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 التماسك في املادة وفي الكون  :07الوحدة 

 السنة ألاولى ثانوي جذع مشترك علوم  املستوى:

 .امليكانيك املجال:

 التماسك في املادة وفي الكون  :07 الوحدة

 .ملكي علي ألاستاذ:

 (عمل مخبري 02+  درس04) :للوحدة املدة الاجمالية

 الكفاءة: تمؤشرا

 باملوضوع.يقدم معلومات خاصة 

وأبعادهوصل إلى ماهية الكون يت 

        يدرك ان الكون يشغله فراغ 

     الجاذبة خصائص القوة عن وضعية ما في يكشف. 

     العالقة يستعمل 
2

. A Bm m
F G

d

 
 

 
 

     قوة كولومخصائص  عن وضعية ما في يكشف. 

     العالقة يستعمل 
2

. A Bq q
F k

d

 
 

 
 

    ةالاساسياملتبادلة  باألفعالر تماسك املادة يفس 

 

 :تدرج تعلمات الوحدة

إنجاز بحوث، عروض، توثيقية، نشاطات يستعمل 

 ملصقات

لنيوتن العام الجذب لقانون  التاريخي التحقيق. 

 .كافنديش تجربة

لقانون  مبرزة التكهرب عن عملية تجارب ينجز 

 مشحونة سامأج بين والتنافر التجاذب كيفيا تبّين كولوم

 بينهما والبعد الشحنتين قيم من كل وتأثير كهربائيا

ثنائي يءوجز  الهيدروجين ذرة على كولوم قانون  تطبيق 

 الهيدروجين

النواة تماسك تفسير يمكن ال بأنه تبين حسابات إجراء 

 .فقط والكهرومغناطيسية الجاذبة املتبادلة باألفعال

القوة هذه تأثير  مدى حول  مناقشة. 

 نشاطات املقترحة:ال

.أنشطة تحقق الكفاءات املستهدفة 

 الوسائل املستعملة والطرائق:

 آلالي. عالملا جهاز  -

فقة املر الوثيقة  –املنهاج – املدرس ي لكتابا العرضجهاز  -

 .ألانترنت –الخارجية املراجع  بعض-

 ز.التجهية في إجراء التجارب لغياب صعوب الذاتي:النقد 

 :ألاسئلة املطروحة

 حدود؟له  هل’ فسيحالكون  -

 املجرة؟هل ينتهي الكون عند حدود  -

 الفلكي؟ما هي مكونات الفضاء  -

 دورها؟وما  الطبيعة؟كم هو عدد القوى الاساسية في 

 حول:عرض بحوث التالميذ ـ محاكاة  :التقويـم

 ومتى؟نشأة الكون: كيف  -

 التاريخ وتطورها عبر النماذج الكونية  -

 املدرس ي( الوحدة )الكتابول تمارين تقويمية ح -

 مراحل سير الوحدة:

 الكون أبعاده ومكوناته-1

 املادة في ألاشياء التي تحيط بنا وفي الكون -2

 .الكوارك(من الجزيء إلى ) الصغر:الالمتناهي في  -أ

من ألارض إلى الكون الكبر: )الالمتناهي في  -ب

 (التضخمي

 ألاربعة:ـ ألافعال املتبادلة ألاساسية 3

 فعال املتبادلة الجاذبةألا  3-1

 لنيوتنقانون الجذب العام   -أ

 كافنديشتجربة  -ب

 الكهرومغناطيس يالفعل املتبادل  3-2

 قانون كولوم -أ

 واملغناطيسية بين التكـهـــربالعــالقـة  -ب

 الفعل املتبادل القوي  3-3

 لفعل املتبادل الضعيفا 3-4

 الكوارك؟و ما ه         
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 مؤشرات الكفاءة:

  حول املوضوع عامةيقدم معلومات. 

  وأبعادهيتوصل إلى ماهية الكون 

      يدرك ان الكون يشغله فراغ    

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

  + املرافقة الوثيقة من-ب- الوثيقةاملنهاج 

 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 60

 ومكوناتهأبعاده  الكون -1

 وألاجزاء:املضاعفات بعض 

في ألاشياء التي تحيط  املادة-2

 وفي الكون بنا 

 الصغر:ي في الالمتناه-أ

  .الكوارك()من الجزيء إلى  

 منالكبر: )في  الالمتناهي-ب

 (.ألارض إلى الكون التضخمي

 الشمسية:* املجموعة 

 

 

 توثيقية، نشاطات يستعمل

 إنجاز بحوث، عروض،

 ملصقات

 ويقّدم ويفرز  يستخرج،

 بموضوع خاصة معلومات

 ومكوناته أبعاده :الكون 

 .الكواكب ،املجرات

 النترونات، البروتونات،

 لالكترونات

استنتاج املفاهيم 

 وتسجيلها في الكراسة

يطرح لاشكاليات التالية على 

 التالميذ:

 حدود؟هل له  الفسيح،هذا الكون 

هل يبدأ من مكونات البروتونات 

 والنيترونات 

أم مازلنا لم  منها؟أم يوجد أصغر 

 ر ي في الصغالالمتناهنصل بعد إلى 

ود هل ينتهي الكون عند حد

 املجرة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  يالوجوتكنو جذع مشترك علوم  املستوى:

 نظري-1-لحصة ا بطاقة

 أبعاد الكون ومكوناته املوضوع: التماسك في املادة وفي الكون  :07 الوحدة



   

                                         جذع مشترك علوم وتكنولوجيا املستوى:                                                التماسك في املادة وفي الكون : 07الوحدة 

 0780.27.96.243                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 ومكوناتهأبعاده  الكون -1

  والنيترونات والتي تسمىهل يبدأ من مكونات البروتونات  حدود؟الكون الفسيح املترامي ألاطراف، هل له  هذا إشكاليات:

الكوارك Quarks ي في الصغر ؟!الالمتناهأم مازلنا لم نصل بعد إلى  منها؟أم يوجد أصغر 

 املجرة؟هل ينتهي الكون عند حدود 

فماليير املجرات تتجمع في مجموعات أو  ،الكون ما هي إال قطرة من بحر هذا فاملجرة  ال،بالطبع  حلول إلاشكاليات:

 عةوالفقا" فقاعة ما هو إال جزء صغير "  ( والكون املنظور املنظور  فقط )الكون  ماليير تؤلفاملجموعات هي  وهذه (،عناقيد)

 التضخمي ة فقط من الكون هي وحد

 ازلنا بعد لم نصل الالمتناهي في الكبر؟م أم التضخمي؟الكون ينتهي عند الكون  وهل هذا

 وألاجزاء:املضاعفات بعض 

 تيرا جيقا ميقا كيلو الوحدة ملي مكرو  نانو بيكو فمتو البادئة

 الرمز F  p  n    m   K  M  G  T 

 1510 1210 910 610 310 1 310 610 910 1210 معامل

 وفي الكون في ألاشياء التي تحيط بنا  املادة-2

  .الكوارك()من الجزيء إلى  :الصغرتناهي في الالم-أ

من الالكترونات تم اكتشاف  ومجموعةالبنية الدقيقة للمادة، فبعد أن صارت الذرة عبارة عن نواة  بعدما تعرفنا الى

تي لآخر للمادة وهو الكواركات ا أيض مستوى  وأكتشفبينهما،  والتفاعل النووي ونيترونات( )بروتوناتطبيعة النواة نفسها 

 ال.وال ندري هل الكواركات تمثل آخر مستوى تركيبي للمادة أم والنيترونات، تتكون منها البروتونات 

 (.من ألارض إلى الكون التضخمي: )الكبرفي  الالمتناهي-ب

 الشمسية:املجموعة * 

قطر في حدود لها ألارض: 12800R km  تقريبا وكتلة تساوي 246.10m kg التي  الشمسية،تنتمي ألارض إلى املجموعة

ألارض عن الشمس مسافة تساوي  (. تبعدمليار سنة4,6نشأت منذ حوالي ) 6150.10 km ،املسافة كوحدة  واعتمدت هذه

ويرمز لهاالوحدة الفلكية  وتدعى بـ الشمسية،قياس ألاطوال داخل املجموعة     Unitè astronomUa ique 

 أي: 61 150.10  Ua km 

 .ألارضمليون مرة حجم 3,1 ألارض حجمهامرة كتلة 330000مرة قطر ألارض تقريبا، كتلتها حوالي110قطرها  :الشمس
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 مؤشرات الكفاءة:

 الجاذبة خصائص القوة عن وضعية ما في يكشف. 

 العالقة يستعمل 
2

. A Bm m
F G

d

 
 

 
 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

 املنهاج + الوثيقة املرفقة 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 60

 

ألافعال املتبادلة ألاساسية -3

 ألاربعة

 املتبادلة الجاذبة ألافعال-3-1

 لنيوتنقانون الجذب العام -أ

 كافنديشتجربة 

ي التجاذبي الكوني ف دور التأثير -ب

 الطبيعة
 

العام  جذبال قوةيعرف أن 

 وألاقمار ألاجرام حركة تشرح

 الاصطناعية

الكواكب  تماسكوتفسر 

بينها أي هي  واملجرات فيما

 تماسك الفضاء.املسؤولة عن 

 العام الجذبإعطاء قانون 

 .لنيوتن

 .كافنديش تجربة

 

 

 6تمرين 

 253ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  اكنولوجيوتجذع مشترك علوم  املستوى:

 نظري-2-لحصة ا بطاقة

 قانون الجذب العام لنيوتن املوضوع: التماسك في املادة وفي الكون  :07 الوحدة
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 :ادلة ألاساسية ألاربعةألافعال املتبـ 3

 :املتبادلة الجاذبة ألافعال-3-1

 لنيوتن: ون الجذب العام قان-أ

يتم التوصل إلى صياغة قانون يضبط  رغم محاوالتهم الجادة لمو منذ القدم لكن  العلماءالعديد من  علم الفلكشغل 

قانون الجذب العام الثالث أخرها  وانينهق "إسحاق نيوتن م أين نشر العالم الانجليز 1687حركة هذه الكواكب إلى غاية 

 وعكسيا مع مربع املسافة التي تفصلهما". كتلتيهما مع جداءتتناسب ’ "كل جسمان كيفيان يتجاذبان بقوة  وهذا نصه:

 يعطى بالعالقة أول قانون عام يصف صيغة الفعلين املتبادلين بين جسمين من جراء كتلتيهما. وهو يمثل
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 /A BFشدة القوة التي يؤثر بها الجسمAعلى الجسمBوحدتها نيوتنN 

  /B AFشدة القوة التي يؤثر بها الجسمBسمعلى الجAوحدتها نيوتنN 

Gيسمى ثابت كافنديتش معامل التناسب 

 ,B Am mينكتلة الجسم,B Aا الكيلوغرامموحدتهkg 

 d باملتر ين الجسماملسافة بين m 

 :كافنديشتجربة -ب

توصل إليه العالم كافنديش سنة  وهذا ما حتى نتمكن من تطبيق قانون الجذب العام يجب معرفة قيمة ثابت التناسب

دير قيمة الثابتم مستخدما جهاز يسمى ميزان كافنديش وتمكن إلى تق1798 11 26,67 10 . /  G N m kg  

 :253ص  6حل تمرين 

 والقمر.حساب شدة قوة تجاذب بين ألارض  -1

 

/ / 2

24 24
11 19

/ / 2
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.

5,97.10 .7,36.10
6,67.10 . 19,8754.10

3,84.10

T L
T L L T

T L L T

m m
F F G

d

F F N


 

  
 

السلم املناسب مثال نأخذ: والقمر.رسم الفعلين املتبادلين بين ألارض  -2 191 19,87.10cm N  

 الطبيعة:كوني في التجاذبي ال دور التأثير -جـ

ما دام القمر يخضع لقوة جذب من ألارضفي التمرين السابق  19

/ 19,8754.10T LF N ل ألارض؟ علملاذا ال يسقط باتجاه

 يخص تماسك ألاجسام الفلكية؟ فيما وماذا تستنتج

وفق مسار دائري حول ألارض مما يجعله خاضع إلى قوة طرد مركزية تسعى النحرافه عن vالقمر يدور بسرعة  إلاجابة

T/مساره فعلها يعاكس فعل قوة الجذب  LF وبين ألارضثابتة بينه  وعلى مسافةالتي تسمح للقمر باملحافظة على مساره. 

ي هي بينها أ واملجرات فيماالكواكب  رض وبالتالي تماسكوألا تماسك القمر  املسؤولة عننعلل ذلك بان قوى الجذب هي  -

 املسؤولة عن تماسك الفضاء. 

إن قوة الجذب العام عندما نطبقها على ألاجسام ذات الكتل الصغيرة مقارنة بكتل الكواكب تكون فعلها  مالحظة هامة

   أي يظهر فعلها ألاجرام السماويةوتطبيقها الحقيقي يكون على الكواكب  وأما مجاللذا عادة ما تهمل  ضعيف جدا

 

 A 

 B 

 

/A BF 

/B AF 

 ألارض

 القمر

/L TF 

/T LF 
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 مؤشرات الكفاءة:  

 ومخصائص قوة كول عن وضعية ما في يكشف. 

 العالقة يستعمل 
2

. A Bq q
F K

d


 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

  املرفقةجـ من الوثيقة املنهاج + الوثيقة 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د60

 الفعل املتبادل-3-2

 الكهرومغناطيس ي

 قانون كولوم-أ

لتكـهـرب العالقـة بين ا-ب

 واملغناطيسية

 

 عن عملية تجارب ينجز

 كولوم لقانون  مبرزة التكهرب

 أو جاذبة كهربائية قوةعلى أنها 

 على املادة تماسك تفسر  دافعة

 والجزئي الذري  املستويين

ويطبقه  كولوم قانون يكتب 

 الهيدروجين ذرةعلى 

 

 التجاذب كيفيا تبيين

 أجسام بين والتنافر

 كل يروتأث كهربائيا مشحونة

 والبعد الشحنتين قيم من

 بينهما

 على كولوم قانون  تطبيق

 الهيدروجين ذرة

 

 

 

 

 8تمرين 

 253ص 

 د 60

 وي الفعل املتبادل الق-3-3

 الفعل املتبادل الضعيف-3-4

 

 ال بأنه تبين حسابات إجراء

 النواة تماسك تفسير يمكن

 الجاذبة املتبادلة باألفعال

 والكهرومغناطيسية

 .فقط

 هذه تأثير  مدى ول ح مناقشة

 .القوة

 تماسكللتلميذ  يفّسر 

 املتبادلة باألفعال املادة

 ألاساسية

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي  وتكنولوجياجذع مشترك علوم  املستوى:

 نظري-3-لحصة ا بطاقة

 قانون كولوم املوضوع: التماسك في املادة وفي الكون  :07 الوحدة
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 الكهرومغناطيس ي:الفعل املتبادل -3-2

 :قانون كولوم-أ

 ساقا من زجاج بواسطة قطعة قماش)قطن( ثم نقربها من قصاصات ورقية ماذا تالحظ؟ كيف تفسر هذه ندلك :نشاط

 ن يكمن الاختالف؟نيوتن؟ أيلقانون ل هي خاضعة الظاهرة؟ ه

وهي ال تخضع  الدلك،نالحظ انجذاب القصاصات نحو الساق نقول ان الساق الزجاجية تكهربت )شحنت( عن طريق 

نقول ان هناك نوع ثاني من ألافعال  وليس كتلتهالقانون نيوتن الن السبب الذي ادى إلى فعل التجاذب هو شحنة الساق 

ن كولوم توصل له العالم كولوم عاماملتبادلة يسمى بقانو  1785:وهذا نصه 

 ما مربع املسافة بينه وعكسيا معتتناسب طردا مع جداء الشحنتين  شدة التأثير املتبادل بين شحنتين كهربائيتين

/ونكتب:   / 2
. A B

A B B A

q q
F F K

d

 
  

 
 حيث: 

 ,B Aq qينالشحنة الكهربائية للجسم  ,B A وحدتها الكولومعلى الترتيبC 

 dاملسافة وحدتها املتر m 

 Kثابت كولوم قيمته 9 2 29.10 . /K N m C 

 

 .واملغناطيسيةقـة بين التكـهـرب العال-ب

مر فيه ي )وشيعة( عند تقريب مغناطيس من سلك ملفوف فاراداي:بينها العالم  واملغناطيسية كماهناك عالقة بين الكهرباء 

يس ي بالكهرومغناط فسمي التأثير  واملغناطيسيةلهذا السبب تم توحيد الكهرباء  بينهما.تيارا كهربائيا فينشأ الفعل املغناطيس ي 

يضمن تماسك الالكترونات في دورانها حول الذرة وبالتالي تماسك  والجزيئات فهو يتم على مستوى الذرة  ومجال تطبيقه

 والجزئيات للمادةالذرات 

  :253ص  8حل تمرين 

154.10بينهماحساب قوة التنافر الكهربائي املتبادل بين بروتونين في النواة إذا كانت املسافة الفاصلة  m 
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 تفسير تماسك النواة مع وجود هذا التنافر بين بروتوناتها 

إلى وجود قوة أكبر من قوة التنافربين  روتونات ذات الشحنة املوجبة يعودإن إستقرار النواة رغما أنها تحتوي على ب

 البروتونات تسمى القوة النووية القوية

 ذرة الهيدروجين  وإلالكترون فيب الكهربائي املتبادل بين البروتون حساب قوة التجاذ 
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الهيدروجين هي مهملة أمام قوة التنافر الكهربائي  ولالكترون في ذرةأن قوة التجاذب الكهربائي املتبادل بين البروتون 

 املتبادل بين بروتونين في النواة
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                                         جذع مشترك علوم وتكنولوجيا املستوى:                                                التماسك في املادة وفي الكون : 07الوحدة 

 0780.27.96.248                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 القوي:املتبادل  الفعل-3-3

 :نشاط

مما تتكون نواة الحديد 56

28 Fe ؟ هل قانون كولوم محقق؟ كيف تفسر تماسكها؟ 

 سر والنيترونات ففقانون كولوم غير محقق ألنه لم يحدث تنافر بين البروتونات  نيترون 26وبروتون  26من  تتكون  :الجواب

 تأثير إال داخل النواة النووية القوية وليس لهااسك النواة تسمى القوة العلماء ذلك بوجود قوة كبيرة جدا التي تضمن تم

 مما يجعل مداها قصير.

 هذا العنصر القادم خارج التدرج لكن على ألاقل لنخلق بعض التصورات لدى التلميذ حتى التطرق اليه شفويا فقط

  الفعل املتبادل الضعيف:-3-4

لكننا نعلم بوجود عدد  مستقرة،الانوية  لة الوحيدة داخل النواة لكانت كلالفاعلو كانت القوة النووية القوية هي القوة 

ما  االقوية وهذارتباطها بالقوة النووية إذن هي غير متماسكة رغم  وجسيمات.إشعاعات  بير من الذرات التي أنويتها تصدر ك

ولة عن النشاط لاشعاعي لالنوية غير مسؤ  وهيالضعيفة  وجود قوة أساسية رابعة سميت القوة النوويةفسره العلماء ب

 املستقرة.

 خالصة: 

 هي املسؤولة عن تماسك املادة. والقوى الكهربائية –قوى الجذب العام هي املسؤولة عن تماسك الفضاء 

 

 إضافة جميلة للوحدة دون أن يدونها التلميذ على كراسته

 الكوارك؟هو  * ما

سنة سميت الكواركات أصغر،بيبات تبين أن البروتونات تتألف من ح 1963  من قبل العاملين ألامريكيين غيل مان و 

سنة وقد تم إثبات وجود الكواركاتجورج زويغ  1969، وتم التأكيد نهائيا من وجودها سنة 1975 وآخر كوارك 

تم في سنة 1994هي:كواركات  6أنه توجد على ألاقل  . تبين 

 الكوارك u ك العاليالكوار  أو up 

 الكوارك d الكوارك السافل أو down 

 الكوارك S الكوارك الغريب )أو strange 

 الكوارك c الكوارك املفتون  )أو charmed 

 الكوارك t الكوارك القمة )أو top 

 الكوارك b الكوارك الجميل )أو beauty 

 

 

 

 

 

 



   

                                         جذع مشترك علوم وتكنولوجيا املستوى:                                                التماسك في املادة وفي الكون : 07الوحدة 

 0780.27.96.249                                                                         رقم الهاتف  ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 ........................... :التلميذ ........................................... :ثانوية جذع مشترك ع  1 املستوى:

 (تطبع وتوزع على التالميذ) خالصة حول القوى ألاساسية ألاربعة في الطبيعة

 : واملقارنة بينهماألاساسية في الطبيعة  القوى 

 تصنف القوى ألاساسية الطبيعية في الفيزياء إلى أربعة قوى هي: 

  :الكونيةأ/ قوى الجاذبية 

   نوع التأثير دوما تجاذبي. -    .ألاجسامتعزى إلى كتلة  -

شدتها تعطي بقانون الجذب العام لنيوتن -
2
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 الفضاء.عن تماسك  هي مسؤولة واملجرات والكون إذنمسؤولة عن تماسك الكواكب  -

 ألاربعة.هي أضعف القوى  - ) ...النواة  الجزيئات، ،الذرات) الصغيرةال تلعب أي دور في تماسك الجسيمات  -

 :الكهرومغناطيسيةب/ القوى 

1شدتها تعطي بقانون كولوم  - تنافر.نوع التأثير تجاذب أو  -  للجسيمات.تعزى إلى الشحنة الكهربائية  - 2
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لة الشحنة متعاد على مستوى الكواكب ألن لهذه ألاخيرة كتل وال تطبق والجزيئات فقطتطبق على مستوى الذرات  -

    الكهربائية الداخلية. 

 تأتي في الرتبة الثانية من حيث الشدة. - ن هذه ألاجسام متعادلة كهربائيا.ال تأثير لها على ألاجسام الكبيرة ال  -  

 القوية:ج / القوة النووية 

فر الكهربائي الكبير جدا بين ما الذي يجعل النواة تتماسك مع وجود التنا املطروح:التي تجيب عن السؤال  وهي القوة

 بروتوناتها؟

      والنيترونات.التي تحملها الكواركات التي تكّون البروتونات  )اللون(تعزى الى الخاصية القوية  -

ي مستوى النواة أي ف ويكون علىمدى تأثيرها قصير  - آلان.تعطى بقانون غير معروف حتى  شدتها-  تجاذبي  التأثير:نوع  -

رمييحدود الف 151 10fm m  

 النيترون.النواة كما أنها مسؤولة عن تماسك كواركات البروتون أو  والنيترونات داخلمسؤولة عن تماسك البروتونات  -

 من النواة. أكبر ال تلعب أي دور مهم في مدى  -

 الكهربائية.مرة من القوة  2000بحوالي  أكبر هي و  ألاولى،الرتبة  وتأتي فيهي أعظم القوى ألاساسية في الطبيعة على لاطالق  -

 :د/ القوة النووية الضعيفة

لكننا نعلم بوجود عدد  مستقرة،لو كانت القوة النووية القوية هي القوة الفاعلة الوحيدة داخل النواة لكانت كل الانوية 

 هذا ماو  القوية،ارتباطها بالقوة النووية إذن هي غير متماسكة رغم  وجسيمات.كبير من الذرات التي أنويتها تصدر إشعاعات 

 الضعيفة.فسره العلماء بوجود قوة أخرى هي القوة النووية 

 تالمس ي.نوع التأثير  -  الجسيمات.تعزى إلى الخاصة الضعيفة التي تحملها  -

مدى تأثيرها قصير جدا في حدود - 182.10 m  الكوارك.أي في حدود 

 املستقرة.نشاط لاشعاعي لألنوية غير مسؤولة عن ال -

 الثالثة.تأتي في الرتبة  -

 


