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الشغل والطاقةالشغل والطاقة

العلوم

الجزء الثاني -الصف الرابع االبتدائي 

112صفحة  

الشغل والطاقةالشغل والطاقة

العلوم: المادة

الصف الرابع االبتدائي 

صفحة  



الطالبة بعد دراستك لھذا العرض التقدیمي وتنفیذ أنشطتھ أن 

.من خالل  الصور والكتاب المدرسي تعریًفا علمًیا صحیًحا.من خالل  الصور والكتاب المدرسي تعریًفا علمًیا صحیًحا

.مناقشة بعض المواقف الحیاتیة لتحوالت الطاقة مدعًمة بتفسیرات علمیة صحیحة

أھداف الدرس

1

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

من خالل  الصور والكتاب المدرسي تعریًفا علمًیا صحیًحا)  الشغل، الطاقة ( تعریف المفردات  من خالل  الصور والكتاب المدرسي تعریًفا علمًیا صحیًحا)  الشغل، الطاقة ( تعریف المفردات 1

.المقارنة بین طاقة الوضع وطاقة الحركة 2

مناقشة بعض المواقف الحیاتیة لتحوالت الطاقة مدعًمة بتفسیرات علمیة صحیحة 3



وقوتھ حركت المزلجة وقوتھ حركت المزلجة 

.نشاط
:انظر الى الشكل المجاور ثم أجب عن األسئلة اآلتیة

ھل یبذل المتزلج شغًال؟ 1.

الشغل والطاقة

ھل یبذل المتزلج شغًال؟ 1.

ماذا یحتاج المتزلج حتى یرتفع في الھواء؟2.

التقییم الذاتي

نعمنعمھل یبذل المتزلج شغًال ؟  ھل یبذل المتزلج شغًال ؟  1.1.

؟؟المتزلج حتى یرتفع في الھواءالمتزلج حتى یرتفع في الھواءماذا یحتاج ماذا یحتاج 2.2. ؟؟المتزلج حتى یرتفع في الھواءالمتزلج حتى یرتفع في الھواءماذا یحتاج ماذا یحتاج 2.2.
وقوتھ حركت المزلجة وقوتھ حركت المزلجة بقدمیھ، بقدمیھ، لرفع المزلجة لرفع المزلجة یحتاج طاقة یحتاج طاقة     

..ورفعتھا عن األرضورفعتھا عن األرض



یبین الشكلین المجاورین طالبتین تقوم كل واحدة منھما بدفع سیارة لعبة من أعلى سطح 
أجب  2أكبر من درجة میالن السطح في الشكل

)1( الشكل 

  أفقیة أكبر عند ھبوطھا ؟

؟2أم السطح في الشكل 

) 2( الشكل 

؟2أم السطح في الشكل 

كیف یؤثر ارتفاع السطح المائل في القوة التي تكتسبھا السیارة؟

.نشاط
ھل یؤثر میل السطح في المسافة التي تتحركھا السیارة اللعبة؟

یبین الشكلین المجاورین طالبتین تقوم كل واحدة منھما بدفع سیارة لعبة من أعلى سطح 
أكبر من درجة میالن السطح في الشكل 1مائل، درجة میالن السطح في الشكل

:عن األسئلة االتیة

الموقع والقوة

:عن األسئلة االتیة

.األسئلة
أفقیة أكبر عند ھبوطھا ؟من الشكلین تقطع السیارة اللعبة مسافة في أّي •

أم السطح في الشكل  1السطح في الشكل. أّي السطحین میالنھ أكبر• أم السطح في الشكل  1السطح في الشكل. أّي السطحین میالنھ أكبر•

كیف یؤثر ارتفاع السطح المائل في القوة التي تكتسبھا السیارة؟: أفسر البیانات•

ما العالقة بین الموقع والقوة؟ :أستنتج•
      



1الشكل  أفقیة أكبر عند ھبوطھا؟

؟2أم السطح في الشكل 

)1( الشكل 

؟2أم السطح في الشكل 

كیف یؤثر ارتفاع السطح المائل في القوة التي تكتسبھا السیارة؟

كلما زاد ارتفاع السطح المائل زادت القوة التي تكتسبھا السیارة، وبالتالي ستتحرك  

) 2( الشكل  .كلما زادت القوة المؤثرة على السیارة، سارت مسافة أطول

أفقیة أكبر عند ھبوطھا؟من الشكلین تقطع السیارة اللعبة مسافة في أّي •

أم السطح في الشكل  1السطح في الشكل. أّي من السطحین میالنھ أكبر•

التقییم الذاتي

أم السطح في الشكل  1السطح في الشكل. أّي من السطحین میالنھ أكبر•

 1السطح في الشكل      

كیف یؤثر ارتفاع السطح المائل في القوة التي تكتسبھا السیارة؟: أفسر البیانات•

كلما زاد ارتفاع السطح المائل زادت القوة التي تكتسبھا السیارة، وبالتالي ستتحرك       

.مسافة أفقیة أطول     

ما العالقة بین الموقع والقوة؟: أستنتج•

كلما زادت القوة المؤثرة على السیارة، سارت مسافة أطول     



عندما تركب القطار في مدینة المالھي، وتتحرك العربات صعوًدا 
وھبوًطا فإن ھناك شغًال یبذل في صعودھا وھبوطھا وھذا الشغل 

.یتحول إلى طاقة
:من الشكل الحظ اآلتي

.تسحب القاطرة العربات إلى أعلى فإنھا تكتسب طاقة وضععندما 1.

الشغل والطاقة

:النتیجة 
عندما یتحرك القطار صعوًدا وھبوًطا فإنھ یبذل شغًال یختزن فیھ على 

.تسحب القاطرة العربات إلى أعلى فإنھا تكتسب طاقة وضععندما 1.

فإنھا عندما تھبط العربات إلى أسفل بفعل قوة الجاذبیة األرضیة 2.
.حركةتكتسب طاقة 

فما ھذه . عند الصعود بالعربات أو الھبوط فإنھا تحتاج إلى طاقة3.
الطاقة؟ 

.طاقة وضع وطاقة حركةشكل 
تتحول طاقة أثناء الھبوط ثم تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة  

. وضع أثناء الصعودطاقة الحركة إلى  
.إلى أخرال تفنى وال تستحدث إنما تتحول من شكٍل الطاقة 
.  شغلالمقدرة على إنجاز أو بذل : الطاقة



:أنظر إلى الشكل ثم أجب عن األسئلة التالیة 

طاقة الوضع

ھل بذل الرجل طاقة لرفع الثقل عن األرض؟ 1.

ھل الثقل المرفوع فوق رأس الرجل یمتلك طاقة؟ 2.

ما نوع ھذه الطاقة؟ 3.

.عّرف طاقة الوضع 4.



التقییم الذاتي

.نعم ؟الثقل عن األرضھل بذل الرجل طاقة لرفع 1.

.نعم ؟طاقةفوق رأس الرجل یمتلك المرفوع ھل الثقل 2.

.طاقة وضعالطاقة المختزنة في الثقل؟ ما نوع 3.

.الوضععّرف طاقة 4.

.طاقة مختزنة في الجسم نتیجة وجوده في وضع معیَّن 



إلى ) 1(المجاور طالبة تدفع سیارة لتھبط من الموقع 

؟ ما نوعھا؟ ) 

)   1( ھل تختزن في السیارة اللعبة طاقة عندما تنطلق من الموقع 

1

2

لماذا نقول أنھ ال یبذل شغًال؟

المجاور طالبة تدفع سیارة لتھبط من الموقع  یبین الشكل: نشاط 
:  تأملھ جیًدا ثم أجب عن األسئلة اآلتیة) 2(الموقع 

طاقة الحركة

 1( ھل تختزن في السیارة اللعبة طاقة في الموقع   1.

ھل تختزن في السیارة اللعبة طاقة عندما تنطلق من الموقع  2.

؟ما نوع ھذه الطاقة؟ )2(حتى تصل الموقع 

الحركة؟ طاقة عّرف . 3      الحركة؟ طاقة عّرف . 3     

 
لماذا نقول أنھ ال یبذل شغًال؟. یدرس التلمیذ وھو جالس على مقعده: التفكیر الناقد    



إلى ) 1(المجاور طالبة تدفع سیارة لتھبط من الموقع 

؟ ما نوعھا؟       )  ؟ ما نوعھا؟       ) 

)   1( طاقة عندما تنطلق من الموقع 

1

2.ھي الطاقة المختزنة لدى الجسم نتیجة حركتھ

لماذا نقول أنھ ال یبذل شغًال؟

المجاور طالبة تدفع سیارة لتھبط من الموقع  یبین الشكل: نشاط 
:  تأملھ جیًدا ثم أجب عن األسئلة اآلتیة) 2(الموقع 

 1( ھل تختزن في السیارة اللعبة طاقة في الموقع   1.

التقییم الذاتي

 1( ھل تختزن في السیارة اللعبة طاقة في الموقع   1.

.نعم، تختزن فیھا طاقة وضع      

طاقة عندما تنطلق من الموقع  اللعبةھل تختزن في السیارة  2.

؟ما نوع ھذه الطاقة؟ )2(حتى تصل الموقع 

.  نعم، تختزن فیھا طاقة حركیة        .  نعم، تختزن فیھا طاقة حركیة       

ھي الطاقة المختزنة لدى الجسم نتیجة حركتھالحركة؟ طاقة عّرف . 3   

لماذا نقول أنھ ال یبذل شغًال؟. یدرس التلمیذ وھو جالس على مقعده: التفكیر الناقد 
.جالٌس ال یتحرك فإنھ ال یبذل شغًال التلمیذ الن  



ف على أشكال الطاقة المختلفة .أنظر الى الصور أدناه وتعرَّ

أشكال الطاقة

ف على أشكال الطاقة المختلفة ف على أشكال الطاقة المختلفة.أنظر الى الصور أدناه وتعرَّ أنظر الى الصور أدناه وتعرَّ

أشكال الطاقة

ف على أشكال الطاقة المختلفة أنظر الى الصور أدناه وتعرَّ



وھي الطاق�ة المختزن�ة ف�ي جزیئ�ات الطع�ام، وتس�تخدم اجس�امنا ھ�ذه الطاق�ة ف�ي الحرك�ة وھي الطاق�ة المختزن�ة ف�ي جزیئ�ات الطع�ام، وتس�تخدم اجس�امنا ھ�ذه الطاق�ة ف�ي الحرك�ة 

ویمك��ن ان نحص��ل علیھ��ا م��ن . ھ��ي الطاق��ة الت��ي ت��رتبط بحرك��ة الجس��یمات المش��حونة
.ویتم نقلھا إلى المنازل والمصانع باألسالك النحاسیة

بواسطة ھذه الطاقة یمكن سحب أو دفع األجسام دون مالمستھا إذا كان�ت ف�ي المنطق�ة 
.التي تحیط بالمغناطیس، وللمغناطیس قطبان شمالي وجنوبي.التي تحیط بالمغناطیس، وللمغناطیس قطبان شمالي وجنوبي

.وھي التي تتشكل نتیجة اھتزاز الجسیمات المادیة
فاألجس�ام الس�اكنة لھ�ا طاق�ة وض�ع واألجس�ام . وھ�ي مجم�وع ط�اقتي الوض�ع والحرك�ة

وھي الطاق�ة المختزن�ة ف�ي جزیئ�ات الطع�ام، وتس�تخدم اجس�امنا ھ�ذه الطاق�ة ف�ي الحرك�ة : الطاقة الكیمیائیة وھي الطاق�ة المختزن�ة ف�ي جزیئ�ات الطع�ام، وتس�تخدم اجس�امنا ھ�ذه الطاق�ة ف�ي الحرك�ة : الطاقة الكیمیائیة
.والمشي واللعب

ھ��ي الطاق��ة الت��ي ت��رتبط بحرك��ة الجس��یمات المش��حونة: الطاق��ة الكھربائی��ة
ویتم نقلھا إلى المنازل والمصانع باألسالك النحاسیة. البطاریات ومحطات تولید الكھرباء

بواسطة ھذه الطاقة یمكن سحب أو دفع األجسام دون مالمستھا إذا كان�ت ف�ي المنطق�ة : الطاقة المغناطیسیة
التي تحیط بالمغناطیس، وللمغناطیس قطبان شمالي وجنوبيالتي تحیط بالمغناطیس، وللمغناطیس قطبان شمالي وجنوبي

وھي التي تتشكل نتیجة اھتزاز الجسیمات المادیة: الطاقة الصوتیة
وھ�ي مجم�وع ط�اقتي الوض�ع والحرك�ة: الطاقة المیكانیكی�ة

.المتحركة تمتلك طاقة حركة



فإنھا تّطرق غشاء طبلتي أُذنیك فتھتزان الن الصوت شكل 
.من أشكال الطاقة ینتج عن االھتزاز، كاھتزاز الصفائح، واألوتار، واأللواح، وكذلك األعمدة الھوائیة في المزمار.من أشكال الطاقة ینتج عن االھتزاز، كاھتزاز الصفائح، واألوتار، واأللواح، وكذلك األعمدة الھوائیة في المزمار

كیف نسمع األصوات؟

فإنھا تّطرق غشاء طبلتي أُذنیك فتھتزان الن الصوت شكل ) الصوت (ویعني ذلك أنھ عند اھتزاز الجسیمات المادیة  
من أشكال الطاقة ینتج عن االھتزاز، كاھتزاز الصفائح، واألوتار، واأللواح، وكذلك األعمدة الھوائیة في المزمارمن أشكال الطاقة ینتج عن االھتزاز، كاھتزاز الصفائح، واألوتار، واأللواح، وكذلك األعمدة الھوائیة في المزمار



ل الطاقة الضوئیة إلى طاقة كھربائیة ؟          كیف نحوِّ

                  

ل الطاقة عندما نفرك الكفین إحداھما باألخرى؟ كیف تتحوَّ

:نظر إلى الشكل المجاور وأجب عن األسئلة اآلتیةأ

ل الطاقة من شكل ألخر؟•   ھل تتحوَّ

ل الطاقة تحوُّ

ل الطاقة الضوئیة إلى طاقة كھربائیة ؟         • كیف نحوِّ

ما تحوالت الطاقة بالفرن الكھربائي ؟ •

الت الطاقة عند شحن بطاریة الھاتف؟ما                       تحوُّ

الت الطاقة الكھربائیة  في المصباح • ما نواتج تحوُّ

     الكھربائي؟ 

ل الطاقة عندما نفرك الكفین إحداھما باألخرى؟• كیف تتحوَّ
    .



كھربائیة ؟         كھربائیة ؟         

            

الكھربائي؟ 

؟الطاقة عندما نفرك الكفین إحداھما باألخرى

ل ھل • نعم ألخر؟الطاقة من شكل تتحوَّ
ل الطاقة كیف • كھربائیة ؟         الضوئیة إلى طاقة نحوِّ

التقییم الذاتي

ل الطاقة كیف • كھربائیة ؟         الضوئیة إلى طاقة نحوِّ
.بالخالیا الشمسیة

ما تحوالت الطاقة بالفرن الكھربائي ؟ •
.من كھربائیة إلى حراریة    
الت ما •                    ؟شحن بطاریة الھاتفعند الطاقة تحوُّ

.كیمیائیةمن كھربائیة إلى 
الت الطاقة الكھربائیة  • الكھربائي؟ في المصباح ما نواتج تحوُّ
.ضوئیة وحراریة     
ل كیف • الطاقة عندما نفرك الكفین إحداھما باألخرىتتحوَّ

..تتحول الطاقة المیكانیكیة إلى طاقة حراریة   


