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:القوة والحركة 

   
 لكي تساعده على القیام بالمھام الشاقةاآلالت البسیطةاخترع اإلنسان منذ قدیم الزمان العدید من   
  . التي اخترعھا اإلنسان في الماضيأول اآلالت البسیطة ھي الروافع و ، بسھولة ویسر   

 الیوناني أرشمیدسم بواسطة العالم . ق٢٦٠ول مرة في عام أل وصف الروافع ولقد تم.  
 أداء عملھ لتوفیر الجھد ھي وسیلة یستخدمھا اإلنسان في.  

  
اورة جمموعة من اآلالت البسيطة تشتركايف الصور ايف أ :  
  .) منحنیةأومستقیمة ( ساق متینةتتكون من .١
  .لمقاومة،ویتولد من ھذا الجسم ااد تحریكھوجود جسم یر. ٢
  . یؤثر بھا الشخص لتحریك الجسم قوةوجود. ٣
  .نقطة االرتكاز علیھا الساق تسمى بـ نقطة ثابتة ترتكزوجود . ٤
  )الروافع(باسم  التي تتوفر فیھا ھذه الصفات اآلالت البسیطةتعرف .٥
  
  

ساق متینة تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى بنقطة االرتكاز  كما تؤثر علیھا قوة ومقاومة .  


  : بقیامھا بواحدة أو أكثر من الوظائف التالیةأكثر سھولةتجعل أداء المھام  الروافع

ن طریق استخدام قوة صغیرة لتحریك جسم كبیرمثل العتلة التي توفر الجھد المبذول ع.  

یدك مسافة صغیرة في أعلى ید المكنسة مثل المكنسة الیدویة فعندما تحرك  ..  
  .یتحرك الجزءالسفلي مسافة أكبر                   

 تؤثر علیھامثل مضرب الھوكي حیث تعمل الرافعة على زیادة سرعة األجسام التي.  

فبدال من ان ینحني الشخص لجمع القمامة فإنھ یستخدم..مثل المكنسة الیدویة  
  . المكنسة الیدویة لنقل قوة یدیھ ألسفل                                  

امثل الملقط الذي یستخدم في التقاط األجسام الصغیرة جد.  

  مثل ماسك الفحم أو ماسك الثلج الذي یحمي اإلنسان من الحرارة والبرودة.  

از :مالحظة ة ونقطة االرتك وة والمقاوم  تتحدد الوظائف السابقة التي یمكن أن تؤدیھا الرافعة طبقا لموضع الق
  .بالنسبة لبعضھم البعض
 :قھي نقطة ثابتة ترتكز علیھا السا.  
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  تؤدیھا الرافعة وفقاالوظائف التي یمكن أنتتحدد  لموضع القوة والمقاومة ونقطة االرتكاز   
  : ھي ثالثة أنواعوعلى ھذا تم تصنیف الروافع إلى .. بالنسبة لبعضھم البعض    

    
       

 
 

وة * ین الق از ب ة االرتك نقط
   والمقاومة

ي * یوعا ف ع ش واع الرواف ر أن أكث
  .حیاتنا الیومیة

  
  المقاومة بین القوة*
  .االرتكاز ونقطة  

  
  القوة بین نقطة االرتكاز*
  .والمقاومة   

  

 المیزان،األرجوحة،العتلة،المقص،  
سیل،مجداف  شبك الغ الكماشة،م

  ،الذراعماءمبة الطلالمركب،

اه  ة المی سارة البندق،فتاح ك
  .الغازیة،عربة الحدیقة

سة  نارة السمك،المكن ص
  الیدویة،ماسك الحلوى،

  دباسة الورق،عصا الھوكي

 التوفر الجھد  توفر الجھد دائما  توفر الجھد أحیانا  

 القوة  المقاومة  نقطة االرتكاز  

  
الجھد أحیانا توفر: روافع النوع األول   العتلة میزان البقال .... توفر الجھدالیوفر الجھد   
توفر الجھد دائما: روافع النوع الثاني    من المقاومةأقل ألن الجھد المبذول   
التوفر الجھد دائما: روافع النوع الثالثمن المقاومة أكبر   ألن الجھد المبذول .  


  . أثناء االستخدامالقوة، والمقاومة ، ونقطة االرتكازحدد موضع .٢   .ة التي تعمل بھا الرافعةتخیل الطریق.١
  
  
  
  

   بعض الروافع ذات أمهية لإلنسان على الرغم من أا التوفر اجلهد؟:علل
ألن ھذه الرافع تساعد في زیادة المسافة أو زیادة السرعة أو زیادة الدقة أو تجنب المخاطر.  

  وافع هلا أمهية كبرية يف حياتنا؟الر: علل
 ، ألنھا تجعل أداء المھام أكثر سھولة بقیامھا بوظیفة أو أكثر مثل تكبیر القوة ، تكبیر المسافة  

  .   زیادة السرعة،  الدقة في أداء العمل، تجنب المخاطر
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 بنقطة االرتكاز  كما تؤثر علیھا قوة ومقاومة ساق متینة تتحرك حول نقطة ثابتة تسمى.  
 معھاتتساوىوقد .. منھا أكبروقد تكون..لمقاومةا من  أصغرفي بعض األحیان القوة وقد تكون .  

  .لنوع الرافعة المستخدمة  وذلك تبعا 
  ..القوة تتساوى مع المقاومة في حالة إتزان معنى ذلك أنالمیزان ذو الكفتین عندما یكون فمثال 
    

  ذراع المقاومة=إذا كان ذراع القوة   
    ١ كما في الحالة رقم.. المقاومة=القوة  فإن   
   من ذراع المقاومةأطولإذا كانت ذراع القوة   
 من المقاومةوبالتالي أصغرفإن القوة تكون   

     بالجدول٢ما في الحالة رقم كتوفیر الجھدتعمل الرافعة على   
 من ذراع المقاومة أقصرإذا كانت ذراع القوة   
    من المقاومة  أكبر فإن القوة تكون   

      بالجدول٣ كما في الحالة رقم الرافعة على توفیر الجھدال تعمل وبالتالي .  

     
  :مالحظات

 یطبق قانون الروافع فيالرافعة فقطحالة اتزان .  
الكتلتقدر   بوحدة الجرام أو الكیلو جرام   
المقاومةأوالقوة  ( الوزن في قانون الروافع یقدر  ( بوحدة النیوتن أو ثقل.  
یسمىذراعھا×وةـالقرب ـحاصل ض   ویقدر بوحدة وةـزم القـع  متر/نیوتن  
ىـ یسمذراعھا× المقاومة ضربحاصل ویقدر بوحدةعزم المقاومة متر/ نیوتن  


سم تؤثر على مقاومة ٢٠نيوتن وطول ذراعها  ٥٠٠وع األول القوة المؤثرة عليها تساوي رافعة من الن.١

    نيوتن فاحسب ذراع المقاومة؟٢٠٠مقدارها 
    ذراع المقاومة   ×٢٠٠ = ٢٠×٥٠٠ذراعھا  ×المقاومة= ذراعھا ×القوة               

   سم٥٠ = ذراع المقاومة                                       
سم تؤثر على مقاومة ٥٠ نيوتن وطول ذراعها ٢٠٠رافعة من النوع الثاني القوة المؤثرة عليها تساوي .٢

   نيوتن فاحسب ذراع المقاومة ؟١٠٠٠مقدارها 
    ذراع المقاومة   ×١٠٠٠ = ٥٠×٢٠٠  ذراعھا× المقاومة=ذراعھا ×القوة              

   سم١٠= ذراع المقاومة                                       
سم ، فإذا كانت المقاومة تساوي ١٥سم وطول ذراع المقاومة ٥رافعة من النوع الثالث طول ذراع القوة .٣

  نيوتن احسب القوة المؤثرة؟٣٠٠
      ١٥ ×٣٠٠ = ٥× القوة   ذراعھا×المقاومة= ذراعھا ×وةالق                

   نیوتن٩٠٠ = القوة                                        
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 وھيذراع المقاومة  وذراع القوة احتماالت بالنسبة لطول كل من ثالثة توجد:  


  
  
  

    










  

 توفر جمیع روافع النوع الثاني الجھد   

   المقاومة من ذراع  أطول تكون دائماالقوةنظرا ألن ذراع  
  . من المقاومةأصغروبالتالي تكون القوة دائما      


  ال توفر الجھد  
 ة القو من ذراع أطول تكون المقاومةذراع نظرا ألن   

  . من المقاومة أكبروبالتالي تكون القوة دائما    
  

  ميكن أن تتساوى القوة مع املقاومة يف روافع النوع األول فقط ؟: علل
ألن في روافع النوع األول تتواجد نقطة االرتكاز في المنتصف بین بین القوة والمقاومة.  

  روافع النوع األول توفر اجلهد أحيانا؟:علل
لقوة أكبر من ذراع المقاومةإذا كان ذراع ا.  

  ال ميكن أن تتساوى القوة مع املقاومة يف روافع النوع الثاين؟: علل
كبر من ذراع المقاومة فتكون القوة دائما أصغر من المقاومةألن ذراع القوة دائما أ.  

  القوة دائما أصغر من املقاومة يف روافع النوع الثاين؟: علل
ر من ذراع المقاومةألن ذراع القوة دائما أكب.  
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:ربيةــــطاقة الكهال 

   
ة االصطناعیةاء ، فاستغنى بھا عن وسائل اإلض ھي السراج الوھاج التي سخرھا هللا لإلنسان  

  لیال مثلیبحث اإلنسان عن وسائل تعینھ على الرؤیة والعمل عندما تغرب الشمس و
  المصباح الكھربائي وحدیثا حل محلھا ....المشاعل والشموع والمصابیح الزیتیة.    

 
  ال من الدخان واألبخرة والروائح خ.٢             مصدرا دائما لضوء صاف وبراق .١
  مصدر دائم ال یتأثر بالریاح أو الجو الخارجي .٣
  ء عن طریق مفتاح في دائرتھ الكھربیة طفاسھل اإلضاءة واإل.٤


  :عدة أنواع من المصابیح الكھربیة فمنھاھناك 

  یطلق الضوء عن طریق تسخین السلك إلى درجة التوھج  متوھجمصباح .١
  . یمر فیھ التیار الكھربي الضوء من البخار أو الغاز عندمامصباح یولد.٢

 :  أو أداة تقوم بتحویل الطاقة الكھربیةھو جھاز  
                      إلى طاقة ضوئیة

  المصابيح المتوهجة: أوال
تقریبا، حیث توجد في كل منزلتعد المصابیح أكثر مصادر الضوء شیوعا   
  . وكذلك مصابیح السیارة ومصابیح الید الكھربائیة    

 
  :عادي یتكون من ثالثة أجزاء رئیسیة وھيالمصباح ال

رفیع منسلك لولبي  التنجستین  
  . یصالن بین قاعدة المصباح والفتیلةالنحاس بسلكین سمیكین من طرفاهیتصل 

 
   وینبعث منھا ضوء وحرارة  وتتوھجتسخنعندما یسري التیار الكھربي في الفتیلة 

  ؟تصنع فتيلة املصباح الكهريب من التنجستني: لعل
ألن درجة انصھار التنجستین مرتفعة،لذا ال ینصھر في درجات الحرارة العالیة.  
:  

   األرجون مثلالخاملة الغازاتیحیط تماما بالفتیلة،ویحتوي في معظم المصابیح على نوع من أنواع 
  .الھواء بدال من 
 تحترق للفتیلة فالمنع وصول الھواءیعمل على . ١   

  .ینفذ الضوء من خاللھ ألنھ وسط شفاف. ٢                                            
 :لھافیطول العمر االفتراضيال یتفاعل مع الفتیلة . ١ .  

  . في زجاج المصباحانتشار الكھرباءیمنع . ٢                                            
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  ال ميأل االنتفاخ الزجاجي يف املصباح الكهريب باهلواء؟: علل
 حتى التحترق فتیلة المصباح الكھربي وتتآكل بسرعة.  
:  

   السمیكین النحاس تتصالن بسلكي قطعتان معدنیتانتوجد أسفل القاعدة 
المصباح الكھربي بالدائرة الكھربیة بتوصیلتقوم . ٢تحمل المصباح الكھربي قائما وتثبتھ . ١  
 ١ .:  للتوصیلقطعتان معدنیتانتوجد بھا .  
                ٢ توصیل وقطعتان معدنیتان للمسماران جانبیانیوجد بھا.  

  :المصابيح الفلوريسنت:ثانيا
 المعروفة باسممصابیح اإلضاءة الفلوریسنتتستخدم  في   

 اإلعالنات التجاریة.٤      تزیین المحالت التجاریة .٣   المكاتب.٢  المنازل  .١.  

 


  مفرغة من الھواءادة  أسطوانیة عأنبوبة زجاجیة
   .الزئبق الخامل ، وقلیل من غازاألرجون تحتوي على 

 یغطي سطح األنبوب من الداخل  
 تومض عند سقوط الضوء علیھابمادة فسفوریة .  
 : على طرفي المصباح من الداخل.  

 : توصیل عند كل طرف من أطرافنقطتا توجد   
  . لتوصیل الكھرباء إلى المصباح  اح المصب
  وجود نقاط توصيل عند طريف املصباح الفلورسنت؟:علل
لتوصیل الكھرباء لفتیلتي المصباح.  
 الخامل في عمل مصباح الفلوریسنت، ولكن اشتھر اسم ھذا النوع من غاز النیون ال یدخل   

  .المصابیح بالنیون              
:ھناك نوع من أنواع المصابیح الفلوریسنت والذي یسمى یختلف   والذيبالمصابیح الفلوریسنت المدمجة

  .الطاقة في استھالك یوفر        في أنھعن المصابیح العادیة
                                        مرة١٨ إلى ٨من المصابیح العادیة منعمر افتراضي أكبر لھ  .  

ساعة ١٥٠٠٠ ساعة إلى ٨٠٠٠اوح عمرھا االفتراضي من حیث یتر .  
 ساعة١٠٠٠ إلى ٧٥٠بینما یتراوح العمر االفتراضي للمصابیح العادیة من .  

   
 فتیلة التنجستین .٢انتفاخ زجاجي .١  

  قاعدة المصباح.٣
فتیلتان من التنجستین . ٢جیة أنبوبة زجا.١

  نقاط توصیل. ٣
  قلیل من بخار الزئبق* األرجون *  )أو أي غاز خامل (األرجون  

 مصباح بقاعدة حلزونیة .١  
  مصباح بقاعدة مسماریة . ٢

  مصابیح عادیة. ١
  مصابیح مدمجة موفرة للطاقة. ٢

 تنجستین یسخن ویتوھج عند مرور التیار في سلك ال
  .ویشع ضوء

عند مرور التیار خالل الغاز أو البخار تضيء 
  المادة الفسفوریة المبطن بھا جدار األنبوبة الداخلیة 
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  توصيل المصابيح الكهربية في الدوائر الكهربية: أوال  
  :تتكون الدائرة الكھربیة البسیطة من 

  . كھربي  مفتاح.٤  توصیل البطاریة بالمصباح أسالك  .٣  مصباح.٢) مصدر التیار الكھربي (بطاریة.١
لكي یمر التیار الكھربي بالدائرة  الكھربیةال بد من توصیل جمیع أجزاء الدائرة  
   لذا یمر التیار الكھربي مغلقة وتكون الدائرة في ھذه الحالة   
 مفتوحةائرة وتكون الدائرة في ھذه الحالة  بالدال یمر التیار الكھربي أي جزء من ھذه األجزاء عدم توصیلوفي حالة   

:  ھي المسار المغلق الذي تمر خاللھ الشحنات الكھربیة لتتم دورة كاملة.  
: ل مادة موصلة للكھرباء مثل أسالكھو سریان الشحنات الكھربیة خال   

  .النحاس واأللومنیوم                       
 صيل المصابيح  في الدوائر الكهربيةطرق تو  

   

 
    

 رعةــارات متفـي مســف  رــو اآلخــد تلــواح  
  

 یوجد للتیار الكھربي أكثر من مسار یسیر خاللھ   ھیوجد للتیار الكھربي مسار واحد یسیر خالل
  في الدائرة

 الیكمل التیار السریان.١  
  ئ جمیع المصابیح بالدائرة الكھربیةفینط.٢

  یسیر التیار في المسارات األخرى.١
  ال تنطفئ باقي المصابیح بالدائرة الكھربیة.٢

 ضاءة المصابیح حتى تضعف عند تقل شدة إ
  .توصیل عدد كبیر من المصابیح بالدائرة

  تظل شدة إضاءة المصابیح كما ھي

  توصيل مصابيح  أضواء الزينة يف األعياد ومناسبات األفراح  على التوازي؟:علل
واستبدالھ المصباح المحترقحتى یسھل الوصول إلى .١   
  . عن باقي المصابیح فتنطفئانقطاع التیارإلى وحتى ال یؤدي احتراق أحد المصابیح .٢   
  توصيل المصابيح الكهربية بالمنزل: ثانيا  
جمیع مصابیح المنزل وأیضا األجھزة الكھربیة توصلعلى التوازيبالمصدر الرئیسي للطاقة الكھربیة .  
 عن المصابیح واألجھزة األخرى بشكل مستقلكل مصباح أو جھاز كھربي یعمل .  
 أي غرفة تكون مستقلة عن إنارة الغرف األخرىإنارة   
حتى إذا تم إطفاء أو تلف أحد المصابیح في غرفة ال یؤثر ذلك على المصابیح الموجودة في باقي الغرف.  

  يتم توصيل املصابيح الكهربية على التوازي يف املرتل؟: علل
منھا حتى التنطفئ جمیع المصابیح بالمنزل عند تلف أو إطفاء مصباح واحد .  

  .تنصھر عند درجات الحرارة المرتفعةماذا حيدث لو صنعت فتيلة املصباح من احلديد؟
  .تشتعل الفتیلة   ماذا حيدث لو وجد هواء بداخل املصباح الكهريب؟

   توصيل املصابيح الكهربية يف املرتل على التوايل ؟ متماذا حيدث لو
اء مصباح واحد منھاتنطفئ جمیع المصابیح بالمنزل عند تلف  أو إطف.  
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 استخدامات الطاقة الكهربية:  
  . واللعب بالكھرباءاألجھزةتزوید .٣ المنازل          إنارة. ٢   الطعام وحفظھ باردا    طھي.١
 على األرواح والممتلكات وقد تكون طورةختشكل إال أنھا وعلى الرغم من الفوائد الكثیرة للكھرباء في حیاتنا 

ل ..  الكثیر من الناس وفاة أو الحرائق واإلنفجاراتسببا في وقوع  فالكھرباء خطرة على كل من یتھاون أو یھم
  .احتیاطات السالمة والتعلیمات الواجب اتباعھا أثناء التعامل معھا


  

  




 
 


 

التيار الكهربي في المنازل:  
ر ةمحطات تولید الطاق تصل الكھرباء في منازلنا من ائي عب ة، حیث ینتقل التیار الكھرب ابالت معدنی ة ك دة  محمول بأعم

  . التیار الكھربائي من االنتقال من الكابالت إلى األعمدةتمنع طویلة مغلفة بمواد عازلة، وتكون ھذه الكابالت عالیة

 
أو بسرعة أو بطریقة خاطئة فإنھا تؤدي بإھمالمل معھا أما إذا تم التعا بحرصالكھرباء آمنة عند التعامل معھا   
   إلى العدید من األخطار   
اإلصابات الناتجة عن سوء استخدام الكهرباء:  
  *  الناتجة عن التیار الكھربيالحروق* الصدمة الكھربیة  *الحرائق الناتجة عن الكھرباء .  

دي إلیھا الكھرباء وال تكون سببا مباشرا فیھا مثلتؤ  
  . السقوط من فوق سلم أثناء التعامل مع األدوات الكھربیة*                            

           
 

  القابلة لالشتعالمن بعض األشیاء بالقرب .. مكواة ، مدفأة ، أباجورة ، سخان وضع جھاز كھربي یولد حرارة.١
  . نتیجة اشتعال ھذه الموادحدوث حریق مما یؤدي إلى.. المفروشات ، الستائر ، السجاد ، المالبس        كالـ

  .واحد) فیشة( تشغیل أكثر من جھاز عن طریق قابس  ، وذلك عن طریقزیادة التحمیل الكھربي. ٢
   التي تولد حرارة بعد استخدامھا  الكھربیةزةعدم فصل التیار الكھربي عن األجھ. ٣

    مما یؤدي إلى زیادة درجة حرارةالجھاز مما یؤدي إلى اشتعالھا.  
  .المحیطة باألسالكتآكل أو ازالة المادة العازلة .٤

  ء؟علل يستخدم املاء يف إطفاء احلريق العادي ، بينما ال ميكننا استخدامه يف إطفاء احلريق الناتج عن الكهربا
 من المواد السائلة جیدة التوصیل للكھرباء ، لذلك فاستخدامھ یزید من الحریق وقد یؤذيغیر النقيألن الماء   
  . األشخاص المنقذین   

١
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   اإلنسانخالل جسم مرور التیار الكھربي.  


  )تزید األضرار بزیادة شدة التیار(  المار في جسم اإلنسانتیار الكھربيشدة ال.١
  )تزید األضرار بزیادة زمن مرور التیار (الذي استغرقھ التیار الكھربي للمرور في جسم اإلنسانالزمن .٢
كيف تحدث الصدمة الكهربية ؟  
 مما یؤدي إلى)..غلقھا(الھا إكم ویؤدي إلى جزءا من دائرة كھربیةتحدث عندما یكون جسم اإلنسان  
    یحدث ذلك عن طریقو... أحد أجزاء جسمك وخروجھ من جزء آخرسریان التیار الكھربي من  
  . بجزء آخرومالمسا لألرض بأحد أجزاء جسمك مالمسا لسلك بھ تیار كھربيعندما تكون .١
  . متصلة باألرضدة موصلة للكھرباءلما بأحد أجزاء جسمك، ومالمسا مالمسا لسلك بھ تیار كھربيعندما تكون . ٢
  . للكھرباءمالمسا لسلكین موصلینعندما تكون .٣

  . والذي یؤدي إلى العدید من اإلصاباتالسقوط من فوق سلممثل  أضرار غیر مباشرویمكن أن تؤدي إلى 
  . في أحیان عدیدة تسبب الوفاةوقد                                            

          
  : وتحدث نتیجةألنسجة الجسمتدمیر الحروق تسبب 

  ،مسة أحد أجزاء الجسم مباشرة لمصدر للتیار الكھربيمال.١
 لحدوث الصدمة الكھربیة  ، ویكون ھذا النوع نتیجةحدوث حروق مما یؤدي إلى.  
 .حد أجزاء الجسم ألمالمسة النار أو الشرارة الناتجة عن حدوث حریق كھربي.٢
  .مباشرة بأحد أجزاء الجسم مما یولد حروقا) مدفأة ، مكواة ، سخان كھربي  (مالمسة جھاز كھربي یولد حرارة.٣

  وھنا تتم طریقة العزل.. عن الدائرة الكھربائیة بفصل الكھرباء أو بعزلھ فورا عن المصدر الكھربائيیعزل المصاب.١
  ).قطعة خشب أو بالستیك( بدفع المصاب بأي شيء یكون عازال للكھرباء   
  . على الفور إلى مكان الحادثیستدعى الطبیب. ٢
  . بفتح مالبسھ المحكمة تسھیل تنفسھإذا كان المصاب مستمرا في التنفس فیجب. ٣
  .ق الضغط على الصدر براحتي الید وذلك بالتدلیك عن طرینبضات القلبیجب المحافظة على . ٤
  . لھالتنفس االصطناعيإذا تعذر على المصاب التنفس یبدأ فورا في إجراء . ٥
أنماط التعامل الخاطئ مع الكهرباء  

  )الفیشة(تشغیل عدة أجھزة كھربیة معا في نفس الوقت مع اتصالھا بنفس القابس  .١
 .لكھربي أثناء االستحمامصدر التیار اممتصال ب) سخان كھربي(ترك جھاز كھربي  .٢
 .وضع أسالك الكھرباء خاصة غیر المعزول منھا على األرض المبتلة بالماء .٣

:  
  .عدم وضع عدة وصالت في المصدر الكھربائي بالحائط.١
  ).مسمار ، مفك غیر معزول ، سلك معدني ) (الفیشة(عدم إدخال جسم معدني في القابس. ٢
  .لمنع إدخال أي جسم بھ) الفیشة(قطع بالستیكیة في القابسوضع .٣
  .عدم لمس األدوات الكھربائیة الموصولة بالتیار بأید مبللة. ٤
  .عدم ترك جھاز كھربائي أو سخان موصوال بالتیار أثناء االستحمام. ٥
  .عدم العبث بالتوصیالت الكھربائیة.٦
  . كھربائیة وھي موصولة بالتیار الكھربائيعدم محاولة إصالح أو صیانة أو تنظیف أي آلة. ٧
  بجانب األجھزة الكھربیة التي تبعث حرارة ) ستائر،أقمشة،مالبس،مفروشات،سجاد،أوراق (عدم وضع المواد القابلة لالشتعال.٨

  ).المكواة،السخان الكھربي،األباجورة،المدفأة(                                    
  .كشوفة وغیر المعزولةعدم ترك بعض األسالك م.٩

  .وعدم وضعھا أسفل السجاد..عدم وضع األسالك الكھربائیة ملقاة على األرض حتى ال یتعثر بھا أحد عند السیر.١٠
   .من جسم اإلنسان یحتوي على ماء% ٧٠ ألن  علل جسم اإلنسان موصل جید للكھرباء؟                                

٢

٣
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:الكون  

   
 الشمساألرض و.. نجم مضيء یشع ضوء وحرارةالقمر و.. كوكب معتم جسم معتم  

 في مدار محددالشمسوھما یدوران حول .. في مدار محدد األرض حول القمریدور .  
 ھما ظاھرتان فلكیتان ونتیجة لذلك تحدث  و.  

عائق طالما لم یعترضھ خطوط مستقیمةشر الضوء على ھیئة  ینت.  
يلاالعتام الكلضوء الشمساعتراض جسم معتم یحجب عنھا أشعة الضوء المباشرة وذلك نتیجة  منطقة  

  مثل ظل اإلنسان والشجرة والشمسیة ..ظل فیتكون للجسم                       
      الظل   الجسم المعتم     الضوء    

تأثري الظلتشعر باعتدال درجة الحرارة نتیجة حجب أشعة الشمس المباشرة .  
  .كسوف الشمس یؤدي إلى األرضعلى ظل القمر                     

ظاهرة كسوف الشمس  
ظل القمر على ویتكون .. القمر ضوء الشمسیحجب.. القمر بین األرض والشمس وعلى استقامة واحدةیقععندما 
  . ثانیة٤٠دقائق و٧مس التي تدوم أكثر من ھذه الظاھرة الفلكیة بكسوف الشوتسمى ..األرض
 إذا  
 استقامة وعلى یقع القمر بین األرض والشمسعندما   

   فیحجب القمر ضوء الشمس عن جزء.. تقریباواحدة
  على األرض ویعبرظل القمر من األرض فیتكون 

  . المضيء قرص الشمس  المظلمقرص القمر


 التي الیصل الضوء إلیھا نتیجة وجود جسم معتم في مسار ھي المنطقة المظلمة  
  )إعتام كلي. ( األشعة الضوئیة                            
 من مصدر ھي منطقة تقع بین المنطقة المضاءة ومنطقة الظل الحقیقي وفیھا نرى جزء  
   )إعتام جزئي. ( الضوء                       
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أنواع الكسوف:  

  : كما یليقرص الشمس أمام تبعا لحركة القمریختلف نوع الكسوف 
  

   

  
  

  یتكون في منطقة ظل القمر على*
  ) كم٢٥٠قطرھا ( األرض  
  یع أن نشاھد الشمس كلیاالنستط*

  
  

  یتكون في منطقة شبھ ظل القمر*
   على األرض 
  نشاھد جزءا من الشمس*

  
ر حول األرض في مدار یدور القم*

ا الیصل مخروط الظل بیضاوي وعندھ
لسطح األرض لوجود القمر في مدار 

أعلى بالنسبة لألرض یتكون الكسوف 
  .الحلقي للشمس

احتياطات األمان عند مالحظة كسوف الشمس  
  ..عدم النظر املباشر للشمس.١
 ویمكنھا أن تذھب بالبصر خالل دقائق معدودةتؤذي العینألن أشعتھا .  
  ..ستخدام نظارات خاصةا.٢
 ق ة تطل سیة الخارجی ة الشم ضارةألن الھال عة ال ةاألش ا وخاص ین عموم شبكیة للع ل  ال وق  مث عة ف األش

ي ألشعة تحت الحمراء ا والبنفسجیة ي والحلقيبالرغم أن توھج الشمس ف ي والجزئ ة الكسوف الكل ون حال  یك
  .ضعیفا 
 ر عصر البابلیینتمكن القدماء منذ شمس وخسوف القم ات حدوث ظواھر كسوف ال ة أوق  األوائل من معرف

  .حدوثھ بعامینبشكل تقریبي قبل 
م ٢٠٠٦/مارس/٢٩ یوم األربعاء  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا فيآخر كسوف  
 عاما٢١:الزمن اللالزم لحدوث كسوف على منطقتنا ..م٢٠٢٧/أغسطس/٢في الكسوف القادم .  

  علل حيدث كسوف حلقي عندما يقع القمريف مدار أعلى بالنسبة للقمر؟
ألن القمر یدور حول األرض في مدار بیضاوي وعندھا ال یصل مخروط الظل لألرض.  

  ع الكسوف تبعا حلركة القمر أمام قرص الشمس؟خيتلف نو علل
حیث یعبر قرص القمر المظلم قرص الشمس المضيء والجزء الذي یحجبھ من الشمس عن األرض.  

  يتطلب كسوف الشمس أجهزة خاصة عند النظر إليه؟علل 
ألن أشعة الشمس تؤذي العین.  
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خسوف القمر  
  وتكون..القمر على استقامة واحدةواألرض وتكون الشمس عندما  لقمرخسوف ایحدث 

  . وبالتالي یدخل القمر في ظل األرض التي تحجب عنھ أشعة الشمس المنتصف فياألرض 
ر  ویمكن رؤیة الخسوف بسھولة من فوق سطح األرض الذي یظل لمدة ساعة أو ساعتین حیث یتلون سطح القم

  .ود للو نھ العادي الطبیعيتدریجیا باللون األحمر ثم یع
ظاهرة خسوف القمر:  

  منتصف الشھر القمريتنشأ ظاھرة خسوف القمر في 
  استقامة على تقع األرض بین الشمس والقمر عندما 
   فتحجب ضوء الشمس أو جزءا منھ عن القمر واحدة
  . لكل سنةخسوفین بمعدل 

  
كيف يحدث الخسوف ؟  

  وتكون جمیعھا عندما تقع األرض بین القمر والشمس 
  ظل األرض یقع على القمرفإن . على استقامة واحدة

منطقة  في  جزء من القمرإذا وقعالخسوف جزئیا  ویكون ..الخسوف كلیا عنھ فیكون یحجب ضوء الشمس مما 
  .الظل
أنواع الخسوف  
 

ي ھذه الحالة یحدث خسوف  وفظل األرض في منطقة القمر بالكامل یكون * یحدث الخسوف الكلي للقمر عندما
  ..كامل للقمر

  . بین الشمس والقمر األرض واحد وتتوسطخط مستقیمجمیعھا على تكون الشمس واألرض والقمر و
راء  بسببالقمر یمیل للحمرة الخسوف الكلي فإن لون بدایةوفي  ن األشعة الحم ن امتصاصھا م ي ال یمك  الت

  .أعلى الغالف الجوي لألرض
 

ن القمرففي ھذه الحالة یحدث ..منطقة ظل األرض من القمر جزءیدخل *ث عندما یحد ا إذا خسوف جزء م  أم
  . وذلك ال یعتبر خسوفاكقرص لونھ أحمر األرض فإنھ یبدو شبھ ظلوقع القمر بأكملھ في منطقة 

 
   أثناء حدوث اخلسوف يتلون سطح القمر باللون األمحر مث يعود للونه الطبيعي.١
ألن األشعة تحت الحمراء ال یمكن امتصاصھا بواسطة طبقات الغالف الجوي فتصل لألرض.  
  ملاذا الحيدث خسوف حلقي للقمر ؟ . ٢
ألن األرض أكبر حجما من القمر.  
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  مقارنة بين كسوف الشمس وخسوف القمر  

   
 ین األرض ر ب ى وقوع القم  والشمس عل

  استقامة واحدة
   الشمس القمر األرض 

ى  شمس عل ر وال ین القم وع األرض ب وق
  استقامة واحدة

  الشمس األرض القمر

 الـــــیــل  اراــــنھ  

  ر رى قرص القم إذا كنا في مكان مالئم ن
  المظلم یعبر قرص الشمس المضيء

ن سھولة م ھ ب انیمكن رؤیت ى عل  أي مك
  األرض

 قد یمتد أكثر من ساعتین  سبع دقائق وأربعین ثانیة  

 م٢٠٠٨فبرایر ٢١الخمیس   م٢٠٠٦مارس٢٩األربعاء  

 عدم النظر إلى الشمس مباشرة.١  
  استخدام نظارات خاصة لمشاھدة.٢
   الكسوف 

ذیرات أو  ات أو تح ب احتیاط ال یتطل
  عند النظر إلیھأجھزة خاصة 

  یسبب أضرار بالغة للعین عند النظر إلیھ
  مباشرة

  ال یشكل أي ضرر على العین

 كسوف جزئي . ٢     كسوف كلي .١  
  كسوف حلقي. ٣

  خسوف جزئي . ٢      خسوف كلي.١
  
نھما عن سكان كل منھما ظاھرة فلكیة ینتج عنھا حجب جزء أو كل من الشمس أو القمر أو كل م

  .األرض لفترة من الوقت
  
  ال تؤثر ظاهرة الكسوف واخلسوف يف حياة الناس على األرض؟: علل
تحدثان نتیجة دوران القمر حول األرض وھما یدوران حول الشمسألنھما ظاھرتان طبیعیتان .  

  تتكرر ظاهريت الكسوف واخلسوف بصفة دورية وميكن التنبوء ا؟
 یدوران في مدارات منتظمة وثابتةألن القمر واألرض.  
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  : أجسام تشع الضوء والحرارة وھيأجرام سماویة تسبح في الكون   
ولذلك عن سكان األرضألنھا بعیدة جدا تظھر كنقط مضیئة .  
التلسكوب ننظر إلیھا من خالل جھاز یسمى بوضوحولكي نرى النجوم   
 األجرام السماویة البعیدة بوضوح  لرؤیةبتجمیع الضوء ھو آلة تقوم   

  .. واألقمار  الكواكب والنجوم المجرات ومثل                
 من الضوء الصادر من النجوم بتجمیع أكبر كمیة لألجرام السماویة ویقوم صور مقربةیكون فھو   
  .أو المنعكس عن الكواكب    

رؤیة األجرام السماویة. ٣رؤیة األجسام على سطح األرض  . ٢رؤیة األجسام البعیدة  .١  
 شكل قبةاألماكن التي تحفظ بداخلھا التلسكوبات ویعمل بھا الفلكیون وسقفھا على   

  .تنفتح أثناء اللیل لكشف التلسكوب وتوجیھھ إلى األجرام السماویة في الكون              
ألماكن المناسبة للرصدافوق الجبال مثل استطالع الھالل .  

  رصد الفضاء نشاط بشري قديم 
تسلسل رصد الفضاء 

   األقمار الصناعیة وسفن الفضاء   التلسكوبات الفضائیة  التلسكوبات األرضیة العین المجردة 
 
یوما١١ سنة و١٨قطة التي یحدث فیھا الكسوف أو الخسوف بعد  یعود إلى نفس الن القمراكتشفوا أن   
  .دورة الساروس للقمر وھذا یسمى   
 
على األماكن المرتفعة مثل الجبالالمراصد الفلكیةوا أنشؤ لرصد حركة النجوم والكواكب واألقمار .   
 آالت الرصدوصنعوالدراسة مواقع وأحوال األجرام السماویة .  
 
أثبت أن رؤیة األجرام السماویة تتم بسبب على العین األجسام منالصادر أو الضوء المنعكس مقدار .  

  . اختراع التلسكوباتفكرة   وھذه النظریة تم على أساسھا 
 
جھاز یستخدم لرؤیة األجرام السماویة كالنجوم والكواكب.  
 
 العدسات م یستخدم ١٦٠٩أرضي عام أول تلسكوب فلكي صنع جالیلیو..  
 بواسطة التلسكوبرأى جبال القمر من أولوجالیلیو .  
 
 مثلالعدساتصنعت التلسكوبات قدیما من  نوع األشعةاآلن أنواعھا كثیرة حسب .. تلسكوب جالیلیو  
  .فوق البنفسجیة أو تحت الحمراءو  أاألشعة الضوئیة المرئیةلھا مثل  التي تستقب  
 صورا غیر واضحة للكونالتلسكوبات األرضیة مثل تلسكوب جالیلیو تظھر   
    مما یسبب عدم دقة الرصدباألتربة والغبارألن جو األرض مليء .  
 
محطات فضائیة  وأقمار صناعیةوھي محملة على  تدور حول األرضا تلسكوبات صنع اإلنسان حدیث  

  .وي بعیدا عن الملوثات لدقة الرصدخارج الغالف الج 
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أدوین ھابلسمي باسم الفلكي .. في مدار ول تلسكوب فضائي یدور حول الكرة األرضیةأ  
من التصمیم والبناء ر سنینعشواستغرق ..فوق سطح البحركم  ٥٩٣على ارتفاع   
 م١٩٩٠إبریل عام  في مكوك فضائي في  تقریبا وتم إطالقھ مترا١٦طولھ إلى ویصل.  
 في تلسكوب ھابل الفضائيالمرایاتستخدم .      بأوضح وأفضل صور للكونأمد تلسكوب ھابل الفلكیین.  
 دقیقة٩٩- ٩٧ حول األرض بین مداره الدائريتلسكوب ھابل یكمل   
ة توقع أنی ن الخدم ل م د ٢٠١٤  عامیخرج تلسكوب ھاب دم صورا لألرض سنة٢٤ بع ث ق ل حی ن العم   م

   یسقط في أحد المحیطاتم وسوف یرجع إلى األرض لكي ١٩٩٠والفضاء منذ عام 
 من ھابلأبعد واوسع الجدید الذي سیقدم صورا لمجاالت بتلسكوب جیمس ویبویستبدل .  
أنواع التلسكوبات:  
لتجمیع الضوء والموجات الكھرومغناطیسیة مثل  أرضیة(تلسكوب جالیلیو(  
ات الكھرومغناطیسیة مثلـلتجمیع الضوء والموج  فضائیة(تلسكوب ھابل( 
  نافذة ثابتة على الفضاء  

   لألرض من موقعھا خارج الغالف الجويوالمجرات  تدرس النجوم مراصد فلكیةھي 
  .القمر الصناعي سبوتنیكومنھا  
.  
 خارج الغالف الجوي لألرض لدراسة األجرام السماویة من موقعھا اول مرصد فلكيم وھو ١٩٥٧أطلق عام.  
حول األرض وھي ترسل صورا للكون بانتظاموبعد ذلك تم إطالق العدید من األقمار والمحطات الفضائیة في مدارات .  
خالل التلسكوب للفضاء الخارجي فإننا نرىعند النظر من والمجموعة الشمسیة المجرات .  
   )وحدة الكون:(  

  . من الضوء وسط فضاء من الظالم الدامس وتختلف في أشكالھاتكون جزراھي مجموعة من مالیین النجوم 
  الشكللولبیة …  أربع أذرع ولھا  
 من النجوممائتي ملیار وبھا أكثر من   الذي نعیش فیھكوكب األرض التي یتبعھا المجموعة الشمسیةوفیھا .  
 لمجرة درب التبانة وتشملإحدى األذرع األربعة تقع على :  

 :تي تنقسم إلى كواكب المجموعة الشمسیة ال. ٢           نجم الشمس.١
عطاردالزھرة األرض المریخ  
المشترى زحل أورانوس نبتون  

  املراصد الفلكية ال بد أن يكون سقفها على شكل قبة تنفتح أثناء الليل؟:علل
لكشف التلسكوب وتوجیھھ إلى األجرام السماویة في الكون.  

  .حتى یتمكن من تفسیر الظواھر الكونیة إهتمام اإلنسان منذ القدم برصد النجوم والكواكب؟:علل
  كان يتم استطالع هالل الشهر العريب قدميا بالصعود فوق اجلبال واملآذن؟:علل
لوضوح رؤیة ھالل القمر فوق المناطق المرتفعة عن سطح األرض  

  د الفلكية خارج الغالف اجلوي لألرض؟استكشاف الفضاء البعيد يتطلب وضع املراص:علل
لدقة رصد الفضاء بعیدا عن الملوثات  

  ينشر اإلنسان حاليا حمطات فضائية ويرسل األقمار الصناعية خارج األرض؟:علل
الستكشاف األجرام السماویة في الفضاء الخارجي للكون  
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:التركيب والوظيفة في الكائنات الحية   
 

 
التركيب الظاهري للنبات األخضر  
  
الشعیرات الجذریة وما تحملھ من تفرعاتھ و الجذریشمل  
بذور بداخلھا ثمار وأزھار وأوراق و براعم وما تحملھ منتفرعاتھ و الساقیشمل.  
یكون النبات األخضر غذاءه بعملیة .  

  
 وھي ضروریة لحیاة النبات مثلعناصر أخرى من ضئیلة جدایحتاج النبات كمیات  :  

 الفوسفور الماغنسیومالكالسیوم  الزنك النیتروجین.   
یتم عن طریقامتصاص الماء واألمالح المعدنیة من التربة  الجذور في الشعیرات الجذریة.  
تركيب جذر النبات  

  في النبات یتفرع ویحملالمجموع الجذري الشعیرات الجذریة.  
الشعیرات الجذریة تمتد من الجذر وھي:  
  . كبیرةفجوة عصاریة وفیھا  السیتوبالزم بطبقة رقیقة منمبطنة من الداخل   
الشعیرات الجذریة   

  .الخشب  ثماألندودرمس  ثمالقشرة التي تلیھا البشرة    تمتد من طبقة
وظيفة المجموع الجذري في النبات:   
یتفرع ویتغلغل بین حبیبات التربة لیعمل على:  
  . النبات في التربةتثبیت.١
  ھمابحثا عنفھو یغطي مساحة كبیرة من التربة  الماء واألمالح  یمتص.٢

  .لصنع الغذاء ویرفعھا للمجموع الخضري    
 تتمزق خالیا البشرةألن  أیام أو أسابیع بضعةعمر الشعیرة الجذریة   
 وتعوض الشعیرات الجذریة باستمرارتمدد الجذر أثناء أثناء االحتكاك مع حبیبات التربةبسبب ...  
دور الشعيرات الجذرية ومالءمتها في امتصاص الماء واألمالح المعدنية:  
  لھا خالالماء واألمالح المعدنیةتسمح بنفاذ  

یزید من مساحة سطح االمتصاص .  

   
     الخاصیة األسموزیة إلیھا من التربة بواسطة انتقال الماءمما یساعد على.  

 تساعد على تغلغل الجذر بین حبیبات التربة وتجذب الماء   
  .عملیة اإلمتصاصفتعمل كأغشیة مائیة وتسھل 
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صعود العصارة من الجذر إلى باقي أجزاء النبات:  
   اخلاصية اإلمسوزيةاء ـــــــــــــامل.١
ذریةالشعیرة الج إلى داخل التربة من  الماءتمتص الشعیرات الجذریة   
   الخاصیة االسموزیةعبر غشائھا شبھ المنفذ عن طریق   
  ..المرتفع ذات تركیز األمالح للشعیرة الجذریة الفجوة العصاریة إلى تركیز األمالح المنخفضمن التربة ذات (

  )الماء المنخفض إلى تركیز مرتفعالماء ال     أي من تركیز 
  
  
  
  
  
  
 ثم البشرة الداخلیة القشرة  ثمالبشرة إلى الشعیرة الجذریة من لجذرخالیا أنسجة ا خالل الماءثم ینتقل  
  .الساق وباقي أجزاء النبات الذي یرفع العصارة إلى الخشب التي تنظم مرور الماء إلى )األندودرمس(    
  خاصية النفاذ اإلختيارياألمالح املعدنية. ٢
حیثخاصیة النفاذ االختیاري لھ الغشاء الخلوي  النبات فقط بالمرور خاللھمالح التي یحتاجھالألیسمح .  
 یحصل علیھا منالطاقة یحتاج قدرا من بعملیة االمتصاصلكي یقوم النبات عملیة التنفس.  
   

اءعملیة انتقال  ز جزیئات الم ة ذات تركی ى منطق اء إل الي للم ز ع ة ذات تركی ن منطق ذ م  خالل غشاء شبھ منف
  )من التربة إلى الجذر (..منخفض للماء

 
ة جزیئات بعض األمالح المعدنیةعملیة انتقال  ات وبمساعدة الطاق ة النب ذ حسب حاج  فقط خالل غشاء شبھ منف

  )من التربة إلى الجذر.. (الناتجة عن عملیة تنفس الجذر
 

  :اء الخلوي شبھ منفذ وبذلك ینظم عملیة االمتصاص كما یليالغش
  .الماء بالخاصیة األسموزیةیمتص الغشاء الخلوي .١
  .مالح المعدنیة بخاصیة النفاذ االختیاريیمتص الغشاء الخلوي األ.٢

  مل يوجد الغشاء اخللوي؟:ماذا حيدث إذا 
التتم عملیة امتصاص الماء واألمالح المعدنیة من التربة.  
:  

   من األوراق واألجزاء الخضراء بخار ماء على صورة الماء فیھا النبات  یفقدھي عملیة حیویة
  .إلى البیئة المحیطة) الثغور( عن طریق فتحات 

ا : تغیران من شكلھما لفتح أو غلق الثغربخلیتین حارستینفتحة تحاط .  
وتوجد الثغور وتنتشر بكثرة على ألوراق النباتاتليالسطح السف .  
 ي تح الت ة الن ي عملی ور ف ق الثغ وةویفقد النبات معظم الماء الذي یصل إلى األوراق عن طری سبب ق ل ت  تعم

  .شد ورفع الماء والذائبات إلى أعلىعلى 
  ماذا حيدث يف حالة عدم وجود ثغور؟

الماء والذائبات ألعلىرفعل  شدال یستطیع النبات القیام بعملیة النتح فال یفقد الماء وال تتولد قوة .  
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  ماذا حيدث يف حالة عدم وجود اخلليتني احلارستني يف الثغور؟
یفقد النبات كل مائھ ویذبل ویموت لعدم فتح وغلق الثغر .  

  ماذا حيدث إذا مل توجد اخلاصية األمسوزية بالنبات؟
ال یستطیع النبات امتصاص الماء من التربة  
  
ذائبات إلى كل أجزاء النبات؟كيفية انتقال الماء وال  
 فقد النبات للماء عن طریق ثغور األوراق عن طریق عملیة النتحبواسطة..   
 الماء والذائبات إلى أعلى النباتقوة شد ترفعمما یولد .  
   بالجذرینتقل الماء والذائبات من الشعیرات الجذریة للبشرة فالقشرة فاألندودرمس ثم أوعیة الخشب.١
  بالساقماء والذائبات في أوعیة الخشبینتقل ال.٢
   عن طریق النتح فتتولد قوة شد ثغور األوراقیتبخر الماء من .٣

  .  ترفع العصارة فینتقل الماء والذائبات إلى جمیع أجزاء النبات
 

 
 یزید من مساحة سطح مماعدد الشعیرات الجذریة كبیرألن   

  . تسمح بنفاذ الماء واألمالحوجدرھا رقیقة*  االمتصاص  
 
تولد قوة شد لرفع العصارةتویقوم النبات بعملیة النتح  حتى.  
 
كاكھا بحبیبات التربةألن طبقة بشرة الجذر تتمزق نتیجة احت  
  أثناء تمددھا   
 
 
حتى یمكن امتصاص الماء بالخاصیة األسموزیة. 
؟  
 مما یساعد على انتقال الماء إلیھا من  التربةكبر من تركیز أداخل الفجوة العصاریةألن تركیز المحلول   

  )..من التركیزالمرتفع للماء إلى التركیز المنخفض للماء(   التربة بواسطة الخاصیة األسموزیة 
  .   حیث أن جدر الشعیرات الجذریة رقیقة

 
واألمالح بخاصیة النفاذ االختیاري..اء بالخاصیة األسموزیةألنھ غشاء شبھ منفذ یسمح بمرور الم.  
  

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


