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حتكاكاال 4-6 

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 االن����زالقتوق����ف س����طحین م����ن الت����ي  الق����وةأن أس����مي أس����تطیع 

.ببعضھما
 س��طحینلق��وى ب��ین الواقعی��ة  الحی��اةأن أص��ف أمثل��ة م��ن أس��تطیع  س��طحینلق��وى ب��ین الواقعی��ة  الحی��اةأن أص��ف أمثل��ة م��ن أس��تطیع 

.بین بعضھما البعضینزلقان 

مفردات للتعلُّم
االحتكاك
تشحیم
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ھل سبق لك أن انزلقت على أرض زلقھ أو مبتلھ؟

 لماذا ال ننزلق على االرض الجافة؟

ادفع الكتاب على الطاولھ  . ادفع الكتاب على الطاولھ  .

ماذا حدث ولماذا؟
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an
ah
j.c
om
/om



6-4نشاط   

ما االحتكاك؟
ساعةٍ • : ستحتاج إلى

 .ثانی���ةً  30دلِّ���ك ی���دیك مًع���ا لم���دة 
 بم���اذا تش���عر؟ ھ���ل أص���بحت ی���داك

أكثر دفًئا؟

ةٌ تحاول إیقاف األش�یاء المنزلِق�ة عن�د تح�رك س�طحین ( االحتكاك ھو قوَّ ةٌ تحاول إیقاف األش�یاء المنزلِق�ة عن�د تح�رك س�طحین ( االحتكاك ھو قوَّ
. )متعاكسین متالصقین باتجاھین

 مًعا تالمس السطحیناالحتكاك ھو  سببإن.

 ة االحتك��اك عل��ى ك��ةیقتص��رعمل ق��وَّ ، وال یمكن��ھ تحری��ك األجس��ام المتحرِّ
ك�ة، ویح�ول  أجساٍم ثابتة، فھو یبطئ إل�ى  طاق�ة الحرك�ةاألجسام المتحرٍّ

.حین یبطئ حركة األجسامطاقة حراریة 
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ما فائدة اإلحتكاك؟ 

ال یمكننا السیر إذا لم تحتّك أحذیتنا باألرض.
تس�مح بالمش�ي؛ ل�ذلك نج�د عل�ى األرض بص�ورةٍ  االحتكاك یثبِّت الحذاء 

ال  زلق��ٍة حی��ث الجلی��د أو عل��ى أرض��یة مبتلَّ��ةٍ  ص��عوبًة ف��ي المش��ي عل��ى
.یسیٌر من االحتكاك یوجد إال قدرٌ 

مبتل وزلق؟طریٍق  علىما الحذاء األنسب للمشي 
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 ن ب��دون االحتك��اك م��ن ل��ن ت��تمكَّ

بی���دك؛ إذ  إمس���اك قل���م رص���اٍص 
س��ینفلت م��ن ب��ین أص��ابعك ح��ین 

. للكتابة تحاول تثبیتھ

 ك������ذلك ل������ن یت������رك الرص������اص  ك������ذلك ل������ن یت������رك الرص������اص
أيَّ عالم���ٍة  الموج���ود ف���ي القل���م

.على الورقة دون احتكاك
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 تس���������تخدم مك���������ابح الس���������یارات

اجات وغیرھ��ا م��ن  المركب��ات وال��درَّ
االحتك�������اك إلبط�������اء الحرك�������ة أو 

.التوقُّف

 المك��ابح ف��ي  تس��حب مق��بض ح��ین  المك��ابح ف��ي  تس��حب مق��بض ح��ین
اج��ة الھوائی��ة، تق��بض  وس��ائد الدرَّ

اج���ة  المك���ابح الموج���ودة ف���ي الدرَّ
عل���ى اإلطارال���داخلي للعجل���ة، مم���ا 

دوران  یول��د احتكاًك��ا یبّط��ئ س��رعة
.العجلة
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االحتكاك یسبِّب ن �كیف یمكن أ 
؟مشكلةً 

األش���یاء بفِع���ل االحتك���اك،  تتآك���ل
 یولِّ��د الح��رارةذل��ك ألنَّ االحتك��اك 

وبالت���������الي تص���������بح األج���������زاء 
ك����ة داخ����ل اآلالت س����اخنًة  المتحرِّ

.عند تالمسھا

ارة  إطاراتیتسبَّب االحتكاك بین  السیَّ
.اإلطارات تآكلوالطریق في 

 لتش��حیمال ُب��دَّ م��ن وج��ود الزی��ت 
اآلالت والس�����������ماح ألجزائھ�����������ا 

.بسھولة بالحركة

  ل الزی��ت طبق��ًة رقیق��ًة عل��ى یش��كِّ
یقلِّ��ل  س��طح ھ��ذه األج��زاء بحی��ث

.من تالمسھا
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األسئلة
كیف نستخدم االحتكاك لتنظیف مالبسنا؟1)
ي إل�ى  اقترح مثالین على االحتكاك الذي نستخدمھ كلَّ یومٍ 2) تآك�ل  و ی�ؤدِّ

.األشیاء
ما أوجھ االختالف بین االحتكاك وغیره من القوى؟3)
كیف یمكننا تقلیل االحتكاك؟4)

ي      التحدِّ
م تفس��یًرا إلجابت��ك ھ��ل ھن��اك أيُّ احتك��اٍك ف��ي      س��واء كان��ت  الفض��اء؟ ق��دِّ

alm.اإلجابة نعم أم ال
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 23ص  األسئلة

.ندلِّك المالبس بالصابون لتنظیفھا1)
.الجوارب، األحذیة، أقالم الرصاص، الممحاة2)
. امبِّب تحریك األجسأن یس كاكن لالحتال یمك3)

.حرك االجسامیمكن لقوى أخرى أن ت     
نستخدم مواد تشحیم مثل الزیت لمن�ع االج�زاء المتحرك�ة م�ن االحتك�اك 4)

.ببعضھا.ببعضھا

التحدي     
عن�د دل�ك س�طحین م�ع بعض�ھما ف�ي الفض�اء یح�دث االحتك�اك وال . نعم      

alm.یلزم وجود الھواء
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ah
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 الخاطئةالمفاھیم
ھل االجسام المتحركة تتوقف حتى عند عدم وجود االحتكاك!!!!!
ث عن !تحدَّ
 الرصاص؟ قلمكیف تعمل ممحاة
ماذا تعلَّمت؟
 ك س��طٍح عك��س اتج��اه س��طٍح آخ��ر االحتك��اك ةٌ تق��اوم تح��رُّ ك س��طٍح عك��س اتج��اه س��طٍح آخ��ر االحتك��اك  أثن��اءق��وَّ ةٌ تق��اوم تح��رُّ  أثن��اءق��وَّ

.تالمسھما
 كةیبطئ .االحتكاك األجسام المتحرِّ
 الثب�اتأن یكون االحتكاك مفیًدا حیث إنَّھ یساعد األجسام ف�ي یمكن 

.األسطحعلى 
 ح�رارةأن یكون االحتكاك مش�كلًة؛ إذ یعم�ل عل�ى رف�ع درج�ة یمكن 

.وتآكلھااألجسام 
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االحتكاك 6-4تمرین 
ر في ھذا التمرین في الحاالت الت�ي یك�ون فیھ�ا االحتك�اك مفی�ًدا والح�االت الت�ي یك�ون  ستفكِّ

.االحتكاك غیر مفیدٍ  فیھا
د في كلِّ حالٍة ما إذا كان االحتكاك مفیًدا أم یمثِّل مشكلةً 1) .حدِّ

مشكلةمفیدالموقف
.تستخدم سیارة المكابح وتبطئ سرعتھا

.تتلف الجوارب
.یصبح سن قلم الرصاص غیر مدبب

.أمام كلِّ جملةٍ » خطأ «أم » صح «اكتب 2)
ك األجسام بسھولة عند تالمسھا. أ       _______________. یسمح االحتكاك بتحرُّ
________________________. ال یؤدي االحتكاك إلى تحرك األجسام. ب     
كھا. ج      _________________. یمنع االحتكاك انزالق األجسام بعیًدا أثناء تحرُّ
ة. د      _____. نولد احتكاًكا أكبر إذا قمنا بفرك األشیاء مًعا برفق بدالً من فركھا بشدَّ

.یصبح سن قلم الرصاص غیر مدبب
.تصاب بنتوء بسبب حذائك

.تتوقف الكرة عن الدحرجة بعد ركلھا
.تصبح المالبس نظیفة عند فركھا بالصابون
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.اقرأ القصة وأجب عن األسئلة 3)
ش��عرت یاس��مین ب��البرد ل��ذلك دلك��ت ی��دیھا مًع��ا لت��دفئتھما، 

ل��م یس��اعد ھ��ذا كثی��ًرا؛ ل��ذا فق��د أحض��رت ع��ود ثق��اٍب  ولك��ن
ذھب��ت یاس��مین إل��ى الخ��ارج لتحض��ر بع��ض .لتش��عل الن��ار

انزلق���ت وس���قطت عل���ى األرض . الن���ار الخش���ب إلش���عال
كان یجب عل�ي أن «راودتھا فكرة؛  .الرطبة المبتلة الزلقة

الرمال على الطریق الممتد إل�ى  أخبر أخي بأن یلقي بعض
. »مخزن الحطب 

عندما ع�ادت إل�ى ال�داخل دفع�ت یاس�مین بیض�ًة عبرالطاول�ة بطری�ق الخط�أ فت�دحرجت البیض�ة 
بعیًداوتوقَّفت تماًما عند حافة الطاولة

د أمثل��ة عل��ى االحتك��اك وردت ف��ي القص��ة. أ       اذك��ر م��ا إذا ك��ان ك��لُّ مث��اٍل عل��ى . ح��دِّ
.____________________________.مفیًدا أم یعدُّ مشكلةً  االحتكاك

لم��اذا أرادت یاس��مین أن یَض��ع أخوھ��ا الرم��ل عل��ى الطری��ق الرطب��ة المبتل��ة . ب      
._________________________________________الزلقة؟

لماذا لم تسقط البیضة من على الطاولة؟. ج      
      _____________________________________________.

عندما ع�ادت إل�ى ال�داخل دفع�ت یاس�مین بیض�ًة عبرالطاول�ة بطری�ق الخط�أ فت�دحرجت البیض�ة 
رت یاسمین .ولكنھا لم تسقط بعیًداوتوقَّفت تماًما عند حافة الطاولة .»ھذا من حسن حظي«فكَّ

alm
an
ah
j.c
om
/om



6- 4تمرین 

مشكلةمفیدالموقف  1)
.تستخدم سیارة المكابح وتبطئ سرعتھا

.تتلف الجوارب

.یصبح سن قلم الرصاص غیر مدبب

.تصاب بنتوء بسبب حذائك

.خطأ   -أ2)
.صح - ب     
.صح -ج      
.خطأ  - د     

.تصاب بنتوء بسبب حذائك

.تتوقف الكرة عن الدحرجة بعد ركلھا

.تصبح المالبس نظیفة عند فركھا بالصابون
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. االحتكاك مفید. دلكت یاسمین یدیھا مًعا -أ3)
.االحتكاك مفید. عود ِثقاب على سطح العلبةكشط  -      
.االحتكاك مفید .عندحافة الطاولة وتوقَّفت تدحرجت البیضة -      

.مفیدغیراالحتكاك  .انزلقت قدمھا وسقطت على االرض -      

.لیزید االحتكاك ویمنع انزالق االشخاص -ب       .لیزید االحتكاك ویمنع انزالق االشخاص -ب      

alm.حركتھا وأوقفھا  االحتكاكأبطأ  -ج      
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قیاس األحتكاك 6- 4ورقة عمل 
لمس���اعدتھم ف���ي  التاس���تخدم الق���دماء المص���رّیون عج��� 

ف�ي ھ�ذا . كت�ل األحج�ار الض�خمة لبن�اء األھرام�اتتحری�ك
النشاط العملي،مطلوٌب منك أن تقیس تأثیر العجالت عل�ى 

.االحتكاك

اس��تخدم الِمق��ّص إلح��داث ثق��ٍب ف��ي أح��د أوج��ھ ُعلب��ة 1.
.األحذیة

:ستحتاج إلى
ُعلبة أحذیة•
خمسة أقالم تلوین بالستیكیة•
مقص•
میزان زنبركي•
رمال أو أحجار•
صفحة من الورق مقوى•

.األحذیة
ام�أل علب�ة األحذی�ة باألحج��ار أو الرم�ل إل�ى مس��توى 2.

.مباشرةً دون الثقب
.ثبت المیزان الزنبركي في الثقب كما في الشكل3.
.ضع العلبة على طاولٍة واسحبھ إلى األمام4.

ھل تتحرك العربة بسھولة؟.أ     
      _____________________________

صفحة من الورق مقوى•
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الالزم�ة لتحری�ك العلب�ة؟ اق�رأ الع�دد الظ�اھر أمام�ك (N)ما مقدار القوة بوحدة النیوتن . ب4)  
ن قراءاتك في ھذا الجدول في .المیزان الزنبركّي ودوِّ

ى واسحبھ إلى األمام على سطح الطاولة5) .ضع العلبة على ورقٍة من الورق المقوَّ
نھا. أ       ة التي بذلتھا لتحریك العلبة إلى األمام ودوِّ ._____________.قِس مقدار القوَّ

)N( مقدار القوة الالزمة لتحریك العلبةالعوامل
علبة على سطح طاولة

ى علبة على الورق المقوَّ
علبة بعجالت

د بعجالت ى ومزوَّ علبة على الورق المقوَّ

نھا. أ       ة التي بذلتھا لتحریك العلبة إلى األمام ودوِّ ._____________.قِس مقدار القوَّ
ك عل�ى س�طح الطاول�ة؟ اقت�رح . ب      ى أسھل مم�ا یتح�رَّ ھل تتحرك العلبة على الورق المقوَّ

.___________________________________________.لھذا سبًبا
قوم بتوزیع أقالم التلوین. ضع أقالم التلوین البالستیكیة تحت العلبة لتشكل بذلك عجالت6)

.اسحب العلبة نحو األمام على سطح المنضدة. بشكل متناسق تحت العلبة     
ھ�����ل تتح�����رك العلب�����ة بش�����كل أس�����ھل ب�����دون اس�����تخدام العج�����الت؟ اقت�����رح س�����بًبا . أ      

.______________________________________________.لذلك
التي یجب أن ت�ؤثر بھ�ا عل�ى العلب�ة لتتح�رك؟ اق�رأ  (N)ما مقدار القوة بوحدة النیوتن. ب      

ن قراءاتك في الجدول العدد .الظاھر أمامك في المیزان الزنبركّي ودوِّ
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ى واس�حب العلب�ة إل�ى األم�ام عل�ى س�طح 7)   ضع العلبة والعجالت على ال�ورق المق�وَّ
نھا .الطاولة ة التي بذلتھا لتحریك العلبة إلى األمام ودوِّ ھل تتح�رك .قِس مقدار القوَّ

ك عل�ى س�طح الطاول�ة؟ اقت�رح س�بًبا ى أس�ھل مم�ا تتح�رَّ  العلبة عل�ى ال�ورق المق�وَّ
.__________________________________________.لذلك

.ارُسم تمثیالً بیانًیا باألعمدة لنتائجك. أ8)
ما النمط الذي تالحظھ في النتائج؟. ب      

 م���ا ال���ذي یمك���ن أن تس���تنتجھ فیم���ا. أ9)
ة ة یتعلق بكیفی�ة ت�أثیر العج�الت عل�ى ق�وَّ  یتعلق بكیفی�ة ت�أثیر العج�الت عل�ى ق�وَّ

.________________االحتكاك؟
 تنب��أ بم��ا إذا كن��ت س��تحتاج إل��ى ب��ذل. ب     

ة أكب�ر أم أق�ل إذا اس�تخدمت عج�الٍت   قوَّ
ارس��م تنب��ؤك . الزج��اج عل��ى ل��وٍح م��ن

.على التمثیل البیانّي باألعمدة
.اشرح سبب تنبؤك. ج      

        ____________________.
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 6- 4ورقة عمل 

ھذا نشاط عملي وستعتمد االجابات على قراءات الطالب ون�وع 
المواد المستخدمة من حیث الوزن ونوع االسطح وف�ي النھای�ة 

.ستكون النتائج والقراءات مختلفة من مجموعة ألخرى
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