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ُيتوقّــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع �أنشــطتها
�أن يكونـوا قادريــن علــى تفســير تغيــر الحالــة الحركيــة حســب قوانيــن نيوتــن فــي الحركــة ،و
ـف معرفتهــم بعناصــر الحالــة الجويــة فــي اتخــاذ قـرارات متعلقــة بحياتهــم اليوميــة،
علــى توظيـ ُ
مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
•حل مسائل حسابية على السرعة والتسارع.
•استقصاء مسببات الحركة وعلاقتها بقوانين نيوتن.
•ربط بعض المشاهدات الحياتية بقوانين نيوتن.
•حل مسائل رياضية على قوانين نيوتن.
•استنتاج �أهمية الغلاف الجوي للحياة من خلال بعض المشاهدات الحياتية.
•توظيف صور ورسومات لاستنتاج خصائص كل طبقة من طبقات الغلاف الجوي.
•تصميم نموذجاً يوضح دورة الماء في الطبيعة.
•استنتاج العلاقة بين الضغط الجوي والعوامل المؤثرة فيه عملياً.
•تفسير بعض الظواهر المرتبطة بالضغط الجوي.
•توظيف طاقة الرياح في الحياة العملية.

الدّرس ال�أ ّول

الحركة الانتقالية

مثال ( )١اعتــاد �أســعد �أن يركــض صباحـاً مــن بيتــه �إلــى البقالــة ،والعــودة الــى منزلــه حســب المســار المبيــن فــي
الشكل المجاور.
مستعيناً بهذا الشكل احسب ما يلي:
1-1المســافة التــي قطعهــا �أســعد منــذ
خروجــه مــن منزلــه وحتــى عودتــه
�إليــه.
2-2ال�إ زاحــة التــي قطعهــا �أســعد
خــلال نفــس المســار الســابق.

النادي الرياضي
بيت �أسعد

 ٦٠٠م
 ٤٠٠م
المدرسة
المسجد

 ٥٠٠م
 ٣٠٠م
البقالة

الحل:
 �1إ ّن المســافة تمثــل طــول المســارالفعلــي الــذي ســلكه �أســعد:
المسافة =  2000 = 500 + 300 + 400 + 800متر
 2تمثــل ال�إ زاحــة بخــط مســتقيم ينطلــق مــن نقطــة البدايــة �إلــى نقطــة النهايــة وبمــا �أن نقطــة النهايــة انطبقــتعلــى نقطــة البدايــة فـ إ�ن ال�إ زاحــة تســاوي صفراً.
		

سؤال:

معتمــداً علــى الشــكل الســابق� ،إذا انطلــق �أســعد مــن بيتــه �إلــى النــادي الرياضــي ،ثــم �إلــى المســجد وانتهــا ًء
بالبقَالــة ِجد:
 1المسافة التي قطعها �أسعد. 2ال�إ زاحة التي قطعها �أسعد.ما نوع الحركة التي قام بها �أسعد؟
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مثال ( )٢غــادرت ليلــى منزلهــا صباحــا وبمســار مســتقيم باتجــاه المدرســة التــي تبعــد عــن منزلهــا مســافة
 600متــر بســرعة ثابتــة مقدارهــا ١م /ث  ،مــا الزمــن الــذي اســتغرقته ليلــى للوصــول �إلــى
المدرسة؟
الحل:
الازاحة
السرعة المتوسطة =
الزمن
الزمن 600 = ١ x

سؤال:

٦٠٠
=١
الزمن

 ٦٠٠ثانية  xدقيقة
ومنها الزمن =  ٦00ثانية =
 60ثانية

=  ١٠دقائق

 -١فــي المثــال الســابق �إذا ركضــت ليلــى �أثنــاء عودتهــا مــن المدرســة �إلــى منزلهــا وكان الزمــن المســتغرق
للوصــول �إلــى المنــزل دقيقتيــن ،احســب ســرعتها المتوســطة.
 -٢تقــع عــروس البحــر حيفــا علــى الساحل الشــرقي للبحر المتوســط ،وهــي مــن �أهــم و�أكبــر مــدن فلســطين
التاريخيــة ،وتبعــد عــن القــدس حوالــي  158كــم �إلــى الشــمال الغربــي .خــلال رحلــة مدرســية �إلــى المدينــة ســبح
عبــد اللــه لمــدة دقيقتيــن بســرعة  2,5م  /ث ،احســب ازاحتــه علم ـاً ب ـ�أن حركتــه كانــت فــي خــط مســتقيم.
عندما يقطع الجسم المتحرك في خط مستقيم �إزاحات متساوية خلال �أزمنة متساوية ف إ�ن سرعته تكون ثابتة.
مثال ( )٣قطعــت ســيارة ليــث التــي تعمــل ببطاريــة جافــة �إزاحــة مقدارهــا  ١م خــلال ثانيتيــن ،جــد الزمــن
اللازم للسيارة حتى تقطع �إزاحة مقدارها  ٤م من بداية الحركة علماً �أن سرعتها ثابتة.
الحل:
١
الازاحة
م/ث
= ١
السرعة المتوسطة =
٢
الزمن
١
٤
الازاحة
= ٢
بما �أن السرعة ثابتة ف إ�ن مقدارها ثابت =
الزمن
الزمن
٢
٢
١
٤
=
٢
الزمن
٢
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الزمن ٨ = ٢ثوان.

الدّرس الثّاني

التّسارع الثابت
رحلة إ�لى الساحل

نشاط ()1

ركــب �إيــاد بجـوار والــده فــي رحلــة �إلــى الســاحل الفلســطيني ،وفــي بدايــة
الرحلــة بــد�أ بتصويــر فيلــم فيديــو لعــداد الســرعة ،ونقــل البيانــات التــي
حصــل عليهــا �إلــى لوحــة رســم فيهــا الســيارة كمــا فــي الشــكل المجــاور،
معتمــداً علــى لوحــة �إيــاد� ،أجــب عــن ال�أســئلة ال�آتيــة:
 -1مــا مقــدار التغيــر فــي الســرعة خــلال الفتــرة الزمنيــة
(ز  =1صفــر،ز  1 =2ثانيــة)؟
 -2ما النسبة بين التغير في السرعة �إلى التغير في الزمن؟
 -3ما مقدار التغير في السرعة خلال الفترة الزمنية ( ز =1صفر ،ز 4 =2ثو ٍان)؟
 -5هل كانت سرعة السيارة ثابتة؟
 -6ما العلاقة بين النسبة في البند  2والنسبة في البند 4؟
التســارع :هــو الكميــة الفيزيائيــة الناتجــة عــن حســاب النســبة بيــن التغيــر فــي الســرعة �إلــى التغيــر فــي الزمــن،
٢
ووحــدة قياســه م/ث
التغير في السرعة ( ع)
التسارع (ت) =
			
التغير في الزمن ( ز)
التســارع (ت) =

السرعة النهائية (ع )٢ــ السرعة الابتدائية (ع)١
( ز)

حيــث ز هــي الفتــرة الزمنيــة

التــي حــدث خلالهــا التغيــر فــي الســرعة.
مثال ســيارة ســباق تتزايــد ســرعتها مــن  4م/ث �إلــى  36م/ث خــلال فتــرة زمنيــة مقدارهــا  4ث ـوان،
فما مقدار تسارع السيارة؟
الحل :التسارع (ت) =
=

٤ - ٣٦
٤

(ع )٢ــ (ع)١
ز
=  8م/ث
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مثال تدحرجــت كــرة بســرعة ابتدائيــة مقدارهــا  5م/ث علــى ســطح مائــل ل�أســفل بتســارع مقــداره
3م/ث ،2احسب الزمن اللازم حتى تصبح سرعتها 20م/ث.
(ع )٢ــ (ع)١

الحل :التسارع (ت) =

		

= ٣

٥ - ٢٠
ز

ز
 x ٣ز = 15

ز =  5ثوان

سؤال:

ركبــت نــور فــي المقعــد ال�أمامــي للســيارة بجانــب والدهــا ،و�أخــذت تراقــب عــداد الســرعة مــن لحظــة انطــلاق
الســيارة مــن الســكون فــي خــط �أفقــي مســتقيم حيــث دونــت قيــم الســرعة والزمــن فــي الجــدول ال�آتــي:
١٨
٥
١

٣٦
١٠
٢

٠
السرعة (كم/س)
٠
السرعة (م/ث)
٠
الزمن (ث)
�1-1أكمل الصف الثاني من الجدول.
2-2ما مقدار تسارع السيارة خلال الثانيتين الابتدائيتين من بدء الحركة بوحدة م/ث2؟
3-3ما مقدار تسارع السيارة خلال الثانيتين ال�أخيرتين بوحدة م/ث2؟
4-4في �أي الفترات الزمنية كان السائق يدوس على دواسة الفرامل (الكوابح)؟
5-5صف حركة السيارة؟

سؤال:
في �أي الحالات ال�آتية تكون السرعة متزايدة؟ وضح �إجابتك.
�أ -الضغط على دواسة البنزين في السيارة المتحركة.
ب -سقوط جسم من قمة برج نحو ال�أرض.
ج -تدحرج كرة على �أرض الغرفة ثم توقفها.
د -مشاركة عدّاء في سباق المائة متر.
هـ -ركض عداء في بداية سباق المئة متر.
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٥٤
١٥
٣

٧٢
٤

٣٦
٥

٠
٠
٦

الدّرس الثّالث

نشاط ()١

القانون ال�أ ّول لنيوتن

حالتي الحركية تتغير

المواد وال�أدوات:
كتاب ،وكرة ،وطاولة خشبية ملساء.
خطوات العمل:
1-1ضع الكرة والكتاب على سطح الطاولة واتركهما لفترة
من الزمن ،هل يتحرك �أي منهما من تلقاء نفسه؟
دفع على الكتاب .ماذا تلاحظ ؟
� -2أثّر بقو ِة ٍ
ٍ
سحب على الكتاب .ماذا تلاحظ ؟
� -3أثّر بقو ِة
 -4ما الذي يجب �أن تفعله حتى تتحرك الكرة ؟ راقب حركة الكرة.
 -5ف ّكر ونّفذ:
•كيف يمكن زيادة سرعة كرة متحركة على سطح الطاولة ؟
•كيف يمكنك �إنقاص سرعة الكرة �أثناء تحركها على سطح الطاولة؟
•ما الذي تفعله حتى تغ ِّير اتجاه حركة الكرة �أثناء تحركها ؟

نشاط ()٢

القصور الذاتي لل�أجسام

الموا ّد وال�أدوات:
سيارة لعبة �أطفال ،وحجر صغير ،وكتاب.
خطوات العمل:
 -1ضع الحجر على سطح السيارة.
 -2اجعل السيارة تسير مسافة ما حتى تصطدم
فسر مشاهداتك.
بالكتاب الموضوع �أمامهاّ ،
ـص القانــون ال�أول (لنيوتــن) علــى( :يبقــى الجســم علــى حالتــه مــن حيــث الســكون أ�و الحركــة مــا لــم
ينـ ّ
تؤثــر فيــه قــوة محصلــة تغ ِّيــر مــن مقــدار ســرعته أ�و اتجاههــا أ�و كليهمــا) ،وبســبب عجــز الجســم عــن
تغييــر حالتــه الحركيــة مــن تلقــاء نفســه وممانعتــه ل�أي مؤثــر خارجــيُ ،سـ ِّمي بقانــون القصــور الذاتــي.
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الدّرس الرابع

نشاط ()١

القانون الثّاني لنيوتن
العلاقة بين القوة المؤثرة في جسم ما وكتلته

الموا ّد وال�أدوات:
ثــلاث ك ـرات مختلفــة فــي كتلهــا  ،ومســطرتان فــي وســطهما مجــرى  ،ومكعــب خشــب كتلتــه مناســبة
للاســتجابة بالحركــة للقــوى المؤثــرة عليــه  ،ومكعبــات مختلفــة الارتفــاع لاســتخدام المســطرة كســطح مائــل.
خطوات العمل:
1.1صنّف الكرات الثلاث حسب كتلها تصاعدياً على الترتيب (.)٣،2،١
كسطح مائلٍ كما في الشكل .
2.2استخدم المسطرة ال�أولى
ٍ
3.3ضع المكعب الخشبي عند نهاية الطرف السفلي للمسطرة.
�4.4أمسك كل كرة على حدة وضعها في �أعلى المستوى المائل
5.5واتركها لتنزلق حتى تصطدم بمكعب الخشب.
ِ 6.6قس المساف َة التي يتحركها مكعب الخشب في كل حالة مستخدماً ال ِمسطرة الثانية .
7.7ما الذي غ َّير الحالة الحركية للمكعب من السكون �إلى الحركة في كل من الحالات الثلاث؟
8.8كيف يمكنك زيادة المسافة التي يتحركها مكعب الخشب ؟
النتائج التي حصلت عليها في الجدول ال�آتي:
9.9رتّب
َ
رقم الكرة

المسافة التي تحركها مكعب الخشب

•ما العلاقة بين مقدار القوة التي ت�أثر بها المكعب والمسافة التي تحركها على سطح الطاولة؟
•ما العلاقة بين القوة المؤثرة في الكرة وكتلتها؟
وزن الجســم (و = ك ﺟ) ،فـ إ�ذا ســقط الجسـ ُم
ـذب �أ َّي جســم لــه كتلــة بقــوة تســمى َ
�إ ّن الكــر َة ال�أرضيـ َة تجـ ُ
الســقوط الحـ ّر ،وهــو تقريبــا 10م/ث ،2و �إذا تحــرك
ســقوطاً حـراً ،ف إ�نهــا تكســبه تســارعاً ثابتـاً يســاوي تســار َع ّ
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الجســم علــى ســطح �أفقــي ،ف إ�نــه يتحــرك بخــط مســتقيم وبســرعة ثابتــة؛ ل�أن ت�أثيــر الســطح ال�أفقــي ي ـوازن
ت�أثيــر الــوزن علــى الجســم ،و �إذا تحــرك الجســم علــى مســتوى مائــل �أملــس ،ف إ�نــه يتســارع ويــزداد تســار ُعه
تدرجيـاً بزيــادة ميــل المســتوى �إلــى �أ ْن يصـ َل �إلــى تســارع الســقوط الحـ ّر عندمــا تصبــح زاويــة ميــل المســتوى
ە
الســابق كان تســارع الكــرة ثابت ـاً؛ بســبب ثبــات ميــل المســتوى ،ولكــن بزيــادة كتلتهــا
 ، 90ففــي النشــاط ّ
زادت القــوة المؤثــرة فيهــا ،وقــد ظهــر ذلــك مــن خــلال القــوة التــي �أثــرت فيهــا علــى المكعــب الخشــبي،
فـزادت ال�إ زاحــة الحاصلــة لــه.

نشاط ()٢

العلاقة بين القوة المؤثرة في جسم ما وتسارعه

الموا ّد وال�أدوات:
الكــرة رقــم ( )٢مــن النشــاط الســابق ،ومســطرتان فــي وســطهما مجــرى ،ومكعــب خشــب كتلتــه مناســبة
للاســتجابة بالحركــة للقــوى المؤثــرة عليــه  ،ومكعبــات مختلفــة الارتفــاع لاســتخدام المســطرة كســطح مائــل.
خطوات العمل:
�1-1أمسك الكرة رقم ( )2من النشاط السابق وضعها في �أعلى المستوى المائل ،واتركها تنزلق حتى
تصطدم بمكعب الخشب ،و ِقم بقياس المساف َة التي يتحركها المكعب.
2-2ز ْد مــن مقــدار ميــل المســطرة وكـ ّرر الخطــوة ( )1وقــم بقيــاس
المســاف َة التــي يتحركهــا مكعــب الخشــب ،مــا علاقــة زيــادة
ميــل المســطرة بتســارع الكــرة ؟
السابقة َم َع تغيير ميل ال ِمسطرة .
3-3ك ّرر المحاولة ّ
4-4رتّب النتائج التي حصلت عليها في الجدول ال�آتي:
ميل المستوى
أ�

المسافة التي تحركها مكعب الخشب

ب
ج

5-5ما العلاقة بين المسافة التي تحركها المكعب والقوة المؤثرة فيه؟
6-6ما العلاقة بين مقدار ميل المستوى المائل( المسطرة) وتسارع الكرة ؟
9

7-7ما العلاقة بين القوة المؤثرة على الكرة وتسارعها ؟
8-8ما العوامل التي تعتمد عليها القوة المؤثرة في جسم ما ؟
�إ ّن زيــاد َة ميــل المســتوى المائــل �أدى �إلــى زيــادة تســارع الكــرة ،بســبب زيــادة مقــدار القــوة المؤثــرة فيهــا فــي
اتجــاه حركتهــا ،مؤدي ـاً �إلــى زيــادة ســرعة الكــرة قبــل التصــادم ،وبالتالــي زيــادة القــوة المؤثــرة فــي المكعــب
الخشــبي ،ف ـزادت المســافة التــي تحركهــا علــى الســطح ال�أفقــي.
توصــل مــن خلالهــا �إلــى قانونــه الثانــي
وقــد قــام العالــم (اســحق نيوتــن) ()١٧٢٧-1٦٤٣م بتجــارب كميــة َّ
الــذي نصــه (( :إ�ذا أ�ثــرت قــوة محصلــة فــي جســم مــا ،ف إ�نهــا تكســبه تســارع ًا يتناســب طرديـ ًا مــع
مقدارهــا ويكــون باتجاههــا)).
الصيغة الرياضية للقانون الثاني لنيوتن :ق محصلة = ك  xت
الجدول ال�آتي يبين بعض الكميات الفيزيائية ووحدات قياسها بالنظام الدولي للوحدات
الكمية الفيزيائية
وحدة قياسها

الكتلة
كغم

التسارع
٢
م/ث

القوة
2
كغم.م/ث

وقد �أطلق على وحدة قياس القوة (كغم .م /ث )2اسم النيوتن؛ تكريما للعالم (�إسحاق نيوتن) ،و ُيع َّرف
النيوتن ب�أنه القوة اللازمة لاكساب جسم كتلته  1كغم تسارعا مقداره 1م /ث.2
احسب كتلة الجسم.
مثال (� )١أثرت قوة مقدارها 20نيوتن في جسم ساكن ف�أكسبته تسار ًعا مقداره  10م/ث،2
ْ
2
المعطيات :ق =  20نيوتن ،ت = 10م/ث
المطلوب :حساب كتلة الجسم.
الحل:
ق محصلة = ك  xت
 = 20ك 10 x
ك =  2 = ٢٠كغم
١٠
مثال ()٢
تتعلــم سوســن التزلــج علــى الجليــد فــي جبــل الشــيخ  ،ويســاعدها
والدهــا ب ـ�أن يســحبها ،بحيــث تكتســب تســارعاً مقــداره  0,8م/ث� ،2إذا كانــت كتلتهــا  30كغــم ،فمــا
مقدار قوة السحب المؤثرة فيها مع �إهمال المقاومة بين الجليد وحذاء التزلج؟
الحل:
ق=كxت
=  ٢٤ = ,8 x ٣٠نيوتن
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الدّرس الخامس

نشاط ()١

القانون الثالث لنيوتن

الصاروخ

الموا ّد وال�أدوات:
وماصة ،وقطعة سلك رفيع.
خيط ،وشريط لاصق ،ومشبك معدني ،وبالونّ ،
خطوات العمل:
الماصة ،ثم ثبتها جيدًا بالبالون بوساطة الشريط اللاصق.
�1-1أدخل الخيط بوساطة السلك داخل
ّ
2-2ث ّبت �أحد طرفي الخيط في نقطة تعليق ثابتة ،كما في الشكل.
�3-3أمسك الطرف ال�آخر للخيط.
 4-4انفخ البالون ،ثم �أحكم �إغلاق فوهته جيدًا
بوساطة المشبك.
5-5انزع المشبك بسرعة.
6-6س ّجل ملاحظاتك ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
فسر ذلك.
• ما اتجاه اندفاع الهواء من البالون؟ ّ
•ما اتجاه حركة البالون؟ ولماذا؟
لعلــك توصلــت مــن ال�أنشــطة الســابقة �إلــى �أنــه عندمــا يؤثــر جســم بقــوة فــي جســم �آخــر  ،فـ إ�ن الجســم ال�آخــر
لابــد �أ ْن يؤثــر فيــه بقــوة �أخــرى مســاوية لقــوة الجســم ال�أول فــي المقــدار ومعاكســة لهــا فــي الاتجــاه ،وتؤثــر
كل قــوة فــي جســم يختلــف عــن الجســم الــذي تؤثــر فيــه القــوة ال�أخــرى ،بحيــث لا تلغــي �أ ٌّي مــن القوتيــن
ـص علــى :لــك ّل قــوة فعــل قــوة ر ّد
ت�أثيــر القــوة ال�أخــرى ،وهــذا مــا يســمى بالقانــون الثالــث (لنيوتــن) الــذي ينـ ّ
فعــل مســاوي ٍة لهــا فــي المقــدار ومعاكســة لهــا فــي الاتجــاه.

فسر
ّ

ارتفاع الصاروخ �إلى �أعلى في الهواء.
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أ�ختبر نفسي
ضع دائر ًة حولَ رم ِز ال�إ جاب ِة الصحيح ِة لك ّل مما يلي:
السؤال ال�أولْ :
 -1ما وحدة قياس القوة؟
�أ .كغم .م .ث

ب .كغم ( /م .ث)2

2

ج ( .كغم .م) /ث

2

د ( .كغم .م) /ث

 -2ما كتل ُة العربة التي �إذا �أثرت عليها قوة مقدارها  ٢٠نيوتن �أكسبتها تسارعاً مقداره  ٥م/ث ٢؟
			
�أ ٤ .كغم

ب ٥ .كغم

د ١٠٠ .كغم.

ج ٢ .كغم

 -3ما مقدار تسارع سيارة تحركت من السكون فوصلت سرعتها بعد زمن مقداره  3ثو ٍان �إلى  12م /ث؟
�أ 0.25 .م/ث

ب 36 .م/ث

2

2

ج 4 .م/ث

2

د 12 .م/ث

2

 -4ما المفهوم الذي يع ّبر عن التغير في السرعة في وحدة الزمن؟
�أ .السرعة المتوسطة

ب .المسافة

ج .ال�إ زاحة

د .التسارع

 -5ما �إزاحة سيارة قطعت مسافة  100م باتجاه الشرق ،ثم رجعت �إلى نفس نقطة انطلاقها؟
�أ  .صفر

ب 100 .م

ج200 .م

د 300 .م

 -6ما مقدار القوة (ق) التي تجعل العربة الموضحة في الشكل �أدناه تتحرك بتسارع مقداره 2م/ث٢؟

�أ  ١ .نيوتن

ب ٢ .نيوتن

ج ٤ .نيوتن

د ٨ .نيوتن

الموضح في الشكل �أدناه الذي يظهر تغيّر موضع الجسم في فترات زمنية
 -7كيف تصف الجسم
ّ
متساوية؟
�أ  .يتسارع
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ب .يتباط�أ

ج  .يسير بسرعة ثابتة

د  .يتباط�أ ثم يتسارع.

 -8يتحرك جسم بسرعة مقدارها  ٢٠م/ث�،أثرت عليه قوة فتوقف خلال  ٤ثو ٍان ،ما تسارع هذا الجسم
بوحدة م /ث2؟
�أ5 .

ب5 – .

ج80 .

د80 - .

 -9تتحرك سيارة بسرعة  20م /ث ،فما دلالة ذلك؟
 أتقطع مسافة مقدارها 20م في كل ثانية.بتتزايد المسافة التي تقطعها بمقدار  20م في كل ثانية.جتتزايد سرعتها بمقدار  20م في كل ثانية. دتتناقص سرعتها بمقدار  20م في كل ثانية.� -10أ ّي العبارات ال�آتية صحيحة في حال اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة صغيرة؟
 أمقدار القوة التي �أثرت بها الشاحنة على السيارة �أكبر.بمقدار القوة المؤثرة على كل من المركبتين متساوٍ.جيكون �أثر التصادم على الشاحنة �أكبر. -ديكون �أثر التصادم على المركبتين متساوياً.

السؤال الثاني:
يمثــل الشــكل ال�آتــي رجــلاً وفيــلاً يقفــان علــى
مزلاجتيــن فــي حالــة ســكون� ،إذا قــام الرجــل بدفــع
الفيــل بقــوة مقدارهــا (ق) ف�أجــب عــن ال�أســئلة ال�آتيــة:
1.1قارن بين القوة المؤثرة على الرجل والقوة المؤثرة
على الفيل من حيث المقدار والاتجاه.
�2.2إذا كانت كتلة الفيل � 10أضعاف كتلة الرجل،
فاحسب مقدار تسارع الفيل �إذا تسارع الرجل
بمقدار 10م /ث.2
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السؤال الثالث:
خرج ليث من بيته متوجهاً �إلى منزل عمه خالد،
حسب المسار الموضح في الشكل �أدناه� ،أجب عن
ال�أسئلة ال�آتية:
 - 1ما مقدار كل من المسافة ،وال�إ زاحة من منزل
ليث الى منزل عمه؟
� -2إذا خرج ليث من منزله الساعة الثانية عشرة ظهراً،
ووصل �إلى منزل عمه الساعة الثانية عشرة والثلث فجد:
 -السرعة المتوسطة له.

السؤال الرابع:

في الشكل المجاور اذا كانت كتلة الجسم  ,٥كغم ،ما مقدار تسارعه؟
 ١٠نيوتن

السؤال الخامس�:أعبر بلغتي الخاصة عن المفاهيم التي اكتسبتها في هذه الوحدة بما لا يزيد عن
ثلاثة �أسطر.
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الدّرس السادس

نشاط ()١

الغلاف الجوي

مكونات الغلاف الجوي

ت�أ ّمل الشكل المقابل الذي يبين تركيب الغلاف الجوي ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:

1-1ما �أكثر الغازات انتشاراً في الغلاف الجوي؟
2-2اختــر ثلاثــة غــازات مــن الغــازات المكونــة للغــلاف الجــوي
�أكسجين٪21
مبينـاً �أهميــة كل منهــا للمكونــات الحيــة وغيــر الحيــة.
 3-3اكتب رمز عنصرين من العناصر المكونة للغلاف الجوي.
4-4ما الصيغة الجزيئية لمركب بخار الماء؟
نتروجين
٪٧٨
5-5مــاذا تتوقّــع �أن يحــدث لنســب الغــازات ال�أخــرى عندمــا
ترتفــع نســبة بخــار المــاء فــي الغــلاف الجــوي؟
6-6مــاذا تتوقّــع �أن يحــدث علــى ال�أرض فــي حــال اختــلاف
نســب الغــازات المكونــة للغــلاف الجــوي؟
يعـ ُّد غــازا ال�أكســجين والنيتروجيــن مــن المكونــات ال�أساســية للغــلاف الجــوي ،وبال�إ ضافــة �إلــى مجموعــة مــن
الغــازات ال�أخــرى التــي تتواجــد بنســب ضئيلــة ،مثــل :بخــار المــاء وثانــي �أكســيد الكربــون ،بال�إ ضافــة �إلــى
الغــازات الســابقة ،فـ إ�ن الغــلاف الجــوي يحــوي نســبة مــن الغبــار العالــق المكـ َّون فــي الغالــب مــن المعــادن
والمركبــات العضويــة الموجــودة علــى ســطح ال�أرض� ،أو تلــك الناتجــة عــن النيــازك.
غازات �أخرى ٪١

طبقات الغلاف الجوي:

أ�ولاً -الطبقة المناخية (التروبوسفير):

�أقــرب طبقــات الغــلاف الجــوي �إلــى ســطح ال�أرض ،تحتــوي علــى ( )%75مــن اله ـواء الجــوي ،وتحمــل
جميــع بخــار المــاء الموجــود فــي الغــلاف الجــوي ،تحــدث التقلبــات الجويــة فيهــا بســبب الهبــوط التدريجــي
لدرجــة الحـرارة ،حيــث تتناقــص درجــة الحـرارة فيهــا بمعــدل  ْ 6,5س ،كلمــا ارتفعنــا  1كــم �إلــى ال�أعلــى.

ثاني ًا -الغلاف الطبقي (الستراتوسفير):

تتميــز هــذه الطبقــة بالاســتقرار التــام فــي ج ّوهــا  ،حيــث ينعــدم فيهــا بخــار المــاء وتكــون جافّــة ،وتــزداد درجــة
الحـرارة فيهــا كلمــا ارتفعنــا �إلــى ال�أعلــى ،كمــا تخلــو مــن الظواهــر الجويــة كالغيــوم ،والضبــاب ،وال�أمطــار.
15

ثالث ًا -الغلاف المتوسط (الميزوسفير):

تقــ ّل درجــات الحــرارة فيهــا كلمــا زاد الارتفــاع عــن ســطح ال�أرض  ،وتعــ ّد مــن �أبــرد طبقــات الغــلاف
الجــوي؛ �إ ْذ تقــ ّل فيهــا درجــة الحــرارة عــن طبقــة الستراتوســفير بنحــو  100درجــة سلســيوس.

رابع ًا -الغلاف الحراري (الثيرموسفير)  :

ُيعـ ّد غلافـاً خارجيـاً خاصـاً يغطــي كوكــب ال�أرض ،تــزداد درجــة حـرارة هــذه الطبقــة تدريجيـاً بالارتفــاع �إلــى
ـص ح ـرارة
�أعلــى بمــا يزيــد عــن  1000درجــة سلســيوس؛ ل�أن الجزيئــات الموجــودة فــي هــذه الطبقــة تمتـ ّ
مــن الشــمس مباشــرة.

ال�كسوسفير)   :
خامس ًا -الغلاف الخارجي (طبقة إ

الطبقة ال�أخيرة من الغلاف الجوي ،وتحتوي على القليل من الذ ّرات ،وتمتد من �أعلى طبقة التيرموسفير �إلى
�أن تتلاشى في الفضاء الخارجي ،حيث لا يوجد فاصل واضح بين نهايتها والفضاء الخارجي.

الرطوبة:
تع ـ ّرف ال ّرطوبــة ب�أنهــا كميــة بخــار المــاء الموجــودة فــي اله ـواء الجــوي  ،وتتشــكل نتيجــة تبخــر المــاء مــن
مصــادره المختلفــة .ولحســاب الرطوبــة النســبية يجــب معرفــة الكميــة القصــوى مــن بخــار المــاء التــي يســتطيع
اله ـواء حملهــا عنــد درجــة ح ـرارة معينــة (ال�إ شــباع) ،والكميــة الفعليــة لبخــار المــاء الموجــود فــي نفــس
الحجــم مــن اله ـواء عنــد نفــس درجــة الح ـرارة حســب العلاقــة ال�آتيــة:
كتلة بخار الماء الموجود فعلي ًا في حجم معين من الهواء
٪١٠٠ x
الرطوبة النسبية =
كتلة البخار اللازم لاشباع الحجم نفسه عند درجة الحرارة نفسها
ويمكن قياسها مباشرة باستخدام جهاز الهيجروميتر.
مثال �إذا علمــت �أ ّن متـراً مكعبـاً مــن الهـواء يحتــوي علــى  18غــم مــن بخــار المــاء ،و�أن �أقصــى كميــة
يمكــن لهــذا الحجــم مــن اله ـواء حم ُلهــا هــي  24غــم مــن بخــار المــاء عنــد درجــة الح ـرارة
نفسها  ،احسب ال ّرطوبة النسبية.
الرطوبة النسبية =
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المحتوى الفعلي لبخار الماء غم /م
٣
محتوى إال�شباع لبخار الماء غم /م
٣

٪١٠٠ x

الرطوبة النسبية =

١٨
٢٤

%75 = ٪١٠٠ x

سؤال:
�إذا علمــت �أ ّن مت ـراً مكعب ـاً مــن اله ـواء يحتــوي علــى  12غــم مــن بخــار المــاء ،و�أن
�أقصــى كميــة يمكــن لهــذا الحجــم مــن الهـواء حملهــا هــي  24غــم مــن بخــار المــاء عنــد درجــة الحـرارة
نفســها ،احســب الرطوبــة النســبية.
نشاط ()٢

دورة الماء في الطبيعة

المــوا ّد وال�أدوات :ك�أس زجاجــي شــفاف ،ومــاء دافــئ ،ووعــاء بلاســتيكي ،ونايلــون خــاص بتغليــف
ال�أطعمــة ،وقلــم فلوماســتر.
خطوات العمل:
 -1امل�أ الك�أس بالماء �إلى منتصفه محدداً مستوى الماء بالقلم.
 -2ضع الك�أس في الوعاء البلاستيكي.
ّ -3
غط الوعاء البلاستيكي ب إ�حكام بالنايلون ،وضعه في مكان مشمس .ولماذا؟
 -4انتظر فترة مناسبة من الزمن.
 -5س ّجل ملاحظتك.
� -6أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
•ما سبب انخفاض مستوى سطح الماء في الك�أس؟
•ما اسم العملية التي يتم فيها تح ّول الماء من الحالة السائلة �إلى الحالة الغازية؟
•ما مصدر قطرات الماء المتجمعة في الوعاء البلاستيكي؟
•ما اسم العملية التي يتم فيها تح ّول الماء من الحالة الغازية �إلى الحالة السائلة؟
عندما ترســل الشــمس �أشــعتها �إلى ســطح ال�أرض ،تســخن المياه
الســطحية وتتبخر مــن البحــار والمحيطــات ،فتحملــه تيــارات
اله ـواء الســاخنة الملامســة لســطح ال�أرض �إلــى طبقــات الجــو
العليــا ،حيــث يتكاثــف متحــولاً �إلــى قطـرات مــاء صغيــرة تتجمــع
فــي الغيــوم ،وعندمــا يكبــر حجمهــا ويــزداد وزنهــا تتســاقط علــى
ســطح ال�أرض ب�أحــد �أشــكال الهطــول ( :المطــر ،البــرد ،والثلج).
دورة الماء في الطبيعة
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الدّرس السابع

الضغط الجوي

ض ضغـ ٌ
ـط ُيسـ َّمى الضغـ َ
ـوي  ،ويع ّرف ب�أنــه( :وزن عمود الهـواء الواقع
ـوي المحيــط بــال�أر ِ
ـط الجـ َّ
ينتـ ُـج عــن الهـوا ِء الجـ ِّ
عموديـاً علــى وحــدة ال ِمســاحة) ،فعنــد الانتقــال مــن مكان
مرتفــع كمدينــة رام اللــه � ،إلــى مكان �آخر منخفض كمدينة
�أريحــا يــزداد الضغــط الجــوي  ،فيحــدث �ألــم وانســداد فــي
ال�أذنيــن ،لذلــك يجــب فتــح الفــم بيــن فتــرة و�أخــرى فــي
محاولــة لتقليــل الفــرق في الضغط على جانبي طبلة ال�أذن.

العلاقة بين الضغط الجوي والارتفاع

نشاط ()١

ِسحر البيضة المسلوقة

الموا ّد وال�أدوات :قنينة زجاجية فارغة ،وبيضة مسلوقة.
خطوات العمل:
�1-1أحضر قنينة عصير زجاجية ذات فوهة واسعة نوعاً ما.
�2-2أحضر بيضة مسلوقة ومقشرة بحيث يكون حجمها �أكبر قليلاً من فوهة القنينة.
3-3حاول �إدخال البيضة في الزجاجة دون دفعها.
�4-4أشــعل قطعــة مــن القطــن مبللــة بقليــل مــن الزيــت وضعهــا فــي القنينــة ،ثــم ضــع البيضــة المســلوقة علــى
فوهــة القنينــة.
5-5سجل مشاهدتك ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
فسر ذلك.
 في �أ ّي الحالتين دخلت البيضة في القنينة؟ ّ ما �أهمية �إشعال قطعة القطن في القنينة؟ كيــف يمكــن �إخــراج البيضــة مــن القنينــة دون تفتيتهــا؟اقتــرح خطــوات ذلــك.
 اقترح نشاطاً �آخر تحقق فيه نفس الهدف مستخدماً مواداً�أخرى من البيئة.
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 هل تنصح بتناول البيضة المستخدمة في التجربة؟ ولماذا؟تم ّكــن العالــم (تورشــيللي) مــن اختـراع البارومتــر الزئبقــي ،حيــث �أخــذ
ــن �أحــ ِد طرفيهــا ،طولُهــا حوالــي 100ســم،
�أنبوبــ ٌة زجاج ّيــ ٌة مغلقــ ٌة ِم ْ
ومل�أهــا تمامـاً بالزئبــق ،ثــم ن ّكســها فــي حــوض فيــه زئبــق ،لاحــظ بِـ ْد َء
انخفــاض ال ّزئبــق فــي ال�أنبــوب حتــى توقــف عنــد ارتفــاع  76ســم ،وهــي
ـوي عنــد مســتوى ســطح البحــر فــي الظــروف المعيارية
قيمــة الضغــط الجـ ّ
كمــا �أ ّن هنــاك وحـ ٍ
ـدات �أخــرى تُســتخدم لقيــاس الضغــط الجــوي ،منها:
(البــار ،والملــي بــار ،والباســكال).

نشاط ()٢

نسيم البر ونسيم البحر

جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
ت�أ ّمل الشكل المجاور ،ثم �أ ْ
•ما �أث ُر سقوط �أشعة الشّ مس على درجة الحرارة فوق
سطح البحر ،وفوق اليابسة؟
•�أيهما ترتفع درجة حرارته �أسرع؟
•قارن بين الضغط الجوي فوق المنطقتين.
•ماذا ينتج عن هذا الاختلاف؟
اقترح اسماً لهذا الهواء المتحرك.
• ْ
تســقط �أشــع ُة الشّ ــمس علــى اليابســة وعلــى البحــر ،فترتفــع درجــة حـرارة اليابســة بشــكل �أســرع مــن مــاء البحــر،
فيصبــح الضغــط الجــوي فــوق اليابســة �أقــل منــه فــوق مــاء البحــر ،فيســبب هبــوب الهـواء الملامــس لســطح البحر
�إلــى اليابســة ،وهــو مــا يســمى نســيم البحــر .وفــي الليــل تنخفــض درجــة حـرارة اليابســة بشــكل �أســر َع مــن مــاء
ـس لليابســة �إلــى
البحــر  ،فيصبــح الضغــط الجــوي فــوق اليابســة �أعلــى منــه فــوق البحــر  ،فيهــب الهـواء الملامـ ُ
البحــر ،وهــذا مــا يســمى نســي َم البـ ّر.

نشاط ()٣

نسيم الجبل ونسيم الوادي

جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
ت�أمل الشكل المجاور ،ث ّم �أ ْ
1-1متى يحدث نسيم الوادي؟
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فســر
2-2مــا ســبب حركــة الهـواء مــن الـوادي باتجــاه الجبــل؟ ّ
ذلــك.
ـوي بيــن الجبــل والـوادي ليــلا ؟
3-3هــل يختلــف الضغــط الجـ ُّ
فســر ذلــك.
ّ
َت ُ
ســقط �أشــع ُة الشّ ــمس صباحــاً علــى الجبــل قبــ َل الــوادي،
ـوي فــي ال ـوادي
فترتفــع درجــة حرارتــه ،ليصبــح الضغــط الجـ ُّ
�أعلــى منــه فــي الجبــل ،فينتقــل اله ـواء مــن ال ـوادي باتجــاه الجبــل وهــو مــا ُيس ـ ّمى نســي َم ال ـوادي.

أ�ختبر نفسي
السؤال ال�أول:ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة:
 -1ما مقدار الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر في الظروف المعيارية؟
ج 760 .مليمتر زئبق
ب 70 .سم زئبق
�أ 75 .سم زئبق

د 670 .مليمتر زئبق

 -2ما القوة التي تبقي الغازات المكونة للغلاف الجوي محيطة بال�أرض ؟
ج .قوة الفعل
ب .قوة الجاذبية الارضية
�أ .قوة الاحتكاك

د .قوة رد الفعل

� -3أ ّي طبقات الغلاف الجوي ال�آتية تخلو من الظواهر الجوية؟
ج .الستراتوسفير
ب .الميزوسفير
�أ .التربوسفير

د .الثيرموسفير

 -4ما الجهاز المستخدم لقياس الضغط الجوي؟
ب .الباروميتر
�أ .الهيجروميتر

د .ال�أنيموميتر

ج .الثيرموميتر

 -5ما سبب حدوث نسيم البحر؟
�أ .ل�أن الضغط الجوي فوق سطح اليابسة �أعلى منه فوق ماء البحر.
ب .ل�أن الضغط الجوي فوق سطح اليابسة وفوق ماء البحر متساوٍ.
ج.ل�أن درجة حرارة ماء البحر واليابسة ترتفع بشكل متساوٍ.
د.ل�أن درجة حرارة اليابسة ترتفع �أسرع من درجة حرارة ماء البحر.
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 -٦في �أي المناطق الفلسطينية ال�آتية تكون قيمة الضغط الجوي هي ال�أكبر؟
د .جبل جرزيم
ج .حيفا
ب .البحر الميت
�أ .رام الله
 -٧ما كتلة بخار الماء اللازمة ل�إ شباع حجم معين من الهواء� ،إذا علمت �أ ّن كتلة بخار الماء الموجودة فعلياً
في نفس الحجم من الهواء عند نفس درجة الحرارة تساوي ( )15غم ورطوبته النسبية تساوي  %60؟
د40 .
				
ج25 .
ب			15 .
			
�أ10 .
وضح المقصو َد بالمصطلحات العلمية ال�آتية:
السؤال الثانيّ :
		
 -٢الضغط الجوي
		
 -1الندى
السؤال الثالث:
يمثل الشكل ال�آتي العلاقة بين الارتفاع عن سطح البحر
الضغط الجوي (ميلي بار)
بالكيلومترات والضغط الجوي بالملي بار.
الض ِ
غط الجو ّي عند مستوى سطح البحر.
1.1حدد بالتقريب قيم َة ّ
الارتفاع (كم)
الضغـ ِـط الجــو ّي علــى ارتفــاع  5كــم 15 ،كــم
2.2حــدد بالتقريــب قيمـ َة ّ
٠
٥
١٠
١٥
٢٠
عــن مســتوى ســطح البحــر.
ـتنتج العلاق ـ َة بيــن الضغــط الجــو ّي والارتفــاع عــن مســتوى ســطح
3.3اسـ ِ
البحــر.
السؤال الرابع:
ادرس الشكل المقابل  ،والذي يمثل دورة الماء في الطبيعة ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
 -1ما مصادر بخار الماء في الهواء الجوي؟
 -2م َّم تتك ّون الغيوم؟
الساقطة من الغيوم؟
 -3ما مصير المياه ّ
 -4ما �أشكال تكاثف بخار الماء في الجو؟
َ
يحدث لو انعدم تكاثف
 -5ماذا تتوقع �أن
بخار الماء؟
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نموذج اختبار
تعب عن متوسط الرسعة؟
1.1ما الوحدة التي ِّ
�أ -ث/م

ج -م/ث

ب -م/ث2

د -م.ث

يعب عن نسيم البحر بهبوب الرياح السطحية من :
ّ 2.2
�أ -البر �إلى البحر ليلاً.
ج -البحر �إلى البر نهاراً.
�أ -ال�أولى.

ب -البحر �إلى البر ليلاً.
د -البر �إلى البحر نهاراً.

ب -الثانية.

ح -الثالثة.

د -الرابعة.

3.3جسم يغري موضعه يف فرتات زمنية متتابعة كام يف الشكل املجاور  .كيف تصف حركته ؟

�أ يتسارع.

ب -يسيربسرعة ثابتة.

ج -يتباط�أ.

د -يتسارع ثم يتباط�أ.

4.4وضعت خولة  200غم ماء داخل كأس زجاجية مكشوفة عىل سطح طاولة مطبخها بهدف عمل تجربة حول عملية
َ
تفسريك لذلك؟
التبخر  ،فالحظت بعد يومني عدم نقصان كمية املاء .ما
�أ -الماء لا يتبخر.
ج -الرطوبة النسبية �أقل من %100

ب -هواء المطبخ مشبع ببخار الماء.
د -هواء المطبخ غيرمشبع ببخار الماء.

السؤال الثاني :يب ِّين الشكل ال�آتي العلاقة بين درجة الحرارة والرطوبة النسبية في منطقة ما  .عند �أي ساعة تكون الرطوبة النسبية �أقل
ما يمكن؟

السؤال الرابع :شارك كايد في سباق الضاحية الذي تقيمه مديرية التربية والتعليم ،حيث قطع مسافة معينة ٍّ
بخط مستقيم في
زمن قدره  30دقيقة وبسرعة2م/ث .ما مقدار السرعة المتوسطة لكايد؟

السؤال الخامس :تحتوي نواة عنصر افتراضي افتراضي على13روتون و 14نيوترون اكتب هوية هذا العنصر
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نماذج تقويم:
نموذج رقم (:)١
رقم
الفقرة
-1
-2
-3
-4
-5

نموذج رقم (:)٢
رقم
الفقرة
-1
-2
-3
-4
-5

الفقرة

يحقّق

يط ّور

يحاول غري جاهز

يبدع يف إعداد فيلم فيديو قصري.
يبادر للقيام باملهام املنوطة به.
يهتم بتعلم طرق تكثري النباتات خرضياً.
يقرتح طرقاً للمحافظة عىل حيوانات فلسطني من االنقراض.
يهتم بدراسة سلوكات الحيوانات خالل موسم التكاثر.
الفقرة

يحقق

يطور

يحاول غري جاهز

االلتزام بالعمل يف املجموعة.
يلتزم بالوقت املحدد له عند تكليفه مبَه ّمة ما.
يتقن العمل املكلف به.
يتقن طرح األفكار خالل املناقشة والحوار.
يفهم قراءة النص العلمي ،ويعرب عنه بلغة سليمة.
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