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 متهيد 

جانيس فان كلـيفن، يف (هذا هو كتاب تجارب الفيزياء، أحد إصدارات سلسلة 

، وقـد تـم تصـميمه "لالكيمياء واألحيـاء وعلـوم األرض لكـل طفـ"العلوم مثل 

 . لتعليم األطفال أن العلوم متعة، فالفيزياء هى أكرث من مجرد قامئة حقائق

 8 لألطفال الذين ترتاوح أعامرهـم مـن 101تم تصميم هذه التجارب الفيزيائية 

. سيتمكن األطفال الصغار من إكـامل التجـارب بنجـاح بـإرشاف الكبـار. 12إىل 

م يقو، وأن يجيةرلتدت التعليماابع بسهولة يت أن ً ســـنال األكـــربيمكن لألطفا

خاصة عندما ة؛ مساعدون بدرب باالـسـتعانة ـبـبعض املـسـاعدة أو لتجاابتجربة 

 .لبالغين ة الى مساعدإحاجة ن هناك تكو

ـة  تجربة تتعلق بالفيزيا101ب ـعـىل لكتاي ايحتو ـرض، وقامـئ ـة ـغ ـل تجرـب ء، لـك

، ونتـائج متوقعـة، ورشح باملواد، وتعليامت خطوات التنفيذ، ورسوم توضـيحية

 . علمي لتفسري تلك النتائج بكل تجربة

الغرض التمهيدي لكل تجربة يعطي للقارئ فكرة للمفهوم الذي سيتم تقدميه، 

. والغرض يكتمل مبا فيه الكفاية لتقديم الهدف، ولكن ال يعفي من سوء النتائج

 .يها بسهولةوهناك حاجة إىل املواد، ولكن يف جميع التجارب ميكن الحصول عل
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 يتم تقـديم قامئـة باإلمـدادات. معظم املواد متاحة بسهولة يف جميع أنحاء املنزل

يتم إعطاء تعليامت مفصلة خطوة بخطوة مـع الرسـوم . الرضورية لكل تجربة

إـجـراء االختـبـار املـسـبق لجمـيـع األنـشـطة الـسـابقة ـعـىل ـصـياغة . التوـضـيحية

 . يحإن التجارب آمنة وتعمل بشكل صح. التعليامت

ًتوصف نتائج متوقعة لتوجيـه املجـرب أكـرث، وهـي تـوفر تعزيـزا إيجابيـا غـري  ً

طبيـعـي للطاـلـب اـلـذي أـجـرى التجرـبـة بـشـكل ـصـحيح، ويـسـاعد يف تـصـحيح 

، )ملاذا؟(ميزة خاصة أخرى للكتاب هي . الطالب الذي ال يحقق النتائج املرجوة

  .حيث يعطي تفسريا علميا لكل نتيجة من حيث املفهوم السهل

 بهـدف تعلـم الفيزيـاء. تم إعداد هذا الكتاب لتقديم تجارب فيزيائية آمنة وعمليـة

 .بطرق ممتعة ، وبالتايل، تحفزك عىل البحث عن مزيد من املعرفة بالعلوم

 :ملحوظة

  يجب إجراء التجارب واألنشطة املوجـودة يف هـذا الكتـاب بعنايـة ووفًقـا

 . للتعليامت املقدمة

 جربة علمية قراءة التعليامت قبل بدء التجربةيجب عىل أي شخص يدير ت . 

  يجب عـىل الشـخص البـالغ اإلرشاف عـىل القـراء الشـباب الـذين يجـرون

 . التجارب واألنشطة التي يتضمنها هذا الكتاب

 ال يتحمل النارش أية مسـؤولية عـن أي رضر يحـدث أو يسـتمر أثنـاء إجـراء 

 .التجارب أو األنشطة التي يغطيها هذا الكتاب
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 شكر وتقدير

أود أن أعرب عن تقديري ألصدقايئ الخاصني الذين ساعدوا يف اختبار األنشـطة 

 وبيـوال برادفـورد، H.L: السابقة أو تقديم الدعم املعنوي فقط عندما احتجتها 

دواين وروندا ديكرسون، مارك روث ايرثيدج؛ جـاك توالنـد سـاندرا كيلباتريـك 

 .تشايلدز ورون روسنانيس روثباند جو . ديفيد وهويل رويز

وقد كتب هذا عىل ما يرام . ساعد بعض األطفال الخاصني يف االختبار التجريبي

. اسـرتلينج راسـل: عىل أمل أن يأتوا أكرث اهتاممـا بالعـامل العلمـي مـن حـولهم

ميتشيل، . غافن وآشيل كوربت ديفيد وسيدين ماير. براندون وإيريكا ديكرسون

جيـسـيكا وـكـاثرين . ون، كاـلـب وميـكـا بورـسـنـمـاثيو، وكريـسـتا ـبـرانترن؛ جايـسـ

جوسـتني وجـيمس هـاترش مانـدي . براندون وبريـان كـولينز. وتشارلز جيمس

 .وميشيل إثريريدج، وتشاريس روثباند

مجموعة خاصة من املساعدين من مدرسة شيلتون الثانوية تساعد يف االختبـار 

 هـؤالء العلـامء إننـي أتوجـه بالشـكر إىل. التجريبي املستخدم يف هذا االختبار

جوين بـري، جونيـور، تـرايس بروتـون، لوريتـا مـاكلني ، : املستقبليني ملساعدتهم

 .وسونيا راندولف
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ً عن االمتنان ألفراد عائلتي الـذين يتطوعـون بأوقـاتهم وأحيانـا مالحظة خاصة

 .يقومون باالختبارات القبلية

فـر، ديفيـد، تينـا، راسل، جينجر، كيمربيل، جيني: هؤالء املساعدون املميزون هم

وكذلك كالفني، والزنجبيـل، ولـورين راسـل؛ راميونـد وراشـيل . ودافني فانكليف

بـايت وكينيـث هندرسـون؛ . ورايان ودينيس وبريندا وكارول وإرين وأمرب بـرات

وكريغ وكاميي وكريسـتي وألـني . كينيث، وديان، وكينيث روي، وروبرت فليمنج

 .وميغان ويترش

 .حبه وتشجيعه يل اليقدر بثمن.. مق امتناين ، يتلقى أع"ويد"زوجي 

 هو مؤلف العلم، وكم املتعة التـي قـدمها يف لـلـهًال يجوز يل أن أنىس أبدا أن ا

 .السامح يل باكتشاف جزء صغري من خليقته الرائعة

 

 

 جانيس فان كليف
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 مقدمــة

 شـأنها -ودراسـة الفيزيـاء. الفيزياء هي دراسة الطاقة، واملادة، والعالقة بيـنهام

 هي طريقـة لحـل املشـكالت، واكتشـاف سـبب حـدوث -ًكشأن العلوم جميعا

ويبـدو أننـا دامئـا مـا نحـاول تفسـري العـامل . ء بالطريقة التي تحدث بهـااألشيا

ًاملحيط بنا؛ فقد بدأ العلم وما يزال مستمرا بدافع من فضـولنا الـذي غالبـا مـا  ً

يقود إىل اكتشافات جديدة؛ فأشعة الليزر، عىل سبيل املثال، هـي نتـاج علـامء 

 يكن هدف هؤالء العلـامء ومل. فيزياء شغوفني أرادوا اكتشاف املزيد عن الضوء

ًهو اكتشاف الليزر تحديدا؛ فقد كانوا فقط يبحثون عن طـرق جديـدة إلنتـاج 

رمبا لن يؤدي هذا الكتاب إىل أي اكتشافات علمية إال أنـه .  أشعة ضوئية قوية

 .يقدم تجارب ممتعة لتدريس املفاهيم الفيزيائية

عل جمع الكثري من املعلومات وقد تم بالف. إننا نعيش يف عرص يثري حامسة العلامء

ًالعلمية، وهناك حقائق جديدة تكتشف يوميا إال أن كل اكتشاف جديد يدل عىل 

 .ُأنه ما يزال هناك مستودع من املعرفة العلمية يف انتظار أن يفتح

سيساعدك هذا الكتاب عىل تحقيـق االسـتفادة القصـوى مـن الـعرص العلمـي 

 إجابـات لألسـئلة املتعلقـة بالفيزيـاء،الذي نحياه، حيـث سـيقودك إىل اكتشـاف 
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ما سبب زرقة السامء؟  ملاذا تتأرجح األرض؟ ما الـذي يتسـبب يف انفجـار : مثل

الرباكني؟ ما الذي يحدث أثناء الزالزل؟ ما سبب تكون الندى؟ كيف ميكن قطع 

املاس بسالسة شديدة؟ ما الذي يوجد داخل األرض؟ كيف تصـدر الحـرارة مـن 

 أين تأيت األمطار، وإىل أين تذهب؟حركة الصخور؟ من 

ستكتشف إجابات هذه األسـئلة، وأكـرث عـن طريـق إجـراء التجـارب املمتعـة، 

 .اآلمنة، سهلة التنفيذ املوجودة يف هذا الكتاب

ستكون التجارب مكللة بالنجاح إذا قرأت التجربة قـراءة متأنيـة واتبعـت كـل 

ح إجـراء التجـارب التـي ومـن املقـرت. الخطوات بالرتتيب ومل تستبدل املعـدات

تنتمي ملجموعة واحدة بالرتتيب، فهناك بعض املعلومات املرتاكمة من البدايـة 

. إىل النهاية لكن ميكن الحصول عىل أي مصطلح ورد يف تجارب سابقة يف املرسد

أحد أهداف هذا الكتاب هو إرشادك عـن طريـق خطـوات رضوريـة إىل إمتـام 

لـحـل املشـكالت، واكتـشـاف ريـقـة املـثىل تجـارب عمليـة بنـجـاح، وتعليمـك الط

 . لكل تجربة يف هذا الكتابتوضح القامئة التالية النمط القيايس. اإلجابات

 .تذكر فيه األهداف الرئيسية للتجربة: الغرض -1

 .قامئة بالتجهيزات الالزمة: األدوات -2

 .تعليامت خطوة بخطوة حول إجراء التجربة: الخطوات -3

و متوقـع حدوثـه، ويعتـرب ذلـك مبثابـة أداة رشح يفرس متاما ما هـ: النتائج -4

 ًإذا تحققـت النتـائج املتوقعـة فسـيكون ذلـك دعـام إيجابيـا. تعلم فورية
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ًمبارشا ملن يجري التجربة كام أن إدراك وجود خطأ سيكون رسيعا، وستكون 

الحاجة إىل إعادة التجربـة مـن البدايـة أو تصـحيحها واضـحة وضـوحا تامـا 

 .أمامك

لسبب ظهور النتائج مرشوح مبصطلحات تسـهل عـىل القـارئ ملاذا؟ تفسري  -5

 .الذي قد ال يكون عىل معرفة باملصطلحات العلمية

 :إرشادات عامة

 .اقرأ كل تجربة كاملة قبل أن تبدأ: ًاقرأ أوال -1

ًسـتكون تجربتـك أقـل إحباطـا لـك وأكـرث متعـة إذا : جهز األدوات الالزمة -2

فسـينقطع  لالسـتخدام الفـوري، كانت جميع املواد الالزمة للتجارب جاهزة

 .حبل أفكارك عندما تضطر إىل التوقف للبحث عن األدوات

ً اتبع كل خطوة بحرص شديد، وال تتخط أية خطوة أبـدا وال تضـف :جرب -3

لألمان أهمية عظمى وبقرائتك التجربة قبل البـدء ثـم . خطوات من عندك

 . متوقعةاتباع اإلرشادات  ستكون واثًقا من عدم حدوث أية نتائج غري

 إذا كانت النتائج التي حصلت عليها غري مطابقة ملا جـاء يف وصـف :الحظ -4

 .التجربة أعد قراءة التعليامت بعناية وابدأ مجددا من الخطوة األوىل
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  :بدائل القياس 

    بدائل القياس املوجودة يف الكتاب هى مطابقـة لتلـك املسـتخدمة عـادة يف 

اد محـددة، فأنـت بحاجـة إىل اسـتخدام أداة عندما يتم إعطاء أبعـ. كل مطبخ

والكميات املذكورة ليست حرجة، ولن يغـري .  قياس قريبة من املبلغ املوصوف

ولن يكـون التغيـري بـني قياسـات . تغيري كميات صغرية جدا أكرث أو أقل النتائج

)SI (metricميكن استبدال زجاجة اللـرت بحاويـة ربـع لـرت .  واإلنجليزية دقيًقا

  .15يف صفحة . رغم من وجود قامئة بديلة وليس تبادال مكافئا عىل ال
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 التعويض عن الوحدات اإلنجليزية بالوحدات الدولية

 )القياس املرتي(الوحدات الدولية  الوحدات اإلنجليزية

 قياسات السوائل

 لرت 4 جالون 1

  لرت1 )ربع جالون(كوارت 

  مللرت500  باينت1

  مللرت250 ) أوقية8(كأس  1

  مللرت30  أوقية1

  مللرت15  ملعقة كبرية1

  مللرت5  ملعقة صغرية1

 قياسات الطول

  مرت1  ياردة1

3 ) بوصة12( قدم 1
  مرت1

  سنتيمرت2.54  بوصة1

 الضغط

  ضغط جوي1  رطل لكل بوصة مربعة14.7

 اختصارات

 tsp ملعقة صغرية atmج   .ض ضغط جوي

 L لرت cmسم   نتيمرتس

 mم     مرت c كأس

 mmمم  ملليمرت gal جالون

 yd ياردة pt باينت

 Ft قدم qt كوارت

 in بوصة oz أوقية

   T ملعقة كبرية

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



 

 

 

 

 

 

 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



 

 

 الكهربــاء: أوال

 :ميكنك إجراء التجارب اآلتية

 التوهج -1

 التباعد -2

 املوصل -3

 ال تلمسه -4

 حـار -5

 الطنني -6

 جلفانومرت -7

 الطقطقة -8

 بطاطسدائرة ال -9

 االرتطام القريب -10

 الرشائط -11

 هل يلتصق؟ -12
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 التوهج -1

 ).مصباح ضوء(تحديد الطريقة التي يعمل بها أنبوب من الفلورسنت   :الغرض

  أنبوب فلورسنت-بالون  :األدوات

 :الخطوات

 انفخ البالون واربطه. 

 اغسل أنبوب الفلورسنت من الخارج وجففه جيدا. 

  مظلمةضع أحد طريف األنبوب عىل أرضية غرفة. 

  امسك األنبوب يف وضع مستقيم وافرك البـالون فيـه مـن الخـارج صـعودا

 .وهبوطا

 امسك البالون بالقرب من األنبوب. 

. يبدأ أنبوب الفلورسنت يف التوهج ويتحرك الضوء مـع حركـة البـالون  :النتائج

ومبجرد أن يبدأ األنبوب يف التوهج فإن مجرد تقريب البـالون منـه يتسـبب يف 

 .ضوءإصدار ال

عندما يوصل أنبوب الفلورسنت بتيار كهريب تنـتج املـواد الكيميائيـة ملاذا؟ 

املوجودة عىل الفتيل الصغري عىل كل من طريف األنبوب كهربـاء تقفـز مـن 

 ومضـة ضـوء كـل 120إحدى نهايتي األنبوب إىل النهايـة األخـرى  منتجـة 

ـعـني وـهـذا الـضـوء يـصـدر أـشـعة ـضـوء ـفـوق بنفـسـجية ال تراـهـا ال. ثانـيـة

 تتبخر قطـرة الزئبـق داخـل األنبـوب بفعـل الومضـات الكهربيـة. البرشية
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ــات إىل مـســحوق  ويحـمــل البـخــار اإللكرتوـن

الفـسـفور اـلـذي ـيـبطن األنـبـوب ـمـن اـلـداخل، 

وهذه البطانة تحول الطاقـة فـوق البنفسـجية 

فـرك الـبـالون . إىل طاقـة ـضـوئية ميكـن رؤيتـهـا

 باألنبوب يتسبب يف إحداث التحويالت نفسـها

لكـن مبـقـدار أقـل،  فـفـرك البـالون يتـسـبب يف 

جعل اإللكرتونات ترتاكم عـىل سـطح البـالون، 

وهذه اإللكرتونات املرتاكمـة تتسـبب يف تبخـر 

ـوب ليصــبح  ـق املوجــود يف داخــل األنـب الزئـب

مشحونا، ومتاما كام حدث عندما كان األنبـوب 

متصال بتيار كهريب فإن بخار الزئبـق املشـحون 

ـــواد الك ـــودة يف يـصـــيب اـمل ـــة املوـج يميائـي

 .الفلورسنت وينتج عن ذلك ضوء مريئ
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 الـمـوصـل -2

 .  تحديد ما إذا كانت جميع املواد موصلة للكهرباء أم ال:الغرض

 مـقـاس  بطارـيـة جاـفـة-مـشـبك غـسـيل ـمـن الـنـوع اـلـذي ـبـه زـنـربك  :األدوات

D - مـواد اختبـار- مقـص – رشيـط الصـق - مصباح ضـويئ - رقائق ألومنيوم  :

  مسطرة- عمالت معدنية- ورق –ط من املطاط ربا

 :الخطوات

 - 

  سم30×60( بوصة 12× 24قص مستطيال من رقائق األلومنيوم أبعاده .( 

  طبق قطعة رقائق األلومنيوم إىل نصـفني مـن جهـة الطـول خمـس مـرات

 ). سم60( بوصة 24لتكوين رشيطني رفيعني طول كل منهام 

 12 عىل رشيطني طول كل منهام قص رشيط األلومنيوم إىل نصفني لتحصل 

 ). سم30(بوصة 

 الصق أحد طريف كل رشيط معدين من الرشيطني بطريف البطارية. 

  ـلـف الـطـرف الـحـر لـكـل رشـيـط ـمـن الرشيـطـني املـعـدنيني ـحـول قاـعـدة 

 . ثبت الرشيط الالصق يف مكانه باستخدام مشبك الغسيل. املصباح

 عها وذلـك بتوصـيل الطـرف اخترب التوصيلة الكهربية للمواد التي تم تجمي

املعدين املوجـود عـىل قاعـدة املصـباح بأحـد جوانـب املـادة مـع توصـيل 

 .الطرف الحر للرشيط املعدين بالجانب اآلخر للامدة نفسها
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 .العمالت املعدنية هي املادة الوحيدة التي تسببت يف توهج املصباح  :النتائج

املفتـاح هـو . يـه اإللكرتونـاتالدائرة الكهربية هي املسار الذي تتحرك ف ملاذا؟

عنـدما يكـون املفتـاح مغلقـا، . مادة تعمـل مبثابـة جرس أو معـرب لإللكرتونـات

تتحرك اإللكرتونات حركة حرة لكن عندما يكون مفتوحـا تتوقـف اإللكرتونـات 

 .عن الحركة

املواد التي سمحت بحركة اإللكرتونات من بـني املـواد التـي خضـعت لالختبـار 

 .عة من املعدنكانت تلك املصنو

توصيل القصاصة الورقيـة بأحـد جوانـب قطعـة مـن املعـدن وطـرف املصـباح 

بالجانب اآلخر يسمح برسيان اإللكرتونات من القطب السـالب للبطاريـة عـرب 

 .إىل املصباح) املوصل(رشيط األلومنيوم 

تستكمل اإللكرتونات مسارها مـن املصـباح عـرب رشيـط األلومنيـوم وتعـود إىل 

تستكمل اإللكرتونـات مسـارها ويسـتمر املصـباح يف . وجب للبطاريةالطرف امل

  .التوهج ما مل يحدث خلل يف النظام
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 حــار -3

 .اكتشاف أن رسيان اإللكرتونات يولد حرارة  :الغرض

  مسطرة- مقص- رقائق ألومنيوم-AAبطارية   :األدوات

 :الخطوات

  سم2.5×15(  بوصة 1 × 6ًقص رشيطا من رقائق األلومنيوم أبعاده .( 

  طبق رشيط رقائق األلومنيوم إىل نصفني مـن جهـة الطـول للحصـول عـىل

 .؛ الستخدامه كسلك)سم 15(بوصة  6رشيط طوله 

  باستخدام إحدى يديك، ثبت أحد طريف سلك األلومنيـوم عـىل كـل قطـب

 .من قطبي البطارية

  ثوان، املس سلك األلومنيوم مع استمرارك يف تثبيـت السـلك عـىل 10بعد 

 .هايتي البطاريةن

 ثانيـة حيـث 20ال تثبـت السـلك عـىل طـريف البطاريـة أكـرث مـن : تحذير 

ـة  ـتفرغ البطارـي ـاع، وـس ـرارة الـسـلك يف االرتـف ـة ـح ـد (ستـسـتمر درـج تفـق

 ).طاقتها

 .ًيصبح سلك األلومنيوم ساخنا  :النتائج

  ينتج عن توصيل السلك بنهايتي البطاريـة مسـار تسـتطيع اإللكرتونـات؟ملاذا

ـة ـه الحرـك ـة( فـي ـرة كهربـي ـات ـمـن القـطـب الـسـالب). داـئ  تـخـرج اإللكرتوـن
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تتسـبب حركـة . للبطارية، وتنتقل عرب السلك، وتعود إىل القطـب املوجـب لهـا

عنـد وضـع مصـباح ضـوء يف الـدائرة . اإللكرتونات يف جعل حرارة السلك تزداد

جـة ترفع حركة اإللكرتونـات مـن در. الكهربية، تتحرك اإللكرتونات عرب املصباح

يـصـبح فتـيـل الـسـلك الـسـاخن . ـحـرارة فتـيـل الـسـلك املوـجـود داـخـل املـصـباح

ًمتوهجا أي أنه يسخن لدرجة تجعله يشع ضوءا ً. 
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 جلفانومرت -4

 .تحديد ما إذا كان التيار الكهريب يؤثر عىل املغناطيس  :الغرض

 صـندوق مـن الـورق – بوصلة –)  مرت1(رقائق ألومنيوم طولها ياردة  :األدوات

 .D بطارية خلية - مقص –املقوى حجمه مناسب لوضع البوصلة داخله 

 :الخطوات

  سـم 100(بوصـة  24× بوصة 36قص قطعة من رقائق األلومنيوم أبعادها 

 ).سم× 60

  مرات للحصـول عـىل 5طبق قطعة األلومنيوم إىل نصفني من جهة الطول 

 ). سم100( بوصة 36رشيط رقيق طوله 

 ضع البوصلة يف الصندوق . 

  لف رشيط األلومنيوم حول الصندوق بأقىص عدد ممكن مـن املـرات مـع

 .حرة يف كال طريف الرشيط)  سم5(بوصة  6ترك حوايل 

  لف الصندوق الذي يحتوي عىل البوصلة بحيـث تكـون لفـات األلومنيـوم

 .مشرية إىل االتجاه من الشامل إىل  الجنوب

 طاريةالصق أحد طريف رشيط األلومنيوم بالطرف املوجب للب. 

  راقب إبرة البوصلة أثناء توصيلك للطرف الحر للرشيـط املعـدين بـالطرف

 . السالب للبطارية 

 قم بتوصيل الرشيط املعدين بالبطارية ونزعه عدة مرات بالتناوب. 
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تتحرك البوصلة مبتعدة عن اتجاهها من الشـامل إىل الجنـوب وتعـود   :النتائج

 .لبطارية ثم فصله عنهاإليه وذلك عند توصيل الرشيط املعدين با

 تخرج اإللكرتونات من البطارية، وتتدفق عرب رشيط األلومنيوم ثم تعـود ملاذا؟

وملا كان . ينشأ عن تحرك اإللكرتونات مجال مغناطييس. مرة أخرى إىل البطارية

ـة  ـإن حرـك ـوب ـف ـامل إىل الجـن ـن الـش ـاه ـم ـا يف اتـج ـوم ملفوـف ـط األلومنـي ًرشـي

. ًمـجـاًال مغناطيـسـيا يـشـري إىل الرشق  والـغـرباإللكرتوـنـات يف الرشـيـط تـنـتج 

ستنجذب إبرة البوصلة إىل هـذا املجـال املغنـاطييس، ومـن ثـم ستشـري إىل أن 

كلام كـان مقـدار التيـار الـذي يرسي يف . هناك تيارا يرسي يف رشيط األلومنيوم

 .الرشيط أكرب كان املجال املغناطييس الناتج أقوى
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 دائرة البطاطس -5

 .د أي أقطاب البطارية هو القطب املوجبتحدي  :الغرض

 - بطـاطس – مشبكا أوراق - D بطارية جافة مقاس -رقائق ألومنيوم  :األدوات

مـتـوفر يف مـحـل ( ـسـلك تنظـيـف ـغـري ممتـلـئ بالـصـابون -عملـتـان مـعـدنيتان 

  دبوس مكتب- مقص – رشيط الصق -) الخردوات

 :الخطوات

  بوصــة   12×وصــة  ب24قــص قطعــة مــن رقــائق األلومنيــوم أبعادهــا

 ).سم30×سم60(

  مرات للحصـول عـىل 5طبق قطعة األلومنيوم إىل نصفني من جهة الطول 

 ). سم100) بوصة 36رشيط رقيق طوله 

  قص رشيط األلومنيوم إىل نصفني للحصول عىل رشيطني طـول كـل مـنهام

 ). سم60( بوصة 24

 افرك العملتني بسلك التنظيف؛ لتنظيفهام. 

 رشيطي األلومنيوم حـول العملتـني مـع تـرك حـوايل لف الطرفني الحرين ل

 .ًنصف كل من العملتني مكشوفا

 ثبت الرشيط بالعملتني باستخدام دبابيس املكتب. 

 اطلب من شخص كبري أن يقطع لك البطاطس إىل نصفني . 

  أدخل حافتي العملتني داخل الجزء املقطـوع مـن البطـاطس حتـى عمـق

 رشيطـي األلومنيـوم متصـلنيمـع الحـرص عـىل إبقـاء ) سـم1(نصف بوصـة 

 .بالعملتني
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  استخدم الدبوس لوضع عالمة عىل موضع العملة املعدنية املتصل بالطرف

 .املوجب للبطارية

 أزل العملتني بعد مرور ساعة . 

 افحص الفتحات التي تركتها العملتان. 

الفتحة املحيطة بالعملة املتصل بالرشيط املعـدين املـؤدي إىل الطـرف   :النتائج

 .وجب لونها أخرضامل

 توصيل العملة بالقطب املوجب للبطارية يعطي النحـاس املصـنوع منـه ملاذا؟

ــة،  ــة شـــحنة موجـب العمـل

ــات  ــد جزيـئ ــدما تتـح وعـن

النـحـاس املـشـحون بـشـحنة 

موجبـــة مـــع الجزيئـــات 

السالبة يف البطاطس يتكون 

ميكنـك . مركب أخرض اللون

اـســتخدام ـهــذه التجرـبــة 

للكـشـــف ـعـــن القـطـــب 

 .بطاريةاملوجب ألية 
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 الـرشائط -6

 .شحن جسم بكهرباء ساكنة  :الغرض

  مسطرة– مقص – مناديل ورقية -مشط  :األدوات

 :الخطوات

   سم25×7.5( بوصة 10×3قص رشيطا من املناديل الورقية أبعاده حوايل.( 

  انظـر (قص رشائط طولية يف الورق مع ترك أحـد طـريف الورقـة دون قـص

 ).الشكل

 عـدة مـرات مـع مراعـاة أن يكـون شـعرك حرك املشط برسعـة يف شـعرك 

 .ًنظيفا، وجافا وخاليا من الزيوت

  امسك باملشط بحيث تكون أسنانه قريبة من الجزء املقطـوع مـن رشائـط

 .الورق دون أن تلمسها

 .تتحرك رشائط الورق الرقيقة تجاه املشط  :النتائج

لشـحنات  كلمة ساكن تعني غري متحرك، والكهرباء الساكنة هـي تـراكم املاذا؟

وتتكون املادة من ذرات لها إلكرتونات تدور حـول . الساكنة السالبة أو املوجبة

وتحريك املشط يف شعرك ينزع اإللكرتونات . مركز موجب الشحنة يسمى النواة

وقد تراكمـت اإللكرتونـات عـىل جانـب املشـط . من شعرك وينقلها إىل املشط

 . سالبةالذي ملس شعرك مام جعل هذا الجزء مشحونا شحنة
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الرشائط الورقية مكونة من ذرات، واإلمساك باملشط املشحون عىل مقربة مـن 

الورقة يتسبب يف انجذاب األجزاء املوجبة من ذرات الورقة نحو املشط، وهـذا 

التجاذب بني الشحنات السالبة واملوجبة قوي مبا يكفي لرفع الرشائـط الورقيـة 

 . الحرة
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التباعد -7

.إللكرتونات تتحركإظهار أن ا  :الغرض

 برطامن زجاجي سـعته ربـع جـالون -رقائق ألومنيوم أنحف ما ميكن  :األدوات

 - مشـبك ورق كبـري - لتغطية فتحة الـربطامن - غطاء بالستييك رقيق -) لرت 1(

 شـخص -)  سم23( بوصة 9 بالون - مقص - طني تشكيل -زردية دقيقة الرأس 

 .كبري ليساعدك

 :الخطوات

  سم5×1( بوصة 2×0.5رقائق األلومنيوم أبعادهام قص رشيطني من .( 

  استخدم سن القلم الرصاص يف عمل ثقب صغري يف كل رشيط من رشيطي

 .رقائق األلومنيوم

  اطلب من شخص كبري أن يستخدم الزردية يف تغيري شـكل مشـبك األوراق

انظـر (ليصبح عىل شكل حلقة يف الجزء العلوي وخطافني يف الجزء السفيل 

 .)الشكل

 استخدم القلم الرصاص لعمل ثقب يف منتصف الغطاء البالستييك. 

  ضع حلقة السلك يف الفتحة املوجودة يف الغطاء وضع قطعـة صـغرية مـن

 .الطني حول قاعدة الحلقة لتثبيتها يف مكانها

 علق رشيطي رقائق األلومنيوم عىل خطايف السلك. 

 ضع الغطاء عىل فوهة الربطامن. 

  بشـعرك مـع مراعـاة أن يكـون شـعرك نظيفـا، وجافـا انفخ البالون وافركه

 .وخاليا من الزيوت
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 امسك البالون بحيث يكون عىل مقربة من الحلقة املوجودة أعىل الربطامن.

تتحرك الورقتان املعدنيتان بعيدا عـن بعضـهام الـبعض عنـدما ميسـك   :النتائج

 .البالون املشحون عىل مقربة من الحلقة املعدنية

التي صنعت يف هذه التجربة تسمى الكشاف الكهربايئ أو كاشـف  األداة ملاذا؟

ويتحرك الرشيطان املعدنيان عندما توضع الحلقة يف منطقة مشحونة . الشحنة

تنزع اإللكرتونات من شـعرك إىل البـالون مـام يـؤدي إىل شـحن سـطح . كهربيا

ىل اإلمساك بالبالون املشـحون بشـحنة سـالبة وتقريبـه إ. البالون بشحنة سالبة

الحلقة املعدنية يتسبب يف جعل اإللكرتونات عىل سطح املعدن ترتحـل بعيـدا 

ـعـن الـبـالون؛ ألن الـشـحنات املتـشـابهة تتـنـافر؛ أي تتـحـرك بعـيـدا ـعـن بعـضـها 

ـبعض ـرتاكم ـعـىل رشيـطـي . اـل ـدين وـت ـات ـخـالل الـسـلك املـع تتـحـرك اإللكرتوـن

يطـان املشـحونان األلومنيوم، ونظرا ألن الشحنات املتشابهة تتنافر يتحرك الرش

 .شحنة سالبة مبتعدين عن بعضهام البعض
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ال تلمسه -8

.بيان قوة التجاذب بني الجسيامت املشحونة  :الغرض

 زجاجة شفافة - مقص – مناديل ورقية - دبوس مكتب -طني تشكيل  :األدوات

  مسطرة- بالون صغري مناسب إلمساكه باليد -من البالستيك 

 :الخطوات

 قطعة من الطني عىل شكل كـرة وضـعها فـوق منضـدة واضـغطقم بتشكيل  

 .عليها

 أدخل دبوس املكتب يف الطني مع جعل سنه ملتصًقا نحو األعىل. 

  سم 2.5( بوصة 1قص مربعا من املناديل الورقية  طول ضلعه .( 

 قم بتطبيق املنديل إىل نصفني لتكوين ما يشبه الخيمة. 

  الدبوس يف وضع اتزانقم بوضع الخيمة الورقية عىل قمة رأس. 

 ضع الزجاجة البالستيكية عىل الدبوس والخيمة الورقية. 

 انفخ البالون إىل أن يصل إىل حجم يسهل إمساكه يف اليد. 

  مـرات مـع مراعـاة أن يكـون 10اشحن البالون عن طريـق فركـه بشـعرك 

 .شعرك نظيفا، وجافا وخاليا من الزيوت

 جاجـة البالسـتيكية دون أن امسك البـالون املشـحون عـىل مقربـة مـن الز

 .تلمسه

 .راقب الخيمة الورقية ملالحظة أي حركة
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.تنقلب الخيمة الورقية وتسقط من أعىل سن الدبوس  :النتائج

الخيمة الورقية، والبالون، والشعر جميعها أمثلـة للـامدة، وجميـع املـواد  ملاذا؟

لكرتونـات وإ) النـواة(وللـذرة بروتونـات موجبـة يف مركزهـا . مكونة من ذرات

ويصبح البالون مشـحونا بشـحنة سـالبة . سالبة الشحنة تدور حول هذه النواة

عىل الجانب الذي فرك بالشعر؛ ألن اإللكرتونات تنتزع من الشعر وترتاكم عـىل 

البالون املشـحون شـحنة سـالبة يجـذب الجـزء املوجـب مـن الخيمـة . البالون

 .ة من عىل سن الدبوسالورقية، وهذا الجذب قوي مبا يكفي إلسقاط الورق
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الرنني -9

.بيان تأثري الكهرباء الساكنة  :الغرض

 مقص- رقائق ألومنيوم -مشط  :األدوات

 :الخطوات

 قص عرش قطع صغرية من رقائق األلومنيوم وقم بنرثها عىل منضدة. 

 البد أن يكون شعرك نظيفـا، وجافـا وخاليـا . حرك املشط برسعة يف شعرك

 .زيوتمن ال

 امسك باملشط بحيث تكون أسنانه فوق قطع األلومنيوم دون أن تلمسها. 

يطـري املعـدن بالفعـل يف . تتحرك قطع رقائق األلومنيوم نحـو املشـط  :النتائج

 .الهواء ليصل إىل املشط

تتكون رقائق األلومنيـوم مـن ذرات، وهـذه الـذرات تتكـون مـن أجـزاء  ملاذا؟

توجد الربوتونـات .  سالبة تسمى اإللكرتوناتموجبة تسمى الربوتونات، وأخرى

 .بينام تدور اإللكرتونات حول النواة من الخارج) النواة (يف مركز الذرة 

عنـدما . ينزع املشط اإللكرتونات من شـعرك ويصـبح مشـحونا بشـحنة سـالبة

يقرتب املشط من القطـع املعدنيـة تتحـرك اإللكرتونـات السـالبة املوجـودة يف 

 . املشط
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قطعـة املعـدن . وجات صـوتية مـام يـؤدي إىل سـامع صـوت طقطقـةتصدر م

. مبتعدة عن املشط تاركة املزيـد مـن الشـحنات املوجبـة عـىل سـطح املعـدن

التجاذب بني املشـط املشـحون . الشحنات املتشابهة تتنافر، واملختلفة تتجاذب

بشحنة سالبة واملنطقة املوجبـة املتكونـة عـىل املعـدن قـوي مبـا فيـه الكفايـة 

لتغلب عىل قوة الجاذبية التي تعمل ألسفل، فتتحرك القطع املعدنية يف الهواء ل

 .وتلتصق باملشط
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الطقطقـة -10

.بيان كيف تصدر الشحنات الساكنة صوتا  :الغرض

 قطعـة مـن الصـوف وشـاح أو معطـف أو سـرتة -مشبك أوراق كبري  :األدوات

 – ورقة بالسـتيك شـفافة -غرض ستفي بال % 100مصنوعة من الصوف بنسبة 

  طني تشكيل-مقص 

 :الخطوات

  سم20×2.5( بوصة 8×1قص رشيطا من البالستيك أبعاده حوايل.( 

 استخدم الطني يف تثبيت مشبك األوراق يف وضع منتصب عىل املنضدة. 

  لف الصوف حـول رشيـط البالسـتيك ثـم اسـحب البالسـتيك برسعـة مـن

 .عىل األقلكرر ذلك برسعة ثالث مرات . القامش

 قم مبارشة باإلمساك بالبالستيك أعىل مشبك األوراق وعىل مقربة منه. 

.ميكن سامع صوت طقطقة  :النتائج

ـل   ـملـاذا؟ ـات ـمـن الـصـوف وتنتـقـل إىل البالـسـتيك، حـيـث متـي تـنـزع اإللكرتوـن

ـة إىل  ـة العالـي ـة اإللكرتونـي ـاطق ذات الكثاـف ـن املـن ـال ـم ـات إىل االنتـق اإللكرتوـن

لكثافة اإللكرتونية األقل، وبالتايل، تتحرك اإللكرتونات عرب الهـواء املناطق ذات ا

 . حركة اإللكرتونات عرب الهواء. املنترش بني البالستيك واملشبك املعدين
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االرتطام القريـب -11

. بيان قوى التجاذب والتنافر بـني األجسـام نتيجـة لشـحنتها الكهربيـة  :الغرض

ـيـاردة  2 خـيط طولـه - رشيـط الصـق -) سـم 23 ( بوصـة9بالونـان دائريـان  

  قلم تحديد- شعر جاف نظيف خال من الزيوت -) مرت2(

 :األدوات

 :الخطوات

 أ( استخدم قلـم التحديـد لكتابـة . انفخ البالونني، واربط نهاية كل منهام (

 .عىل البالون اآلخر)ب (عىل البالون األول، و

  بطرف كل بالونًقص الخيط إىل نصفني واربط جزءا منهام. 

  الصق الطرفني الحـرين لكـل خـيط بإطـار بـاب مـن أعـىل بحيـث يكـون

 ).سم 20( بوصة 8البالونان معلقني واملسافة بينهام 

  مرات ثم أفلته برفق ماذا سيحدث؟ 10افرك أحد البالونني بشعرك حوايل  

  مـرات ثـم أفلتـه برفـق أثنـاء قيـام 10افرك أحد البالونني بشـعرك حـوايل 

اآلن مـاذا . أفلتـا البـالونني برفـق.  بفـرك البـالون اآلخـر بشـعركمساعدك

 سيحدث؟

ينجذب البالونان إىل بعضهام البعض عندما يكون أحد البالونني فقـط   :النتائج

 .هو الذي فرك يف الشعر، بينام يتننافران عندما يكون كالهام قد فركا يف الشعر
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تتكون املادة مـن ذرات بهـا إلكرتونـات  ملاذا؟

تنـزع . البة تدور حول نواة موجبـة الشـحنةس

، )أ(اإللكرتونات من الشعر وترتاكم عىل بالون 

ومن ثم يصبح البالون مشحونا بشحنة سالبة، 

ـافر ـمـع  وـملـا كاـنـت الـشـحنات املتـشـابهة تتـن

بعضها الـبعض، فـإن الشـحنات السـالبة عـىل 

تتنافر مع إلكرتونات ذرات البالون ) أ(البالون 

أكـرث ) ب(إىل أن يصبح سطح ، مام يؤدي )ب(

اآلن كل بالون يحمـل شـحنة . إيجابية كهربية

 .مختلفة عن اآلخر؛ لذا يحدث بينهام تجاذب

أما فـرك كـال البـالونني يف الشـعر فيتسـبب يف 

يتنافر . تراكم الشحنات السالبة عىل سطحيهام

البالونان مع بعضهام الـبعض؛ ألنهـام يحمـالن 

ـمـن ـقـوى هـنـاك ـمـا يكـفـي . الـشـحنة نفـسـها

التنــافر والتجــاذب بــني البــالونني لجعلهــام 

 .يتحركان دون ملسهام
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االلتصاق؟ -12

.  بيان تأثري الكهرباء الساكنة:الغرض

رشيط من السيلوفان :األدوات

 :الخطوات

  الصق قطعتني من الرشيط عىل منضدة مع ترك جـزء صـغري مـدىل مـنهام

 .خارج حافة املنضدة

 واسحب القطعتني برسعة من املنضدةامسك بنهايتي الرشيطني . 

 قرب القطعتني من بعضهام البعض دون أن تتالمسا. 

.  تتحرك قطعتا الرشيط مبتعدتني عن بعضهام البعض:النتائج

عنـدما .  تتكون جميع املواد من ذرات تتكون من أجـزاء موجبـة وسـالبةملاذا؟

. اء سـاكنةيحدث اكتساب أو فقد للشحنات يقال للجسم بأنه مشحون بكهربـ

سحب قطعتي الرشيط من املنضدة يتسبب يف جعلهام يلتقطان إلكرتونات من 

كال قطعتي الرشيط مشحونتان بشحنة سالبة، واملواد املشحونة . ذرات املنضدة

 .عن بعضها البعض) تتباعد (بشحنات متشابهة تتنافر 
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اليد اليمنى -13

.بيان كيفية العثور عىل القطب املغناطييس الشاميل  :الغرض

.تفاحة أو كرة سلة :األدوات

 :الخطوات

 امسك التفاحة يف يدك اليمنى وافرتض أنها كرة أرضية تدور حول محورها.

 لف أصابعك حول جوانب التفاحة مع جعل إبهامك مثبتا ألعىل. 

أصابعك تشري إىل االتجاه نفسه الذي تدور فيه األرض، وإبهامك يشـري   :النتائج

 .اطييس لألرضإىل االتجاه نفسه الذي يشري إليه القطب الشاميل املغن

تدور األرض كلها، مبا يف ذلك اللب السائل، حول محورها يف اتجاه عكس  ملاذا؟

ُتنتزع اإللكرتونات من هذا السائل الدوار لكنهـا تسـتمر . اتجاه عقارب الساعة

ـه األرض ـدور فـي ـذي ـت ـه اـل ـاه نفـس ـدوران يف االتـج ـال . يف اـل ـاك مـج ـا هـن دامـئ

 وميكن دامئا تحديد اتجاه هـذا املجـال مغناطييس حول اإللكرتونات املتحركة ،

اجعـل أصـابعك تشـري إىل اتجـاه . املغناطييس عن طريق استخدام يدك اليمنى

 .اإللكرتونات املتحركة  وسيشري إبهامك إىل القطب املغناطييس الشاميل

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



51اتاملغناطيسي: ثانيا

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



الفيزيـــاء  52

التأرجـح -14

طـب تحديد ما إذا كان الطرف الشاميل للمغناطيس يشري دامئا إىل الق:  الغرض

 .الشاميل املغناطييس لألرض

 - مسـطرة – رشيـط سـيلوفان - مشبك أوراق صغري - خيط –بوصلة  :األدوات

  كتاب-مغناطيس 

 :الخطوات

  سم 30( بوصة 12قص جزء من الخيط طوله .( 

  اربط أحد طريف الخيط مبنتصف مشبك األوراق باسـتخدام قطعـة صـغرية

 .ًجدا من الرشيط

 بنهاية املسطرةاربط الطرف الحر من الخيط . 

  ضع الكتاب عىل حافة املنضدة، وضع الطرف الحر للمسطرة بني صفحات

 .الكتاب بحيث تكون املسطرة خارجة عن حافة املنضدة

 ضع مشبك األوراق عىل املغناطيس. 

 انزع املشبك من املغناطيس واسمح له بالتأرجح الحر. 

 راقب االتجاه الذي سيشري إليه طرف مشبك الورق. 

 م البوصلة لتحديد هذا االتجاهاستخد. 

  حرك املسطرة يف مواضع مختلفة والحظ االتجاه الـذي يشـري إليـه مشـبك

 .األوراق يف كل مرة

تحريـك . يشري أحد طريف مشبك الورق إىل الجنوب واآلخر إىل الشامل  :النتائج

 .املسطرة ال يؤثر يف االتجاه الذي يشري إليه مشبك الورق
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ألرضية كام لو كان هناك مغناطيس قـضيبي داخلهـا مـام تترصف الكرة ا ملاذا؟

 .يؤدي إىل جذب املواد املغناطيسية لطرفيها املتعاكسني

الطرف الجنويب لهذا املغنـاطيس التخـييل ينـتج القطـب املغناطيـيس الـشاميل 

األقطاب . لألرض، واألقطاب الشاملية لجميع املغناطيسات تنجذب لهذا القطب

. ت هي يف الحقيقة أقطاب تتجه نحو القطـب الـشاميل الشاملية للمغناطيسيا

وضع مشبك الورق عىل املغناطيس يتسبب يف جعل الـذرات داخلـه ترتتـب يف 

 .صف يف االتجاه من الشامل إىل الجنوب

يستمر أحد أطراف مشبك الورق يف اإلشارة نحو القطـب الـشاميل املغناطيـيس 

 .  صفلألرض طاملا كانت الذرات يف الداخل مرتبة يف

تحريك موضع املسطرة أو الخـيط لـن يـؤثر يف اتجـاه الطـرف الحـر املمغـنط 

 .ملشبك الورق

قـد تحتـاج إىل . سيظل مشبك الـورق ممغنطـا ملـدة قـصرية فحـسب: مالحظة

 .ًوضعه عىل املغناطيس لترتتب اإللكرتونات مجددا
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 اإلبرة الطافية -15

 .فاستخدام قوة املغناطيس يف تحريك جسم طا  :الغرض

 - خـيط – إبـرة خياطـة -)  لـرت 2(كوارت  2سلطانية زجاجية سعتها  :األدوات

 . مغناطيس قضيبي-رشيط الصق 

 :الخطوات

 ًامأل ثالثة أرباع السلطانية ماء. 

  سم  30( بوصة 12قص قطعتني من الخيط طول كل منهام.( 

  الصق كال قطعتي الخيط بأحد جوانب السـلطانية بحيـث تكـون املسـافة

 ). سم 2.5( بوصة 1 بينهام

 مد الخيط عىل السلطانية وضع اإلبرة عىل قطعتي الخيط. 

 أنزل الخيط ببطء حتى تستقر اإلبرة عىل سطح املاء. 

 حرك املغناطيس بالقرب من اإلبرة الطافية دون أن يلمسها. 

 تطفو اإلبرة عىل سطح املاء وتتحرك عندما يتحرك املغناطيس  :النتائج

اء كام لو كان برشة رقيقة، وهذه البرشة تتكـون نتيجـة يترصف سطح امل ملاذا؟

وتصـبح اإلبـرة قـادرة عـىل الطفـو . تجاذب جزيىات املـاء مـع بعضـها الـبعض

 .والتحرك عىل سطح املاء باالستجابة مع قوة جذب املغناطيس
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 الطائرة املـعلقة -16

 .رقاستخدام القوة املغناطيسية لتعليق طائرة مصنوعة من الو  :الغرض

 -) سـم 30 (- بوصـة 12 خـيط طولـه -دبوس مستقيم مـن الصـلب  :األدوات

 . مقص- مغناطيس قضيبي -مناديل ورقية 

 :الخطوات

  ًقص جناحا صغريا طوله حوايل  .من الورق)  سم 2.5( بوصة 1ً

 أدخل الدبوس يف مركز الورقة لتكوين طائرة. 

 اربط الخيط برأس الدبوس. 

 ًة مع جعل طرف املغناطيس ممتدا خارج ضع املغناطيس عىل حافة منضد

 .حافة املنضدة

  ضع الطائرة عىل طرف املغناطيس. 

 اسحب الخيط ببطء إىل أن تصبح الطائرة معلقة يف الهواء. 

 .تبقى الطائرة محمولة يف الهواء طاملا كانت قريبة من املغناطيس  :النتائج

يـب املجـاالت تعتمد قوة التجاذب بـني مغناطيسـني عـىل طريقـة ترت ملاذا؟

). مجموعـات الـذرات التـي تسـلك سـلوك الـذرات الضـئيلة (املغناطيسية 

وعـدد . ذرات الدبوس مرتبة عشوائيا  قبـل أن يلمـس الـدبوس املغنـاطيس

وتصـطف يف الـدبوس ) مجـاالت (التي ترتب نفسها يف مجموعات . الذرات

 طيسكل من الدبوس، واملغنـا. عند وضعه عىل املغناطيس يعتمد عىل قوته
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لهام خواص مغناطيسية فيسحبان بعضهام البعض بقـوة تكفـي للتغلـب عـىل 

 . قوة الجاذبية ألسفل مام يسمح للطائرة بأن تبقى معلقة
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 الشدة املغناطـيسية -17

 .تحديد شدة مجال قوة مغناطيسية  :الغرض

 ـعـدة مقاـسـات مختلـفـة ـمـن  -علـبـة ـمـن مـشـابك األوراق الـصـغرية  :األدوات

 . رشيط الصق-ناطيسات القضيبية املغ

 :الخطوات

  الصق املغناطيس مبنضدة مع جعل طـرف مـن املغنـاطيس ممتـدا خـارج

 .حافتها

  اثن طرف مشبك األوراق لفتحه واجعلـه يلمـس جـزء املغنـاطيس املمتـد

 .خارج املنضدة من أسفل

  أضف مشابك الورق واحـدا تلـو اآلخـر إىل املشـبك املفتـوح إىل أن تنفـك

 . من املغناطيس وتسقطاملشابك

 كرر التجربة باستخدام مغناطيسات ذات أحجام مختلفة. 

ًويبقـى متـدليا . يتدىل مشبك األوراق املفتوح بحرية أسفل املغناطيس  :النتائج
عـدد املشـابك الالزمـة . وهو معلق باملغناطيس أثنـاء إضـافة مشـابك إضـافية

 .لجعل املشابك تسقط سيختلف باختالف املغناطيس

تحتوي املواد املغناطيسـية عـىل مجموعـات مـن الـذرات تسـلك سـلوك  ذا؟ملا

ـة باـسـم املـجـاالت. املغناطيـسـات الـصـغرية  وتـسـمى ـهـذه املجموـعـات الذرـي

يتسبب تقريـب مشـابك الـورق مـن املغنـاطيس يف جعـل هـذه . املغناطيسية

 .املجاالت املغناطيسية تصطف
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. تشـري إىل االتجـاه نفسـهتزداد قـوة املغنـاطيس بزيـادة عـدد املجـاالت التـي 

للمغناطيس الضعيف مجال مغناطييس ضعيف حوله؛ لذلك يكون تـأثريه عـىل 

وعـدد املشـابك التـي يسـتطيع . املواد املغناطيسية مثل مشابك األوراق صغريا

 .مغناطيسك تحملها تعرب عن شدته املغناطيسية
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 قوة املجال -18

ناطيسية حول مغناطيسات لها أشـكال بيان أشكال مجاالت القوة املغ  :الغرض

 .مختلفة

مغناطيس دائري، وقضيبي، وعىل : مجموعة متنوعة من املغناطيسات :األدوات

انزع برادة الحديد من لعبـة مجموعـة التنكـر . (  برادة حديد- Uشكل حرف 

 . كوب من الورق- ورقة من دفرت -)) موجودة يف متجر األلعاب(املغناطيسية 

 :الخطوات

  برادة الحديد يف الكوب الورقياسكب. 

 ضع املغناطيسات عىل منضدة. 

 غط املغناطيسات بفرخ من الورق. 

 انرث طبقة رقيقة من برادة الحديد عىل الورقة املوجودة فوق املغناطيس. 

 الحظ األمناط التي ترتتب بها برادة الحديد. 

 وتتكون .تتكون برادة الحديد أمناطا عىل شكل خطوط حول املغناطيسا :النتائج

 .تجمعات من برادة الحديد عند طريف املغناطيس الطويل

املجال املغناطييس هو املنطقة املحيطة باملغناطيس والتي فيها تؤثر قوة  ملاذا؟

 .املغناطيس عىل حركة األجسام املعدنية

تـزداد . تنجذب برادة الحديد نحو املغناطيس عندما تدخل املجال املغنـاطييس

 .ية كلام اقرتبت الربادة من املغناطيسالقوة املغناطيس
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قوة املجال لها شدة متساوية حول املغنـاطيس الـدائري، لكـن مجـاالت القـوة 

 .عند أطراف املغناطيسات املستطيلة دامئًا أقوى من مجاالت القوة يف منتصفها
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 االهتزاز املـغناطـييس -19

 .اطيسبيان تأثري االهتزاز عىل املغن  :الغرض

ـد  :األدوات ـرادة حدـي ـة (ـب ـتخدمة يف تجرـب ـلة -) 18املـس ـاطيس - بوـص  - مغـن

 . طني تشكيل-شفاطة مرشوبات 

 :الخطوات

 امأل ثالثة أرباع الشفاطة بربادة الحديد. 

 استخدم الطني إلحكام غلق طريف الشفاطة. 

 ضع الشفاطة اململوءة بربادة الحديد عىل املغناطيس ملدة دقيقة . 

  مع الحرص عىل أال تهزها وضعها بالقرب من البوصلةخذ الشفاطة. 

 راقب أية حركة إلبرة البوصلة. 

 هز الشفاطة عدة مرات وقربها مجددا من البوصلة . 

 راقب أية حركة إلبرة البوصلة. 

تنجذب إبرة البوصلة نحو القطب الجنويب قبل هز الشـفاطة بيـنام ال   :النتائج

 .تتحرك بعد هزها

ــاذا؟ ــواد امل ـمل ــاالت للـم ــات ذرات تـســلك ـســلوك (غناطيـســية مـج مجموـع

تتمغـنط بـرادة الحديـد عنـد . تشـري إىل االتجـاه نفسـه) مغناطيسات صـغرية

تقريبها من املغناطيس؛ ألن املجاالت املغناطيسـية يف بـرادة الحديـد تصـطف 

 .تنجذب إبرة البوصلة نحو الشـفاطة اململـوءة بـربادة الحديـد املمغنطـة. ًمعا
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بب يف إـعـادة ترتـيـب قـطـع الحدـيـد ـمـام ـيـؤدي إىل جـعـل ـهـز الـشـفاطة يتـسـ

ًاملجاالت املغناطيسية ترتتب عشوائيا ومـن ثـم تفقـد بـرادة الحديـد خواصـها 

 .املغناطيسية
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املغناطيس الكهريب -20

 .ًبيان أن التيار الكهريب يولد مجاًال مغناطيسيا  :الغرض

 -فوـلـت  6 بطارـيـة - 18مـقـاس ) م 1(ـيـاردة  1ـسـلك مـعـزول طوـلـه  :األدوات

  مشابك ورق-مسامر طويل من الحديد 

 :الخطوات

  حـرة عنـد كـل )  سـم15( بوصة 6لف السلك جيدا حول املسامر مع ترك

هذا املسـامر امللفـوف بالسـلك سيسـتخدم يف تجـارب (طرف من طرفيه  

 ).أخرى

 ًاجعل شخصا كبريا ينزع العزل من طريف السلك ً. 

 سلك بأحد قطبي البطاريةثبت أحد طريف ال . 

  ّوصل الطرف الحر للسلك بالقطب اآلخـر للبطاريـة مـع توصـيل املسـامر

 . بكومة من مشابك الورق

 ارفع املسامر مع اإلبقاء عىل نهايتي السلك عىل أقطاب البطارية . 

  ـل ـلك املوـص ـل الـس ـادة افـص ـامر يف الزـي ـرارة املـس ـة ـح ـدأ درـج ـدما تـب عـن

 .بالبطارية

 . مشابك الورق باملسامر الحديديتلتصق  :النتائج

هنـاك مجـاالت مغناطيسـية تحـيط بجميـع األسـالك التـي تحمـل تيـارا  ملاذا؟

 .املجال املغناطييس املحيط باألسالك املستقيمة ضعيف. كهربيا

ـكل ـق لفّــه يف ـش ـن طرـي ـلك ـع ـول الـس ـاطييس ـح ـال املغـن ـدة املـج ـدت ـش زـي
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 داخـل -املسـامر-سـيةلفائف متقاربة املسافة وعن طريق وضع مـادة مغناطي

ـل  ـذي يرسي يف الـسـلك املتـص ـار اـل ـادة التـي ـق زـي ـن طرـي ـلك، وـع ـائف الـس لـف

 .يتمغنط املسامر الحديدي ويجذب مشابك الورق. بالبطارية
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االصطفاف -21

.بيان العالقة بني الكهربية واملغناطيسية  :الغرض

 6 بطاريـة -) 20املسـتخدم يف تجربـة (سامر السلك امللفوف حول امل :األدوات

بوـصـة  6ٍ ورق مـقـو ـعـىل ـشـكل مرـبـع ـطـول ـضـلعه - رشـيـط الـصـق -فوـلـت 

  مقص-) 18املستخدمة يف تجربة ( برادة حديد-) سم15(

 :الخطوات

  اطلب من شخص كبري أن يثقب ثقبا يف منتصف الورق املقـوى باسـتخدام

 .مسامر

 قب املوجود يف الورق املقوىثبت السلك امللفوف حول مسامر يف الث. 

 اجعل الورق املقوى مستويا عن طريق وضعه عىل بكرة الرشيط الالصق. 

 اربط أحد طريف السلك بأحد أقطاب البطارية. 

  انـرث طبـقـة رقيقـة ـمـن ـبـرادة الحديـد ـعـىل اـلـورق املقـوى ـحـول الـسـلك

 .امللفوف

 اربط الجزء الحر من السلك بطرف البطارية املفتوح. 

 ل األمناط التي تتخذها برادة الحديدالحظ أشكا. 

 افصل السلك. 

 سيسخن املسامر واألسالك إذا بقيت متصلة بالبطارية: تحذير. 

  تأكد من فصل الدائرة عـن طريـق فصـل أحـد األسـالك مـن أحـد قطبـي

 .البطارية
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 .تأخذ برادة الحديد شكال نجميا  حول ملف السلك  :النتائج

ـاذا؟ ـول ج ـمل ـاطييس ـح ـال مغـن ـاك مـج ـارا هـن ـل تـي ـي تحـم ـالك الـت ـع األـس ًمـي

وميكن زيادة التأثري املغناطييس حول السلك عن طريق لفه عـىل هيئـة .ًكهربيا

لفائف يف مسافة قصرية أو زيادة تـدفق الكهربـاء يف السـلك أو وضـع مسـامر 

 .حديدي يف ملف السلك

تنجذب برادة الحديد نحو املسامر املمغنط وتكـون منطـا يشـبه الـنجم حـول 

 . سلكملف ال
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االنـجذاب -22

.تحديد األشياء التي تنجذب إىل املغناطيس  :الغرض

 -  مسـامر حديـدي-أحجـام مختلفـة :  عمالت معدنية فئـة-مغناطيس  :األدوات

 قلم رصـاص - قطعة من رقائق األلومنيوم يف حجم عملة صغرية -مشبك ورق 

 . ورقة-

 :الخطوات

 جسام السابقةاجعل املغناطيس يلمس كل األ. 

 املمحـاة، والرشيـط املعـدين، : تأكد من اختبار جميع أجزاء القلم الرصاص

 .والخشب وسن القلم

 اكتب قامئة باألجسام التي انجذبت للمغناطيس. 

املـسـامر ومـشـبك األوراق ـهـام الجـسـامن الوحـيـدان الـلـذان انـجـذبا   :النـتـائج

 .للمغناطيس

وهذه هي املواد نفسها التي ميكـن . معظم املواد ال تنجذب للمغناطيس ملاذا؟

 مجموعات من -مغنطتها؛ فاملواد املغناطيسية تحتوي عىل مجاالت مغناطيسية

 .الذرات

عندما تكون هذه املجـاالت مرتبـة عشـوائيا . تسلك سلوك مغناطيسات صغرية

تكون املادة غري مغناطيسية  أما إذا كانت مصطفة مـع بعضـها الـبعض تكـون 

 .اطيسيةللامدة خواص مغن

ـىل ـان ـع ـدي يحتوـي ـامر الحدـي ـلب، واملـس ـن الـص ـنوع ـم ـبك األوراق املـص مـش
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جذبت . مجاالت مغناطيسية كانت مرتبة عشوائيا قبل أن يلمسهام املغناطيس

القوة املغناطيسية للمغناطيس املجاالت املوجودة يف املسامر واملشبك مام أدى 

ت أدى إىل مغنطـة إىل جعلها تشري نحـو املغنـاطيس واصـطفاف هـذه املجـاال

ويحدث تجاذب بـني املغنـاطيس وكـل مـن املشـبك واملسـامر الـذين . املادتني

 .أصبحا ممغنطني
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املاسك -23

 .تحديد كيف ميكن للمعادن أن تؤثر عىل املجال املغناطييس  :الغرض

 مشـابك 4 -  مغناطيس قضـيبي- ملوق من الصلب -رقائق ألومنيوم  :األدوات

 أوراق صغرية

 :الخطوات

 ضع مشابك األوراق عىل منضدة وغطهم بورقة من رقائق األلومنيوم.

 ضع املغناطيس عىل الرقائق املوجودة فوق املشابك. 

 ارفع املغناطيس والحظ أية حركة تصدر عن املشابك. 

 ضع املشابك بحيث تكون تحت امللوق. 

 ضع املغناطيس فوق امللوق . 

 باملغناطيس والحظ أية حركة للمشابكارفع امللوق . 

يجذب املغنـاطيس مشـابك الـورق خـالل رقـائق األلومنيـوم بيـنام ال   :النتائج

 .يجذبهم خالل امللوق املصنوع من الصلب

تجـتـاز ـقـوة املـجـال املغـنـاطييس رـقـائق األلومنـيـوم بـيـنام يقـيـد النـصـل  ـملـاذا؟

إىل املغنـاطيس إال أن ينجـذب النصـل . املصنوع من الصلب حركة قوة املجـال

املعدن يوفر مسارا آخر للمجـال املغنـاطييس،  وهـذا املسـار الجديـد موجـود 

يجـعـل الـصـلب خـطـوط الـقـوى قريـبـة للمـجـال . ـخـالل نـصـل الـصـلب وحوـلـه

 .املغناطييس مام يؤدي إىل جعلها تعمل كحاجز للمواد املغناطيسية  األخرى
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الطفـو: ًثالثا

:كنك إجراء التجارب اآلتيةمي

 الزجاجة املرتفعة -24

 الفقاعات -25

 املركب الطايف -26

 الفقاعات الرافعة -27
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الزجاجة املرتفعة -24

 .  توضيح كيف يؤثر امللح عىل الطفو:الغرض

 بغطـاء  زجاجة صغرية-) لرت 4(جالون  1برطامن ذو فتحة كبرية  سعته  :األدوات

  ملعقة كبرية للتقليب-) مل250( كوب للقياس -كوبان من ملح الطعام 

 :الخطوات

 امأل ثالثة أرباع الربطامن باملاء. 

 ينبغي أن تطفو الزجاجة عـىل . ضع الزجاجة الصغرية املغلقة برفق ىف املاء

 .املاء، وإن مل تطف  فاحرض زجاجة أصغر

 أخرج الزجاجة الصغرية وأضف إليها كمية قليلة من املاء. 

 1ً مجـددا ىف بـرطامن املـاء الـذي سـعته أغلق الزجاجـة بالغطـاء وضـعها 

 . جالون

 أضف مـاء إىل الزجاجـة، أو انقـص . سوف تغوص الزجاجة ببطء إىل القاع

 .  منها ماء إىل أن تغوص مبعدل بطيء عند وضعها ىف املاء

 أخرج الزجاجة وأضف نصف كوب من امللح إىل برطامن املاء الكبري. 

  والحظ تغري موضعها ىف املاءأعد وضع الزجاجة الصغرية ىف الربطامن. 

  استمر ىف إضافة نصف كوب من امللح كل عىل حدة  إىل أن يصبح مقـدار

 . امللح املضاف إىل املاء كوبني

 الحظ موضع الزجاجة الصغرية ىف املاء املالح بعد كل إضافة للملح. 
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.  ترتفع الزجاجة ىف املاء عند إضافة املزيد من امللح:النتائج

.  املاء إىل الزجاجة الصغرية يجعلها ثقيلة مبا يكفي لجعلها تغـوص  إضافةملاذا؟

وزن املـاء املـزاح يسـاوى قـوة دفـع . الزجاجة الغارقـة تـزيح املـاء ىف طريقهـا

كمية صغرية من امللح تزيد من . هذه القوة تسمى بقوة الطفو. الزجاجة ألعىل

سفل التى تنتج مـن قوة الطفو لكنها ليست كافية للتغلب عىل القوة املؤثرة أل

كلـام زادت كميـة امللـح، زادت قـوة الطفـو مـام . وزن الزجاجة واملاء بداخلها

 .يسمح للزجاجة بالطفو عىل سطح املاء املالح
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الفـوار -25

.  تحديد سبب ارتفاع الفقاعات يف السوائل:الغرض

 20ستيكية واضـحة،  أنابيب بال-) لرتات 4. (جالون 1 -جرة كبرية الفم :األدوات

  بالون صغري-)  سم50. (يف

 :الخطوات

 امأل الجرة باملاء. 

  ع في قاد لموجوء المااضحة في الوالبالستيك انابيب اف أطرأحد أضع

 .ارةلجرا

 قم بتضخيم البالون ولف العنق ملنع الهواء من الهروب. 

 امسك بأصابعك بأمان. انزلق البالون فوق نهاية األنبوب. 

  بألنبواعبر ء ببطخروج بالاء سمح للهون واولبالاقم بفك. 

 راقب نهاية األنبوب يف املاء والحظ حركة الهواء عند خروجه من األنبوب. 

ترتفـع الفقاعـات إىل قمـة . يتم تشكيل الفقاعـات يف نهايـة األنبـوب  :النتائج

 .سطح املاء وتهرب يف الهواء

دما يخرجون من نهايـة تدفع فقاعات الغاز املاء للخروج من طريقهم عن ملاذا؟

وزن املـاء املـدفوع جانبـا يسـاوي كميـة القـوة الصـاعدة مـن . أنبوب الحوض

فقاعات الغاز خفيفة للغاية لدرجـة . وتسمى هذه القوة قوة الطفو. الفقاعات

أنها تدفع برسعة إىل قمة املاء، حيث تخـرق سـطح املـاء وتخـتلط مـع الهـواء 

 .املحيط باإلبريق
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ب الطاىفاملرك -26

.تحديد كيف تطفو السفن الثقيلة عىل سطح املاء  :الغرض

 دلو من – مسطرة – رقائق ألومنيوم – مشبك من مشابك األوراق 20 :األدوات

 .املاء

 :الخطوات

  سم30(  بوصة 12قص مربعني من ورق األلومنيوم .( 

  لف أحد  املربعني املعدنيني حول عرشة من مشابك األوراق وقـم بضـغط

 .ئق األلومنيوم لتصبح عىل شكل كرة جامدةرقا

 قم بطى أضالع مربع األملونيوم الثاين لعمل حوض مربع صغري. 

 ضع عرشة من مشابك األوراق ىف الحوض املعدين. 

 ضع الحوض املعدين عىل سطح املاء ىف الدلو. 

 ضع الكرة املعدنية عىل سطح املاء. 

.الحوض املعدين يطفو والكرة تغوص  :النتائج

ًالكرة والحوض لهام الوزن نفسـه، لكـن الكـرة تشـغل حجـام  أقـل مـن  اذا؟مل

كمية املاء التي يزيحها الجسم  تساوي قوة املاء . الحجم الذي يشغله الحوض 

تزيح الكرة ماء أقل مام يزيح  الحوض مـام يتسـبب يف . الدافعة للجسم ألعىل

لئة بالهواء، مام يزيد ُالسفن الكبرية ثقيلة جدا ، لكن بها تجاويف ممت. طفوها

 .من قوة طفوهم
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الفقاعات الرافعة -27

.لتحديد كيف ميكن تغيري قوة طفو املادة  :الغرض

 طني تشكيل- ماء مكربن -كوب للرشب   :األدوات

 :الخطوات

 امأل ثالثة أرباع الكوب باملاء املكربن. 

 مـن أن ، والبـد.ضع عىل الفور خمس كرات من الطني واحدة تلو األخـرى 

 .تكون قطع الطني يف حجم حبة األرز

 انتظر وشاهد. 

 ثـم ترتفـع قطـع الطـني إىل السـطح وتـدور. تتجمع فقاعات عىل الطني :النتائج

تسقط إىل قاع الكوب حيث تبدأ مزيـد مـن الفقاعـات يف االلتصـاق بهـم مـن 

 .جديد

اعات التي ُيحتوي املاء املكربن عىل ثاين أكسيد الكربون الذى يكون الفق ملاذا؟

 . تلتصق بالطني

تسـلك . تغوص كرات الطني يف البداية؛ ألن وزنها أكـرب مـن قـوة الطفـو ألعـىل

فقاعات الغاز سلوك البالونات الصغرية فتجعل الكـرات خفيفـة لدرجـة كافيـة 

 . لجعلها تطفو عىل السطح

ُتنتهي فقاعات ثاين أكسيد الكربون عند السـطح وتغـوص الكـرات مجـددا إىل 

 .إىل أن تأيت فقاعات أخرى تلتصق بهاالقاع 
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الجاذبيـة: ًرابعا

:ميكنك إجراء التجارب اآلتية

 نحو األعىل -28

 األكرب -29

 الرسعة نفسها -30

البندول البسيط -31

 املؤقت -32

 االهتزاز ألعىل -33
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نحو األعىل -28

.تحديد تأثري مركز ثقل الجسم عىل حركته  :الغرض

كتـب، سـمك  3 -) عصوان طول كل منهام مـرت(قياس يارديتان عصوا  :األدوات

 قمعـان متسـاويان يف - رشيـط الصـق -)  سـم2.5(بوصة  1كل منها عىل األقل

 الحجم

 :الخطوات

  من بعضهام البعض)  سم90( بوصة 30ضع كتابني عىل األرض عىل بعد. 

 ضع الكتاب املتبقي أعىل أحد الكتابني اآلخرين. 

 الكتب لتكون شكل حرف ضع عصوي القياس أعىل V بحيث يكون الجـزء 

 .ًاملفتوح من الحرف موضوعا عىل رصة الكتب املكونة من كتابني

 ًالصق فتحتي القمعني معا. 

 ضع القمعني املربوطني يف أسفل املسار املكون من عصوي القياس. 

.ُيتدحرج القمعان أعىل املرتفع  :النتائج

جاذبية إال أنه يف الواقع عند تحرك القمعني مل يشذ القمعان عن قوانني ال ملاذا؟

ًالنقطـة التـي يكـون فيهـا الـوزن موزعـا ( ًاملربوطني معا يتحرك مركـز ثقلهـام 

ًتوزيعا متساويا الحـظ أن مركـز القمعـني املربـوطني يكـون أقـرب إىل . ألسفل) ً

 .األرض عندما يتحرك أعىل العصوين املرفوعني
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األكـرب -29

.ا إذا كان الحجم يؤثر عىل رسعة سقوط الباراشوت  تحديد م:الغرض

 - مقـص - حلقتـان صـغريتان - حبـل –كيس قاممة  بالستييك صـغري  :األدوات

 .مسطرة

 :الخطوات

  سم 50(  بوصة 20 أحبال منفصلة طول كل منها حوايل 8اقطع .( 

  من البالستيك)  سم50(  بوصة 12ًقص مربعا طول ضلعه. 

  أركان املربع البالستييكاربط حبل يف كل ركن من. 

 تأكد من أن كـل الحبـال لهـا . ُاربط  األطراف األربعة للحبال معا يف عقدة

 .الطول نفسه

  ـلـربط الحلـقـة بالعـقـدة )  ـسـم10(بوـصـة  4اـسـتخدم ـحـبًال طوـلـه ـحـواىل

 .املوجودة يف أحبال الباراشوت

  بوصة 24اصنع باراشوت أكرب باستخدام مربع من البالستيك طول ضلعه ) 

 .، واألحبال األربعة املتبقية) سم60

  كـام )  سـم10(بوصـة  4اربط الحلقة بالباراشوت باسـتخدام حبـل طولـه

 .سبق

  الختبار الباراشوتني امسك بكل منهام مـن منتصـف الجـزء البالسـتيك، ثـم

 ..ًافرد البالستيك ليصبح مسطحا

 طبق البالستيك إىل نصفني. 
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 هقم بلف الحبل حول البالستيك الذي طبقت. 

  ًاقذف الباراشوتني يف الهواء ألعىل واحدا تلو اآلخـر، والحـظ الوقـت الـذي

 .يستغرقه كل منهام للوصول إىل األرض

. الصغري الباراشوت األكرب سينفتح وينزل إىل األرض أبطأ من الباراشوت:النتائج

 تقاوم األجسام حركة الهواء عندما تؤثر عليها قـوة الجاذبيـة لتتسـبب يف ملاذا؟

األجسـام ذات . قوطها، دفـع جزيئـات الهـواء ألعـىل يسـمى مقاومـة الهـواءس

الـسـطح الكـبـري، مـثـل الباراـشـوت 

. الكبري تتعرض ملقاومة هواء أكـرب

إذا كــان الجســم ســطحه كبــري 

ـواء  ـوة الـه ـإن ـق ـغري، ـف ـه ـص ووزـن

الدافعة ألعىل ميكـن أن تتسـاوى 

ـن  ـة ـع ـفل الناتـج ـوة ألـس ـع الـق ـم

اـلــوزن، ـمــام يتـســبب يف طـفــو 

ـةالج ـفل كالريـش ـم ألـس ـض .ـس بـع

الحرشات لهـا وزن صـغري مقارنـة 

ـن أن  ـدالً ـم ـطحها فـب ـاحة ـس مبـس

تهبط مـن ارتفـاع  تهـبط ألسـفل 

 .ببطء وبذلك ال يحدث لها رضر
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الرسعة نفسها-30

 .لتوضيح أن الجاذبية تسحب جميع األجسام ألسفل بالرسعة نفسها :الغرض

  كتاب أكرب من الورقة-ورقة  :األدوات

 :الخطوات

 امسك الورقة بيد والكتاب باليد األخرى. 

 دع  الكتاب والورقة يسقطان يف الوقت نفسه. 

 الحظ الورقة والكتاب أثناء سقوطهام، وارتطامهام باألرض. 

 ًال ترتك أي  جزء من الورقـة متـدليا مـن أطـراف . ضع الورقة أعىل الكتاب
 .الكتاب

 ارفع الكتاب من منتصفه ألعىل ثم اتركه ليسقط. 

 الورقة والكتاب أثناء سقوطهام، وارتطامهام باألرضالحظ . 

يصطدم الكتاب باألرض قبل الورقة عنـدما يسـقطان كـل مـنهام عـىل   :النتائج

 يسقطان – الكتاب والورقة –حدة، أما عندما تكون الورقة أعىل الكتاب فإنهام 

 .ًمعا ويصالن إىل األرض يف الوقت نفسه

ًالكتاب فإنهام يسقطان معا ألن الجاذبية تشـد عندما تكون الورقة أعىل  ملاذا؟

ُالهواء الذي يدفع الجسم ألعىل يبطئ من رسعـة هـذا . كال الجسمني بالتساوي

) القـوة ألسـفل( ًرسعة الكتاب ال تتغري كثـريا ألن الـوزن . الجسم أثناء سقوطه

 وزن الورقة يساوي قوة الهواء الدافعة لها ألعـىل. تتغلب عىل قوة الهواء ألعىل

 .لذلك تسقط برسعة أقل
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البندول -31

.تحديد إن كان الوزن يؤثر عىل رسعة تأرجح البندول  :الغرض

ـد  :األدوات ـزل –ســاعة ـي ـب خــارج املـن  شخصــان – مســطرة– أرجوحــة لـع

 .للمساعدة

 :الخطوات

 امسك مقعد األرجوحة وارجع للخلف ثالث أو أربع خطوات. 

 ة عىل األرض أمام قدميكاطلب من أحد مساعديك وضع املسطر. 

  اطلب من أحد املساعدين البدء يف تسجيل الوقت عندما تطلق األرجوحة

 .ويخربك عندما تنتهي عرش ثوان

 ال تدفع األرجوحة اتركها فقط: تحذير. 

 ّقم بعد عدد التأرجحات لألمام والخلف يف زمن قدره عرش ثوان. 

 اطلب من أحد مساعديك أن يجلس عىل األرجوحة. 

 األرجوحة للخلف إىل أن تصبح قدميك خلف املسطرة كام فعلـت اسحب 

 .من قبل

  اطلب مجددا من مسـاعدك البـدء بعـد الوقـت عنـدما تطلـق األرجوحـة

 .ويخربك عند مرور عرش ثوان

 ال تدفع األرجوحة: تحذير. 

 ّقم بعد عدد التأرجحات لألمام والخلف ىف زمن قدره عرش ثوان. 

ًمـام والخلـف يكـون متسـاويا سـواء أكـان هنـاك عدد التأرجحـات لأل  :النتائج
 .شخص جالس عىل األرجوحة أم ال
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ًكان عدد التأرجحات لألمام والخلـف متسـاويا بغـض النظـر عـن الـوزن  ملاذا؟

املوضوع عىل األرجوحة ألن الجاذبية تؤثر عىل األرجوحة متسـببة يف سـقوطها 

ذه التغـريات مل تغـريت الرسعـة خـالل التأرجحـات لكـن هـ. ُعندما تـرتك حـرة

وقد زادت الرسعة عندما اقرتبت األرجوحـة أو . تختلف من وزن متأرجح آلخر

.  البندول من الوضـع الـرأيس وتباطئـت عنـدما تحركـت ألعـىل حيـث تتوقـف

بسـبب ( يتوقف البندول عند أعىل موضع لحركته قبل بداية التـأرجح ألسـفل 

 كـل األوزن ألن االرتفـاع رسعة الحركة للخلف واألمـام متسـاوية يف). الجاذبية

االبتدايئ ملسار تأرجح البندول مل يتغري يف كل مرة وقوة الجاذبيـة عـىل الجسـم 

 . ألسفل ثابتة بغض النظر عن وزن الجسم
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املؤقـت -32

.تحديد كيف يؤثر طول البندول يف زمن التأرجح  :الغرض

 سـاعة – منضـدة – كتـاب ثقيـل – مسـطرة – مقص – حلقة –حبل  :األدوات

 .إيقاف أو ساعة ذات عقربني

 :الخطوات

 اقطع حبًال طوله مساو الرتفاع املنضدة. 

  اربط أحد طريف الحبل بالحلقة، واستخدم الالصق لربط الطرف اآلخر مـن

 .الحبل بطرف املسطرة

  سـم10(بوصـة  4ضع املسطرة عىل املنضدة بحيث تكون ممتدة حـواىل  (

 .لًقا بحريةخارج حافة املنضدة، ويكون الحبل مع

 ضع الكتاب عىل املسطرة لتثبيتها يف مكانها. 

 اسحب الحلقة إىل أحد الجوانب ثم افلتها. 

  اطلب من مساعدك تشغيل املوقت أثناء قيامك بعـد التأرجحـات يف زمـن

 .قدره  عرش ثوان

 قلل طول الحبل إىل ربع طوله. 

 من قدره اسحب الحلقة إىل أحد الجوانب وافلتها وقم بعد التأرجحات ىف ز

 .عرش ثوان بينام يسجل مساعدك الوقت

.عدد التأرجحات يتضاعف عند تقصري الحبل  :النتائج
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يعود الفضـل لجـاليليو يف اكتشـاف العالقـة بـني طـول البنـدول ووقـت   ملاذا؟

تأرجحه، والقصة املروية يف ذلك هي أنه راقب تأرجح مصباح كبري يف الكنيسـة 

لقـد . طريـق مقارنتهـا بـرتدد نبضـات قلبـهوقام بحساب زمن التأرجحات عن 

اكتشف  جاليليو الحقا أن وقت التأرجح يعتمد عىل طول البندول، وأن الوقت 

 .يقل للنصف إذا قل طول الحبل لربع طوله األصىل
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االهتزاز ألعىل -33

.تحديد كيف يؤثر الشكل عىل الرسعة  :الغرض

غطـاءا  -بكرة كبرية من الالصق  - كتابان لهام السمك نفسه -منضدة  :األدوات

  شخص للمساعدة- رشيط الصق - بلية –برطامن لهام املقاس نفسه 

 :الخطوات

 قم بإمالة املنضدة عن طريق وضع كتاب تحت اثنني من أرجلها. 

 ُضع الغطائني معا والصق حوافهام لتكوين قرص. 

  اطلب من مساعدك مسـك القـرص املكـون مـن الغطـائني أعـىل املسـتوى

 . ئل بينام متسك أنت بالبلية وبكرة الالصق مبحاذاة القرصاملا

 افلتا األجسام الثالثة يف الوقت نفسه. 

تتدحرج البلية أرسع، ويليها يف الرسعة القرص، ثم تأيت بكـرة الالصـق   :النتائج

 .يف النهاية

( ترتبط رسعة تـدحرج الجسـم بتوزيـع وزنـه حـول مركـز ثقـل الجسـم  ملاذا؟

كلـام كـان الـوزن أقـرب إىل مركـز الثقـل ).ًن الوزن مرتكزا فيهاالنقطة التي يكو

مركز ثقل كل األجسام ىف هذه التجربة هو مركزها . زادت رسعة دوران الجسم

 الهنديس، 

لكن لكل منها توزيع وزين مختلف، فوزن بكرة الخيط املجوفة يكون أبعد عن 

و األقرب ملركـز الثقـل وزن البلية ه. مركز ثقلها؛ لذا تكون لها أقل رسعة دوران

 .لذلك هى األرسع ىف الدوران
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االتزان: ًخامسا

:ميكنك إجراء التجارب اآلتية

فوق حافة املنضدة -34

 ميزان بالشفاطة -35

رجحان كفة الكائن -36

 نحو األسفل -37

 الهواء الثقيل -38

 موازنة عمل القوى -39
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عىل الحافة -34

 الجسملتوضيح أن مركز الثقل هو نقطة اتزان  :الغرض

الشاكوش ذو اليـد الخشـبية ( شاكوش -) عصا طولها مرت(عصا ياردية  :األدوات

 )سم 30( طوله  بوصة 12 خيط -) هو األفضل هنا

 :الخطوات

  سـم5(  بوصـة 2ًامسك طريف الخيط معا واربط عقدة عىل بعـد حـواىل  (

 . من األطراف

 قم بإدخال الشاكوش وعصا القياس داخل الحلقة. 

  القياس عىل حافة املنضدةضع طرف عصا. 

  يجب أن تلمس يد الشاكوش عصا القياس وسـتمتد رأس الشـاكوش تحـت

 .املنضدة

  عصـا القيـاس –قم بتغيري وضع الشاكوش حتى تتـزن الوحـدة كلهـا معـا 

 .والخيط والشاكوش

ًتـتـزن الوـحـدة عـنـدما يـكـون ـجـزء قلـيـل ـمـن عـصـا القـيـاس مالمـسـا   :النـتـائج
 .للمنضدة

والخيط وعصا القياس يسلكان سلوك وحدة واحـدة لهـا مركـز الشاكوش  ملاذا؟

الخط املتقطع يف الشكل . ومركز الثقل هو النقطة التي يتزن فيها الجسم. ثقل

رأس الشاكوش الثقيل تعـادل الـوزن املوجـود عـىل . يجعلك تتخيل مركز الثقل

 .الجانب األيرس لنقطة االتزان
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ميزان بالشفاطة -35

 .تحديد كيف يؤثر مركز الثقل عىل االتزان  :ضالغر

 مكعبـني - مقـص - شـفاطة - بطاقة فهرسة صـغرية -دبوس مستقيم  :األدوات

 –من الخشب لهـام االرتفـاع نفسـه وعرضـهام مختلـف عـن عـرض الشـفاطة 

  قلم تحديد-مسطرة 

 :الخطوات

  استخدم املسطرة إليجـاد مركـز الشـفاطة وقـم بتحديـده باسـتخدام قلـم

 .حديدالت

  بوصـة مـن كـل طـرف مـن الشـفاطة كـام هـو موضـح يف  1قص رشيحة

 .البد أن تكون الفتحتان يف املوضع نفسه من كل طرف. الشكل

 اقطع البطاقة لنصفني عن طريق ثنيها وقص موضع الثنية. 

  قم بإدخال قطعتي الورق يف الفتحتني يف كل طرف من الشـفاطة لتكـوين

 .الورقتان مبثابة كفتي امليزانستكون . سطحني مستويني متوازيني

  ًأدخل الدبوس املستقيم يف مركز الشفاطة، تاركا طوًال متساويا من الدبوس ً

 .ًخارجا من كل جانب من الشفاطة

 ضع مكعبي الخشب عىل املنضدة وضع طريف الدبوس عىل طريف املكعبني. 

  حرك قطع الورق للخارج لزيادة الضغط ألسفل عىل كفة امليزان وللـداخل

 .لتقليل الضغط
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  ًضع كفتي امليزان الـورقيتني بحيـث تكـون الشـفاطة يف مسـتو واحـد مـع

 .املنضدة

تحريك كفتـي امليـزان الـورقيتني للـداخل والخـارج يتسـبب يف دوران   :النتائج

ًوهنـاك وضـع يجعـل الشـفاطة يف مسـتو واحـد مـع . الشفاطة حول الـدبوس

 .املنضدة

كلـام تحركـت .  يـؤثر عـىل اتـزان الشـفاطةوضع كفتي امليزان الـورقيتني ملاذا؟

ًالورقة بعيدا عن الدبوس، تغريت حركة دوران الشفاطة ألسفل أكـرث عـىل هـذا 

األطفال مختلفو الوزن يتعرضون للموقف نفسـه عنـد الجلـوس عـىل . الجانب

األرجوحة، فهم يتحركون بعيدا عن مركز الثقل لزيادة الـدوران ألسـفل وقريبـا 

تتزن الشفاطة عندما يجعـل وضـع الـورقتني مركـز . ن ألسفلمنه لتقليل الدورا

مركز الثقـل هـو النقطـة . ثقل امليزان يف املكان نفسه الذي يدخل فيه الدبوس

الـتـي يـتـزن فيـهـا 

الـدوران . الجسم

ــا  ــفل يف كلـت ألـس

الجهتني من مركز 

ـــون  ـــل يـك الثـق

 .ًمتشابها
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رجحان كفة الكائن -36

. الورق مع وزن دوائر صغرية من الورقمقارنة وزن كائن مصنوع من  :الغرض

 قلم رصاص- مقص - بطاقات فهرسة -) 35استخدم يف تجربة (ميزان   :األدوات

 :الخطوات

 ارسم رسمة لكائن فضايئ عىل نصف بطاقة الفهرسة. 

 قص الكائن الفضايئ من الورقة وضعه عىل إحدى كفتي امليزان الورقي . 

  مـن بطاقـة الفهرسـة، واسـتمر يف اقطع دوائر صغرية مـن الجـزء املتبقـي

وضعهم عـىل الكفـة الفارغـة للميـزان الـورقي إىل أن تصـبح الشـفاطة يف 

 .مستوى املنضدة

يهبط الطرف الذي فيه الكائن إىل أسفل، إال أنه يبـدأ يف االرتفـاع عنـد  :النتائج

احتـاج .  إضافة الدوائر الورقية عىل كفة امليزان املوجودة عىل الطـرف املقابـل

ًائن الفضايئ عددا كبريا جـدا مـن الـدوائر الورقيـة لـيك يرتفـع فـوق نقطـة الك ً ً

 .االتزان

يطلق عىل قوة الجذب ألسفل التي تبذلها الجاذبية عىل جسم ما اسم  ملاذا؟

وضع الكائن الورقي عـىل أحـد جـانبي امليـزان يزيـد مـن وزن . وزن الجسم

قابلـة فإنهـا تبـدأ يف عند وضع الدوائر الورقيـة عـىل الكفـة امل. هذا الجانب

ًعنـدما يصـبح الـوزن الكـيل للـدوائر الورقيـة مسـاويا. معادلة وزن الكـائن
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هـذا التـوازي يشـري إىل أن . ًلوزن الكائن الورقي، يصبح امليزان موازيا للمنضدة

 .قوة الجاذبية متساوية عىل كال جانبي امليزان
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نحو األسفل -37

.قل جسم ماتحديد أين يقع مركز ث  :الغرض

) سم30( بوصة 12 خيط طوله - حلقة – دبوس مكتب -ثاقب أوراق  :األدوات

 . لوحة تعليق مالحظات- مسطرة – مجلد مستندات - مقص –

 :الخطوات

 قص أحد جانبي مجلد املستندات إىل شكل غري منتظم. 

  اثقب أربعة ثقوب بينها مسافات عشوائية عـىل حافـة الورقـة باسـتخدام

 .قثاقب األورا

  بالحلقة)  سم30( بوصة 12اربط إحدى نهايتي الخيط الذي طوله. 

 اربط النهاية الحرة للخيط  بدبوس املكتب. 

  ثبت الدبوس يف أحد الثقوب املوجودة يف الورقة ثم ثبته يف لوحـة تعليـق

 .املالحظات

 ًاترك الورقة والخيط يتأرجحان تأرجحا حرا ً. 

 وار الخيطاستخدم املسطرة لرسم خط عىل الورقة بج. 

 ضع الدبوس يف الثقوب األخرى، وحدد موضع الخيط املتديل يف كـل مـرة .

 .كرر ذلك للثقوب األربعة

 البد أن يكون إصبعك أسفل نقطة تقـاطع . ضع الورقة عىل طرف سباباتك

 .الخطوط

.تتزن الورقة عىل إصبعك  :النتائج
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ام نحـو  عـىل سـحب جميـع األجسـ-الجاذبيـة-تعمل قوة جـذب األرض  ملاذا؟

نقطة مركز ثقل الورقة . مركز الثقل هو املوضع الذي يتزن فيه الجسم. األسفل

اجعـل إصـبعك تحـت هـذه . هي النقطة التي تقاطعت فيها الخطوط األربعة

 .النقطة وستالحظ أن الورقة تتزن
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الهواء الثقيل -38

.بيان أن الهواء له وزن  :الغرض

بالونـات  3 -) عصا طولها مرت( عصا ياردية -صاص قلم ر-طني تشكيل  :األدوات

 خـيط -؛ البد أن تكـون جميعـا لهـا املقـاس نفسـه ) سم23(بوصة  9كل منها 

 . مقص-)  سم120( قدم 4طوله  

 :الخطوات

 استخدم الطني لتثبيت نهاية القلم الرصاص بحافة املنضدة. 

  سم30( بوصة 12 خيوط، طول كل منها 4قص .( 

 دية عن طريق ربط أحد الخيوط مبنتصـف العصـا، وربـط علق العصا اليار

. الطرفني الحريني حول القلم الرصـاص بحيـث يكونـان عـىل شـكل حلقـة

 .اضبط موضع الخيط بحيث يجعل العصا الياردية متزنة

  استخدم الخيط الذي قـص مسـبًقا يف تعليـق بـالونني غـري منفـوخني عـىل

حـرك . منتصـف العصـابعدين متساويني مـن الخـيط الـداعم املوجـود يف 

 .البالونني لألمام والخلف إىل أن تتزن العصا والبالونان

 اربط طريف . انفخ أحد البالونني واربطه بأحد الخيوط التي تم قصها مسبًقا

 .الخيط بحيث يكونان حلقة

 قم بإزالة أحد البالونني غري املنفوخني وضع مكانه البالون املنفوخ. 

.املنفوخ بينام يجعل البالون املنفوخ العصا غري متزنةيتزن البالون غري   :النتائج
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ًتتزن العصا عندما يكون الجذب ألسفل متساويا عىل كال جانبي الخـيط   ملاذا؟

وضع بالون مملوء بالهواء محل البالون غـري . الداعم املوجود يف منتصف العصا

يزيـد مـن وزن الهواء داخل البـالون . املنفوخ  زاد من وزن أحد جانبي العصا 

جذب العصا ألسـفل؛ مـام يتسـبب يف جعلهـا تتحـرك نحـو األسـفل عنـد هـذا 

 .الجانب
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موازنة عمل القوى -39

 .تحديد نقطة مركز الثقل  :الغرض

 طـني - كوب رشب، أو بـرطامن ذو فوهـة واسـعة-شوكتان معدنيتان  :األدوات

 . عود أسنان مسطح-تشكيل 

 :الخطوات

 ًاوي تقريبا حجم بلية صغريةاصنع كرة من الطني حجمها يس. 

 أدخل طرف إحدى الشوكتني يف كرة الطني. 

  أدخل الشـوكة الثانيـة يف الطـني بحيـث تكـون مائلـة عـىل الشـوكة األوىل

 . درجة45بزاوية 

 أدخل النهاية املدببة لعود األسنان يف كرة الطني بني الشوكتني. 

 الكـوب إىل ضع نهاية عود األسنان عىل حافة الكوب، وقم بتحريكـه عـىل 

 .أن تتزن الشوكتان

 . درجة45 إذا مل تتزن الشوكتان، اجعل الزاوية بينهام أقل من :ملحوظة

 . والطنيهناك نقطة واحدة عندها يدعم عود األسنان وزن كال الشوكتني :النتائج

تعمل الزاوية بني الشـوكتني عـىل توزيـع وزنـيهام بحيـث يكـون هنـاك   ملاذا؟

ًد األـسـنان تـكـون عـنـده األوزان موزـعـة توزيـعـا موـضـع واـحـد فـقـط ـعـىل ـعـو

 .ًمتساويا، وتسمى هذه النقطة باسم مركز الثقل
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اإلقـالع -40

. الورقيةبيان تأثري ذيل الطائرة  :الغرض

ـات  :األدوات ـرت مالحـظ ـن دـف ـة ـم ـص –ورـق ـيط - مـق ـطرة – ـخ ـط - مـس  رشـي

 .سيلوفان

 :الخطوات

  سم30× سم 5( بوصة 12× بوصة 2قص رشيطا من الورقة أبعاده .( 

  مـن الخـيط بأحـد ) سـم 45( بوصـة18استخدم الرشيط الالصـق يف ربـط

 .طريف الرشيط

 لخلف أمامكامسك بالطرف الحر للخيط وحرك الورقة لألمام وا. 

  مـن الورقـة ) سم30× سم 0.5( بوصة 12×بوصة  0.25قص رشيطا أبعاده

واستخدم الرشيط الالصق يف ربط هـذا الرشيـط بـالطرف الحـر للرشيـط 

 .األعرض

 حرك الرشيط مجددا للخلف ولألمام أمامك. 

تدور الورقة،  إال أنه عندما يكون الرشيـط الصـغري معلًقـا بهـا تكـون   :النتائج

 . أكرث انسيابيةحركتها

تتحرك الورقة لألمام بزاوية؛ مام يؤدي إىل جعل الهواء يتدفق أرسع عىل  ملاذا؟

واء الرسيع ضغط أقـل حـول التيـار املتحـرك، ومـن ثـم لـلـهو. الجانب العلوي

 .يبذل املزيد من الرفع عىل الجزء السفيل للرشيط
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 الضـغط مصـاحبة زاوية الورقة ليست ثابتة، وهذا يؤدي إىل حدوث تغريات يف

وهذه التغـريات تجعـل الرشيـط  يلتـف . لتدفق الهواء املضطرب عىل الرشيط

 .ويدور

ذيل الورقة يجعل الزاوية أكرث ثباتا، ومن ثم يكون تدفق الهواء أكـرث انسـيابية 

 . عىل الورقة مام يقلل من التفافها
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ارتخاء الورقة -41

 ءبيان تأثري الرسعة عىل ضغط الهوا  :الغرض

 - شـفاطة مرشوبـات - ورقـة مـن دفـرت -كتابان لهام الحجـم نفسـه  :األدوات

 مسطرة

 :الخطوات

  سم10( بوصة 4ضع الكتابني عىل منضدة بحيث يكون بينهام مسافة .(

 افرد الورقة يف املساحة الفارغة املوجودة بني الكتابني. 

 ضع طرف الشفاطة مبارشة تحت حافة الورقة. 

 ان يف الشفاطة انفخ بشدة  قدر اإلمك. 

.ترتخي الورقة نحو املنضدة ألسفل عندما ينفخ الهواء تحتها  :النتائج

كان ضغط الهواء متساويا عىل جميع جوانـب الورقـة  قبـل أن تـنفخ يف  ملاذا؟

متريـر . وبزيادة رسعة تدفق الهواء يقل ضغط الهـواء عـىل الجوانـب. الشفاطة

. ة يقلل الضـغط ألعـىل عـىل الورقـةتيار من الهواء املتحرك برسعة تحت الورق

الهواء الذي يضغط عىل الورقة ألسفل أكرب من الهواء الذي يضغط ألعىل؛ ومـن 

 .ثم ترتخي الورقة ألسفل
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الكرة املنحنية -42

.بيان كيف يرمي العب البيسبول الكرة املنحنية  :الغرض

 3 خيط طوله - كرة حجمها ووزنها قريبان من ذلك كرة جولف أو أية :األدوات

 )مرت1عصا طولها ( عصا ياردية - رشيط الصق  -)  سم90(قدم 

 :الخطوات

 الصق الخيط بالكرة باستخدام الرشيط الالصق. 

 والبـد أن تكـون للكـرة . الصق الطرف الحر من الخيط بالحافة العلوية ملنضـدة

 .القدرة عىل التأرجح الحر من املنضدة

 اسحب الكرة والخيط امللفوف إىل الخلف، وقم بتحريره. 

  ضع العصا عـىل األرضـية مبـارشة تحـت الكـرة بحيـث تشـري إىل االتجـاه الـذي

 .ستتأرجح فيه الكرة

  اسحب الكرة والخيط .  مرة يف عكس اتجاه عقارب الساعة50لف الخيط حوايل

 .امللفوف للخلف ثم أفلتها

  الخلف ، وقم بتحريرهاسحب الكرة والخيط امللفوف إىل. 

  دع الكرة تتأرجح لألمام والخلف . 

 استخدم العصا املوجودة عىل األرض لتساعدك عىل مالحظة اتجاه التأرجح. 

بعد عدة مرات من . تدور الكرة يف اتجاه عقارب الساعة أثناء تحركها لألمام:  النتائج

 .التأرجح تنحني حركتها األمامية إىل اليمني

اتجـاه للحركـة يتسـببان . لكرة يف اتجـاهني حـول محورهـا وإىل األمـامتتحرك املاذا؟ 

 .تتدفق الهواء حول الكرة يف اتجاهني مختلفني
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أثناء دوران الكرة يف اتجـاه عقـارب الـساعة، تحمـل الكـرة الهـواء يف اتجـاه عقـارب 

  . الساعة

  .  يندفع الهواء يف االتجاه املعاكس عندما تتحرك الكرة لألمام

الحـظ أن األسـهم تـشري إىل االتجـاه .  رسم املسقط العلوي للكـرة املتحركـةانظر إىل

ويشري هذا إىل أن الهواء يتحرك يف االتجاه نفسه؛ مام .  نفسه عند أحد جوانب الكرة

تتحـرك تيـارات الهـواء يف اتجاهـات . يتسبب يف زيادة رسعة الهواء عىل هذا الجانب

ها البعض مام يجرب الهواء عىل التحـرك متضادة عىل الجانب اآلخر وتضغط عىل بعض

يتسبب الهواء الرسيع يف ضغط أقل عىل الجوانب، لـذلك . ببطء أكرث يف هذا الجانب

يكون هناك ضغط أقل عىل جانب الكرة الذي يتحرك فيه الهواء برسعة وضغط أكرب 

مـي وإللقاء كرة منحنية البد أن يقوم الرا. عىل الجانب الذي يتحرك فيه الهواء ببطء

بجعل الكرة تـدور نحـو األمـام أثنـاء رميـه لهـا، إذا لفهـا يف اتجـاه عقـارب الـساعة 

  .ستنحني نحو اليمني، بينام تنحني لليسار إذا لفها عكس عقارب الساعة
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 الحفيف -43

 .بيان الطريقة التي يعمل بها بخاخ العطور  :الغرض

  مقص- كوب رشب -شفاطتا مرشوبات مرنتني  :األدوات

 :تالخطوا

 امأل الكوب ماء. 

  قص إحدى الشفاطتني بحيث تكـون قمـة الجـزء املـرن فـوق سـطح املـاء

 ). سم 1(بحوايل نصف بوصة 

 أوقف هذه الشفاطة يف املاء. 

  قمـة امسك الشفاطة الثانية يف وضع أفقي بحيث تكون نهايتها مشرية إىل

شـفاطة  الاستخدم حافة الشفاطة الواقفة يف املاء يف جعـل. الشفاطة األخرى

 .األخرى ترتكز عليها

 انفخ بشدة يف الشفاطة األفقية. 

 .يرتفع املاء يف الشفاطة الواقفة، ويندفع للخارج عىل شكل رزار :النتائج

عنـدما يتحـرك . كلام تحرك الهواء أرسع، كان الضغط حـول رسيانـه أقـل ملاذا؟

الضـغط الهواء القادم من الشفاطة األفقية عىل قمة الشفاطة الواقفة ينخفض 

يضـغط الهـواء الجـوي يف الغرفـة عـىل سـطح املـاء املوجـود يف . داخل األخرية

الكوب؛ مام يؤدي إىل دفع املاء إىل أعىل الشفاطة حيـث ينـدفع للخـارج عـىل 

 .شكل رزار
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الضغط عىل بخاخ عطور يحدث األمر نفسه؛ حيث يندفع الهـواء عـرب أنبـوب، 

ُألنبـوب، ومـن ثـم يـرش نحـو ويرتفع العطر نتيجة النخفاض الضـغط داخـل ا

 .الخارج بفعل الهواء املتحرك
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 الكرة الطافية -44

 .بيان كيف تؤثر رسعة الهواء عىل الطريان  :الغرض

 . كرة تنس الطاولة-قمع صغري  :األدوات

 :الخطوات

 ًاقلب القمع رأسا عىل عقب. 

 امسك كرة التنس يف القمع بإصبعك. 

  الضيقةابدأ يف النفخ يف فتحة القمع. 

 أزل إصبعك من القمع مع استمرارك يف النفخ فيه. 

 .تطفو الكرة يف القمع  :النتائج

.  ًكلام كان مرور الهواء بالكرة رسيعا، كان الضغط الذي يبذله عليهـا أقـل ملاذا؟

.  ضغط الهواء فوق الكرة أقـل منـه تحتهـا؛ لـذلك ميسـك الهـواء بـالكرة ألعـىل

ع ألعـىل يف أجنحـة الطـائرة، فعنـدما يتحـرك يفرس ضغط الهواء املتحـرك الرفـ

الهواء برسعة عىل أعىل الجناح أكرب من رسعته عىل أسفل الجناح يكـون هنـاك 

 .ضغط ألعىل يسمى الرفع
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 املنحدر -45

 الرافعة -46

 الوتد -47

 املستوى املائل -48

 املضخات -49

 الروافع -50

 اإلضعاف -51

 أفضل موضع -52

 العجلة واملحور -53
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 املنحدر -45

 .ٍبيان أن الطريق الجبيل امللتف مستو مائل  :الغرض

 . رشيط سيلوفان- مسطرة –  مقص - قلم رصاص -ورقة  :األدوات

 :الخطوات

 - 

  من الورقة)  بوصة13(بوصة  5ًقص مربعا طول ضلعه. 

 وقص هذا الخطًارسم خطا مير بقطر املربع . 

 لون الضلع األكرب للمثلث الورقي باستخدام القلم الرصاص. 

 الصق املثلث بالقلم الرصاص كام هو موضح يف الرسم. 

 لف الورقة عىل القلم الرصاص. 

لف الورقة حـول القلـم . يأخذ الضلع امللون من املثلث شكل املنحدر  :النتائج

 ).لولبي(غي الرصاص يجعلها تبدو كأنها طريق ملتف أو بر

لو . ًالطريق امللتف يعلو تدريجيا. املستوى املائل هو سطح مسطح مائل ملاذا؟

كان من املمكن فك التفـاف الطريـق فسـيبدو مثـل الورقـة املثلثيـة وسـيكون 

ومـن الصـحيح أن قطـع الطريـق امللتـف . الطريق هو الضـلع الطويـل امللـون

 هذه املسـافة الطويلـة ًيستغرق وقتا أطول من صعود جانب الجبل لكن قطع

. املستوى املائل هو آلة بسيطة تسهل مـن عمـل مهمـة مـا. ًيأخذ مجهودا أقل

 .ويف هذه الحالة، هذه املهمة هي تسلق الجبل
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 الرافعة -46

 .تحديد كيف يعمل املسامر  :الغرض

 مسامر كبري :األدوات

 :الخطوات

 امسك رأس املسامر بإحدى يديك. 

 رك عىل الحافة األوىل يف طرف املسامرضع اثنني من أظاف. 

 لف رأس املسامر. 

تبقى أصـابعك . أثناء دوران املسامر، تتحرك الحواف اللولبية إىل أسفل :النتائج

 .يف مكانها بينام يجتازها هذا املسار الفريد امللتف

 مائـل تعنـي منحنيـا،. ملسامر هو مثال آللة بسيطة تسمى املستوى املائلا ملاذا؟

كلـام كانـت خطـوات . املسامر مثل املنحدر امللتف. وى هو سطح مستوواملست

تستخدم املسامري لربط األشياء، إال أنها تستخدم . املسامر أقرب كان لفه أسهل

ًأيضا لرفع األشياء؛ فعىل سبيل املثال تسـتخدم املسـامري الرافعـة لرفـع املنـازل 

 .وتستخدم اآلالت لتسهيل املهام. والسيارات
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 الوتــد -47

 .بيان كيف يعمل الوتد  :الغرض

 . قطعة من الورق املقوى-قلم رصاص  :األدوات

 :الخطوات

 ضع ممحاة القلم الرصاص فوق الورق املقوى. 

 اضغط بقوة. اضغط بالقلم الرصاص عىل الورق املقوى ألسفل. 

 الحظ ما يحدث. 

 لسـابقة اضغط بالسن الحاد للقلم الرصـاص عـىل الـورق املقـوى بـالقوة ا

 .نفسها

 تأكد من أال تضع يدك تحت الورق املقوى: تحذير. 

 الحظ ما يحدث. 

أمـا . تضغط املمحاة عىل الورق املقـوى ألسـفل لكنهـا ال تنغـرس فيـه  :النتائج

 .السن الحاد للقلم الرصاص فينغرس يف الورق املقوى

ا رفيعـة الوتد هو أيـة أداة حافتهـ.  يعمل سن القلم الرصاص مبثابة  وتد ملاذا؟

يعمل السن املدبب دقيق الحافـة للقلـم الرصـاص . مسحوبة ولها شكل دائري

يـدخل سـن القلـم الرصـاص إىل الـورق . مبثابة وتد وينغرس يف الـورق املقـوى

الوتد هـو مثـال آللـة . ًاملقوى أوًال ويصنع مسارا ليسلكه الجزء األكرب من القلم

 .بسيطة تستخدم لتقسيم األخشاب
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 ستوى املائلامل -48

 .تحديد ما إذا كان املستوى املائل يجعل العمل أسهل  :الغرض

 زجاجة - كتابان – رباط من املطاط -)  سم30( بوصة 12خيط طوله  :األدوات

 .  مسطرة-)  مل236( أوقية 8صمغ حجمها 

 :الخطوات

 اربط منتصف الخيط حول قمة زجاجة الصمغ. 

 اربط رباط املطاط بالخيط. 

 أحد الكتابني وضعها عىل الكتاب اآلخرارفع حافة . 

 ضع زجاجة الصمغ عىل املنضدة بالقرب من الكتاب املستوي. 

  امسك رباط املطاط وارفع زجاجة الصمغ ألعىل يف وضع قائم وضعها عـىل

 .الكتاب

 قس باملسطرة مقدار متدد رباط املطاط. 

 ضع زجاجة الصمغ أسفل الكتاب املائل . 

 الزجاجـة حتـى تصـل إىل ارتفـاع الكـتـاب امسـك ربـاط املطـاط واسـحب 

 .املستوي

 قس باملسطرة مقدار متدد رباط املطاط. 

 .يتمدد رباط املطاط أكرث عندما ترفع الزجاجة يف وضع قائم  :النتائج

لقد قمت يف كل مرة برفع الزجاجة إىل االرتفـاع نفسـه، إال أن رفعهـا  ملاذا؟

ـك  ـد؛ ألـن ـن الجـه ـد ـم ـتغرق املزـي ـائم يـس ـع ـق ـةيف وـض ـع وزن الزجاـج  ترـف
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ّكون الكتابان آلة بسيطة تسمى املستوى املائل، وهذا املستوى املائـل . بالكامل

يساعد عىل دعم بعض وزن الزجاجة، ومن ثم  احتجـت أن تسـحب الزجاجـة 

عىل املستوى املائل مسافة أطول لتصل إىل ارتفاع الكتاب إال أن ذلـك اسـتغرق 

 .املطاط الذي متدد مبقدار أقلًجهدا أقل بكثري كام يتضح من رباط 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



الفيزيـــاء  132

املضخات -49

.بيان كيف ميكن استخدام العجلة كمضخة  :الغرض

بوصـة  4 زجاجة أو برطامن ذو فوهة واسعة، قطـر فتحتـه -سحاحة  :األدوات

 . مساعد- أعواد أسنان دائرية - مقص –ورق ملصقات -)سم10(

 :الخطوات

 - 

  ـمـن ورق امللـصـقات باـسـتخدام ) ـسـم  10( بوـصـة 4ـقـص داـئـرة قطرـهـا

 .الزجاجة لتحديد حدود الدائرة

 أدخل حوايل ثلث عود األسنان يف منتصف الدائرة من أعىل. 

 ًامأل السحاحة ماء. 

 اطلب من مساعدك تدوير أعىل الورقة. 

 امسك بالسحاحة فوق قمة القرص الدوار وقم بتنقيط املاء عليه. 

 راقب حركة املاء. 

.ء نحو الخارج يف جميع االتجاهاتيتناثر املا  :النتائج

تقذف املياه الساقطة خارج القـرص الـدوار، ولـو متكنـت مـن إبطـاء  ملاذا؟

هنـاك . حركة املاء لرأيت أن املاء يرتك أعىل القرص الدوار يف خـط مسـتقيم

قوة جذب للخارج تؤثر عىل جميـع األجسـام التـي تتحـرك  حركـة دائريـة، 

ـرك ح ـام تتـح ـذه األجـس ـت ـه ـطوإذا ترـك ـرك يف ـخ ـا  تتـح ـرة  فإنـه ـة ـح رـك
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مستقيم، وقد استخدمت هذه املعلومـة يف تصـميم آلـة بسـيطة لضـخ امليـاه، 

فاملاء الذي يتدفق عىل قـرص معـدين دوار ينشـئ مضـخة دائريـة تضـخ املـاء 

 .بفعالية كبرية من نقطة ألخرى
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الروافــع -50

بيان فعالية الرافعة  :الغرض

. قلام رصاص-كتب  4 :األدوات

 :الخطوات

 ضع الكتب فوق بعضها. 

  ضع إصبعك الصغري تحت حافة الكتاب الذي يف أسفل رصة الكتب وحاول

 .أن ترفعهم

 ضع أحد قلمي الرصاص تحت حافة الكتاب األسفل يف رصة الكتب . 

 ضع القلم الرصاص اآلخر تحت األول عىل مقربة من الكتاب . 

 الثاين وحاول رفع الكتباضغط عىل نهاية القلم الرصاص . 

من الصعب للغاية رفع الكتب بإصبعك وحده  لكن يسهل ذلك عنـد   :النتائج

 .استخدام القلمني

يكون القلامن ما يسمى بالرافعة حيث يعمل أحد القلمني مبثابـة نقطـة  ملاذا؟

وكلام زادت املسافة بني النقطة التي تضغط . للقلم الثاين) نقطة دوران (ارتكاز

. ا ونقطة االرتكاز كان من السهل رفع الجسم املوجود عىل الجهة املقابلةعنده

والروافع هي آالت بسيطة تضاعف القوة التـي تسـتخدمها وهـذا يجعـل رفـع 

 .األجسام الضخمة أسهل
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اإلضعـاف -51

.رشح  روافع النوع الثاين  :الغرض

عودان أسنان دائريان :األدوات

 :الخطوات

 بعرض إصبعك األوسط عند العقلة األوىل وتحت اإلصبعني ضع عود أسنان 

 .األول والثالث

 جرب كرس عود األسنان عن طريق الضغط بإصبعيك األول والثالث. 

 حرك عود األسنان قريبا من أطراف أصابعك. 

 مرة أخرى اضغط بإصبعيك محاوال كرس عود األسنان. 

ن عنـدما يكـون عنـد من الصعب بل من املسـتحيل كرس عـود األسـنا  :النتائج

 .نهايات أصابعك

وتقع . تعمل أصابعك مبثابة رافعة من النوع الثاين شبيهة بكسارة البندق ملاذا؟

نقطة الدوران أو االرتكاز عند نقطة اتصال األصابع باليد، ولذلك عنـدما يكـون 

عود األسنان أبعد ما ميكن من نقطة االرتكاز تكون القوة الالزمة لكرسه أكرب ما 

ن، أما وضع عود األسنان قريبا من نقطة االرتكـاز فيجعـل القـوة املطلوبـة ميك

 .لكرس العود أقل
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أفضل موضـع -52

.تحديد ما إذا كان موضع نقطة االرتكاز يؤثرعىل الرافعة  :الغرض

. عملة معدنية30 - قلم رصاص -مسطرة  :األدوات

 :الخطوات

  عىل القلم الرصاص عن طريق وضع املسطرةاصنع رافعة. 

  عىل املسطرة)  سم 10( بوصة 4حرك القلم الرصاص ليصبح تحت عالمة. 

  بوـصـة  1 عـمـالت ـبـني نهاـيـة املـسـطرة والعالـمـة املكـتـوب عليـهـا 10ـضـع

 ).سم 2.5(

  ،أضف  عمـالت عـىل الجانـب املقابـل؛ لرفـع العمـالت املعدنيـة الـعرشة

 . وسجل العدد الذي يلزم وضعه

  سم 20( بوصة 8حرك القلم حتى العالمة املكتوب عليها .( 

  عمالت عىل نهاية املسطرة10قم مرة أخرى بوضع . 

  ،أضف  عمـالت عـىل الجانـب املقابـل؛ لرفـع العمـالت املعدنيـة الـعرشة

 .وسجل العدد التي يلزم وضعه

ن لزم إضافة عدد قروش أكرث بكثري لرفـع القـروش الـعرشة عنـدما كـا  :النتائج

 ). سم 20(بوصة  8القلم موضوعا عند عالمة 

القلم واملسطرة يكونان آلة بسـيطة تسـمى الرافعـة، حيـث ميثـل القلـم  ملاذا؟

 القـوة الالزمـة مقـدار حولها الرافعـة، أمـا الجهـد فهـو نقطة االرتكاز التي تدور
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عـدد القـروش الالزمـة  يف هذه التجربة كان الجهـد هـو. لجعل الجسم يتحرك

كلام كانـت املسـافة بـني نقطـة الجهـد ونقطـة االرتكـاز .روش العرشةلرفع الق

 .أقل قصرية كان الجهد الالزم لتحريك الجسم املوجود عىل الطرف اآلخر

وأنت تتعرض لذلك يف األرجوحة عندما يتحرك الشخص األثقل وزنا نحو املركـز 

فعة أن تستطيع الرا. ليعادل وزن الشخص األقل وزنا الجالس عىل الطرف اآلخر

تجعل من رفع األشياء أو تحريكها أمرا سهال إذا كانت نقطة االرتكاز موضـوعة 

 .عىل مقربة من الجسم الذي يجب تحريكه
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العجلة واملحور -53

.توضيح كيف تجعل اآلالت العمل أسهل  :الغرض

  -  كوبـان ورقيـان - مقـص –  خيط - قلام رصاص -بكرة خيط فارغة  :األدوات

 . قلم تحديد-معدنية  عملة 20

 :الخطوات

  الصق النهاية املدببة لكـل قلـم مـن قلمـي الرصـاص بكلتـا نهـايتي بكـرة

 . تأكد أن قلمي الرصاص مثبتان بإحكام وال ينزلقان. الخيط الفارغة

 علق قلمي الرصاص، والبكرة بحافة منضدة باستخدام حلقتني من الخـيط .

 .قلمي الرصاص يف مستو واحدالصق الحلقتني باملنضدة مع التأكد من أن 

  ب(، و)أ(استخدم الرشيط وقلم التحديد لتسمية الكوبني.( 

  بكـل )  سم60( بوصة 24اثقب ثقبني يف أعىل كل كوب واربط خيط طوله

 .منهام كام هو موضح يف الشكل

  ًلف القلمني بعيدا عنك؛ لـيك يلتـف . بأحد القلمني) أ(الصق خيط الكوب

 .الخيط  كله حول القلم

 بالبكرة من الخـارج، ولـف القلمـني يف اتجاهـك؛ ) ب(لصق خيط الكوب ا

 .حول البكرة) ب(ليك يلتف خيط  الكوب 

  عىل البكرة) ب(إقلب أقالم الرصاص باتجاهك لتصفية خيط الكأس. 

 ضع عرشة عمالت يف الكوب أ. 
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 ضـع قروًشـا يف كـوب ب . ينبغي أن يكون الكـوب ب يف أعـىل موضـع لـه

.إىل أن يبدأ يف التحرك ألسفل ببطءًواحدا تلو اآلخر 

 راقب املسافة التي يتحركها كال الكوبني.

املوجودة  قروش يف كوب ب لرفع القروش العرشة 7 إىل 6يلزم وضع من  :النتائج

 .يتحرك كوب ب مسافة أكرب من التي يتحركها أ. يف كوب أ

 عـل الكـوب املتصـلاملسافة حول البكرة أكرب منها حـول قلمـي الرصـاص، وهـذا يج ملاذا؟

هـذه . تسـهل اآلالت العمـل. بالبكرة يتحرك أكرث يف كل مرة تدور فيها البكرة والقلـامن

 6اآللة املكونة من بكرة وقلم رصاص، تسمى العجلة واملحور، تحتاج فقط إىل قوة مـن 

 . قروش10 قروش لرفع حمل قدره 7إىل 
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شد الحـبل -54

. باستخدام جهازرشح مدى سهولة نقل األشياء  :الغرض

 اثنان من املكانس :األدوات

  مساعدان2 -) مرت3( قدم9حبل أو حبل قوي، 

 :الخطوات

 اربط الحبل مبقبض واحد. 

  20 لف الحبل حول مقابض املكنسة ثالث مرات أثنـاء احتجـازهم حـوايل 

 .من الحبل)  سم50(إنش 

 البعض ًاحرص عىل مساعدة املساعدين يف إبقاء املقبض بعيدا عن بعضهام 

 .أثناء سحب طرف الحبل الفضفاض

ًميكنك تحريك مقابض املكنسة معا عىل الرغم من محاولة املساعدين   :النتائج

 .الفصل بينها

يتم رضب قوتك من خالل عدد من .  تعمل املكنسة والحبل كنظام بكرة ملاذا؟

لذلك، لديك خمسة أضـعاف الجهـد أو القـوة . الحبال التي تعلق عىل املكانس

 .لتي يتم إجراؤها من خالل مساعديكا
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القصور الذايت: ًثامنا

:ميكنك إجراء التجارب اآلتية

 التصادم -55

 املزيد -56

 السقوط -57

 !ول لـلـهيا  -58

الضغط باإلبهام -59
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التصـادم -55

.إلثبات أن األجسام املتحركة لديها قصور ذايت:  الغرض

 سـيارة لعبـة - مسطرتان –جم حبة الجوز قطعة من طني التشكيل يف ح :األدوات

 كتابان سـمكهام - قلم رصاص - رشيط الصق -صغرية ميكنها التحرك عىل مسطرة 

 ) سم2.5( بوصة 1حوايل 

 :الخطوات

 ارفع أحد طريف املسطرة وضعه عىل أحد الكتابني. 

 الصق الطرف اآلخر للمسطرة مبنضدة. 

 سطرة ويبعد عنها مسافة الصق القلم الرصاص يف وضع عمودي عىل طرف امل

 .سيارتني

 ًاصنع جسام باستخدام الطني يشبه رجل الثلج. 

  غطـاء ًاجعل الجسم املصنوع من الطني مستويا من أسفل، وضعه برفق عىل

 عـن ترغـب يف أن يسـقط الجسـم املصـنوع مـن الطـني. محرك السيارة اللعبـة

 .السيارةالسيارة بسهولة؛ لذلك ال تضغط بشدة عىل الطني املوضوع عىل 

 ضع السيارة مع الجسم املصنوع من الطني املوضوع عليها أعىل املسطرة املرفوعة. 

 اترك السيارة واسمح لها بالتدحرج عىل املسطرة واالصطدام بالقلم الرصاص. 

  استخدم املسطرة األخرى لقيـاس بعـد املسـافة التـي سـقط عنـدها الجسـم

 .املصنوع من الطني من فوق السيارة

 ة مرات قبل رفع املسطرة بإضافة الكتاب الثاينكرر ذلك عد. 

 سجل بعد املسافة التي عندها يسقط الجسم من السيارة. 
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تتحرك السيارة املوضوع عليها الجسم املصنوع من الطني عـىل املـسطرة :  النتائج

وتتوقف عنـدما تـصطدم باملـسطرة، إال أن الجـسم يـستمر يف التحـرك . نحو األسفل

  .رةاملسطرة يف جعل الجسم يسقط عىل مسافة أبعد عن السيايتسبب رفع . لألمام

الجسم الطيني . أثناء تحرك السيارة عىل املسطرة نحو األسفل تزداد رسعتهاملاذا؟ 

عنـدما تـصطدم الـسيارة بـالقلم الرصـاص تتـسبب قـوة . له رسعة السيارة نفسها

تكمل التحرك التأثري يف جعل السيارة تتوقف، لكن الجسم الطيني حر الحركة فيس

زيادة ارتفاع املسطرة يتسبب يف جعـل الـسيارة تـصل . لألمام حتى توقفه قوة ما

ًإىل رسعة أعىل قبل اصطدامها بالقلم الرصاص، ومن ثم يرتك الجسم الطيني أيضا 

كلام تحرك الجسم الطيني أرسع كانت املسافة التـي يحلـق . السيارة برسعة أعىل

  . وجزيئات الهواء أكرببها قبل أن توقفه قوة الجاذبية

 كال من السيارة والجسم الطيني لديهام قصور ذايت وهو مقاومة التغـري الحـادث 

فبمجرد أن بدأتا الحركة تستمران يف ذلك إىل أن توقفهام قوة خارجية . يف الحركة

أوقـف القلـم الرصـاص حركـة الـسيارة، . تعمل ضدهام؛ مـام يـؤدي إىل تـوقفهام

 مـن حركـة الجـسم الطينـي نحـو األمـام حيـث سـحبت وأبطات جزيئات الهـواء

  .الجاذبية الجسم نحو األسفل
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املزيـد -56

.بيان تأثري الوزن عىل القصور الذايت:  الغرض

 ربـاط مـن -)  لـرت2( كـوارت 2زجاجة مرشوبات غازية بالسـتيكية سـعتها  :األدوات

 . مسطرة– مقص –)  سم30( بوصة 12 خيط طوله -املطاط 

 :الخطوات

 بط الخيط برباط املطاطار. 

 ضع رباط املطاط حول الزجاجة من أسفل. 

 اسحب الخيط إىل أن تبدأ الزجاجة يف الحركة. 

 قس مقدار متدد رباط املطاط. 

 امأل الزجاجة ماء. 

 ًاسحب الخيط إىل أن تتحرك الزجاجة، وقس مجددا مقدار متدد رباط املطاط.

لكنه يتمـدد عندما تكون الزجاجة فارغة، ًيتمدد رباط املطاط بقدر ضئيل جدا : النتائج

 .أكرث بكثري عندما تكون ممتلئة باملاء

ًمتدد رباط املطـاط بقـدر ضـئيل جـدا عنـد . القصور الذايت هو مقاومة الحركةملاذا؟ 

.  ًتحريك الزجاجة الفارغـة؛ ألن الزجاجـة لـديها مقاومـة ضـئيلة جـدا ضـد تحريكهـا

.  الفارغـةومتها للحركة أكرب مـن مقاومـة الزجاجـةوالزجاجة اململوءة باملاء أثقل، ومقا

ونتيجة لذلك يتمدد رباط املطاط أكرث عند تحريك الزجاجة األثقـل اململـوءة باملـاء، 

 . ومن ثم فإنه بزيادة الوزن، يزداد القصور الذايت
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السقـوط -57

.نتيجة القصور الذايتبيان أن الجسم يستمر يف الحركة   :الغرض

 كريس أو عربة بعجالت–كتب  5 :األدوات

 :الخطوات

 ضع الكتب فوق بعضها عىل حافة مقعد الكريس.

 ادفعه لألمام ثم أوقفه برسعة. 

 .تتحرك الكتب نحو األمام وتسقط عىل األرض  :النتائج

يبقـى الجسـم . القصور الـذايت هـو مقاومـة أي تغـري يحـدث يف الحركـة ملاذا؟

 .تحرك عىل حالته من الحركة ما مل تؤثر عليه قوة توقفهامل

وهي ليسـت مربوطـة .  تتحرك الكتب بالرسعة نفسها التي يتحرك بها الكريس

به، ومن ثم  تستمر الكتب يف الحركة نحو األمام عندما يتوقف الكريس، وكانت 

وال الكتب لتستمر يف الحركة نحو األمام يف الهواء إىل أن تصطدم بجسم آخـر لـ

ًوتصطدم أيضا جزيئات الهواء بالكتـب؛ .  أن قوة الجاذبية تسحبها نحو األسفل

 .مام يؤدي إىل إبطاء حركتها نحو األمام
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!ـوللـلـهيا  -58

.ًلبيان أنه بسبب القصور الذايت يبقى الجسم ساكنا  :الغرض

. كرة تنس-عربة  :األدوات

 :الخطوات

 ع كرة التنس يف منتصف قاع العربةض.

 حرك العربة برسعة نحو األمام. 

عندما تتحرك العربة نحو األمام، تصطدم الكـرة بـالجزء الخلفـي مـن   :النتائج

 .العربة

يبقـى الجسـم . القصور الـذايت هـو مقاومـة أي تغـري يحـدث يف الحركـة ملاذا؟

 .ًالساكن ساكنا إىل أن تؤثر عليه قوة تحركه

وبسبب القصور الذايت للكرة تبقـى سـاكنة . س ليست مربوطة بالعربةكرة التن

 .عىل الرغم من أن العجلة تتحرك نحو األمام

 . يف الواقع أن العربة تتحرك من تحت كرة التنس الساكنة
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الضغط باإلبهـام -59

.ايتبيان كيف تؤثر القوى عىل القصور الذ  :الغرض

. مشبك غسيل-  بطاقة فهرسة -كوب رشب  :األدوات

 :الخطوات

 ضع مشبك الغسيل فوق البطاقـة . ضع بطاقة الفهرسة فوق فوهة الكوب

 .بحيث يكون فوق منتصف الكوب

 ارضب البطاقة برسعة وقوة مبارشة إىل األمام باستخدام إصبعك. 

 كرر التجربة عدة مرات. 

سقط مشبك الغسـيل معتـدال داخـل الكـوب، يف نصف عدد املرات، ي  :النتائج

 .ًويف النصف اآلخر ينقلب ويسقط رأسا عىل عقب يف الكوب

تتحـرك البطاقـة . يؤثر إصبعك بقوة عـىل البطاقـة ويحركهـا نحـو األمـام ملاذا؟

. ًبرسعة شديدة لدرجة أنها تنقـل قـدرا ضـئيًال مـن القـوة إىل مشـبك الغسـيل

يجة سحب الجاذبيـة لـه عنـدما فقـد يسقط املشبك ألسفل يف وضع معتدل نت

إذا مل ترضب البطاقـة مبـارشة إىل األمـام بقـوة كافيـة فإنهـا . دعم البطاقـة لـه

تسحب املشبك من أسفل إىل األمام بينام تسحب الجاذبية قمته إىل أسفل مام 

 .يتسبب يف انقالبه قبل سقوطه
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الفيزيـــاء 

البالون الصاروخي -60

.بيان أن القوى غري املتزنة تصدر عنها حركة  :لغرضا

 - خيط – مقص – شفاطة مرشوبات -)مرت 1عصا طولها (عصا ياردية  :األدوات

.  رشيط الصق-كرسيان –) سم23( بوصة 9بالون 

:الخطوات

  من شفاطة املرشوبات)  سم 10(بوصة  4قص قطعة طولها. 

  طمن الخي)  مرت4.5( أقدام ونصف 3قص حوايل. 

 4ضع الكرسـيني عـىل بعـد حـوال . أدخل طرف الخيط يف قطعة الشفاطة 
 .عن بعضهام البعض)  مرت 4(قدم 

 ًاجعل الخيط مشدودا قدر اإلمكان. اربط الخيط بظهري الكرسيني. 

 انفخ البالون واربط النهاية املفتوحة له. 

 حرك الشفاطة نحو أحد طريف الخيط. 

 تخدام الرشيط الالصقالصق البالون املنفوخ بالشفاطة باس. 

 اترك البالون. 

 عنـد تتوقف الحركة. تنطلق الشفاطة مع البالون امللتصق بها عرب الخيط :النتائج

.ًنهاية الخيط أو عندما يفرغ البالون متاما

ُينص قانون نيوتن للفعل ورد الفعل عـىل أنـه عنـدما يـدفع الجسـم  ملاذا؟

ًفتوحا، دفعـت جدرانـه الهـواء فإنه يندفع إىل الخلف عندما كان البالون م

 نحـوللخارج، عندما ضغط البالون عىل الهواء اندفع الهواء وتحرك البـالون

158
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 .ًاألمام ساحبا الشفاطة معه

.ًالخيط والشفاطة معا أبقيا البالون املنطلق كالصاروخ عىل مسار مستقيم

159تاسعا: الحركـة
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!الرضبـة -61

.دامهابيان ما يحدث للطاقة بعد استخ  :الغرض

 - كتـاب – رشيـط الصـق -)  سم60( بوصة 24 خيط طوله -مسطرة  :األدوات

 .  مسطرة-كرتان صغريتان من املطاط متساويتا الحجم 

 :الخطوات

 - 

  سم60( بوصة 24قص قطعة من الخيط طولها .( 

 أدخل أحد طريف املسطرة يف كتاب. 

 اربط منتصف الخيط حول طرف املسطرة. 

 غاية من الرشيط الالصق لـربط األطـراف املتدليـة ًاستخدم قطعا صغرية لل

يلتصق الرشيط بصورة أفضـل عنـدما تكـون الكرتـان . من الخيط بالكرتني

 .نظيفتني، وخاليتني من الزيوت

 الخيطان املربوطان بكلتا الكرتني البد أن يكونا متساويني يف الطول. 

 ًاسحب الكرتني بعيدا عن بعضهام البعض ثم افلتهام. 

ًتستمر الكرتان يف االصـطدام ببعضـهام الـبعض واالرتـداد بعيـدا عـن   :النتائج

 .بعضهام البعض إىل أن تتوقفا عن الحركة يف نهاية املطاف

ينص قانون بقاء الطاقة عـىل أن الطاقـة ال تفنـى وال تسـتحدث مـن  ملاذا؟

 إفـالت. والطاقة التي رفعت الكـرتني إىل موضـع أعـىل مصـدرها أنـت. العدم

ح للطاقـة التـي نشـأت عـن االرتفـاع، وهـي طاقـة الوضـع، أن الكرتني سـم
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تتبادل الكرتان الطاقة مع بعضـهام . تتحول إىل طاقة حركة؛ أي طاقة حركية

ًكام أنهـام أيضـا تتلقيـان دفعـا يف االتجـاه املضـاد . البعض عند اصطدامهام ً

وتتوقف الكرتـان عـن الحركـة . يتسبب يف تحركهام إىل الخلف بعد التالمس

الطاقـة الحراريـة، : ما تتحول طاقتهام إىل أشكال أخرى من الطاقة، مثلعند

 .والصوتية
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الخارس-62

.تحديد تأثري الكتلة عىل الطاقة الحركية  :الغرض

  كتلـة - قلـم رصـاص -  أوراق -  رشيط الصـق - دلو صغري -منضدة  :األدوات

 . طني- مقص –) مرت 1(ياردة  1 حبل طوله -خشبية 

 :لخطواتا

 اربط الخيط بقبضة الدلو. 

 يلزم أن يكون الخيط طويًال مبا . ثبت الطرف املقابل للخيط بحافة املنضدة

 ). سم2.5(بوصة  1يكفي للسامح للدلو بالتأرجح فوق األرضية بحوايل 

 ضع الورقة عىل األرضية تحت الدلو املتديل. 

 ضع الكتلة الخشبية عىل األرضية أمام الدلو املتديل. 

 ضع عالمة عـىل . سحب الدلو للخلف، ودعه يتأرجح نحو الكتلة الخشبيةا

 .املوضع الذي  انتقلت إليه الكتلة عىل الورقة

 ًضع الكتلة الخشبية مجددا عىل األرضية أمام الدلو املتديل. 

 ًضع قطعا كبرية من الطني يف الدلو؛ لزيادة وزنه. 

  مـن قبـل ثـم دعـه اسحب الدلو للخلف إىل املوضع نفسه الذي كان فيـه

 .يتأرجح نحو الكتلة الخشبية

 ضع عالمة عىل موضع الكتلة الخشبية عىل الورقة. 

 .تتحرك الكتلة الخشبية مسافة أبعد عندما يصدمها الدلو األثقل  :النتائج
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ُرفع الدلو إىل االرتفاع نفسه يف كل مرة، مام أدى إىل الحفاظ عىل رسعة   ملاذا؟

) طاقة الحركة(تزيد الطاقة الحركية . زاد وزن الدلوعندما أضيف الطني، . ثابتة

كان للدلو األثقل طاقة أعىل عندما صـدم الكتلـة . بزيادة كتلة الجسم املتحرك

 .الخشبية وبالتايل، فإنه دفعها إىل موضع أبعد عىل الورقة

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



الفيزيـــاء  164

الطائرة الهليوكوبرت -63

لوزن عىل رسعة دوران طائرة هيليوكوبرت مصنوعة تحديد كيفية تأثري ا  :الغرض

 .من الورق

 - مقـص – ورقـة مـن مفكـرة - قلـم رصـاص - أوراق –ثالثة مشابك  :األدوات

 مسطرة

 :الخطوات

 اثن صفحة واحدة من الورق وقصها إىل نصفني من ناحية الطول. 

 خذ أحد النصفني وطبقه إىل نصفني من ناحية الطول. 

  قاعـدة املثلـث . مثلـث عـىل أحـد حـواف الورقـةاستخدم املسطرة لرسـم

 9(بوصـة  6 بوصـة إىل 4، وأحد أضالعه يرتاوح بـني )سم 3( بوصة 1طولها

 .انظر الرسم. عىل عالمات املسطرة)  سم14سم إىل 

 قص كلتا طبقتي الورق. قص املثلث. 

  افتح الورقة وقص من الثنية التي يف املنتصف حتى النقطة املشار إليهـا يف

 . وبذلك تحصل عىل الجناحنيالرسم،

 اثن األطراف نحو املركز وضع مشبك أوراق باألسفل. 

 اثن الجناحني يف االتجاهات املعاكسة. 

 امسك الهليوكوبرت فوق رأسك ثم اتركها. 

  ًأضف أعدادا مختلفة من مشابك الورق واحدا تلو األخر، وأفلـت الطـائرة ً

 .بعد كل إضافة

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



165الحركـة: تاسعا

 مشبكالحظ رسعة الدوران بعد إضافة كل .

تزداد رسعة الدوران بزيادة الوزن، لكـن عنـد زيـادة الـوزن نصـل إىل   :النتائج

نقطة يتسبب عندها الـوزن اإلضـايف يف سـحبها ألسـفل بالرسعـة نفسـها التـي 

 .تتحرك بها األجنحة ألعىل وتسقط الطائرة مثل أي جسم ساقط

احني يف جميـع عندما تسقط الطائرة يندفع الهواء للخارج من أسفل الجن ملاذا؟

زيـادة . يصطدم الهواء بجسم الطائرة؛ مام يتسبب يف جعلها تـدور. االتجاهات

الوزن بإضافة املزيد من مشابك األوراق تتسـبب يف جعـل الهليوكـوبرت تسـقط 

الزيـادة يف حركـة الهـواء . أرسع، وتزداد كمية الهواء املصطدم بجسـم الطـائرة

 .رانتحت الجناحني تؤدي إىل زيادة رسعة الدو
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ميينا أم يسارا؟ -64

 مـن تحديد كيف يؤثر موضع الجناح عىل اتجاه دوران طائرة هيليكـوبرت :الغرض

 .الورق

)63املستخدمة يف تجربة (طائرة هيليكوبرت من الورق  :األدوات

 :الخطوات

 امسك بالطائرة فوق رأسك ثم أفلتها. 

 الحظ االتجاه الذي ستدور فيه. 

 االتجاه املعاكس وأفلت الطائرة من فوق رأسك مجددااثن الجناحني يف .

 األميـن تدور الطائرة يف اتجاه عكس عقارب الساعة عندما يكون الجناح  :النتائج

 .منحنيا نحوك، وتدور يف اتجاه عقارب الساعة عندما يعكس الجناحان

يندفع الهواء خارجا من أسفل كل جناح يف كل االتجاهات عندما تسـقط  ملاذا؟

 . الطائرة، ويصطدم الهواء بجسم الطائرة متسببا يف دفعها إىل األمام

ُيدفع نصفا جسم الطـائرة نحـو األمـام مـام يتسـبب يف تـدويرها حـول نقطـة 

 .توضح الرسمتان اتجاه الحركة. مركزية
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ما مقدار املـسافة؟ -65

.تحديد كيف تؤثر بنية السطح عىل الحركة عليه  :الغرض

 - مقص – رباط من املطاط - مشبك أوراق - مسطرة -ورق ملصقات  :األدوات

 - ورق شـمعي - قلـم – خـيط -) مـل236(أوقية  8زجاجة من الصمغ سعتها 

 ورق صنفرة

 :الخطوات

  من ورق امللصقات) سم 25×12(بوصة  10×5قص بطاقة أبعادها. 

 2عـىل بعـد )سـم1( بوصـة 0.5طبق البطاقة وقص رشيحة طولهـا  حـوايل 

 .من نهاية البطاقة) سم5(بوصة 

 ضع مشبك األوراق يف الرشيحة واجعل رباط املطاط ينزلق عىل  املشبك . 

  ولفهـا حـول ربـاط )سـم 25( بوصـة  10قص قطعة من الخـيط طولهـا  ،

 .املطاط

 ضع الورقة عىل منضدة. 

 ضع زجاجة الصمغ عىل طرف البطاقة. 

 اسحب الخيط برفق لتجعل رباط املطاط مستقيام. 

 مة عىل البطاقة عند نهاية رباط املطاط واكتب كلمة البدايةضع عال. 

 اسحب الخيط إىل أن تبدأ البطاقة يف التحرك. 

 ّدون مقدار متدد رباط املطاط. 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



169الحركـة: تاسعا

 الصق ورقة من الورق الشمعي وورقة من ورق الصنفرة عىل املنضدة. 

  حرك البطاقة مع زجاجة الصمغ عـىل ورقـة الشـمع وورقـة الصـنفرة عـن

 . الخيططريق سحب

 الحظ مقدار متدد رباط املطاط كل مرة. 

أقل مقدار لتمدد رباط املطاط يحدث عندما تكون البطاقة موضـوعة  :النتائج

 ..عىل ورقة الشمع وأكرب مقدار عندما تكون موضوعة عىل ورقة الصنفرة

يضغط وزن زجاجة الصمغ عىل البطاقة ألسفل عـىل السـطح املوضـوعة  ملاذا؟

ب البطاقة أسهل بكثـري عـىل ورقـة الشـمع منـه عـىل ورقـة عليه، ويكون سح

الـصـــنفرة بـســـبب االحتـكـــاك،

واالحتكاك هو قوة تقاوم الجسم 

املتـحـرك متـسـببة يف توقـفـه ـعـن 

ـة ـاك . الحرـك ـوة االحتـك ـزداد ـق ـت

ـي  ـطح الـت ـونة األـس ـادة خـش بزـي

ـبعض ـها اـل ـس بعـض ـرك عـك . تتـح

ـسـطح ورـقـة الـشـمع أنـعـم ـمـن 

ـسـطح ورـقـة الـصـنفرة أو ـسـطح 

ـد ـوة املنـض ـؤثر بـق ـايل، ـي ة، وبالـت

 .احتكاك أقل عىل البطاقة 

صمغ
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 تحول الطاقة -66

 .بيان تأثري االرتفاع عىل طاقة الجسم املتحرك  :الغرض

 كـوب ورق - قلـم رصـاص - مسطرة بها تجويف يف منتصفها -كتاب  :األدوات

 . بلية– مقص –) مل 236(أوقية  8سعته 

 :الخطوات

 من أعىل كوب الورق) سم 2.5(بوصة  1قص مقطع مربع طول ضلعه. 

 ينبغي أن تلمس نهاية املسطرة الجـزء الخلفـي . ضع الكوب عىل املسطرة

 .للكوب

 ارفع النهاية األخرى للمسطرة وضعها عىل القلم الرصاص. 

  ضع البلية يف التجويف املوجـود يف منتصـف املسـطرة عنـد الجـزء األكـرث

 .أفلت البلية والحظ الكوب. ًارتفاعا لها

 اية املسطرة وضعها عىل حافة الكتابارفع نه. 

 ًضع مرة أخرى البلية يف التجويف عند الجزء األكرث ارتفاعا للمسطرة. 

 أفلت البلية والحظ الكوب. 

 إضافية يتحرك الكوب عندما تصطدم به البلية، ويتحرك الكوب مسافة  :النتائج

 .عندما تكون املسطرة مستندة عىل الكتاب
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 السكون طاقة وضع، وكلـام زاد ارتفـاع موضـع الجسـم لألجسام يف وضع ملاذا؟

عندما تسـقط األجسـام أو تتـدحرج . عن سطح األرض كانت طاقة وضعه أكرب

 – طاقة الحركة –نحو األسفل عىل منحدر تتحول طاقة الوضع إىل طاقة حركية 

ًوزيادة االرتفاع الذي تتدحرج منه البلية أعطاها مزيدا من الطاقة مام تسـبب 

 .ها تصطدم بالكوب بقوة أكربيف جعل
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التدحرج -67

.تحديد كيف تؤثر األسطح املختلفة عىل االحتكاك  :الغرض

 10 - كتابـان كبـريان- ربـاط مطـاط -) سـم60(بوصـة 24خيط طوله  :األدوات

 مسطرة-أقالم تحديد دائرية

 :الخطوات

 ضع الكتابني فوق بعضهام البعض عىل منضدة.

 ط حول الكتاب املوجود باألسفلاربط الخي. 

 علق الخيط برباط املطاط. 

 حرك الكتابني عن طريق سحب رباط املطاط. 

 قس مقدار متدد رباط املطاط. 

 ضع األقالم العرشة تحت كومة الكتب. 

 حرك الكتب عن طريق سحب رشيط املطاط. 

 الحظ مقدار متدد رشيط املطاط. 

ً عندما يكون الكتاب األسفل موضـوعا يتمدد رباط املطاط مبقدار أكرب  :النتائج

عىل املنضدة يف وضع مستو مـن متـدده عنـدما يكـون الكتـاب موضـوعا عـىل 

 .األقالم

االحتكاك قوة تحاول إيقاف الحركـة، وينزلـق السـطح املسـتوي للكتـاب  ملاذا؟

 .عىل املنضدة وتتدحرج األقالم الدائرية عليها أيضا
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اك أقل من األجسام التـي تنزلـق، ومـن األجسام التي تتدحرج تتسبب يف احتك

 .ثم يكون هناك احتكاك أقل بني األقالم واملنضدة منه بني الكتاب واملنضدة
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السيارة الهوائية  -68

.بيان كيف تتأثر الحركة باالحتكاك  :الغرض

)  سم23( بوصة 9 بالون -خيط فارغة  بكرة - قلم رصاص -ٍورق مقو  :األدوات

 . ورق من دفرت- صمغ - مقص – مسطرة -

 :الخطوات

  سم من الورق املقوى 10بوصة  4قص مربعا طول ضلعه. 

 استخدم القلم الرصاص لعمل فتحة يف منتصف مربع الورق املقوى. 

 الصق بكرة الخيط الفارغة عىل الفتحة املوجود يف الورق املقوى. 

 لبكرة مصطفة مـع الفتحـة املوجـودة يف تأكد من أن الفتحة املوجودة يف ا

 .الورق املقوى

  ضع نقطة من الصمغ حول قاعدة البكرة. 

 اتـرك . قص دائرة من الورق والصقها عـىل النهايـة العلويـة لبكـرة الخـيط

 .الصمغ عدة ساعات ليجف

  استخدم القلم الرصاص لعمل فتحة يف الدائرة الورقية بحيث تكون الفتحة

 .مصطفة مع فتحة البكرة

 ضع الورق املقوى عىل سطح ناعم مثل املنضدة. 

 اضغط عىل الورق املقوى والحظ حركته. 

 انفخ البالون ولف نهايته. 

 مد فتحة البالون عىل قمة البكرة . 
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 فك البالون، واضغط ضغطة خفيفة عىل الورق املقوى، والحظ حركته.

ن لكنهـا تنزلـق تتحرك السيارة الهوائية ملسافة قليلـة جـدا دون البـالو :النتائج

 .بسهولة عىل املنضدة عندما يتدفق الهواء عرب البكرة

الهواء املتدفق من البالون عرب الفتحات يشكل طبقـة رقيقـة مـن الهـواء  ملاذا؟

 .بني الورق املقوى واملنضدة

مـام ) القوة التي تحاول إيقاف الحركـة (طبقة الهواء هذه تقلل من االحتكاك 

 .عة عرب املنضدةيسمح للسيارة بالتحرك برس
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مجداف القارب -69

.بيان قانون نيوتن للفعل ورد الفعل  :الغرض

)  سم10(بوصة  4 وعاء ماء عمقه – مقص – رباط مطاط -ٍورق مقو  :األدوات

  مسطرة-عىل األقل 

 :الخطوات

 سم من الورق املقوى10 بوصة 4 ًقص مربعا طول ضلعه  . 

 ع يف نقطة، وقطع مربع طول ضلعه اصنع قاربا عن طريق قص أحد األضال

 .من الطرف املقابل)  سم5(بوصة  2

  ـاده ـل أبـع ـوى واجـع ـورق املـق ـن اـل ـدافا ـم ـص مـج ـة 1ًـق ـة 2× بوـص بوـص

 ).سم 5×سم2.5(

 لف رباط املطاط حول نهايات القارب. 

 أدخل املجداف بني جوانب رباط املطاط. 

 طاطلف املجداف املصنوع من الورق املقوى يف اتجاهك للف رباط امل. 

 ضع القارب يف وعاء املاء واترك املجداف. 

 الحظ اتجاه الحركة. 

 لف رباط املطاط يف االتجاه املعاكس عن طريق لف املجداف بعيدا عنك. 

 ضع القارب يف املاء واترك املجداف . 

 الحظ اتجاه الحركة. 
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يتحرك القارب لألمام يف املرة األوىل ويتحرك للخلف عند لف املجداف   :النتائج

 .يف االتجاه املعاكس

ينص قانون نيوتن للفعـل ورد الفعـل عـىل أن األجسـام عنـدما تصـطدم  ملاذا؟

ولـف . ببعضها البعض فإنها ترد بقوة مسـاوية يف املقـدار ومضـادة يف االتجـاه

املجداف تسبب يف دورانه واصطدامه باملاء، وعندما اصطدم املجداف باملاء رد 

تحرك القارب يف االتجاه املضاد للمجـداف، أي وقد . املاء؛ وبذلك تحرك القارب

 .أنه غري اتجاهه عندما تغري اتجاه املجداف
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مكبح الريـح -70

بيان تأثري االحتكاك عىل الحركة  :الغرض

 - مسـطرة - بكرة خيط فارغة من الستايروفوم- مشبكا أوراق -خيط  :األدوات

 - مقـص -(ي الغـرضبطاقة فهرسـة سـتؤد( ورق جامد -رشيط من السيلوفان 

 إبرة خياطة

 :الخطوات

  اطلب من شخص كبري أن يقطع أربـع فتحـات عـىل شـكل رشائـح بزاويـة

 .قامئة يف بكرة الخيط

  من الـورق ) سم 4 × 7.5( بوصة 1.5× 3قص أريع بطاقات أبعاد كل منها

 .الجامد

  وثبته بأحد جوانب البكرة ) سم 40(بوصة  16ًقص خيطا طوله. 

 شابك األوراق بنهاية الخيطّعلق اثنني من م. 

 ضع إبرة الخياطة يف منتصف البكرة. 

 لف الخيط حول البكرة. 

 امسك إبرة الخياطة، والحظ رسعة الخيط املفكوك. 

 أدخل البطاقات األربعة يف الفتحات املوجودة يف البكرة. 

 لف الخيط حول البكرة. 

 امسك إبرة الخياطة، والحظ رسعة الخيط املفكوك. 

.دور البكرة أبطأ عندما تكون البطاقات الورقية موضوعةت  :النتائج
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تتسبب الجاذبية يف سقوط مشبيك األوراق وسحب الخيط املربوط بهام،  ملاذا؟

االحتكاك هو . وأثناء دوران الخيط يف االتجاه املعاكس يتسبب يف دوران البكرة

يـدفع . ءمقاومة الحركة، وهناك احتكاك بني البطاقات الورقية وجزيئـات الهـوا

الهواء البطاقات الورقية يف اتجـاه معـاكس أثنـاء دوران البكـرة مـام يـؤدي إىل 

 .تقليل رسعة الدوران 
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مسافة أبعـد -71

.تحديد تأثري الوزن عىل طاقة الجسم املتحرك  :الغرض

  عصـا يارديـة - بـرطامن دائـري كبـري - برطامن دائري صغري -كتابان  :األدوات

 )ها مرتعصا طول(

 :الخطوات

  ًضع حافة أحد الكتابني عىل الكتاب اآلخر؛ لتكوين مستو مائل. 

 ضع الربطامن الصغري أعىل املستوى املائل. 

 قس املسافة بني النقطة التي يقف عندها الربطامن ونهاية الكتاب. 

 اترك الربطامن الكبري يهبط عىل املستوى املائل وقس املسافة التي يقطعها.

الربطامن األكرب واألثقل وزنا يتدحرج حتى نقطة أبعـد مـن الـربطامن   :النتائج

 .األخف

ملا كان احتكاك الهواء والكتاب واألرضية ثابتا يف كلتا التجربتني فإنـه لـن  ملاذا؟

 .يؤخذ يف االعتبار، فالفرق األسايس هنا هو وزن الربطامنني

تم حسـاب طاقـة يـ. كلام كان وزن الجسم املتدحرج أكـرب كانـت الطاقـة أكـرب

عنـد . الربطامنات املتدحرجة برضب وزن كل برطامن يف ارتفاع املستوى املائـل

ثبوت ارتفاع املستوى املائل يكون العامل الوحيد املسؤول عن التغري يف مسافة 

 .التدحرج  هو الوزن
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املاء املهتز -72

.بيان تأثري االحتكاك عىل الحركة  :الغرض

 عصـا يارديـة -ذو غطـاء ) لـرت  1( كـوارت 1 بـرطامن سـعته -كتابان  :دواتاأل

 )عصا طولها مرت (

 :الخطوات

  انظـر (ًضع حافة أحد الكتابني عـىل الكتـاب اآلخـر؛ لتكـوين مسـتو مائـل

 ).الرسم

 أغلق الربطامن الفارغ وضعه أعىل املستوى املائل. 

 اترك الربطامن. 

  من نهاية الكتابقس املسافة التي يقطعها الربطامن. 

 امأل ثالثة أرباع الربطامن ماء. 

 أحكم غلق الغطاء وضع الربطامن الذي به ماء أعىل املستوى املائل. 

 اترك الربطامن وسجل املسافة التي يقطعها الربطامن. 

.يتدحرج الربطامن الفارغ إىل مسافة أبعد  :النتائج

بتا يف كلتا التجربتني فإنـه لـن ملا كان احتكاك الهواء والكتاب واألرضية ثا ملاذا؟

ـار ـة . يؤـخـذ يف االعتـب ـرب 71يف تجرـب ـا أوزان أـك ـي لـه  اكتـشـفنا أن األجـسـام الـت

تتدحرج مسافة أبعد، ويف هذه التجربة يتسبب املـاء يف جعـل الـربطامن أكـرب 

وزـنــا إال أن اـملــاء ـيــرتطم ـبــالربطامن ـمــن اـلــداخل أثـنــاء تدحرـجــه ـعــىل
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 زيادة االحتكاك داخـل الـربطامن وبـذلك يحتـاج املستوى املائل؛ مام يؤدي إىل

 .تحريك الربطامن مع املاء املهتز داخله مزيدا من الطاقة
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القالب الدوار -73

.بيان كيف تتأثر رسعة دوران جسم ببعده عن املركز  :الغرض

 ورقة مـن أوراق القـص - بلية -مشغل أسطوانات  قالب كعك دائري  :األدوات

 مقص- بكرة واحدة من الرشيط الالصق-) أي لون(واللصق 

 :الخطوات

 قص دائرة من الورقة بحيث ميكن وضعها داخل القالب الدائري. 

 ضع بكرة الرشيط الالصق يف منتصف املنضدة الدوارة ملشغل األسطوانات.

 ضع قالب الكيك مع الورقة املبطنة له أعىل بكرة الرشيط  الالصق. 

 عـة منخفضـة وقـم بتعـديل موضـع البكـرة شغل مشغل األسطوانات برس

 .والقالب بحيث تضعهام يف مركز املنضدة الدوارة متاما 

  زود رسعة املشغل إىل الرسعة العالية. 

 ضع البلية يف مواضع مختلفة يف القالب الدوار . 

  الحظ رسعة تحرك البلية. 

 ضع البلية يف منتصف القالب الدوار متاما. 

ع عندما تكون موضـوعة قريبـا مـن جانـب القالـب تتحرك البلية أرس  :النتائج

 .بينام تظل يف مكانها عند وضعها يف مركزه

تتوقف رسعة . تتسبب حركة دوران القالب يف تحريك البلية نحو الخارج ملاذا؟

البلـيـة ـعـىل ـمـدى قربـهـا ـمـن املرـكـز اـلـدوار؛ فكـلـام كاـنـت أـقـرب إىل املرـكـز
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إىل نقطة عندها تكون رسعة البلية تحركت ببطء أكرث نحو الخارج إىل أن تصل 

ًنحو الخارج صفرا، وهذه هي نقطة املركز متاما ً. 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥
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جريان الفلفل -74

 هـو جعل الفلفل األسود يتدفق يف سلطانية مـاء بحيـث يكـون الصـابون :الغرض

 .مصدر طاقته 

) ـلـرتان (ـكـوارت  2 ـسـلطانية ـسـعتها - عـيـدان أـسـنان -فلـفـل أـسـود  :األدوات

  صحن صغري- سائل تنظيف -باملاء مملوءة 

 :الخطوات

 انرث الفلفل عىل سطح املاء يف السلطانية. 

  ضع بضع قطرات من سائل التنظيف  يف الصحن الصغري واغرس نهاية أحد

 .عيدان األسنان يف سائل التنظيف

 أدخل الطرف الرطب لعود األسنان يف منتصف الفلفل. 

 بون ومألهـا مبـاء نظيـف قبـل مالحظة البد من غسل السلطانية من الصـا

 .إعادة التجربة

.ينترش الفلفل من مركز السلطانية  وينتقل إىل جوانبها  :النتائج

. كل حبة فلفل تترصف كام لو كانت تلعـب لعبـة شـد الحبـل ضـد املـاء ملاذا؟

 عندما يكون املاء نظيفا تسحب جزيئـات املـاء السـطحية حبـات الفلفـل بقـوى

هات، أما وضع الصابون يف املنتصف فقد أضعف مـن متساوية يف جميع االتجا

املـاء سحب جزيئات املاء لحبات الفلفل يف هـذه املنطقـة، وسـحبت جزيئـات 

 .النظيف األكرث قوة حبات الفلفل عرب سطح املاء نحو جوانب السلطانية

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



187الحركـة: تاسعا
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أي اتـجـاه؟ -75

لهتحديد كيف يؤثر حجم البالون عىل ضغط الهواء داخ  :الغرض

 12 أنبوب مـن البالسـتيك طولـه -)  سم23( بوصة 8بالونان دائريان  :األدوات

  مشبك غسيل– رباط مطاط -) سم30(بوصة 

 :الخطوات

 ضع أحد طريف أنبوب البالستيك داخل فوهة أحد البالونني. 

 استخدم رباط املطاط لتثبيت فوهة البالون بإحكام حول نهاية األنبوب . 

 البالونانفخ يف األنبوب مللء . 

  هذا مـن شـأنه أن يبقـي . اثن األنبوب من منتصفه وثبته مبشبك املالبس

 .الهواء داخل البالون 

  انفخ البالون غري املربوط إىل نصف حجم الهواء املوجـود يف البـالون األول

تقريبا، ثم قم بيل عنق البالون ملنع ترسب الهواء ثم أدخـل الطـرف الحـر 

 .بالون من األنبوب يف فوهة هذا ال

 امسك فوهة البالون الصغري بإحكام حول األنبوب وقم بإزالة املشبك . 

 الحظ تغري حجم البالونني. 

.يتقلص البالون الصغري  :النتائج

لو استطعت تقسيم البـالون الكبـري إىل نصـفني سـتكون كميـة الهـواء يف ملاذا؟

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥
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 مبفـرده إال أن أحد النصفني مساوية لكمية الهواء املوجودة يف البـالون الصـغري

 .حجم النصف سيكون أصغر كثريا من حجم البالون املنفرد

عند مقارنة كميات متساوية من جزيئات الهواء نجد أن البالون الصغري يتمدد 

 .متددا أكرب  ويدفع بهوائه إىل البالون األكرب 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥
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ًالتحليق بعيدا -76

 .دل الضغطبيان حركة الهواء نتيجة عدم تعا  :الغرض

 ورقة من دفرت أوراق-زجاجة مرشوبات غازية ذات عنق ضيق  :األدوات

 :الخطوات

 ضع زجاجة املياه الغازية الفارغة عىل أحد جوانبها. 

 اقطع ربع الورقة واضغطه ليصبح عىل شكل كرة. 

 ضع الحشوة الورقية داخل فتحة عنق الزجاجة . 

 باستخدام تنفسكحاول النفخ إلدخال حشوة الورقة داخل الزجاجة .

 .تطري الحشوة الورقية بعيدا عن الزجاجة  :النتائج

قبل أن تـنفخ يف الزجاجـة كانـت كميـة الهـواء داخـل الزجاجـة وخارجهـا  ؟ملاذا

متساويتني، ثم يزداد ضغط الهواء داخل الزجاجة بفعـل الهـواء اإلضـايف الـذي 

لفوهة مام  يجعل دخل إليها عن طريق النفخ فيندفع هذا الهواء اإلضايف من ا

 .الحشوة تطري يف الهواء
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الضـوء: عارشاً

:ميكنك إجراء التجارب اآلتية

 املوجات -77

يف خطوط مستقيمة -78

 النفاذية -79

 الضوء املستقطب -80

 دوامات األلوان -81

 املنشور املايئ -82

 مزج األلوان -83

 البرشة الوردية -84

 ًعكسيا -85

 الضوء الوامض -86

 انحناء الضوء -87

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥
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املوجات -77

.بيان كيف ينتقل الصوت والضوء  :الغرض

) لعبة ميكانيكية ذاتية الحركة عىل شكل لفائف متصلة(لعبة سالنيك  :األدوات

 .مساعد-)سم10(بوصة  4طولها حوايل 

 :الخطوات

  أضـعاف 4اجعل مساعدك ميسك بأحد طـريف السـالنيك وميـده إىل حـوايل 

 .طوله بينام متسك أنت بطرفه اآلخر

 ي متسكه إىل أعىل وأسفل عدة مراتهز طرف السالنيك الذ. 

 الحظ كيف يتحرك السالنيك. 

 ضع السالنيك عىل األرضية وقم مبده قدر املستطاع. 

  مد يدك إىل أبعد ما تستطيع عىل الزنربك املمدود، واجمع الحلقات نحوك

 .ثم أفلتها برسعة

 الحظ كيف يتحرك السالنيك. 

و كأمواج املاء، ويتسـبب ضـغط هز السالنيك ألعىل وأسفل يجعله يبد  :النتائج

 .اللفات يف إرسال حركة نبضية تأرجحية عىل طول الزنربك

يسمى نـوع الحركـة التـي تحـدث نتيجـة تضـاغطات وتخلخـالت باسـم  ملاذا؟

املوجة الطوليـة، وينشـأ الصـوت نتيجـة اهتـزاز األجسـام التـي تتحـرك حركـة 

ًتأرجحية ذهابا وإيابا ً. 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥
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ًفإنها تـدفع الهـواء أمامهـا معـا متسـببة يف تكـون عندما تتحرك املادة للخارج 

منطقة مضغوطة من جزيئات الهـواء، وعنـدما تتباعـد املـادة إىل الـوراء فإنهـا 

ًتكون منطقة تخلخل، فالحركة التأرجحية ذهابا وإيابـا ينشـأ عنهـا تضـاغطات  ً

وهـذه هـي الطريقـة التـي .  وتخلخالت يف الهواء الذي تنتقـل خاللـه الطاقـة

 .ها اهتزازات الصوت يف الهواءتنتقل ب

وهي تشبه موجـات .  أما تحريك السالنيك ألعىل وأسفل ميثل موجة مستعرضة

وينتقـل الضـوء . ًاملاء يف أن لها أجزاء مرتفعة ومنخفضة تسـمى قمـام وقيعـان

 .عىل هيئة موجات مستعرضة

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥
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يف خطوط مستقيمة -78

إلثبات أن الضوء يف خط مستقيم  :الغرض

ـة - مـسـطرة – ـطـني تـشـكيل -  مـقـص -  مـصـباح -ًورق مـقـو  :واتاألد  بطاـق

 .فهرسة

 :الخطوات

  مـن الـورق ) سـم 15( بوصـة 6قص ثالثة مربعات طـول ضـلع كـل منهـا

 .املقوى

  مـن منتصـف إحـدى ) سـم 2.5( بوصـة 1ًقص شقوقا مربعة طول ضلعها

 .حواف كل مربع من مربعات الورق املقوى الثالثة

 بعضـه عن ) سم 10( بوصة 4 الورق املقوى عىل بعد استخدم الطني لوضع

 .البعض مع جعل الشقوق محاذية لبعضها البعض يف خط مستقيم

 ضع املصباح خلف شق أحد البطاقات املوجودة يف النهاية. 

  استخدم الطني لوضع الشاشة املكونة من البطاقـة املفهرسـة عنـد النهايـة

 .املقابلة للمصباح

  منط للضوء عىل الشاشة الورقيةِّعتم الغرفة والحظ أي. 

  حرك الورق املقوى بحيث ال تكون الشقوق يف خـط مسـتقيم مـع بعضـها

 .البعض

 الحظ أي منط ضوء يظهر عىل الشاشة. 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥
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ال تظهر دائرة من الضوء عىل الشاشة إال عندما تكون الشقوق يف خط   :النتائج

 .مستقيم مع بعضها البعض

عنـدما تكـون الشـقوق عـىل الخـط . يمةينتقل الضوء يف خطـوط مسـتق ملاذا؟

املستقيم نفسه فإن أشعة الضوء تكون قادرة عىل اجتياز الفتحات، لكن الورق 

.املقوى حجب األشعة عندما مل  تكن الشقوق عىل الخط املستقيم نفسه

ً
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النفاذيـة -79

.اختبار مرور الضوء عرب املواد املختلفة  :الغرض

 كيس بالستيك-  ورق شمع -ًوورق مق :األدوات

 :الخطوات

  قم بوضع كيس البالستيك، وورق الشمع، والورق املقوى واحدا تلو اآلخـر

 .أمام إحدى عينيك

  انظر من خالل هذه املواد والحظ أية اختالفات يف مدى رؤية األجسـام يف

 .الغرفة

ه الغرفـة هناك القليل من التغيري، أو ليس هناك تغيري فيام تبـدو عليـ :النتائج

أما ورق الشمع فيجعل األجسام تبدو باهتـة، . عند رؤيتها من خالل البالستيك

 .وضبابية، بينام ال ميكن رؤية يشء عىل اإلطالق خالل الورق املقوى

ليك تتمكن مـن رؤيـة أي يشء البـد أن يـنعكس الضـوء مـن الجسـم  ملاذا؟

ـلـة اـملـواد البالـسـتيك الـشـفاف ـهـو أـحـد أمث. اـلـذي تنـظـر إلـيـه إىل عينـيـك

الشفافة، ووصف املادة بأنها شفافة يعني أن الضوء يتحرك باستقامة خـالل 

املادة ويتيح لك رؤية األجسام كام هي،  أما املواد شبه الشـفافة مثـل ورق 

الشمع تغري اتجاه الضوء الذي مير خاللها، وهذا التغـري الحـادث يف االتجـاه 

أـمـا. ً وأحياـنـا مـشـوهةيتـسـبب يف جـعـل األجـسـام تـبـدو باهـتـة، وـضـبابية

ودون.  ال ميكـن للضـوء أن ميـر خاللهـا-الورق املقـوى فهـو مـادة معتمـة 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥
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مرور الضوء إىل عينيك ال ميكن أن ترى أي يشء عىل الجانـب املعـاكس للمـواد 

 .املعتمة

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥
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الضوء املستقطب -80

.تحديد كيف يتحرك الضوء املستقطب  :الغرض

.اننظارتان شمسيت :األدوات

 :الخطوات

 . تأكد من أنك تستخدم نظارات شمسية مستقطبة:مالحظة

 ارتد واحدة من النظارتني الشمسيتني. 

 الحظ كيف تبدو األشياء من حولك. 

 امسك النظارة األخرى وضعها أمام عينيك. 

  قم بتدوير النظارة التي متسكها ببطء بحيث تلف إحـدى العدسـتني أمـام

 .عينك اليمنى

 ية أثناء قيامك بتدوير النظارةالحظ جودة الرؤ. 

ًيبدو أن زوجا واحدا من النظارات الشمسـية يقلـل الـوهج، ويغـري :النتائج  ظـل ً

وأثناء تدوير الزوج اآلخر تصبح األجسام التي ترى خالل العني اليمني . األجسام

ًأكرث إعتاما إىل أن تتالىش الرؤية متاما خالل العدستني ً. 

تسـتطيع . لهـا عـدد ال نهـايئ مـن الشـقوق املتوازيـةالعدسة املستقطبة  ملاذا؟

أما الضوء . موجات الضوء التي تتحرك يف االتجاه نفسه مع الشقوق أن تجتازها

ُالذي ال يتحرك يف االتجاه نفسه مع شـقوق يف العدسـة فيحجـب وال يسـتطيع 

 .اجتيازها
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دوامات األلـوان -81

.لوان املكونة لهفصل الضوء إىل األ  :الغرض

 زجاجـة مـن ملمـع األظـافر -) لـرت 1(كـوارت  1سلطانية ماء سـعتها  :األدوات

 الشفاف

 :الخطوات

 ًضع سلطانية املاء عىل منضدة بعيدا عن الضوء املبارش. 

  امسك بفرشاة زجاجة امللمـع فـوق املـاء، ودع قطـرة واحـدة مـن امللمـع

 .السائل تسقط يف السلطانية

 حرك رأسك بحيث ترى السطح من عدة زوايا مختلفة. راقب سطح املاء. 

تظهر ألوان قوس قزح يف الطبقة الرقيقة مللمع األظافر املوجـودة عـىل  :النتائج

 .سطح املاء

يكون ملمع األظافر طبقة رقيقة عىل املاء، عندما تصـطدم أشـعة الضـوء  ملاذا؟

ًبهذه الطبقة فإن جزءا من كل شعاع يـنعكس مـن السـطح، وجـزءا آ خـر مـن ً

إذا تـداخلت األشـعة . الشعاع يخرتق الطبقة، ثم ينعكس من الجزء السفيل لها

البـد أن تتالقـى األشـعة . املنعكسة عند مغادرتهـا لهـذه الطبقـة يظهـر اللـون

املنعكسة من سطح الطبقة ومن أسفل الطبقـة عنـد مغادرتهـا لهـا يف الوقـت 

يسمى قوس قزح .  ألوانًاملناسب متاما، وإذا مل يحدث ذلك تظهر مناطق بدون

 . امللون هذا باسم الطيف
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املنشور املايئ -82

.  استخدام املاء لفصل الضوء إىل األلوان املكونة له:الغرض

  - كريس – ورقة بيضاء -  مقص -  رشيط الصق - ورق ثقيل -مصباح  :األدوات

 .  مساعد-كوب ماء 

 :الخطوات

 غطية نهاية املصباحقص دائرة من الورق الثقيل؛ لت. 

  مـن )  سـم1( بوصـة 1.5ًاقطع من الدائرة شًقا رقيًقا جدا عىل بعد حوايل

 .الحافة

 الصق الدائرة الورقية يف الجزء األمامي للمصباح. 

 ضع كوب املاء عىل حافة الكريس. 

  اجعل رشيكك ميسك بالورقة البيضاء عىل مقربة مـن األرضـية عنـد حافـة

 .الكريس

 ة، وامسك باملصباح بحيث يصنع زاوية مع سطح املاءقم بإظالم الغرف. 

 غري زاوية املصباح واطلب من مساعدك أن يغري موضع الورقة البيضاء. 

 ابحث عن ألوان تظهر عىل الورقة البيضاء. 

.  ميكن رؤية طيف من األلوان عىل الورقة:النتائج

ربتقـايل، األحمـر، وال: يحتوي الضوء األبيض عىل جميع ألوان الطيف ملاذا؟

ــييل، والبنفســـجي وميكـــن فصـــل. واألصـــفر، واألخرض، واألزرق، والـن
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الضوء إىل ألوان الطيـف عـن طريـق متريـره خـالل مـواد مختلفـة مثـل املـاء، 

 ـلـيك ينفـصـل إىل أـلـوان - ينحـنـي أو يـنـترش-الـبـد أن ـيـنكرس الـضـوء. والزـجـاج

كوناتهـا عـن يستخدم العلامء خاصية االنكسار لتحديد كثافة املواد وم. الطيف

 .طريق الضوء الذي ميكن أن مير خاللها
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مزج األلوان -83

  بيان كيف متتزج موجات الضـوء مـع بعضـها الـبعض لتكـوين الضـوء :الغرض

 .األبيض

:  أـقـالم ذات ـلـون- مـسـطرة –  قـلـم رـصـاص -مـقـص–ورق ملـصـقات :األدوات

 .أحمر، وبرتقايل،وأصفر،وأزرق، وأخرض، وبنفسجي

 :تالخطوا

  من ورق امللصقات) سم 10(بوصة  4قص دائرة قطرها. 

 قسم الدائرة إىل ستة مقاطع متساوية. 

 ـب اآليت ـاطع بالرتتـي ـون املـق ـفر، وأزرق، وأخرض، : ّـل ـايل، وأـص ـر، وبرتـق أحـم

 .وبنفسجي

  اثقب مركز الدائرة بالقلم الرصاص، واتـرك حـوايل نصـف القلـم عـىل كـل

 .جانب

 قـم بتـدوير الجـزء العلـوي مـن القلـم ٍضع سن القلم عىل سطح مستو، و

 .الرصاص برسعة

 الحظ لون الدائرة وهي تدور. 

.  تبدو الدائرة رمادية اللون أثناء دورانها:النتائج

األحـمـر، والربتـقـايل، : يـتـألف الـلـون األـبـيض ـمـن جمـيـع أـلـوان الطـيـف ـملـاذا؟

 .واألصفر، واألخرض، واألزرق، والنييل، والبنفسجي
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ة امللونة تدرك عيناك األلوان املختلفة، ويحتفظ مخك بصـور أثناء دوران الدائر

األلوان ملدة طويلة مبا يكفي لحدوث تداخل يف الرسائل املرسـلة إليـه  فيمـزج 

 فسـرتى - لـون أزرق داكـن-إذا أضفنا اللون النييل . ًمخك األلوان جميعها معا

ا يعطي اللـون ًالبطاقة الدوارة بيضاء اللون؛ ألن مزج ألوان الطيف جميعها مع

 . األبيض
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البرشة الوردية -84

.تحديد كيف تؤثر املرشحات عىل الضوء  :الغرض

.مصباح :األدوات

 :الخطوات

 قم بإظالم الغرفة، وامسك مبصباح تحت يدك. 

 حرك الضوء يف األنحاء خلف أصابعك، وراحة يدك.

 الحظ أي ضوء مير. 

تظهر أجزاء من يدك بلون وردي  :النتائج

واملرشـح هـو أيـة مـادة متـتص . يسلك لحمك، وجلدك سلوك املرشـحات ملاذا؟

بعض األلـوان املوجـودة يف الضـوء وتسـمح مبـرور بـاقي األلـوان، فاملرشـحات 

. ُالحمراء متتص جميع األلوان باستثناء اللون األحمـر الـذي يسـمح لـه بـاملرور

د يسـلك سـلوك تظهر برشتك بلون وردي؛ ألن الدم األحمر املوجود تحت الجل

ُاملرشح األحمر؛ أي أن الضوء األحمر فقط هـو الـذي ميـر بيـنام تحجـب بقيـة 

 .األلوان
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ًعكـسـيا -85

.تحديد كيف تؤثر املرآة عىل الصورة املنعكسة  :الغرض

. كتب4  - ورقة –  قلم رصاص -مراية يد  :األدوات

 :الخطوات

 اجعل املرآة مستندة عىل الكتب. 

 الورقة تحت حافة املرآة ضع . 

  اجعل ذقنك تتكئ عىل يدك بحيث تستطيع النظر يف املرآة مع مراعـاة أن

 .تكون صورة الورقة التي ستكتب عليها محجوبة

 ًانظر إىل املرآة فقط وأنت تكتب اسمك بحيث يظهر صحيحا يف املرآة. 

 انظر إىل كتابتك. 

.ًرأسا عىل عقب مقلوب - أو رمبا جميعها-معظم الحروف  :النتائج

ألنك تكتب بحيث تكون الحروف صحيحة يف املرآة فإنها تكون معكوسة  ملاذا؟

ًعىل الورقة، ومعظم الحروف ستكون مقلوبة رأسا عىل عقب يف هذه التجربـة 

  O: مثل  ) التي لها الشكل نفسه عىل كال الجانبني( باستثناء الحروف املتامثلة 

روف تبدو كام هي سواء نظرنا إليها يف املرآة أم ، فهذه الحB و I   وH  و   Eو  

 .ًال، وبذلك يتضح أن املرآة  تعطيك صورا معكوسة
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الضوء الوامض -86

.بيان التأثري الوامض لصورة التليفزيون  :الغرض

 . قلم رصاص-تليفزيون :األدوات

 :الخطوات

  عنـدما حرك القلم الرصاص ألعىل وأسفل برسعة والحظ كيف يبـدو ذلـك

 .تكون الغرفة مضاءة

  يف غرفة مظلمة لـيس فيهـا يشء ميضء سـوى التليفزيـون، امسـك بـالقلم

 .الرصاص أمام الشاشة

  مرات 5إىل  4ًحركه رسيعا ألعىل وأسفل من. 

 ًال تشـاهد التليفزيـون أبـدا يف غرفـة لـيس بهـا يشء ميضء سـوى : تحذير

 .ًهذا مرض جدا لنظرك. شاشة التليفزيون

ند تحريك القلم الرصـاص يف الضـوء يصـدر القلـم املتحـرك غشـاوة ع  :النتائج

 .متصلة، أما يف الظالم ترى صورا منفصلة للقلم يف أماكن مختلفة

ًيف الظـالم تـرى صـورا منفصـلة للقلـم يف أمـاكن مختلفـة بـدًال مـن  ملـاذا؟

هنـاك . ًالغشاوة املتصلة؛ ألن الضوء القادم من شاشة التليفزيون ليس ثابتا

ن صورة تومض عىل الشاشة كـل ثانيـة، وبـني الصـور وبعضـها تصـبح ثالثو

الشاشة سوداء ويتحـرك القلـم الرصـاص إىل مكـان جديـد، وال تـرى حركـة 

القلم عندما اليكون هناك ضوء، وهذا الضـوء الـوامض يجعلـك تتـوهم أن 

القلم الرصاص يتحرك حركة بطيئة، أما عند مشـاهدتك التليفزيـون فأنـت
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ألن عينيك تحتفظان بشكل كل صورة ملـدة طويلـة مبـا يكفـي ال تالحظ ذلك؛ 

 .الستقبال وميض الصورة التالية
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انحناء الـضوء -87

.بيان كيف يؤثر محزز الحيود عىل الضوء  :الغرض

. مصباح مكتب-منديل قطني  :األدوات

 :الخطوات

 أزل غطاء املصباح. 

  توهجمن املصباح امل) مرت 2( أقدام 6قف عىل بعد.

 انظر إىل الضوء من خالل املنديل القطني املفرود. 

يظهر ضوء عىل شكل نجمي به مجموعات باهتة من اللـونني األصـفر   :النتائج

 .والربتقايل حول الضوء

تعمل قطعة القامش مبثابة محزز الحيود الذي يفصل الضـوء إىل األلـوان  ملاذا؟

ن املاس لقطـع مـا يصـل إىل ويصنع محزز الحيود باستخدام سن م. املكونة له

املسـافات . عىل قطعة من الزجاج أو البالستيك) سم( ألف خط لكل بوصة 12

بني الخيـوط املنسـوجة يف املنـديل تفصـل الضـوء، إال أنـه ملـا كانـت الثقـوب 

ًاملوجودة يف النسيج كبرية، فإنك لـن تـرى ألوانـا مفصـولة كثـرية كـالتي ميكـن 

يظهـر الشـكل النجمـي . قطوع باستخدام املاسلإلنسان مالحظتها يف املحزز امل

 .نتيحة انحناء الضوء أو تغيري اتجاهه
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:ميكنك إجراء التجارب اآلتية

 القشعريرة -88

الرباط الساخن -89

 القدم الباردة -90

 فرقعة الفشار -91

 الكرة املرتدة -92
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القشعريرة -88

.ا كان ضغط الغاز يؤثر عىل درجة الحرارةتحديد ما إذ  :الغرض

.عبوة آيروسول من أدوية اإلسعافات األولية :األدوات

 :الخطوات

 امسك بالبخاخ عىل مقربة من ذراعك. 

 رش بعض املحتويات عىل ذراعك، والحظ درجة حرارة الرذاذ.

.الرذاذ بارد  :النتائج

عنـدما تنفـتح . لتحتـوي العبـوة عـىل الـدواء وغـاز لتحقيـق ضـغط عـا ملاذا؟

الحـرارة البـاردة .  الفوهة، يترسب الغاز برسعة حامًال معه قطرات من السـائل

وتؤدي زيادة حجم الغاز إىل انخفاض . سببها التمدد الرسيع الذي يحدث للغاز

 .الضغط عليه، وتتسبب يف انخفاض درجة حرارته
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الرباط الساخن -89

.ن أن تتحولإثبات أن الطاقة ميك  :الغرض

.رباط من املطاط :األدوات

 :الخطوات

 ضع رباط املطاط عىل جبهتك، والحظ درجة حرارته. 

 جبهتك حساسة للحرارة، ومـن ثـم ميكـن أن تعتـرب مبثابـة جهـاز : مالحظة

 .استشعار خاص بك

 امسك برباط املطاط بني إبهاميك، وسبابتيك مع جعل إبهاميك متالمسني. 

 مد رباط املطاط. 

 باط املطاط يلمس جبهتك برسعةاجعل ر. 

س.رباط املطاط دافئ  :النتائج

رباط املطاط مكون من جزيئات ملفوفـة كـالزنربك، ومـد ربـاط املطـاط  ملاذا؟

ًيجعل اللفائف تستقيم، لكنها تعود لاللتفاف مجددا عند إفـالت الربـاط، لقـد 

ات  لسـحب لفـائف الجزيئـ- طاقة تحريك األشياء-استخدمت طاقة ميكانيكية

ًبعيدا عن بعضها البعض، وبذل رباط املطـاط طاقـة لضـم اللفـائف معـا مـرة  ً

تحول جزء من الطاقة امليكانيكية إىل طاقة حرارة، وقد كـان مـن الـالزم . أخرى

 . ًوجود طاقة ملد رشيط املطاط، وطاقة أيضا إلعادته إىل شكله األصيل
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طـاط، فـإن كميـة الطاقـة إذا مل يكن هناك تغريات يف البنية الجزيئية لرباط امل

. ًاملستخدمة ملد لفائف رباط املطاط واملستخدمة يف لفهـا مجـددا متسـاويتان

وهـذا مـا يطلـق عليـه . وقد تحولت الطاقة من صورة إىل أخرى لكنها مل تفـن

 .بقاء الطاقة
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القدم الباردة -90

 .بيان توصيل الطاقة الحرارية   :الغرض

.جادة ثقيلة، أو قطعة منها س-رقائق ألومنيوم  :األدوات

 :الخطوات

 قص قطعة من رقائق األلومنيوم أكرب قليال من قدمك. 

  ـضـع ورق األلومنـيـوم والـسـجادة ـعـىل أرـضـية مبلـطـة ، واـتـركهام دون أي

 . دقايق 10تحريك ملدة 

 ضع إحدى قدميك حافية عىل ورق األلومنيوم واألخرى عىل السجادة. 

 ة حرارة قطعة األلومنيوم والسجادةالحظ أي اختالف بني إحساسك بدرج. 

 .ستشعر أن حرارة الرقائق املعدنية أقل من حرارة السجادة  :النتائج

ويتحقـق . املواد جيدة التوصيل للحرارة تسـمح بانتقـال الحـرارة خاللهـا ملاذا؟

يسـتقبل أحـد الجزيئـات الطاقـة . ذلك عـن طريـق حركـة الجزيئـات منفـردة

أثناء هذه الحركـات االهتزازيـة يقفـز الجـزئ عـىل الحرارية ويهتز يف مكانه، و

جزئ مجاور متسببا يف جعله يهتز، ويستمر تبادل الطاقة عرب أجـزاء املـادة إذا 

بعض املواد جيدة التوصيل للحرارة وبعضها اآلخر لـيس . كانت موصلة للحرارة

جزيئات املعادن مثل األلومنيوم ميكنها التحرك بسـهولة  وهـي موصـلة . كذلك

 .  ة للحرارةجيد

.أما السجادة فهـي موصـل رديء مـام يعنـي أن الجزيئـات ال تتحـرك بسـهولة
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 دقائق منح كال املادتني وقتـا للوصـول إىل درجـة 10ترك األلومنيوم والسجادة 

 .حرارة الغرفة

تشعر بربودة األشياء عند ملسها إذا كانت الطاقة الحرارية تسحب مـن جلـدك، 

األلومنيوم أكـرث . ت الطاقة الحرارية تنتقل إىل جلدكبينام تشعر بدفئها إذا كان

برودة من السجادة؛ ألنه موصل جيد للحـرارة فتبـدأ الحـرارة يف االنتقـال مـن 

أما السجادة فهـي موصـل رديء للحـرارة،  وهـي يف الواقـع . قدمك إىل املعدن

 .متنع ترسب الحرارة من قدمك

للحفاظ عـىل . اسم املواد العازلةيطلق أيضا عىل املواد رديئة التوصيل للحرارة 

املنازل من فقدان حرارتها، توضع مواد عازلة يف املسافة بني الجدران الداخليـة 

 .والخارجية ملنع رسيان الحرارة من أو إىل املنزل
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فرقعة الفيشار -91

 .تحديد سبب إصدار الفيشار لصوت فرقعة  :الغرض

. فيشار بها هواء ساخن آلة صنع-فيشار غري ناضج  :األدوات

 :الخطوات

 الحظ شكل وحجم بضع حبات الفيشار النييء. 

 اطلب من شخص كبري أن يساعدك عىل تجهيز آلة صنع الفيشار.

 الحظ شكل وحجم حبيبات الفيشار أثناء تسخينها. 

تتحول حبات الفيشار من حبات برتقالية صلبة صغرية إىل شكل كبـري   :النتائج

 .ةطري أبيض يشبه الكر

الجزء الصلب الخارجي لحبة الفيشار النيئة يسمى غـالف البـذرة، وهـذا  ملاذا؟

أمـا مـن الـداخل . هو الجزء الذي غالبا يلتصق بأسنانك عندما تتنـاول الفشـار

وكميـة املـاء . ًفهي مملوءة بالنشا الذي يتمـدد ليصـبح فيشـارا أبـيض منتفًشـا

 .الصغرية داخل الحبة تجعل انفجارها ممكنا

يتمـدد الغـاز .  أي يتحـول إىل غـاز-سخني الحبـوب يتبخـر املـاء السـائلعند ت

صـوت . ويضغط بشدة عىل الغالف الـذي يـنكرس وتخـرج منـه أنسـجة النشـا

 .الفرقعة هو صوت البخار املترسب وانكسار الغالف
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الكرة املرتدة -92

.عىل ارتداد كرة من املطاطتحديد ما إذا كانت درجة الحرارة تؤثر   :الغرض

 ثالجة بها مربد-) عصا طولها مرت( عصا ياردية -كرة تنس  :األدوات

 :الخطوات

 امسك العصا بإحدى يديك وضع الكرة عىل الحافة العلوية لها. 

 كرر ذلـك ثـالث مـرات لتحصـل . أفلت الكرة والحظ ارتفاع االرتداد األول

 .عىل متوسط ارتفاع االرتداد

 دقيقة30 املربد ملدة ضع الكرة يف . 

 قس ارتفاع ارتداد الكرة عندما تفلت من قمة العصا. 

 .ال ترتد الكرة إىل االرتفاع نفسه عندما تكون باردة  :النتائج

يتكـون املطـاط مـن آالف الجزيئـات الصـغرية املرتبطـة معـا يف سالسـل  ملاذا؟

 بعضـها ويف درجة حرارة الغرفة تتضاغط هـذه السالسـل وتتباعـد عـن. طويلة

بسهولة لتجعل الكرة ترتد، وعند تربيد الكرة تصبح هذه السالسل أكرث جساءة، 

 . وتسمح مرونة سالسل الجزيئات لكرة التنس بأن ترتد

 .لعب كرة التنس يف الطقس البارد سيؤثر عىل اللعب
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الدوي -93

 .بيان تأثري املواد الصلبة عىل رسعة الصوت  :الغرض

 رباط مطاط-كوب رشب من البالستيك الشفاف  :األدوات

 :الخطوات

 ملطاط حول الكوب كام هو موضح يف الرسممد رباط ا.

 امسك قعر الكوب وضعه عىل أذنك. 

 انقر عىل رباط املطاط املتمدد برفق. 

 .الصوت املسموع مرتفع جدا  :النتائج

 .يصدر الصوت من اهتزاز األجسام املحدثة له ملاذا؟

عندما يتحرك الجسم لألمـام والخلـف يصـطدم بـالهواء وأي جسـم قريـب مبـا 

لمسه الجسم، وعندما تبدأ االهتـزازات يف تحريـك الهـواء، ينقـل هـذا يكفي لي

السيل املتصل من الهواء املوجـود حولـك الطاقـة إىل أذنيـك فتـدرك أن هنـاك 

تحرك االهتزازات الهواء ببطء أكرث بكثري مام تحركهـا السـوائل . صوت قد صدر

وله، لكن صـوت يتسبب رباط املطاط املهتز يف تحريك الهواء ح. واملواد الصلبة

الدوي الذي تسمعه يرجع سببه إىل أن البالستيك الصلب ينقل االهتـزازات إىل 

 .أذنيك
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الزجاجات املوسيقية -94

بيان كيف يؤثر الرتدد عىل نغمة الصوت  :الغرض

 ملعقة معدنية- زجاجات فوهتها صغرية، وأحجامها متقاربة6 :األدوات

 :الخطوات

 من املاء يف كل زجاجةاسكب كميات مختلفة . 

 اطرق كل زجاجة باستخدام امللعقة املعدنية برفق.

 الحظ االختالف يف النغمة الصادرة. 

.الزجاجة التي بها ماء أكرث تصدر النغمة األكرث انخفاضا  :النتائج

يطلق عىل عـدد املـرات . تصدر األصوات من اهتزاز األجسام املحدثة لها ملاذا؟

كلـام زاد .  اسم تـردد الصـوت– يتحرك لألمام والخلف – التي يهتز بها الجسم

. الطرق عىل الزجاجات يتسبب يف اهتزازها. الرتدد أصبحت نغمة الصوت أعىل

 .كلام كان ارتفاع املاء أكرب كان صوت النغمة أكرث انخفاضا
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الكوب املغني -95

.الكوببيان كيف ميكن لالحتكاك أن يتسبب يف اهتزاز   :الغرض

-)ًسـيكون مـن األفضـل أن يكـون رقيًقـا جـدا(إناء زجاجي لـه سـاق  :األدوات

 سلطانية مسطحة صغرية- خل -حوض أو صحن كبري -منظف صحون

 :الخطوات

  استخدم منظف الصـحون لتكـوين محلـول دافـئ مـن املـاء والصـابون يف

 .الحوض أو الوعاء الكبري

  وجففهام جيدااغسل يديك يف املاء الدايفء الذي به صابون. 

 ضع الكأس عىل منضدة. 

 اسكب طبقة رقيقة من الخل يف السلطانية الصغرية. 

 امسك قاعدة الكأس بيدك ، وثبته عىل املنضدة. 

 بلل سبابة يدك األخرى بالخل وافرك إصبعك الرطب حول حافة الكأس. 

.يبدأ الكأس يف إصدار أصوات عند فرك حافته  :النتائج

 ويديك عىل إزالـة أي زيـت قـد يعمـل مبثابـة مزيـل يعمل غسل الكأس ملاذا؟

ـد ـودة ويزـي ـون موـج ـد تـك ـوت ـق ـا أي زـي ـل أيـض ـذيب الـخ ـام ـي ـاك، ـك لالحتـك

ـدك والكــأس ـني جـل فــرك إصــبعك حــول حافــة الكــأس. مــن االحتكــاك ـب
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يتسبب يف اهتزازه ألن إصبعك يشد ويضغط الزجاج وهذا اللمس غري املنـتظم 

ة التـي تتسـبب يف اهتـزاز الزجـاج والـذي لحافة الكأس يشبه النقرات الصـغري

بدوره يصطدم بالهواء املوجود داخله فيبدأ بالتحرك لألمام، والخلف بإيقاع مع 

عـدد االهتـزازات يف (الزجاج، وتنشأ نغمة الصوت الذي تسمعه نتيجة للـرتدد 

 ).الثانية الواحدة
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موسيقى الحـبل -96

 نغمة اآلالت الوتريةبيان العوامل التي تؤثر عىل  :الغرض

 حجـارة -وهـو حجـم كـاف )  لـرت 1( كـوارت 1دلوان سعة كل منهـا  :األدوات

قـدم  3 منضـدة عرضـها - مقص – حبل – قلامن رصاص -تكفي مللء الدلوين 

 )مرت 1(

 :الخطوات

 - 

 اقطع حبال طوله ضعف عرض املنضدة. 

  الـدلو ضع الحبل عىل املنضدة واربط طرفيه مبقـبض الـدلو بحيـث يتـدىل

 .بحرية

 ضع قلمي الرصاص عىل حافة املنضدة تحت الحبل. 

 امأل كل دلو إىل منتصفه بالحجارة. 

 انقر منتصف الحبل بأصابعك. 

 حرك أقالم الرصاص مرة أخرى إىل وسط الحبل. 

  امأل الدلوين بالحجارة وحرك قلمـي الرصـاص إىل مواضـع مختلفـة وانقـر

 .الحبل عند كل موضع مختلف للقلمني

إضافة الحجارة إىل الدلوين وتحريك قلمي الرصاص عـىل مقربـة مـن   :ئجالنتا

 .بعضهام البعض يصدر صوتا له نغمة أعىل عند نقر الحبل
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تخضع نغمة األوتار املهتـزة إىل  ملاذا؟

الطـول والشـد عـامالن . قوانني معينة

يؤثران عىل نغمة الصوت الذي يصدر 

ـأ  ـة تنـش ـة، والنغـم ـن اآلالت الوترـي ـم

ــة ا ــرتدد نتيـج ــزازات (ـل ــدد االهـت ـع

، وكـلـام )الـصـادرة يف الثانـيـة الواـحـدة

ـة  ـت نغـم ـار أرسع كاـن ـزت األوـت اهـت

الصوت الصادر أعىل، وقد اهتز الحبل 

ـل  ـدما زاد ـشـد الحـب ـرب عـن ـة أـك برسـع

ـــدلو،  نتيجــــة إضــــافة أوزان إىل اـل

وتقريب القلمني من بعضهام الـبعض 

قلل من طول الحبل املهتز، وكلام كان 

إذن . كـان اهتـزازه أرسعالحبل أقرص 

زيادة الشد، وتقليل طول الحبل الذي 

يتم النقر عليه يؤدي إىل إصدار صوت ذي نغمة أعىل؛ ألن الحبـل يهتـز أرسع، 

وهذا ما يحدث عندما ميسك وتر آلة الجيتار بشـدة ألسـفل باسـتخدام إحـدى 

ريقـة اليدين مع النقر عليه باليد األخرى، وهناك آالت وترية أخرى تعمل بالط

 .آلة الكامن، وآلة التشيلو: نفسها، مثل
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الغنة -97

بيان تأثري الطول عىل صوت املواد املهتزة  :الغرض

  منضدة-مسطرة  :األدوات

 :الخطوات

 - 

  ـمـن )  سـم25( بوصـة 10ضـع املسـطرة عـىل املنضـدة ـمـع جعـل حـوايل

 .املسطرة تتدىل من حافة املنضدة

 املنضدة بيدكاضغط عىل نهاية املسطرة املوضوعة عىل . 

 اضغط عىل الطرف الحر للمسطرة ألسفل ثم أفلتها برسعة. 

 أثناء تحرك املسطرة اجعلها تنزلق برسعة عىل املنضدة. 

 الحظ األصوات الصادرة. 

يتغري الصوت الصادر من نغمة منخفضة إىل نغمة مرتفعة أثناء تقليل   :النتائج

 .طول جزء املسطرة املتديل من املنضدة

، وكلام زاد عدد االهتزازات .صدر الصوت عن اهتزاز األجسام املحدثة لهي ملاذا؟

أصبحت نغمة الصوت أعىل، وكلام كانت املـادة املهتـزة أطـول كانـت الحركـة 

وتقليـل طـول املسـطرة . ألعىل وأسفل أبطأ وكان الصوت الصادر أكرث انخفاضـا

وت له نغمـة يجعلها تتحرك ألعىل وأسفل برسعة كبرية مام يؤدي إىل صدور ص

 .أعىل 
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ناي الشفاطـة -98

.تحديد ما إذا كان طول الناي يؤثر عىل نغمة الصوت الصادر منه  :الغرض

 قلم تحديد- مسطرة – مقص –شفاطة مرشوبات  :األدوات

 :الخطوات

  1.3(ًاقطع يف كل نهاية من نهـايتي الشـفاطة قطعـا طولـه نصـف بوصـة 

 .ثابة منفاخ النايسيعمل القطعان مب) . سم

 ضع املنفاخ عىل فمك. 

 قد تحتاج إىل محاولـة تغيـري ضـغط شـفتيك . ادفع املنفاخ بشفتيك وانفخ

 .ًعدة مرات ليك تصدر صوتا

  أثناء عزفك عىل ناي الشـفاطة قـص نهايـة الشـفاطة بـاملقص، والحـظ أي

 .تغيري يف النغمة

.تصبح نغمة الصوت أعىل عندما يقل طول الشفاطة  :النتائج

الصوت الصادر ناتج عن اهتزاز الشفاطة، والهواء املوجود داخلها، وكلام   ملاذا؟

.ًكان عمود الهواء املهتز داخل اإلنبوب أطول كانت نغمة الصوت أكرث انخفاضا
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)صوت الدجاج(َالقوقأة  -99

َ  استخدام خيط مهتز إلصدار قوقأة:الغرض َ َْ

  خيط طـائرة ورقيـة طولـه -) مل 192(قية  أو6.4كوب ورقي سعته  :األدوات

  قلم رصاص -  إسفنج،  إسفنجة مطبخ مستطيلة الشكل -) سم 60(بوصة  24

 . ماء– عود أسنان -

 :الخطوات

  استخدم القلم الرصاص لعمل ثقبني يف قعر الكوب املسافة بيـنهام نصـف

 ).سم 1.5(بوصة 

 أدخل الخيط يف الفتحتني، واربطه خارج الكوب. 

 اية الخيط يف إحدى الفتحتني، واسـحبها بحيـث يتـدىل الخـيط مـن ضع نه

 .الكوب

  ضع عود أسنان تحت حلقة الخيط املوجودة خارج الكوب مع جعل طريف

 .العود ممتدين عىل حواف الكوب

  من اإلسفنج) سم 1.3 × 2.5(  بوصة 0.5× 1ًقص مقطعا أبعاده. 

 اربط نهاية الخيط حول منتصف قطعة اإلسفنج. 

 ًسفنج ماءبلل اإل. 

 لف اإلسفنج املبلل حول أعىل الخيط. 

  اضغط عىل اإلسفنج امللتف حول الخيط أثناء تحريك اإلسفنج عىل الخيط

 .يف حركات اهتزازية
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.يصدر صوت يشبه القأقأة  :النتائج

يسمح املاء  لإلسفنج باالنزالق عىل الخيط، إال أن هناك احتكاكـا يكفـي   ملاذا؟

ن اإلسفنج ينزلق عىل الخيط ويسـتمر يف  سـحبه وتركـه، لجعل الخيط يهتز؛ أل

وهذا  اللمس غري املنتظم للخيط يصدر طرقات ضـئيلة تجـرب جزيئـات الحبـل 

يرتطم الخيط املهتز بجزيئات الكوب والتي ترتطم . عىل التحرك لألمام والخلف

بدورها بجزيئات الهواء مام يجعلها تتحرك لألمام والخلف يف تناغم مع الكوب 

 .أما نغمة الصوت فريجع سببها إىل الرتدد. والخيط
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)الفونوجراف(سامعة جهاز الحايك  -100

.لتحديد البنية األفضل لسامعة الفونوجراف  :الغرض

 تستعمل -لفة يف الدقيقة 33 اسطوانة - ورق تغليف -ورق ملصقات  :األدوات

 . مشغل أسطوانات-قيمة دبابيس مست 4 - رشيط الصق - مقص –مرة واحدة 

  :الخطوات

  ًاصنع مخروطـا كبـريا، وآخـر صـغريا مـن كـل مـن ورق امللصـقات، وورق ً ً

هـذه . التغليف عن طريـق لفهـام ولصـقهام كـام هـو موضـح يف الشـكل

 .املخاريط األربعة ستستخدم كمكربات صوت

 ًضع دبوسا مستقيام خالل طرف كل مخروط من املخاريط األربعة ً. 

 سطواناتشغل مشغل األ. 

  ًامسك كل مخروط واحدا تلو اآلخر بحيث يستقر الدبوس عـىل تجـاويف

 .األسطوانة الدوارة

 الحظ أي صوت يصدر. 

يسمع صوت موسيقى وكان أعىل، وأوضح صوت هـو الصـوت الصـادر  :النتائج

 .عن املكرب املصنوع من الورقة الكبرية الرقيقة

يتحـرك . ل إىل أذنيـكيصدر الصـوت عـن اهتـزاز الهـواء الـذي يصـ ملاذا؟

 الدبوس ألعـىل وأسـفل يف تجـاويف األسـطوانة ويصـطدم مبكـرب الصـوت
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 . املصنوع من الورق

. يتسبب املكرب يف اهتزاز الهـواء داخلـه، وهـذا الهـواء املهتـز يصـل إىل أذنيـك

املخـروط الكبـري يتسـبب يف . الورقة األرق أفضـل؛ ألنهـا تتحـرك بسـهولة أكـرث

 .ثم يزداد حجم الصوتاهتزاز ورق أكرث، ومن 
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جرس امللعقة -101

 .  بيان كيف ميكن تغيري نغمة الصوت:الغرض

) سم75( بوصة 30 خيط طيارة ورقية طوله -ملعقة معدنية  :األدوات

  :الخطوات

 اربط مقبض امللعقة يف مركز الخيط. 

 لف نهايتي الخيط حول سبابتيك. 

 تأكد من أن كال الخيطني لهام الطول نفسه. 

 ضع طرف كل سبابة من سبابتيك يف كل أذن. 

 انحن بحيث تتدىل امللعقة بحرية وأطرق امللعقة يف جانب املنضدة. 

 احرص عىل أن . قم بتقصري الخيط عن طريق لف املزيد منه حول أصابعك

 .يكون طوال الحبلني متساويني مرة أخرى

 انحن مرة أخرى واطرق امللعقة يف جانب املنضدة. 

تكون نغمة الصوت منخفضة . ع صوت مثل صوت جرس الكنيسةُ يسم:النتائج

 .عند استخدام الخيط األطول، وأعىل عند استخدام األقرص

ًاالهتزاز يعني أن شيئا مـا .   يبدأ معدن امللعقة يف االهتزاز عند طرقهملاذا؟

ًيتحرك ذهابا وإيابا ًيف حالتنا هذه تتحرك جزيئـات امللعقـة ذهابـا وإيابـا . ً ً
عندما تصطدم الجزيئات تنتقل الطاقة مـن جـزيء إىل .  البعضضد بعضها

تـصـطدم الجزيـئـات املهـتـزة يف امللعـقـة بجزيـئـات الـخـيط، وتنتـقـل . اآلـخـر

يرـجـع اـخـتالف نغـمـة الـصـوت إىل اـلـرتدد. الطاـقـة ـعـرب الـخـيط إىل أذنـيـك
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تصـدر ). عدد االهتزازات التي تصل إىل األذن خالل زمـن قـدره ثانيـة واحـدة(

عالية النغمة عنـدما تصـل الكثـري مـن االهتـزازات إىل األذن يف ثانيـة األصوات 

 .واحدة، ويصبح الصوت أقل يف نغمة ما عندما يقل عدد االهتزازات
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ًوتسـمى أيضـا .   قوة ألعىل يبذلها الهواء عـىل األجسـام التـي تسـقط:مقاومة الهواء

 .باحتكاك الهواء

 األشياء من بعضها البعضتقارب : االنجذاب

أصغر جزء من العنرص، وتحتوي عىل مركز موجـب، وشـحنات سـالبة تـدور  : الذرة

 .حوله من الخارج

وهذه القوة تساوى وزن السـائل .  قوة ألعىل يبذلها السائل عىل الجسم: قوة الطفو

 .الذي يزيحه هذا الجسم عند دخوله السائل

 .الجسم، ويبدو وزن الجسم متموضعا فيهاالنقطة التي يتزن عندها : مركز الثقل

 .املعادن موصالت جيدة. مادة تتحرك خاللها اإللكرتونات بحرية: املوصل

 .مقاومة الهواء للحركة نحو األمام: السحب

الجسيامت  الذرية املشحونة (املسار الذي تتحرك فيه اإللكرتونات :  الدائرة الكهربية

 ).شحنة سالبة
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نتقـال الطاقـة مـن إلكـرتون إللكـرتون مجـاور لـه خـالل سـلك ا: النبضات الكهربية

 .معدين

 .آلة تكشف عن الشحنات الساكنة:املكشاف الكهربايئ

الجزء املوجود يف مركـز (جسيامت سالبة الشحنة تدور حول نواة الذرة : اإللكرتونات

 ).كل ذرة

 .مادة متتص بعض ألوان الضوء، وتسمح مبرور البعض اآلخر: املرشح

عن طريـق تحـول األشـعة فـوق ) اإلشعاع الضويئ(شكل من أشكال اإلضاءة : رالتفلو

 .البنفسجية غري املرئية إىل ضوء مريئ

 .قوة تعرقل الجسم املتحرك مام يتسبب يف توقفه: االحتكاك

 .نقطة دوران الرافعة : نقطة ارتكاز

 .سحب األجسام نحو األسفل :الجاذبية

 . حل ملشكلة ماتخمني مدروس ملا تعتقد أنه:الفرضية

آلة بسيطة لها سطح مائل، وتستخدم لتحريك األجسـام إىل مسـتوى  :املستوى املائل

 .أعىل

تبقـى األجسـام السـاكنة . القصور هو مقاومة الجسم لتغيـري حركتـه :القصور الذايت

تتحرك األجسـام . ساكنة، بينام تبقى األجسام املتحركة متحركة نتيجة لقصورها الذايت

 .توقف األجسام املتحركة نتيجة لقوى خارجية تؤثر عليهمالساكنة، وت

 .مادة تعيق رسيان اإللكرتونات: املادة العازلة

 .طاقة حركة لها مقدار واتجاه :الطاقة الحركية
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ـا تنتـقـل أو :  قانون بقاء الطاقة الطاـقـة ال تفـنـي، وال تـسـتحدث ـمـن الـعـدم، لكنـه

 .تتحول إىل شكل آخر من أشكال الطاقة

قوة ألعىل تؤثر عىل الطائرات املحلقة نتيجة الخـتالف رسعـة الهـواء املتـدفق : الرفع

 .فوق أجنحة الطائرة، وأسفلها

 .موجة تتحرك حركة لألمام، والخلف :املوجة الطولية

رة، تجعل العمل أسـهل، وأرسع، ولهـا القـدرة عـىل تغيـري اتجـاه القـوة املـؤث:اآلالت

 وميكنها زيادة القوة املدخلة

 .مجموعات من الذرات تسلك سلوك مغناطيسات صغرية : املغناطيسيةاملجاالت

املنطقة املحيطة باملغناطيس، وفيهـا تـؤثر قـوة املغنـاطيس عـىل :املجال املغناطييس

 .حركة األجسام املغناطيسية األخرى

ويـشـري الـطـرف . للمغناطيـسـات قـطـب ـشـاميل، وآـخـر جـنـويب :القـطـب املغـنـاطييس

 .قطب الشاميل املغناطييس لألرضالشاميل للمغناطيس نحو ال

 .كمية املادة املوجودة يف جسم ما :الكتلة

 .ًكل ما له حجم ويشغل حيزا من الفراغ، وتتكون املادة من ذرات :املادة

 .ًذرتان أو أكرث مرتبطتان معا :الجزيء

عند دفع جسم فإنه يرد بقوة مسـاوية يف املقـدار :  قانون نيوتن للفعل ورد الفعل

 . االتجاهومضادة يف

مركز جميع الذرات وهي تحتوى عىل بروتونات موجبة الشحنة، ونيوترونـات  :النواة

 .متعادلة مام يجعل شحنتها الكلية موجبة 
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 .مادة ال يستطيع الضوء النفاذ خاللها :املادة املعتمة

 .الجزء الخارجي الصلب لحبة الذرة :غالف حبة الذرة

 .ا للامدة هي الغازية، والسائلة، والصلبةًالحاالت األكرث شيوع :حالة املادة

وـتـزداد نغـمـة .  ـعـدد االهـتـزازات الـتـي تـصـل إىل األذن يف الثانـيـة الواـحـدة: النغـمـة

 .الصوت بزيادة االهتزازات

 .تسمح ألشعة الضوء التي تتحرك يف اتجاه معني باملرور خاللها :العدسة املستقطبة

كلام كان الجسم عىل ارتفـاع .   الجسمالطاقة املختزنة نتيجة موضع:  طاقة الوضع

 .أكرب، كانت طاقة وضعه أعىل

 .جسيامت موجبة الشحنة موجودة  يف أنوية جميع الذرات :الربوتونات

الشحنات املتامثلة تتنافر، أو تتحرك مبتعـدة عـن . تباعد األجسام عن بعضها :التنافر

 .بعضها البعض

 .االرتداد من عىل سطح ما :االنعكاس

يف بعـض األحيـان . تغيري الضـوء التجاهـه عنـد انتقالـه مـن مـادة ألخـرى :راالنكسا

 .يتسبب تغيري االتجاه يف انتشار أشعة الضوء وتكوين طيف

 .طاقة االهتزاز التي تسبب اإلحساس بالسمع :الصوت

األحمر والربتقايل واألصفر واألخرض : األلوان املوجودة يف الضوء األبيض، وهي :الطيف

 .نييل والبنفسجيواألزرق وال

ـسـاكن تعـنـي ثاـبـت ال . ـتـراكم الـشـحنات الـسـالبة، أو املوجـبـة:  الكهربية الساكنة

 .يتحرك
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عنـدما . ًأي مادة، غالبا معدن، تعمل مبثابة جرس متحرك يف الدائرة الكهربية :املفتاح

ًيغلق هذا املفتاح، تكمل اإللكرتونات مسارها، لكـن عنـدما يكـون مفتوحـا تتوقـف 

 .لكرتوناتحركة اإل

 .مادة تسمح مبرور بعض الضوء خاللها، لكنها تغري من اتجاهه  :مادة شبه شفافة

 .هي املادة التي تسمح مبرور الضوء خاللها يف خط مستقيم:  املادة الشفافة

 .املوجات التي تتحرك ألعىل وأسفل كأمواج املاء :املوجة املستعرضة

 .اذبية عىل الجسممقدار قوة السحب التي تؤثر بها الج :الوزن

 .ما يحدث عندما تؤثر قوة ما عىل جسم، وتحركه :الشغل

 .القوة التي تحرك الجسم لألمام :الدفع

 .حركة املادة لألمام، والخلف :االهتزاز

مادة رفيعة مسحوبة عند نهايتها ولها شكل دائـري، مثـل املسـامري، والفـأس،  : الوتد

 .وسن القلم الرصاص
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