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الشغل والطاقةالشغل والطاقة
العلوم: 

الجزء –الصف الخامس االبتدائي 
الثانيالثاني
106صفحة 

الشغل والطاقةالشغل والطاقة
: المادة

الصف الخامس االبتدائي 
الثانيالثاني
صفحة 



الدرسمفردات 

الشغل

قـانون 
حــفــظ 
الطــاقة

طــاقة 
الحركة

مفردات 

الشغل

الطاقة

طــاقة 
الوضع



الطالبة بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن 

.تعریف مفردات الدرس من خالل الصور والكتاب المدرسي تعریًفا علمًیا صحیًحا.تعریف مفردات الدرس من خالل الصور والكتاب المدرسي تعریًفا علمًیا صحیًحا

.تطبیق قانون الشغل في حل مسائل ریاضیة بشكٍل صحیح

.صحیٍح كما بالكتاب المدرسي.صحیٍح كما بالكتاب المدرسي

أھداف الدرس

1

الطالبة بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن / یتوقع منك عزیزي الطالب
: تكون قادًرا على

تعریف مفردات الدرس من خالل الصور والكتاب المدرسي تعریًفا علمًیا صحیًحا تعریف مفردات الدرس من خالل الصور والكتاب المدرسي تعریًفا علمًیا صحیًحا1

تطبیق قانون الشغل في حل مسائل ریاضیة بشكٍل صحیح   2

صحیٍح كما بالكتاب المدرسيبشكٍل التمییز بین أنواع الطاقة  صحیٍح كما بالكتاب المدرسيبشكٍل التمییز بین أنواع الطاقة 3 3



العرب��ة عل��ى ارتف��اع مع��ین یك��ون عن��د تثبی��ت  
إفالتھ�ا وعن�د للجاذبی�ة، لھا طاقة وضع نتیج�ة 

.حركیةتتحول طاقة الوضع إلى طاقة 

العرب��ة عل��ى ارتف��اع مع��ین یك��ون عن��د تثبی��ت  
إفالتھ�ا وعن�د للجاذبی�ة، لھا طاقة وضع نتیج�ة 

.حركیةتتحول طاقة الوضع إلى طاقة 



:أكمل الجدول اآلتي 108بالرجوع إلى الكتاب المدرسي صفحة 

قانون الشغل 

  الالأمثلة
.خط تحتھااختر الالأمثلة المناسبة وضع 

الس��یر لألم��ام والك��رة  –وتحركھ��ا لألم��ام  دف��ع الطاول��ة   

الشغل

الس��یر لألم��ام والك��رة  –وتحركھ��ا لألم��ام  دف��ع الطاول��ة 

م��ن األرض إل��ى أعل��ى  ثق��لرف��ع  -موض�وعة ف��وق ال��رأس 

دف�ع س�یارة كبی�رة ول�م  - ق�ذف ك�رة إل�ى زمیل�ي –ال�رأس 

.تتحرك

 

 

 

اإلجابة التي ال تمثل شغل 

بالرجوع إلى الكتاب المدرسي صفحة  

التعریف

نشاط

األمثلة
.تحتھا خط وضعاختر األمثلة المناسبة 

 والكرة لألمام السیر – لألمام وتحركھا الطاولة دفع

الشغل

 والكرة لألمام السیر – لألمام وتحركھا الطاولة دفع

 أعلى إلى األرض من ثقل رفع - الرأس فوق موضوعة

 ولم كبیرة سیارة دفع  - زمیلي إلى كرة قذف  –الرأس

.تتحرك

اإلجابة التي ال تمثل شغل  بالالأمثلةیقصد ھنا 



التقییم الذاتي

قانون الشغل

المسافة المؤثرة في اتجاه القوة× القوة = الشغل 

الشغل

المسافة المؤثرة في اتجاه القوة× القوة = الشغل 

 الالأمثلة
.تحتھا خطالمناسبة وضع  الالأمثلةاختر 

السیر لألمام والكرة  –وتحركھا لألمام  دفع الطاولة

اإلجابة التي ال تمثل شغل 

السیر لألمام والكرة  –وتحركھا لألمام  دفع الطاولة
من األرض إلى  ثقلرفع  -موضوعة فوق الرأس 

دفع سیارة  - قذف كرة إلى زمیلي –أعلى الرأس 
.كبیرة ولم تتحرك

التقییم الذاتي

التعریف

القوة المبذولة لتحریك جسم : الشغل
ما مضروًبة في المسافة التي 

الشغل

ما مضروًبة في المسافة التي 
.تحركھا في اتجاھھا

األمثلة
.تحتھا خط اختر األمثلة المناسبة وضع

السیر لألمام  – وتحركھا لألمام  دفع الطاولة

اإلجابة التي ال تمثل شغل  بالالأمثلةیقصد ھنا 

السیر لألمام  – وتحركھا لألمام  دفع الطاولة

من  ثقلرفع  -والكرة موضوعة فوق الرأس 

  - قذف كرة إلى زمیلي –األرض إلى أعلى الرأس 

.دفع سیارة كبیرة ولم تتحرك



..متر لألماممتر لألمام  11  لو تحرك الرجل الذي یحمل الثقل بالشكل المجاور  مسافة لو تحرك الرجل الذي یحمل الثقل بالشكل المجاور  مسافة  ..متر لألماممتر لألمام  11  لو تحرك الرجل الذي یحمل الثقل بالشكل المجاور  مسافة لو تحرك الرجل الذي یحمل الثقل بالشكل المجاور  مسافة 

معلومات تھمك

یتحقق مفھوم الشغل بشرطین 
.قوة مؤثرة على جسموجود 1.

.تحرك الجسم باتجاه ھذه القوة2.

1

.تحرك الجسم باتجاه ھذه القوة2.

لو تحرك الرجل الذي یحمل الثقل بالشكل المجاور  مسافة لو تحرك الرجل الذي یحمل الثقل بالشكل المجاور  مسافة : : سؤال سؤال   

؟سیشعر بالتعب واالرھاقھل   ..11
؟ھل أنـــجــــز شغَال . 2

لو تحرك الرجل الذي یحمل الثقل بالشكل المجاور  مسافة لو تحرك الرجل الذي یحمل الثقل بالشكل المجاور  مسافة : : سؤال سؤال   

؟سیشعر بالتعب واالرھاقھل   ..11
؟ھل أنـــجــــز شغَال . 2

2

.شغًال ینجز لم نعم سوف یشعر بالتعب واإلرھاق لكنھ 



ج

ما لون الصندوق الذي یتطلب شغًال أقل لوضعھ على الرّف ؟ 

الرّف؟ لوضعھ على 

الصنادیق إلى مستوى الرفوف؟ 

ج

ب

الصنادیق إلى مستوى الرفوف؟ 
أ

أســئـلةأســئـلة

الشكِل؟ ما رموز الرفوف في 1. الشكِل؟ ما رموز الرفوف في 1.

أّي الــرفوف ارتفـاعھ أكـبر عن سطح األرض؟ 2.

ما لون الصندوق الذي یتطلب شغًال أقل لوضعھ على الرّف ؟ 3.

لوضعھ على أكبر ما لون الصندوق الذي یتطلب شغًال 4.

الصنادیق إلى مستوى الرفوف؟ لرفع القوة الالزمة اتجاه ما 5. الصنادیق إلى مستوى الرفوف؟ لرفع القوة الالزمة اتجاه ما 5.



ج
ج

ما لون الصندوق الذي یتطلب شغًال أقل لوض�عھ عل�ى 

لوض��عھ 

ج

ب

أالص��نادیق إل��ى مس��توى 

التقییم الذاتيالتقییم الذاتي

الشكِل؟ ما رموز الرفوف في 1.

أّي الــرفوف ارتفـاعھ أكـبر عن سطح األرض؟ 2.

أ  ،  ب   ، ج

ما لون الصندوق الذي یتطلب شغًال أقل لوض�عھ عل�ى 3.

الرّف ؟ 

لوض��عھ أكب��ر م��ا ل��ون الص��ندوق ال��ذي یتطل��ب ش��غًال 4.

على الرّف ؟ 

األحمر

األصفر

الص��نادیق إل��ى مس��توى لرف��ع الق��وة الالزم��ة اتج��اه م��ا 5.

أعلىالرفوف؟ 



109صورة من الكتاب صفحة 

إذا ب�ذلت ق�وًة أكب��ر لتحری�ك جس�ٍم عل��ى س�طح خش�ن، فإن��ھ یل�زم إنج�اُز ش��غٍل 
أكبَر مَن الشغِل الالزم لتحریكھ، لو كان على سطح أملس؛ ألّن قوَة االحتك�اك 

كیف یؤثر االحتكاك في الشغِل المبذول لدفِع صندوق على األرض؟كیف یؤثر االحتكاك في الشغِل المبذول لدفِع صندوق على األرض؟

أكبَر مَن الشغِل الالزم لتحریكھ، لو كان على سطح أملس؛ ألّن قوَة االحتك�اك 

االحتكاك یؤثر سلًبا على الشغل المبذول، لذا نحتاج إل�ى ق�وة أكب�ر مم�ا ل�و ل�م 
یكن ھناك احتكاك بین الص�ندوق واألرض، ل�ذا نحت�اج إل�ى ش�غل أكب�ر للتغل�ب 
االحتكاك یؤثر سلًبا على الشغل المبذول، لذا نحتاج إل�ى ق�وة أكب�ر مم�ا ل�و ل�م 
یكن ھناك احتكاك بین الص�ندوق واألرض، ل�ذا نحت�اج إل�ى ش�غل أكب�ر للتغل�ب 

صورة من الكتاب صفحة 

إذا ب�ذلت ق�وًة أكب��ر لتحری�ك جس�ٍم عل��ى س�طح خش�ن، فإن��ھ یل�زم إنج�اُز ش��غٍل 
أكبَر مَن الشغِل الالزم لتحریكھ، لو كان على سطح أملس؛ ألّن قوَة االحتك�اك 

كیف یؤثر االحتكاك في الشغِل المبذول لدفِع صندوق على األرض؟كیف یؤثر االحتكاك في الشغِل المبذول لدفِع صندوق على األرض؟

أكبَر مَن الشغِل الالزم لتحریكھ، لو كان على سطح أملس؛ ألّن قوَة االحتك�اك 
.مقاومٌة تؤثُر في عكِس اتجاِه القوِة المبذولةِ 

سؤال

االحتكاك یؤثر سلًبا على الشغل المبذول، لذا نحتاج إل�ى ق�وة أكب�ر مم�ا ل�و ل�م 
یكن ھناك احتكاك بین الص�ندوق واألرض، ل�ذا نحت�اج إل�ى ش�غل أكب�ر للتغل�ب 

.على االحتكاك

االحتكاك یؤثر سلًبا على الشغل المبذول، لذا نحتاج إل�ى ق�وة أكب�ر مم�ا ل�و ل�م 
یكن ھناك احتكاك بین الص�ندوق واألرض، ل�ذا نحت�اج إل�ى ش�غل أكب�ر للتغل�ب 

.على االحتكاك



تطبیقات ریاضیة على الشغل

تذكر أن 

؟الذي بذلھ أحمدما مقدار الشغل 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

تطبیقات ریاضیة على الشغل

في اتجاه القوةالمقطوعة المسافة × القوة = الشغل 

متر× نیوتن = وحدة قیاس الشغل 

جول= وحدة قیاس الشغل 

ما مقدار الشغل  .نیوتن 50 مقدارھاأمتار، بقوة  6مسافة  اصندوقً أحمد دفع      

----------------------------------------------------------------------- :المعطیات ----------------------------------------------------------------------- :المعطیات

---------------------------------------------------------------------: المطل����وب

-------------------------------------------------------------------------: الحـــــل



التقییم الذاتي

تذكر أن 

؟الذي بذلھ أحمدما مقدار الشغل 

التقییم الذاتي

في اتجاه القوةالمقطوعة المسافة × القوة = الشغل 

متر× نیوتن = وحدة قیاس الشغل 

جول= وحدة قیاس الشغل 

ما مقدار الشغل  .نیوتن 50 مقدارھاأمتار، بقوة  6مسافة  اصندوقً أحمد دفع      

نیوتن 50م بقوة  6دفع صندوق مسافة  :المعطیات  :المعطیات

: المطلوب

: الحـــــل

نیوتن 50م بقوة  6دفع صندوق مسافة 

مقدار الشغل المبذول

المسافة× القوة = الشغل 
 6×  50= الشغل المبذول 
جول  300=                  



الطاقة وأنواعھا

الطاقة أنواع

طاقة الحركة

.الطاقة الناتجة عن حركة الجسم ھي
.تنتج عن حركة الجسم

.في وضِع معین

.من ارتفاع معین سقوط كرة: مثال

الطاقة وأنواعھا

ما مفھوم الطاقة؟

. ھي المقدرةُ على إنجاِز شغل: الطاقة 

أنواع

طاقة الوضع

في وضِع معین ھي الطاقة المختزنة في جسِم، نتیجَة لوجودهِ 
.الجسم تنشأ عن موقع

.الطاولة كرة التنس الموضوعة على سطح: مثال



تحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة والعكستحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة والعكس

:سؤال 
م���ا الطاق���ة المختزن���ة ف���ي الن���ابض أثن���اء  

الضغط علیھ؟ وكیف تتغیر عند تحریره؟ 

حرك���ة الن���ابض تس���مى الحرك���ًة االھتزازی���َة، 
وتتغی��ُر الطاق���ُة ف���ي الحرك���ة االھتزازی���ة م���ن 
طاق���ِة وض���ع إل���ى طاق���ِة حرك���ة، وم���ن طاق���ة 

. حركة إلى طاقة وضع. حركة إلى طاقة وضع

.عند ضغط النابض یختزن فیھ طاقة وضع
عن���د تحری���ر الن���ابض تتح���ول طاق���ة الوض���ع 

.المختزنة فیھ إلى طاقة حركة



عن����د اللع����ِب ب����الكرِة ف����إنَّ طاق����ة الوض����ِع 
المختزن���َة ف���ي الك���رِة ت���زداُد عن���د رفعھ���ا 
لألعل���ى، وإذا دفعتھ���ا بق���وٍة تكتس���ُب طاق���ًة 

أم��ا عن��َد إس��قاِط الك��رِة م��َن ارتف��اٍع . حركی��ة
مع�����ین، ف�����إن طاق�����ة الوض�����ِع المختزن�����ة 

فیھا تتحولُ إلى طاقِة حركٍة بفعِل ) الكامنة(
.الجاذبیِة األرضیةِ .الجاذبیِة األرضیةِ 

أشكال الطاقةالتمییز بین 



أشكال طاقة الحركة

أشكال الطاقة 

طاقة مغناطیسیة

ھ���ي ش���كل آخ���ر م���ن 
أش��كال طاق��ة الوض��ع، 

الطاقة الكھربائیة الطاقة الصوتیة  الطاقة الحراریة

أش��كال طاق��ة الوض��ع، 
وھي تشبھ في عملھ�ا 
طاق�����������ة الجاذبی�����������ة 
األرض����یة ف����ي ج����ذِب 
األجس��������اِم، ولكنھ��������ا 
یمك���ن أیًض���ا أن ت���دفَع 

طاق��������ة حركی��������ة 
ناتجٌة عن اھت�زاِز 

.الجزیئاتِ 

طاق��������ة حركی��������ة 
ناتجٌة عن اھت�زاِز 

.الجزیئاتِ 

طاق��������ة حركی��������ة 
تع��زى إل��ى حرك��ِة 

.اإللكتروناتِ 

أشكال طاقة الوضع

أشكال الطاقة 

طاقة مغناطیسیة طاقة نوویة طاقة كیمیائیة

ھ���ي ش���كل آخ���ر م���ن 
أش��كال طاق��ة الوض��ع، 

طاق�����ة وض�����ع ب�����ین 
ال����ذرات والجزئی����ات 
تأخ�����ذ ش�����كل طاق�����ة 

. كیمیائیة

طاق��ة وض��ع مختزن��ة 
تربط بین البروتونات 
والنیوترون�����ات ف�����ي 

.نواة الذرة

أش��كال طاق��ة الوض��ع، 
وھي تشبھ في عملھ�ا 
طاق�����������ة الجاذبی�����������ة 
األرض����یة ف����ي ج����ذِب 
األجس��������اِم، ولكنھ��������ا 
یمك���ن أیًض���ا أن ت���دفَع 

.األجساَم بعیًدا



؟الطاقةكیف تتحول 

.الطاقة ال تفنى وال ُتستحدث من العدم، ولكنھا تتحول من شكٍل إلى آخر

ُك المول�داِت لتولی�د الطاق�ة الكھربائی�ة  ُك المول�داِت لتولی�د الطاق�ة الكھربائی�ة فطاق�ُة الم�اِء الحركی�ُة ُتَح�رَّ فطاق�ُة الم�اِء الحركی�ُة ُتَح�رَّ
.

فف�ي الس�دوِد م�ثالً یس�ّبُب . ویح�دُث ھ�ذا غالًب�ا عن�دما یك�وُن ھن�اك احتك�اكٌ 
.االحتكاُك في التوربین تحّولَ بعِض طاقِة الحركِة إلى حرارِة ال إلى كھرباء، مما قد یسّبُب تلًفا لھذه التوربینات

كیف تتحول 

الطاقة ال تفنى وال ُتستحدث من العدم، ولكنھا تتحول من شكٍل إلى آخر: قانون حفظ الطاقة

ُك المول�داِت لتولی�د الطاق�ة الكھربائی�ة . یحدُث تحولٌ في الطاقِة كلَّما استخدمناھا إلنجاِز ش�غلِ  فطاق�ُة الم�اِء الحركی�ُة ُتَح�رَّ ُك المول�داِت لتولی�د الطاق�ة الكھربائی�ة . یحدُث تحولٌ في الطاقِة كلَّما استخدمناھا إلنجاِز ش�غلِ  فطاق�ُة الم�اِء الحركی�ُة ُتَح�رَّ
.وتتحولُ الطاقُة الكھربائیُة إلى طاقِة حراریٍة في الفرِن الكھربائي

ویح�دُث ھ�ذا غالًب�ا عن�دما یك�وُن ھن�اك احتك�اكٌ . والطاقة أحیاًنا تؤدي شغالً غیر مرغ�وب فی�ھ
االحتكاُك في التوربین تحّولَ بعِض طاقِة الحركِة إلى حرارِة ال إلى كھرباء، مما قد یسّبُب تلًفا لھذه التوربینات



ماذا تسمى الطاقة المختزنة في جسم نتیجة لوجوده في موضع معین؟
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طاقة الوضعموضع معین؟ماذا تسمى الطاقة المختزنة في جسم نتیجة لوجوده في 

للبندول أكبر طاقة وضع عندما یكون في أعلى موقع في أثناء 
تأرجح��ھ، ویتح��ول معظمھ��ا إل��ى طاق��ة حركی��ة عن��دما یك��ون 

.البندول في أخفِض موقع لھ

وضع  . ضوئیة     د. حركیة       ج. كیمیائیة       ب

ث/ م . نیوتن . ث     د/ م . الجول        ج. النیوتن       ب

حركیة. ب

الجول. ب

التقییم الذاتي

ماذا تسمى الطاقة المختزنة في جسم نتیجة لوجوده في  1

ما تحوالت الطاقة التي تحدث في أثناء حركة بندوِل الساعِة؟

: اختار اإلجابة الصحیحة

2

3

كیمیائیة       ب. أ   :في أثناء سقوط كرِة رأسًیا إلى أسفل، تكتسُب طاقةَ . 1

النیوتن       ب. أ:           یقاس كل من الشغِل والطاقة بوحدة. 2


