
 

 

 لة اإلمـارات العربية المتحـدةدو

   والـتـعـلـيـــــمارة الــتـربيـة وز

 ـطـقـة الـشـارقـة الـتـعـلـيميةمن

 رسة النور الدولـية الخاصــةمد
 

 

 

 أشكال الطاقة(                          14الوحدة )

 (1الدرس ) 

 
 على احداث تغيير: هي القدرة الطاقة 

 
 أ. استهالك السيارات للجازولين أو الديزل :أمثلة

 جازولين         سيارة         محرك السيارة           طاقة حركية  
 

 : السيارة التي تستخدم وقود أقل توفر الطاقةمالحظة 
 

 ب. الغذاء                 طاقة للجسم      

 
 ج. الشمس       األلواح الشمسية          تزويد محطة الفضاء الدولية بالطاقة      

 

 أوال: الطاقة الحركية
 الطاقة التي يكتسبها الجسم بسبب حركته التعريف:

 يمكن ان تكون الطاقة الحركية في األجسام الكبيرة و األجسام الصغيرة)الذرات:  مالحظة 

 االلكترونات( -األيونات   
 

 العوامل التي تتعلق بها الطاقة الحركية:

 )الكتلة )كلما ازدادت كتلة الجسم ازدادت الطاقة الحركية 

 ) السرعة )كلما ازدادت سرعة الجسم ازدادت الطاقة الحركية 

 مثال : ريش توربينات الرياح:

 طاقة حركية أقل ريش أصغر حجم وأقل كتلة

 طاقة حركية أعلى رياح سريعة

 

 : الرياح ال تهب دائما في بعض المناطق مما يجعل امداد الطاقة غير ثابتطاقة الرياحمن عيوب 

 
 من أنواع الطاقة الحركية : 

 : الطاقة التي يحملها التيار الكهربائي الطاقة الكهربائية
 )عندما تتحرك االلكترونات يكون لها طاقة حركية و تولد طاقة كهربائية( 

 .............................االسم :...........
 الصف :السادس

 الشعبة :...................................

 المادة:علوم
 
 تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي                                              
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 بائية عن طريق تحريك األجسام :كيفية توليد الطاقة الكهر

 طاقة كهربائية      مولد                  ريش التوربين                رياح          
 

 

 : ال ينتج عنها مخلفات من ايجابيات طاقة الرياح
 

 ثانيا : طاقة الوضع : 
 طاقة مخزنة تعتمد على التفاعل ما بين األجسام أو الجسيمات أو الذرات 

 أنواعها:
 

 طاقة وضع مخزنة في جسم ما بسبب ارتفاعه عن سطح األرض طاقة الوضع الجذبية:  .1

 

 العوامل التي تتعلق بها :

 الكتلة                       ب. المسافة . أ

 )كلما ازدادت كتلة الجسم و و ازدادت المسافة بين الجسم و بين األرض ازدادت طاقة  

 الوضع الجذبية(             
 

 محطات توليد الطاقة الكهرومائية ::  مثال
 طاقة كهربائية   المولد             التوربين              سقوط المياه من أعلى السد          

 

 : طاقة نظيفةايجابياتها
 : تعيق محطات توليد الطاقة الكهرومائية حركة الحيوانات في الجداول و األنهارسلبياتها

 %7: تبلغ نسبة استخدام أمريكا للطاقة الكهرومائية  مالحظة 

 

 : الطاقة المخزنة في الروابط الموجودة بين الذرات و المنبعثة منها الطاقة الكيميائية .2

 

 الطاقة الكيميائية المختزنة في الوقود األحفوري:: 1مثال 

 طاقة حرارية   تكسير الروابط الكيميائية                    وقود أحفوري         

 )طاقة كيميائية(
 طاقة كهربائية    بخار             التوربين               مولد              تسخين المياه           

 

 : ينتج عنه مخلفات ضارة بالبيئة مثل: من عيوب الوقود األحفوري
 ثاني أكسيد الكربون                  تغير المناخ   

 
 ثاني أكسيد الكبريت                 المطر الحمضي   
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 : يتم تخزين الطاقة الكيميائية في الروابط الكيميائية مالحظة
 

 : تحتوي على طاقة كيميائية يتم تحويلها الى: األطعمة ب:مثال  
 طاقة حركية تحرك العضالت و طاقة كهربائية ترسل اشارات من األعصاب الى الدماغ   

 

 طاقة مخزنة في نواة الذرة و متحررة منها و تتضمن : الطاقة النووية:ثالثا: 
 

 الربط بين نوى الذرات مما ينتج عنه كميات كبيرة من الطاقة االندماج النووي : 

 ) تتم هذه العملية في الشمس (          

 

 : تفكيك أنوية الذرات مطلقة كمية كبيرة من الطاقة االنشطار النووي 

 

 : انتاج كمية كبيرة من الطاقة مقابل كمية قليلة من الوقود ابياتهايج

 : ينتج نفايات مشعة تشكل خطورة و يصعب التخلص منها بشكل آمن سلبياته
 

 دمج الطاقة الحركية و طاقة الوضع :

 الطاقة الميكانيكية :  .1

 : ناتج جمع طاقة الوضع و الطاقة الحركية في األجسام التعريف 

 مثال : توربين الرياح له:  
 عندما يدور   طاقة حركية                 

 المسافة التي تفصلها عن األرض       طاقة وضع               

 

 الطاقة الحرارية: .2

 ناتج جمع الطاقة الحركية و طاقة الوضع للجسيمات المكونة للجسم: التعريف

 مثال : الجسيمات لها طاقة حركية بسبب اهتزازها و لها طاقة وضع بسبب المسافة بينها  
 و بين شحناتها        

 

 الطاقة الحرارية األرضية: .3

 : الطاقة الحرارية للجسيمات الموجودة في باطن األرضالتعريف 

 
 كيف تعمل محطات الطاقة الحرارية األرضية :

 مولد   توربين           بخار             تسخين المياه            طاقة حرارية           
 )باطن األرض( 

                 
 طاقة كهربائية                          

 
 ال تسبب تلوث ايجابياتها :

www.almanahj.com



 

 

 : يجب بناء المحطات في مواقع تكون فيها الصخور المنصهرة قريبة من سطح األرض  مالحظة

 

 :ثالثا:الطاقة الناتجة عن األمواج
 

 الطاقة المحمولة بواسطة الموجات الصوتية : الطاقة الصوتية .1

 :يصدر الخفاش موجات صوتية اليجاد فريسته  و يتمكن من معرفة موقع الفريسة منمثال 

 الفترة الزمنية التي يستغرقها انتقال الموجات الصوتية ثم عودة الصدىخالل   
 

 طاقة تنتقل عبر موجات تتحرك داخل األرض  :الزلزاليةالطاقة  .2
 
  تتسبب الطاقة الزلزالية بتدمير المباني و الطرقات 

 

 طيسيةاالطاقة المحمولة بواسطة الموجات الكهرومغن  الطاقة االشعاعية: .3

 

 : موجات كهربائية و مغناطيسية تتحرك متعامدة الموجات الكهرومغناطيسية   
 

 :  الموجات الكهرومغناطيسيةمن األمثلة على 
 الموجات المتناهية بالصغر –موجات الضوء  –موجات الراديو 

 
 تنتقل عبر المواد الصلبة و السائلة و الغازية  كيف تنتقل الموجات الكهرومغناطيسية ؟  

 و عبر الفراغ    
 

 عبر الموجات الكهرومغناطيسية كيف تنتقل طاقة الشمس الى األرض ؟ 

 
 الى طاقة كهربائية و تسمى  : مادة خاصة تحول طاقة الضوء االشعاعية لضوئيةالخاليا ا

  أيضا الخاليا الشمسية
 استخدامات الخلية الكهروضوئية:

 اآلالت الحاسبة 

 امداد األقمار االصطناعية و المكاتب و المنازل بالطاقة 

 مصدر للطاقة الكهربائية 

 سطح األرض؟علل : تستخدم الطاقة الشمسية بوفرة على 

 بسبب سقوط الكثير من ضوء الشمس على سطح األرض        

 

 :غير ملوثة للبيئة ايجابياتها 

 الملخص ال يغني عن الكتاب

T. ENAS 
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 دولة اإلمـارات العربية المتحـدة

 منـطـقـة الـشـارقـة الـتـعـلـيمية

 مدرسة النور الدولـية الخاصــة

 

 

 تحوالت الطاقة                                      (14الوحدة )

 (2الدرس )

 تحول الطاقة:هو تحول احد اشكال الطاقة الى شكل اخر 

 مثال:  تحول الطاقة الكهربائية في المصباح الى طاقة حرارية

 مالحظة :عند انتقال الطاقة فليس من الضرورة أن يتغير شكلها

انتقال الطاقة الحرارية من مصباح الى الهواء الى هر قريب من المصباح مثال:  

 قانون حفظ الطاقة:الطاقة تتحول من شكل الى آخر لكن ال تستحدث أو تفنى

 (اجمالي الطاقة الموجودة في الكون ال يتغير )

 أمثلة عن تحوالت الطاقة:

تتغير الطاقة بين طاقة الوضع الجذبية و الطاقة الحركية  : العربات األفعوانية -1  

طاقة حركية منخفضة  - جذبية مرتفعةالطاقة وضع  : عند صعود العربة لالعلى-أ  

ةحركية مرتفعطاقة -طاقة وضع الجذبية منخفضة  : عند هبوط العربة لالسفل-ب  

 

النباتات و الجسم: ثانيا:  

جسم االنسان                نبات           طاقة كيميائية           الروابط الكيميائية           طاقة اشعاعية      

اطاقة الحركية )العمليات الحيوية(                 

 ثالثا:محطات توليد الطاقة الكهربائية

موت النبات و         نبات           طاقة كيميائية           الروابط الكيميائية           طاقة اشعاعية      

أحفوري              طاقة كهربائيةتحلله                تعرض النبات لضغط  الرواسب               وقود   

 

 

 .............................االسم :...........
 الصف :الخامس

 الشعبة :...................................

 المادة:علوم
 
 

 تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي
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طاقة كهربائيةطاقة الكهرومائية الى  الو  يل الطاقة الشمسية و طاقة الرياحيمكن تحو   رابعا :

 الطاقة و الشغل:

  انتقال للطاقة يحدث عندما تؤثر قوة في جسم على طول مسافة معينة و في اتجاه الحركة نفسه :الشغل

 )القوى تكون دفع أو سحب(

  - يبذل الجسم شغل طالما أن القوة ال تزال مؤثرة فيه

صبي للطبول ) يبذل شغال(الرفع  مثال:  

المسافة × (N( حساب الشغل= القوة 

)J( وحدة الشغل= جول 

 

 الطاقة و الحرارة:

اتجاه الحركة( عكسقوة مؤثرة في سطحين كل منهما يالمس االخر)اتجاه االحتكاك يكون  : االحتكاك  

سيارات بالطريق) تتحول الطاقة الحركية لالطارات الى طاقة حرارية(المثال: احتكاك اطارات   

 

منطقة ذات درجة حرارة اقل نطقة ذات درجة حرارة مرتفعة اانتقال الطاقة الحرارية من م : الحرارة

 ارتفاعا

هي الطاقة المنطلقة الى البيئة المحيطة أثناء تحوالت الطاقة بحيث اليمكن توظيفها في بذل  :لطاقة المهدرة ا

 شغل مفيد

تنطلق منها طاقة حرارية مهدرة  سيارات السباق : مثال  

 

سيارات السباق():فيتنتج الطاقة المهدرة   

االحتكاك بين الهواء و السيارة-1  

االحتكاك بين االطارات و الطريق-2  

المحركتحوالت الطاقة في -3  

انتقال الطاقة من المحرك الى محور العجلة-4  

 الملخص ال يغني عن الكتاب
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 اآلالت                                    ( 14)لوحدة ا

 (3 )الدرس

 اآلالت نوعان : بسيطة و معقدة

 . حركة واحدةآالت تعمل باستخدام  :اآلالت البسيطة أوال :

 أنواعها :

 المستوي المائل , البرغي , الوتد , الرافعة , البكرة و العجلة , المحور .

 شغل .البسيطة مقدار الشغل الالزم ألداء مهمة لكنها تغير فقط طريقة تنفيذ ال: ال تغير اآلالت مالحظة 

 .مائل سطح مستو و  المستوي المائل : .1
 المنحدر . مثال :

اإلنحدار ,  حادة اإلنحدار قوة أقل لتحريك جسم أكثر من المنحدرات بسيطة)تتطلب المنحدرات 

 لكن تحتاج لمسافة اكبر(
 

 حول اسطوانة. ملفوفمستو مائل  البرغي : .2
  يغير اتجاه القوة من خط مستقيم الى اتجاه يدوركيف يعمل : 

 زجاجة ذات فوهة ملولبة مثال :

 
 يتحرك مستوي مائل  الوتد : .3

 سكاكين , قطاعات البيتزا .ال مثال :

 
 . نقطة ثابتةآلة بسيطة تدور حول  الرافعة : .4

 فتاحات الزجاجات و المقص , األراجيح , مضارب التنس , العربات . أمثلة :

 مسافة اطول .: تقلل الرافعات من مقدار القوة الالزمة لكن عبر مالحظة 
 

 ذات قطر كبير ليدور كالهما معاً . عمود متصل بعجلة العجلة و المحور : .5
 )تكون العجلة و المحور أجسام مستديرة(

 : لها القطر األكبر . العجلة 
 : له القطر األصغر . المحور 

 مقبض الباب , عجلة قيادة السيارات , مفك البراغي. : مثال

 
 وسطها غائر يلتف حولها حبل أو سلك . عجلة البكرة : .6

 سارية العلم . :مثال 
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 لرفع جسم ما ؟: تُقلل مجموعة من البكرات القوة التي تحتاجها علل 

 بسبب زيادة عدد األحبال أو األسالك التي تدعم الجسم .        
 

)تحتاج ألكثر هي عبارة عن اثنين او اكثر من اآلالت البسيطةالتي تعمل معاً . : اآلالت المعقدةثانيا: 
 حتى تقوم بانجاز المهام( من حركة

 و منها:الدراجات ) تتكون من عدة آالت بسيطة ( مثال :

 الفرامل اليدوية , الدواسات و ذراع التدوير . الرافعات : .1
 العجلة األمامية . العجلة و المحور : .2
 تغير اتجاه السلسلة و تعمل على تدوير العجلة . البكرة : .3

 و المحور ( عجلة) تعمل الدواسات على تدوير ال

 
  كيف تسهل اآلالت الشغل ؟ سؤال :

 الجسم أو القوة المطلوبة لبذل شغل على الجسم.عن طريق تغيير المسافة التي يتحركها          
 

 (552)عامل تنظيف النوافذ صفحة  مثال :

 

 الشغل الذي تبذله على احدى اآلالت . الشغل المبذول
 

 الشغل الناتج
 

 الشغل التي تبذله اآللة على الجسم .

 

 المسافة المبذولة
 

 أعلى المسافة التي يشد بها العامل الحبل .

 المسافة الناتجة 

 

 أقل المسافة التي تتحركها اآللة .

 

 القوة المبذولة

 

 أقل القوة التي يبذلها العامل لرفع المنصة .

 القوة الناتجة
 

 أعلى القوة التي تبذلها البكرة على المنصة

 
 (في جميع اآلالت البسيطة . ),تزيد المسافة         : عندما تنخفض القوة المبذولة  نتيجة

 
 غيير االتجاه :ت

 تغيير اآلالت من اتجاه القوة ..

 تُشد المنصة إلى اعلى             : عندما يشد العامل الحبل الى اسفل  مثال
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 : نسبة الشغل الناتج إلى الشغل المبذول .الكفاءة 
 

 x  100                      )%( :الكفاءة معادلة 

 

 % مطلقاً ؟  100ال تصل كفاءة اآللة الى  :علل 

 يتحول بعض الشغل إلى طاقة حرارية مهدرة بسبب اإلحتكاك .        
 

 كيف يتم تحسين كفاءة اآللة ؟ سؤال :
 بوضع مادة تشبه الزيت عليها . من خالل تشحيم األجزاء المتحركة         

 
 يتم تشحيم األجزاء المتحركة لآلالت ؟ علل :

 حتى يعمل على تقليل اإلحتكاك بين األجزاء المتحركة مما يقلل من نسبة الشغل المبذول            
 الذي يتحول الى طاقة مهدرة .         

 
 قوانين نيوتن و اآلالت البسيطة :

 مسمار ..استخدام مطرقة إلخراج  مثال :
 

  تتغير حركة الجسم عندما تكون القوى التي تؤثر فيه غير متوازنة . :قانون نيوتن األول 

 القوة متوازنة    =   قوة االحتكاك        القوة التي تبذلها المطرقة   مثال :               
 قوة االحتكاك         القوة غيرالمتوازنة  <أو>القوة التي تبذلها المطرقة                        

 
 يكون التغير في حركة الجسم في االتجاه نفسه للقوة الكلية أ و المحصلة ون نيوتن الثاني :قان

 المبذولة على الجسم .                         
 ألن القوة المبذولة تكون لألعلى لألعلى  ك: المسمار يتحر مثال                 

 
 إذا بذل أحد األجسام قوة على جسم ثاني فسيبذل الجسم الثاني قوة مساوية  قانون نيوتن الثالث :

 و مضادة لها على الجسم األول .                         
 

 : اخراج المطرقة للمسمار  مثال                

 

 

 
 قوة المطرقة على اليد                                 قوة اليد على المطرقة

 ) لألعلى (                                                    ) لألسفل (                 

 

 الملخص ال يغني عن الكتاب                                                                           

 

 الشغل الناتج
 الشغل المبذول 
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 اٌطالت

 (انقذرج عهى إدذاث تغٍٍز أٔ تذل شغم)

 ِىصاث

 (اضطزاب ٌذًم طاقح: انًٕجح)

 صىحُت 

تُتقم فً انًٕاد انصهثح )
 (ٔانسائهح ٔانغاسٌح

 صٌضاٌُت 

ْشج تتذزك فً )
 (األرض

إشؼاػُت 
 (وهشوِغٕاطُغُت)

تُتقم فً انًٕاد انصهثح )
ٔانسائهح ٔانغاسٌح 

 (ٔانفزاغ

يٕجاخ انزادٌٕ : أيخهح
ٔانًٍكزٌٔٔف 

 ٔاالتصاالخ ٔانضٕء

 ِضَش ِٓ اٌطالت اٌغشوُت واٌىضغ

 ُِىأُىُت 

 (ٔضع+ دزكٍح )
 عشاسَت

حركة الجسيمات 
 (حركية)

تغير المسافات بين 
 (وضع)الجسيمات 

 عشاسَت أسضُت

 وضغ

 (يخشَح تسثة يٕضع انجسى)

 ٔىوَت

انطاقح يخشَح فً )
 (انُٕاج

فً أذِاس ٔىوٌ 
 انشًس

فً أشطاس ٔىوٌ 
 انٍٕرإٍَو

 وُُّائُت 

انطاقح يخشَح فً )
 (انزٔاتظ انكًٍٍائٍح

انٕقٕد : أيخهح
/  انطعاو/ تإَٔاعّ

 انثطارٌاخ 

تعتًذ  وضغ صزبُت
 :عهى

 اٌىخٍت

تشٌذ طاقح انٕضع )
 (انجذتٍح تشٌادتٓا

 االسحفاع

تشٌذ طاقح انٕضع )
 (انجذتٍح تشٌادتٓا

 عشوُت

 (َاتجح عٍ دزكح انجسى)

اٌطالت اٌىهشبائُت 
/  تٍار كٓزتائً)

إنكتزَٔاخ 
 (يتذزكح

اٌطالت اٌغشوُت 
تعتًذ ٌألصغاَ 
 :عهى

 اٌغشػت

تشٌذ انطاقح )
 (انذزكٍح تشٌادتٓا

 اٌىخٍت

تشٌذ انطاقح )
 (انذزكٍح تشٌادتٓا

 أشىاي اٌطالت  1:دسط  14:اٌىعذة 

انًٕجاخ انكٓزتائٍح ٔانًغُاطٍسٍح 

 .يتعايذج عهى تعضٓا
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 محطات توليد الطاقة أو الكهرباء

إشعاعية 6-
 (كهرومغناطيسية)

 نووية1- كيميائية2- توربينات رياح3- كهرومائية4- حرارية أرضية5-

 .... دزكٍح         طاقح كٓزتائٍحطاقح دزارٌح          طاقح (          طاقح ٌَٕٔح)ٌٕرإٍَو 

 .... دزكٍح        طاقح كٓزتائٍحطاقح دزارٌح          طاقح (          كًٍٍائٍحطاقح )ٔقٕد 

 .... كٓزتائٍحطاقح ٔضع جذتٍح نهًاء أعهى انسذ          طاقح دزكٍح          طاقح 

 :اوخبٍ اٌشلُ إٌّاعب ِٓ اٌّخطط اٌغابك ٌىً حغىي ِٓ حغىالث اٌطالت اٌخاٌُت

 .... كٓزتائٍحطاقح (         طاقح دزكٍح)رٌاح 

 .... كٓزتائٍحطاقح (                        إشعاع)أشعح انشًس 

 .... كٓزتائٍحطاقح دزكٍح           طاقح  دزارج األرض         

خالٌا شًسٍح أٔ 

 كٓزٔضٕئٍح

حغُش اٌطالت ِٓ شىً ِخش: حغىالث اٌطالت. 

 لأىْ عفظ اٌطالت

 ال حفًٕ ال حغخغذد حخغىي ِٓ شىً ِخش

 أشىاي اٌطالت  1:دسط  14:اٌىعذة 

 اروشٌ وُف َمىَ اٌّصباط بخغىًَ اٌطالت؟: ط

 

 عشاسَت+  طالت وهشبائُت          إشؼاػُت   .......................................................................................
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 حغىالث اٌطالت واٌشغً 2:دسط  14:اٌىعذة 

 

 .انقذرج عهى إدذاث تغٍٍز أٔ تذل شغم: اٌطالت

 .قٕج تؤحز عهى جسى نتذزٌكّ يسافح يا: اٌشغً

 

 يا ًْ شزٔط انشغم؟

 

 

 

 

 

 (m)انًسافح  ╳( N)انقٕج ( = J)انشغم 

W          =F         ╳      d 

╳ 

 الشغل

 قوة مسافة

 300Nادسثً انشغم انذي تثذنّ فتاج نذفع طأنح تقٕج 

 .5mنًسافح 

..................................................................

..................................................................

.................................................................. 

 :عذدٌ فُّا إرا واْ هٕاٌه شغً فٍ وً صىسة ِٓ اٌصىس اٌخاٌُت

......................... ......................... 

......................... 

......................... ......................... 

......................... 

 اٌّغافت ╳اٌمىة = اٌشغً 

W       =F   ╳  d   

          =300 ╳ 5   =1500J 

 

 ال َىصذ شغً 

 ( ألْ اٌغمُبت ٌُ حخغشن ِغافت)

 ال َىصذ شغً 

 (  ألْ األرماي ٌُ حخغشن ِغافت)

 ال َىصذ شغً 

 (  ألْ اٌغبً ٌُ حخغشن ِغافت)

 ال َىصذ شغً 

 (  ألْ اٌضذاس ٌُ حخغشن ِغافت)

 َىصذ شغً

 َىصذ شغً
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 ...............سطخ ...............سطخ

 ػشب
 صٍُذ

 ػًٍ أٌ عطظ عخىىْ عشوت اٌفخً أصؼب؟ وٌّارا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

 عذدٌ ِا إرا وأج اٌطالت عشوُت أو وضغ صزبُت ٌىً ٔمطت ػًٍ اٌّغاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)................................................................................................

(b)................................................................................................

(c)................................................................................................

(d)................................................................................................ 

كرة  1كرة 
2 

ٌذَه وشحاْ حخغشواْ بٕفظ اٌغشػت، أٌ واعذة ِٕهّا ٌذَها : حخٍٍُ

 طالت عشوُت أوبش؟ وٌّارا؟

 

 

 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 

أوبش ِا  اٌضزبُتػٕذ أٌ ٔمطت عخىىْ طالت اٌىضغ 

 َىىْ؟ وٌّارا؟

...................................................................

...................................................................

................................................................... 

 أٍِظ خشٓ

ألْ ( اٌغطظ اٌخشٓ)عشوت اٌفخً عخىىْ أصؼب ػًٍ اٌؼشب 

 .االعخىان أوبش

 .  أوبش ألٔها وخٍخها أوُش 1اٌطالت اٌغشوُت ٌٍىشة سلُ 

 فمط صزبُتطالت وضغ 

 (واٌغشوُت اٌضزبُتِضَش ِٓ طالت اٌىضغ )حخغىي ٌغشوُت  صزبُتطالت وضغ 

 طالت عشوُت فمط
 فمط صزبُتطالت وضغ 

 .ألْ هزٖ إٌمطت حمغ ػًٍ ألصً اسحفاع

 (اٌضزبُتوٍّا صاد االسحفاع صاث طالت اٌىضغ )
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 اآلالت

 (آلة تعمل بحركة واحدة فقط)بسيطة  (آلتان بسيطتان أو أكثر) معقدة

 (سطح مائل مستو)مستوى مائل 1- 

 درج/ منحدر: مثال

 (سطح مائل ملفوف) برغي2-

 مسمار لولبي/ فوهة قنينة لولبية: أمثلة

 (سطح مائل متحرك)وتد 3-

 فؤوس/ سيوف/ سكاكين: أمثلة

 (آلة تدور حول نقطة ثابتة) رافعة4-

 رافعة السيارة/ لعبة التوازن: أمثلة

 (عمود متصل بعجلة تدوران معا  )عجلة ومحور 5-

 مقبض باب/ مفك البراغي/ عجلة السيارة : أمثلة

 (عجلة وسطها غائر) بكرة6-

 ترس الدراجة/ سارية العلم: أمثلة

 كٍف ًٌكٍ أٌ تسٓم اَالخ انشغم؟

 تغٍز اتجاِ انقٕج 1-

 تقهم انقٕج انًثذٔنح 2-

 تشٌذ انًسافح انًثذٔنح 3-

 
تسثة انشغم انًثذٔل دائًاً أقم يٍ انشغم انُاتج ٌكٌٕ : قاعذج

 .االدتكاك دٍج تٓذر انطاقح عهى شكم دزارج

 

 %100 ╳=                   اٌىفاءة 

 

 وُف ٔضَذ وفاءة اٌِت؟: عؤاي

.................................................................

................................................................. 

 
ٍٔ نّ فً انًقذار : لأىْ ُٔىحٓ اٌزاٌذ نكم فعم رد فعم يسا

 .ٔيعاكس نّ فً االتجاِ

 

 .دذدي عهى انصٕرج انقٕج انًثذٔنح ٔانُاتجح

 الشغل الناتج

 الشغل المبذول

.............. .............. 

.............. .............. 

.............. .............. 

 :اوخبٍ أعّاء اِالث اٌبغُطت ٌىً صىسة

 اِالث 3:دسط  14:اٌىعذة 

 .بخمًٍُ االعخىان وىضغ اٌضَج ِزالً ٌخغهًُ اٌغشوت
 سافؼت 

 بىشة

 بشغٍ وحذ

 ػضٍت وِغىس

 ِغخىي ِائً

 لىة  لىة ِبزوٌت

 ٔاحضت

لأىْ )

ُٔىحٓ 

 (اٌزاٌذ
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.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

 :عذدٌ ِا إرا وأج اٌِت ِمؼذة أَ بغُطت ِغ وخابت اعّها ٌىً صىسة

 (سافؼت+ ػضٍت وِغىس )ِؼمذة 

 (بشغٍ)بغُطت 

 (ِغخىي ِائً)بغُطت 

 (بىشة)بغُطت 

 (ػضٍت وِغىس)بغُطت 

 (وحذ)بغُطت 

 مقبض باب

 (سافؼت)بغُطت  ِؼمذة (ػضٍت وِغىس)بغُطت 

 (سافؼت)بغُطت  (وحذ)بغُطت  (وحذ)بغُطت 

 (وحذ)بغُطت 

 (سافؼت+ بىشة )ِؼمذة 

 ِؼمذة (وحذاْ وسافؼخاْ)ِؼمذة 
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 أٌ اٌشصٍُٓ َبزي لىة أوبش ٌشفغ اٌصٕذوق؟ وٌّارا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 :..........................اسى اَنح

 :..........................اسى اَنح

اوخبٍ أعّاء اِالث اٌبغُطت  ِغ حغذَذ 

 :اٌمىة اٌّبزوٌت وإٌاحضت ٌىً صىسة

 ميثة طالب سعيد: مع تحيات معلمة العلوم

 قوة مبذولة 

 قوة ناتجة

 بكرة

 وتد برغي

 عجلة ومحور

 مستوى مائل رافعة

 قوة مبذولة 
 قوة ناتجة

 قوة ناتجة قوة مبذولة 

 قوة مبذولة 

 قوة ناتجة

 قوة مبذولة 

 قوة ناتجة

 قوة ناتجة

 (بىشة)بغُطت 

 (ٔظاَ بىشاث)ِؼمذة 

 قوة مبذولة 

 قوة ناتجة قوة مبذولة  قوة مبذولة  قوة ناتجة

 .اٌشصً اٌزٌ َغخخذَ ٔظاَ اٌبىشاث َبزي لىة ألً ٌشفغ ٔفظ اٌصٕذوق

 .َمىَ ٔظاَ اٌبىشاث بخمًٍُ اٌمىة اٌّبزوٌت وصَادة اٌّغافت اٌّبزوٌت
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(15الوحدة ) بنية الذرة   

   (2الدرس )

 أنواع المواد: 

الحديد  -النحاس .عناصر نقية:1  

ملح الطعام   .المركبات:2  

الفلزات المخلوطة بتوزيع  الفضة المستخدمة في المجوهرات )خليط من .المخاليط: 3

  (متساوي

سبب اختالف الذرات ؟علل:  

بسبب اختالف عدد الجسيمات الصغيرة الموجودة في الذرات مما ينتج عنه الكثير من انواع 

 المادة 

 مكونات الذرة:

: منطقة في وسط الذرة تحتوي على معظم كتلة الذرة و تتكون من : .النواة1  

ة موجود في نواة الذرة الشحنموجب  جسيم :البروتونب.   

الشحنة موجود  في نواة الذرة  متعادلجسيم  :النيوترون.ج   

الشحنة يشغل حيزا في الذرة خارج النواة   سالبم جسي :االلكترون.2  

 من صفات االلكترونات:

.صغيرة جدا1  

.تتحرك بسرعة هائلة 2  

.ال يمكن تحديد  موقعها بدقة 3  

سحابة وليست نقاط محددة  أنها.يصفها العلماء ب4  
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 علل: يصف العلماءااللكترونات بالسحابة ؟

 النها تتحرك بسرعة  هائلة بحيث ال يمكن تحديد موقعها بدقة

 مالحظات:

.توجد كتلة الذرة تقريبا في نواتها 1  

بقليل من  كتلة النيوترون  اكبر .كتلة البروتون2  

البروتون او النيترونمن كتلة  1800/1رون . تبلغ كتلة االلكت3  

منطقة تحيط بنواة الذرة يوجد فيها الكترون واحد او اكثر  :سحابة االلكترونات  

لكترونات في نقاط محددة من رونات يكون  حيز فارغ وتوجد االمعظم سحابة االلكت :مالحظة
 الحيز

 مكان االلكترونات االنجذاب نحو النواة  الطاقة 

النواة نحوتنجذب بشدة  طاقتها اقل  كترونات القريبة للنواةلاال   

 طاقتها اكثر 

 
تنجذب بصورة اقل نحو 

 النواة 
 االلكترونات البعيدة عن النواة 

 

 مال حظة: تتكون جميع المواد من الذرات سواء كانت صلبة او سائلة او غازية 

 و يصبح حجم الذرة بحجم برتقالة 10مليون أو 100عرض ذرة في لو ضربنا  :حجم الذرات

االطالع على الشكل يصبح حجم البرتقالة بحجم كوكب االرض  )لتخيل حجم الذرة(

584ص14  

؟*بماذا تختلف الذرات عن بعضها البعض   

 تحتوي الذرات على اعداد مختلفة من البروتونات او النيوترونات او االلكترونات 

 طرق اختالف الذرات:

  :.اختالف عدد البروتونات 1

الموجودة في نواة الذرةعدد البروتونات  العدد الذري:*  
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6 العدد الذري للكربون=                   6عدد البروتونات في الكربون =  مثال:    

مالحظة : لكل عنصر من الجدول الدوري عدد ذري مختلف عن اآلخر    

على الجدول الدوري في نهاية الكتاب حيث يبين العدد الواقع اسفل اسم  مالحظة:االطالع

 العنصرعدد البروتونات في كل ذرة من العنصر

585ص 15طالع على الشكل اال    

: لكل عنصر في الجدول الدوري عدد ذري مختلفمالحظة  

  :تالف عدد النيوترونات.اخ2

نفسه من البروتونات و لكنها تختلف  العددذرات عنصرما, لديها واحد او اثنين من  النظائر:

 في عدد النيوترونات 

11-البورون     10-البورون  

  

 مثال:

 عدد البروتونات  5 5

 عدد النيوترونات  5 6

   

.اختالف االلكترونات :3  

: ذرة لها شحنة اكتسبت او فقدت  الكترونات  اليونا  

البروتونات لم يتغير ( د)يبقى ايون العنصر نفسه ألن عد  

أيون موجب                  األيون  

أيون سالب                                     
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 االيون الموجب  االيون السالب 

الذرة الكترونات كتسبت ا الذرة الكترونات  فقدت   

 عدد البروتونات < عدد االلكترونات عدد االلكترونات < عدد البروتونات 

 

: عدد البروتونات = عدد االلكترونات                   الذرة متعادلة اذا كان  

عدد البروتونات < عدد االلكترونات                   الذرة موجبة            

عددالبروتونات > عددااللكترونات                      الذرة سالبة           

587صمالحظة : يرجى االطالع على الجدول   

  الذرات و المادة:

 *كل انواع المادة مكونة من ذرات

  
نفسه من البروتونات دائما وقد يختلف عددالبروتونات العددذرات كل عنصر*يوجد في   

  
يتغير عدد االلكترونات في الذرات  *عندما ترتبط العناصرلتكوين مركب  

 
علل:سبب اختالف خاتم االلماس والذهب على رغم من قد صغوا من نوع واحد من 

 الذرات؟

بروتونات, و تحتوي كل ذرة ذهب  6تحتوي على ذرة كربون في االلماس كل  الن

بروتون. 79على   
 الملخص ال يغني عن الكتاب
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 الوحدة 16 المادة وخواصها      

(1الدرس )  

: كل شيء له كتلة ويشغل حيزاً.لمادةا  

الماء .  - الصخور –الهواء   امثلة عن المواد:  

. فليست مواد الطاقة –القوى  –الصوت  –الضوء  اما  

 علل: يعتبر الهواء مادة ؟

 النه له كتلة ويشغل حيزاً .

 حاالت المادة :       

 مقارنة المادة الصلبة  المادة السائلة  المادة الغازية
م غير محددحج م محددحج   الحجم حجم محدد 

 الشكل شكل محدد شكل غير محدد شكل غير محدد
اقل تقارباً من  متباعدة جداً 

 الصلبة
المسااافة بااي   متقاربة جداً 

 الجسيمات

اضعف من  ضعيفة جدا
 الصلبة

جداً قوية  قوى التجاْدب بي   
 الجسيمات

تتحرك بحرية 

مبتعدة عن 
 بعضها البعض

ة بمحققققاد اتنزلقققق  

 بعضهما البعض

تهتز في كل 

دون  تجاااتاال
تنتقل من  ان

 مكانها

 حركة الجسيمات

 

أكثر م  المادة السائلة و الغازيةعلل : سبب تماسك المادة الصلبة   

الن جسيمات المادة الصلبة متقاربة جداً وقوى التجاد ب بين جسيماتها كبيرجداً 

 مقارنة بالمادة السائلة والغازية.
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دون تغيير اوية  : اي سمة من سمات المادة يمكن مالحظتها منالخواص الفيزيائية

تتكون منها . يالت المواد الكيميائية  

 م  االمثلةعلى الخواص الفيزيائية:

قابلية  –الكثافة  –الكتلة  –الوزن  –الحجم  –درجة الحرارة  –حالة المادة 

 التوصيل –المغناطيسية  –درجة الغليان  -درجة االنصهار –وبان الذ

 للكهرباء

  

الخاصة  التعريف كيفية حسابها/اداة القياس وحدة القياس

 الفيزيائية

g - kg كمية المادة التي  باستخدام ميزان د و كفيتين

 يحويها الجسم
 الكتلة

 cm3الصلب
 
اللترأو السائل : 

 الميللتر

            :  منتظمالصلب الالجسم 
.االرتفاع× العرض × الطول     

: عن طري  المنتظميرالصلب غ
بين حجم  حساب الفرقاالزاحة 

 الماء قبل وضع الجسم وبعد 
  . هوضع

 السائل: في المخبار المدرج 
جية (ي) قراءة التدر  

مقدار الحيز الد ي 
مادةتشغله عينه من ال  

 الحجم

g / ml 
g / cm3 
1mL =1cm3 

الكتلة  =          تطبي  القانون   
  الحجم  

الكتلة لكل وحدة حجم 
 من مادة ما

 الكثافة

سنتيمتر  4وعرضه  سنتمتر6 يبلغ طول جسم صلب منتظم الشكل: 1لة مسأ

سنتمتر....احسبي حجمه 2وارتفاعه  

6×4×2=48 االرتفاع                   ×  العرض× الحجم = الطول   Cm3 

مسألة2 :يبلغ حجم كمية من الماء قبل وضع جسم غير منتظم فيها300  

350-300=50ترمليل     ر ما حجم الجسم؟مليلت 350لغ حجمها بعد وضع الجسم ويبمليلتر   
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  الكتلةالكثافة=   سنتيمتر مكعب ؟5جرام وحجم02ا كانت كتلتهاحسب كثافة جسم اذ   :3لة مسأ

 الحجم                                                           20/5        = 4جرام/ 3سنتميتر

بماْدا تفيد الكثافة ؟ تفيد في تحديد اويه المواد الكيميائية المجهولة الن الكثافة ثابتة لمادة معينة 

. 

 خواص فيزيائية اخرى : 

ابة مادة واحدة في أخرى القدرة على اذ:  وبا قابلية الذ -1   

وبان في الماءالطعام قابل للذ  ملون : مثال   

في الماء الرمل غير قابل للد وبان          

 

: درجة الحرارة التي تتحول عنداا المادة الصلبة إلى سائلة .درجة اإلنصهار  -2  

 مثال: انصهار االيس كريم 

درجة الحرارة التي تتحول عنداا المادة السائلة الى الغازية. درجة الغليا  : -3  

يان الماء .مثال: غل  

: تتميز المواد المختلفة بدرجات غليان وانصهار مختلفة .مالحظة  

: خاصية فيزيائية تسمح لبعض المواد بجد ب فلزات معينة . المغناطيسية -4  

: مثال : ورق األلمنيومقابلية اللف والتطريق  -5  

مثال : بعض الفلزات مثل النحاس :قابلية توصيل الكهرباء -6  

 

يستخدم النحاس في صنع األسالك الكهربائيةعلل :   

 ألن النحاس موصل جيد للكهرباء

 

: قدرة المادة أو عدم قدرتها على اإلندماج مع مادة جديدة الخاصية الكيميائية  

 واحدة أو أكثر أو التحول إليها.

 قدرته على التفاعل مع األكسجين          : تحول النحاس إلى اللون األخضر  مثال

                      

 _تحول لون التفاح إلى اللون البني 
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                                   : قابلية نوع من المادة لالحتراق بسهولةقابلية االشتعال 

             

قابل لإلشتعال ، الصخر : غير قابل لإلشتعال :: الخشبمثال   

 _ استخدام الجازولين في السيارة

 

يتم ملء المناطيد بغاز الهيليوم؟علل :   

 ألنه غاز غير قابل لإلشتعال

 _مالحظة : اليستخدم غاز الهيدروجين في المناطيد ألنه غاز شديد اإلشتعال.

 

خاصية كيميائية للحديد أو الفلزات التي تحتوي على الحديد.قابلية الصدأ :   

 معادلة تكون الصدأ : الحديد + األكسجين + ماء       صدأ

 ما هي فائدة الخواص الفيزيائية ؟

وصف أنواع المادة -1  

تحديد اوية مواد كيميائية مجهولة -2  

 

 مااي الخواص الفيزيائية التي يتم اإلعتماد عليها لتحديد اوية المادة ؟

  الكثافة -درجة االنصهار   

_من الخواص الفيزيائية التي ال يمك  م  خاللها تحديد اوية المادة :  اللون – الكتلة 

الحجم –  

 

 تصنيف المواد :  يتم تصنيف المواد باستخدام:

: تصنيف الخرز بحسب اللون والشكل.خواص فيزيائية أ.    

واللبن في الثالجة حتى ال يفسد : وضع الحليبخواص كيميائية ب.   

 

 _طرق فصل المخاليط :

السائلري  حالة المادة : استخدام المصفاة لفصل الصلب عن الفصل عن ط -1  

الفصل عن طري  الغليان : الملح + ماء -2  

الفصل عن طري  المغناطيس : برادة الحديد + الماء  -3  

 الملخص ال يغني عن الكتاب
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   المادة وتغيراتها                    ( 16الوحدة )

 (2الدرس )

 : التغيرات التي تطرأ على المادة دون ان تتغير هويتها التغيرات الفيزيائية 

 الهيئة ( -الحالة -الحجم -) الشكل التغير يكون في

 امثلة على تغيرات فيزياىية : 

 تغير شكل قطعة الصلصال            ال يسبب تغير في الكتلة  1-

اذابة السكر في الماء              جزيئات الماء وجزيئات السكر ال تتغير في  – 2

 تركيبها 

ابة او اإلمتزاج بتوزيع متساوي في مادة : قدرة المادة الواحدة على اإلذ قابلية الذوبان

 اخرى 

ً علل    ؟ : تعتبر اإلذابة تغيًرا فيزيائيا

 ألن هوية المواد ال تتغير عند امتزاجها 

 : ذوبان السكر في الماء  مثال

 تغير الحالة : -3

 )أ( الماءمثال 

 صلب          سائل          غاز

 الماء()جليد(         )ماء(         )بخار 

 )ب( : صهر قطع الزجاج وصنع عدة أشكال منها  مثال

 خرى تغيراً فيزيائياً ؟ أ: يعتبر تغير المادة من حالة الى  علل

 والتغير فقط في طاقة الجسيمات والمسافة بينها ,ألن المادة بقيت نفسها
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           : االنصهار والغليان  -4

 : صلب            سائل             عدم تغير في تركيبة المادة  االنصهار

 عدم تغير في تركيب المادة           غاز             : سائلالغليان

 الطاقة وتغير الحالة :

الطاقة             تغيرات في حالة المادة  تغيرات في

 )صلبة,سائلة,غازية(

 غازيةة ماد           سائلة ادةم ماد              صلبة: مادة مثال

  يعتمد تغير حالة المادة على معدل اضافة طاقة للمادة أو استخالصها منها 

هو تغيرفي المادة تتحول خالله المواد الكيميائية التي الكيميائية : ات التغير

 ذات خواص فيزيائية وكيميائية مختلفةتتألف منها الى مواد أخرى 

  اسم اخر للتغير الكيميائي التفاعل الكيميائي: 

 : احتراق األشجار مثال: يئامؤشرات حدوث تفاعل كيمي

 

 (تكون مادة جديدة )رماد+غاز - أ

 تغير اللون - ب

 انبعاث حرارة أو ضوء  - ت

 انبعاث رائحة - ث

 + بخار الماء (co2انبعاث غاز ) - ج

  تكون راسب  - ح

 تكون مادة جديدةالمؤشر المؤكد لتغير كيميائي : 

  على تكون غازامثلة : 

 وضع قرص دواء في ماء            فقاعات غاز 

 صنع الخبز             غاز )رائحة الخبز(

امتصاص 

 ط

 طط 

امتصاص 

 ط

 طط 

 الطاقة الطاقة
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 مثلة على تكون راسب :أ 

ً : الراسب   مادة صلبة تتكون احياناً عند مزج سائليم معا

 الحالة السائلة الى الصلبة ال تعد راسباً : الجسم الذي يتحول من  مالحظة

 مزج سائلين            راسب + تغير لون

 :تغير لون حلوى الخطمي من األبيض الى البني عند  مثال على تغير لون

 تحميصها 

 

 :الطاقة والتغير الكيميائي

 تطلق بعض التغيرات الكيميائية طاقة: -1

 األلعاب النارية           طاقة حرارية + طاقة ضوئية + طاقة صوتية مثال:

 تمتص بعض التغيرات طاقة: -2

 : مثال

 خبز البسكويت المملح : امتصاص طاقة حرارية         - أ

 )حدوث تفاعل كيميائي(

 )امتصاص السكر و األكسجين(  ةبناء الضوئي : امتصاص طاقال - ب

 زجاجات برتقالية اللون؟يتم تعبئة بعض األدوية في  علل:

 ألن العديد من األدوية تخضع لتفاعالت كيميائية عند تعرضها للضوء فيتم 

 وضعها في زجاجات مقاومة للضوء 

  عكس التغيرات :

 أغلب التغيرات الكيميائية ال يمكن عكسها 

في حدوث    األصلية المتسببة ال يمكن استرجاع المواد الكيميائية :مثال

 ي األلعاب النارية     نفجارات فاال

 : تقطيع الجزرمثال: : بعضها غير قابل للعكس  التغيرات الفيزيائية

 فصل الملح عن الماء عن طريق الغليان مثال:بعضها قابل للعكس: 

ً  قانون حفظ الكتلة  : ينص القانون أن اجمالي كتلة المادة يظل ثابتا
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ً قبل التفاعل الكيميائي وبعده )والوزن يب  (د على الكتلةتمأيضاً ألنه يع قى ثابتا

+ كتلة األكسجين = كتلة الرماد + كتل  غير المحترق كتلة الكبريت مثال:

 الغازات المنبعثة عند الحرق 

  : العالم انطوان الفوزيهالعاِلم الذي توصل الى قانون حفظ الطاقة  

 

 األمثلة: الخواص  نوع التغير
تبقى المادة الكيميائية  -  تغير فيزيائي

 نفسها قبل وبعد التغيير 
تتغير الخواص  -

 الفيزيائية فقط 

 -الغليان  -اإلنصهار
-التكاثف  -التجمد 
-تغير الشكل -التبخر
زيادة  -اإلذابة  -الخلط 

درجة الحرارة أو 
 انخفاضها

 
اختالف المادة  تغير كيميائي

 الكيميائية بعد التغيير 
تتغير الخواص  

 الفيزيائية والكيميائية
 

 اإلحتراق -تغير اللون 
 انبعاث غاز  -الصدأ 

فساد  -تكون راسب 
 طهو الطعام  -الطعام 

 اللون  -فقدان بريق 
 هضم الطعام  –الفضي 

 

  

 الملخص ال يغني عن الكتاب
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17الوحدة:       المواد الصلبة والسوائل والغازات   
 الدرس االول

 
 حاالت المادة:

 الصلبة  السائلة  الغازية البالزما
 

 البالزما: مادة عالية الطاقة تتكون من جسيمات موجبة وسالبة الشحنة 

 اين توجد البالزما ؟ 

 توجد في : الفضاء,و مضات البرق, االضاءة الفلورية, النجوم )الشمس(

   : طرق وصف المادة 
 رائحةال - ملمسال  -لونال  –حالة المادة  مثال:استخدام الحواس :  .1
 كثافةال -حجمال -كتلةال مثال:  استخدام القياسات: .2

 العوامل التي تحدد حالة المادة : 

 الجسيمحركة  .1
 القوى بين الجسيمات .2

 : تتكون من الجسيمات أو الذرات أواأليونات مكونات المادة

 ؟ كيف تصف حركة الجسيمات
 تتحرك الجسيمات الى االمام والى الخلف 

 بشئ ما  تتحرك وفق خطوط مستقيمة حتى تصطدم
 الجسيمات : دام اصطنتيجة 

 تتغير سرعة الجسيمات  . أ
 ر اتجاه حركة الجسيمات يتغي . ب

 

 ؟: سبب وجود قوة تجاذب بين الجسيمات في بعض المواد  علل

الن الذرات المكونة للمواد تحتوي على بروتونات موجبة والكترونات سالبة 
 مما يؤدي الى حدوث تجاذب بين الشحنات المتعاكسة
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 المادة االغازية المادة السائلة المادة الصلبة المقارنة

بطيئة و تهتز في  حركة الجسيمات
 مكانها

تتحرك بشكل اسرع و يمر 
 بعضها بجوار بعض

 سريعة جدا

 ضعيفة جدا أضعف من الصلبة قوية قوى التجاذب

 كبيرة اكبر من الصلبة صغيرة المسافة بين الجسيمات

 

 المادة التي تتميز بشكل وحجم محدد الجسم الصلب:

 : للجسم الصلب شكل وحجم محددين؟ علل

 بسبب قوى التجاذب القوية بين الجسيمات والحركة البطيئة للجسيمات 

: ال تتشابه قطع من االلماس مع قطعة من الفحم على الرغم ان كالهما مكون من            علل

 ذرات كربون ؟

وفق نمط محدد و متكرر اما بسبب اختالف ترتيب الجسيمات , حيث ان االلماس مرتب 
 ئي وامرتب بشكل عش الفحم

 مقارنة بين جسم بلوري و جسم غير متبلور:

 الفحم الماس مقارنة 

 ذرات كربون ذرات كربون تتكون من 

 ذراتالترتيب  ذراتالترتيب  بسبب االختالف

 صلب)هش( صلب)صلد( الحالة

 عشوائي  نمط محدد ومتكرر ترتيب الذرات

 غير متبلور بلوري الشكل

 

  (ه: مادة تتميز بحجم محدد لكن ليس لها شكل محدد)يأخذ شكل حاويت السائل
 مجرى النهر : مثال

 
 يمكن للسوائل ان تغير من شكلها ؟ : علل

بسبب الحركة المتزايدة لجسيماته بشكل اكبر من الجسم الصلب مما يؤدي الى انخفاض 
 قوى التجاذب بين جسيماته و تتحرك بعيدة عن بعضها البعض بشكل بسيط 

 

 : قياس مقاومة السائل للتدفقاللزوجة
 : العسل: يمتاز بلزوجة مرتفعة  مثال

 يمتاز بلزوجة منخفضة  الماء :
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 زوجة :لالعوامل المؤثرة على ال

 كتلة الجسيم  .1
 شكل الجسيم .2

 قوة التجاذب بين الجسيمات : كلما ازدادت قوة التجاذب ازدادت اللزوجة  .3
 درجة الحرارة : كلما ارتفعت درجة الحرارة تقل اللزوجة .4

 تمتاز المادة ذات الجسيمات الكبيرة والمعقدة بلزوجة مرتفعة ؟ :علل

 الن جسيماتها تتحرك ببطأ وتواجه صعوبة في المرور بجوار بعضها البعض 

القوى غير المتساوية التي تؤثر في الجسيمات الموجودة على سطح  :التوتر السطحي 

 السائل 

 فسر : سبب حدوث ظاهرة التوتر السطحي؟ 
  الماء الموجودة على السطح ال تحتوي على جزيئات سائلة أعالها ألن جزيئات

 لدلك تواجه شدا أكبر الى األسفل فتصبح جسيمات السائل مشدودة بإحكام

 قوى الجذب بين الجسيمات ازداد التوتر السطحي للسائل( ت)كلما ازداد

 يمكن للعنكبوت ان يسير على الماء ؟ : علل

 للماء .بسبب ظاهرة التوتر السطحي 

 التماسك: يطلق على التجاذب بين الجزيئات المتشابهة اسم  مالحظة

 جزيئات الماء  مثال :

 مادة ليس لها حجم محدد او شكل محدد:  الغاز

 –االرجون  –االكسجين  -)النيتروجين خليط من الغازات تتضمن:  مكونات الهواء
 ثاني اكسيد الكربون(

 اشكال مختلفة ؟حجام و ال تتمتع الغازات بأ : علل

 بسبب الحركة السريعة لجسيمات الغاز كما ان قوة التجاذب بين الجسيمات ضعيفة 

 الحالة الغازية للمادة التي تكون عادة جسما صلبا او سائال في درجة حرارة الغرفة  : البخار

 : الماء )سائل( في درجة حرارة الغرفة          بخار ماء )حالة غازية( مثال

 البنزين -الزئبق -اليود –ى تكون البخار : االيثانول مواد اخر

 الملخص ال يغني عن دراسة الكتاب

الكبيرة ذات االشكال المعقدةالجسيمات   

  تمتاز بلزوجة مرتفعة 
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  في حركة مستمرة المادة تكون الجسيمات التي تكون 

 .حركتهالجسم بسبب  الطاقة التي يكتسبها :الطاقة الحركية

 الطاقة الحركية. ازدادتالجسيمات في المادة  ازدادت سرعةكلما  :مالحظة

 

 على:ترتيب حاالت المادة بحسب الطاقة الحركية األ  

 الغازية السائلة الصلبة  مقارنة

 عالية جدا   الصلبة اعلى من المادة منخفضة الطاقة الحركية

 

 الطاقة الحركية للجسيمات في جسم ما. متوسطقياس  :درجة الحرارة

 

 كلما ازدادت درجة الحرارة كلما ازدات الطاقة الحركية للجسيمات. :مالحظة

O  تكون الطاقة الحركية لجزيئات الماء عند الدرجة  :مثال     
C 25   من درجة  اعلىO

C 10 

  . 

 سبب فيها التفاعالت بين الجسيمات اواألجسام.تت مخزنةطاقة   :طاقة الوضع

 

ائيةيطاقة وضع كيم  مقارنة طاقة وضع جذبية 

 تحدث بين  األجسام بين الجسيمات

 متى تزداد كلما ازدادت المسافة بين االجسام كلما ازدادت المسافة بين الجسيمات

 مثال المسافة بين الكرة المرتفعة واالرض المسافة بين جسيمات الغاز

 
 

 علل: للجسم الصلب طاقة وضع منخفضة؟

بين جسيمات الجسم الصلب قليلة.ألن المسافة   

 

 الطاقة الحرارية : ناتج جمع كل من الطاقة الحركية وطاقة الوضع لجسم ما

 

17الوحدة  التغيرات في الحالة  

(2درس )  

 تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي معرفي

.................... : االسم  

السادس الصف:  

 المادة : علوم

 

 دولة االمارات العربية لمتحدة

 وزارة التربية والتعليم

 منطقة الشارقة التعليمية

 مدرسة النور الدولية الخاصة
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 كيف يمكن تغير حالة الجسم؟ 

 افه او انقاص طاقة حرارية.عن طريق اض

 

 :تأثير الطاقة الحرارية

 طاقة وضع طاقة حركية طاقة حرارية 

 الجسيمات عن بعضها تباعد بسرعةتحرك الجسيمات  اضافة طاقة حرارية

 الجسيمات من بعضهاتقارب  ببطءتحرك الجسيمات  انقاص طاقة حرارية

 

 تغير حالة المادة:

 : إعادة تدوير األلمنيوم : تتضمن عمليتان : اإلنصهار و التجمد :مثال 

 يتم صهر عبوات األلمنيوم-1 

 يتم صب األلمنيوم المنصهر في قوالب حتى يبرد-2 

 

 التجمد االنصهار مقارنة

 انقاص طاقة حرارية اضافة طاقة حرارية يتطلب  

 تحويل من السائل الى الصلب تحويل من الصلب الى السائل. التعريف 

 

 حرارة التي تتغير عندها المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة.الدرجة  :درجة اإلنصهار

 حالة السائلة الى الحالة الصلبة.الدرجة الحرارة التي تتغير عندها المادة من  :درجة التجمد

 

 :(االنصهار )كيفية تحول المادة الصلبة الى السائلة

 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى مقارنة 

 بين السائل والصلب صلبة حالة المادة

 ()انصهار

 ةسائل

 درجة الحرارة

 )الطاقة الحركية(

(T) 

 تزداد تبقى ثابتة تزداد

 طاقة الوضع

((PE 

 تغير بسيط تزداد تغير بسيط

 

 648:اإلطالع على المخطط ص مالحظة
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 تغير المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية. :التبخر

 

 

 أنواع التبخر:

دون تعرضه للغليان.سطح السائل فقط التبخر الذي يحدث عند  :التبخر السطحي(1  

.العمقوفي  سطح السائل التبخر الذي يحدث عند :الغليان(2  

 
 :الحرارة التي يحدث عندها الغليان.درجة   درجة الغليان 

 

 

  (:التغيرات التي تحدث عند تحول المادة من الحالة السائلة الى الغازية:) الغليان

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى مقارنة 

 غاز بين السائل والغاز)الغليان( سائلة حالة المادة

 ارة درجة الحر

 )الطاقة الحركية(

(T) 

 تزداد تبقى ثابتة تزداد

 طاقة الوضع

((PE 

 تغير بسيط تزداد تغير بسيط

 

 649االطالع على المخطط ص مالحظة :  

 

 تغير حالة المادة من غاز الى سائل. :التكثيف 

 الندىتكون قطرات  مثال:                  

 سبب تكون قطرات الندى على ورقة النبات ؟؟ فسر:

 متحوال من الحالة الغازية الى السائلة فيتكاثفبسبب اصطدام بخار الماء بورقة االنبات   

   

 

 بالحالة السائلة. مرورالدون الة المادة من صلبة الى غازية تغير ح :التسامي 

 (ثاني اكسيد الكربون بالحالة الصلبة ) الجليد الجافمثال:                 

  الجليد الجاف      
طاقة حرارية

 مادة غازية         

 

 فسر سبب تكون الضباب السميك؟ 

بابمكونا  الض تكثيفهألن الجليد الجاف يبرد بخار الماء في الهواء المحيط ويعمل على   
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.لةلى الصلبة دون مرور بحالة السائغازية االتغير حالة المادة من  :الترسيب  

.:انقاص الطاقة الحرارية من الغازهثشرط حدو  

العشب على قيعالصتكون  :مثال            

 فسر : سبب تكون الصقيع على العشب ؟

بسبب فقدان بخار الماء للطاقة الحرارية فيتحول من الحالة الغازية الى الصلبة مباشرة و يترسب على  

 العشب

الموجودة في الحالة الصلبة و السائلة و الغازية عند درجات الحرارة  الوحيدةالماء هو المادة حاالت المادة: 

 السائدة على األرض

 أهمية منحنى تسخين الماء: معرفة التغيرات التي تحدث في الطاقة خالل تغير الحالة

من الكتاب )منحنى تسخين المياه( مهم جدا 651: االطالع على المخطط صمالحظة   

في حال اضافة او انقاص طاقة: رالعوامل التي تتأث  

طاقة حرارية اضافة انقاص طاقة حرارية  مقارنة 

 حركة الجسيمات تتحرك بسرعه كبيرة تتحرك ببطء

 قوى التجاذب ضعيفة قوية

المسافة بين  كبيرة صغيرة

 الجسيمات

 حالة المادة تتغير حالة المادة تتغيرحالة المادة

 

درجة سيليزية100الماء  غليان درجة سيليزية  ،،، و تبلغ درجة 0الماء تجمد  : تبلغ درجةمالحظة   

 العمليات العكسية:

التبخر# التكاثف                       الترسيب# التسامي                          االنصهار# التجمد   

  حفظ الكتلة و الطاقة: يتم حفظ الكتلة و الطاقة عند تغير حالة المادة

: كتلة السائل قبل التبخر =  كتلة الغاز الناتج عن التبخر مثال    

زمة لتبخر السائل = الطاقة الحرارية المنطلقة الطاقة الحرارية الال             

الهواء: يتم امتصاص الطاقة الحرارية الناتجة عن تغير المادة بواسطة المواد المحيطة ك مالحظة  

)تغير حاالت المادة ( )مهم جدا( 652: حفظ المخطط صمالحظة   

لملخص ال يغني عن الكتابا  
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