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التكاثر الزهري و الوسط البيئي
التأبير
هو عملية انتقال حبوب الطلع من مئبر زهرة ناضج إلى ميسم زهرة من نفس النوع و يتم بواسطة

الرياح و الحشرات و اإلنسان.

التأبير الخلطي
انتقال حبوب الطلع من مئبر زهرة إلى ميسم زهرة أخرى من نفس النوع.

التأبير الذاتي
عملية انتقال حبوب الطلع من مئبر زهرة إلى ميسم نفس الزهرة .

اإلخصاب:
اتحاد كل بويضة بحبة الطلع فتتحول كل بويضة مخصبة إلى بذرة و يتحول المبيض إلى ثمرة.
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الطاقـــة
التاثير الحراري للتيار الكهربائي
 عندددد مددددرلر التيددددار الكهربددددائي نددددي النلااددددح ينددددتا عندددده انت ددددار الحددددرار نيهددددا لي ددددم
المفعلح التأثير الحراري للتيار الكهربائي.
 للتيدددددار الكهربدددددائي تدددددأثير حدددددراري ي دددددتثمر ندددددي كدددددي الم ب المكدددددلا ل الطدددددب الفدددددر
الكهربائي ل تكييف الهلاء مكيف الهلاء ....

ددددذا

التاثير الكيميائي للتيار الكهربائي
 نددام محاليددح تمددرر التيددار الكهربددائي ددي نلااددح كهربائيددا مثددح محلددلح ملدد الطعددا ل محلددلح
الصل ا.
 ندددام محاليدددح تمدددرر التيدددار الكهربدددائي نهدددي عدددلا ح كهربائيدددا مثدددح المددداء الن دددي ل محلدددلح
ال كر.
 يظهددددر التددددأثير الكهربددددائي نددددي المحاليددددح التددددي تمددددرر التيددددار الكهربددددائي نيتحلددددح المدددداء لدددد
عنصري ل ما األك يجي ل اله رلجي .
 للتيدددار الكهربددددائي تدددأثير كيميددددائي ي ددددتثمر ندددي طدددد ء بعددددو المعدددا بمعددددا ثمينا الددددذ ب ل
الفضا ...أل اليلا التأك .
 للتيار الكهربائي تأثير كيميائي ي تثمر ني الصناعا كف األللا .

التاثير المغناطي ي للتيار الكهربائي
 للتيار الكهربائي تأثير مغناطي ي يظهر ني انحراف اإلبر الممغنطا.
 الكهرمغندددداطي أل المغددددنط الكهربددددائي ددددل ل دددديعا بهددددا اضدددديب مدددد الح يدددد ل ي ددددري نيهددددا
التيددددار الكهربددددائي ل يمكدددد الددددتحك نددددي دددد التددددأثير المغناطي ددددي للتيددددار الكهربددددائي بال يددددا أل
التيار الكهربائي للل يعا لجها مالي ل جنلبي.
التن يص ني ع لفات الل يعا أل
 للتيار الكهربائي تأثير مغناطي ي ي تثمر ني صنع المغنط الكهربائي ....

المغنط
تتأثر به.

■ يجذب األج ا الح ي يا مبا ر أل م خ ح أج ا
■ للمغنط اطبا  :اطب مالي ل اطب جنلبي.
■ يتجاذب اطبا مغنطي عن ما يكلنا مختلفي ل يتنانرا عن ما يكلنا متماثلي .

البلصلا
تتكدددل البلصدددلا مددد علبدددا بهدددا بدددر ممغنطدددا ذات طدددرني رنيعدددي مثبتدددا علددد مرتكددد يتدددي لهدددا
حركا ال لرا  ،كما تحتلي عل ت ريجات ل أحرف ممي ل تجا ات.
تتجه بر البلصلا ائما ل ال ماح ل بذلم يمك تح ي ب يا الجهات األخرى.

ل

األج ا

لطا حرا بجلار األرو م األعل ل األ فح لنق منح
■ ت ط األج ا
■ ت لط األرو عل األج ا التي بجلار ا ال جذب ت م ل الج .
ل ال ذات منح االلي ل اتجاه م األعل ل األ فح.
■ الل
■ ل الج يتغير بتغير المكا .
■ كتلا الج ثابتا تتغير بتغير مكا لجل الج أل حالته أل كله.
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