
إدارة التجارب
يمكن العثور على كل التجارب الخاصة بهذا الدرس في كتّيب موارد الطلب 

وكراسة األنشطة والتجارب.

األسئلة المهمة
بعد هذا الدرس، يجب أن يفهم الطلب األسئلة المهمة ويكونوا قادرين على 

اإلجابة عنها، كّلف الطلب بكتابة كل سؤال في كّراساتهم التفاعلية، ثم أعد 
طرحه عند تناول المحتوى المرتبط به.

المفردات
ممارسة العصف الذهني حول قائمة بالمصطلحات المرتبطة

سّجل المفردات على اللوحة أو ورقة كبيرة.  .1
اسأل الطلب القيام بقراءتها والتفكير في المصطلحات أو الكلمات التي   .2

سمعوها مسبًقا.
قد يكون الطلب على دراية بعدد من الكلمات، بما في ذلك كهربائية   .3

وكيميائية وميكانيكية، فاطلب منهم ممارسة العصف الذهني حول قائمة 
بالكلمات المرتبطة للمفردات التي يعرفونها بالفعل. على سبيل المثال، قد 

يذكرون كلمة تيار أو دارة عند مناقشة الطاقة الكهربائية.
أثناء قراءة الطلب لصفحات الدرس، اطلب منهم ممارسة العصف الذهني   .4

حول قائمة بالكلمات المرتبطة للمفردات التي لم يعرفوها.

استقصاء

حول الصورة روبوتات؟ تعرض هذه الصورة خط تجميع في أحد مصانع 
السيارات، واليوم، تستخدم العديد من المصانع الروبوتات ألداء المهام المتكررة، 
كاللحام والثقب. توّضح هذه الصورة أيًضا أمثلة متعددة على الطاقة، بما فيها 

الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية والطاقة الحركية، اطلب من الطلب 
مناقشة بعض األمثلة على تحوالت الطاقة من هذه الصورة.

أسئلة توجيهية

ما أحد طرائق تغّير الطاقة في هذه 
الصورة؟

نموذج اإلجابة: تقوم الطاقة الكهربائية 
بتشغيل الروبوتات وتحريكها، وهذا مثال 

على الطاقة الميكانيكية.

اذكر مثالين على تحوالت الطاقة 
من هذه الصورة.

نموذج اإلجابة: عندما تعمل الروبوتات، فإّن 
الطاقة الكهربائية ال تتحّول فقط إلى 

طاقة حرارية، بل تتحول أيًضا إلى طاقة 
ضوئية وطاقة صوتية.

ما أحد األمثلة على تحّول الطاقة 
الذي قد تجده في مصنع حيث 
يقوم العمال بتجميع الدراجات؟

نموذج اإلجابة: يحصل العمال على طاقة 
من الطعام الذي يتناولونه والتي تتحّول إلى 

طاقة حركية أثناء تجميع أجزاء الدراجة.
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نشاط استكشافي

  األسئلة 
المهمة
ما الطاقة؟  •

ما األشكال المختلفة   •
للطاقة؟

كيف ُتستخدم الطاقة؟  •

 المفردات

المفردات

energy الطاقة
الطاقة الحركية

kinetic energy  
الطاقة الكهربائية

electric energy  
طاقة الوضع

potential energy  
الطاقة الكيميائية

chemical energy  
الطاقة النووية

nuclear energy  
الطاقة الميكانيكية

mechanical energy  
الطاقة الحرارية

thermal energy  
الطاقة الصوتية

sound energy  
الطاقة الزلزالية

seismic energy  
الطاقة اإلشعاعية

radiant energy  

من أين تأتي الطاقة؟
كيف يمكنك تدفئة يديك عندما تكونان باردتين؟ يمكنك أن تفركهما أو أن تضعهما 

في جيبيك أو تقربهما من مدفأة. ما الذي يجعل يديك أكثر دفئًا؟
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اقرأ وأكمل نموذج السالمة في المختبر.  .1

لها في  أثناء إكمال كل من الخطوات التالية، الحظ التغّيرات التي تحدث وسجِّ  .2
يوميات في العلوم، وناقش التغّيرات مع مجموعة التجربة. في كل حالة، اطرح 

ل أفكارك. السؤال: ما السبب في حدوث هذا التغيير؟ ثم سجِّ

قم بفرك يديك بعضهما ببعض. ما الذي تشعر به؟  .3

استخدم عود ثقاب لكي ُتشعل شمعة. ماذا ترى وبم تشعر عند إبقاء يديك   .4
بالقرب من اللهب؟ كن حذًرا بجوار مصدر لهب مكشوف.

أشعل مصباًحا يدوًيا، من أين صدر الضوء؟  .5

الحظ األضواء المثبتة في سقف صفك. ما مصدر الضوء؟  .6

فّكر في اآلتي
من أين صدر كل من الضوء والحرارة في الخطوات 3 و4 و5 و6؟  .1

المفهوم األساسي ما عدد مصادر الطاقة المختلفة التي يمكنك تذكرها؟   .2
اشرح كل مصدر باختصار واذكر أوجه االختالف في ما بينها.
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 إدارة التجارب
تجربة مصغرة: ما الذي يؤثر في طاقة 

وضع جسم ما؟

الروبوتات؟ ما الذي يجمع بين 
الطاقة وخط اإلنتاج هذا؟ تستخدم 

هياكل السيارات الطاقة عند الحركة، 
وتحول الروبوتات الطاقة الكهربائية 
إلى طاقة حرارية عند لحام األجزاء 

مًعا، هل يمكنك تحديد تحوالت أخرى 
للطاقة في هذه الصورة؟ 

دّون إجابتك في 
الكّراسة التفاعلية.

أشكال الطاقة14.1

الوحدة 14  524

الوحدة 14  524

 
M

cG
raw

-H
ill Ed

uca
tio

n سة
س

صالح مؤ
ظة ل

© محفو
ف 

طبع والتألي
حقوق ال



التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة الشرح

أ م أعلى من المستوى ق م قريب من المستوى   ض م ضمن المستوى  

مالحظات المعلم

نشاط استكشافي 

قد ترغب في إضافة المزيد من المصطلحات المرتبطة إلى كلتا القائمتين   .5
أثناء قيامهم بالقراءة أو إنشاء روابط بين المفردات.

استخدم هذه القائمة لمراجعة المفردات في نهاية الوحدة عبر إنشاء جمل   .6
تربط بين المفردات والكلمات المرتبطة. مثال: تعتمد الطاقة الكهربائية على 

دارة تحمل التيار.

من أين تأتي الطاقة؟
 20 min :5  التنفيذ min :التحضير

الهدف
يلحظ الطلب أشكااًل مختلفة من الطاقة ومصادرها ويحددونها.

المواد
لكل فريق من الطالب: شمعة عيد ميلد، كرة من الصلصال، عود ثقاب، 

مصباح يدوي

قبل البدء
وّضح طريقة وضع الشمعة في الصلصال، ونّبه الطلب إلى الحذر من أعواد 

الثقاب والشموع المشتعلة وتأكد من قيامهم بإطفائها تماًما.
اسأل الطلب القيام بعصف ذهني حول أشكال الطاقة ومصادرها.

ارسم جدول بيانات كالموجود أدناه على اللوحة، واطلب من الطلب نسخه في 
دفتر العلوم واستخدامه لتسجيل ملحظاتهم. 

مصدر الطاقةالمالحظاتالموقف

فرك اليدين

شمعة

مصباح يدوي

إضاءة علوية

توجيه التحقيق
شّجع الطلب على محاولة فرك أيديهم مًعا ببطء ثم أسرع لملحظة الفرق.  •
راقب المناقشات. حّفز الطلب على تجاوز أفكارهم األولى بشأن المصدر،   •

على سبيل المثال، قد يقولون إّن مصدر الضوء في اإلضاءة العلوية هو 
 الكهرباء. 

اطرح السؤال: ما مصدر الكهرباء؟

ع المناقشات عبر السؤال عن مصدر الطاقة الذي يتسبب في حدوث  وسِّ  •
الزالزل أو تشغيل السيارات أو إصدار صوت؟

فّكر في اآلتي
عهم على وضع  قد ال يعرف الطالب اإلجابات عن كل األسئلة، فشجِّ

فرضية.
قد يقترح الطلب أّن الحرارة في أيديهم نتجت عن حركتها وأّن الحرارة   .1
والضوء الصادَرين من الشمعة نتجا عن احتراقها وأّن الضوء الصادر عن 

المصباح اليدوي نتج عن الطاقة الموجودة في البطاريات وأّن الضوء الصادر 
عن اإلضاءة العلوية نتج عن الكهرباء.

المفهوم األساسي قد تختلف اإلجابات، وقد يذكر الطلب الطاقة الحرارية   .2
أو الطاقة اإلشعاعية أو الضوئية والطاقة الصوتية، وربما يقولون أّن أشكال 

الطاقة ُتستخدم بطرائق مختلفة.
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ما المقصود بالطاقة؟
ذّكر الطلب أّن المادة هي شيء له كتلة ويشغل حيًزا من الفراغ، والطاقة 
ال تشغل حيًزا من الفراغ؛ وتؤثر في المادة. اطلب من الطلب قراءة القسم 

ودراسة الشكل 1، واطرح عليهم هذه األسئلة لتقويم مدى استيعابهم.

أسئلة توجيهية

ما مصدر الطاقة المستخدم في 
السيارة؟

مصدر الطاقة المستخدم في السيارة 
هو الوقود، كالبنزين.

إّن الطاقة هي القدرة على إحداث ما الطاقة؟
تغيير.

الطاقة الحركية
احصل على عدة صور ألجسام تتحرك من الصحف أو المجلت أو اإلنترنت. 

ا يقذف كرة وسيارة تتم قيادتها على  تشمل بعض االحتماالت العًبا رياضيًّ
الطريق وشخًصا يقفز على الحبل وكلًبا يحمل عظمة وما شابه. واعرض 

ر األشياء في  الصور على الطلب لملحظتها، واطلب منهم وصف طريقة تغيُّ
كل صورة، ثم كلفهم بقراءة الفقرة واإلجابة عن األسئلة التالية.

ق م

ض م

أسئلة توجيهية

إّن الطاقة الحركية هي الطاقة التي ما الطاقة الحركية؟
يكتسبها الجسم بسبب حركته.

نموذج اإلجابات: فتح كتاب، رفع قلم أعِط مثااًل على الطاقة الحركية.
رصاص، قيادة سيارة

هل ُيعتَبر تشغيل جزازة العشب 
مثااًل على الطاقة الحركية؟ لم أو لَم 

ال؟

نعم، ألّن ذلك يتضمن طاقة األجسام أثناء 
الحركة، مثل أنصال الجزازة أو العشب 

التي تقصه.

الطاقة الحركية لألجسام
كلف الطلب بقراءة الفقرة ودراسة الشكل 2. ثم اطرح عليهم األسئلة التالية لتقويم 

استيعابهم بشكل غير رسمي.

أسئلة توجيهية

لماذا تتغّير الطاقة الحركية 
لألنصال؟

تتغّير الطاقة الحركية لألنصال بتغّير 
سرعتها.

ما الشيئان اللذان تعتمد عليهما 
الطاقة الحركية؟

تعتمد الطاقة الحركية على الكتلة 
والسرعة.

يمكن أن تكون متقلبة ألّنها ال تهب دائًما ما أحد عيوب طاقة الرياح؟
بالمعدل نفسه وأحياًنا ال تهب إطلًقا.
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الطاقة الحركية
لقد قمت لتّوك بقلب صفحة هذا الكتاب. لقد كان لهذه الصفحة أثناء 

قلبك إياها طاقة حركية، وهي الطاقة التي يكتسبها الجسم بسبب حركته. 
إّن لكل شيٍء يتحرك طاقًة حركية، بما في ذلك األجسام الكبيرة التي يمكن 

رؤيتها واألجسام الصغيرة، كالجزيئات واأليونات والذرات واإللكترونات.

الطاقة الحركية لألجسام
عندما تهب الرياح، تدور رَيش توربينات الرياح الظاهرة في الشكل 2. إّن 
لهذه الِرَيش طاقة حركية، ألّنها تتحّرك. تعتمد الطاقة الحركية على الكتلة. 

إذا كانت رَيش التوربينات أصغر حجًما وذات كتلة أقل، يكون لها طاقة 
حركية أقل. تعتمد الطاقة الحركية أيًضا على السرعة. فعندما تهب الرياح 
بشكل قوي جًدا، تتحرك الرَيش بصورة أسرع ويكون لها طاقة حركية أكبر. 
عندما تتوقف الرياح، تتوقف الرَيش. عندما ال تتحرك الرَيش، يكون مقدار 

طاقتها الحركية صفًرا. لذلك، فإّن أحد عيوب استخدام الطاقة التي تولدها 
الرياح يتمّثل في أّن الرياح ال تهب دائًما، مما يجعل إمداد الطاقة غير ثابت.

الطاقة الكهربائية
عندما ُتشعل مصباًحا أو تستخدم هاتًفا خلوًيا. فأنت تستخدم أحد أنواع 
الطاقة الحركية، وهي الطاقة الكهربائية. تذّكر أّن كل األجسام تتكّون من 
ذرات. تتحّرك اإللكترونات حول نواة الذرة وهي تنتقل من ذرة إلى أخرى. 
عندما تتحرك اإللكترونات، يكون لها طاقة حركية وتوّلد تياًرا كهربائًيا. إّن 

الطاقة التي يحملها التيار الكهربائي هي أحد أشكال الطاقة الحركية وتسمى 
الطاقة الكهربائية. 

يمكن إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق تحريك األجسام. عندما تدور رَيش 
توربينات الرياح، فإّنها تحّرك موّلًدا يحّول الطاقة الحركية للرَيش المتحركة 

إلى طاقة كهربائية. إّن الطاقة الكهربائية، التي تولدها الطاقة الحركية 
للرياح، ال ُتنِتج مخلفات.

الشكل 2 تحّول توربينات الرياح الطاقة 
الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية.

أنشيء جدواًل مطوًيا رأسًيا يتكّون 
من 3 أعمدة × 4 صفوف، وسّمه 

لتنظيم مالحظاتك حول األشكال على النحو المبيَّن. استخدمه 
المختلفة للطاقة في كل فئة.

C353-18A-MSS12

مالحظاتأمثلة
أشكال
الطاقة

احلركية

الوضع

الطاقة
الناجتة عن
املوجات

كهربائية electric مشتقة من 
الكلمة اليونانية electrum التي 
تعني "كهرمان"؛ وذلك نظًرا إلى 
أّنه تم توليد الكهرباء ألول مرة 
عبر فرك قطع من الكهرمان 

بعضها ببعض.

أصل الكلمة

2.  اكتب عيبًا واحدا للطاقة 
التي تولدها الرياح؟ 

 

 

التأكد من فهم النص

3.  لماذا تتغّير الطاقة 
الحركية للرَيش؟

 

التأكد من فهم الشكل 2
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ما الطاقة؟
ربما تكون قد سمعت الكلمة الطاقة ترد على شاشة التلفزيون أو الراديو أو 
اإلنترنت. تزعم اإلعالنات التجارية أن أحدث موديالت السيارات تتمّيز بكونها 
ف العلماء الطاقة بأّنها القدرة على إحداث  موفرة للطاقة. ما الطاقة؟ يعرِّ

تغيير.

إنطالًقا من هذا التعريف، ما دور الطاقة في عملية انتاج السيارات المبّينة 
في الصفحة السابقة؟ تستهلك غالبية السيارات نوًعا من أنواع الوقود، مثل 
الجازولين أو الديزل، كمصدر للطاقة. يحّول محرك السيارة الطاقة المخزنة 
في الوقود إلى شكل من أشكال الطاقة يحرك السيارة. تستهلك السيارة 
الموفرة للطاقة، إذا ما قورنت بالسيارات األخرى، كميًة أقل من الوقود  

لقطع مسافة معينة.

ال تقتصر مصادر الطاقة على الجازولين والديزل فقط، فالغذاء هو أيًضا 
ر األلواح الشمسية المبّينة في الشكل 1 الطاقة لـ  مصدر طاقة لجسمك. توفِّ
محطة الفضاء الدولية. ستقرأ في ما يلي، أّن الرياح والفحم والوقود النووي 

وباطن األرض والشمس ُتعَتَبر أيًضا مصادر للطاقة. إّن بإمكان الطاقة الناتجة 
عن كل من هذه المصادر، أن تتحّول إلى أشكال أخرى من الطاقة، كالطاقة 

الكهربائية. ففي كل مرة ُتشعل أحد المصابيح، تكون في صدد استخدام 
طاقة تحولت من شكل إلى آخر.

قبل قراءة هذا الدرس، دوِّن ما تعرفه سابًقا في العمود األول. وفي العمود الثاني، دوِّن ما تريد أن تتعلمه. بعد االنتهاء من هذا 
الدرس، دوِّن ما تعلمته في العمود الثالث.

أكتشُف

ما تعلمتهما أريد أن أتعلمهما أعرفه

الشكل 1 تحتاج األقمار الصناعية إلى 
مصدر طاقة لتشغيل أنظمتها ولتظل 
في مدارها. تستخدم محطة الفضاء 

الدولية األلواح الشمسية لتوليد الطاقة.

ما الطاقة؟  .1

 

 التأكد من المفاهيم األساسية
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التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة الشرح االستكشافالمشاركة

أ م أعلى من المستوى ق م قريب من المستوى   ض م ضمن المستوى  

التدريس المتمايز
ق م بكلمات من عندك كّلف الطلب بإعادة كتابة التعليقات 

التوضيحية على الشكلين 2 و3 بكلمات من عندهم. ويجب عليهم 
تضمين المصطلحين الطاقة الحركية وطاقة الوضع في تعليقاتهم 

التوضيحية، كما يجب أن يشرحوا كيفية اعتبار كل صورة مثااًل على 
الطاقة. 

أ م َرسم رسم تخطيطي كلف الطلب بإجراء بحث حول آلية عمل 

محطة توليد طاقة ورسم مخطط لها، يجب عليهم تضمين مصدر 
الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء واإلشارة إلى طريقة تجميع شكل 

الطاقة ذلك، مثل توربينات الرياح الموجودة خارج منشأة لتوليد الطاقة 
من الرياح أو سد في محطة كهرومائية.

استراتيجية القراءة
ما الفكرة األساسية؟ كّلف الطلب بتسجيل الفكرة األساسية لكل 

قسم يبدأ بعنوان باللون األحمر، كما يجب عليهم تضمين جمل قليلة تعبر 
عن التفاصيل المهمة. على سبيل المثال، بالنسبة إلى القسم األول، يجب 

عليهم تعريف الطاقة وشرح توفر عدة أشكال مختلفة منها.

عرض المعلم التوضيحي
إيجابيات الطاقة وسلبياتها حّفز الطلب إلى التفكير في مزايا أنواع 

الطاقة المختلفة وتحدياتها عبر سردها على لوحة ورقية أو اللوحة.
اكتب أعلى القائمة الطاقة.  .1

أثناء عملك خلل الدرس، اكتب اسم شكل الطاقة وصّنفه كطاقة   .2
حركية أو طاقة وضع أو طاقة أمواج، ثم اسرد ميزة واحدة وتحدًيا 

واحًدا الستخدامه كمصدر طاقة. إّن أمثلة على أشكال الطاقة 
المدرجة هي:

الطاقة الكهربائية من 
توربينات الرياح

نظيفة لكن متقلبةحركية

الطاقة الكهرومائية 
من السدود

نظيفة لكن قد تسبب وضع
خلاًل في المسار 

الطبيعي لألحداث

الطاقة الكهربائية
اشرح أّن الكهرباء التي نستخدمها في منازلنا ومدارسنا ترد من واحدة أو أكثر 

من محطات توليد الطاقة، حيث تقوم المحطة بتحويل أحد أشكال الطاقة إلى 
طاقة كهربائية. وتحرق العديد من محطات توليد الطاقة الفحم لتوليد الكهرباء، 

بينما تستخدم محطات أخرى الطاقة الناتجة عن الرياح أو الشمس. كّلف 
الطلب بقراءة الفقرة وشرح الطاقة الكهربائية بكلمات من عندهم. يجب أن 

يشير تعريفهم إلى أّن الطاقة الكهربائية هي الطاقة التي يحملها التيار الكهربائي.

أصل الكلمة
كهربائي

ا  كّلف الطلب بقراءة األصل اليوناني للكلمة كهربائي، واشرح أّن فيلسوًفا يونانيًّ
قديًما اكتشف أّن احتكاك قطعة من الكهرمان بقطعة من القماش تسبب في أن 

أدوات المعلمتصبح قطعة القماش مشحونة كهربائًيا والتصق بها ريش وأجسام أخرى.
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حرارية. وعندما تشغل الضوء، يحدث تفاعل كيميائي داخل البطارية يحول 
الطاقة الكيميائية المخزنة إلى طاقة كهربائية تتحول إلى طاقة ضوئية. ثم كلف 

الطلب بقراءة الفقرات واإلجابة عن األسئلة التالية.

أسئلة توجيهية

إّن الطاقة المخزنة في الطعام طاقة ما نوع الطاقة المخزنة في الطعام؟
كيميائية.

إّن الطاقة الكيميائية هي الطاقة المخزنة ما الطاقة الكيميائية؟
في الروابط الموجودة بين الذرات.

أين تكون الطاقة مخزنة في أنواع 
الوقود األحفوري؟

تكون الطاقة الموجودة في أنواع الوقود 
األحفوري مخزنة في الروابط الموجودة بين 

ذرات الكربون.

قم بتسمية مادة، بخالف أنواع الوقود 
األحفوري، ُتحَرق إلطالق طاقة 

كيميائية.

نموذج اإلجابات: الخشب، الورق.

الطاقة النووية
كّلف الطلب بالمقارنة بين صور الفحم وكريات الوقود النووي في الشكل 4، 

واشرح أّن كلتيهما مثال على الطاقة المخزنة ويمكن استخدامهما لتوليد الكهرباء. 
ثم كلف الطلب بقراءة الفقرات، واطرح عليهم األسئلة التالية لتقويم فهمهم 

بشكل غير رسمي.

ق م

ض م

ض م

أ م

طاقة الوضع
طاقة الوضع الجذبية

اشرح أّن الماء هو مصدر آخر للطاقة غالًبا ما ُيستخدم لتوليد الكهرباء، ثم اطرح 
األسئلة التالية على طلبك.

أسئلة توجيهية

إّن طاقة الوضع الجذبية هي طاقة مخزنة ما طاقة الوضع الجذبية؟
تعتمد على موقع الجسم بالنسبة إلى سطح 

األرض.

ما الشيئان اللذان تعتمد عليهما 
طاقة الوضع الجذبية؟

تعتمد طاقة الوضع الجذبية على الموقع 
والكتلة.

هل يتمتع الكتاب المتدلي من حافة 
الطاولة بطاقة وضع جذبية؟ لم أو 

لَم ال؟

نعم، ألّن الكتاب له كتلة ويتواجد فوق 
سطح األرض.

الطاقة الكيميائية
اطلب من الطلب مناقشة خبراتهم في التجربة االستهاللية، واسألهم ماذا 

كانت مصادر الطاقة للضوء والحرارة )البطارية وعود الثقاب(. اشرح أّن 
البطاريات وأعواد الثقاب هي أمثلة على الطاقة الكيميائية المخزنة. عندما 
تشعل عود الثقاب، يحدث تفاعل كيميائي يحول الطاقة المخزنة إلى طاقة 

ق م

ض م

أ م
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الشكل 4 يمّثل كل من الطاقة الكيميائية والطاقة النووية شكلين من أشكال طاقة الوضع.

الطاقة الكيميائية
إن معظم الطاقة الكهربائية المستهلكة في الواليات 
المتحدة يتّم انتاجها من أنواع الوقود األحفوري مثل 
البترول والغاز الطبيعي والفحم. ترتبط الذرات التي 
تكّون أنواع الوقود األحفوري هذه بروابط كيميائية، 
ولهذه الروابط الكيميائية قابلية ألن تتكّسر، وبالتالي 
فإّن لها أحد أشكال طاقة الوضع التي ُتسمى طاقة 
كيميائية. الطاقة الكيميائية هي الطاقة المخزنة في 

الروابط الموجودة بين الذرات والمنبعثة منها.

عند احتراق أنواع الوقود األحفوري، تتكّسر الروابط 
الكيميائية بين الذرات المكوِّنة له. عند حدوث ذلك، 
تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية، وُتستخدم 
هذه الطاقة لتسخين الماء وتكوين البخار. يعمل البخار 
على تشغيل التوربين، المتصل بدوره بموّلد يوّلد طاقة 

كهربائية.

إّن أحد عيوب أنواع الوقود األحفوري يتمّثل في 
أّنها ُتطلق في البيئة مخلفات ضارة، مثل ثاني أكسيد 
الكبريت وثاني أكسيد الكربون. يتسّبب ثاني أكسيد 

الكبريت الموجود في الهواء في تكّون المطر الحمضي، 
ويعتقد معظم العلماء أّن ازدياد مستويات ثاني أكسيد 
الكربون في الغالف الجوي ُيسِهم في تغّير المناخ، ما 
يدفعهم على البحث عن أنواع وقود بديلة غير مضّرة 

بالبيئة.

ليست أنواع الوقود األحفوري المصدر الوحيد للطاقة 
الكيميائية، فالطاقة الكيميائية مخزنة أيًضا في األطعمة 

التي تتناولها. إذ يحّول جسمك الطاقة المخزنة في 
الروابط الكيميائية الموجودة في الطعام إلى طاقة 

حركية في عضالتك أثناء حركتها، وإلى طاقة كهربائية 
ترسل إشارات خالل األعصاب إلى الدماغ.

الطاقة النووية
إّن معظم الطاقة الموجودة على كوكب األرض َينتج 
من الشمس. تقوم عملية تسمى االندماج النووي، في 

الشمس، بالربط بين نوى الذرات ُمطلَقًة كميات كبيرة 
من الطاقة، أثناء العملية. على كوكب األرض، يتّم 

نة في  في محطات توليد الطاقة النووية، كتلك المبيَّ
الشكل 4، تفكيك أنوية بعض الذرات باستخدام عملية 
تسمى االنشطار النووي، ُيطلق كل من االندماج النووي 
واالنشطار النووي طاقة نووية، وهي طاقة مخزنة في 

نواة الذرة ومتحررًة منها. 

ُينتج االنشطار النووي كمية كبيرة من الطاقة انطالًقا 
من كمية قليلة فقط من الوقود. لكّن هذه العملية تنتج 
نفايات مشعة تشّكل خطورة ويصعب التخلص منها 

بشكل آمن.

لكريات الوقود النووي طاقة 
وضع مختزنة في نوى الذرات. 

للفحم طاقة وضع مختزنة في 
الروابط الكيميائية التي تربط 

بين الذرات. 
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طاقة الوضع
عندما ترفع ورقة عن األرض يصبح لها طاقة وضع، 

وهي طاقة مخزنة تعتمد على التفاعل في ما بين األجسام أو 
الجسيمات أو الذرات.

طاقة الوضع الجذبية
إّن طاقة الوضع الجذبية هي أحد أنواع طاقة الوضع المخزنة 
في جسم ما بسبب ارتفاعه عن سطح األرض. فالماء عند أعلى 
السد المبّين في الشكل 3 له طاقة وضع جذبية. تعتمد طاقة 

الوضع الجذبية على كتلة الجسم والمسافة التي تفصله عن سطح 
األرض. فكلما ازدادت كتلة الجسم وازدادت المسافة بينه وبين 

األرض، ازداد مقدار ما له من طاقة وضع جذبية.

في محطات توليد الطاقة الكهرومائية، يتدفق الماء، خالل 
توربينات، عند سقوطه من أعلى السد. تعمل موّلدات متصلة 

بالتوربينات أثناء دورانها على تحويل طاقة الوضع الجذبية للماء 
إلى طاقة كهربائية.

تمّثل محطات توليد الطاقة الكهرومائية مصدر طاقة نظيًفا 
للغاية، وهي ُتنتج حوالي %7 من إجمالي الطاقة الكهربائية في 

الواليات المتحدة. لكن رغم ذلك، قد تعيق محطات توليد الطاقة 
الكهرومائية حركة الحيوانات في الجداول واألنهار.

الشكل 3 تستخدم محطات توليد الطاقة الكهرومائية طاقة الوضع 
الجذبية المخزنة في الماء إلنتاج الكهرباء. 

4.  طاقة الوضع الجذبية؟

 

 

التأكد من فهم النص
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التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة الشرح االستكشافالمشاركة

أ م أعلى من المستوى ق م قريب من المستوى   ض م ضمن المستوى  

التدريس المتمايز
ق م إنشاء ملصق كّلف الطلب بالعمل في مجموعات ثنائية إلنشاء 

ملصق يعرض أمثلة مختلفة على مصادر الطاقة. وتتضمن بعض 
االحتماالت الفحم والبنزين والخشب والورق والشمس. كما يمكنهم إعداد 

رسوم توضيحية أو البحث عن صور في المجلت أو على اإلنترنت. يجب 
أن يقوم الطلب بتسمية كل مصدر طاقة وتحديد نوع الطاقة الذي 

يمثله، كالطاقة الكيميائية والطاقة الشمسية وما شابه.

أ م إعداد كتيب اسأل الطلب القيام بإعداد كتيب يعلن عن نوع 

معين من مصادر الطاقة، كأنواع الوقود األحفوري أو طاقة الرياح. ويجب 
عليهم تحديد مصدر الطاقة وشرح طريقة استخدامه وكيفية إفادته 

المستهلكين.

استراتيجية القراءة
المقارنة/المقابلة كّلف الطلب بكتابة فقرة قصيرة للمقارنة والمقابلة 

بين الطاقة الكيميائية والطاقة النووية. ويجب أن يشرحوا أّن كلتيهما 
ُتحدث تغييًرا وُتعتَبر مثااًل على الطاقة المخزنة، واحدة مخزنة في 

الروابط الموجودة بين الذرات، واألخرى مخزنة في نواة الذرة.

حقيقة ترفيهية 
ما درجة الحرارة؟ إّن درجة الحرارة ليست مماثلة للطاقة الحرارية، 

فكل جسم يتكّون من جسيمات تكون دائًما في حالة حركة. وتصف 
درجة الحرارة متوسط الطاقة الحركية لتلك الجسيمات، وكلما تحركت 
الجسيمات بشكل أسرع، زادت الطاقة الحركية وارتفعت درجة الحرارة، 
حيث تؤدي زيادة الطاقة الحرارية إلى زيادة سرعة الجسيمات وارتفاع 

درجة الحرارة، بينما يؤدي انخفاضها إلى إبطاء سرعة الجسيمات 
وانخفاض درجة الحرارة.

علوم واقع الحياة
الطاقة من الشمس ُتعتَبر الشمس مصدًرا رئيًسا للطاقة، وتساعد 

الطاقة الناتجة عن ضوء الشمس في نمو النباتات وُتخزن داخلها كطاقة 
كيميائية. كما أّنها مصدر الطاقة في الخشب وأنواع الوقود األحفوري، 
وهما مثاالن آخران على الطاقة الكيميائية، وُتعتَبر الشمس ذاتها مثااًل 

على الطاقة النووية. فالطاقة التي تطلقها ذرات الهيدروجين تمد الشمس 
بطاقتها.

أسئلة توجيهية

إّن الطاقة النووية هي الطاقة المخزنة في ما الطاقة النووية؟
نواة الذرة والُمطلقة منها.

إّن االندماج النووي هو عملية ترتبط فيها ما االندماج النووي؟
نويات الذرات مًعا، مما ُيطلق كميات كبيرة 

من الطاقة.

ما الطريقة التي يمكن من خاللها أن 
تكون الطاقة النووية أكثر فائدة من 

أشكال الطاقة األخرى؟ وما الطريقة 
التي يمكن من خاللها أن تكون 

الطاقة النووية أقل فائدة من أشكال 
الطاقة األخرى؟

يمكن أن توّلد الطاقة النووية كمية كبيرة 
من الكهرباء من كمية وقود قليلة، مما قد 

يجعلها أكثر فائدة من أشكال الطاقة 
األخرى، لكن، قد ينتج عن هذه العملية 

نفايات مشعة خطيرة، مما يجعل إنتاجها 
أكثر خطورة من أشكال الطاقة األخرى.

ق م

ض م

أ م

أدوات املعلم

529 الدرس 14.1 أشكال الطاقة   
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أسئلة توجيهية

إّن الطاقة الحرارية هي مجموع الطاقة ما الطاقة الحرارية؟
الحركية وطاقة الوضع للجسيمات التي 

تكون جسًما.

ماذا يحدث لحركة الجسيمات في 
أحد األجسام عند زيادة الطاقة 

الحرارية؟

تهتز الجسيمات بشكل أسرع و/أو تتحرك 
بعيًدا عن بعضها.

ِصف وجه االختالف بين كوب من 
الشاي الساخن وكوب من الشاي 

المثلج في ما يتعلق بالطاقة 
الحرارية.

يحتوي كوب الشاي الساخن على مجموع 
أكبر للطاقة الحركية وطاقة الوضع 

لجسيماته مقارنة بكوب الشاي المثلج.

لماذا يتمتع توربين الرياح الكامل 
بطاقة ميكانيكية، بينما ال تتمتع بها 

الجسيمات الموجودة في نصل 
واحد؟

إّن الطاقة الميكانيكية هي مجموع طاقة 
الوضع والطاقات الحركية في نظام من 

جسيمات، وتوربين الرياح نظام كامل، لذلك 
يتمتع بطاقة ميكانيكية. أما الجسيمات 

المنفردة في النصل الواحد، فتتمتع بطاقة 
حرارية لكن ليس طاقة ميكانيكية.

الطاقة الحرارية األرضية
كلف الطلب بقراءة الفقرة والتحقق من الشكل 6. اشرح أّن العمال في 

محطات توليد الطاقة الحرارية األرضية يحفرون بعمق في األرض للوصول إلى 
مصادر الطاقة الحرارية األرضية، والتي يمكن العثور عليها في الصهارة، وهي 
صخور سائلة وساخنة موجودة تحت سطح الكوكب. كما ُتطلق الصهارة من 

انفجار البراكين على شكل حمم.

ق م

ض م

أ م

أ م

دمج الطاقة الحركية وطاقة الوضع
ذّكر الطلب بوجه االختلف بين الطاقة الحركية وطاقة الوضع. إّن الطاقة 

الحركية هي طاقة األجسام أثناء الحركة. أما طاقة الوضع فتكون مخزنة في 
األجسام أو الجسيمات أو الذرات. كلف الطلب بتسمية أشكال الطاقة المختلفة 

التي درسوها حتى اآلن وتحديدها كأمثلة على الطاقة الحركية أو طاقة الوضع.

الطاقة الميكانيكية
كلف الطلب بقراءة الفقرة ودراسة صورة توربين الرياح في الشكل 5. اطرح 

السؤال: ما المقصود بالطاقة الميكانيكية؟ إّن الطاقة الميكانيكية هي 
مجموع طاقة الوضع والطاقة الحركية في نظام من أجسام.

الطاقة الحرارية
ذّكر الطلب بخبراتهم في التجربة االستهاللية، واطلب منهم وصف إحساسهم 
بأيديهم بعد فركها ببعضها. اشرح أّن هذا كان مثااًل على الطاقة الحرارية، وكلف 

الطلب بذكر أمثلة أخرى على الطاقة الحرارية. ثم اطرح األسئلة التالية.
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الطاقة الناتجة عن األمواج
هل سبق أن شاهدت ارتطام األمواج على الشاطئ؟ عند ارتطام موجة 
كبيرة، تسمع صوت االصطدام. ينتج كل من الحركة والصوت عن الطاقة 

المحمولة بواسطة الموجة، إذ تتمثل األمواج في اضطرابات تحمل الطاقة من 
مكان إلى آخر. تحمل األمواج الطاقة فقط، ال المادة. 

الطاقة الصوتية
إذا صفقت بيديك مًعا، فإّنك تنتج موجة صوتية في الهواء. تنتقل الموجات 
الصوتية عبر المادة. إّن الطاقة الصوتية هي الطاقة المحمولة بواسطة 
الموجات الصوتية. تبعث بعض الحيوانات، كالخفاش المبّين في الشكل 

7، موجات صوتية إليجاد فريستها. إّن الفترة الزمنية التي يستغرقها انتقال 
الموجات الصوتية إلى الفريسة، ومن ثم عودة الصدى، تساعد الخفاش في 

معرفة موقع الفريسة التي هو بصدد اصطيادها.

الطاقة الزلزالية
ربما يكون قد سبق لك أن شاهدت تقارير إخبارية تعرض صوًرا فوتوغرافية 

 للضرر الناتج عن الزالزل، مماثلة لتلك المبّينة في الشكل 8. 
تحدث الزالزل عندما يتغّير موقع الصفائح التكتونية لألرض، أي أجزاء كبيرة 
من القشرة األرضية، بشكل مفاجئ. وتنتقل الطاقة الحركية لحركة الصفائح 
عبر األرض بواسطة الموجات الزلزالية. إّن الطاقة الزلزالية هي طاقة 

تنتقل عبر موجات تتحرك داخل األرض. إّن بمقدور الطاقة الزلزالية تدمير 
المباني والطرقات.

الطاقة اإلشعاعية
عندما تستمع إلى الراديو أو تستخدم مصباًحا لكي تقرأ أو تتصل 

بشخص مستخدًما هاتفك الخلوي، هل تفكر في الموجات؟ إّن الموجات 
الكهرومغناطيسية هي موجات كهربائية ومغناطيسية تتحرك متعامدًة، كما 

الشكل 8 تسببت الطاقة الزلزالية 
لزلزال كبير في إلحاق ضرر شديد 

بهذا المبنى في سان فرانسيسكو، في 
كاليفورنيا. في بعض المواقع، تم تصميم 
المنازل ُشيِّدت حديًثا لتحمل العديد من 

الزالزل.

5.  إذا كان الخفاش بعيًدا جًدا 
عن الفريسة، فكيف من 
الممكن أن يتغّير الزمن 
الذي يستغرقه استقبال 

الموجة المرتدة؟

 

التأكد من فهم الشكل 7

الشكل 7 تستخدم الخفافيش الطاقة 
الصوتية الكتشاف مكان فريستها.

التأكد من المفاهيم األساسية

6.   ما األشكال المختلفة 
للطاقة؟

 

المورد
االستخدام العلمي حيز ال 

يحتوي على مادة
 للتنظيف  االستخدام العام
باستخدام مكنسة كهربائية أو 

مكنسة

االستخدام العلمي مقابل االستخدام العام

531  أشكال الطاقة  الدرس 14.1  
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دمج الطاقة الحركية وطاقة الوضع
تذّكر أّن الجسم في حركته له طاقة حركية. وغالًبا ما يكون لألجسام، 
مثل رَيش توربين الرياح، وللجسيمات، مثل الجزيئات واأليونات والذرات 

واإللكترونات، طاقة حركية وطاقة وضع.

الطاقة الميكانيكية
ُيطَلق على ناتج جمع طاقة الوضع والطاقة الحركية في نظام أجسام 

اسم الطاقة الميكانيكية، وهي طاقة تكون لنظام ما بسبب حركة أجزائه 
)الطاقة الحركية( وبسبب موقع أجزائه )طاقة الوضع(. إّن لجسم ما، مثل 
توربين الرياح المبيَّن في الشكل 5، طاقة ميكانيكية ألّن لألجزاء التي ُتَكوِّن 
النظام طاقة وضع وطاقة حركية. إّن للريشة أثناء دورانها طاقة حركية 

بسبب حركتها وطاقة وضع جذبية بسبب المسافة التي تفصلها عن سطح 
األرض.

الطاقة الحرارية
إّن للجسيمات المكوِّنة لتوربين الرياح أيًضا طاقة حرارية. الطاقة 

الحرارية هي ناتج جمع الطاقة الحركية وطاقة الوضع للجسيمات المكوِّنة 
للجسم. رغم أّنك ال تستطيع رؤية حركة الجسيمات الفردية، إال أّنها 

في الواقع تهتز إلى الخلف وإلى األمام في مكانها، وُتعطي هذه الحركة 
للجسيمات طاقة حركية. للجسيمات أيًضا طاقة وضع بسبب المسافة بينها 

وبين شحنتها.

الطاقة الحرارية األرضية
للجسيمات الموجودة في باطن األرض كميات كبيرة من الطاقة الحرارية، 

وتسمى هذه الطاقة طاقة حرارية أرضية. في محطات توليد الطاقة 
حة في الشكل 6، ُتستخدم الطاقة الحرارية  الحرارية األرضية، كتلك الموضَّ
لتسخين الماء وتحويله إلى بخار. يعمل البخار على تشغيل التوربينات في 
مولدات كهربائية، مما يحّول الطاقة الحرارية األرضية إلى طاقة كهربائية. 
ال تسبب الطاقة الحرارية األرضية أي تلوث تقريًبا. لكن يجب بناء هذه 

المحطات في مواقع تكون فيها الصخور المنصهرة قريبة من سطح األرض.

الشكل 6 تحّول محطات توليد 
الطاقة الحرارية األرضية الطاقة 
الحرارية للجسيمات الموجودة 

عميًقا في باطن األرض، إلى طاقة 
كهربائية. والواليات التي تحتوي على 
أكبر عدد من محطات توليد الطاقة 

الحرارية األرضية، هي أالسكا 
وهاواي وكاليفورنيا.

C351-04A-MSS12-E الشكل 5 يحتوي توربين الرياح
بالكامل على طاقة ميكانيكية، وتتمتع 
الجسيمات التي تكّون توربين الرياح 

بطاقة حرارية.

الوحدة 14  530
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التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة الشرح االستكشافالمشاركة

أ م أعلى من المستوى ق م قريب من المستوى   ض م ضمن المستوى  

التدريس المتمايز
ق م تصميم بطاقات تعريفية كّلف الطلب بالعمل في مجموعات 

ثنائية لتصميم بطاقات تعريفية لكل نوع طاقة قد تعلموه في هذا الدرس، 
ويجب أن يتضمن الجانب األمامي لكل بطاقة صورة تمّثل نوع الطاقة، 
وأن يحّدد الجانب الخلفي لكل منها نوع الطاقة ويعّرفه. بعد أن يكمل 
الطلب مجموعة من البطاقات، شّجعهم على مشاركتها أو تبادلها مع 

أولئك الموجودين في مجموعات ثنائية أخرى. 

أ م تصميم موقع ويب كلف الطلب بالعمل في مجموعات ثنائية 

إلجراء بحث وتصميم الصفحة الرئيسة لموقع ويب يرّوج لمزايا نوع معين 
من الطاقة. ويجب عليهم تضمين صورة تمّثل نوع الطاقة الذي تم 

اختياره وروابط مميزة يتمكن المستخدمون من النقر فوقها للتعرف على 
المزيد من المعلومات، مثل مصدر الطاقة وطريقة استخدامها وعدد 

األشخاص الذين يعتمدون عليها ومزاياها الكاملة.

عرض المعلم التوضيحي
صنع "موجة" اطلب من الصف الدراسي العمل مًعا لصنع موجة 

باستخدام حركات أجسامهم.
يجب أن يقوم الطلب بالوقوف والجلوس بطريقة منظمة لينتقل أثر   .1

التموج من شخص إلى آخر عبر غرفة الصف بالكامل.
بعد صنع "الموجة" بضع مرات، اطلب من الصف الدراسي مناقشة   .2
طريقة تحرك الطاقة حول الغرفة، على الرغم من بقاء كل طالب/

طالبة في مكانه/مكانها.
اسأل الطلب القيام بالتفكير في مدى تشابه التعريف العلمي لكلمة   .3

موجة مع التعريف اليومي لها أو اختلفه عنه.

علوم واقع الحياة
ما المقصود بالسونار؟ تنتج أجهزة السونار موجات صوتية مشابهه 
ح في الشكل 7. ونظًرا إلى إمكانية  لتلك التي يبعثها الخفاش الموضَّ

انتقال هذه الموجات عبر الماء بطريقة مستهدفة، تستخدم السفن 
السونار لتحديد موقع السفن األخرى والتواصل معها. تنعكس الموجات 
الصوتية عن أجسام تصطدم بها ويساعد اتجاه االنعكاس في التعرف 

على موقع الجسم. اسُتخدم السونار للمرة األولى بواسطة الجيش أثناء 
الحرب العالمية األولى لتتبع أثر الغواصات. واليوم، غالًبا ما يستخدم 

لتعيين مناطق الماء العميق.

الطاقة الناتجة عن الموجات
كّلف الطلب بقراءة الفقرة، ثم اطلب منهم مناقشة أنواع الموجات المختلفة، 

مثل الموجات التي ترتطم على الشاطئ أو التي تتناثر عبر حمام سباحة أو حتى 
الموجات الصغيرة التي تتموج في بركة من ماء المطر. واشرح أّن كل أمثلتهم 

يجب أن تتضمن انتقال الطاقة من مكان إلى آخر.

الطاقة الصوتية
كلف الطلب بقراءة الفقرة ودراسة الشكل 7، واشرح أّن الموجات الصوتية 

التي تدخل أذنيك تتحّول إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى الدماغ ويفسرها بأّنها 
"صوت"، واطرح األسئلة التالية لتقويم فهم طلبك بشكل غير رسمي.

أسئلة توجيهية

تحملها موجات.كيف تنتقل الطاقة الصوتية؟

إذا كان الخفاش بعيًدا عن الفريسة، 
فكيف من الممكن أن يتغّير الزمن 
الذي يستغرقه الستقبال الموجة 

المرتدة؟

سيزداد الوقت.

إّن تحديد الموقع بالصدى هو سلوك 
تستخدمه الخفافيش إليجاد الفريسة 

باستخدام الموجات الصوتية. لماذا 
ُيعتَبر المصطلح تحديد الموقع 

بالصدى مناسًبا لوصف هذا 
السلوك؟

نموذج اإلجابة: عندما ترتد الموجات 
الصوتية مرة أخرى، ُتحدث صدى، ويساعد 

هذا الصدى الخفافيش في تحديد موقع 
فريستها.

الطاقة الزلزالية
كلف الطلب بقراءة الفقرة ودراسة الشكل 8، واشرح أّن أنواع الطاقة المختلفة 
تنتقل عبر موجات بأحجام مختلفة، كما أّن الموجات الزلزالية كبيرة للغاية وقد 

تتسبب في قدر كبير من الضرر. يستخدم العلماء آالت تسمى أجهزة قياس 
ع حدوث الزالزل. اطرح  الزالزل لقياس الموجات الزلزالية ومعرفتها ومحاولة توقُّ

األسئلة التالية.

أسئلة توجيهية

اشرح الطاقة الزلزالية بكلمات من 
عندك.

إّن الطاقة الزلزالية هي الطاقة التي تنتقل 
عبر األرض في شكل موجات.

تتمّثل أشكال الطاقة المختلفة في أنواع ما األشكال المختلفة للطاقة
الطاقة الموجودة في أماكن مختلفة 

وتتحرك بطرق مختلفة وتتميز بخصائص 
مختلفة. وتتمّثل بعض أشكال الطاقة في 

طاقة الوضع وطاقة الوضع الجذبية 
والطاقة الكيميائية والطاقة النووية والطاقة 

الميكانيكية والطاقة الحرارية والطاقة 
الحرارية األرضية والطاقة الصوتية والطاقة 

الزلزالية والطاقة اإلشعاعية.

الفراغ
كّلف الطلب بالمقارنة بين االستخدام العلمي لكلمة الفراغ واالستخدام اليومي 

لها.
اطرح السؤال: ما أحد األمثلة على الفراغ، باستخدام التعريف العلمي 

للمصطلح؟ الفضاء الخارجي

ق م

ض م

أ م

ق م

ض م

أدوات المعلم
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الطاقة اإلشعاعية
راجع طريقة حمل الموجات الصوتية التي تنتقل بموازاة بعضها وعبر المادة 

الطاقة الصوتية وطريقة حمل الموجات التي تنتقل عبر األرض الطاقة الزلزالية. 
واشرح أّن أنواًعا مختلفة من الموجات الكهرومغناطيسية تنتقل بشكل عمودي 

بعضها فوق بعض أثناء انتقالها عبر المادة أو الفراغ. كّلف الطلب بقراءة الفقرة 
ودراسة كيفية تمّيز أنواع مختلفة من الموجات الكهرومغناطيسية بوظائف 

مختلفة في الطاقة.

أسئلة توجيهية

تنتقل الطاقة اإلشعاعية في شكل موجات كيف تنتقل الطاقة اإلشعاعية؟
كهرومغناطيسية.

نموذج اإلجابات: موجات الراديو أو الموجات سم أحد أنواع الطاقة اإلشعاعية.
الضوئية أو الموجات متناهية الصغر.

نموذج اإلجابة: ُتستخدم الطاقة اإلشعاعية كيف ُتستخدم الطاقة اإلشعاعية؟
للعديد من األغراض بما فيها طهي الطعام 

وإضاءة المنازل وتدفئتها وتبريدها ونقل 
األفراد والمنتجات وتصنيع المنتجات.

لماذا يتمكن ضوء الشمس من 
الوصول إلى األرض؟

ُيحمل الضوء بواسطة موجات 
كهرومغناطيسية يمكنها االنتقال عبر الفراغ، 

كالفضاء.

ق م

ض م

ض م

أ م

الثقافة المرئية: الشكل 10
مراجعة كلف الطلب بمراجعة قراءتهم للقسم والتحقق من الشكل 10 لإلجابة 

عن األسئلة التالية. وإذا لم يتمّكن الطلب من اإلجابة عن األسئلة، فأعيدوا 
قراءة القسم مًعا أثناء اإلشارة إلى الشكل 9 والشكل 10. ووّضح أّنه على 

الرغم من أّنه يمكن تشغيل الراديو والمصابيح والهاتف الخلوي وفرن المايكروويف 
بالكهرباء، إال أّن كلها تبعث طاقة إشعاعية.

اطرح السؤال: ما أنواع الموجات المستخدمة بواسطة كل األجهزة 
المعروضة؟ الموجات الكهرومغناطيسية كيف تتكّون؟ تتكّون بواسطة موجات 

كهربائية ومغناطيسية تتحرك بشكل عمودي بعضها على بعض.
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14.1  مراجعة

تلخيص المفاهيم!

ما الطاقة؟  .1

ما األشكال المختلفة للطاقة؟  .2

كيف ُتستخدم الطاقة؟  .3

تحتوي كريات الوقود النووي 
على طاقة وضع مخزنة في 

نوى الذرات.

لتوربينات الرياح أشكال 
مختلفة من الطاقة، 
بما في ذلك، الحركية 
والميكانيكية والوضع 

والحرارية.

ثمة أشكال مختلفة من 
الطاقة، بما في ذلك 

الطاقة الشمسية.
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هو مبّين في الشكل 9. وُتعتَبر موجات الراديو وموجات الضوء والموجات 
المتناهية الصغر، كلها، موجات كهرومغناطيسية، كما هو مبّين في الشكل 

10. قد تنتقل بعض الموجات الكهرومغناطيسية عبر المواد الصلبة 
والسوائل والغازات والفراغ. يطلق على الطاقة المحمولة بواسطة الموجات 

الكهرومغناطيسية إسم الطاقة اإلشعاعية.

تنتقل طاقة الشمس إلى األرض عبر موجات كهرومغناطيسية. تتكّون 
الخاليا الكهروضوئية، التي تسمى أيًضا خاليا شمسية، من مادة خاصة تحّول 
طاقة الضوء اإلشعاعية إلى طاقة كهربائية. ربما تكون قد استخدمت آلة 
حاسبة تعمل بالطاقة الشمسية، إذ إنها ال تحتاج إلى بطاريات ألّنها تحتوي 
على خلية كهروضوئية. ُتستخدم الخاليا الكهروضوئية أيًضا إلمداد األقمار 

الصناعية والمكاتب والمنازل بالطاقة. ثّمة وفرة في إمداد الطاقة الشمسية، 
نظًرا إلى سقوط الكثير من ضوء الشمس بسطح األرض. عالوًة على ذلك، ال 
ينتج عن استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة الكهربائية مخلفات أو 

تلوت تقريًبا. 

▼   الشكل 10 تنتقل الطاقة اإلشعاعية عبر أشكال مختلفة من الموجات الكهرومغناطيسية.

الشكل 9 تحمل الموجات 
C353-02A-MSS12الكهرومغناطيسية طاقة إشعاعية.

اجملال 
الكهربائي

اجتاه 
احلركة

إلكرتون

اجملال 
املغناطيسي

التأكد من المفاهيم األساسية

7.   كيف ُتستخدم الطاقة اإلشعاعية؟

 

موجات الضوء 
املرئية

موجات الراديو

املوجات متناهية 
الصغر

موجات األشعة حتت احلمراء
(انتقال الطاقة احلرارية من 

اجلسم كموجات)

اخلاليا الشمسية
(حتّول الطاقة 

اإلشعاعية إىل طاقة 
كهربائية)

موجات األشعة حتت احلمراء
تستخدم بواسطة حاسوب 
لقراءة األقراص املضغوطة

املوجات متناهية الصغر

الوحدة 14  532
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التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة الشرح االستكشافالمشاركة

أ م أعلى من المستوى ق م قريب من المستوى   533ض م ضمن المستوى   الدرس 14.1 مراجعة   

موجات الضوء 
املرئية

موجات الراديو

املوجات متناهية 
الصغر

موجات األشعة حتت احلمراء
(انتقال الطاقة احلرارية من 

اجلسم كموجات)

اخلاليا الشمسية
(حتوّل الطاقة 

اإلشعاعية إىل طاقة 
كهربائية)

موجات األشعة حتت احلمراء
تستخدم بواسطة حاسوب 
لقراءة األقراص املضغوطة

املوجات متناهية الصغر

اطرح السؤال: ماذا يعمل 
على تشغيل اآللة الحاسبة 
بداًل من البطارية في هذا 

 الرسم التوضيحي؟ 
الخاليا الكهروضوئية، ُتعرف 

أيًضا بالخاليا الشمسية

اطرح السؤال: ما الغازات والمواد 
الصلبة والسوائل التي تنتقل 

 الموجات متناهية الصغر عبرها؟ 
تنتقل الموجات متناهية الصغر 

عبر الهواء الموجود في الجهاز إلى 
السوائل والمواد الصلبة التي تم 

تسخينها.

ملخص مرئي
يسهل تذّكر المفاهيم والمصطلحات عندما ترتبط بصورة. اطرح السؤال: ما 

المفهوم األساسي الذي ترتبط به كل صورة؟

تلخيص المفاهيم!

يمكن العثور على المعلومات اللزمة إلكمال منّظم البيانات هذا في األقسام 
التالية:

مالحظات المعلم
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المشاركة االستكشاف التوّسع الشرحالتقييم التقييم التقييمالتوّسعاالستكشافالمشاركة الشرح

التفكير الناقد
تتمتع بأكبر قدر من الطاقة الحركية في اللحظة التي تتركها فيها يد الطالب   .8
وقبل اإلمساك بها مباشرًة. عند هذه النقاط، تتمّيز القبعة بأعلى سرعة لها، 
وتتمتع بأكبر قدر من طاقة الوضع عندما تبدأ في السقوط إلى األرض مرة 

أخرى. عندما وصلت إلى قمة رحلتها، تحولت كل الطاقة الحركية في القبعة 
إلى طاقة وضع.

تنتقل الطاقة الكهربائية عبر السلك إلى بصيلة المصباح. وفي فتيلة البصيلة،   .9
تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية وطاقة ضوئية.

محطات توليد الطاقة الحرارية األرضية: طاقة الوضع والطاقة الحركية   .10
)من التوربينات(؛ محطات توليد الطاقة الكهرومائية: طاقة الوضع والطاقة 

الحركية )من التوربينات(؛ محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل 
بالوقود: طاقة الوضع والطاقة الحركية )من التوربينات(؛ محطات توليد 

الطاقة النووية: طاقة الوضع والطاقة الحركية )من التوربينات(؛ تحول غالبية 
محطات توليد الطاقة طاقة الوضع إلى طاقة حركية ثم إلى طاقة كهربائية.

استخدام المفردات
نموذج اإلجابة: إّن الطاقة هي القدرة على جعل األشياء تحدث.  .1

إّن الطاقة الحركية هي طاقة الحركة. وطاقة الوضع هي الطاقة المخزنة   .2
بسبب التفاعل بين األجسام أو الجسيمات أو الذرات.

الطاقة اإلشعاعية  .3

استيعاب المفاهيم األساسية
َتحِمل كلٌّ من الموجات الصوتية والموجات الزلزالية الطاقة عبر المادة.   .4

وتنتقل الموجات الزلزالية على وجه التحديد عبر األرض. 

B. الطاقة الكهربائية  .5

تحّول محطات توليد الطاقة المائية طاقة الوضع الجذبية الموجودة في الماء   .6
إلى طاقة حركية عبر توجيه الماء المتدفق إلى توربين. يؤدي الماء المتدفق 

إلى تشغيل التوربين، ويحول التوربين طاقة الوضع الجذبية إلى طاقة حركية.

تفسير المخططات
طاقة الوضع الجذبية، الطاقة الكيميائية، الطاقة النووية )بأي ترتيب(  .7

الوحدة 14  534
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استخدام 
األلواح الشمسية

تتجاوز وظيفة سطح المنزل منع دخول ماء األمطار إليه! إذ إنه يكون مجهًزا 
بألواح شمسية توفر بعض احتياجات المنزل من الطاقة. توّلد األلواح الشمسية 

الكهرباء بدون استخدام الوقود األحفوري.

C353-50A-MSS12

الطبقة اخللفية

طبقة
مضادة لالنعكاس شبه موصل

معاجل

ضوء الشمس

التيار الكهربائي

غطاء زجاجي

تتكّون األلواح الشمسية الكبيرة، كتلك الموجودة على سطح هذا المنزل، 
من العديد من الخاليا الكهروضوئية الفردية. يشير المصطلح كهروضوئية إلى 

تحوُّل الطاقة من ضوء إلى كهرباء.

تحتوي األلواح الشمسية على مجموعة متنوعة من المكّونات، لكل منها 
وظيفة مهمة. تحتوي غالبية األلواح الشمسية على طبقة علوية من الزجاج 

تحمي األجزاء الموجودة داخل اللوح. تحت الزجاج ثّمة طبقة مضادة لالنعكاس 
تساعد اللوح في امتصاص ضوء الشمس بداًل من عكِسه. في الجانب الخلفي، 
ثّمة طبقة مصنوعة مخّصصة لحماية اللوح الشمسي من السخونة المفرطة.

يتدفق التيار الكهربائي من اللوح   ▲
الشمسي إلى األجسام الموجودة 

في المنزل التي تستخدم الكهرباء، 
كمصابيح اإلضاءة، ويعود إلى 

اللوح الشمسي في حركة دائرية 
كاملة.

الطاقة المستمدة من ضوء الشمس

تحتوي هذه األلواح الشمسية على   ▲
مواد يمكنها تحويل الطاقة من شكل 

إلى آخر.

يحتوي منتصف اللوح الشمسي على عدد كبير من الخاليا الكهروضوئية الفردية. 
هنا تتّولد الطاقة! في الخلية الكهروضوئية، يصطدم ضوء الشمس بشبه موصل 
ُمعالج، أو شبه موصل يشتمل على ذرات عناصر أخرى تزيد من قابلية التوصيل. 
ُتخِرج الطاقة الموجودة في ضوء الشمس اإللكترونات الموجودة في شبه الموصل 
الُمعالج من مواقعها وتزودها بطاقة للتحرك. تذّكر أّنه عندما تتحرك اإللكترونات، 

توّلد تياًرا كهربائًيا. تتيح األسالك المتصلة بشبه الموصل الُمعالج لإللكترونات 
المتدفقة أو التيار الكهربائي، االنتقال إلى الدارات الكهربائية الموجودة داخل المنزل 

والعودة مرة أخرى. 

حان
دورك!

 كيف ميكن أن تؤثر األلواح الشمسية يف حياتك؟ كيف تساعد  البحث والتقرير
التكنولوجيا احلديثة يف جعل صناعة األلواح الشمسية أقل تكلفة وأكثر فعالية يف 
االستخدام؟ احبث لتكتشف ذلك مث شارك ما تتعلمه مع باقي طالب صفك.
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أشكال الطاقة

استخدام المفردات
ف الطاقة بعباراتك الخاصة. عرِّ  .1

ز بين الطاقة الحركية وطاقة الوضع. ميِّ  .2

الطاقة المحمولة بواسطة موجات   .3
كهرومغناطيسية هي _________________.

استيعاب المفاهيم األساسية 

قارن بين الطاقة الزلزالية وطاقة الصوت.  .4

أي مما يلي ليس من أشكال الطاقة المخزنة؟  .5
الطاقة الكيميائية  .A  

الطاقة الكهربائية  .B  

طاقة الوضع الجذبية  .C  

الطاقة النووية  .D  

اشرح طريقة تحويل محطات توليد الطاقة   .6
الكهرومائية لطاقة الوضع إلى طاقة حركية.

تفسير المخططات
التلخيص امأل منّظم البيانات أدناه لتحديد   .7

ثالثة أنواع من طاقة الوضع.

طاقة
الوضع

التفكير الناقد
التطبيق في حفل تخرج يرمي أحد الطالب   .8

قبعته في الهواء. أثناء أي جزء من رحلة القبعة 
يكون لها أكبر قدر من الطاقة الحركية؟ متى 
يكون لها أكبر قدر من طاقة الوضع؟ اشرح 

إجابتك.  

التقويم ما أشكال الطاقة المستخدمة عندما   .9
تشّغل مصباح مكتب ويسخن المصباح؟

التلخيص اذكر أنواع محطات توليد الطاقة   .10
المختلفة التي وردت في هذا الدرس وحّدد 

شكل الطاقة )الطاقة الحركية أو طاقة الوضع 
أو الطاقة اإلشعاعية( الذي تحّول إلى طاقة 

كهربائية في كل منها.
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