجفاف امجَاز يصيب ألّنُ قد امحرارة  درجات ِاختٕف
 .مإلصابة  عرضة أكحر

 

يجب عنٓ ىريض امّزكاو شرب امكحير ىن امّسّائه  كعصير امبرتقال ِ عصير امنييّن ِتناِل 
 .ِ زيارة امّطبيب ِ استعيال األدِية إن مزو األىر  . حساء ساخنا 

 

 

 أم اضض  كيكّز ضض:ض مرض الّز كاضض
  اوق كي ض نض

 سعال *
 في ُحْرقة* 

 .امعينين
امصّت  في بّحة*
. 

 .سيٕن األنف * 
 

 



 

 

 
 

 
  

 
 . جزء ىن امساعة60 جانية ٍِي أيضا جزء ىن 60امدقيقة ٍي ِحدة مقْيس امّقت ِتساِي 

 . جزء ىن امدقيقة60ية ٍي ِحدة مقْيس امّقت ِتساِي جزء ىن نامحا
 .امساعة امعادية تستعيه ىؤشرات تسيٓ امعقارب متدمنا عنٓ امّقت

 .خانة امدقائق ِ خانة امساعات + خانتين
 .ِتّجد في ساعات أخرْ خانة جامحة تيكننا ىن قراءة امحّاني

 ىن اميسار أتجاٌس فا سنٕحظ جٕث عقارب تتحرك في نننعندىا تكّن بحّزتنا ساعة فإ
 .ميس بنفس امسرعة إمٓ امييين مكن

 امحانية دِرتَا ىع حركة عقرب امدقائق بتدريجة ِاحدة ِإذا قاىت امحانيةيتزاىن إنَاء عقرب 
 .دِرة فإنَب عقرب امدقائق سّف تقّو بدِرة كاىنة بستين

 تشير إميُ يتزاىن إنَاء عقرب امدقائق دِرتَا ىع حركة عقرب امساعة ىن امرقً امذي كانت 
ٍِذا يعني أن ٍذٌ األخيرة قد أشارت تياىا إمٓ ىرِر ساعة ِاحدة ؛ أوَب + اميّامي إمٓ امرقً

اعات قد عادت س سنٕحظ أن عقرب الفإّننا * عشرة دِرة كاىنة  بإجني إذا قات عقرب امدقائق
 .   نصف يّوانقضاءىعننة     إمٓ امرقً األِل امذي كانت تشير إميُ

 

 

 

 

 

 امّساعة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 ٍذا ِييتّد   ،يحيط بامكرة األرضية غٕف جّي أِ ىا يسيٓ بامَّاء يتكّن ىن عديد امغازات

مٓ درجة إ بأرتفاع كحافتُ مٓ عدة ىئات ىن امكينّىترات فّق سطح األرض ِتقه إ امغٕف
 .كبيرة

ىيا يجعنُ غير . (يعني ٔ ِجّد منَّاء إطٕقا)ميس عنٓ امقير غٕف جّي ىحه أرضنا  
  .ات امتي ترتطً بُ ىكّنة امحفر ِاألخاديد عنيُنبضربات امنيازك ِيقايا اميذ ىحيي ىن

+ امرياح)ميس منَّاء رائحة ِٔ طعً ؛ ِٔ ييكننا رؤيتُ ِنشعر بّجّدٌ إذا كان ىتحركا 
 ..(.امنسيً

 .أىحنة تبرٍن ِجّد امَّاء
 . ىن ِجَكبامقربكت كتابا حرّ شعّرك بّجّدٌ إذا 

ة دافعت ميست  ّّ عندىا نركب سفينة شراعية نٕحظ أنُ تندفع إمٓ األىاو أي أن ٍناك ق
  . امسفينةاتجاٌامَّاء اميتحرك في نفس  ن واباآلمية إنً

 
 
 
 
 

 

  إجبات ِجّد امَّاء–امَّاء 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
امَّاء ٍّ ىادة ٔ مّن مَا ِ تتأجر بامجاذبية ألنَا خفيفة جدا ِتشغه أيضا حيزا ىن امفراغ 

 .منّتيدد ِأنضغاط ِِإّن زيادة امضغط في امغازات يؤدي إمي نقص في امحجً مةبِقا
ن ىن عديد امغازات فإنَب خاصية امضغط  ّّ ييكن ضغط امغازات بسَّمة ِبيا أّن امَّاء ىك

 .تشينُ أيضا
ميس منَّاء شكه ىحّدد ألّن امغازات تيٕ أّي فراغ ىتاح إميَا ألن امجزيئات تتحّرك بسرعة 

 .يضا بخاصية أنتشار أأتجاٍات ِبامتامي ييكن أن نقّل أن امَّاء ييتاز في كه
  .امَّاء امساخن يرتفع إمٓ أعنٓ ِامَّاء امبارد ينزل إمٓ األسفه

 
 

 
 

 

 خصائص امَّاء

 



 

 

 

 

 

تختنف قّة امَّاء حسب سرعة امريح،فنقّل أّن امَّاء ساكن عندىا تكّن سرعة امّريح ِصْفًرا 
ِنقّل أّن ٍناك نسيً عندىا يتحرك امَّاء بنطف ِنسيي امَّاء اميتحرك بشّدة إعصار 

 .ىدىر
ىن بين األعيال امتي ييكن أن ننجزٍا بّاسطة امَّاء امساكن نذكر عنٓ سبيه اميحال 

.ارتفاع امينطاد عن سطح األرض بيجرد ِجّد ٍّاء ساخن في امكيس  
 ّّ .امنسيً يساعد امطيّر عنٓ امتحنيق براحة أكبر في امج  

إن امَّاء اميتحرك ضرِري في عينية اإلخصاب ،ٔ سييا مننباتات امتي ٔ تنجذب إميَا *
امحشرات،فتنقه امريح حبيبات امنقاح،ىن امعناصر امذكّرية في امنبات إمٓ امعناصر 

 .األنحّية،فيتً اإلخصاب
تضفي امرياح عنٓ امنفّس فرحا ِسرِرا ِيستبشر بَا ٍِي في امّقت طاقة تستخدو في 

+امعديد ىن األعيال مصامح اإلنسان ِىن بين ٍذٌ األعيال  
 +تدِير طّاحين امَّاء*

 كانت طّاحين امَّاء تستخدو ميئات امسنين في طحن امقيح ِٔ يزال امفٕحّن حتٓ 
يّىنا ٍذا يستخدىّن ٍذٌ امطّاحين بكحرة في ضخ اميياٌ، ِبعض ٍذٌ امطّاحين تستخدو 

 . إلدارة ىّمدات امقدرة امكَربائية
امَّائية بتّميد قّة رفع،تساًٍ في   (امعنفة  )تقّو امريح عند ٍبّبَا بامقرب ىن أجنحة  
 . ِضع جناح امعنفة في حامة حركة دِرانية 

 +تحريك امسفن*
كان ٔستخداو األشعة أٍيّية كبيرة في تسخير امطاقات امطبيعية ألجه خدىة 

اإلنسان،فكانت امرياح تستخدو مدفع امسفن بأقه جَد بشري ىيكن،حيخ كان ينحسر دِر 
حتٓ امسفن امتي تعيه .(رفعَا ِ إنزامَا)امبشر في تّجيُ دفة امسفينة ِتحريك األشرعة 

باميحركات ِامّقّد،ٔ بد ىن ِجّد امَّاء حتٓ تتً عينية احتراق امّقّد،ِٔ ييكن مَذٌ 
 .األجَزة أن تعيه بكفاءة إٔ بَّاء امتبريد

 
 
 
 
 
 

 

قّة امَّاء تحدث عيٕ  

 



 

 

 
 

 
 

ِة  ٍة كَبامّطاقَب ِنفَب ُد بأْشكَباٍل ُىْختَب ُتّجَب َِب ا،  مِنَب ّْ ِن ِىْن حَب ّْ اِت امّرئيسّيِة منكَب نَب ّّ د امُيكَب يَب أحَب ٍِ ُة  امّطاقَب
الامِييكَبانِيِكّيةِ  َِب اِكيْيياِئّيةِ   ٍَب ْيِر غَب َِب ّيِة  اِر رَب امحَب َِب اِرّيةَب ..   رَب ةَب امحَب ًٍ ُنْعِطيُ امّطاقَب ْسِخيِن ِجْس  .مِتَب

ْن  عَب ا  ، فَب امِنَب ازِ أْعيَب ّدِدٍة إلْنجَب عَب امِيبَب ُىتَب ُو بأسَب ْخدَب يَب ُتْستَب َْ ا فَب اِتنَب يَب ْ ِفي حَب َّب ّييٌة ُقْص ٍَب ِة أ ارَب رَب مْنحَب
ْطُنِّب  ِّ اميَب ٓ امّنْح نَب ُِ عَب ْشِكيِن َِب تَب امُفَّٔبِذ  َِب ِديِد  ْنيينَب امحَب ِطيُع تَب ْستَب ا نَب ََب ِريِق .طَب  

ِجُد  ارّية نَب رَب ة امحَب اِدر امّطاقَب صَب  +ىْن بَبْيِن ىَب
 + امّشْيس 

ِة األْرضّية  اِء امُكرَب ٓ أْجزَب نَب ا عَب ََب ّزُع َّب ُت َِب ِة  ارَب رَب ا امّشيس بامحَب نَب ُيدُّ .تَب  
ث امبيئة ِمْيس مَا ىخاطر عنٓ  ّّ امّطاقة امّشْيسّية ٍي ىْصدر ىْن ىصادر امّطاقة امتي ٔ تن

 .امكرة األْرضّية 
ِريِق  ْن طَب ُة امّشْيِسّيُة عَب ّه امّطاقَب غَب ُتْستَب  +َِب

اِزِل * نَب قَب أْسُطِح اميَب ّْ اِت امّشْيِسّيِة فَب  .امّسّخانَب
بَباٍء * رَب َْ ٓ ك اِع امّشْيِسي إمَب يِه اإلْشعَب ِّ ْح ٓ تَب نَب ِيُد عَب ْعتَب بَباءَب تَب رَب َْ ّمُد امكَب َّب ا امّشْيِسّية امِتي ُت َٕبيَب امخَب

اِطق امّناِئية نَب ِة ِفي اميَب اِقعَب َّب اِريِع ام شَب ِفي اميَب َِب اِزِل  نَب ُو ِفي اميَب ْخدَب  .ُتْستَب
 +امّنْفُط 

ة  ارَب رَب ًة ىنَب  امحَب ُِ كَبّييًة كَبِبيرَب ّفُر امّنْفُط ِعْندَب اْحِتراِق َّب  .ُي
ا  ََب ِفيُد ِىْن ْستَب نَب َِب ّرُر  حَب تَب ةَب تَب ُجّدَب ّْ ةَب اميَب ا فإّن امّطاقَب ََب اِق ِعْندَب اْحِترَب َِب اٍت ُعْضّّيٍة  ُن امّنْفُط ىْن ُىركّبَب ّّ ك تَب يَب

راِرّيِة  ِة امحَب ٍة  كَبامّطاقَب ِنفَب  . بأْشكَباٍل ُىْختَب
أِت  جَب اىُ ِفي امكَبِحيِر ِىنَب اميَب اْستْخدَب َِب ٍة  ِنفَب ّقاٍت ُىْختَب ٓ ُىْشتَب ْحنيهَب امّنْفِط إمَب .ُيْيكُن تَب  

ري جَب ًُ امحَب ْح  +امفَب
ٍة إْذ أّن  ِديدَب ْنِبّياٍت عَب ر سَب ْصدَب ا اميَب ذَب ََب مكّن مِ َِب راِرّية  ة امحَب اِدر امّطاقَب صَب ِو ىَب َّب ِىْن أْقدَب ٍُ ِري  جَب ًُ امحَب ْح امفَب

ة  ث امِبيئَب ّّ ُن تَب َِب اّىٍة  اٍت سَب ازَب ٓ ُنشِّب غَب ّدي إمَب اِق ُتؤَب ات أْحِترَب  .ُىخّنفَب
 

 
 

 

امطاقة امحرارية ِبعض ىصادرٍا  

 



 

 

 
 
 

 
ق عنٓ تيييز امجسً األبرد ىن امجسً األسخن ، إذا ميسنا  ِّ تساعدني حاستي امّنيس ِامّتذ

ل ىنخفضة ىقارنة  ِّ ّٕجة ِىاء امحنفّية نٕحظ أّن درجة حرارة امياء األ ىاء أخرجناٌ ىن امح

ّٕجة + بامياء امّحاني  ّٕجة أبرد ىن ىاء امحنفّية ، ِىاء امحنفّية أسخن ىن ىاء امّح .إذا فياء امّح  

.ٖ امجسً امبارد ٍّ امجسً امذي أعطٓ امحرارة فانخفظت درجة حرارتُ   

.ٖ امجسً امّساخن ٍّ امجسً امذي اكتسب امحرارة فارتفعت درجة حرارتُ   

.ٖ تنتقه امّطاقة امحرارّية ىن جسً إمٓ آخر أبرد ىنُ   

.ٖ امجسً امقريب ىن ىصدر امحرارة يكّن أسخن ىن امجسً امبعيد عنُ   

 
 

 

اميقارنة بين درجة حرارة جسيين 
 ...أسخن ىن.... باستعيال أبرد ىن

 

 



 

 

 
 

 
.امحرارة ٍي شكه ىن أشكال امّطاقة غير اميرئية ٍِي تنتقه ىن جسً إمٓ آخر   

 .ىن األجساو ىا ٍّ ناقه منحرارة ِىنَا ىا ٍّ عازل منحرارة 

.امناقه امحراري ٍّ جسً ينقه امحرارة كامياء ِامّنحاس ِامحديد ِاألميينيّو ِامَّاء   

امعازل امحراري ٍّ جسً يينع ىرِر امحرارة كاميّطاط ِامفنين ِامخشب ِامبٕستيك 

 .ِامقياش 

 +طرق انتقال امحرارة 

.ٍِي طريقة انتقال امحرارة في اميّاد امصنبة + ٖ امتّصيه امحراري   

  (امياء ِامَّاء  )ٍِي طريقة انتقال امحرارة في األِساط امّسائنة ِامغازّية + ٖ امحيه امحراري 

ٍِي طريقة انتقال امحرارة ىن جسً درجتُ ىرتفعة إمٓ امّسط اميحيط + ٖ اإلشعاع امحراري 

 .بُ دِن ىٕىسة ِسيط ىادي

 

 
 

 

 

 امناقه امحراري ِامعازل امحراري
 

 



 

 

 

 
 
 

تيّدد )ٖ ترتفع درجة حرارة جسً عندىا يحصه عنٓ كّيية ىن امّطاقة امحرارية فيتيّدد 

.(أسٕك امّشبكة امكَربائية في امّصيف   

تقّنص  )ٖ تنخفض درجة حرارة جسً عندىا يفقد كّيية ىن امّطاقة امكَربائّية  فيتقّنص  

  .(أسٕك امّشبكة امكَربائّية في امّشتاء 

كرة حديدّية تدخه في حنقة ىن حجيُ  )ٖ يكّن حجً امجسً عادّيا في حامة امبرِدة 

تصبح امكرة ) ِيزداد حجيُ ِطّمُ بفعه امتيّدد امّناتج عن امحرارة  (ِتخرج بسَّمة 

.(امحديدّية أكبر ىن ىحيط امحنقة ِٔ تيّر ىنَا إذا سخّناٍا   

.ٖ األجساو امغازّية أكحر تيّددا ىن األجساو امّسائنة ٍِذٌ أكحر تيّدد ىن األجساو امّصنبة   

 
 

 

تأجير امطاقة امحرارية في األجساو 
 تيّددا ِتقّنصا

 



 

 

 
 
 
 

 
.ٖ اميحرار ِسينة دقيقة ىّجّق بَا مقيس درجة حرارة األجساو   

.ٖ يعتيد اميحرار عنٓ ظاٍرة تيّدد امّسّائه بامحرارة ِتقّنصُ بامبرِدة   
.ٖ يحتّي اميحرار عنٓ خّزان بُ سائه ىن امّزئبق أِ امكحّل يعنٌّ أنبّب شعري ىسدِد   

 .ٖ يتأّجر امّسائه بحرارة اميحيط فيتيّدد أِ يتقّنص 
 +أنّاع اميحرار ِاستعيأتُ 

ٍّ ىحرار زئبقي يحّدد درجة حرارة جسً اإلنسان ِتتراِح تدريجاتُ             + اميحرار امطّبي 
 . درجة 42   ِ   35بين    

.ٍّ ىحرار كحّمي يستعيه متحديد درجة امجّ + ٖ اميحرار امينزمي   
ٍّ ىحرار زئبقي يستعيه مقياس درجة حرارة امّسّائه ِتبدأ تدريجاتُ ىن + ٖ اميحرار اميئّي 

 . درجة 200 أِ 100امّصفر ِتنتَي إمٓ امٖ 
.ٍِّ ىحرار زئبقي يستعيه مقيس درجة حرارة اميعدو امينصَر + ٖ اميحرار اميعدني   

 كيف نستعيه اميحرار امّطّبي ؟
رٌ  كي ٔ يتسّبب في نقه األىراض ىن شخص إمٓ آخر  َّ .ٖ نط  

.ٖ نرّجُ حّتٓ يعّد امّزئبق إمٓ ىا قبه امّتدريج امشعري   
ٖ نضع ىستّدع اميحرار تحت مسان اميريض أِ إبطُ ميّدة دقيقة عنٓ األقه محصّل امّتّازن 

 .امحراري بين اميحرار ِ امجسً 
 . ٖ نقرأ امتدّرج اميّازي مسطح امّزئبق ِامذي ييحه درجة حرارة امجسً 

 

 

حاّسة امّنيس ِسينة تقريبية مقيس 
درجة حرارة األجساو  

 


