
 عندما تحرك القوة جسما ما او تغير حركته: الشغل•

 القدرة على بذل شغل : الطاقة•

 طاقة الحركه: الطاقة الحركية •

) الطاقة المخزنة الجاهزة للاستخدام  : الطاقة الكامنة•

 (طاقة الوضع 

هي مجموع الطاقة الكامنة و الطاقة الميكانيكية الطاقة •

 الحركية 

نوع من طاقة الوضع مخزنة في الطاقة الكيميائية •

 (الطعام والمواد) جزيئات المادة 

 

عندما يسقط الكتاب  
من على الطاولى إلى 

األرض  تغير القوة حركة  
. الكتاب 

•

•

•

 شغلالقدرة على بذل : الطاقة

 عندما نقوم بشغل على جسم ما فإنك تعطيه طاقة 

 

 

 

 

 .  الطاقة يمكن أن تنتقل من جسم إلى آخر عندما تصطدم  الأجسام وتتلامس ببعضها البعض•
مثال كره البولينغ عندما ترمى يكون بها طاقة حركية و عندما تصطدم بالقطع الخشبه فإن الطاقه تنتقل من الكرة إلى 

 القطع و تتحرك القطع 

 (  صورتها ) الطاقة يمكن تغير من شكلها •
 ( حارهيديك تصبح )من طاقه حركية إلى طاقه حرارية ( عندما تحك يديك معا) تتغير الطاقه الحركية :  1مثال

 التلفاز يحول الطاقه الكهربائية إلى طاقه صوت و طاقة ضوئية : 2مثال

 إلى طاقه كهربائية عندما تقوم بوصل البطارية ( المواد الموجوده داخل البطارية)البطارية تحول الطاقه الكيميائية : 3مثال
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 تدفق الطاقة بين الأجسام : الحرارة هي •

هي الطاقة التي تجعل جسيمات المادة : الطاقة الحرارية •
 تتحرك

 . مقياس لسخونة أو برودة  شيء ما: درجة الحرارة •

 .  أداة لقياس درجة الحرارة: مقياس الحرارة•

 تغير في الموقع : الحركة  

 يحدث بين جسمين متلامسين : التوصيل•

 ينقل الحرارة من خلال السوائل او الغازات : الحمل الحراري•

الحرارة من خلال الاشعة الكهرومغناطيسية لا نقل : الاشعاع•
 يحتاج الى مادة ينتقل عبر الفراغ 

 

 

و  الحرارة تنتقل 

          :  الحرارة من مصادر 
 الكهرباء                 -النار                           -ا لشمس                 

 

          -     -                 :استخدامات الناس للحرارة 









 عندما تتدفق الحرارة إلى جسم فإن: 
.1
.2
.3
.4
عندما تتسرب الحرارة من الجسم فإن  : 

.1

.2

.3

.4

كيف تنتقل الحرارة؟

رة من خالل تدفق الحرايتم التحكم ب - 

 مدرسة أم القرى للتعليم الأساسي

https://seraj-uae.com/file/5880/


3
 هو التحرك ذهابا وإيابا بسرعة : الاهتزاز•

شكل من اشكال الطاقة التي تأتي : الصوت•
 من الاجسام التي تهتز 

 يصف مدى شدة الصوت  :حجم الصوت•

هي مدى ارتفاع الصوت او : طبقة الصوت•
 انخفاضه

هو الصوت غير : التلوث الضوضائي•
المرغوب فيه او غير سار كصوت الطائرات 

 ومعدات البناء والآلات والأجهزة 

 

 

 

هل ينتقل الصوت بالسرعة  
 ذاتها في جميع االجسام؟

 شكل من اشكال الطاقة التي تأتي من الاجسام التي تهتز : الصوت





 يهتز بسرعة             طبقة صوت عالية 

 يهتز ببطء               طبقة صوت منخفضة 

 :  مصادر التلوث الضوضائي

 منها , للضوضاء أخطار كثيرة
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 هو شكل من اشكال الطاقة يتيح لنا رؤية الاجسام : الضوء•

يحدث امتصاص الضوء او تلاشيه عند : الامتصاص•

 الاصطدام بجسم ما 

عند اصطدام الاجسام يتغير اتجاه : الانعكاس•

الضوء وارتداده او انعكاسه ثم يواصل التحرك بمسار 

 مستقيم

رؤية قلم رصاص في كوب مثل :الانحناء: الانكسار•

عندما يمر بين ) من الماء حيث ينكسر الضوء، 

 مادتين مختلفتين مثال غازية و صلبة

 

هو شكل من اشكال : الضوء
 الطاقة يتيح لنا رؤية االجسام  

: الضوءمصادر 

  يحدث امتصاص الضوء او تلاشيه عند الاصطدام بجسم ما : االمتصاص

•

•

يتحرك الضوء في خط مستقيم -

عند اصطدام االجسام يتغير اتجاه الضوء وارتداده او انعكاسه ثم يواصل التحرك : االنعكاس•
                       مستقيمبمسار 

 ←
←
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مثل رؤية قلم رصاص في كوب من الماء حيث ينكسر الضوء، عندما : االنكسار

.يمر من الهواء الى الماء وارتداده على القلم  

مادتين مختلفتين مثال الضوء بين  عندما يمر  

 سائلة ينكسر غازية و 

نستخدم . عدة ألوان ألوان الطيف او ألوان قوس قزح الضوء يتكون من 

 لرؤية الألوان  المنشور الزجاجي

 ضوء

 المنشور الزجاجي

الألوان التي 

يتكون منها 

 الضوء

 لماذا يظهر الموز باللون الأصفر؟ •

 لماذا تبدو أوراق الشجر خضراء؟ -•

 لماذا يبدو جسما ما اسودا؟  -•

 لماذا يبدو جسما ما ابيضا؟ -•

 البؤبؤ

 كيف ترى؟ *•
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 هي خاصية من خصائص المادة : الشحنة الكهربائية•

 هي خاصية من خصائص المادة : الشحنة الكهربائية•

هو تدفق جسيمات مشحونة : التيار الكهربائي•

 .بالكهرباء

المسار الذي يتكون من أجزاء : الدائرة الكهربائية •

 تعمل معا لتدفق التيار

 

 

 

 

هي : الشحنة الكهربائية

 خاصية من خصائص المادة 

 

 
 (مصباح) أو ضوء ( مدفئة ) التيار الكهربائي يمكن ان يتحول إلى حراره 

 يوجد نوعين من الدوائر الكهربائية 

 لا يوجد بها فواصل او فتحات: مغلقة  1.

 يوجد بها فواصل و فتحات :  مفتوحة2.

 مفتوحة مغلقة 

 هي تراكم الشحنات الكهربائية : الكهرباء الساكنة
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