








































 متكیف مع بیئتھ

 سمكة المزلقانة دب حرباء ضب



 الفراشات البیضاء

 لحمایة نفسھا وللعیش والبقاء والتكاثر



ألن للزرافة لون أبقع رملي كستنائي یشابھ لون 
 األعشاب االستوائیة 





٤ 

۱ 
۳ 

۲ 



ھو مجموعة الصفات التي تساعد الكائنات الحیة 
 على البقاء حیة في بیئتھا 

 بنیوي

 بنیوي

 سلوكي
 سلوكي

 سلوكي

 بنیوي

 التخفي لتجنب االفتراس  .۱
 العیش والبقاء في بیئتھا  .۲
 الحصول على غذائھا  .۳



 عدم قلع النبات وقتل الحیوان أو الطیر .۱
 تنظیم الرعي  .۲
 إقامة محمیات طبیعیة  .۳
 عدم إلقاء المواد البالستیكیة في الصحراء .٤
 التوعیة بأھمیة حمایة البیئة وبجمال الطبیعة  .٥

  التكیفات

 سلوكیة بنیویة

 أمثلة

 منقار الطائر

 تلون الحرباء

 أمثلة

 بناء العش
 ھجرة الطیور









 بذور صغیرة -ملعقة مسطحة                    ماء أحمر
 شوكة                             حلویات على شكل دیدان

 زبیب -ملقط مدبب                        لحوم 
 عصایتان                        حلویات مكورة 

 قطع فلین -ملقط عریض                    بذور كبیرة   ٥



 جسم البطة یشبھ القارب  .۱
 األصابع للتجذیفیوجد غشاء جلدي بین  .۲
الریش مغطى بطبقة من الزیت إلبقاء الجسم  .۳

 جافاً ولحمایتھ من البرد

 الغذاء والبیئة





 {إلفھم رحلة الشتاء والصیف}

 مثال للتكیف السلوكي 

 التعود



۲٤                                 ۲٤ 
۲٥                              ۲٦ 

۲٦                                ۲۹ 



 حدوث ظاھرة االحتباس الحراري

 –ذوبان الجید  -التكیف –ھجرة البعض  –موت بعض الكائنات 
 زیادة الرطوبة .... –ارتفاع منسوب الماء 

 االحتباس الحراري: ھو ارتفاع درجة الحرارة



خطورة االحتباس 
 الحراري

یحدث ویقل أن ال 
 تأثیره

أن الكائنات الحیة في خطر 
 بسبب االحتباس الحراري



 ذوبان الجلید .۱

 المیاهارتفاع منسوب  .۲

 ھجرة الحیوانات القطبیة .۳

 زیادة الرطوبة .٤

 التقلیل من وسائل النقل .۱

 عدم قطع األشجار  .۲

 إعادة التدویر .۳

 تركیب فالتر على مداخن المصانع  .٤

بیئة مغلقة تتمیز بانخفاض درجة الحرارة، ووجود الماء 

  والثلج والغذاء المناسب لحیاة البطریق







 دور المتعلم: عدم التعرض ألي كائن حي .۱
 دور المواطن: عدم الرعي الجائر والصید الجائر  .۲
 دور الدولة:  .۳

 إقامة محمیات طبیعیة  -
 إقامة حدائق الحیوان  -

دور العالم: عقد مؤتمرات سنویة لمناقشة خطر انقراض  .٤
 بعض الكائنات الحیة

 عدم التعرض ألي كائن -

 عدم إلقاء المخلفات بالبحار -

 استخدام وسائل النقل الجماعي  -

 عدم حرق القمامة  -

 االھتمام بالزراعة  -

 





یساعدھا في تلبیة حاجاتھا األساسیة من غذاء وماء وأوكسجین 
 ومأوى والتكاثر والحمایة من األعداء فتستطیع أن تعیش بنجاح

سیتم تخریب البیئة الطبیعیة لبعض الكائنات الموجودة في المحمیة 
فتخسر مسكنھا وقد یؤثر ذلك على النباتات فیقل عددھا، ولن تستطیع أن 

 ما قد یؤدي إلى انقراضھا تعیش في البیئة الجدیدة ویقل عددھا م

د قلیل بسبب تغیر البیئة سواء تلوث بیئتھا أو دالمعرضة لالنقراض: موجودة بع
 تخریب مواطنھا الطبیعي 

المنقرضة: لم تعد موجودة بسبب عدم قدرتھا على التكیف مع التغیرات في البیئة 
 مما یؤدي لنھایتھا 

إن المحمیات الطبیعیة التي یقوم اإلنسان ببنائھا تساھم بتوفیر المأوى الطبیعي 
ل اإلنسان في البیئة للكائنات المھددة باالنقراض، وتمنع ھذه المحمیات من تدخ

فال یصطاد الحیوانات، وال یقطف النباتات، مما یساھم في عدم اإلخالل في 
 مكونات البیئة الطبیعیة



إن انقراض الكائنات الحیة من حیوانات ونباتات قد یؤدي إلى قلة التنوع الحیوي 
في البیئة وبالتالي قلة األنواع تنتج خلالً في السلسلة الغذائیة مما یؤدي النقراض 

 أنواع أخرى تعتمد على النوع األول 

یحتاج األرنب إلى تربة لكي یحفر فیھا جحره وكذلك لمساحات واسعة لیقفز 
 لیتناول طعامھ ویتحرك بحریة ونباتات من حولھ 

 طائر الطنان



نعم، ألن نوع الغذاء لألسد یختلف عن نوع الغذاء لألرنب فیختلف تركیب 
 ھ أنیاب حادة أما األرنب فلیس لھ أنیاب)األسنان. (األسد ل

أن تھاجر في فصل الشتاء  –أن یكون لھا طبقة دھنیة سمیكة تحت الجلد 
 بذور النباتات صلبة تحمیھا من البرد –البارد 

خف  -عین واسعة
یعیش  -سنام -عریض

 -في البیئة الحارة
یخزن الماء والدھون 

رموش  -في جسمھ
یتغذى على  -طویلة

 الحشائش

 -یعیش في بیئة باردة
یتغذى  -مخالب قویة
السبات  -على اللحوم

 الشتوي 

لدیھا تكییف یساعدھا 
على العیش ببیئتھا 

جمیعھا لدیھا  -بنجاح
جمیعھا لدیھا  -فرو

طبقة  -جلد سمیك
 -سمیكة من الدھن

لونھ  -كبیر الحجم
 یشابھ بیئتھ 











 خطاف              ریش                 تمزیق الفریسةالصقر              
 العصفور           مخروطي             ریش                  التقاط البذور 

 البطة                عریض             ریش                  تصفیة المواد من الماء
 لحزین         طویل               ریش                  مسك وطعن الفریسةمالك ا

 ً  لیساعده على البقاء حیا

ھو الطریقة التي یتصرف بھا الكائن الحي لما یحدث لھ داخلیا، ولما 
 یحدث في بیئتھ الخارجیة 

مع موسم ھجرة الطیور الجارحة من شرق أوربا وشمال شرق آسیا، 
فإن الطیور تمر بالكویت وھي في طریقھا إلى إفریقیا، ومنھا عقاب 

والذي سمي بذلك ألنھ یطیر بالقرب من األرض "مساح الریضان" 
 وكأنھ یمسحھا بحثاً عن لغذاء 

یذكر أن قانون حمایة البیئة في الكویت یجرم الصید الجائر لھذه 
الطیور بھدف البیع أو التسلیة، ومن یخالف یعرض نفسھ للمساءلة 

 القانونیة 





لھ أنیاب حادة 
 لتمزیق اللحم

معظم غذائھا 
 من النباتات

یحدث لھما 
 سبات شتوي

 تكیف سلوكي  تكیف بنیوي 



 تكیفات سلوكي 



 تكیفات بنیویة 





 یفزع السمك ویتحرك بعیداً 

 فطري

 فطري
 مكتسب

السمكة تتعود على النقر وال 
 تفزع كالسابق



 فطري مكتسب

 مكتسب فطري







 اجتماعیة   انفرادیة            جماعیة           

 غیر مقسم       الحمایة فقط        یعمل الفرد لصالح المجموع

 معیشتھا

 انفرادیة                                جماعیة
 اجتماعیة





 مملكة النمل 

 ملكة                        شغاالت                       ذكور

الوحید دورھا 
ھو التكاثر 

وإنجاب جمیع 
النمل في 

 مرةعالمست

جمع الغذاء 
والعنایة بالصغار 
وتنظیف المكان 

 والدفاع عنھ 

واحد فقط ھو 
الذي یقوم 

 بتلقیح الملكة

 تنقسم تكیفات النحل إلى

 تكیفات بنیویة تكیفات سلوكیة

مثل: تصنیع العسل 
 في بطونھا

مثل: بناء البیوت 
 بالجبال واألشجار



 ال یغوص في الرمال  ۲ألن الحذاء رقم  ۲

فال تغوص  خف الجمل عریض فیقل ضغط الجمل على رمال الصحراء
 أرجل الجمل في الرمال 

قلت مساحة السطح زاد أي أنھ كلما زادت مساحة السطح قل الضغط وكلما 
 الضغط



ً القالب ذو المساحة األصغر یكون أكثر   عمقا

 الضغط یعتمد على مساحة السطح –كلما قلت مساحة السطح یزداد العمق 

مساحة سطح كبیرة لتخفیف الضغط یجب أن یكون حذاء لھ 
 فال یغوص في الرمال 

 



 نعم

 نعم

 الطبیعیة ابمراقبة الحیوانات في بیئتھ



 بواسطة أجھزة المراقبة واألقمار الصناعیة 

 بالمحافظة على التوازن البیئي .۱
 الحد من التلوث البیئي .۲
 الحد من الصید الجائر .۳



بعض الكالب تكون مدربة لمساعدة المكفوفین في الطرقات العامة وأیضا 

كما أن بعض الكالب تفتح لھم األبواب وتحمل الشنطة عند التسوق، 

تستطیع رعایة المسنین عن طریق جلب المالبس لھم من الخزانة أو إنارة 

 الغرفة أو إحضار األدویة....

 عدم إیذاء او قتل الحیوانات في البیئة  .۱
 عدم الصید الجائر  .۲
احترام قوانین الدولة وعدم صید الحیوانات داخل المحمیات  .۳

 الطبیعیة 





 البنیوي، لیساعده على السباحة

 لیقلل االحتكاك مع الماء وتسھیل السباحة البنیوي، 

 سلوكي: لتجنب حرارة الصحراء نھاراً 

 سلوكي: لحمایتھا، والحفاظ على بقاء نوعھا  



تلون الحیوانات بألوان بیئتھا كما في الحشرات واألسماك المرجانیة 
 والضفادع تخفیاً من األعداء

 انحناء النبات تجاه الضوء لیقوم بعملیة التركیب الضوئي

 بنیوي (وجود األشواك) نبات الصبار: تكیف

 الفأر: تكیف سلوكي (یختبئ في الحجر)



 البطة: السباحة في الماء 

الحصان: حافر الحصان یساعده على 
 حمایة جسمھ وھو یمشي ویعدو

النمر: یساعده على االختباء والھروب 
 من العدو

الطیور: المنقار یساعدھا على التقاط 
 الطعام













باستخدام لوح خشبي موضوع على 
 صخرة صغیرة

 بالید / باللوح الخشبي 

 اللوح الخشبي أسھل ألنھ یقلل الجھد



 نضع الجسم الصلب على األرض ثم نضع علیھ اللوح الخشبي
 یجب أن یكون الجسم الصلب في منتصف اللوح الخشبي 

 مق  ق

 م

 القوة: ق      المقاومة: مق        محور االرتكاز: م

 

 

 النوع األول

 النوع الثاني

 النوع الثالث



 



 أول أول ثالث

 ثاني ثاني ثالث



 المقص

 عربة الحدیقة

 ملقاط

 المقص            قص األقمشة والورق

 فتاحة البیبسي     فتح زجاجة البیبسي

 مسك الفحم المشتعل     ماسك الفحم 





یلین األوتار واألربطة والعضالت مما یقلل من خطر وقوع اإلحماء  -
 إصابات 

 یقلل من اإلصابة بتقلص العضالت -
 الدمویةینشط الدورة  -

 





 فتح الغطاء بالملعقة أسھل 
 لوجود ذراع للرافع 

 ذراع القوة أكبر 

 فتح الغطاء بقطعة النقود أصعب 
 لعدم وجود ذراع للرفع 

 ذراع القوة أصغر
 



 ذراعھا × ذراعھا = المقاومة × القوة 
 ۲ل× = مق ۱ل× ق 

 ۲ل×  ۲۰۰=  ٤۰× ۱۰۰
𝟒𝟒𝟏𝟏×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏= ۲ل

𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏
 سم ۲۰=  



 ۱۰× مق=  ۲۰× ٥۰
𝟓𝟓𝟏𝟏×𝟐𝟐𝟏𝟏= مق 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
 نیوتن ۱۰۰=  

 ذراعھا × ذراعھا = المقاومة × القوة 
 ۲ل× = مق ۱ل× ق 

 األسھل واألسرع في نزع المسمار: الكماشة 
 الكماشة رافعة توفر الجھد والوقت



 أھمیة الروافع:

 توفر الجھد .۱

 توفر الوقت .۲

 تسھل العمل .۳

 



 الصخرة قد تفتت البندق
 المطرقة قد تصیب أیدینا 

 واستخدامھا أسھلالكسارة تقشر القشرة فقط وتحافظ على البندق سلیم 

 یتفتت البندق، بعد بذل مجھود كبیر
 ینكسر البندق، وتصاب أیدینا

 یتم كسر قشرة البندق بأقل مجھود

 كبیر متوسط أقل
الحصول على 
البندق سلیم 

 وبسرعة 

الحصول على 
 البندق متكسر 

الحصول على 
 البندق متفتت



تعتبر الرافعات البرجیة من أكثر األدوات الشائعة االستخدام في 

المواقع اإلنشائیة الكبیرة، حیث یصل ارتفاعھا عادة إلى مئات 

األقدام في الھواء؛ كما أن بإمكانھا أن تصل إلى االرتفاع المطلوب 

 مھما كان بعده 

 وتستخدم في رفع المواد المطلوبة للبناء 



الرافعة ھي آلة بسیطة ویعتقد البعض أن 
الروافع ھي أول اآلالت البسیطة التي تم 
اختراعھا وھي عبارة عن لوح خشبیة 

استخدمھا اإلنسان منذ القدم في رفع 
الحجارة وفي عملیات البناء وطور 

منذ القدم في رفع الحجارة وفي اإلنسان 
واتھ عبر عملیات البناء وطور اإلنسان أد
تتطلب الزمن لتساعده في أداء مھام 

التغلب على الوقت والجھد على سبیل 
المثل العربة والمقص والمطرقة حتى 

تطورت الروافع إلى أن أصبحت روافع 
عمالقة تستخدم في إنشاء المباني العالیة 

 والجسور 

 

 
 

 

  

 





 خدام الروافع من النوع األولاست

 كسارة البندق والعربة



 

 



 معرفة عدد المكعبات حتى تتزن الرافعة

 عدد المكعبات حتى تتزن الرافعة  .۱
ً  ۸=  ۳س +  .۲  ریاضیا

 ً  تطبیق الفرضیات عملیا

 كل طریقة تتزن فیھا الرافعة تعد حالً للمشكلة









 یستخدم بكرة ثابتة إلنزال المخلفات

 البكرة الثابتة قد توفر الوقت والجھد

 الثابتة فإنھا ستوفر الوقت عند استخدام البكرة 

 لبالحباستخدام بكرة ثابتة ویربط المخلفات 

 اجعل الخیط یمر في تجویف البكرة الثابتة



 أعلق البكرة في حامل .۱
 أمرر الخیط في تجویف الكرة  .۲
 نعلق الثقل في طرف الخیط .۳
 أشد الطرف اآلخر من الحبل فیرتفع الثقل .٤

 



 ألن محور ارتكاز (م)یقع بین القوة (ق) والمقاومة (مق)

 





 

 

  



 القوة (ق)
 المقاومة (مق)

 ذراع القوة
 ۱ل 

 ۲ل
 ذراع المقاومة



 ۲= ل ۱ل

 الحبل من األعلى 

 مكانھا ثابت 

 ق = مق

 ال توفر الجھد

۱۰ 

 ۲ل ۲=  ۱ل

 الحبل من األسفل 

 تتحرك مع الثقل 

𝟏𝟏ق = 
𝟐𝟐

 مق  

 توفر الجھد

٥ 
۲ ۱ 

 البكرة المتحركة توفر الجھد
 ألن ذراع القوة أكبر من ذراع المقاومة 



 ضعف

 =𝟏𝟏
𝟐𝟐

 

 توفر

 متحركة

 الجھد
۲۰ 







 بكرة المصعد

 

 بكرة المصعد
 تعمل كبكرة ثابتة 

  



 الجھد
 عدد البكرات 



 عند زیادة عدد البكرات 
یزداد توفیر الجھد، وتقل 
 القوة الالزمة لرفع الجسم

 





عرفت البكرات منذ القدم عند البابلیین في القرن التاسع قبل المیالد، فقد 
 استعملت آنذاك لرفع األحمال واألثقال وقد ساھمت وكانت جزءاً من حضارة بابل 

تسمح البكرة برفع األوزان على علو أكثر ارتفاعاً من إمكانیة رفع اإلنسان لھا 
 بیدیھ، فسھلت لھ النقل بذلك 

(الشاحنة) تستعمل الرافعة حدیثاً: عدید من اآلالت إذن تعمل بمساعدة البكرات، 
 التلیفریكنظاماً من مجموعة من البكرات من أجل حمل ورفع األثقال الكبیرة. 

یؤمن نقل البضائع أو األشخاص بفضل ُحجر (غرف)  (النقل بالسكة الھوائیة)
السلم ظام البكرات تحت أدراج مجھزة بنظام من الكوابل والبكرات. كذلك وضع ن

والذي یضمن حركة عمودیة لألشخاص، وفي األبنیة المیكانیكي المتحرك 
ودوره في نقل المصعد الكھربائي العالیة، من مستشفیات وعمارات وفنادق، 

 للطوابق العلیاألشخاص واالمرضى 

 ً  في البكرة الثابتة دائما
 ۲= ل ۱ل
 
 
 
 
 

 ً  في البكرة المتحركة دائما
 ۲ل ۲=  ۱ل
 ۲ضعف ل ۱ل

 

 

 















 ألنھ ساخن

 ءبالدف

 بالبرودة
 بالحرارة

بالحرارة الید الیمنى تشعر 
 والید الیسرى تشعر بالبرودة

 الحرارة ھي طاقة تسخن األشیاء



 الترمومتر أو المحرار
 قیاس درجة الحرارة

 عدد یدل على مستوى السخونة والبرودة

۸۰ ℃ 

۱۰ ℃ 





۲ 

۳ 

۱ 

 الملعقة المعدنیة
 المعدنیة / الزجاجیة / الخشبیة

 یختلف                       الحرارة

 نشعر بھا بالحرارة القدم التي على اإلسفلت
 القدم التي على العشب نشعر بھا بالبرودة



 في التدفئة  .۱
 في طھي الطعام  .۲
 تشكیل المعادن باالنصھار والتجمد .۳
 في الحروب .٤
 في تجفیف المالبس بعد غسلھا .٥

 عاد أحمد من مدرستھ جائع -
 دخل على امھ وقال لھا: أین الطعام یا أمي؟ -
 قالت لھ: لألسف ال یوجد طعام یا بني  -
 یا أمي؟ أنا جائع جداً قال لھا مستفسراً: لماذا  -
لقد نفذ الغاز من أسطوانة الغاز، ولذلك لم قالت لھ:  -

 أستطع طھي الطعام 
فذھب أحمد مسرعاً لیغیر األسطوانة لكي تقوم  -

 والدتھ بطھي الطعام 



 

 تصل إلیھ الحرارة أوالً، فیسخن أوال 

 تصل إلیھا الحرارة ثانیاً، فیسخن ثانیا



 المواد طرق انتقال الحرارة

 نعم

 الھواء المحیط بالمصباح أصبح ساخناً فارتفع إلى األعلى

 أشعر بالحرارة

 الحرارة تنتقل باإلشعاع في جمیع االتجاھات



انتقال الحرارة خالل األجسام 
 الصلبة من طرف آلخر

انتقال الحرارة في السوائل حیث تصعد 
 الباردةالتیارات الساخنة وتنزل 

انتقال الحرارة من الجسم 
 إلى الوسط المحیط الساخن

 مواد صلبة
 مواد سائلة وغازیة

 الفراغ

 تنقل الحرارة من الید إلى قطعة الثلج  -
 الید تبرد والثلج ینصھر  -
 الید تفقد حرارة والثلج یكتسب حرارة -





 ألن أعواد اللحم حدید موصلة للحرارة بینما أعواد الدجاج من الخشب عازل للحرارة

 الصوف مادة عازلة للحرارة



 أعواد الخشب عازلة للحرارة بینما أعواد المعدن موصلة للحرارة

 عازلة للحرارة                  موصلة للحرارة         
 ردیئة التوصیل للحرارة

 خاللھا مثل الخشب والبولیسترینالحرارة من ال تسمح بمرور 
 تسمح بمرور الحرارة من خاللھا مثل الحدید والنحاس واأللمنیوم

 تسمح بمرور جزء صغیر من الحرارة مثل الھواء والزجاج والخزف

 

 تنتقل الحرارة من السخان الكھربائي إلى الوعاء بالتوصیل 
 ثم تنتقل الحرارة من الوعاء للماء بالتوصیل والحمل 

 ثم تنتقل الحرارة من الماء إلى الید بتیارات الحمل





 رديء التوصیل موصل عازل 
 الزجاج  الحدید الخشب

 الخزف النحاس  البولیسترین
  األلمنیوم 
 

 



 

 الھواء البارد ینزل لألسفل (الھواء البارد ثقیل)
 الھواء الساخن یرتفع لأللى (الھواء الساخن خفیف)



نضع المكیف في أعلى الغرفة ألن الھواء البارد الناتج منھ ثقیل، فینزل إلى األسفل 
 ویمأل الغرفة كلھا، فتبرد الغرفة 

أسفل الغرفة ألن الھواء الساخن الناتج منھا خفیف، فیصعد إلى  ونضع المدفأة في
 األعلى ویمأل الغرفة كلھا، فتدفئ الغرفة



 البولیسترین عازل

 المعدن جید التوصیل

 الخزف رديء التوصیل



 ھواء ساخن
 ھواء بارد

 نسیم البر
 یحدث لیالً 

 یحدث نھاراً 

 ھواء ساخن ھواء بارد

 نسیم البحر

 ألن الھواء البارد ثقیل فیھبط إلى أسفل مبرداً محتویات الثالجة



 الحذر عند استعمال اللھب أو موقد بنزین 

 استعمال مواد عازلة للحرارة عند التعامل مع عملیة التسخین

 لسالمتنا
  ال نلمس مصدر الحرارة حتى ال نحترق 
 ني الطھي بانھا عازلة للحرارة حتى ال التأكد من أیدي أوا

 نحترق عند حملھا 
  التأكد من وضع المكواة في مكان آمن بعد استخدامھا 





البیضة كمیة من الحرارة ویكتسب الماء ھذه الكمیة من الحرارة إلى أن تفقد 
 یصال لالتزان الحراري

۳ 

 سجل الترمومتر أعلى درجة حرارة

 لدیھا مقابض من مواد ردیئة التوصیل –قابلة لتوصیل الحرارة 



انتقال الحرارة من طرف 
ملعقة ساخنة للطرف 

 اآلخر 

انتقال أشعة الشمس  الماءغلیان 
 إلى األرض 

 سائل -غاز  أجسام صلبة

 انتقال 
 أیدي

 الحرارة

 ناقل للحرارة
 رديء توصیل الحرارة

 عازل

 ال تحتاج لوسط مادي







 تبخر بفعل حرارة الشمس
الطاقة الحراریة للشمس 
 ساعدت على تبخیر الماء

 ألن االحتكاك یولد طاقة حراریة



 (جـ) (أ)



 طاقة
 طاقة الوضع

 حركةطاقة 
 یتحرك البندول من خالل تحوالت الطاقة

 وضع
 حركة

 ال تفنى





 تتحرك الكرة عند رفع طرف الورقة 
 تتحرك الكرة بسبب تحوالت الطاقة

 طاقة وضع كامنة

 طاقة حركة



 صوتیة             صوتیة/ ضوئیة       حراریة/ ضوئیة        حركیة



 المرونیة
 حركیة

 الكھربائیة
 حركیة

 الكیمیائیة
 حراریة ثم حركیة

 السیارة اللعبة: تحول الطاقة الكھربائیة إلى طاقة حركیة 
 السیارة العادیة: تحول الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة حركیة



 الطاقة: ھي المقدرة على بذل شغل 
 الطاقة ال تفنى وال تستحدث، ولكنھا تتحول من صورة ألخرى 

 الطاقة في حیاتنا الیومیةاإلنسان یستخدم معظم صور 

 



 یتحرك                                    یتوقف

 حركیة

 حرارة                 ضوء 
 كھربیة

 حراریة وضوئیة



 مرتفعة
 منخفضة 

 انخفضت
 الشاي                     الحلیب



 ضوئیة                                       كھربائیة 
 كھربائیة                                   حراریة

 كیمیائیة 
 ھربائیة ثم ضوئیةك

 طاقة حراریة



 طھي الطعام  .۱
 تشكیل المعادن باالنصھار والتجمد .۲
 التدفئة  .۳
 یمكن تحویلھا إلى أشكال أخرى من الطاقة كما یلي: .٤

 تتحول إلى طاقة حركیة في السیارات •
 محطة تولید الكھرباءتتحول إلى طاقة كھربائیة في  •

إن الحرارة ھامة جداً في حیاتنا، فنحن نستخدمھا في طھي الطعام 
وفي التدفئة، ویمكن وفي تشكیل المعادن باالنصھار والتجمد، 

الطاقة حیث تتحول إلى طاقة حركیة  تحویلھا إلى أشكال أخرى من
 في السیارات وتتحول إلى طاقة كھربائیة في محطة تولید الكھرباء



 مقیاس التیار الكھربائي یعطي قراءة

 یوجد طاقة مختزنة في اللیمون تحولت إلى كھرباء 



  

 یضيء
 صوت

 كھربائیة

 كھربائیة
 صوتیة

 ضوئیة



 أھم مصادر الطاقة:
  الطاقة النوویة: تعتبر الطاقة النوویة في الوقت الحالي الطاقة

المعروفة في العالم والتي أصبحت مصدر القوة، والتي توصل لھا 
العلماء في أواخر خمسین السنة من الوقت الحالي، والتي یمكن 

الیورانیوم والبلوتونیوم والتي تستخدم إیجاد ھذه الطاقة في مصادر 
  وفي صناعة األسلحة الفتاكةفي تولید الكھرباء 

 وھو أھم مصادر الطاقة التي ال یمكن االستغناء عنھ في : البترول
الوقت الحالي من حیاة اإلنسان، والتي یتم منھ اشتقاق البنزین 
والدیزل والكثیر من المواد األخرى التي تستخدم في محركات 

السیارات حیث یتم تحویلھا إلى طاقة حركیة، والبترول تكّون من 
بقایا النباتات والحیوانات البحریة الدقیقة التي دفنت وتعرضت إلى 

 عوامل فیزیائیة وكیمیائیة لمالیین السنین 
 :والغاز تكّون بنفس الطریقة التي تكّون فیھا البترول  الغاز الطبیعي

طبقات الصخور العمیقة في باطن  وبنفس الظروف، ویوجد الغاز في
 االرض

 

 

 







  ًحیویاً واساسیاً في التنمیة االقتصادیة تلعب الطاقة دورا

 واالجتماعیة ألي دولة 

  تحتاج الدول إلى كمیات ھائلة من الطاقة لتحقیق التنمیة

 المتواصلة لشعوبھا 

  یجب علینا العمل على ترشید استخدام الطاقة الكھربائیة 

 یساعد الترشید في الحفاظ على مصادر الطاقة لألجیال القادمة 

 إن الكویت تعد من أكثر الدول استخداماً واستھالكاً للكھرباء حسب اإلحصاءات الدولیة 
في ترشید استھالك الطاقة ویمكن للمجتمع على مختلف فئاتھ العمریة أن یؤدي دوراً مھماً 

 !؟ولم یستھلك ومتى یستھلكمن خالل معرفة ماذا یستھلك وكم یستھلك وكیف یستھلك 
لكیفیة عدم االسراف في مصادر الماء والمقصود بترشید االستھالك ھو توجیھ الفرد 

والكھرباء وتجنب الفواتیر العالیة من خالل خطط واعیة یعرف بھا المواطن والمقیم 
الطریق السلیم والصحیح لالستخدام األمثل واألیسر وعدم التبذیر في استھالك الماء فوق 

 الحد المعقول 
وعیة أفراد األسرة بمراقبة وابسط الطرق لتخفیض فاتورة الكھرباء إلى حد كبیر ھي ت

الكھربائیة وھذا األمر ال یقتصر على البیت بل یمتد عبر برنامج وطني اتھم للطاقة استخدام
شامل إلى قطاع أكبر لتشمل المصانع ومؤسسات المجتمع المحلي في االستخدام األمثل 

 لمحتویات اآلالت التي تعتمد على الكھرباء
 





 على اللوح قبل القفز طاقة وضع وعند القفز طاقة حركیة عند الوقوف 

عند رفع كرة السلة إلى أعلى طاقة وضع تقل طاقة الحركة وتزداد الوضع 
 عند قذفھا طاقة حركیة تقل طاقة الوضع وتزداد طاقة الحركة

 المغناطیسیة

 حركیة أثناء سقوط الشالل                وضع في شالل المیاه
 في محطة الكھرباء          ضوئیة إلضاءة عمود اإلنارة كھربائیة 

 



 الشمس

 ألنھا طاقة مختزنة في الجسم بسبب موضعھ عن سطح األرض













 عود طویل –صلصال ملون 

 

 إھلیجیة (بیضاویة)
 الشمس

 النظام الشمسي



 أكبر
 حجمھا

 قلت
 زادت



 ھالل أول الشھر
 بدر

 ھالل آخر الشھر

 

 

 
 ھالل أول الشھر

 بدر

 الشھرھالل آخر 



 یجب أن یكون وقت السباحة متوافقاً مع حدوث المد



 



 القمرعندما تكون األرض بین الشمس والقمر     خسوف 

 عندما یكون القمر بین الشمس واألرض    كسوف الشمس 

  



 عندما یحجب القمر جزءاً من الشمس 

 عندما یحجب ظل األرض جزءا من القمر 

 تحدث ظاھرة كسوف الشمس

یفید كسوف الشمس في دراسة مكونات الشمس واإلشعاع 
 الشمسي واالنفجارات الشمسة وتأثیرھا على األرض 

یفید خسوف القمر في دراسة خصائص سطح القمر حیث تنخفض 
 درجة حرارتھ كثیراً 





عند النظر إلى الشمس وھي في حالة كسوف فإن دخول األشعة 
 اإلبصار فوق البنفسجیة إلى العین یؤدي إلى احتراق في مركز

 بالشبكیة وتؤدي إلى العمى

 بسم اللھ الرحمن الرحیم
(فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول 

 اإلنسان یومئذ أین المفر)
 صدق اللھ العظیم 



 تفترض انفجار لجسم فضائي ھائل تفرق إلى شظایا تكونت منھا المجموعة الشمسیةنظریة 

 یضاویةدوران الكواكب حول الشمس في دارات ب

لوجود الماء والھواء والیابسة، كما یوجد حول األرض غالف جوي یعزلھا 
 عن الفضاء الخارجي درجة حرارتھ مناسبة للحیاة

كوكب األرض ھو الكوكب الوحید من كواكب المجموعة الشمسیة التي بھا 
 حیاة 





 ثالثة أغلفة: جوي ومائي وصخري لألرض 
بعض الكواكب لیس لھا غالف صخري وإنما ھي عبارة عن كتلة 

 غازیة 
 كوكب األرض ھو الوحید في الكواكب المحتوي على الماء 

 لألرض غالف جوي بھ أكسجین الزم للحیاة 

 بسم اللھ الرحمن الرحیم
{الذي جعل لكم األرض فراشاً والسماء بناًء وانزل من السماء ماًء 

فأخرج بھ من الثمرات رزقا لكم فال تجعلوا للھ أنداداً وأنتم تعلمون} 
 البقرة 

  اللھ العظیمصدق 







 خسوف كلي                                خسوف جزئي
حجب األرض لضوء 

 الشمس بشكل كامل
حجب األرض جزء 
 من ضوء الشمس 

یقع القمر بین 
 الشمس واألرض 

یقع القمر كامالً بین 
 الشمس واألرض 

یقع جزء من القمر بین 
 الشمس واألرض  





























 


