
رارية المكواة تنتج الطاقة الح–الثالجة تبرد وتحفظ  األطعمة والمشروبات 

صوت التلفاز ينقل لنا اإلرسال التليفزيوني بال–الالزمة لكي المالبس 

.والصورة



كلما ازداد ارتفاع المسار تزداد نقطة 

سقوط الكرة على األرض بعيدا عن 

.الطاولة







السيارة –الشمعة تعطي ضوء وحرارة –البيتزا تمد من يأكلها بالطاقة 

.تتحرك بإستخدام الوقود وتنتقل من مكان آلخر



.تزداد الطاقة الحركية بزيادة السرعة



إن عند تساوي كتلة اإلناءين ف

اإلناء األزرق له طاقة وضع 

أكبر؛ ألنه أكثر ارتفاًعا مما 

.وطيكسبه سرعة أكبر عند السق



.عندما تتفكك المواد الكيميائية وتتكون مواد كيميائية جديدة



لها ألن كال السيارتين عند السرعة العالية يكون

طم طاقة حركة كبيرة فعند التصادم يتسبب تح

.أكبر

تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية 

.وطاقة ضوئية

.طاقة كيميائية



الزهرية ذات طاقة الوضع األكبر لها كتلة أكبر من 

.األخرى

رعة كرة التنس كتلتها أقل لذا يجب أن تتحرك بس

كون أكبر، أما إذا تحركت الكرتان بنفس السرعة في

.لكرة القدم طاقة حركية أكبر

تستخدم كلمة طاقة عند الركض أو الوثب  وتطلق على الطعام

وعند عمل األشخاص بجد نقول أن لديهم طاقة عندما يبدع 

شخص في مجال ما يقال عنده طاقة إبداعية، أقربها للتعريف

.الوارد في الدرس هو الركض والوثب والغذاء



الطاقة الحركية لكل من الدراجة 

طاقة الوضع بالنسبة إلى –والشخص 

الطاقة الكيميائية في –ارتفاع التل 

الطاقة الحرارية –عضالت الشخص 

.الناتجة أثناء تحرك الشخص



.اليمكن أن تفنى الطاقة لكنها تتحول إلى أشكال أخرى متعددة

ها للكرة أكبر طاقة حركية عن انطالق

من البدء ولحظة العودة إليها، أما 

.مجموع الطاقة الكلية ثابت



ة للكرة ذات الكتلة األكبر طاقة حركي

.أكبر ويحتمل أن تكون كرة الجولف

بسبب وضع الكرات في موضع يعلو

الطين فإن هذه الكرات لها طاقة 

وضع تتحول إلى طاقة حركية أثناء 

السقوط على الطين





فاع اإلنسان يفرز الجسم العرق عند ارتفي 

م درجة الحرارة ليحتفظ بدرجة حرارة الجس

.ثابتة

وى تلجأ بعض الحيوانات إلى البيات الشت

ة عند االنخفاض الشديد في درجات الحرار

.في فصل الشتاء

ن تدفن بعض الحيوانات نفسها في الطي

: لوتتوقف عن التغذية فيقل نشاطها مث

.الضفادع

اإلرتفاع الشديد في درجات الحرارة في

.فصل الصيف

نقص كمية المياه واألمطار، تلجأ 

حور الحيوانات إلى السكون واالختباء في ج

، (حيوان قارض)اليربوع : رطبة مثل

.القوقع الصحراوى، بعض الحشرات



تنتقل الطاقة الحرارية من الكاكاو

الساخن إلى الملعقة وإلى الهواء 

.المحيط واألبرد منه



.تحويل الطاقة الحركية للتوربينات إلى طاقة كهربية

.طاقة مياه الشالالت–اليورانيوم –الغاز الطبيعي -الزيت



.الوقود األحفوري ومياه السدود



ل للكرة لحظة انطالقها من اليد طاقة حركة وتتحو

اقة إلى طاقة وضع أثناء ارتفاعها ثم تتحول إلى ط

.حركية مرة أخرى أثناء نزولها

تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم إلى الوسط 

.المحيط األقل في درجة الحرارة

.عملية حرق الخشب

من الطاقة الكهربية % 90يحول المصباح 

.إلى طاقة ضوئية وطاقة حرارية

.مرة3≈ % 12.2÷ % 41.4



معلومات عن الطاقة المحلية

الطاقة الشمسيةنوع الطاقة

فوق األسطح فى الخاليا أين يتم إنتاج الطاقة؟

الشمسية

كيف يتم إنتاج الطاقة؟
عن طريق تحويل الطاقة 

.الشمسية الى طاقة حرارية

.عن طريق الخاليا الشمسيةكيف يتم توصيل الطاقة إليك؟

هل مصدر الطاقة متجدد أم غير متجدد ام ال 

ينضب؟
.متجدد

ه ما نوع مصدر الطاقة الذى يمكنك أستخدام

ليكون مصدرا بديال للطاقة؟
.احتراق الوقود االحفوري



.يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية

متجدد

.احتراق الوقود األحفورى



:لحساب كمية الطاقة المستهلكة

.فترات4= 15÷ 60= عدد الفترات الزمنية 

.سعًرا320= 4× سعًرا 80= الطاقة المستهلكة 



طاقة حراريةطاقة كهربائية

طاقة حراريةطاقة حركية



.تستخدم الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربية

يستخدم التوربين في المولد الكهربائي

لتتحول طاقة التوربين الحركية إلى طاقة

.كهربائية

يل تستخدم الخلية الكهروضوئية في تحو

.طاقة اإلشعاع إلى طاقة كهربائية

تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة عند  

.سقوط جسم من مكان مرتفع

.يحول المولد الكهربائي الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية

.تتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة إشعاعية 

يستفاد من قانون حفظ الطاقة في تحديد 

.تحوالت الطاقة في نظام معين



عندما ترتفع األرجوحة ألعلى وتسقط فإن

طاقة وضع األرجوحة وهي مرتفعة  أثناء 

.النزول تتحول إلى طاقة حركية

كية يبدأ اللوح من نقطة البداية ويكون لديه طاقة حر

ة وبسبب مقاومة السطح للوح تقل الطاقة الحركي

.حتى يقف اللوح وتتحول إلى طاقة وضع

.تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية ثم طاقة إشعاعية

وال قانون حفظ الطاقة ينص على أن الطاقة ال تفنى

ن تستحدث والحفاظ على الطاقة يعني التقليل م

استخدامها مما يطيل فترة بقائها وذلك بخفض 

.الطلب على مصادر الطاقة غير المتجددة

ية تستخدم المركبة الفضائية الخاليا الشمس

ية اثناء رحلتها فتحصل على الطاقة الكهربائ

.الالزمة لتشغيل السفينة بما فيها من أدوات

الطاقة الحركية في 

ورقة الصنفرة

الطاقة الحرارية 

في الخشب

ي الطاقة الكيميائية ف

العضالت



أمواج البحارطاقة األمواج هي الطاقة التي تنتج من تالطم 

.الكهرباءتوليدفي الطاقةويستفاد من هذه والمحيطات

كة طورت وسيلة الستخدام الطاقة التي تستخرج من حروقد 

ويتم ضخها إلى . األمواج لتوليد مياه بحر عالية الضغط

.الشاطيء لتشغيل توربين وتحلية المياه المالحة

10000\300000= عدد المنشآت 

.منشأة30= 

النسبة المئوية للطاقة المستخدمة من 

فحم النسبة المئوية لل= الوقود األحفوري 

سبة الن+ النسبة المئوية للنفط + الحجري 

%  39% + 23= المئوية للغاز الطبيعي

 +23 = %85%

نسبة الطاقة المستخدمة من المصادر 

+نسبة استخدام الطاقة المائية = األخرى 

بة نس+ نسبة استخدام الطاقة الكهرومائية 

%  4% + 8= استخدام المصادر األخرى 

 +3 = %15%

1: 5.7% =  15% : 85= التناسب  

أي أن طاقة الوقود األحفوري المستخدم 

أضعاف الطاقة المستخدمة من 6تبلغ تقريبا 

.المصادر األخرى

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1




ه سيتمدد الغاز في البالونة وتزداد درجة حرارت

فتزداد طاقة حركته وتزداد التصادمات بين 

ة جسيمات الغاز فيزداد ضغط الغاز داخل البالون

.ويمكن أن ينفجر البالون

هو انتقال الطاقة الحرارية من الجسم :الحرارة

.األعلى طاقة إلى األقل طاقة

هي متوسط طاقة حركة الجسيمات :درجة الحرارة

.المكونة للجسم



ك بسبب ظاهرة التوتر السطحي للماء؛ ألن  قوى التماس

عضها بين جسيمات السائل تجعل جسيمات السطح يشد ب

د بعض وتقاوم التباعد فيصبح سطح السائل مشدو

.كالغشاء فتسير عليه بعض الحشرات

قوة الدفع إلى أعلى :في حالة الجسم الطافي فإن

.تساوي قوة وزن الجسم الطافي والمؤثرة إلى أسفل

3سم/ جم0.23= الكثافة 

3سم52= الحجم

؟= الكتلة : المطلوب

:طريقة الحل

:باستخدام قانون الكثافة

ثافة الك= الحجم                  الكتلة / الكتلة = الكثافة 

الحجم× 

= 3سم52× 3سم/ جم0.23= كتلة الجسم 

.جم11.96

:في الحالة األولى

المساحة\القوة= الضغط 

 =20(/0.20 ×0.15)

2م\نيوتن666.6= 

:في الحالة الثانية

(0.10× 0.15/ )20= الضغط 

2م\نيوتن1333.3= 

.ضعفاً واحداً تقريباً 



.م 1975م إلى 1970من 

ى وال طبقًا لقانون حفظ الطاقة فإن الطاقة ال تفن

اقة تستحدث من عدم فال تستطيع آلة أن تنتج ط

.أكثر مما تستهلكها

.طاقة الحركة متساوية في اللحظتين

لى أنه يستخدم مبدأ باسكال في رفع السيارة حيث ينص ع

إذا أثرت قوة خارجية على مائع محصور فإن الضغط 

الناشئ عن هذه القوة ينتقل إلى جميع أجزاء السائل 

.بالتساوي

2م\نيوتن500ستتضاعف القوة المؤثرة وذلك ألن الضغط ثابت 

المساحة× الضغط = القوة 

 =500 ×40

.نيوتن20000= 

ه عندما تقل درجة حراراة الغاز تقل حركة جسيمات

لضغط فتصبح أبطأ وتقل التصادمات بينها فيقل ا

.على الجدران الداخلية لإلطار فيبدو مفلطحا

ركة تتحرك جسيماتها في مكانها ح:المادة الصلبة

.اهتزازية وجسيماتها متقاربة جًدا من بعضها

من جسيماتها تتحرك بحرية أكثر:المادة السائلة

من المادة الصلبة والمسافات بين جسيماتها أكبر

.الحالة الصلبة

ة جسيماتها تتحرك حركة عشوائي:المادة الغازية

وسريعة في جميع االتجاهات والترابط بين 

.الجسيمات وبعضها ضعيف جًدا

ألن الحرارة النوعية للماء أكبر من الحرارة 

.رملالنوعية للرمل فيسخن الماء ببطيء أكثر من ال



في كل مرة تصطدم الكرة باألرض تتحول بعض

حول من الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية فبذلك تت

الطاقة من شكل إلى آخر فالطاقة ال تفنى وال 

.تستحدث من عدم

طاقة الحركة أكبر ما يمكن عندما تكون طاقة 

ن الوضع للكرة أقل ما يمكن وذلك عند المسافتي

.م40صفر و

كن، أقصى ارتفاع عندما تكون طاقة الوضع أكبر ما يم

.م20=أقصى ارتفاع 

مقدار الزيادة في طاقة الوضع يساوي مقدار 

النقصان في طاقة الحركة فتقل طاقة الحركة

.جول15بمقدار 


