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8كتاب النشاط ص 

الغذاءالوقود

هي القدرة على إحداث تغيير

الكهرباءالطاقة الشمسية



8كتاب النشاط ص 

ألن اإللكترونات فيها تتحرك

هي طاقة مخزنة تعتمد على التفاعل 
في ما بين األجسام



9كتاب النشاط ص 

هي طاقة مخزنة تعتمد على التفاعل في ما بين 
األجسام

هي الطاقة المخزنة في الروابط الموجودة بين الذرات

.هي طاقة مخزنة في نواة الذرة



9كتاب النشاط ص 

ناتج جمع طاقتي
الوضع والحركة 

في نظام أجسام

ناتج جمع طاقتي
الوضع والحركة 

للجسيمات 
المكونة للجسم

ناتج جمع طاقتي
الوضع والحركة 



9كتاب النشاط ص 

في تسخين 
المياه وتحويلها 

إلى بخار

تحول الطاقة 
الحرارية إلى 
طاقة كهربائية

يعمل البخار 
على تشغيل 
التوربينات في 

المولدات



10كتاب النشاط ص 

طاقة محمولة 
بواسطة الطاقة 

الصوتية

طاقة تنتقل 
عبر الموجات

طاقة تنتقل 
عبر موجات 
داخل األرض



10كتاب النشاط ص 

طاقة محمولة 
بواسطة الموجات 
الكهرومغناطيسية

الراديو•
الضوء•
ةاألشعة السيني•
أشعة جاما•



10كتاب النشاط ص 

حركة السيارة

البطاريات

الكتاب على الطاولة

صوت المذياع

ضوء الشمس



10كتاب النشاط ص 

طاقة صوتية•

طاقة اشعاعية•

طاقة حركية•



11كتاب النشاط ص 

تنتقل الطاقة من 
المصباح إلى 
صغير الحمار

الكهربائية إلى 
طاقة حرارية



11النشصاطكتاب 

تتحول 
إلى 
طاقة 
حرارية

تتحول 
إلى 
طاقة 

كهربائية

الطاقة ال تفنى وال تستحدث



12كتاب النشاط ص 

مرتفعة

منخفضة
منخفضة
مرتفعة



12كتاب النشاط ص 

اإلشعاعية

الكيميائية

الحرارية الحركية



12كتاب النشاط ص 

انتقال طاقة
القوة

نفس اتجاه حركة الجسم

إذا اثرت على الجسم بقوة



13كتاب النشاط ص 

نعم

نعم
نعم

حركة الكرة نفس اتجاه القوة

ال
حركة الكرة نفس اتجاه القوة

حركة الكرة نفس اتجاه القوة

الكرة ال تتحرك



13كتاب النشاط ص 

الشغلالقوةالمسافة

احتكاكها باألرض
احتكاك السيارة بالهواء احتكاك أجزاء المحرك

تتحول الطاقة الكيميائية في الوقود إلى طاقات حركية
وضوئية وصوتية وحرارية ضائعة



14كتاب النشاط ص 

سطح مستوي ومائل
مستوي مائل ملفوف حول اسطوانة

مستوي مائل يتحرك

آلة تدور حول نقطة ثابتة

عمود متصل بعجلة ليدورا معا  

عجلة وسطها غائر يلتف حولها حبل

هي آالت تعمل باستخدام حركة واحدة



15كتاب النشاط ص 

تغيير القوة والمسافة أو االتجاه

نسبة الشغل الناتج إلى 
الشغل المبذول مضروب في 

100%



15كتاب النشاط ص 

تعمل العربة كرافعة حيث زادت المسافة من 
النقطة الثابتة إلى اليد فقلت القوة المبذولة





تنفيذ األستاذ
فالرؤوعبدمحمد


