






عند تثبيت عربة على ارتفاع معين يكون لها طاقة وضع نتيجة للجاذبية 
 وعند إفالتها تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة.



 المسافة التي تقطعها الكرة داخل األنبوب ستزداد



ألن كلما سقطت الكرة من ارتفاع أكبر كلما تحركت  ؛نعم فرضيتي صحيحة
 ر وهذا يدعم فرضيتي.داخل اإلطا مسافة أكبر

كانت سرعة الكرة أكبر ما يمكن عند أسفل األنبوبة تزداد سرعة الكرة بزيادة 
 االرتفاع التي تسقط منه الكرة ولذلك للكرة طاقة أكثر عند نقطة البداية.

 تتوقف الكرة في النهاية بسبب االحتكاك بينها وبين سطح اإلطار الداخلي.
 :الفرضية

 اك بين الجسم وبين السطح الذي يتحرك عليه تقل سرعة الجسم.كلما زاد االحتك
 الخطوات:

أسقط الكرة من نقطة البداية في اإلطار في التجربة السابقة وأستخدم ساعة إيقاف  .1
 لتحديد الزمن التي تستغرقه الكرة حتى تتوقف.

ي أغطي السطح الداخلي لإلطار بورق سنفرة وأعيد الخطوة السابقة وأسجل الوقت الت .2
 استغرقته الكرة لكي تقف وأقارن بينه وبين الوقت المسجل في الخطوة األولى.

 المالحظة:
 تستغرق الكرة وقت أقصر لكي تقف عن الحركة. 

 النتائج: 
 قوة االحتكاك بين الجسم والسطح تقلل من حركة الجسم.

 



 عند يبذل شغل أكثر
رفع الصندوق األثقل 

 للرف األعلى.





ع صندوق بينه وبين نحتاج إلى شغل لدف
األرض احتكاك أكبر مما لو كان ليس بينه 

 األرض احتكاك. وبين

كال المرحلتين أبذل فيها شغاًل؛ ألن الجسم 
 يتحرك في اتجاه القوة الُمؤثرة.

 



الصورة اليمنى لها أكبر طاقة وضع؛ ألنها عند أكبر 
 ارتفاعاً.



 كالهما ينجز القدر نفسه من الشغل.
 

على لوحة الغطس فإن لي طاقة عندما أقف 
وضع وعندما أقفز في الماء تتحول طاقة 

 الوضع إلى طاقة حركة.



 ف× = ق  نستخدم العالقة ش
حيث ش هي الشغل، أما ق فهي القوة 

 وتؤخذ من قراءة الميزان.
 متر. 1= أما ف فهي المسافة 

م أكبر من 1الشغل المبذول لرفع كتاب 
 م.1فة الشغل المبذول لسحب كتاب مسا

 

 تتحول الطاقة إلى حرارة بفعل االحتكاك.

 





الكرة الساقطة من ارتفاع معين ال ترتد إلى 
االرتفاع نفسه؛ ألن جزء من طاقة الحركة 

يتحول إلى طاقة حرارية وطاقة صوتية 
 بسبب االحتكاك.

 

يمكن أن تنتج الطاقة الحرارية في الفرن 
شغالً مطلوباً عند استخدامها في عمل 

أما في فصل الصيف  ،عمة والخبز مثالً األط
فإن هذه الحرارة تعمل على رفع درجة 
حرارة المنزل وهذا شغل غير مرغوب 

 فيه.



ماذا أريد أن  ماذا أعرف؟
 استنتج أعرف؟

الطاقة ال 
تفنى وال 

تستحدث من 
عدم ولكن 
تتحول من 
شكل إلى 

 آخر.

متى تتحول 
الطاقة 

الحركية إلى 
طاقة 

 صوتية؟

يُمكن أن 
تتحول الطاقة 
الحركية إلى 
طاقة صوتية 
عندما يصدر 
عن حركة 
جسم ما 
 صوت.

 الطاقة الحركية.

للبندول أكبر طاقة وضع عندما يكون في 
أعلى موقع له أثناء تأرجحه وتتحول هذه 
الطاقة إلى طاقة حركة وتبلغ طاقة الحركة 
أعلى قيمة لها عندما يصل البندول إلى أقل 

 نقطة انخفاضاً.
 



تتحول الطاقة الشمسية إلى حرارة يمكن أن 
تستخدم في تسخين المياه في المنازل 

والتدفئة كما يمكن أن تتحول الطاقة 
الشمسية إلى طاقة كيميائية في عملية البناء 

الضوئي التي يقوم بها النبات ويتغذى 
اإلنسان والحيوان على هذه النباتات 

كما يمكن  –للحصول على الطاقة الحركية 
حويل الطاقة الشمسية إلى كهربية تستخدم ت

 هذه الطاقة في العديد من األجهزة.

= الشغل في اتجاه الحركة +  الشغل الكلي
 الشغل المبذول ضد قوة االحتكاك

( =255  ×15 ( + )1555  ×1 )
 .جول 3555=

 الطاقة ضرورية إلنتاج الشغل.

 



 سوف تقل

 

 





حتكاك الفرضية صحيحة؛ فكلما زاد اال ،نعم
بين القطعة الخشبية والورق كلما قلت 

المسافة التي تقطعها القطعة الخشبية؛ أي 
 تقل الطاقة الحركية.

تتحول الطاقة المفقودة إلى طاقة حرارية 

 بسبب االحتكاك.

 ستزداد

 :المواد واألدوات
 كرة.

 .مقياس للطول
 الخطوات:

أمسك بالكرة على ارتفاع معين، وبمساعدة  -1
دا ارتفاع الكرة من سطح األرض زميل لك حد

 باستخدام مقياس للطول.

أفلت الكرة من يدك، وحدد بسرعة أقصى  -2
 ارتفاع ترتد إليه الكرة.

أعد التجربة مرتين أخريين واحسب متوسط  -3
 المسافة في المحاوالت الثالث.

مرتين أخريين ولكن  3و 2و 1أعد الخطوات  -4
 مع تغيير االرتفاع في كل تجربة.

رتفاع ترتد إليه الكرة في كل من قارن أقصى ا -0
 المحاوالت الثالث.

كلما زاد ارتفاع الكرة عن سطح األرض  النتيجة:
 كلما زاد االرتفاع الذي ترتد إليه الكرة.

 



 تدعم النتائج الفرضية. نعم، -
يُمكن قياس كمية الوضع للكرة بمالحظة كمية  -

طاقة الحركة الناتجة والذي يعبر عنها 
 د إليه الكرة.االرتفاع الذي ترت

 تحولت طاقة الوضع إلى طاقة حركة. -

 

 كيف تؤثر الحرارة في طاقة الحركة؟ السؤال:
إذا زادت درجة حرارة الجسيمات  الفرضية:

 فإن طاقتها الحركية سوف تزداد.
 :أختبر فرضيتي

 :المواد واألدوات
 ملل. 205كأس زجاجية سعتها  2

 حامل. -موقد بنزن  -ملعقة  –رمل 
 
  

 طوات:الخ
 ملل من الماء. 105ضع في كل كأس  -1

 ضع ملعقة من الرمل في كل كأس. -2

ضع أحد الكؤوس على الحامل فوق موقد  -3
 بنزن، واتركها حتى الغليان.

سّجل مالحظاتك على الماء وحبيبات الرمل  -4
 في كل كأس.

بزيادة درجة الحرارة  النتائج والمالحظات:
 س.تزداد حركة الماء وحبيبات الرمل داخل الكأ

بزيادة الطاقة الحرارية  أستخلص النتائج:
 للجسيمات فإن طاقتها الحركية سوف تزداد.

 



تُعد هذه األلة من النوع األول من الروافع. تقع نقطة االرتكاز بين القوة المبذولة والقوة  -
 في اتجاهين متعاكسين.( المقاومة)الناتجة، وكل من القوة المبذولة والقوة الناتجة 

فيرتفع الطفل اآلخر إلى أعلى (، القوة المبذولة)الطفلين بنفسه إلى أسفل يدفع أحد  -
 ثم يتبادال األدوار، وهكذا. (،القوة الناتجة)



 يتطلب رفع السيارة اللعبة عمودياً إلى نفس االرتفاع شغالً أكثر.



فرضيتي صحيحة مع األخذ في االعتبار أن قوة االحتكاك  ،نعم
 ئل قد تزيد من الشغل المنجز.بين العربة والسطح الما

تؤثر قوة االحتكاك بين السطح المائل والسيارة في حركة  ،نعم
 السيارة فيزداد الشغل المبذول.



إذا زادت زاوية ميل السطح المائل فإن القوة المطلوبة ستقل وتزداد 
 المسافة التي تتحركها السيارة وال يتغير الشغل المبذول.

لسابقة مع زيادة عدد الكتب وقياس ارتفاع السطح أكرر خطوات التجربة ا
 في كل مرة.

  النتائج:

كلما زادت زاوية ميل السطح المائل تقل القوة المطلوبة ولكن ال تتغير 
 الشغل المبذول.

 







ألنه يستخدم عند فتح علبة الدهان كرافعة 
وعند استخدامه في تثبيت برغي فإنه يعمل 

 بوصفه عجلة ومحور.

حرك اآللة البسيطة جسم ثقيل فيمكن أن ت
باستخدام قوة صغيرة وذلك بتقليل ذراع 

 المقاومة وزيادة طول ذراع الجهد.





 كلما قلت  ةكلما زاد طول ذراع القو
لموازنة المقاومة وكلما  ةالقوه الالزم

قل طول ذراع المقاومة كلما ازدادت 
 المقاومة. ةالقوة الالزمة لموازن

 ذراع  بين طول ذراع وطول ةالنسب

المقاومة توضح مقدار مضاعفة أو 
 اختزال الجهد.



العتلة من النوع األول من الروافع؛ ألن 

 نقطة االرتكاز تقع بين القوة والمقاومة.

سرعة ذراع القوة تساوي نصف سرعة 
 ذراع المقاومة.

 







مفصلة الباب عجلة ومحور؛ فالجزء الذي يدور 
ق يُمثل العجلة والجزء المتصل به والملتص

 بالباب يُمثل المحور.

عند ربط الثقل بخطاف البكرة المتحركة ثم بذل قوة 
لسحب الحبل فتتحرك البكرة والثقل مقدار نصف 

 متر لكل طولي من الحبل على البكرة الثابتة.
 



دفع الصندوق على سطح مائل  ،نعم
أسهل من حمله ورفعه ولكن مقدار 

 الشغل ثابت في كال الحالتين.



المراوح كمستوى مائل فهي  تعمل نعم،

تعمل عمل البرغي فتعمل على دفع الماء 
بعيداً عن القارب بدالً من اندفاعها داخل 

 الجسم.

ال يستطيع البرغي تثبيت نفسه في الجسم 
دون احتكاك ويمكن انتزاعه باستخدام قوة 

 بسيطة وكذلك يمكن تثبيته بقوة بسيطة.



ألنه  ؛عتبار المقص آلة مركبةايمكن  ،نعم
وهما الرافعة  آلتين بسيطتينيتكون من 
 واإلسفين.

 

 ألنه يزيد في مقدار القوة المؤثرة.

 



النوع الثالث من  العجلة والمحور.
 الروافع.

 إطارات السيارة.
ماسحات الزجاج 

 –للسيارة 
 األبواب.

 

 .نقطة ارتكاز



تعمل فكوك الحيوانات كروافع توفر قوة 
م الخشب أكبر فبعض القوارض تقض

 القاسي بسبب فكوكها القوية.

 

اآلالت البسيطة تُستخدم لتغيير مقدار القوة 
الالزمة واتجاهها أو مسافتها إلنجاز 

 الشغل.

 



ستصبح الحياة أكثر شقاء وعناء عندما 
تختفي اآلالت البسيطة فال نستطيع تحريك 

األجسام الثقيلة من أماكنها بسهولة 
مة في كالسيارات وكتل الحديد الضخ

المصانع وعند شحن البضائع في السفن 
وتفريغها كما أن الطالب المقعدين سيكون 

من الصعب عليهم التحرك والذهاب إلى 
 المدرسة.

 

  الفائدة اآللية هي النسبة بين طول
 الذراعين.

  سرعة ذراع القوة تكون ثالثة أمثال ذراع
 المقاومة.





 اآللة البسيطة

 طاقة الوضع.

 الشغل.

 اع القوة.ذر

 آلة مركبة.

 الفائدة اآللية

 نقطة االرتكاز.

 قانون حفظ الطاقة.



تكون القوة العمودية في اتجاه حركة الجسم 
 أو ال تحرك الجسم.

 طاقة وضع.

 

=  15× 055=  الشغل المبذول
 جول. 0555

 

ألن اآللة المركبة تسهل الشغل أكثر من 
 اآللة البسيطة.

لطاقة ال تفنى وال تستحدث ا)اقة قانون حفظ الط
فيمكن تحويل  (ولكنها تتحول من شكل آلخر

الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية كما في 
 المكواة.



ألن الصخور المستقرة أعلى  العبارة خاطئة؛
 الجبل لديها طاقة وضع.

لكي ينجز الجسم شغالً البد أن يكون له 
طاقة وعند إنجاز الشغل تتحول الطاقة 

 ن صورة إلى أخرى.م





الطفل في الصورة األولى ال يبذل شغاًل؛ ألن 
القوة المؤثرة لم تؤّدِّ إلى تحريك الجدار 

مسافة ما، بينما الطفل في الصورة الثانية 
يبذل شغاًل ألن الجسم يتحرك ويقطع مسافة 

 في اتجاه القوة الُمؤثرة.

 



سافة أو السرعة أو تقوم الرافعة أو السطح المائل بمضاعفة الجهد أو الم -
 تغيير اتجاه القوة المبذولة.

تدلنا مقارنة ذراع القوة بذراع المقاومة على مقدار مضاعفة اآللة للجهد  -
 المبذول.

 







 أشعر بترددات عالية جداً قد تتلف سمعي.



 ً  يصبح عاليا

 أسمع صوت وأشاهد اهتزاز الوتر.

 



فرضيتي صحيحة فعند ضرب الوتر بقوة يكون  ،نعم
 صوت الناتج أعلى من ضربه برفق.ال
 

يصدر الصوت عن اآللة الوترية من خالل نقل اهتزازات 
الوتر المطاطي إلى الكأس فيحرك الكأس الهواء 

 الموجود حوله.

الوتر المشدود الرفيع يصدر صوتاً أكثر حدة من الصوت 
 الصادر من الوتر الغليظ.

سافة نحضر قطعة خشب مربعة ونثبت مسمارين بينهما م
سم  2سم ونربط بينهما وتر غليظ ثم على بعد  15وليكن 

خرين بينهما آمن نفس المسمارين يتم تثبيت مسمارين 
نفس المسافة ونربط بينهما وتر أقل سمكاً ونحركهما 

 ونقارن بين الصوتين الصادرين.







ليس من المناسب بناء المنازل بالقرب من  :رأي
 المطارات.

هتزاز اة من الطيران تسبب األصوات الصادر :حقيقة
المنازل المجاورة للمطار ويمكن أن تتسبب في دمار 

 هذه المنازل.

عند مرور الموجات الصوتية في أي منطقة 
في الغرفة فإن كثافة هذه المنطقة تزداد 

وتقل بشكل دوري بسبب مرور التضاغطات 
 والتخلخالت من خاللها.





 الصدى مخيف. الرأي:

خفض من الصوت الصدى أ الحقيقة:

 األصلي.
 

ألن سرعة الصوت في األجسام الصلبة 
 أسرع من سرعته في الغازات.

 



أسمع صوت المذياع بشكل أفضل عبر 
 الخشب.

صوت المذياع مع وجود كيس الماء 
 أكبر من صوته عند إبعاد الكيس.

 خشب. –ماء  –هواء 

 

يترتب الفلين بين الماء والهواء  في 
 لصوت.قدرته على نقل ا

 





حدة صوت صافرة القطار أعلى من الطبيعي 
بسبب حركة القطار في اتجاهي وهذا من 

 األمثلة على تأثير دوبلر.



األصوات العالية تجعل األذن تهتز  :الحقيقة
 بسرعة كبيرة.

 األصوات العالية مزعجة. الرأي:
 

يمكنني تغيير حدة الصوت من خالل شد أحبالي 
اد حدة  الصوت عند شد الصوتية أو أرخيها فتزد

حبال الصوتية وتقل حدة الصوت عند إرخاء األ
 األحبال الصوتية.

 





 تستخدم الدالفين والحيتان صدى الصوت لتحديد المواقع. :حقيقة

 الدالفين والحيتان أذكى من المخلوقات البحرية األخرى. رأي:

الموجات الصوتية تنتقل خالل اليابسة كما تنتقل خالل 
 ذلك يستخدم السونار على اليابسة أيضاً.الماء ول

 



 يرأ حقيقة

ال يكون الصوت 
الناتج عن المكنسة 

ة عالي الكهربائي
بالدرجة التي تدمر 

 السمع.

ال يلزم وضع 
سدادة أذن عند 

استخدام المكنسة 
 الكهربائية.

 

يمكن إصدار أصوات مختلفة عن طريق شد 
وإرخاء قطعة المطاط أو تغيير قوة الضرب 

 ى قطعة المطاط.عل

 

 تردد



 م2855=255×4= عمق الجسم

 

الصوت عبارة عن موجات طولية، وهي  -
عبارة عن مجموعة من التضاغطات 

 والتخلخالت.

ينتقل الصوت في األوساط المادية وال  -
 ينتقل في الفراغ.





فعندما انتقلنا إلى منزل نعم؛ 
جديد دخلت إلى إحدى الغرف وتحدثت، 

كلمت مرة أخرى فسمعت صدى صوتي، فت
 حتى أسمع صدى الصوت مرة أخرى.



يسير ضوء الشمس في خطوط مستقيمة ودوران األرض حول الشمس 
 يغير من ميل سقوط أشعة الشمس على األرض.



 تنقص



  ألن قياس زاوية االنعكاس ؛نعم فرضيتي صحيحة

 = قياس زاوية السقوط.
 

كن تغير بعد القلم عن المرآة ال يغير الزوايا ول
 قد يؤثر في سهولة قياس الزوايا.

أعيد خطوات التجربة السابقة ولكن بتغير 
موضع أحد القلمين وجعله يالمس المرآة 

 تي كما سبق.اوأسجل مالحظ

 نتائجي هي:

 ال تتغير الزوايا بتغير بعد القلم.







يسير الضوء في خطوط مستقيمة تسمى أشعة 
ضوئية وعندما يسقط على جسم وينعكس عنه 

 ك سلوك الجسيمات الصغيرة.يسل

 

 الطول الموجي.× = التردد  سرعة الضوء
 = سرعة الضوء / التردد. الطول ألموجي

 







ينعكس الضوء عند سقوطه على السطوح 
بدرجات متفاوتة كما ينفذ كلياً من خالل 
األجسام الشفافة وينفذ جزئياً من خالل 

األجسام شبه الشفافة ويمتص من خالل 
 مة.األجسام المعت

 

بالنظر إلى طول ظل الجسم ومقارنته بطول 
 الجسم وأحدد اتجاه الظل.

 







 أصغر من الجسم الموضوع أمام العدسة ومعتدل.

 

عندما ترتد الكرة فإن زاوية ارتداد الكرة تساوي 
الزاوية التي أرسلت بها فكذلك الضوء عند 

سقوطه على األسطح تكون زاوية السقوط تساوي 
 نعكاس.زاوية اال



 اللون البنفسجي.



أرى لوناً قريباً من اللون األبيض، 
اللون األبيض يتكون من مزيج من 

 األطوال الموجية األخرى للضوء.



عند مزج لوني ضوء أحمر وأخضر يظهر اللون 
األصفر، أما عند مزج األحمر واألزرق يظهر 

 اللون األرجواني.

 

األجسام الزرقاء تعكس اللون األزرق فقط 
ص باقي األلوان واللون األصفر ال وتمت

يوجد به لون أزرق لذلك يمتصه الجسم 
 األزرق فيظهر أسود أو مظلم.



 األجسام المعتمة

عندما ينتقل الضوء بين وسطين شفافين 
 مختلفين، مثل الهواء والماء فإنه ينكسر.

 

 :الضوء يسلك سلوك الموجات
 له تردد. .1
 له طول موجي. .2
 له سعة موجبة. .3

 



وء يسير في خطوط مستقيمة، وينتشر الض -
على شكل موجات كهرومغناطيسية 

 مستعرضة.

تقل سرعة الضوء في األجسام المادية عنه  -
 في الفراغ.

ال ينفذ الضوء من األجسام المعتمة، بينما  -
ينفذ من األجسام الشفافة. أما األجسام شبه 

الشفافة فهي تُشتّت أغلب الضوء الساقط 
 يسيًرا منه.عليها، وتُنفذ جزًءا 

ينعكس الضوء عن بعض األسطح، مثل  -
 المرايا.

ينكسر الضوء عند انتقاله من وسط شفاف  -
 إلى وسط شفاف آخر.





 جزء من البليون من المتر.220األحمر ويصل طوله إلى 

 

جزء  20=   020 – 255=  الفرق بين الطولين الموجيين
 من البليون من المتر.



موجات 
 الصوت

 ءانعكاس الضو

 الصدى

 التردد

 ةشفافً  اأجسامً 

 .انكسار الضوء

 الطيف المرئي

 أجسام معتمة



إن األصوات الصادرة عن زامور السيارات 

تزعج الناس في الشوارع والبيوت حيث أن 
 األصوات تسبب اهتزاز طبلة األذن .

 

عندما ينزل المطر تعمل قطرات الماء 
اء على انكسار الضوء األبيض في السم

فتشتت ألوان الطيف التي يتكون منها 
 الضوء األبيض.

 انعكس الضوء من أماكن أخرى في المنزل.

أطفئ جميع المصادر األخرى في المنزل فإذا  :أختبر الفرضية
اختفى الضوء تكون الفرضية صحيحة وإذا وجدت غير ذلك تكون 

 الفرضية أكون فرضية جديدة.

تد الكرة فإن ارتداد الكرة انعكاس وعندما تر

زاوية ارتداد الكرة تساوي الزاوية التي 
أرسلت بها فكذلك الضوء عند سقوطه على 

األسطح العاكسة تكون زاوية السقوط 
 تساوي زاوية االنعكاس.

يتكون الظل عندما يقع جسم معتم بين 
المصدر الضوئي وجسم آخر فيحجب الجسم 

 المعتم الضوء عن سطح الجسم اآلخر.

 



 لصوت شكالن من أشكال الضوء وا
الطاقة فندرك الصوت بحاسة السمع 

حيث تسبب الموجات الصوتية اهتزاز 
 في طبلة األذن فتسبب السمع.

  أما الضوء فيمكن إدراكه بحاسة
البصر عندما ينعكس الضوء الساقط 

 على األجسام إلى العين يسبب الرؤية.
 

فالعدسات المقعرة تعمل على  ؛العبارة خاطئة
شعة المنكسرة، فتباعد بينها، بينما تفريق األ

العدسات المحدبة هي التي تعمل على تجميع 
 األشعة المنكسرة في نقطة.





سرعة الصوت أعلى في الفوالذ، وأخفض 
 في الهواء.



يرجع السبب في اختالف سرعة الصوت في 
األوساط المختلفة إلى المسافات الفاصلة بين 

اقة الجزيئات المكونة لها. وتنتقل الط
الصوتية بسبب التصادمات بين جزيئات 

الوسط؛ فالمواد الصلبة مثاًل تكون الجزيئات 
فيها قريبة جًدا بعضها من بعض، وتتصادم 
بسرعة، لذا تنقل الصوت بشكل سريع. أما 
في الغازات فتكون المسافات بين الجزيئات 

كبيرة، لذا تكون تصادماتها أقل، ومن ثم 
 يها أقل.تكون سرعة انتقال الصوت ف

ن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، أل
 فنرى البرق قبل أن نسمع صوت الرعد.

 

يتغير ميل أشعة الشمس الساقطة على 
األجسام خالل النهار، فيتغير تبعًا لذلك طول 

 ظلها.


