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نشاط )1(: املسار الذي يسلكه الضوء واالنعكاس 
الهدف: أن تدرس خصائص انعكاس الضوء.

األجهزة واملواد:
- منقلة   - صندوق ضوئي له فتحة ضيقة مستطيلة   

- قلم رصاص - مسطرة                        
 A4 ورقة بيضاء مقاس -

- مرآة مستوية )8سم × 10سم( محملة على حامل خشبي

اإلجراء واملشاهدات:   
جهز الصندوق ذا الفتحة الدقيقة املستطيلة في األمام. ضع قطعة من الورق األبيض مقاس A4 أمام الفتحة    -1
املستطيلة للصندوق الضوئي كما هو مبني في الرسم التالي. أظلم املعمل بإطفاء املصابيح، وإسدال الستائر 

على النوافذ .
واآلن شغل الصندوق الضوئي، والحظ مسار الضوء على الورقة البيضاء. استخدم قلم رصاص لتتبع مسار    -2

الضوء على الورقة. اذكر مشاهداتك في املكان التالي.

مسار الضوء على الورقة في خط                                                                                        
.                  

ارسم اآلن خطني متعامدين على الورقة البيضاء مقاس A4 كما هو مبني في الشكل التالي.   -3

فتحة دقيقة
مصباح كهربائي

صندوق ضوئي

  A4 ورقة بيضاء مقاس

الضوء

قة
طا

 ال
ل:

ألو
ء ا

جلز
الفصلا

1

اجلزء األول: الطاقة
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4-  ضع املرآة املستوية على الورقة كما هو مبني في الشكل التالي.

ثبت الصندوق الضوئي ذا الفتحة املستطيلة الدقيقة فوق الورقة البيضاء. شغل الصندوق الضوئي، واضبط    -5
مكانه بحيث يوجه الضوء املستقيم اخلارج من الصندوق في اجتاه النقطة )و( كما هو مبني في الشكل.

املرآة. مستخدًما   املنعكس من  الضوء  املرآة ومسار  نحو  الضوء  تتبع مسار  املرآة.  املنعكس من  الضوء  الحظ    -6
املنقلة قس زاوية السقوط )س( للضوء املشع على املرآة، وقس أيًضا زاوية االنعكاس للضوء املنعكس من املرآة.

زاوية السقوط  للضوء املشع على املرآة = ...................
زاوية انعكاس الضوء املشع من املرآة    = ...................

كرر اخلطوتني 5، 6 بتغيير زاوية سقوط الضوء على املرآة وقياس زاوية االنعكاس. دون مشاهداتك في املكان    -7
التالي.

زاوية السقوط    = ...................
زاوية االنعكاس = ...................

األسئلة:
من اخلط املتتبع ملسار الضوء، ماذا تقول بشأن املسار الذي يسير فيه الضوء؟   -1

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ما العالقة بني زاوية السقوط وزاوية االنعكاس؟   -2
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

مرآة

دعامة خشبية

  منظر علوي

شعاع الضوء

صندوق ضوئي
  منظر علوي

و
س

الضوء
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نشاط )2(: الصورة التي تكونها املرآة املستوية 
الهدف: أن تدرس خصائص صورة اجلسم التي تكونها املرآة املستوية.

األجهزة واملواد:
- لوح زجاجي شفاف                                             - قطعة من الورق األبيض

- قلم وضع عالمات                                                - مكعب خشبي صغير )1.5 × 3 × 4سم(
- شاشة بيضاء وحامل مبقبض                                   - صمغ

- ورق بخطوط شبكية، أو ورق رسم بياني              - مرآة مستوية  )8سم × 10سم(
                                                                                      مثبتة على مقبض خشبي

اإلجراء واملشاهدات:    
1-  ألصق قطعة ورق بيضاء صغيرة على السطح األكبر للمكعب اخلشبي، واكتب عليه الرقم »4«.

ا مستقيًما بطول منتصف ورقة الرسم البياني في الصفحة التالية. عنون هذا اخلط أب. سوف جتري  ارسم خّطً   -2
التجربة على ورقة الرسم البياني.

ضع املرآة في وضع رأسي بحيث يكون السطح العاكس بطول اخلط أب. ضع اآلن املكعب اخلشبي الذي يحمل   -3
الرقم »4« في مواجهة املرآة على مسافة 1 سم من املرآة كما هو مبني في الشكل.

الحظ ودون خصائص الصورة التي في املرآة. كيف سيكون وصفك للرقم »4«؟ هل الصورة في نفس حجم    -4
اجلسم أم أصغر أم أكبر ؟

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ب

مكعب خشبي

الصورة

حامل مرآة

أ

الصورة

4

4

اجلزء األول: الطاقة
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لونه  ثم  سهم  شكل  على  جزًءا  قص  البيضاء  الورقة  مستخدًما  شفاف.  زجاجي  بلوح  واستبدلها  املرآة  انزع   -5
باستخدام القلم واضع العالمات.

ضع السهم على بعد 1سم أمام اللوح الزجاجي كما هو مبني على أن تكون رأس السهم عند خط 1سم على    -6
الشبكة. 

أيًضا  الوقت يوجد  األخرى. وفي نفس  الناحية  في  الشبكة  برؤية خطوط  الشفاف  اللوح  سوف يسمح لك    -7
السهم  لصورة  منظر  أفضل  على  حتصل  بحيث  عينيك  موضع  اضبط  األملس.  سطحه  من  للضوء  انعكاس 

واخلطوط الشبكية على اجلانب اآلخر للوح الزجاجي.

 

الحظ موضع الصورة باالستعانة باخلطوط الشبكية . كم يبعد موضع صورة السهم عن اخلط أب؟   -8
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

9-  انقل اآلن موضع اجلسم على مسافة أبعد من اللوح الزجاجي إلى خط 2سم على الشبكة . ما املوضع اجلديد 
للصورة؟

 ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

10-  ميكنك جتربة نقل السهم إلى مسافة أخرى من اللوح الزجاجي، ورصد مسافة الصورة املناظرة. ماذا تستنتج عن 
مسافة الصورة بالنسبة ملسافة اجلسم ؟

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 األسئلة:

املتكونة عن طريق سطح عاكس  الصورة  استنتاجها عن  التي ميكنك  اخلصائص  ما   ، السابق  االستقصاء  من    -1  
مستٍو؟

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

أ

ب

اجلسم

الصورة

اللوح الزجاجي

اجلزء األول: الطاقة
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هل تستطيع قراءة امللحوظة السرية التي كتبها إليك صديقك فيما يلي؟   -2

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

اذكر تطبيقني للمرايا املستوية؟   -3
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

في جهاز ذي مؤشر مثل األميتر توجد شريحة مرآة صغيرة أسفل املؤشر واملقياس كما هو مبني في الشكل. اشرح    -4
وظيفة شريحة املرآة الصغيرة في اجلهاز.

  

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

املقياس

صورة املؤشر املؤشر 
سطح املرآة

الضوء
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نشاط )3(: الصور التي تتكون عن طريق املرايا املستوية، واملقعرة، واحملدبة
الهدف: أن تدرس وتقارن الصور التي تتكون عن طريق املرايا املستوية، واملقعرة، واحملدبة.

األجهزة واملواد:
- مرآة مقعرة )البعد البؤري 10سم(                             - شرائح من األلومنيوم املقوس املصقول  

- شاشة بيضاء                                                           - صندوق ضوئي له حائل ذو فتحات متوازية  
- قطعة صغيرة من البالستيسني                                    - مرآة مستوية                

- مرآة محدبة )بعدها البؤري 10سم(  
 A4 ورقة بيضاء مقاس -  

اإلجراء واملشاهدات:    
ا له فتحات متوازية فوق ورقة بيضاء مقاس A4 كما هو مبني بالرسم. ثبت صندوًقا ضوئّيً   -1

الضوئي وسوف تالحظ خروج أشعة ضوئية  الصندوق  الستائر. شغل  بإطفاء املصابيح وإسدال  الغرفة  أظلم    -2
متوازية من احلائل ذي الفتحات املتوازية.

ضع اآلن شريحة األلومنيوم املقوسة واملصقولة جيًدا أمام الصندوق الضوئي. يجب وضع الشريحة أواًل بحيث    -3
يواجه اجلانب املقعر الضوء الصادر من الصندوق الضوئي كما هو مبني.

الحظ اجتاه الضوء املنعكس من اجلانب املقعر لشريحة األلومنيوم. سجل مشاهدتك هنا.   -4

مصباح كهربائي

صندوق ضوئي

صندوق ضوئي

 A4 فتحات ضيقةورقة بيضاء

شريحة ألومنيوم مصقولة

منظر علوي

اجلزء األول: الطاقة

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ
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كرر اخلطوة 3 بحيث يواجه اجلانب احملدب لشريحة األلومنيوم مصدر الضوء في هذه املرة.   -5

الحظ اجتاه الضوء املنعكس من الناحية احملدبة لشريحة األلومنيوم. سجل مشاهداتك هنا.   -6

كرر اخلطوة 3 مستخدًما املرآة املستوية بحيث يكون السطح العاكس مواجًها لشعاع الضوء الساقط بزاوية     -7
كما هو مبني.

الحظ اجتاه الضوء املنعكس من املرآة املستوية . سجل مشاهداتك هنا.   -8

 شريحة ألومنيوم
مصقولة

صندوق ضوئي

منظر علوي

منظر علوي

صندوق ضوئي

مرآة  مستوية

 حامل مرآة

الضوء
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من املشاهدات السابقة، اذكر ما يحدث عند سقوط حزمة أشعة متوازية من الضوء على أسطح عاكسة مستوية، 
ومحدبة، ومقعرة:

عند سقوط حزمة أشعة متوازية من الضوء على سطح عاكس مقعر سوف ... ... ... ... ... ... ... ... 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

عند سقوط حزمة أشعة متوازية من الضوء على سطح عاكس محدب سوف ... ... ... ... ... ... .... 
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ...
عند سقوط حزمة أشعة متوازية من الضوء على سطح عاكس مستو سوف ... ... ... ... ... ... .... 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ضع املرآة املقعرة على قطعة من مادة البالستيسني. وجه سطح املرآة العاكس نحو أجسام بعيدة خارج النوافذ    -9

مثل األشجار أو املباني.
ضع شاشة بيضاء أمام املرآة بحيث ينعكس الضوء على الشاشة. حرك الشاشة البيضاء لألمام واخللف حتى ترى    -10

صورة حادة مكونةعليها. صف مشاهدتك على الصورة املتكونة.

الصورة املكونة على الشاشة هي  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... .... مبا أن الصورة تتكون على الشاشة ، يقال أن الصورة .. ... ... ... ... ... ... 
ن  استبدل املرآة املقعرة باملرآة  احملدبة وباملرآة املستوية كلٌّ على حدة. ثم كرر اخلطوتني 9، 10. هل ميكن أن ُتكوِّ   -11

صورة لألشياء البعيدة على الشاشة ؟
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ضوء من األجسام 
البعيدة خارج النافذة

مرآة مقعرة

بالستيسني

حرك لألمام واخللف

شاشة بيضاء

اجلزء األول: الطاقة
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12-  انظر اآلن إلى املرايا املقعرة، واحملدبة، واملستوية. صف صورتك التي تراها في تلك املرايا.
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ...

األسئلة:
ماذا يحدث ألشعة الضوء املتوازية الساقطة على سطح عاكس مقعر؟   -1

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...

ماذا يحدث ألشعة الضوء املتوازية الساقطة على سطح عاكس محدب؟   -2
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...

ماذا يحدث ألشعة الضوء املتوازية الساقطة على سطح عاكس مستوى ملرآة؟   -3
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...

اذكر أحد تطبيقات املرايا احملدبة.   -4
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...

اذكر أحد تطبيقات املرايا املقعرة.   -5
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ...

الضوء
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نشاط ) 4 (: انكسار الضوء
الهدف: أن تعرض انكسار الضوء املار خالل قالب زجاجي.

األجهزة واملواد: 
- قالب زجاجي على شكل متوازي مستطيالت                        - صندوق ضوئي  

- ورقة مقاس A4                                                                - مسطرة  
- قلم رصاص  

 
اإلجراء واملشاهدات:    

ضع القالب الزجاجي عند مركز الورقة البيضاء مقاس A4. تتبع اخلط احمليطي للقالب الزجاجي على الورقة.   -1
جهز الصندوق الضوئي بفتحة مستطيلة ضيقة لكي ينتج شعاًعا دقيًقا من الضوء األبيض. وجه ذلك الشعاع    -2

الدقيق صوب زاوية أحد أوجه القالب الزجاجي كما هو مبني بالشكل.

استخدم قلمك الرصاص لتتبع الشعاع الساقط على الوجه )أ( للقالب الزجاجي. افعل نفس الشيء للشعاع    -3
املنبثق من الوجه )ب( للقالب الزجاجي.

أطفئ الصندوق الضوئي وانزع القالب الزجاجي. ارسم خطوًطا مستقيمة لتصل عالمتي القلم الرصاص حتى    -4
النقطة  النقطتني:  لربط  ا مستقيًما  أيًضا خّطً ارسم  واملنبثق.  الساقط  الضوء  لشعاعي  الزجاجي  القالب  حافة 
األولى حيث يسقط الشعاع الساقط على الوجه )أ(، واألخرى حيث يخرج الشعاع املنبثق من الوجه )ب(.

عادي ضوء  شعاع 
ساقط

شعاع ضوء منبثق

1

ب

3 2

4

عالمات بالقلم الرصاص

صندوق ضوئي

شعاع الضوء

منظر علوي

قالب زجاجي

أ

ب

اجلزء األول: الطاقة

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



17

ا عمودّيًا على الوجه )أ( عند النقطة حيث يسقط الشعاع الساقط على الوجه )أ(.  مستخدًما منقلة، ارسم خّطً   -5
ا على الوجه )ب( عند النقطة التي يخرج منها الشعاع املنبثق من الوجه )ب(. قس  ا عمودّيً ارسم أيًضا خّطً

وسجل الزوايا 1، 2، 3، 4.
الزاوية 1 = ...............................................................
الزاوية 2 = ...............................................................
الزاوية 3 = ...............................................................
الزاوية 4 = ...............................................................

من القياسات التي حصلت عليها. ماذا تستنتج من انكسار الضوء عند انتقاله من الهواء إلى داخل القالب    -6
الزجاجي؟ وباملثل ما رأيك بالنسبة النكسار الضوء عند خروجه من القالب الزجاجي إلى الهواء؟

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

األسئلة: 
ما الفرق بني االنعكاس واالنكسار؟   -1

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
كيف ينكسر الضوء إذا انتقل من وسط أقل كثافة إلى وسط أكثر كثافة؟   -2

..................................................................................

..................................................................................
تظهر العمالت املعدنية في قاع البئر وكأنها على عمق ضحل. فسر مشاهدتك موضًحا بالرسم.   -3

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
ما الذي يجعل الضوء ينكسر عند مروره من وسط إلى داخل وسط آخر؟   -4

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
اذكر أحد تطبيقات انكسار الضوء.   -5

..................................................................................

..................................................................................
الضوء
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نشاط  ) 5 (: طيف الضوء األبيض  
الهدف: ملشاهدة طيف الضوء األبيض.

األجهزة واملواد: 
- صندوق ضوئي له فتحة مستطيلة ضيقة                                    - منشور زجاجي 

 )A4( ورقة بيضاء مقاس -

اإلجراء واملشاهدات:    
ا لتنتج شعاًعا دقيًقا من  ضع املنشور الزجاجي عند مركز الورقة البيضاء مقاس A4. استخدم صندوًقا ضوئّيً   -1

الضوء األبيض، ثم وجهه نحو أحد أوجه انكسار املنشور كما هو مبني في الرسم التالي.

 
أظلم الغرفة بجذب الستائر وإطفاء األنوار. شغل الصندوق الضوئي. اضبط اجتاه الشعاع الساقط على املنشور    -2

الزجاجي بتدوير املنشور للحصول على العدد األقصى من ألوان الضوء املنبثقة من وجه االنكسار اآلخر.
ارصد ترتيب مكونات لون الضوء املنبثق من املنشور الزجاجي. ارسم ودون البيانات اخلاصة مبشاهدتك في    -3

الشكل التالي.

شعاع ضوء
منشور زجاجي

A4 ورقة بيضاء مقاس

صندوق ضوئي

اجلزء األول: الطاقة
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األسئلة: 
ما اسم العملية التي تفصل شعاع الضوء األبيض إلى مكونات ألوانه؟   -1

................................................................................

ما األلوان التي توجد في طيف الضوء األبيض؟   -2
................................................................................

اشرح كيف تنفصل مكونات اللون املختلفة عند مرور الضوء األبيض خالل املنشور الزجاجي.   -3
................................................................................
................................................................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................

الضوء
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نشاط  ) 6 (: لون األجسام  
الهدف: أن تدرس تأثير األضواء امللونة على األجسام امللونة.

األجهزة واملواد: 
- مصباح جيب                                                                     - أوراق ترشيح جيالتني ملونة  

- صندوق حذاء                                                                     - مقص أو سكني  
- ورق ملون أسود أو دهان أسود  

- أجسام ملونة )مشابك ورق ملونة ، مشبك شعر ، ممحاة .. إلخ ( .  

اإلجراء واملشاهدات:    
تناول صندوق حذاء مستغنى عنه. اقطع فتحة مستطيلة أو مستديرة في أعلى غطاء الصندوق. اقطع شريحة    -1

مستطيلة في أحد جوانب الصندوق بحيث ميكنك مالحظة أي جسم موضوع داخله.

غط األسطح الداخلية للصندوق بالطالء أو الورق األسود مستخدًما الدهان األسود والفرشاة.   -2
ضع مجموعة من األجسام امللونة الصغيرة داخل الصندوق. سجل ألوان األجسام التي تراها حتت ضوء أبيض عادي.   -3

                 اجلسم
                  اللون

ضع قطعة من ورق اجليالتني فوق فتحة الغطاء العلوي للصندوق. أظلم الغرفة وأضئ مصباح اجليب خالل    -4
الفتحة العلوية املغطاة بورقة اجليالتني.

مصباح جيب

ورق جيالتني ملون

اجلزء األول: الطاقة
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انظر اآلن خالل الفتحة املستطيلة الصغيرة و الحظ ألوان األجسام بالداخل مرة ثانية.   - 5
كرر تلك اخلطوة مستخدًما ألواًنا مختلفة من ورق اجليالتني ثم سجل مشاهداتك في اجلدول  التالي.   -6

األسئلة: 
هل تبدو جميع األجسام امللونة ذات لون واحد عند مشاهدتها حتت ضوء بألوان مختلفة؟   -1

.................................................................................
ملاذا نرى جميع األلوان املختلفة لألجسام املختلفة في الضوء األبيض العادي، وال نراها في اإلنارة امللونة؟   -2

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

لون اجلسم املشاهد في ضوء لون ورقة اجليالتنياجلسم ولونه في الضوء األبيض
مصباح اجليب خالل ورقة اجليالتني

الضوء
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نشاط  ) 7 (: الصورة التي تكونها آلة التصوير ذات الثقب 
الهدف: أن تدرس خصائص الصورة التي تكونها آلة التصوير ذات الثقب.

األجهزة واملواد:
                 - آلة تصوير ذات ثقب بشاشة مرنة                                                            - ورق مقوى
                 - ورق شبه شفاف )ورق شف(                                                                - ورق أسود 

                 - دبوس بؤري                                                                                        - شريط الصق

اإلجراء واملشاهدات:    
لف ورقة مقواة على شكل أنبوبة أسطوانية الشكل قطرها حوالي 10سم. استخدم الشريط الالصق في لف األسطوانة    -1
لالحتفاظ بشكلها األسطواني. وِلتْكِوين الشاشة، ألصق قطعة الورق شبه الشفاف فوق طرف األسطوانة كما هو مبني 

في الشكل.

ن أسطوانة أخرى. اجعل األسطوانة اخلارجية تنزلق حول  2-  لف ورقة مقواة أخرى حول األسطوانة األولى بحيث ُتكوِّ
األسطوانة الداخلية بسهولة بترك مساحة بني األسطوانتني تسمح بذلك. واآلن ألصق قطعة الورق األسود فوق طرف 

األسطوانة الثانية كما هو مبني أدناه.

ذات  التصوير  آلة  فتحة  مكوًنا  السوداء  الورقة  منتصف  في  فتحة صغيرة  اثقب  البؤري،  الدبوس  مستخدًما    -3
الثقب. أصبحت اآلن آلة التصوير ذات الثقب اخلاصة بك جاهزة للعمل.

4-  اضبط األسطوانتني بحيث تكون املسافة بني الثقب الدبوسي والشاشة حوالي 10سم. انظر إلى الشاشة خالل 
الطرف اخلالي آللة التصوير ذات الثقب. صف الصورة التي تشاهدها من حيث االجتاه.

الصورة املكونة على الشاشة هي .........................................................  
مبا أن صورًة جلسم بعيد الُتِقَطْت على الشاشة، فإن الصورة تكون ................................  
..................................................................................  

شاشة من ورق شبه شفاف
أسطوانة من ورق مقوى )كارتون(

فتحة دبوسية األسطوانة الداخلية

األسطوانة اخلارجيةأسطوانات متحركة

انظر خالل هذا الطرف

ورق أسود

اجلزء األول: الطاقة
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محتفًظا بعينك على الصورة املكونة على الشاشة، اضبط األسطوانتني بحيث تتغير املسافة بني الثقب الدبوسي    -5
والشاشة. صف التغيرات في الصورة املالحظة مع تغير املسافة.

- عندما تقل املسافة بني الثقب الدبوسي والشاشة فإن حجم الصورة يكون.........................  

- عند زيادة املسافة بني الثقب الدبوسي والشاشة فإن حجم الصورة يكون .........................  
األسئلة: 

خلص خصائص الصورة التي تكونها آلة التصوير ذات الثقب.   -1
.................................................................................
.................................................................................

أي خاصية من خصائص امتداد الضوء تؤدي إلى تكوين الصورة التي شاهدتها؟   -2
.................................................................................
.................................................................................

ارسم الصورة التي سوف تشاهدها على الشاشة للجسم التالي كما تراها خالل الكاميرا ذات الثقب.   -3

شاشة

آلة تصوير ذات ثقب

الضوء
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الكهرباء

A

قة
طا

 ال
ل:

ألو
ء ا

جلز
الفصلا

2
نشاط )1(: إعداد دائرة كهربائية, واستخدام أجهزة القياس 

الهدف: أن تعد دوائَر كهربائية وفًقا لرسومات بيانية للدوائر وألخذ القياسات.

األجهزة واملواد:

- خلية جافة )1.5( فولت                                 - مصباح كهربائي )1.5 فولت أو أعلى(
- أسالك توصيل ومشابك على شكل متساح          - مفتاح حتكم

- أميتر )مدى 3 أمبير(
- فولتميتر )مدى 3 فولت(

اإلجراء واملشاهدات:   
يبني الرسم البياني اآلتي للدائرة كيفية عمل مصباح اجليب.   - 1

صل الدائرة تارًكا مفتاح التحكم مفتوًحا.   - 2
في حالة  تركه  بعد  للمصباح  به عند مالمستك  ما حتس  املصباح، هل يضيء؟ صف  املفتاح والحظ  اقفل    - 3

تشغيل لبعض الوقت )دقيقة واحدة على سبيل املثال(.
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

واآلن افتح مفتاح التحكم، وصل جهاز األميتر على التوالي بالدائرة كما هو مبني في الشكل التالي . يجب أن    - 4
تؤدي النهاية الطرفية احلمراء )+( جلهاز األميتر في وصلتك إلى النهاية الطرفية املوجبة للخلية اجلافة، والنهاية 
االجتاه  ينحرف في  املؤشر سوف  فإن  وإال  اجلافة.  اخللية  السالبة في  الطرفية  النهاية  إلى  السوداء )ـ(  الطرفية 

اخلاطئ عند قفل مفتاح التحكم.

+    -

+    -

+       -
اجلزء األول: الطاقة
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اقفل اآلن مفتاح التحكم. يجب أن يتوهج مصباح اإلضاءة كما كان من قبل. سجل قراءتك للتيار أسفل:   -5
                 سريان التيار في الدائرة يكون ..........................................................

افتح اآلن مفتاح التحكم، وصل جهاز الفولتيمتر على التوازي مع املصباح كما هو مبني في الشكل التالي.    -6
يجب أن يؤدي طرف النهاية األحمر )+( جلهاز الفولتميتر إلى الطرف املوجب في اخللية اجلافة كما هو مبني 

في الشكل التالي.

اقفل مفتاح التحكم مرة أخرى. البد أن يتوهج املصباح بنفس القراءة السابقة على جهاز األميتر. سجل قراءة    -7
جهاز الفولتميتر. 

                قراءة الفولتميتر تكون ...............................................................
األسئلة: 

ما سبب اإلحساس بحرارة املصباح عند تشغيل مفتاح التحكم؟ ما التأثير الكهربائي الذي يجعل املصباح    -1
يتوهج؟

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

اذكر تغيرات الطاقة في الدائرة عند إغالق مفتاح التحكم.   -2
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 فولت مكان  التي تتوقع حدوثها في قراءات جهازي األميتر والفولتيمتر إذا استخدم مركم  التغيرات  ما    -3

اخللية اجلافة؟ ماذا يحدث للمصباح؟
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

من حيث الطاقة ماذا يقول لك اجلهد عبر املصباح؟   -4
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

A

V

+    -

+        -

+
-

الكهرباء
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نشاط ) 2 (: التأثير املغناطيسي للتيار 
الهدف: أن تستقصي التأثير املغناطيسي للتيار.

األجهزة واملواد :
         

)Ω1( مقاومة -                                           ) عدد اثنني مركم )كل منهما 2فولت -          
          - مفتاح حتكم                                                                               - مكعبان خشبيان صغيران

          - سلك نحاس سميك طوله حوالي 53سم وقطره 1مم                           - مسطرة نصف مترية
          - أسالك توصيل مزودة مبشابك                                                        - جهاز أميتر )سعه 5 أمبير(

          - بوصلة تخطيط

اإلجراء واملشاهدات:   

الكرة  جاذبية  ملجال  اجلنوب   - الشمال  اجتاه  في  تستقر  واجعلها  املنضدة  سطح  فوق  تخطيط  بوصلة  ضع    -1
األرضية.

م السلك النحاسي املثبت فوق املسطرة نصف املترية مباشرة أعلى بوصلة  مستخدًما املكعبات اخلشبية، َدعِّ   -2
التخطيط بحيث يكون موازًيا الجتاه إبرة البوصلة مباشرة وأعالها بنحو 1سم. أكمل باقي الدائرة الكهربائية 

كما هو مبني في الرسم التالي مستخدًما مركم 2 فولت.
                                                                                                         

                                                                                                                                 
                                                                                               

اقفل مفتاح التحكم, ثم الحظ مايحدث إلبرة البوصلة وسجل قراءة األميتر. اقفل الدائرة. )التتركها مفتوحة    -3
لفترة طويلة حيث يتسبب ذلك في سخونة السلك النحاسي واملقاومة 1 أوم بشدة(.

إبرة البوصلة ........................................................................  

قراءة األميتر تكون ...................................................................  

N

Ω1 مقاومة

مسطرة نصف متر بسلك 
نحاس سميك مثبت عليها

سلك توصيل مبشبك 
على شكل متساح

مكعب خشبي

A
+    -

+        -

اجلزء األول: الطاقة
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واآلن صل املركم 2 فولت اآلخر على التوالي مع املركم املوجود إلنتاج بطارية ذات فرق جهد 4 فولت كما هو    -4
مبني فيما يلي.

اقفل اآلن مفتاح التحكم مرة ثانية. الحظ وقارن انحراف إبرة البوصلة وقراءة األميتر بتلك في اخلطوة 3. سجل    -5
التالي )التترك الدائرة مفتوحة لفترة طويلة حيث أن تأثير حرارة التيار سوف يجعل  مشاهداتك في الفراغ 

السلك النحاسي واملقاومة يسخنان بشدة(.
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

األسئلة: 
ملاذا تنحرف إبرة البوصلة في اخلطوة 3؟ أي تأثير للتيار الكهربائي يجعلها تنحرف؟   -1

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

عند مقارنة مشاهداتك في اخلطوتني 3، 5، ماذا تستنتج بالنسبة للتأثير املشاهد وحجم التيار الكهربائي؟   -2
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
إذا عكست اجتاه سريان التيار في السلك النحاسي السميك، ما التغيير احملتمل مالحظته على إبرة البوصلة ؟          -3

              )قد جترب تلك احملاولة بعكس وصلتي املشبك بالسلك النحاسي في اخلطوة 3( .
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ω1 مقاومة

مسطرة نصف متر بسلك 
نحاس سميك مثبت عليها

سلك توصيل مبشبك 
على شكل متساح

مكعب خشبي

A
+       -+       -

+        -

الكهرباء
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اقترح طريقة أخرى لبيان نفس التأثير الذي ينتج عن التيار الكهربائي.   -4
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
اذكر اسمني لتطبيقني، أحدهما منزلي واآلخر صناعي يستفيدان من التأثير الذي الحظته والراجع إلى التيار    -5

الكهربائي.
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

اجلزء األول: الطاقة
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نشاط ) 3 (: املقاومة وسريان التيار 
الهدف: أن تستقصي تأثير املقاومة على سريان التيار، تأثيرات توصيل املقاومات مًعا على التوالي والتوازي.

األجهزة واملواد:
                - خلية جافة )1.5 فولت(                                             - أميتر )مدى 1.5 أمبير أو أعلى(

)Ω 5 ,Ω 3 ,Ω 1( أسالك توصيل مزودة مبشابك                                        - ثالث مقاومات -                
                - مفتاح حتكم ) توصيل (

اإلجراء واملشاهدات:   
صل اخللية اجلافة على التوالي بجهاز األميتر، واملقاومة Ω1، ومفتاح التحكم كما هو مبني في الشكل التالي:   -1

اقفل مفتاح التحكم . الحظ وسجل القراءة احلالية لألميتر في اجلدول التالي .   -2
افتح مفتاح التحكم. افصل املقاومة Ω1 واستبدلها باملقاومة Ω3. اقفل مفتاح التحكم والحظ قراءة األميتر مرة    -3

أخرى.
كرر اخلطوة رقم 3 مستخدًما املقاومة Ω5 في هذه املرة .   -4

سجل مشاهداتك على سريان التيار مستخدًما املقاومات املختلفة في اجلدول التالي .   -5

6-          من اجلدول السابق للقيم، ما االستنتاج الذي تتوصل إليه بالنسبة لسريان التيار في الدائرة واملقاومة في 
الدائرة؟

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ω / املقاومة
التيار / أمبير

135

مفتاح توصيل

أميتر

مقاومة

A

R

+
-

+       -

الكهرباء
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7-  صل اآلن املقاومة Ω1  واملقاومة Ω3 مًعا على التوالي كما هو مبني في الدائرة التالية.

اقفل مفتاح التحكم والحظ قراءة جهاز األميتر. افتح مفتاح التحكم بعد أخذ القراءة.   -8
قراءة األميتر هي .................... أمبير.  

9-  ومبقارنة القراءة احلالية بالقراءات في اجلدول السابق، ماذا تقول بشأن املقاومة املجدية أو الكلية للمقاومتني 
اللتني مت توصيلهما مًعا؟ ما االستنتاج الذي تصل إليه بالنسبة للمقاومة الفعالة للمقاومات التي مت توصيلها 

مًعا على التوالي؟
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

افصل املقاومتني Ω1 وΩ3 وأعد توصيلهما على التوازي كما هو مبني في رسم الدائرة التالية.   -10

                                                                                       أميتر

اقفل مفتاح التحكم والحظ قراءة األميتر. افتح مفتاح التحكم بعد أخذ القراءة.   -11
قراءة األميتر تكون ...........................................................أمبير.  

من القراءة احلالية ما رأيك بالنسبة للمقاومة الفعالة أو الكلية لكلتا املقاومتني التي مت توصيلهما على التوازي؟    -12
هل هذه القيمة التي حصلت عليها أعلى أم أقل من املقاومة Ω1 أو Ω3 التي استخدمت في الدائرة السابقة؟

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 Ω 1

Ω 3

 Ω  3 Ω  1

A          أميتر

A

+       -

+       -

+
-

+
-

اجلزء األول: الطاقة
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األسئلة: 
1-  اذكر التأثيرين لسريان التيار الذين الحظتهما من التجارب التي قمت بها حتى اآلن.

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

اعرض التأثير الثالث لسريان التيار, واذكر أحد تطبيقات هذا التأثير.   -2
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

اشرح معنى مقاومة املوصل.   -3
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ما تأثير توصيل املقاومات مًعا على التوالي؟   -4
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ما تأثير توصيل املقاومات مًعا على التوازي؟   -5
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

الكهرباء
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نشاط ) 4 (: مقاومة سلك مقاومة 
الهدف: أن تستقصي مقاومة سلك لسريان التيار الكهربائي.

األجهزة واملواد: 
- خلية جافة )1.5 فولت(                                                  - مفتاح حتكم  
- أميتر )مدى 1 أمبير أو أعلى(                                           - مسطرة مترية  

- أسالك توصيل مزودة مبشابك  
- سلك مقاومة طويل )1م (  

اإلجراء واملشاهدات:   
ثبت سلك املقاومة على املنضدة بشريط الصق حتى الينثني. ثم صل الدائرة كما هو مبني في الشكل التالي.    -1

إن أسالك التوصيل املزودة باملشابك سوف تنوع من طول سلك املقاومة املستخدم في الدائرة .

اقفل الدائرة والحظ قراءة جهاز األميتر. سجل مشاهدتك في اجلدول التالي . افتح مفتاح التحكم بعد أخد القراءة.   -2
غير اآلن موضع املشبك التمساحي كما هو مبني في الشكل التالي بحيث يزيد طول سلك املقاومة في الدائرة إلى    -3

30سم.

اقفل مفتاح التحكم  والحظ قراءة األميتر . افتح الدائرة بعد تسجيل مشاهدتك في اجلدول التالي .   -4
كرر اخلطوتني 3 ، 4 بحيث يزداد طول سلك املقاومة في كل مرة 10سم حتى تصل إلى طول 80سم .   -5

سلك مقاومة

20 سم

مشبك

شريط الصق

A

سلك مقاومة

30 سم

مشبك

شريط الصق

A

+       -

+       -

+
-

+
-

اجلزء األول: الطاقة
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القراءات:

من جدول قراءاتك السابق، ما االستنتاج الذي تصل إليه بشأن عالقة مقاومة السلك بطوله؟   -6
مقاومة السلك هي ...................................................................  

األسئلة: 
عن طريق رسم بسيط للدائرة، وضح كيفية االستفادة من سلك املقاومة للتحكم في توهج مصباح. اشرح    -1

كيف ستتحكم في التوهج.

..................................................................  

..................................................................

.................................................................

..................................................................  

..................................................................
ما عيب استخدام سلك مقاومة للتحكم في توهج املصباح؟   -2

........................................................................  

........................................................................

........................................................................

طول السلك / سم
القراءة احلالية / أمبير

20304050607080

الكهرباء

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



34

نشاط ) 5 (: خصائص التيار - اجلهد 
)أ( خصائص التيار - اجلهد ملقاومة 

الهدف: أن تستقصي خصائص التيار - اجلهد ملقاومة.

األجهزة واملواد: 
- مركم )2 فولت(                                                           -  محساس التيار ذو مدى مناسب   

- مقاومة متغيرة أو ناظم تيار )ريوستات (                            -  أسالك توصيل مزودة مبشابك
- محساس اجلهد ذو مدى مناسب                                       - مسجل بيانات  
)Ω1( مقاومة -                                                ) مفتاح حتكم  ) توصيل -  

 
اإلجراء واملشاهدات:   

صل الدائرة التالية:   -1

  

.Ω1 تأكد أن محساس التيار متصل على التوالي بالدائرة وأن محساس اجلهد متصل على التوازي باملقاومة   -2
احصل على ست مجموعات مختلفة من قراءات التيار واجلهد بتنويع التيار في الدائرة مستخدًما املقاومة    -3

املتغيرة.
 Ω1استخدم مسجل البيانات في كل مرة تستخدم فيها املقاومة املتغيرة لتسجيل سريان التيار خالل املقاومة   -4

والتيار املناظر عبرها. يجب توخي احلرص بحيث يتم االختيار الصحيح ملدخالت احملساس.

ا للتيار مقابل اجلهد. فرغ القراءات التي حصلت عليها في جهاز حاسوب, واطبع رسًما بيانّيً   -5

Ω 1

مسجل بيانات

محساس التيار

 محساس اجلهد

+       -

اجلزء األول: الطاقة
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األسئلة: 
ومع زيادة اجلهد عبر املقاومة  Ω1، كيف يتنوع سريان التيار خاللها؟   -1

.................................................................  

.................................................................

من الرســــــم البياني، كيف تصف العالقة بني سريان التيار خالل املقاومة Ω1، واجلهد عبر املقاومة Ω1؟   -2
..................................................................  
..................................................................

إذا استخدم تيار 3.2 فولت عبر املقاومة Ω1، ماذا سيكون سريان التيار الناجت خاللها؟   -3
..................................................................  
..................................................................

الكهرباء
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)ب( خصائص التيار - اجلهد ملصباح فتيلي 
الهدف: أن تستقصي خصائص التيار - اجلهد ملصباح فتيلي.

األجهزة واملواد: 
- 2 مركم )2 فولت لكل منهما(                                         - مصباح فتيلي )3.6 فولت(  

- ناظم تيار ) ريوستات ( أو مقاومة متغيرة                            - محساس تيار ذو مدى مناسب   
- محساس اجلهد ذو مدى مناسب                                        - مسجل بيانات

- مفتاح حتكم                                                                   -أسالك توصيل مزودة مبشابك   

اإلجراء واملشاهدات:   
1 - كون الدائرة التالية:                                

2 - تأكد أن محساس التيار موصل على التوالي مع الدائرة وأن محساس اجلهد موصل على التوازي مع املصباح.
للمقاومة  املنزلقة  الوصلة  املصباح. ركب  املتغيرة من طرف آلخر والحظ توهج  للمقاومة  املنزلقة  الوصلة  3 - حرك 

املتغيرة في الوضع الذي يجعل املصباح بالكاد يتوهج.
4 - مستخدًما مسجل البيانات سجل قيم التيار خالل املصباح واجلهد عبره.

التيار  قيم  أكبر. سجل  بصورة  يتوهج  املصباح  يجعل  الذي  االجتاه  في  املتغيرة  للمقاومة  املنزلقة  الوصلة  - حرك   5
واجلهد.

محساس التيار

محساس اجلهد

مسجل بيانات

+         -

اجلزء األول: الطاقة
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املتغيرة  للتيار واجلهد. كل وضع جديد للمقاومة  5 للحصول على أربعة مجاميع قيم مختلفة  كرر اخلطوة    - 6
سوف يجعل املصباح أكثر توهًجا.

ا للتيار مقابل اجلهد للمصباح الفتيلي. فرغ البيانات داخل احلاسوب وارسم رسًما بيانّيً  - 7

األسئلة: 
من الرسم البياني ماذا تقول عن سريان التيار خالل املصباح عند زيادة اجلهد عبره؟   - 1

..................................................................................

..................................................................................
صف الرسم البياني للتيار مقابل اجلهد للمصباح الفتيلي.   - 2

..................................................................................

..................................................................................
مبعلومية تعريف املقاومة: نسبة اجلهد إلى التيار، ماذا تقول عن مقاومة املصباح الفتيلي عند اشتداد اجلهد    - 3

عبره؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

الكهرباء
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مع  كهربائي  ل  موصِّ مقاومة  قيمة  تنوع   - جتربة  تصميم   :)  6  ( نشاط 
مساحة مقطعه العرضي

ل كهربائي مع مساحه مقطعه العرضي. الهدف: أن تعد جتربة الستقصاء تنوع مقاومة موصِّ

األجهزة واملواد: 
- أسالك مقاومة )مثل: نيكروم أو كونستانتني( وأدوات معملية شائعة.

املهمة: 
صمم دائرة كهربائية تساعدك على استقصاء كيفية تنوع مقاومة موصل كهربائي في شكل سلك مع مساحة 

مقطعه العرضي. وعند وصف اخلطوات واملشاهدات، يجب أن: 

)  ا ( ترسم رسًما لدائرة كهربائية لتوضيح مكوناتها.
) ب( حتدد اإلجراء الذي ستتبعه.

)جـ( تذكر الكميات التي يجب تثبيتها، وتلك التي يجب تغييرها.
) د ( تذكر أية احتياطات وقائية يجب اتخاذها.

اجلزء األول: الطاقة
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 نشاط ) 7 (: تدريب إثرائي
ختري اإلجابة الصحيحة:

1-  ............ مطلوب إليجاد تيار كهربائي يسري في دائرة كهربائية مغلقة.
) أ ( املقاومة                  )جـ( القدرة  

                )ب(  فرق اجلهد            ) د ( كمية الكهرباء

2- وحدة قياس املقاومة الكهربائية هي ............
               ) ا ( اجلول                      )جـ( الهيرتز
               )ب( األوم                      ) د ( النيوتن

3- تنتج ............ بسبب مرور في موصل التيار الكهربائي.
               ) ا ( سيولة                      )جـ( حرارة

               )ب( قطرات بخار          ) د ( برودة

4- وحدة قياس فرق اجلهد أو القوة الدافعة الكهربائية هي ............
               ) ا ( اجلرام اجلزيئي          )جـ( الفولت
               )ب( الكلفن                   ) د ( األوم

ل الكهربائي هي التي حتدد سريان التيار. 5-  ............ املوصِّ
               ) ا ( مقاومة                     )جـ( طاقة
               )ب( قدرة                       ) د ( تردد

6- وحدة قياس التيار الكهربائي أو قوة التيار الكهربائي هي ............
               ) ا ( األمبير                      )جـ( الكولوم
               )ب( الوات                     ) د ( الفولت

7- مقاومة السلك تزيد مع ............ 
               ) ا ( مساحة مقطعه          )جـ( طوله

               )ب( العوازل املغلفة له     ) د ( نوع السلك

8- ............ هو أداة األمان التي متنع السريان الزائد للكهرباء.
               ) ا ( مفتاح التوصيل         )جـ( املنصهر

               )ب( األميتر                     ) د ( الفولتميتر
9- وحدة قياس الطاقة الكهربائية هي...........

               ) ا ( الوات                      )جـ( النيوتن
               )ب( اجلول                     ) د ( الكولوم

الكهرباء
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10- ميكن االستفادة من التأثير  ............  للكهرباء في الطالء الكهربائي.
               ) ا ( الفيزيائي                  )جـ( امليكانيكي
               )ب( احليوي                   ) د ( الكيميائي

11- ميكن االستفادة من ............للتيار الكهربائي في رفع قطار صغير )لُعبة( في الهواء.
               ) أ ( الكهروحركية           )جـ( الكهروكيميائية

               )ب( الكهرومغناطيسية    ) د ( الكهروحيوية

12- يستخدم ............ لتشغيل اآلالت.
               ) أ ( الضوء الكهربائي        )جـ( املولد الكهربائي
               )ب( املجس الكهربائي      ) د ( احملرك الكهربائي 

الكهرباءاجلزء األول: الطاقة
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نشاط )1(: تعيني هوية أجزاء ووظائف اجلهاز التناسلي الذكري  
ا للجهاز التناسلي الذكري يبني الرسم منظًرا أمامّيً

- دون البيانات على التراكيب من أ - و.  1
أ  : ......................................................                                                                                        

ب: ......................................................

جـ: ......................................................

د : ......................................................

هـ: ......................................................

و : ......................................................
- )أ( اذكر اسم التركيب الذي يحمل حيوانات منوية فقط؟  2

........................................................................................
)ب( اذكر اسم التركيب الذي ينقل كاًل من احليوانات املنوية والبول؟   

........................................................................................

أ 

ب 

جـ

د

هـ

زةو
جه

األ
ج و

ماذ
الن

ين: 
لثا

ء ا
جلز

ا الفصل
1

التكاثر يف اإلنسان 
واألمراض اليت تنتقل جنسًيا

التكاثر يف اإلنسان واألمراض اليت تنتقل جنسًيااجلزء الثاين: النماذج واألجهزة
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3-     اذكر وظيفتني من وظائف التركيب )أ(.

) أ (     ............................................................................  

       )ب(     ............................................................................
4-     ملاذا يوجد التركيب )أ( خارج اجلسم؟             

..................................................................................    

                                 ..................................................................................    
 
 

اجلزء الثاين: النماذج واألجهزة
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نشاط )2(: تعيني هوية أجزاء ووظائف اجلهاز التناسلي األنثوي 
يبني الشكل التالي منظر اجلانب األيسر للجهاز التناسلي األنثوي.

ادرس الرسم، ثم أجب عن األسئلة التالية.

1 -    دون البيانات على التراكيب من )أ( حتى )و(.
أ  : ....................................................
ب: ....................................................
جـ: ....................................................
د : ....................................................
هـ: ....................................................
و : ....................................................

2 -    على الرسم:
أ - ضع عالمة )x( في املكان الذي عادة تقذف فيه احليوانات املنوية.

ب- ضع عالمة )y( في مكان حدوث عملية اإلخصاب.
جـ- ضع عالمة )z( في مكان منو اجلنني.

3 -    اذكر وظيفتني من وظائف التركيب )د(.
) أ (  ..............................................................................             

)ب(    .............................................................................  
4-     ماذا يحدث للتركيب )هـ( أثناء احليض؟

........................................................................................

........................................................................................

أ
ب

جـ

د
هـ

و

التكاثر يف اإلنسان واألمراض اليت تنتقل جنسًيا
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نشاط )3(: دورة احليض
يبني شكل 1 سمك بطانة الرحم عند األنثى أثناء دورة احليض التي تستمر 28 يوًما.

شكل 1
ميثل شكل 2 األيام الـ 28 في الدورة.

شكل 2
1  -  ظلل على شكل 2 ودون:

أ   -   األيام التي حتدث في أثنائها دورة احليض.
ب -  أكثر األيام احتمااًل النطالق البويضة من املبيض.

2 -    يخرج هرمون بعد التبويض إلى مجرى الدم. يسبب هذا الهرمون زيادة سمك بطانة الرحم.
أ  -   ماذا يسمى هذا الهرمون؟

.........................................................................................
ب -   ما اسم العضو الذي يفرز هذا الهرمون؟

.........................................................................................
جـ -   اذكر وظيفة أخرى لهذا الهرمون؟

.........................................................................................

األيام

شاء
ك غ

سم
حم

 الر
طني

تب

اجلزء الثاين: النماذج واألجهزة
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3-     بدأت دورة احليض عند أنثى في الثالث والعشرين من الشهر. أي األسابيع أكثر احتمااًل أن تكون البويضة قد 
خرجت فيه؟

  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة. 

السبتاجلمعةاخلميساألربعاءالثالثاءاالثننياألحداألسبوع

أ
ب
جـ
د

___1234

567891011

12131415161718

19202122232425

262728293031

التكاثر يف اإلنسان واألمراض اليت تنتقل جنسًيا
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نشاط )4(: احليوان املنوي، والبويضة عند اإلنسان
  الهدف: أن تالحظ تكوين احليوان املنوي، والبويضة في اإلنسان واملقارنة بني دوريهما.

األجهزة واملواد:
          املواد التي تظهر احليوان املنوي والبويضة عند اإلنسان قد تكون في صورة:

          أ - شريحة جاهزة التحضير للحيوان املنوي البشري.
          ب - شريحة جاهزة التحضير للبويضة البشرية.

اإلجراء واملشاهدات:   
1-     افحص تركيب احليوان املنوي والبويضة باستخدام الشرائح اجلاهزة.

ن البيانات على رأس وذيل احليوان املنوي. 2-    ارسم شكاًل مبسًطا يبني تركيب احليوان املنوي. دوِّ

ن البيانات على غشاء اخللية، والسيتوبالزم، ونواة البويضة. 3-     ارسم شكاًل مبسًطا للبويضة األنثوية. دوِّ

اجلزء الثاين: النماذج واألجهزة
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أسئلة:
1 - ما وظيفة ذيل احليوان املنوي؟

....................................................................................       

....................................................................................       

2 - اقترح سبًبا لصغر حجم احليوان املنوي عن البويضة.
....................................................................................       

....................................................................................       

 3 - اقترح سبًبا لكبر البويضة عن احليوان املنوي.
....................................................................................       

....................................................................................       

4 - ما األدوار املهمة التي يلعبها كل من احليوان املنوي والبويضة في التكاثر البشري؟
....................................................................................       

....................................................................................       
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نشاط )5(: الوراثة عند اإلنسان 
  األهداف: - أن تتعرف حدوث التنوع اجليني في اجلنس البشري.

       - أن تتعرف سيادة بعض اجلينات.

األجهزة واملواد:
          - بطاقات اختبار رؤية األلوان                              - مرآة

املهمة: 
1-    تتضمن املهمة جمع بيانات عن طريق إجراء مسح. واملطلوب منك معرفة عدد الطالب في صفك الذين

لديهم تنوع في اخلصائص التالية.  
أ - الرؤية )عمى األلوان أو الرؤية العادية(.  

ب- شحمة األذن )متصلة أم منفصلة(.  
.)A - B - AB - O( جـ- فصيلة الدم  

د- القدرة على ثني اللسان )هل يستطيع ثني اللسان أم ال(.  
تتبع أي فروق ظاهرة في عمى األلوان بني الذكور، أو اإلناث في فصلك.

2-    استنتج التنوع السائد في كل خاصية على أساس البيانات التي حصلت عليها.
          )كما تشير اخلاصية األكثر تكراًرا(.

اإلجراء واملشاهدات:   
1-     اعمل في مجموعات من أربعة طالب.
2-     استغرق 5 - 10 دقائق لتخطط كيفية:

أ-       إجراء مسح بسيط إليجاد عدد التالميذ في فصلك الذين لديهم تنوع في اخلصائص سالفة الذكر. خلص 
خطة املسح في اخلطوة 3.

شحمة أذن منفصلةثني اللسان

اجلزء الثاين: النماذج واألجهزة
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ب-    اعرض البيانات التي جمعتها. ميكنك إدخال البيانات في برنامج مثل ميكروسوفت إكسل، واستخدام 
البرنامج لعرض البيانات في صورة جدول أو رسم بياني.

3-     ملخص خطة املسح:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
4-     بيانات املسح:

االستنتاجات:

سؤال:
هل يتيح لك املسح تعميم االستنتاج على جميع سكان ليبيا؟ برر إجابتك.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
 

ملحوظات )إن ُوجدت(اخلاصية السائدةاخلاصية

الرؤية

شحمة األذن

فصيلة الدم

قدرة ثني اللسان
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ا  نشاط )6(: األمراض التي تنتقل جنسّيً
1-     يبني الرسم التالي األعضاء التناسلية لألنثى.

أ

ب

جـ

          دون البيانات على األعضاء )أ(، )ب(، )جـ(.

 أ  : ..........................................................

ب: ..........................................................

جـ: ..........................................................

اجلزء الثاين: النماذج واألجهزة
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ا. 2-     الصورة التالية تبني مريًضا يعاني من مرض انتقل جنسّيً

          أ- ما املرض الذي يعاني منه املريض؟

........................................................................................
          ب- ما اسم الكائن العضوي الذي يسبب املرض؟

........................................................................................

........................................................................................
          جـ - كيف ينتقل املرض؟

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
        د - إلى ماذا تشير كلمتي AIDS )إيدز( و HIV؟

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
        هـ - اذكر ثالث طرق ميكن أن ينتقل عن طريقها مرض اإليدز.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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مالحظات
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