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الوحدة الخامسة  /الضوء
 5ـ  1ما الضوء
•• الضوء  :هو شكل من أشكال الطاقة  ،يُمكننا من الرؤية .
•• للضوء مصادر متنوعة  ،منها :
 )1الطبيعي  :كالشمس ،
والنجوم
 )2صناعي  :كالمصباح ،
والشمعة

•• تُعد الشمس المصدر الرئيس للضوء على سطح األرض .
•• ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة .

• أحد مصادر الضوء الطبيعية يُسمى المُضيئات الحيوية  ،مثل :
اليراعة المُضيئة التي في الشكل المجاور .

 5ـ  2انعكاس الضوء
كيف نرى األشياء :
نحن نرى األشياء حولنا ألن األشعة الضوئية تنطلق من مصادرها (كالشمس  ،والشمعة )
في خطوط مستقيمة  ،وتنتشلر في كل االتجاهات  ،وحين سقوط هذه األشعة على
األشياء المختلفة فإن جزءا منها يرتد عن هذه األشياء فتصل األشعة الضوئية إلى
أعيننا فتحصل الرؤية .

• يُسمى ارتداد األشعة الضوئية عن سطح ما " انعكاسا ".
• القمر ليس مصدرا للضوء إال أنه يُمكننا رؤيته في السماء ؛ ألنه يعكس أشعة الشمس
الساقطة عليه إلى أعيننا .

 5ـ  3كيف نرى األشياء
ما الذي يحصل حين يصل األشعة الضوئية إلى العين
حين يسقط الضوء على مادة (شيء) فإن ذلك الضوء ينعكس عن المادة (الشيء) إلى العين
 ،فنراه .

ـ توجد في منتصف العين منطقة سوداء تسمى البؤبؤ  ،حيث يدخل الضوء من خاللها إلى
داخل العين .
ـ تتحكم فتحة البؤبؤ بكمية الضوء الذي يصل إلى العين .

 5ـ  4المواد الشفافة والمواد المُعتمة
• تُمرر األشياء شبه الشفافة جزءا من الضوء الساقط عليها .
• تُمرر األشياء الشفافة معظم الضوء الساقط عليها .
• تمنع األشياء المُعتمة الضوء من المرور من خاللها ؛ لذا ال نرى من خلفها .

 5ـ  5تكوّن الظِّالل
ـ تتكون الظالل حين تسقط األشعة الضوئية على مادة معتمة .
ـ يظهر الظل دائما على الجهة المقابلة للمصدر الضوئي .
ـ كلما اقترب مصدر الضوء من الجسم زاد طول الظل  ،وكلما ابتعد مصدر الضوء من
الجسم نقص طول الجسم .

 5ـ  6تغير اتجاه الضوء
ـ ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة  ،فاألشعة الضوئية ال تنحني وال تنثني خلف
األشياء  ،لذا ال يمكننا رؤية ما وراء المواد المعتمة .
ـ يستخدم البيرسكوب (منظار األفق ) في الغواصة لرؤية السفينة فوق سطح الماء .
ـ تستخدم المرايا في البيرسكوب لتغيير اتجاه الشعاع الضوئي .

•• حين يسقط الشعاع الضوئي على سطح مسقول مثل المرآة  ،فإنه ينعكس بزاوية
محددة ويغير مساره .
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الوحدة السادسة  /حركة األرض
 6ـ  1الليل والنهار
يتميز النهار بدفئه ؛ ألن الشمس تظهر فيه  ،بينما في الليل فإن درجات الحرارة
تكون أقل منها في النهار .
• نرى الشمس في النهار فقط .

 6ـ  2نمذجة الليل والنهار
ـ يحدث الليل والنهار نتيجة لدوران األرض حول نفسها في أثناء دورانها حول الشمس .
ـ يكون الوقت نهارا في منطقة ما حين يكون موقعها مواجها للشمس  ،ويكون الوقت
ليال حين يكون موقعها غير مواجه للشمس  ،لذلك يبدو أن موقع الشمس يتغير .

 6ـ  3دوران األرض حول محورها
• تدور األرض حول محورها  ،ويعرف هذا المحور بمحور الدوران  ،وهو عبارة عن خط
وهمي يمتد من القطب الشمالي ويمر بمركز األرض وينتهي عند القطب الجنوبي.

• يستغرق دوران األرض حول محورها دورة كاملة يوما كامال ( )24ساعة .
• يميل محور دوران األرض بزاوية معينة .
• يتعاقب الليل والنهار على سطح األرض ؛ وذلك بسبب دوران األرض حول محورها .

 6ـ  4مدار األرض
تدور األرض حول محورها ونتيجة لذلك يتعاقب الليل والنهار على سطح األرض في
الوقت نفسه .
وفي أثناء دوران األرض حول محورها  ،فإنها تدور أيضا في مدار حول الشمس .
• يُعرف المدار بأنه المسار الذي يأخذه جسم ما في أثناء دورانه حول جسم آخر نتيجة
لدوران األرض حول الشمس وميالن محمور دوران األرض  .تتعاقب الفصول األربعة على
سطح األرض .
• تحتاج األرض إلى ( )365يوما تقريبا حتى تكمل دورة كاملة حول الشمس .

الوحدة السابعة  /الكهرباء
 7ـ  1الدارة الكهربائية البسيطة
ـ الدارة الكهربائية  :هي المسار المغلق الذي يمر فيه الكهرباء .
تتكون الدارة الكهربائية من :
• بطارية .
• أسالك توصيل .
• مصباح كهربائي .
يضيء المصباح الكهربائي فقط إذا كانت الدارة مغلقة  .أما إذا لم توصل مكونات الدارة
مع بعضها بشكل صحيح فإن المصباح ال يضيء .

 7ـ  2تركيب دارة الكهربائية بسيطة
• تحتاج إلى المكونات اآلتية لتركيب دارة كهربائية بسيطة :
)1

سلك بملقطين .

)2

حامل مصباح .

)3

مصباح .

)4

حامل بطارية .

)5

بطارية .

• للحصول على دارة مغلقة يجب توصيل مكونات الدارة على نحو صحيح .
• حين تكون الدارة مغلقة فإن المصباح يضيء .

 7ـ  3المفاتيح
يوجد مكون آخر في الدارة الكهربائية هو المفتاح (القاطع)  ،نستخدم المفاتيح لتوصيل
الكهرباء أو قطعها عن المصابيح واألجهزة المختلفة  ،فمثال نطفىء المصابيح حين النوم
ليال  ،ونشغل التلفاز حين نرغب في مشاهدته .

ـ يستخدم المفتاح لفتح الدارة الكهربائية أو
إغالقها .

 7ـ  4أصنع مفتاحي الخاص
ـ يمكن استخدام مواد مختلفة لصنع المفاتيح .
ـ األنواع المختلفة من المفاتيح لها استخدامات مختلفة .
ـ يمكن صنع مفتاح (قاطع) باستخدام :
 )1قطعة من الخشب

 )2ومسامير

ومن ثم يوصل بدارة كهربائية  ،كما في الشكل .

 )3ومشبك ورق

 7ـ  5ما الكهرباء
•• يعرف التيار الكهربائي  :بأنه جُسيمات صغيرة جدا تتحرك في الدارة الكهربائية باتجاه
واحد .
ـ التيار الكهربائي يمر في الدارة الكهربائية المغلقة بشكل مستمر إلى أن يتم فتحها .
ـ ألن التيار الكهربائي ال يمكن رؤيته فإننا نستخدم نموذجا لوصف كيفية مروره .

 7ـ  6المواد الموصلة
• يوجد مواد تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خاللها تسمى موصالت
مثل  :الحديد والنحاس والماء وبعض المحاليل .
• تستخدم أسالك النحاس في توصيالت الدارة الكهربائية ألن النحاس مادة موصلة
للتيار الكهربائي .

 7ـ  6المواد العازلة
ـ تسمى المادة التي ال تسمح للتيار الكهربائي بالمرور فيها مادة عازلة .
ـ من األمثلة على المواد العازلة  :البالستيك والمطاط .
ـ يلبس العاملون بالكهرباء قفازات وأحذية سميكة من المطاط حفاظا على سالمتهم .
ـ يستخدم البالستيك لتغطية األسالك والقوابس والمفاتيح الكهربائية ألنه عازل جيد ،
فال يوصل الكهرباء .
• القابس  :هو أداة تسمح للتيار الكهربائي بالمرور فيها من المصدر الرئيس إلى الجهاز .
ـ يجب أن يكون القابس آمنا ؛ أي يمكن لمسه من دون حصول صدمة كهربائية .

الوحدة الثامنة  /القوة والطاقة
 8ـ  1القوة
• األجسام من حولنا إما متحركة وإما ساكنة .
• يسمى الجسم الذي ال يتحرك جسما ساكنا .
• من أنواع القوة  :السحب والدفع .
• تُحرك القوة األجسام الساكنة  ،وتوقف األجسام المتحركة .
• تغير القوة اتجاه األجسام المتحركة .

 8ـ  2قوة االحتكاك
• حين يتالمس جسمان معا فإن قوة تنشأ بينهما تسمى " قوة االحتكاك "
• تؤثر قوة االحتكاك في الجسم باتجاه معاكس التجاه حركة الجسم دائما  ،فهي تعيق
حركته  ،وتحاول إبطاءه .
• يزداد االحتكاك بازدياد خشونة الجسم .

 8ـ  3قوى التالمس
ـ يوجد قوى سخرها اهلل تعالى لنا في الطبيعة مثل  :الرياح لها القدرة على تحريك
المراوح  ،ودفع أشرعة السفن  .وكذلك الماء له القدرة على دفع األجسام وتحريكها .
•• قوى التالمس  :هي القوة التي تظهر حين يتالمس جسمان .
ـ من األمثلة على قوى التالمس  :قوة دفع الرياح  ،وقوة دفع الماء  ،وقوة االحتكاك .

 8ـ  4قوى التأثير عن بعد
• يتأثر كل شيء على سطح األرض ـ من كائنات حية وجمادات ـ بقوة تسمى "
الجاذبية األرضية "
• تعد قوة الجاذبية من قوى التأثير عن بعد  ،قتأثيرها ال يتطلب اتصاال بين األرض
واألجسام  ،وال تالمس بينهما .
• تتسبب الجاذبية األرضية بسحب األجسام نحو األرض .
• من أمثلة على قوى التأثير عن بعد  :قوة الجاذبية األرضية  ،والقوة المغناطيسية ،
وقوة الكهرباء الساكنة .

 8ـ  5الطاقة الحركية
• إن تناول الغذاء الصحي يمد أجسامنا بالطاقة الالزمة لممارسة حياتنا  ،فالمحرك
األساس ألي جسم هو الطاقة التي يمتلكها .
• تمتلك كل األجسام المتحركة طاقة تسمى " الطاقة الحركية "

ـ حين تركل الطفلة الكرة فإن طاقة من جسمها تتحول إلى طاقة حركية تحرك الكرة
وتدفعها إلى األمام .

الوحدة التاسعة  /الموارد الطبيعية في البيئة
 9ـ  1الموارد الحية في البيئة
• يعيش اإلنسان في بيئات متنوعة  ،ويعتمد على الموارد الطبيعية المتوفرة في
البيئة .
• من الموارد الطبيعية :
 )1النباتات  :يعتمد اإلنسان على النباتات في
غذائه بشكل كبير  ،ولكن ال تقتصر الفائدة
على الغذاء فهناك استخدامات أخرى للنباتات
منها صنع الكثير من األدوات التي يحتاجها
اإلنسان من األخشاب المأخوذة من األشجار .
 )2الحيوانات  :من الموارد الحية  ،تعد بعضها
مصدر غذاء اإلنسان كاألغنام والدواجن

وال تقتصر اإلفادة منها على الغذاء إنما يمكن اإلفادة من أصوافها وأوبارها حيث تدخل
في صناعة المالبس واألغطية وغيرها .
• يصدر األردن انتاجه من الموارد الطبيعية الحية إلى دول العالم  ،ويستورد ما يحتاج
إليه منها .

 9ـ  2الماء في الطبيعة
ـ تسمى حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها " دورة الماء في الطبيعة ".
ـ تتوزع المياه على سطح األرض إلى مياه سطحية ومياه جوفية .
ـ الماء في الطبيعة إما ماء مالح  ،مثل مياه البحار  ،أو ماء عذب  ،مثل مياه األنهار .

 9ـ  3النفط
ـ تعتمد الحياة الحديثة على استهالك الطاقة في كل شيء  ،ويُعد النفط من المصادر
المهمة للطاقة .
ـ نستفيد من النفط في تشغيل المصانع  ،وتحريك وسائل النقل  ،والتدفئة  ،وفي
انتاج كثير من المواد التي نستخدمها في حياتنا اليومية .
ـ أصل النفط كائنات حية بحرية دقيقة دفنت بقاياها قبل ماليين السنين في
الطبقات الرسوبية  ،وبسبب الضغط والحرارة تحولت إلى نفط .
مراحل تكون النفط

 9ـ  4أثر احتراق النفط في البيئة
ـ يؤدي استخدام النفط وحرقه إلى تلوث البيئة  ،حيث يتسبب حرق النفط في زيادة غاز
ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي .
وهذه الزيادة تمنع األرض من فقدان الحرارة في الليل مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة
على سطح األرض  ،وإلحاق األذى بالبيئة ومكوناتها .
ـ يؤثر االعتماد على النفط سلبا بشكل كبير في البيئة والجو (المناخ) .

 9ـ  4المعادن والصخور
• يعتمد اإلنسان كثيرا في حياته على الموارد غير الحية في الطبيعة من معادن
وصخور .
ـ المعدن  :هو مادة صلبة توجد بشكل طبيعي في الصخور  ،أصلها ليس من الكائنات
الحية  ،وتمتلك ألوانا مميزة لها  ،ولها استخدامات كثيرة في حياتنا .
ـ الصخر  :هو مادة طبيعية صلبة تكونت بطرائق مختلفة.
• بعض الصخور تحوي نوعا واحدا من المعادن  ،وبعضها يحوي أكثر من نوع من
المعادن  ،كما أنها قد تحتوي على مواد أصلها من كائنات حية .
•• سميت البتراء بالمدينة الوردية بسبب لون صخورها المميز .

