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بسم   ا	 الر�ن الرحيم
مقدمة

     إن هذا الكتاب دليل لألستاذ، يرافق كتاب التلميذ للعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا 

كتاب  استعمال  كيفية  على  األستاذ  يساعد  فهو  املتوسط.  التعليم  من  الثالثة  للسنة 

التلميذ 7 الصف وخارجه.

8تلف   7 حتض:ه  بتدعيم  لألستاذ  تسمح  وبيداغوجية،  تعليمية  عناصر  يتضمن     

العمليات التعلمية والتعليمية.

* و Hذا، وضحنا كل وحدة من وحدات الكتاب باألركان التالية:

- الوحدة � ال�نامج: يضم اجلزء املقرر 7 الLنامج.

- اختياراتنا البيداغوجية: يشرح املسعى املتبع 7 الكتاب.

- اقتراح تنظيم التعلمات: يقترح فيه س: الدرس والنشاطات 7 الصف وخارجه.

- توضيحات حول النشاطات: Yتوي على توجيهات وإرشادات عملية حول النشاطات.

- حلول بعض التمارين: يقدم حلوال موجزة ملعظم األسئلة والتمارين الواردة 7 الكتاب.

* باإلضافة إ_ توضيح كل مشروع تكنولوجي 7 األركان التالية:

- املشروع � ال�نامج: يضم اجلزء من الLنامج اخلاص باملشروع.

- اقتراح لتنظيم املشروع: يقترح توزيعا زمنيا ملختلف اخلطوات املقترحة من أجل 

   إجناز املشروع.

- توضيحات حول املشروع: Yتوي على إرشادات عملية تساعد على إجناز املشروع.

* كما تضمن الدليل ملحقا Yتوي على تكملة تعليمية iص «النمذجة» و«الوضعية 

اإلشكالية»، وتكملة علمية 7 الطاقة و7 الضوء. 

    7 األخ: نأمل أن يستجيب الكتاب ودليله إ_ بعض متطلبات التغي: 7 إطار 

إصالح منظومتنا التربوية. ولن تكون مساqتنا املتواضعة مكتملة دون أراء زمالئنا 7 

امليدان، فإننا ننتظر مالحظاִדم حول الكتاب ودليله لإلثراء أكثر.  

                                                                         وا	   و�   التوفيق                          
                                                                             املؤلفون
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ـــــــخلخجلطـٍـظüَّسٌخخ��١خأل 11
خؤئ���Ðخõط

خعصآلـخؤ	خهٌّ 8h ( دروس) + 3h ( أ . م ) + 4h ( مشاريع).

األعمال املخ�يةالوحدات التعلميةالوحدات

- التحول الكيميائي.- منذجة التحول الكيميائي.
- التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول 

الكيميائي.

-  تفاعل اإلحتراق.

- كتابة معادلة تفاعل كيميائي.- معادلة التفاعل الكيميائي.- إ$فاظ الذرات � حتول كيميائي.

- بعض العوامل املؤثرة � التحول 
الكيميائي. 

- بعض املؤثرات ال5 تتحكم � حدوث 
وتوجيه التحول الكيميائي.

- تأث= سطح التالمس و درجة احلرارة � 
التحول الكيميائي. 

 � الكيميائية  التحوالت  عن  للتعب%  الكيميائي  التفاعل  منوذج  يوظف 
احلياة اليومية.

ألهֱَקـئÐخõطـخ١خأل

• تقدمي التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

• تقدمي معادلة التفاعل بالكتابة الرمزية لتفاعل كيميائي. 

• إظهار تأث= بعض العوامل احلركية البسيطة على توجيه التحول الكيميائي.
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خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- احتراق فحم هيدروجي� (امليتان، - التحول الكيميائي.
ال�وبان أو البوتان)،... 

- التحليل الكهربائي للماء.
- مناقشة الظواهر املالحظة باستعمال 

جداول التحول الكيميائي. 

- يستعمل اجلداول 
للتمييز بني املواد 

االبتدائية واملواد الناجتة 
من التحول الكيميائي.

توجيهات: التحول الكيميائي ظاهرة معقدة، نواجته متعددة وميكن الكشف عن بعضها.

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- التفاعل الكيميائي 
كنموذج للتحول 

الكيميائي.

- اعتمادا على مناقشة بعض الظواهر 
 J النشاطات املنجزة J املالحظة

الوحدة التعلمية رقم (1) لتب� مفهوم 
التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول 

الكيميائي. 

- يعرف بأن التفاعل 
الكيميائي هو منوذج 

للتحول الكيميائي.

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).

 1. التحول الكيميائي. 

 2. التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.



خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

توجيهات: التفاعل الكيميائي هو حصيلة للمتفاعالت (ال� �تفي) والنواتج ال� تظهر 
عند احلالة النهائية.

لدراسة  تعرض  أن  للتلميذ  سبق  فقد  املادة،  حتوالت  لدراسة  امتداد  الوحدة  هذه    
للمادة، من خالل نشاطات جتريبية عديدة ومتنوعة، مكنته من  الكيميائية  التحوالت 
التحوالت  عن  ومتييزها  جهة،  من  التحوالت  هذه  لشرح  اجلزيئي  النموذج  توظيف 
بالنماذج  الكيميائي  التحول  متثيل  على  الدراسة  وركزت  أخرى.  جهة  من  الفيزيائية 

اجلزيئية من خالل أمثلة بسيطة دون اإلشارة إQ مفهوم التفاعل الكيميائي.
      ومبا أن Zال املادة وحتوالִדا X السنة الثالثة متوسط يقدم مقاربة أولية ملفهوم التفاعل 
الكيميائي بنمذجته، ومتييزه X األخ`  مبعادلة كيميائية ولكن بإدراك أن ما ميكن تر\ته 
كميا مبعادلة أو تفس`ه بالنماذج اجلزيئية، عن التحول الكيميائي، ال يشكل اليقني  وأنه 
من غ` املمكن عادة معرفة كل العمليات ال� تتم X الواقع. ومن أجل كل هذا، اقترحنا 
العودة إQ بعض األمثلة (حتليل املاء بالكهرباء، احتراق فحم هيدروجيg،...) للتفصيل 
فيها أكثر، وذلك بإبراز تأث` شروط التجربة على املالحظة (احتراق ينتج أو ال ينتج 
التفك` حول مشاركة أو عدم مشاركة نوع كيميائي X حتول  الفحم مثال)، وإثارة 

وكيف، لتفس`  التحول الكيميائي بنموذج يدعى اصطالحا التفاعل الكيميائي.
   ومبا أن التحول الكيميائي ظاهرة معقدة، ينبغي تبسيطه بنموذج معّين (التفاعل الكيميائي) 
من خالل دعوة التلميذ إQ نشاطات جتريبية وتوثيقية جديدة متدرجة الصعوبة، يركز فيها 

على املالحظة الدقيقة والتفس` وشيء من التحليل (قصة ماء جافيل مثال).

2.1. األعمال املخ�ية (العمل باألفواج).

 العمل املخ�ي: تفاعل االحتراق X التدخني.

منذجة التحول الكيميائي
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ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3

    ونظرا لصعوبة النمذجة � هذا املستوى، نوظف الصعوبات ال رافقت التلميذ � 
7تلف النشاطات، جلعلها ُحّجة على ضرورة النمذجة (مع العلم أن طرائق النمذجة � 
العمليات التعليمية/التعلمية ليست جديدة  على التلميذ الذي بدأ يتعود  عليها)، فنقف 
بالتساؤل عند مثال احتراق البوتان للتأسيس األوF ملفهوم التفاعل الكيميائي. ويطلب 

عندئذ من التلميذ تطبيق هذا النموذج على التحوالت الكيميائية ال مر ֲדا من قبل.
     إضافة إa كل هذا، اقترح نشاط جتريبـي حول موضوع التدخني، على شكل عمل 
g7ي، يسمح للتلميذ باكتساب بعض الكفاءات التجريبية من جهة وتوظيف االحتراق 

� احلياة اليومية علميا واجتماعيا من جهة أخرى.
بعض   � الكيمياء  أiية  يدرك  جتعله  وثائقية  بطاقة  للتلميذ  قدمت   ،mاألخ و�     

الصناعات وحتسسه مبشاكل البيئة املرتبطة «بالرفاهية الكيميائية».

  احلجم الساعي: 3 سا.درس + 2 سا.عمل ��ي. 
   1: التحول الكيميائي.
* احلصة األو�: 1سا.د.

vري التلميذ مع أستاذه جتارب tص االحتراق من خالل النشاطني (1) و(2) ليالحظ 
الفرق � النواتج حسب املتفاعالت املستعملة (فحم هيدروجيw أو معدن) وبأي كيفية.

* احلصة الثانية: 1سا.ع م. 
يواصل إجناز التجارب الكيميائية، لكن من نوع آخر من التحوالت الكيميائية ليست 

باالحتراق و ذلك من خالل النشاطني (3) و (4).
* احلصة الثالثة: 1سا.د. 

العلمية  املصطلحات  بـ"فهم  اخلاصة  األساسية  الكفاءة  لتنمية   (5) النشاط  يستغل 
بتحليل نص علمي حول  العلمية"،  النصوص  استخراج اخلالصات من  والتقنية، � 



موضوع ماء جافيل. كما ميكن لألستاذ أن يقترح على التالميذ � هذه احلصة �موعة 
متارين للحل.  

    � البيت: - الشروع � حل التمارين.

2: التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.
احلصة األو�: 1سا.د.

إجناز النشاط (1) بطرح التساؤل حول احتراق البوتان، للوصول إ5 منذجة هذا املثال 
بتفاعل كيميائي، J املرور إ5 النشاط (2)، أين يطلب من التالميذ تطبيق منوذج التفاعل 

الكيميائي على أمثلة أخرى سبق تناوMا.
� البيت: يواصل التالميذ حل التمارين .

احلصة الثانية: 1سا. ع.م
تناول البطاقة التجريبية : تفاعل االحتراق � التدخني.

� البيت: - اإلطالع على البطاقة الوثائقية:
                                    " الكيمياء واإلنسان". 

            - إجناز واجب مa`، يقدم فيه التلميذ حلوال لتمارين [ددها األستاذ.

سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

 1. التحول الكيميائي.                                                                
      م النشاط األول: احتراق فحم هيدروجي%.

- ال ميكن أن نالحظ النواتج نفسها عندما ننكس البيشر(أو أنبوب اختبار) فوق Mب 
القداحة. إذا كان البعد بني اللهب والبيشر صغiا جدا، يالحظ تشكل الفحم (ظهور 
الفحم  ثنائي أكسيد  باإلضافة إ5 غاز  الزجاج،  املاء ) على   ) طبقة سوداء) وضباب 
CO، الذي يكشف عليه باستعمال ماء الكلس.كما [تمل أن ينتج كذلك غاز أحادي 

2
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البيشر، فال يالحظ تشكل  بعيدا نسبيا عن  اللهب  إذا كان  أما   .CO الفحم  أكسيد 
الفحم. 

الكيميائي  التحول  منذجة  عند  التالميذ  بني  املالحظة   4 االختالفات  هذه  تستغل   -
الحتراق البوتان. ينبغي إذن على األستاذ جتنب الفصل 4 املوضوع 4 هذه املرحلة، 

واحترام Iتلف املالحظات املؤسسة من طرف التالميذ، بغية توظيفها فيما بعد. 

 م النشاط الثا�: احتراق الزنك � ا�واء.
- عندما نربط النشاط (1) بالنشاط (2)، فإن هذا األخN يسمح للتلميذ باإلجابة عن 
احتراق  بني  النواتج  التمييز 4  الوحدة، وWص  مدخل  عند  مهم، سبق طرحه  سؤال 
الفحوم ا`يدروجينية واحتراق املعادن.كما يعت^ هذا النشاط فرصة ليتدرب التلميذ على 

التحليل الدقيق لفقرة علمية. 

 م النشاط الثالث: من أكسيد النحاس إ� النحاس!
- ي^ز هذا النشاط التجريd نوعا أخر (غN االحتراق) 4 دراسة التحوالت الكيميائية، 
أو  الكشف...)،  ؛  املمارسة  ؛  (التركيب  التجريبية  الطريقة   4 سواء  جديدة،  بإثارة 
4 طبيعة التحول، الذي يبني كيفية ما يستخلص منها النحاس (من األسود إl األkر 

األجري!!). 
بإجراء  التالميذ،  على  قبل عرضه  النشاط  هذا  أن rضر جيدا  األستاذ  على  ينبغي   -

التجربة مسبقا مرة على األقل، مع مراعاة ما يلي:
                    - إجناز التركيب املناسب.  

.CuO و C خليط ستكيومتري من Nحتض -                    
                    - التسخني باحترام قواعد األمن والنظافة ملدة تفوق 10 دقائق.

- يدل تعكر ماء الكلس على انطالق غاز ثنائي أكسيد الفحم. تسخني خليط من 
التحول  الفحم وأكسيد النحاس األسود ينتج النحاس وثنائي أكسيد الفحم، فهذا 
حتول كيميائي، حيث املواد االبتدائية هي الفحم وأكسيد النحاس األسود، أما املواد 

النهائية فهي النحاس وثنائي أكسيد الفحم .



 م النشاط الرابع: التحليل الكهربائي للماء.
- مت التطرق % السنة الثانية متوسط إ� التحليل الكهربائي للماء، دون التفصيل فيه. 
9تاج التلميذ % هذه السنة العودة إليه بتذك4 % شكل تقومي. فالتلميذ هو املع* هنا 
بالتخطيط واإلجناز واإلجابة على األسئلة املطروحة، B يتناول مثاال آخر، يدعم به بناءه 

ملفهوم التفاعل الكيميائي.

 م النشاط اخلامس: قصة ماء جافيل.
- النشاط (5) فرصة أخرى، يتدرب فيها التلميذ على حتليل النصوص العلمية، لتنمية 
من  اخلالصات  استخراج   B والتقنية،  العلمية  املصطلحات  «فهم  بـ  اخلاصة  كفاءته 
النصوص العلمية»، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يسمح له نص" قصة ماء جافيل" 
- ذو بعد تارbي- باكتساب معارف جديدة % الكيمياء (أنواع أحرى من التحوالت 
ميدان   % علمية  ثقافة  وميثل  الكيميائية)،  األنواع  لبعض  كيميائية  صيغ  ؛  الكيميائية 
البناء  التلميذ  لدى  تدعم  املطروحة،  األسئلة  عن  اإلجابة  أن  إ�  باإلضافة  التنظيف. 

التدرmي ملفهوم التفاعل الكيميائي.

 2. التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.                                 
        النشاط األول: كيف أمنذج احتراق البوتان ؟ 

- نظرا لصعوبة النمذجة % هذا املستوى، ومبا أن تناولنا nا يشكل مقاربة أولية فقط، 
احتراق  حول  التساؤل  طرح  مبنهجية  ولكن  التعلم،  على  التعليم  يغلب  النشاط  فإن 
البوتان، وبتوظيف الصعوبات الz مر ֲדا التلميذ % النشاط التجريx السابق «احتراق 
فحم هيدروجي*»، يصل من خالل النقاش إ� منذجة هذا املثال بتفاعل كيميائي. فيكون 

هذا املثال مرجعا تعليميا لنمذجة ~تلف التحوالت الكيميائية موضوع الدراسة.

 م النشاط الثا6: منذجة التحوالت الكيميائية.
- يوظف % هذا النشاط مفهوم التفاعل الكيميائي، بإجراء تطبيق على أمثلة لتحوالت 
كيميائية سابقة، فيطلب من التالميذ تطبيق منوذج التفاعل الكيميائي على هذه األمثلة،  

مبلء جداول ملخصة لذلك:
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منذجة التحول الكيميائي

قبل التفاعل بعد التفاعل

األنواع الكيميائية H2O  H2 
 , O2

منوذج التفاعل الكيميائي H2O  H2 
 , O2

 أ/ احتراق الزنك � ا�واء:  

قبل التفاعل بعد التفاعل

األنواع الكيميائية Zn  ,  O
2
  ,  N

2
ZnO  ,  N

2 
 , O

2

منوذج التفاعل الكيميائي Zn  ,  O
2
  ZnO  

ب/ التحليل الكهربائي للماء:

قبل التفاعل بعد التفاعل

األنواع الكيميائية CuO  ,  C  CO
2 
, Cu, C, CO

منوذج التفاعل الكيميائي CuO  ,  C CO
2
 , Cu

جـ/ تفاعل أكسيد النحاس مع الكربون:

بطاقة جتريبية
    تفاعل االحتراق � التدخني.

لتنمية  فرصة  التجريبية  البطاقة  هذه  تعد   -
بعض الكفاءات التجريبية للتلميذ كاملالحظة 
واألدوات،  املواد  بعض  والتعامل مع  العلمية 
الكشف   / معارفه  يوظف  ذلك  إ5  إضافة 

عن بعض األنواع الكيميائية.  
بني  التمييز  من  األو5  التجربة  متكنه  -كما 

اإلحتراق والتفكك احلراري.

اإلحتراق

التفكك احلراري



1-  التفاعل الكيميائي منوذج يفسر التحول الكيميائي. 
للماء، ميكن منذجته إ� تفاعل  الكهربائي  بالكهرباء يسمى التحليل  املاء  2-  حتول 

كيميائي، املتفاعل فيه هو املاء والناجتني /ا غاز  األكسجني وغاز ا�يدروجني.   
3- ال ميكن منذجة حتول احلديد مع الك3يت بتفاعل كيميائي. خطأ

  - ميكن متثيل التفاعل الكيميائي بالنماذج اجلزيئية. صحيح
  - تبقى جزيئات البوتان Gفوظة خالل احتراقه A ا@واء. خطأ

  - تفاعل الك3يت مع احلديد A ا@واء ينتج أكسيد احلديد. خطأ 
4- تكشف عن غاز ا@يدروجني بتفرقعه أمام عود ثقاب مشتعل بلهب أزرق.

  - تكشف عن غاز األكسجني باشتعال عود ثقاب على وشك االنطفاء.
التام  التام ينتج املاء وغاز ثنائي أكسيد الفحم فقط. أما االحتراق غ[  5- االحتراق 

فيمكن أن ينتج مثال الفحم واملاء وغاز أحادى أكسيد الفحم.
6- التمييز بني التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي:  

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

 A ثقافة علمية وصحية العمل املخ3ي يعت3 فرصة الكتساب  - إضافة إ� ذلك، فإن 
الوقت نفسه. وA التجربة الثانية، يتعلم التلميذ كيف ينجز تركيبا Gكما ومناسبا، مستعينا 

بعدة أدوات، للتعرف على نواتج حتول كيميائي ما (هنا نواتج احتراق مادة التبغ).   
األدوات واملواد املستعملة:

حوض زجاجي ؛ قارورة بالستيكية ؛ أنبوب إنطالق مكوع الطرفني؛ أنبوب على شكل 
حرف U؛ سدادتان؛ قطن؛ ماء الكلس؛ تبغ؛ علبة عود ثقاب.

- وننصح األستاذ بإجراء هذه التجربة مسبقا قبل إجرائها مع التالميذ للتحكم فيها.
مع  أجنزه  الذي  املخ3ي  العمل  حول  تقريرا  األخ[   A التلميذ  uرر  أن  ينبغي   -

wموعته.

14

منذجة التحول الكيميائي



15

منذجة التحول الكيميائي

8 - كل تفاعالت االحتراق تنتج املاء. خطأ
  - ميكن منذجة احتراق غاز امليثان � ا�واء بتفاعل كيميائي. صحيح

- كل املواد احلاضرة � بداية التحول الكيميائي متفاعالت. خطأ
  - الكربون فحم هيدروجي3. خطأ

9 – التحوالن الكيميائيان:
     - احتراق قطعة من الورق.

     - ظهور بقعة بيضاء على سروال أسود بسبب ملسه ماء جافيل.
10- أ. احتراق فحم اخلشب � الكانون : تفاعل كيميائي    

     ب. إحتراق احلديد � غاز األكسجني داخل قارورة مسدودة Nعل كتلة Mتوى 
القارورة:  ال تتغ�.     

     جـ- عندما يتفاعل البوتان مع غاز األكسجني، نتحصل على: املاء. 
.(g) 11- كتلة احلديد املتفاعلة:  1.7 غ

.(g) كتلة غاز األكسجني املتفاعلة:  0.7 غ -    
.(g) كتلة أكسد احلديد الناتج: 2.4غ -    

12- خالل تفاعل كيميائي Zتفي املتفاعالت وتظهر مواد جديدة نسميها النواتج، 

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ

      - � احلالة املجهرية: نستعمل النموذج اجلزيئي حيث اجلزيء يبقى Mفوظا � 
التحول الفيزيائي وغM cفوظ � التحول الكيميائي.

      - � احللة العيانية: نعتمد على املالحظة حيث التحول الفيزيائي ال ينتج أنواعا 
كيميائية جديدة عكس التحول الكيميائي.

7-        ثنائي أكسيد الكربون + املاء   →  األكسجني + البوتان
               األكسجني + ا�يدروجني   →  املاء

                          كiيت احلديد    →  الك)يت + احلديد
                    ثنائي أكسيد الكربون  →  األكسجني + الكربون



.SO
2
16- أنا خط#، عدمي اللون، أتسبب � الزكام. أنتمي لعائلة الك
يت.من أكون؟ 

  . أنا عدمي اللون، رائح4 كريهة(رائحة البيض الفاسد). أنتمي كذلك لعائلة الك
يت. 
.H

2
S  من أكون ؟

.Cl
2
  . أنا خط# جدا، أصفر 9ضر اللون، أسبب االختناق. من أكون ؟  

  . أنا «اخلائن» الكب# ألنB عدمي اللون والرائحة. إنB األكثر ?ا، أظهر من خالل 
.CO  االحتراق السيئ. من أنا ؟

17 - أ  . املتفاعالن: األملنيوم و أكسيد احلديد الثالثي. 
          . الناجتان: األلومني واحلديد.

 
Al

2
O

3
      ب. الصيغة الكيميائية لأللومني: 

.(kg) ما يقارب 2 كغ (g) جـ. كتلة احلديد الناجتة : 2074غ      
19- األجسام النقية ال4 ميكن منذجة احتراقها إZ تفاعل كيميائي أحد نواجته على األقل 

هو غاز ثنائي أكسيد الكربون هي: امليثان؛ الكربون ؛ أحادي أكسيد الكربون. 
21- أمثلة لتحوالت كيميائية:

- حاسة السمع: انفجار غاز املدينة.
- حاسة الشم: انطالق غازات gا روائح مميزة مثل رائحة البيض الفاسد.

- حاسة اللمس: حتول العجني إZ خبز مثال.
- حاسة الذوق: حتول احلليب يغ# ذوقه.

- حاسة البصر: تغ# اللون (حول السكر إZ كراميل).

خكٌّـئÐخõخسٌّ

ولكتابة حصيلة هذا التفاعل، نكتب أ?اء املتفاعالت على يسار سهم، ونكتب النواتج 
على اليمني؛ فمثال، عند اصطناع املاء nرق غاز اgيدروجني � غاز األكسجني، يكون 

املاء هو الناتج والغازان املذكوران rا املتفاعالن.
13- ال يستهلك مصباح التوهج املشتعل غاز األكسجني.

16
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خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

ا�فاظ الذرات  التفاعل  الكيميائي 22خالُّضحلְـק

الكيميائي،  التفاعل  تفاعل كيميائي عند كتابة معادلة  الرمزي لكل  التمثيل  توجيهات:- 
.(s,l,g,aq) :لول مائي) أي�تذكر احلالة الفيزيائية لألجسام (صلب، سائل، غاز، 

 

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- ا5فاظ الذرات 1 
التفاعل الكيميائي.

- معادلة التفاعل 
الكيميائي.

- باالعتماد على األنشطة 
السابقة  يكتب معادالت 

التفاعالت الكيميائية وذلك 
بتطبيق ا5فاظ الذرات من 

خالل مبدأ ا5فاظ املادة.

- يعرف أن ا5فاظ املادة 
ناتج عن ا5فاظ الذرات 1   

التفاعل الكيميائي.
- يكتب معادلة التفاعل 

الكيميائي.

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).

 معادلة التفاعل الكيميائي 

2.1. األعمال املخ8ية (العمل باألفواج).

 العمل املخ8ي: كيف أكتب معادلة تفاعل كيميائي؟
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خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2
     هذه الوحدة امتداد لدراسة التحوالت الكيميائية، و ميكن اعتبارها كتتويج لكل ما 
اكتسبه التلميذ من معارف حول املادة وحتوالִדا، إذ يتمكن التلميذ $ #اية الوحدة من 
التعب8 عن التفاعل الكيميائي مبعادلة بسيطة، تسمى معادلة التفاعل الكيميائي، مستعمال 

الرموز والصيغ الكيميائية ومعامالت ستيكيوميترية بسيطة عند احلاجة.
الذرات خالل حتول كيميائي  الستيكيومترية من حتقيق اCفاظ  املعامالت       متكنه 

وبالتاG اCفاظ الكتلة.
     مت إختيار النشاطات بكيفية تسمح للتلميذ بالتعامل مباشرة وبطريقة متدرجة الصعوبة 
التلميذ خالل  التفاعالت الN مر عليها  التفاعل الكيميائي، حيث مت اختيار  مع معادلة 

.Qالوحدة األو
التبسيط و وضع حوصلة بسيطة ألهم ما ميكن مالحظته خالل حتول        من أجل 
التفاعل (املتفاعالت  الداخلة $  الكيميائية  البداية بإحصاء األنواع  كيميائي، اكتفينا $ 

والنواتج)، ومن a كتابة صيغ ورموز الذرات املكونة `ا ( $ النشاطني (1)، (2)).
     إن العمل على متثيل التفاعل برموز، a مبجسمات، للفت انتباه التلميذ إQ عدد 
ذرات كل نوع قبل وبعد التفاعل، وبالتاG إثارة تساؤالت عنده، حf يتمكن من الربط 
بني عدد وأنواع الذرات من جهة، وقانون اCفاظ الكتلة من جهة أخرى، وذلك خالل 
حتول كيميائي، ليستنتج أنه: خالل تفاعل كيميائي، ال يوجد ا�فاظ للجزيئات ولكن 

+ب أن يتحقق ا�فاظ الذرات نوعا وكما، ويكون ذلك بنسب معينة.
الكيميائي مبعادلة  التفاعل  للتلميذ فرصة لكي يعn عن       و$ مرحلة موالية، أحتنا 

بسيطة، ويواز#ا من أجل حتقيق قانون اCفاظ الكتلة.
 Nيا حول بعض التجارب ا`امة، الrاألخ8 ارتأينا أن نقدم للتلميذ جانبا تار $      
منهم:  نذكر  العلماء،  بعض  أعمال  من خالل  وحتوالִדا،  للمادة  العلماء  نظرة  غ8ت 
كافنديش، بريستلي، الفوازييه. وتسمح له مبواصلة بناء معارفه بتناسق مع تطور علم 

الكيمياء، كما يدعم ֲדا حبه لتقصي املعرفة والبحث واحترام العلماء.       

إ�فاظ الذرات  التفاعل الكيميائي
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ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3

      احلجم الساعي: 3 سا.درس + 1 سا.عمل ��ي.        
* احلصة األو�: 1سا.د.

   - اعتمادا على اجلداول والنماذج اجلزيئية، يتحقق من افاظ الذرات � التفاعل 
الكيميائي من خالل النشاطات (1)، (2)، (3).           

* احلصة الثانية: 1سا.ع م. 
   - من خالل تنفيذ البطاقة التجريبية"كيف أكتب معادلة تفاعل كيميائي؟"، يشرع 

التلميذ � تعلم كيفية حتديد حصيلة التفاعل الكيميائي.
� البيت: - حتضG النشاطات (1)، (2)، (3)، اخلاصة بالفقرة الC تتناول كتابة  
  معادلة التفاعل الكيميائي مع االستعانة بالبطاقتني املنهجيتني رقم (2) و رقم (3).

* احلصة الثالثة: 1سا.د. 
الفرصة إلجراء تصحيح  واستغالل  القسم،  السابقة مع كل  النشاطات  مناقشة   -   

أعمال التالميذ اخلاصة بكتابة معادالت التفاعالت الكيميائية.
   � البيت: - حل متارين.
* احلصة الرابعة: 1سا.د.

   - مناقشة حلول بعض التمارين.
� البيت: - االطالع على البطاقة الوثائقية.

سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

   ا-فاظ الذرات � التفاعل الكيميائي. 
   النشاط األول: احتراق فحم هيدروجي/.

- مت اختيار البوتان املوجود � القداحة لسهولة استعما]ا، ولعدم وجود خطورة كبGة 
� التعامل معها، كما أن هذا النشاط يسمح للتلميذ بالتعرف على `يطه، حيث يتمكن 

إ�فاظ الذرات  التفاعل الكيميائي
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من معرفة إسم املادة املميعة املوجودة داخل خزان القداحة (البوتان).
- يتم ضبط الشعلة باستعمال مفتاح تدفق الغاز، وذلك من أجل احلصول على !ب أقل 

صفرة ممكنة، أي جعل االحتراق شبه تام.
.Eاملالحظة والتعب H ينمي كفاءاته Lعن كل مالحظاته، ح Eيعطى للتلميذ فسحة للتعب -

- يوظف كفاءاته H التنبؤ، فيكشف على غاز ثنائي أكسيد الكربون.
يستغل  املقترح،  اجلدول  على شكل  وتلخيصها  والنواتج،  املتفاعالت  إحصاء  بعد   -
معطيات اجلدول للتحقق من ا_فاظ الكتلة، وذلك باقتراح املوازنة H عدد الذرات، من 

أجل حتقيق إ_فاظ نوع وعدد الذرات.

  النشاط الثا�: تفس� التحليل الكهربائي للماء.
- مت اقتراح هذا النشاط، ليسمح للتلميذ بتحقيق ا_فاظ نوع  وعدد الذرات خالل تفاعل

كيميائي، وذلك من خالل استعمال النماذج اجلزيئية.

   النشاط الثالث: تفاعل الك!يت مع احلديد.
- يسمح هذا النشاط للتلميذ بتوظيف مكتسباته حول التفاعل الكيميائي، وباخلصوص 

قانون ا_فاظ الذرات، نوعا وكما.

    معادلة التفاعل الكيميائي.
  النشاط األول: احتراق الكربون.

متناسبة،  املتفاعالت يكون بنسب كتلية  الكيمائي بني  الفاعل  أن  التلميذ  - يستنتج   
وعليه قد kتفي كل املتفاعالت أو إحداها فقط، وبذلك يتوقف التفاعل.

- يستعمل التلميذ النماذج اجلزيئية H تفسE التفاعل.
- يدرك أن ا_فاظ الكتلة راجع ال_فاظ الذرات، و ليس ال_فاظ اجلزيئات.

 

   النشاط الثا�: أكتب املعادالت لبعض التفاعالت الكيميائية.
- يسمح هذا النشاط للتلميذ بتوظيف معارفه حول التفاعل الكيميائي ومعادلة التفاعل 

الكيميائي، و يتدرج فـ: 
   * يكتب معادلة انطالقا من مكتسباته القبلية حول تفاعل معني.

إ�فاظ الذرات  التفاعل الكيميائي
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   * يكتب معادلة انطالقا من معرفة املتفاعالت والنواتج لتفاعل معني.
   * يقرأ معادلة تفاعل كيميائي !هريا وعيانيا.

  النشاط الثالث: أكتب املعادالت لبعض التفاعالت الكيميائية.
- يوظف التلميذ من خالل األمثلة املقترحة 2تلف مكتسباته حول التفاعل الكيميائي، 

ومعادلة التفاعل الكيميائي.
بطاقة جتريبية

    كيف أكتب معادلة تفاعل كيميائي؟ 
- هذه البطاقة التجريبية فرصة لتنمية بعض الكفاءات التجريبية للتلميذ، كالتخطيط إلجناز 
جتربة، تسمح بتفسM ظاهرة (هنا، اإلحتراق)، حيث يكون التلميذ، مطالبا بوضع بروتوكول 
جتريV، لتفسM اإلحتراق املعاش يوميا S املطبخ، ولكي يصل S األخM إQ كتابة حصيلة 

التفاعل الكيميائي، املعX عنها مبعادلة كيميائية.
- إذا كان الغاز املحترق هو امليتان، تكون معادلة اإلحتراق التام:

CH
4
 + 2 O

2
 → CO

2
 + 2 H

2
0

- إذا كان الغاز املحترق هو البوتان، تكون معادلة اإلحتراق التام:
2 C

4
H

10
 + 13 O

2
 → 8 CO

2
 + 10 H

2
0

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

1- ميثل الرقم S (2) الكتابتني التاليتني:
CO : عدد ذرات األكسجني S جزيء غاز ثنائي أكسيد الكربون، أي ذرتني.

2
 *    

    * 2CO: عدد جزيئات غاز أول أكسيد الكربون، أي جزيئتني.
2 - نوع وعدد الذرات املكونة حلمض الستياريك (الشمع):

إ�فاظ الذرات  التفاعل الكيميائي
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C18 H36 O2 �ض الستياريك        

نوع الذرة (C)كربون (H)هيدروجني (O)أوكسجني
العدد 18 36 2

3- االستنتاج: يتكون جزيء ك*يتات النحاس البيضاء من: ذرة !اس (Cu) وذرة 

.(O) وأربع ذرات أكسجني (S) ك*يت
4- األشكال ال? متثل سائال (l):م" 6 ".      

  - األشكال ال? متثل صلبا (s):م" 1 " و" 3 ". 
  - األشكال ال? متثل غازا (g):م" 2 " و" 4 " و" 5 ".

  - األشكال ال? متثل هواء:م" 2 " و" 5 ".
.Ca و  C و  Cu :الكتابات ال? متثل الذرات -  

  .N2 و  SO2 و  C2H6 و  O2 و  CO :الكتابات ال? متثل اجلزيئات -  
6- نوع وعدد الذرات ال? تكون جزيء الكحول اإليثيلي:

C2 H5 OH جزيء الكحول اإليتيلي        

نوع الذرة (C)كربون (H)هيدروجني (O)أوكسجني
العدد 2 6 1

 .2H2O :7 الكتابة ال? متثل جزيئ? ماء هي

 8 – موازنة املعادالت الكيميائية:

                                2 H
2
O(l)  →  2 H

2
(g) + O

2
(g)

             2 C
2
H

6
(g)

 
 +  7 O

2
(g)

 
 →  4 CO

2
(g) + 6 H

2
O(l)

                CH
4
(g) 

 
 +  2 O

2
(g)

 
 →  CO

2
(g) + 2 H

2
O(l)

(C
2
H

6
O(l)  + 3 O

2
(g)

 
 →  2 CO

2
(g) + 3 H

2
O(g               

9 – * املواد املتفاعلة: غاز ثنائي أكسيد الكربون وQلول ثنائي هيدروكسيد الكالسيوم.
* املواد الناجتة:  كربونات الكالسيوم  وماء.

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ

إ�فاظ الذرات  التفاعل الكيميائي
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* التعب عن التفاعل حرفيا:
  ماء + كربونات الكالسيوم → %لول ثنائي هيدروكسيد الكالسيوم + غاز ثنائي أكسيد الكربون

 10- املعادلة:
  C

3
H

8
(g) → 3 CO

2
(g)  +  4 H

2
O (l)                                   

غ متوازنة، عدم وجود األكسجني ; املتفاعالت. أي قانون إ5فاظ املادة غ %قق.
- املعادلة:

2 H
2
(g) + O

2
(g) → 2 H

2
O (l)

متوازنة. أي قانون إ5فاظ الذرات %قق.
 - املعادلة:

2 C
4
H

10
O(g)   + 8 O

2
(g)

  → 8 CO
2
(g) + 10 H

2
O(g)

غ متوازنة لعدم إ5فاظ ذرات األكسجني.

SO
2
16 - خط، عدمي اللون، أتسبب ; الزكام. أنتمي لعائلة الكFيت. من أكون؟  

  . أنا عدمي اللون، رائحU كريهة (رائحة البيض الفاسد). أنتمي كذلك لعائلة الكFيت. 
H

2
S  من أكون ؟

Cl
  . أنا خط جدا، أصفر Yضر اللون، أسبب االختناق. من أكون ؟  2

  . أنا «اخلائن» الكب ألن^ عدمي اللون والرائحة. إن^ األكثر \ا، أظهر من خالل 
CO  االحتراق السيئ. من أنا ؟

خكٌّـئÐخõخسٌّ

إ�فاظ الذرات  التفاعل الكيميائي
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بعض العوامل املؤثرة  التحول الكيميائيخالُّضحلְـק 33

خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- عامل درجة احلرارة 
(ارتفاع أو ا�فاض درجة 

احلرارة).
- عامل سطح التالمس.
- عامل تركيب املزيج 

االبتدائي.

- احتراق فحم هيدروجي* 
(امليتان، ال7وبان أو البوتان)،... 

- التحليل الكهربائي للماء.
- مناقشة الظواهر املالحظة 
باستعمال جداول التحول 

الكيميائي. 

- يستعمل اجلداول 
للتمييز بني املواد 

االبتدائية واملواد الناجتة 
من التحول الكيميائي.

(عامل  دراسة  تكون موضوع  أن  األخرى، دون  العوامل  بعض  تذكر  قد  توجيهات: - 
الضغط، عامل الزمن...).

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).
بعض العوامل املؤثرة 3 التحول الكيميائي

2.1. األعمال املخ;ية (العمل باألفواج).

العمل املخ;ي: ما تأثS درجة احلرارة وسطح التالمس على التفاعل الكيميائي؟ 
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بعض العوامل املؤثرة    التحول الكيميائي

خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

   يعمق التلميذ من خالل هذه الوحدة مكتسباته حول التفاعل الكيميائي، وذلك من 
بعض  على  جتريبيا  ليتعرف  اليومي،  -يطه  من  موادا  مستعمال  بسيطة،  جتارب  خالل 
العوامل املؤثرة 3 سرعة التفاعل الكيميائي. كما تسمح له بتطوير قدراته 3 جو عمل 
Gاعي، وفق أفواج مصغرة للتالميذ، وتسمح له كذلك بإبراز مهارته اخلاصة 3 تقصي 

املعرفة.
   كان اختيارنا لنشاطات بسيطة متعمدا، حJ نسمح للتلميذ بالتعرف أكثر على -يطه، 
وذلك بربط ما تعلمه حول التفاعالت الكيميائية مبختلف التفاعالت الQ يالحظها 3 
-يطه، كما نسمح له كذلك بالنشاط خارج الصف، لسهولة التعامل مع املواد املقترحة 

إلجراء التجارب.
   يستحسن قبل بدء هذه النشاطات حتض_ وثيقة حول ^تلف املصطلحات الQ \ب 

أن يفهمها التلميذ، ويستعملها األستاذ عند الضرورة، نذكر ما يلي:

* التفاعل الكيميائي: عملية يتم خالfا تفكك جزيئات املتفاعالت، لتتشكل جزيئات 
جديدة للنواتج.

* درجة احلرارة: عامل مؤثر 3 سرعة التفاعل الكيميائي،  إذا زادت درجة احلرارة، 
تزداد سرعة اجلزيئات، وبالتاl زيادة التصادمات بينها. ونقصان درجة احلرارة يؤدي 

إp العكس متاما.

* سطح التالمس: عامل مؤثر 3 التفاعل الكيميائي، إن تكب_ سطح التالمس يزيد من 
سرعة التفاعل.

* التركيز: املادة املضافة لزيادة تركيز مزيج. عامل مؤثر 3 سرعة التفاعل الكيميائي، 
إذا زاد التركيز زادت التصادمات، وبالتاl تزداد سرعة التفاعل الكيميائي.
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بعض العوامل املؤثرة    التحول الكيميائي

زيادة  إ�  تؤدي  الضوئية،  الشدة  زيادة  التفاعل،  سرعة   � مؤثر  عامل  الضوء:   *
التفاعل  تزداد سرعة  وبالتا�  اجلزيئات،  التصادمات بني  زيادة  اجلزيئات، ومنه  سرعة 

الكيميائي.

* الضغط: عامل مؤثر � التفاعل الكيميائي، تؤدي زيادة الضغط إ� زيادة سرعة اجلزيئات، 
ومنه زيادة التصادمات بني اجلزيئات، وبالتا� زيادة سرعة التفاعل الكيميائي.

* الوسيط: مادة أو مزيج يغ1 من سرعة التفاعل الكيميائي.

    � البطاقة التجريبية مت إقتراح دراسة عاملني مؤثرين على التفاعل الكيميائي � جو 
الكيميائية  املواد  التعامل مع  التلميذ بتوظيف مكتسباته ومهارته �  املخI، حG منكن 
وأدوات املخI، وكذا نفتح أمامه Nيطا علميا Mفزه على إبراز قدراته، ومواهبه الشخصية 

� العمل داخل جو Wاعي، من أجل البحث واإلستقصاء.
    و� األخ1، ومن أجل ربط ما نعلمه التلميذ حول التفاعالت الكيميائية، وبصفة 
خاصة حول العوامل املؤثرة � التفاعل الكيميائي، اقترحنا بطاقة وثائقية " تأث1 بعض 
العوامل � صناعة مادة بالستيكية (متعدد اإليثلني)"، ملا للمواد البالستيكية من أ`ية � 

حياتنا اليومية. 

ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3

      احلجم الساعي: 2 سا.درس.        
 

* احلصة األو�: 1سا.د.
- جترى النشاطات g ،(4) ،(3) ،(2) ،(1)يث تكون هنا التجارب توضيحية، يركز 

فيها األستاذ على اجلانب الكيفي.
� البيت: - حتض1 النشاط (5) من طرف التالميذ، واالطالع على البطاقة الوثائقية 
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بعض العوامل املؤثرة    التحول الكيميائي

سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

  بعض املؤثرات تتحكم � حدوث وتوجيه التحول الكيميائي.

* عامل درجة احلرارة.

النشاط األول: من +تفي األول؟
التفاعل، ومت  احلرارة على سرعة  تأث� درجة  باستنتاج  للتلميذ  النشاط  - يسمح هذا 
اختيار مواد من +يطه املباشر، وهي مواد غ� مكلفة، ميكنه اقتناؤها من +يطه اليومي.

التفاعل الكيميائي  املاء، لعدم إدخال عامل آخر يؤثر 9  - تراعى الكمية نفسها من 
(عامل التركيز).

ميكن  واملالحظة،  التجريبية  كفاءاته  بعض  توظيف  أجل  من  الفرصة  للتلميذ  يترك   -
أن يكون العمل وفق أفواج، من أجل حث التالميذ على تبادل اآلراء، ومن S صقل 

مهارات التعب� واملالحظة والتقصي.
- يستنتج أن سرعة هذا التفاعل الكيميائي تزداد بزيادة درجة احلرارة، فهي عامل مؤثر 

9 التفاعل الكيميائي.
- يوظف التلميذ مكتسباته حول املادة وحول التفاعل الكيميائي، وكذا تأث� درجة 
إضطراب  من  يزيد  احلرارة  درجة  زيادة  أن  ليعرف  اجلزيئات،  حركة  على  احلرارة 

 اخلاصة باملوضوع:  "تأث� بعض العوامل 9 صناعة مادة بالستيكية".
  

* احلصة الثالثة: 1سا.د. 
- ميكن إجناز التجارب الواردة 9 البطاقة التجريبية: "ما تأث� سطح التالمس ودرجة احلرارة 

على التفاعل الكيميائي؟"، وباخلصوص إذا j ينجز من قبل النشاطني (1) و(3).
.noالبيت: - حل بعض التمارين وتقدميها 9 شكل واجب م �
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بعض العوامل املؤثرة    التحول الكيميائي

اجلزيئات ويزيد من سرعاִדا، وهنك احتمال أك� حلدوث تصادمات عنيفة فيما بينها، 
وبالتا/ زيادة سرعة التفاعل الكيميائي.

النشاط الثا�: هل يؤدي تسخني السكر دوما إ� نفس الناتج؟
إ0  فباإلضافة  احلرارة،  لدرجة  آخر  تأث9  على  بالتعرف  البسيط  النشاط  هذا  يسمح   -
تأث9ها على سرعة التفاعل، فقد تؤثر على نواتج التفاعل الكيميائي، فتغ9ها كلية. كما 
هو احلال بالنسبة للسكر S هذا النشاط، إذ Qصل على كراميل بالتسخني اللطيف، بينما 

Qصل على فحم بالتسخني الشديد. 

 * عامل سطح التالمس.
النشاط الثالث: ماذا /دث عند سحق قرص فوار؟

التلميذ،  لدى  التماس  فكرة سطح  تقريب  النشاط،  هذا   S األو0  اخلطوة  كانت   -
إذ تسمح اخلطوة األو0 بإعطاء فكرة بسيطة، إذ أن الكمية نفسها من املادة - وهي 
متماسكة - يكون سطح تالمسها أقل مما هو عليه لو كانت مسحوقا، أو على شكل 

أسالك أو خيوط.
- يقصد بسطح التالمس السطح املوافق للجزيئات املشكلة للجدار اخلارجي من اجلسم 
املادي، فمثال إذا كان شكل اجلسم مكعبا، فإن اجلزيئات املشكلة ألوجه املكعبة هي 

الl تشكل سطح التالمس األول.
- يستنتج أن تكب9 سطح التالمس يعm زيادة اجلزيئات املتفاعلة، وبالتا/ زيادة سرعة التفاعل.

مالحظة:
  سطح التالمس الذي يؤثر S التفاعل هو ذلك السطح املشترك بني املتفاعالت.

 * عامل تركيب املزيج اإلبتدائي.
 

النشاط الرابع: تنظيم Bب موقد بAن.
 - يسمح هذا النشاط للتلميذ بتوظيف مهاراته التجريبية حول إشعال وإطفاء موقد 
بpن. ومن خالله التعرف على عامل آخر من العوامل املؤثرة على التفاعل الكيميائي، 
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بعض العوامل املؤثرة    التحول الكيميائي

1- الكتلة عامل مؤثر على التفاعل الكيميائي. خطأ
  - درجة احلرارة عامل مؤثر على التفاعل الكيميائي. صحيح

  - سطح التالمس ليس عامال مؤثرا على التفاعل الكيميائي. خطأ 
  - معادلة التفاعل الكيميائي هي متثيل للعوامل املؤثرة على التفاعل الكيميائي. خطأ

2 - إن عامل  تركيب املزيج االبتدائي، يؤثر / التفاعل الكيميائي، ويغ) من طبيعة 
النواتج املتحصل عليها.

4 - شرح <هري لكيفية تأث) عامل درجة احلرارة على التفاعل الكيميائي:

إذ أن عامل تركيب املزيج االبتدائي عامل مهم / توجيه التفاعل الكيميائي، قد يزيد أو 
ينقص من سرعة التفاعل كما ميكنه أن يغ) من نوع و/أوكمية النواتج.

 * عوامل أخرى.
النشاط اخلامس: أتعرف على بعضها...

احتمال  زيادة   Rوبالتا اجلزيئات،  املسافات بني  تنقص من  الضغط  زيادة  الضغط:   *
حدوث تصادمات فيما بينها، مما يزيد من سرعة التفاعل. 

* التركيز: زيادة التركيز يع^ زيادة عدد اجلزيئات / احلجم نفسه، أي زيادة سرعة 
التفاعل.

زيادة  أو  أجل حدوثها  من  الضوء   aإ cتاج  الكيميائية  التفاعالت  بعض  الضوء:   *
.(bronzage ) رار البشرةhسرعتها، مثل: عملية التركيب الضوئي، ا

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ
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بعض العوامل املؤثرة    التحول الكيميائي

من  يزيد  مما  اجلزيئات،  اضطراب  يزيد  املتفاعالت،  حرارة  درجة  زيادة  عند      
�ا  املكونة  للذرات  ليسمح  تفككها،  إ,  يؤدي  الذي  العنيف،  تصادماִדا  احتمال 
درجة  نقصان  حالة  و7  النواتج،  متثل  استقرارا،  أكثر  جديدة  جزيئات  بتشكيل 
تصادمات  حدوث  إمكانية  من  يقلل  مما  اضطرابا،  أقل  اجلزيئات  تكون  احلرارة، 
التفاعل. وتنشيط  حلدوث   Gأك فرصة  تعطي  احلرارة  درجة  زيادة  أن  أي  عنيفة، 

واحتمال  التفاعل،  وتوجيه  حدوث  على  مساعد  كيميائي  نوع  هو:  الوسيط   -  5
بتشكيل  �ا  املكونة  للذرات  يسمح  مما  تفككها،  إ,  يؤدي  الذي  العنيفة،  تصادماִדا 
جزيئات جديدة، أكثر استقرارا، متثل النواتج، و7 حالة نقصان درجة احلرارة، تكون 
أن زيادة  إمكانية حدوث تصادمات عنيفة، أي  يقلل من  أقل اضطرابا، مما  اجلزيئات 

درجة احلرارة تعطي فرصة أكG حلدوث وتنشيط التفاعل.

7- [ب جتنب إحداث شرارة 7 منجم فحم، ألنه غالبا ما يكون ا�واء ممزوجا مع 
غاز امليثان القابل لإلحتراق، ومبا أن غاز امليثان عدمي اللون والرائحة، فإنه يصعب التنبه 

إ, وجوده.

التفاعل  الشكل، ألن  املكعبة  القطعة  قبل  تتآكل  الe على شكل صفيحة  القطعة   -8
ينشط بتكبg سطح التالمس.

9- القطعة الi eتفي األو, هي القطعة الe توضع 7 املحلول املركز، إذ أن زيادة 
التركيز حتفز التفاعل أكثر.

التماسيح ال يتحدد جينيا، بل  الكائنات احلية، فإن جنس فراخ  o -13الف معظم 
انطالقا من عامل الرطوبة واحلرارة املتواجد فيه البيض خالل فترة التفريخ. فإذا كانت 

خكٌّـئÐخõخسٌّ

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ
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بعض العوامل املؤثرة    التحول الكيميائي

التربة رطبة وباردة يفقس البيض إناث متاسيح، وإذا كانت التربة جافة وساخنة يفقس 
البيض ذكور متاسيح، وإذا كانت التربة معتدلة، ال رطبة وال جافة، كانت النتيجة شبه 

متساوية، أي يكون عدد الذكور بقدر عدد اإلناث تقريبا.

وبإعتماد عامل  السريعة،  إ8  البطيئة  الكيميائية من  التفاعالت  تصنيف  B -14الف 
الزمن:

1 - تشكل زجنارة النحاس.
2 - تشكل الصدأ.

3 - حتول احلليب إ8 لنب.

.Tروح امللح على قطعة طباش T4 - تأث

15- الوسيط املستعمل هو يود البوتاسيوم ؟
- املتفاعل: ماء أكسيجي_.

- الناجتان: غاز األكسجني و غاز اbيدروجني.
- موازنة معادلة التفاعل الكيميائي احلاصل:

2 H
2
O

2
  →  O

2
  +  2 H

2
O
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ـــــــخؤ��İخىְקخ��١خأل 22
خؤئ���Ðخõط

خعصآلـخؤ	خهٌّ 8h ( دروس) + 3h ( أ . م ) + 4h ( مشاريع).

األعمال املخ�يةالوحدات التعلميةالوحدات

- املقاربة األولية 
ملفهوم الطاقة.

- إشعال مصباح بقارورة غاز، إشعال مصباح - السلسلة الوظيفية.
بسقوط حجر.

- الطاقة             
وحتويالִדا.

- السلسلة الطاقوية.
- مبدأ ا+فاظ الطاقة.

- نشاطات لالنتقال من السالسل الوظيفية إ0 
السالسل الطاقوية.

- دراسة فاتورة الكهرباء والغاز. - اإلستطاعة.  - اإلستطاعة.  

يوظف مبدأ إ3فاظ الطاقة ! تفس0 السالسل الطاقوية وتطبيقها ! احلياة اليومية. 

ألهֱَקـئÐخõطـخ١خأل

• بناء مفهوم الطاقة ومقارنة مفهوم التخزين و التحويل (نقل) للطاقة وخواصهما. 
مبدأ ا+فاظ الطاقة.

• حتديد Lتلف أمناط التخزين والتحويل للطاقة.

• التفكO بالتعبO الطاقوي عن طريق الرموز املوافقة (املناسبة).
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خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

املقاربة  األولية  ملفهوم  الطاقةخالُّضحلְـק 44

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- مفهوم السلسلة 
الوظيفية.

- مفهوم اجلملة.

- مفهوم �زين وحتويل 
الطاقة.

- تصور تركيبة وظيفية تسمح 
باحلصول على نتيجة معطاة 

انطالقا من وسائل /ددة.
 مثال: إشعال مصباح بقارورة 

غاز، إشعال مصباح بسقوط 
حجر... 

- اجناز تركيبة وظيفية وتشغيلها.
- رسم Bطط تشغيل تركيبة 

وظيفية الذي ميثل السلسلة 
الوظيفية.

- Hدد Gل التركيبة الوظيفية.
- يشغل التركيبة  الوظيفية 

املنجزة.
- Hترم قواعد اجناز 

املخططات.
- مييز بني �زين الطاقة 

وحتويل الطاقة.

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).

السلسلة الوظيفية

2.1. األعمال املخ2ية (العمل باألفواج).

 العمل املخ2ي: كيف أشعل مصباحا؟
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املقاربة األولية ملفهوم الطاقة

خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

 1- مدخل تعليمي:
   كانت تدرس الطاقة من قبل بطريقة تقليدية، وبعد دراسات تعليمية، استنتج منها أن 

مصادر الصعوبات حو(ا عديدة وناجتة عن:
- صعوبات نا3ة عن املفهوم ذاته.

- تصورات التالميذ حول الطاقة واملفاهيم املرتبطة ֲדا.
- نوعية التقومي والتمارين الطاقوية املقترحة.

   يعتC مفهوم الطاقة ومبدأ اBفاظها من أهم املفاهيم @ الفيزياء ومن أصعبها، سواء 
من اجلانب االبستمولوجي أو التعليمي، ومن دالئل هذه الصعوبة، التأخر التارFي لCوز 
هذا املفهوم بصيغته احلالية حU منتصف القرن التاسع عشر، خالف ما هو احلال بالنسبة 
ملفاهيم ميكانيكية أخرى، مثل الكتلة والقوة الY برزت قبلها بأكثر من قرنني. كما أنه 
لوحظ تشابه بني التطور التارFي ملفهوم الطاقة واملراحل والصعوبات الY يلقاها التلميذ 

@ اكتسابه هذا املفهوم.
    ملحة تار�ية حول مراحل بروز مفهوم الطاقة:

قبل ظهور املفهوم احلا` للطاقة، كانت هناك نظريتان أساسيتان يعتمد عليهما لتفس[ 
3لة الظواهر امليكانيكية واحلرارية للمادة، وهي على الترتيب:

مادية،  احلرارة  طبيعة   Cتعت  Yال  (théorie substantialiste) املادوية  النظرية   -
تشبه سائال مندkا داخل األجسام، وميكنه االنتقال من جسم إg آخر. ولقد ساeت 
السعة  احلراري،  (التبادل  للمادة  باكتشاف خصائص حرارية  عهدها  النظرية @  هذه 
املجال، ولكنها كانت حاجزا  االBفاظ @ هذا  لفكرة  متهيدا  احلرارية،...)، وكانت 

علميا ملبدأ التكافؤ، وال تسمح بربط مفهومي العمل واحلرارة.
- النظرية احلركية أو امليكانيكية (théorie mécaniste) الY تعتC أن احلرارة نا3ة 
عن حركة املكونات املجهرية للمادة. وهي الv Yحت بربط مفهومي العمل واحلرارة، 

y تعميم مفهوم الطاقة وتأسيس علم الترموديناميك.
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املقاربة األولية ملفهوم الطاقة

   باالعتماد على التطور التار�ي �ذه النظريات ومقارنة صعوباִדا مع صعوبات التالميذ، 
ميكن تلخيص تصورات التالميذ 4 هذا املجال، وإعطاء تفس(ا للبعض منها.

تصورات التالميذ حول مفهوم الطاقة

أما  الطاقة.  إنتاج  أو  اكتساب  ال@ ميكنها  احلية هي  أن األجسام  اعتبار 
األجسام األخرى، فال حتتوي على أي طاقة، وال ميكنها إنتاجها.

احلية  باألجسام  الطاقة  ربط 
فقط.

تعتO أن سبب  الدفع (impétus)، حيث  النظرية تشتق من نظرية  هذه 
الدفع  يسمى  طاقوي  لرصيد  اجلسم  اكتساب  هو  وتغي(اִדا  احلركة 

(impétus)، وتتوقف هذه احلركة عند تالشي هذا الرصيد.
الطاقة هي القوة.

  Oاعتبار أن األجسام املتحركة هي فقط ال@ متلك طاقة، وهذا التصور يعت
احلاجز األكO الستيعاب مفهوم الطاقة الكامنة.

بوجود  الطاقة  وجود  ربط 
احلركة.

تصور ناتج عن النظرية املادية، ال@ تعتO الطاقة كسائل aتزن 4 األجسام 
،ميكنه االنتقال من جسم إg آخر، واعتبار أيضا أن بعض املواد هي نفسها 

طاقة (الغاز الطبيعي، النفط...)، واخللط بني املادة وخصائصها.
و/أو خلط  مادي  كوقود  الطاقة 

بني مصدر الطاقة والطاقة.

   إضافة إg تصورات التالميذ، هناك صعوبات أخرى 4 تدريس الطاقة، ناجتة عن 
حتمية التحكم  4 عدة جوانب تعليمية والتمكن منها، ومن بينها:

   - السيطرة على مفهوم اجلملة امليكانيكية.
   - إدراك مفهوم االtفاظ وتطبيقه ملفهوم الطاقة.

   - القدرة على القيام uصيلة طاقوية.
   - القدرة على القيام بتحليل طاقوي، والتعب( عنه بسلسلة طاقوية وحتويالت طاقوية.

    زيادة على ذلك، نذكر صعوبات لغوية ناجتة عن تداول عبارة الطاقة v 4االت 
الفيزيائي   xاملع مع  أحيانا  ومتناقضة  aتلفة،  وyتويات   zملعا حاملة  aتلفة،  وميادين 

للمفهوم.
    مالحظات حول &ور الطاقة % برنامج الفيزياء جوان 1995 للتعليم الثانوي:

ميكن تلخيص املالحظات حول yور الطاقة �ذا الOنامج 4 النقاط التالية:
   - عدم إعطاء مبدأ اtفاظ الطاقة دوره األساسي 4 الOنامج.
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   - اختصار الدراسة على مفهوم الطاقة امليكانيكية.
   - حذف دراسة الطاقة احلرارية والطاقة الداخلية (بالنسبة ل�نامج 1992).   

  - بداية الدراسة بالتركيز على العالقات النظرية، غ4 امل�رة من اجلانب الفيزيائي، 
ملفهومي العمل والطاقة احلركية.

احلركية  بالطاقة  اخلاصة  كالتوجيهات  فقرات،  نقائص وغموض B عدة    - وجود 
واألهداف واألنشطة املتعلقة بالطاقة امليكانيكية...

    - غياب منهجية خاصة مقترحة لدراسة مفهوم الطاقة، كالتعب4 بالسالسل الطاقوية 
وتوضيح مفهوم حتويل الطاقة. 

  بعض أهداف تدريس الطاقة:

- معرفة نظرية الطاقة الكامنة وشروط تطبيقها.
وشروط  امليكانيكية  الطاقة  نظرية  معرفة   -

تطبيقها.
- اختيار مناسب للحظQ احلالة االبتدائية واحلالة 
النهائية، لدراسة اجلملة B حالة عدم وجود قوى 

مبددة.
- اختيار Wال زمT كامل لدراسة اجلملة B حالة 

وجود قوى مبددة.
- اختيار حلظة معينة B حالة دراسة االستطاعة.

- معرفة وتطبيق مبدأ اYفاظ الطاقة B العلوم الفيزيائية 
والعلوم األخرى (البيولوجية...)

تغ4اִדا  وكيفية  الطاقة  أشكال  وتعيني  معرفة   -
وحتويالִדا.

- معرفة وتعيني كيفية وسبل انتقال الطاقة.
- حتديد _لة ميكانيكية.

- حتديد القوى اخلارجية املطبقة على اجلملة.

- حتديد القوى الداخلية غ4 املحافظة جلملة.
- معرفة عبارات بعض أشكال الطاقة.

- معرفة نظرية الطاقة احلركية وشروط تطبيقها. 

  توضيحات نظرية حول الطاقة:

  يعت� مفهوم الطاقة كأحد املفاهيم العلمية األساسية، سواء B الفيزياء، أو B الكيمياء، 
أو B البيولوجيا،...، كما يعت� مبدأ إYفاظ الطاقة كأحد املبادئ األساسية B الفيزياء. 
من  اجلانب اإلبستمولوجي، اعتماد مفهوم االYفاظ كان ذا نتائج جد مثمرة وأدى 
ف4مي  kيله  الذي  النوترينو  وجود  إثبات  مثل  جديدة،  واكتشافات  سريع  تطور   oإ

(Fermi) سنة 1930 بتطبيق مبدأ اYفاظ الطاقة.
    يدخل هذا املبدأ ضمن _لة من مبادئ االYفاظ، وتعت� كمبادئ أساسية لنظريات



37

املقاربة األولية ملفهوم الطاقة

الفيزياء احلديثة، نلخص فيما يلي أهم خصائصها:
.(Principes de conservation) مبادئ اال�فاظ   

    ميكن اعتبار أي جسم أو عدة أجسام كمجموعة من النقاط املادية، وإذا حدث أي 
تغD خالل الزمن، نقول أن حالته قد تغDت. وتعرف حالة <موعة من النقاط بإعطاء 

أوضاع وسرعات نقاطها L حلظة معينة.
    دراسة حركة كل نقطة عمليا معقدة وشاقة، تؤدي إR صعوبات عدة وكبDة وهي 

غD ممكنة L عدة حاالت.
                                            - مقتبس من )ث تعليمي لألستاذين براح وبوشافع من املدرسة العليا لألساتذة -

2- توضيحات , الوحدة:
   نتناول L هذه الوحدة مدخال ملفهوم الطاقة، بدراسة كيفية، لبعض الوضعيات من 
_يط التالميذ وسهلة الفهم. ومن أجل دراسة هذه الوضعيات، نستعمل منوذجا مبسطا 

ويسمح بشرح الظاهرة.
  يكمن هذا النموذج L السالسل الوظيفية، الe يوظف فيها تعبD من احلياة اليومية، 
يصف kتلف املالحظات املوافقة للوضعيات املدروسة. ولقد أدرجت L ملحق الكتاب 

املدرسي (البطاقة املنهجية رقم 4).
  L املصباح  هذا  أشعل  كيف  مثل:  إشكالية  بوضعية  الوحدة   L الشروع  ميكن     

احلجرة؟
   إن هذه الوضعية تتيح الفرصة للتالميذ L التفكD والبحث عن التجهيز الذي ميكن                   

استعماله oذا الغرض. 
    sري النشاط L البداية على كيفية التحصل على نتيجة (رفع pولة، إشعال مصباح، 
تدوير عنفة..)، uّ يقّدم منوذج  السلسلة الوظيفية الذي يوظف لشرح الوضعيات املدروسة 
سابقا، وكذا الوضعيات الالحقة، وأخرى قّدمت على شكل متارين. وsب  التركيز هنا 

على أفعال األداء واحلالة الe توحي فيما بعد(الوحدة 5) إz Rزين وحتويل الطاقة.
   إن حتديد اجلملة املدروسة من بني أسس كل دراسة طاقوية، ولذلك sب الوقوف عند 
مفهوم اجلملة ح� يدرك جيدا من طرف التالميذ، ورأينا سابقا بأن عدم القدرة على حتديد 
اجلملة (لعدم التركيز عليها)، من بني األسباب الرئيسية لصعوبات التالميذ L فهم الطاقة.
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ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3

                   احلجم الساعي: 3 سا.درس + 1 سا.عمل ��ي.               
       1: السلسلة الوظيفية.

* احلصة األو�: 1سا.د.
معارفهم  توظيف  التالميذ  من  يطلب  حيث  األول  بالنشاط  احلصة  األستاذ  يبدأ   -
السابقة (فيما =ص املحرك الكهربائي وكيفية تشغيله)، لكي يتحصلوا على فعل (رفع 
 A ي)، فيطلب من التالميذ أن يفكرواDولة أو إشعال مصباح، إذا بدأ بالعمل املخI
التركيبة املستعملة N يرSوها، وأخ�ا ينجزوا التجربة. N ميروا إL النشاطني (2) و(3) 

املرتبطني.
- # البيت: قراءة البطاقة املنهجية رقم 4 اخلاصة بالسلسلة الوظيفية.

 

* احلصة الثانية: 1سا.ع م. 
- يذكر األستاذ التالميذ مبا أجنز من قبل، ومن N يقدم \م منوذج السلسلة الوظيفية، 
ويطلب منهم تطبيقه على منوذج الوثيقة 5، وعلى الوضعيات السابقة. ويركز األستاذ 

هنا  على ضرورة استعمال عدد dدد من أفعال األداء وأفعال احلالة.
- # البيت: الشروع A إجناز بعض التمارين.

* احلصة الثالثة: 1سا.د. 
- إجناز النشاطني (1) و (2) من بطاقة العمل املخDي. ميكن A هذه احلالة، توزيع 
التالميذ على jموعتني، تتناول كل واحدة نشاطا واحدا (حسب توفر التجهيز)، على 

أن يدون الكل املالحظات نفسها. 
 - # البيت: مواصلة حل بعض التمارين ومطالعة البطاقة الوثائقية.

* احلصة الرابعة: 1سا.د. 
- إجناز النشاطني (6) وN ،(7) ترسيم املعرفة عن طريق إعطاء األهم.
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سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

5 حتض�ا  رقم  املنهجية  البطاقة  ومطالعة  التمارين  بعض  مواصلة حل   البيت:   �  -
للحصة املوالية.      

  السلسلة الوظيفية.
. مفهوم السلسلة الوظيفية:

م النشاط األول: رفع �ولة باستعمال �رك كهربائي. 
   يهدف هذا النشاط إ2 توظيف املتعلم قدراته ومهارته + اجناز )طط، وتصميم شكل 

مبسط آللة رافعة، وأن يراجع من خالله )طط الدارة الكهربائية.
مالحظات:

- توصيل العمود الكهربائي باملحرك الكهربائي يؤثر على جهة دوران املحرك.
داللة العمود الكهربائي توافق داللة املحرك. 

   النشاط الثا0: أدير عنفة.
    Uدف من خالل هذا النشاط إ2 حتض� التلميذ للنشاط (3)، حيث يسخن املاء 

املوجود بالقدر ويوجه العنفة املثبتة على Vور، لكي يديرها البخار.
    ميكن أن تدور العنفة ميينا أو يسارا، وهذا حسب كيفية تقدميها لفوهة خروج Zار املاء.

تزداد سرعة العنفة مع ازدياد ضغط البخار (غزارة البخار).

 النشاط الثالث: أشعل مصباحا كهربائيا بالغاز.
   هذا النشاط مهم جدا، لذا نطلب من األستاذ أن يطرح اإلشكالية بدون تواجد الكتاب 
أمام التلميذ، حيث يطلب من التلميذ أن يرسم شكال أو رlا يبني فيه األدوات الالزمة 
لذلك، وإن n يتمكن التلميذ من إجناز رسم، يوجهه األستاذ إ2 األدوات املمكن أن 
تستعمل + إنتاج الكهرباء، ويذكره بإستغالل النشاط السابق. ويعp التلميذ عن الكيفية 
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املاء  ال& مكنته من اشتعال املصباح، حيث أن احتراق اخلليط (الغاز وا
واء) يسخن 
الذي يتبخر، فيؤدي 8اره إ5 تدوير العنفة، ال& تدير بدورها املحرك الكهربائي (املنوبة) 

،وبالتا? يغذي املصباح بالكهرباء.
  مالحظة: يذكر األستاذ بأن املحرك الكهربائي املستعمل هو كذلك دينامو.

 

  النشاط الرابع: كيف أشرح  تركي�؟
املمثل  النموذج  مستعمال  تركيبه،  التلميذ  يشرح  أن  النشاط  هذا  من خالل  نريد     

بالسلسلة الوظيفية التالية:

. مفهوم اجلملة:
   النشاط اخلامس: كيف أحرك عربة (لعبة)؟

   هناك عدة طرق تؤدي إ5 حتريك هذه اللعبة، إحداها R الصورة.
مصباح كهربائي شديد  استعمال  وميكن  االحتكاك،  من  بدال   Xاستعمال س ميكن    

اإلضاءة مع خلية Yسية بدال من العمود الكهربائي.
الصورة هي: عمود كهربائي و[رك  النهائي، حسب  الفعل  إ5  أدت  ال&  اجلمل     

كهربائي ودوالب وعربة.

الغاز+ ا'واء املاء العنفة املنوبة املصباح
يسخن يدير تدير تغذي

;ترق وينفذ َيسخن تدور تدور يتوهج

عمود كهربائي Cرك دوالب عجلة عربة
يغذي يدير يدير تسحب

يتفرغ يدور يدور تدور تتقدم

ُ

ُ ُ ُ ُ

ُ ُ َُ



  النشاط السادس: أشعل مصباحا كهربائيا بأشعة الشمس.
   نريد من التلميذ � هذا النشاط أن يوظف الطاقة 

الشمسية � إنتاج الكهرباء بعدما رأى استغالل 
الطاقة الشمسية � تسخني املاء ( مشروع

 تكنولوجي � السنة 2).

م . مفهوم %زين و حتويل الطاقة:

  النشاط السابع: كيف تتحرك هذه العربة؟
    � البداية، ندير القرص بسرعة كبAة، ? نتركه حلاله. فيدير املحرك 1 املتصل به، 
الذي  الكهربائي2  املحرك   Aفيغذي هذا األخ الكهربائي،  للتيار  مبثابة مولد  الذي هو 
يدير عجلة العربة، فتتقدم اللعبة. نقول هنا أن القرص خزن طاقة بعدما اكتسب سرعة 

وحافظ عليها ونقلها إQ العربة.
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القرص 5رك1 5رك2 عجلة عربة
يدير يغذي يدير تسحب

يدور يدور يدور تدور تتقدم

ُ ُُ َ

ُ
الشمس اخللية املصباح

تضيء تغذي
يضيء 
ويسخن

تشع تثار ُيتوهج

َُ
ُ

َ

ُ
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البطاقة التجريبية
   اشتعال مصباح انطالقا من سقوط حجر.

    يطلب من التلميذ حتض� هذه التجربة � البيت ( تصميم الشكل وإجراء التجربة)، 
والشكل موجود � الصفحة 69 من الكتاب املدرسي. من خالل هذا النشاط، يتوصل 
التلميذ إE أن الطاقة Cزن � @لة ما ( احلجر + األرض)، وتتحول من طاقة كامنة 
فيه  يكون  الذي  الوضع   � املصباح  يشتعل  حيث  كهربائية،   Q حركية،  طاقة   Eإ
احلجر يبعد عن األرض. واجلملة الT Uحت بإشتعال املصباح هي (حجر+األرض).

.Xمالحظة: ميكن استعمال التركيب الثا   

   اشعال مصباح مباء احلنفية.
     ميكن أن [ري التلميذ هذه التجربة � البيت، قبل إجرائها � القسم، كما ميكن أن 
`ضر املتعلم التركيب املنجز � البيت، Q يقوم بتطويره � القسم. هذا النشاط عبارة عن 
متهيد لدرس االستطاعة، و هذا بتغي� غزارة املاء أو ارتفاع املاء عن العنفة، ألن الغزارة 

تؤدي إE زيادة التوهج، أما االرتفاع، يؤدي إE التحكم � مدة التوهج.
مالحظة:

    ميكن إجراء التجربتني معا � آن واحد مع oموعات التالميذ، Q جترى بعد ذلك 
مقارنة بينهم (غزارة ، ارتفاع، كتلة).

حجر+ األرض &رك مصباح الغرفة
تدير يغذي يضيء

تتشوه يدور يتوهج تسخن

ُ ُ ُ
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1 - تع� السلسلة الوظيفية عن مراحل احلصول على الفعل النهائي � تركيب ما.
2 - التصنيف:

 

فعل األداء فعل احلالة أ�اء اجلمل
يسحب، يسخن، 

يغذي، يسقط، يدير.

يتفرغ، يتوهج، 

تشحن، يتقدم، 

يسخن، يدور.

>رك كهربائي، جسم، عمود 

كهربائي، دينامو، مدخرة سيارة، 

مكواة، مصباح كهربائي.

3 - إكمال املخطط:

4 - صحيح – خطأ – خطأ -  صحيح.
5 - عندما تدور عجلة الدراجة، فإJا تدير الدينامو، الذي يغذي املصباح، فيتوهج.

   - تضيء الشمس اخللية الكهروضوئية الM تشحن البطارية.
تدير وهذه   فيؤدي إT تدويرها،  العنفة،  املاء على     - � >طة كهرومائية، يسقط 

     األخWة املنوب.

6 - السلسلة الوظيفية:

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ

ُ
ُُ َ

ََ

ََ

َ
ُ

احلصان العربة
يـجـر

يتقدم تتقدم

َُ

عمود كهربائيي املصباح
يغذي

تتفرغ يتوهج

ُ
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7 - السلسلة الوظيفية:

8 - السلسلة الوظيفية:

9 - السلسلة الوظيفية:

10 - السلسلة الوظيفية:

11 - السلسلة الوظيفية إلشتغال سيارة:

12 - السلسلة الوظيفية إلشتغال اللعبة:

الشمس اخللية املروحة
تضيء تغذي

تِشع تثار تدور

القوس الرمح
يقذف

يتمدد يتحرك

العجلة الدينامو املصباح
تدير يغذي

تدور يدور يتوهج

املاء العنفة املنوبة املحّول
يدير تدير تغذي

يسقط تدور تدور ينقل

الوقود+ا;واء املحرك السيارة
?رك ?رك

يدور ?ترقتتقدم

عمود كهربائي املحرك البكرة
يغذي يسحب

ينفذ يدور تدور
احلمولة

ترفع

تنتقل

ُ

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ُ ُ

ُ
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13 - السلسلة الوظيفية إلشتغال للجملة:

14 - السلسلة الوظيفية للسيارة.
     * � حالة الزيادة � السرعة:

     * � حالة نقصان السرعة:

15 - العربة تتقدم بينما ا'واء %رج من املثانة.
     * السلسلة الوظيفية:

خكٌّـئÐخõخسٌّ

اخللية البطارية املحرك املضخة الدلو
تشحن تغذي يدير ميأل

تستقبل (تثار) تتفرغ يدور تدور ميتلىء

الب'ين السيارة

يسخن

+رك

ينفذ تتقدم

ا.واء

السيارة ا.واء
يسخن

تتحرك يسخن

املثانة العربة
تدفع

تتفرغ تتقدم

ُ ُ

ُ

ُ

َ

َ
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    * السلسلة الوظيفية املفصلة:

16 - السلسلة الوظيفية املوافقة لسقوط A على اخلشبة.

17 - السلسلة الوظيفية املوافقة للمحطة احلرارية.

A اخلشبة
يدفع

يسقط تتحرك

B

يصعد

تدفع

ا�واء العربة

تتقدم

تدفع

وقود+هواء املاء العنفة املنوبة املضخة
يسخن يدير تدير تغذي

(ترق يسخن تدور تدور َتضخ َ َ َ َ

ُ ُ َُ ُ



الطـــــاقـة    و حتـويالتــــــــهـاخالُّضحلְـק 55

خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).
 1. السلسلة الطاقوية. 

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

 مفهوم السلسلة الطاقوية:
- الطاقة كمقدار فيزيائي ميكن �زينه � �لة 

أو حتويله من �لة إ& أخرى.
- �زين وحتويل الطاقة:
  . � املستوى العيا+. 

   - الطاقة احلركية طح-Ec. طاقة جسم � 
حركة إنسحابية  و/أو دورانية).

   - الطاقة الكامنة:
    . املرونية Epe (لنابض أو لغاز).

    . الثقالية Epp  (جلسم � جتاذب مع 
األرض).

 .Ei املستوى أملجهري: الطاقة الداخلية � .  
     - تتعلق باحلالة احلرارية للجملة.

     -كذلك باحلالة الفيزيائية/الكيميائية-
النووية للجملة.

     - أمناط حتويل الطاقة:
  .W التحويل امليكانيكي .

  .We التحويل الكهربائي .
 .Q التحويل احلراري .

    . Er التحويل باإلشعاع .

- نشاطات لالنتقال من 
السالسل الوظيفية إ& 

السالسل الطاقوية.
- إجناز نشاطات لبناء 
سلسلة طاقوية موافقة 

لتركيبات وظيفية مستعملة � 
احلياة اليومية:

 - مثقب كهربائي.
- مكواة كهربائية.

- رافعة الشحن التفريغ.
- ثالجة،  مسخن 

مركزي، eفف الشعر، 
.(..fا

-  إبراز أمناط حتويل الطاقة 
� النشاطات السابقة.

- يعh عن الطاقة 
باللفظ والرمز.

47



خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

2.1. األعمال املخ�ية (العمل باألفواج).

 العمل املخ�ي: أي حتويالت للطاقة؟

   نواصل � هذه الوحدة عمل النمذجة التدر�ية للطاقة، الذي بدأنا فيه � الوحدة 
السابقة، مع تطوير النموذج لالنتقال من التعب0 اليومي للتلميذ (استعمال أفعال األداء 

واحلالة) إ< تعب0 يستعمل ألفاظا متعّلقة بالطاقة.
   وقبل بداية هذه الوحدة، يطلب من التالميذ قراءة البطاقة املنهجية رقم 5 واملتعلقة 
بنموذج السلسلة الوظيفية، وهذا حK يتمكنوا، � احلصة األو<، من تطبيق هذا النموذج 

 2. مبدأ ا�فاظ الطاقة. 

الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

   مبدأ اNفاظ الطاقة:
- العالقة الرمزية الNفاظ الطاقة
- مفهوم التحويل املفيد للطاقة. 

- الضياع � الطاقة عند التحويل. 
:SIوحدة الطاقة � اجلملة الدولية -

     اجلول (جول) 

 - إعداد احلصيلة 
الطاقوية انطالقا من  

تركيبة وظيفية معينة. مع 
االستعمال الرمزي للتعب0 

عن احلصيلة الطاقوية.

- يكتب احلصيلة 
الطاقوية للجملة.

- يعرف التحويل 
املفيد للطاقة.

- يتعرف على الضياع 
� الطاقة.

توجيهات: ترتبط `تلف نشاطات اNفاظ الطاقة باملفهوم اآل]: الطاقة ال تستحدث وال تزول، إذا 
اكتسبت dلة ما طاقة أو فقدִדا، فإن هذه الطاقة تكون بالضرورة قد أخذִדا من dلة (أو dل) أخرى 

أو قدمتها iا.

le joule (j)
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على بعض األمثلة، ولكن بادئني دائما من رسم السلسلة الوظيفية ملختلف التركيبات 
املقدمة، وهذا من أجل التعود على االنتقال من نوع من السلسلة إ+ نوع آخر.

    يقدم بعد ذلك النمطان الوحيدان لتخزين الطاقة و8ا على التوا7:
* على املستوى العيا� (املاكروسكو�): 

(املتعلقة باحلالة احلركية للجملة).
 
E

C
- الطاقة احلركية 

- الطاقة الكامنة وهي طاقة «حالة» (املرونية: نابض منضعط أو مستطيل) أو«موضع» 
أيضا، على أ8ية  التأكيد، هنا  (الثقالية: حسب موقع اجلسم نسبة لألرض)، كما Qب 
حتديد اجلملة U حالة الطاقة الكامنة الثقالية: إذا أخذنا اجلسم وحده، إنه ال �زن طاقة 
كامنة ثقالية، ألن هذه الطاقة تتعلق بفعل متبادل بني اجلسم واألرض. إذن نتكلم عن الطاقة 
الكامنة الثقالية للجملة جسم - أرض. كما أن التالميذ ال يدركون بأن للجملة جسم 

- أرض طاقة كامنة ثقالية عندما يكون اجلسم ساكنا أو ساكنا على سطح األرض. 
* على املستوى املجهري (امليكروسكو�):

   نسمي الطاقة الداخلية _موع الطاقتني احلركية والكامنة املجهريتني واملتعلقتني [الة 
اجلملة املجهرية (احلرارية، الفيزيائية - الكيميائية، النووية).

   بدأنا U هذه الدراسة بالطاقة احلركية، ألeا األسهل لإلدراك من طرف التالميذ؛ ` 
فيما hص الطاقة الكامنة، ومن أجل السبب نفسه املذكور سابقا، قدمنا الطاقة الكامنة 
النابض   [الة  متعلقة  الطاقة  هذه  بأن  التالميذ  يدرك  (5)، حيث  النشاط   mع املرونية 
(منضغط / ممدد). ونظرا ألن الطاقة الكامنة الثقالية للجملة (جسم-أرض) صعبة املنال، 

ُقدِّمت U النشاط (6)  وU البطاقة التجريبية.
      أما بالنسبة للطاقة الداخلية، Qب xل التالميذ على إدراك بأن الغاز املوجود بالقارورة ال

ميلك وحده طاقة داخلية (كيميائية U هذه احلالة)، ولكن اجلملة غاز- هواء (األكسجني 
املوجود با~واء) هي ال{ |زن طاقة.

   ومواصلة U تطوير منوذج السلسلة الطاقوية، قدمت األمناط األربعة لتحويل الطاقة 
وهي: - التحويل امليكانيكي (تلغى تسمية «عمل»).

       - التحويل الكهربائي.
       - التحويل احلراري.

الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا
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     احلجم الساعي: 4 سا.درس + 1 سا.عمل ��ي.
   1: التحويالت الطاقوية.

. السلسلة الطاقوية
* احلصة األو�: 1سا.د.

إطالع  بعد  الطاقوية  السلسلة  منوذج  يقدم   � األول،  بالنشاط  احلصة  األستاذ  يبدأ   -
التالميذ على البطاقة املنهجية رقم 5 ، � ينجز النشاط (2)، كتحض, لتخزين وحتويل 

الطاقة.  
     % البيت: - الشروع A حل بعض التمارين.

ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3

     - التحويل اإلشعاعي أو التحويل باإلشعاع.
    إن منوذج الطاقة هذا ال يفسر بعض الظواهر (أين تذهب «الطاقة» بعد وصوFا 
إU Vاية السلسلة، مثال عند توقف سيارة، أو عند سقوط جسم...) وFذا نطوره من 
جديد بواسطة مبدأ اZفاظ الطاقة الذي ميثل فرضية، 3يلها الفيزيائيون، وهي غ' قابلة 
مراجعة كاملة  الفرضية مستحيل، دون  وإنكار هذه  تفند قط؛   F لل�هنة، ولكنها 

للعلوم الفيزيائية. 
     كما أن هذا املبدأ يسمح بإدخال مفهومي التحويلني املفيد وغ, املفيد. وA النهاية، 
تستكمل الدراسة بإعداد حصيلة طاقوية جلملة وفق النموذج املقدم، على أن نتفادى أي 
حساب عددي (كأن تعطى عبارات الطاقات احلركية والكامنتني الثقالية أو املرونية)، 
وهذا ال مينع التطرق الكيفي Fا، كأن نقول بأن الطاقة احلركية متعلقة بسرعة اجلسم 
وكتلته (ميكن للتالميذ أن يدركوه)، وأن الطاقة الكامنة املرونية متعلقة مبقدار التمدد أو 

االنضغاط، بينما الطاقة الكامنة الثقالية متعلقة ببعد اجلسم عن األرض وبكتلته.
    إن حتديد اجلملة املدروسة من بني أسس كل دراسة طاقوية، ولذلك nب الوقوف 
التركيز  (لعدم  اجلملة  حتديد  على  القدرة  عدم  بأن  سابقا  ورأينا  اجلملة،  مفهوم  عند 

عليها)، من بني األسباب الرئيسية لصعوبات التالميذ A فهم الطاقة.

الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا
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سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

* احلصة الثانية: 1سا.د.
- إجناز النشاطني (3) و(5).

     � البيت: - إجناز النشاط (4)، وإجناز النشاط(6) حتض�ا للعمل املخي.
                 - حل بعض التمارين.

* احلصة الثالثة: 1سا.ع.م. 
- إجناز البطاقة التجريبية. 

    � البيت: - مواصلة حل بعض التمارين.
* احلصة الرابعة: 1سا.د.

- إجناز النشاطات (7)، (8)، (9).
    � البيت: - مواصلة حل بعض التمارين، ومطالعة البطاقة املنهجية رقم 6.

* احلصة اخلامسة: 1سا.د. 
- تقدمي مبدأ ا>فاظ الطاقة 9 تطبيقه 5 النشاط الذي يلي النص.

- اجناز النشاط (11).
    � البيت: مواصلة حل بعض التمارين وقراءة البطاقة الوثائقية.

* احلصة السادسة: 1سا.د.
- إجناز النشاطني (12) و (13)، وترسيم املعرفة بإعطاء األهم.

    � البيت: - مواصلة حل بعض التمارين.

1: السلسلة الطاقوية.
. مفهوم السلسلة الطاقوية.

  م النشاط األول: كيف أشكل السلسلة الطاقوية؟
    يذكر النشاط املتعلم بالعمل املخي1، حيث ينتج حرارة عن طريق التزحلق على 

احلبل، ومن خالل هذا، نبني كيف تتحول الطاقة املألوفة عند املتعلم.

الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا
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                          (حركة + احتكاك) = طاقة حرارية
    يستحسن ان يطلع املتعلم على البطاقة املنهجية رقم 5 ال� تشرح كيفية تشكيل 

السلسلة الطاقوية. 
يشكل بعض السالسل الطاقوية (سلسلتني طاقويتني على األقل).

* السلسلة الوظيفية:

* السلسلة الطاقوية:

    النشاط الثا�: عربة تتحرك ذاتيا!
     نريد من خالل هذا النشاط أن يوظف املتعلم السالسل الوظيفية ويشكل السالسل 
الطاقوية املوافقة @ا. كما يفهم املتعلم أن اجلملة Dزن طاقة وميكن أن حتو@ا إ< =لة 

أخرى.

. *زين وحتويل الطاقة: � املستوى العيا�.
    النشاط الثالث: *زين وحتويل الطاقة.

    نذكر املتعلم نوع من أنواع نقل احلركة، حيث أن حركة كل مسنن حركة دورانية، 
كما نبني له كيف تتحول الطاقة من =لة إ< أخرى ( طاقة حركية).

* السلسلة الوظيفية:

الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

الطفل احلبل+اليدان

E
C
طاقة حركية  E

i
 

W حتويل ميكانيكي

القرص 8رك1 8رك2 عربة
W We W

E
C

E
C

E
C

E
C

املسنن 1 املسنن 2

يدور ينسحب

َيسحب

الطفل احلبل+اليدان

يتزحلق يسخنوا

َُ@ك
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* السلسلة الطاقوية:

النشاط الرابع: كيف تتحول طاقة العامل؟

* السلسلة الطاقوية:

النشاط اخلامس:حتويل الطاقة الكامنة املرونية.
    %زن النابض طاقة كامنة مرونية Epe أك� عندما يكون � تقلصه األعظم أو � 
استطالته األعظمية بصفة عامة. أما � هذا النشاط فإنه � حالة  إنضغاطه األعظم وحالته  

� الوضعية 2 هي حالة راحة، كما نقول عنه أنه %زن طاقة � الوضعية 1.
* السلسلة الطاقوية:

النشاط السادس: حتويل الطاقة الكامنة الثقالية:
         Eزن اجلملة (األرض+ الكتلة) طاقة كامنة ثقالية، عندما توجد مسافة بني 

اجلسم و مركز األرض.
* السلسلة الطاقوية:

 

الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

السنن 1 املسنن 2

EC طاقة حركية EC طاقة حركية

W حتويل ميكانيكي

العامل النقالة

Ei طاقة داخلية EC طاقة حركية

W حتويل ميكانيكي

النابض السهم

Epe طاقة كامنة مرونية EC طاقة حركية

W حتويل ميكانيكي

أرض+كتلة منوبة1 مصباح
W We Er+Q

Epp EC Ei

53



    � املستوى املجهري.
.Ei النشاط السابع: حتويل الطاقة الداخلية

    عند وضع كأس به ماء � درجة حرارته العادية داخل احلوض، الذي به ماء ساخن، 
ماء  انتقل من  احلرارية  الطاقة  من  أن جزءا  فنقول  بالكأس يسخن.  املتواجد  املاء  فإن 
احلوض (اجلسم الساخن) إ> ماء الكأس (اجلسم البارد) ألن الطاقة احلرارية تنتقل من 
اجلملة الساخنة  إ> اجلملة الباردة. أي انتقلت الطاقة الداخلية، كما ال نتطرق هنا إ> 

الطاقة الI ياخذها الوسط اخلارجي.
* السلسلة الطاقوية:

النشاط الثامن: أحول «طاقة» الغاز إ! طاقة حركية:
   لكي تدور العنفة Nب أن تصل درجة حرارة املاء النقي إ>           ، وعند تبخر 

املاء تدور العنفة بالبخارة.

* السلسلة الطاقوية:

. أمناط حتويل الطاقة:
النشاط التاسع: ُأَعبُِّر بالرموز عن أمناط التحويل � السالسل الطاقوية.

 مالحظة: � النشاطات السابقة يستعمل التعب6 الكتا4 � التحويل الطاقوي، أما � 
هذا النشاط يستبدل التعبU الكتاT بالتعب6 الرمزي.

2 - مبدا إ=فاظ الطاقة:

النشاط العاشر: هل تستحدث الطاقة؟...و هل تف@؟
   قبل إعطاء نص مبدأ ا\فاظ الطاقة، تطرح على املتعلمني أسئلة حول «مصU» الطاقة 
أثناء التحويالت. هل يتم التحويل من _لة إ> اخرى فقط أو يتم من _لة إ> املحيط؟ 

وهذا لشرح ضياع الطاقة احلادث اثناء التحويل، أي هل كل حتويل مفيد؟

الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

ماء احلوض ماء الكأس

Ei1 Ei2

Q

غاز+هواء ماء(Oار) عنفة
Q W W

Ei Ei EC

100°C
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الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

النشاط احلادي عشر: هل كل حتويل طاقوي مفيد؟
* اشتعال مصباح بعمود:

* دوران �رك كهربائي:

* توقف سيارة بفعل املكابح على 
   طريق أفقية:

مدخرة مصباح
We Er+Q

 Ei  Ei

خلية مدخرة
We W

Ei  Ei

Er

عمود كهربائي مصباح
We Er

 Ei  Ei

الوسط اخلارجي

Q Q

عمود كهربائي
We W

 Ei  EC

الوسط اخلارجي

Q Q

,رك كهربائي

السيارة
Q W

 EC  Ei

الوسط اخلارجي

Q Q

الطريق
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الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

النشاط الثا� عشر: كيف أعد احلصيلة الطاقوية؟
t : إشتعال املصباح.

1
* عند اللحظة 

t: التشغيل العادي للمصباح، أي ال يوجد تغ� � الطاقة الداخلية 
2
* عند اللحظة 

للمصباح.

E’
i2

E’
i1

املصباح

E
i1

E
i2

العمود

الوسط اخلارجي

We

Q
Q

املصباح

E
i1

E
i2

العمود

الوسط اخلارجي

We

Q
Q
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الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

النشاط الثالث عشر: كيف أكتب العالقات الرمزية ال
فاظ طاقة �لة؟

                               
العمل املخ#ي
* استعمل رافعة:

- من خالل هذا العمل املخي نريد ان نبني التحويل الطاقوي ونز التحويل املفيد 
وغ# املفيد.

 

- نتكلم عن الطاقة املحولة إ( طاقة حرارية، حيث الطاقة ال0 أدت إ( حتريك احلمولة 
هي الطاقة الداخلية املوجودة داخل العمود الكهربائي.

Epp1

EC1

EC2=0

الكرة + األرض

W

Epp2

عمود كهربائي
We W

 Ei  Ec

الوسط اخلارجي

Q Q

>رك كهربائي كتلة+أرض

Q  Epp

57

Ei1

Ei2

الرجل



الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

* أنتج طاقة بسقوط حجر:
  نريد من خالل هذا النشاط أن نبني للمتعلم أن الطاقة الكامنة للجملة: (األرض+ احلمولة) �ا عالقة 
والعكس صحيح،  كب4ة،  الطاقة  كانت  كب4ة  الكتلة  كانت  كلما  والكتلة.  باالرتفاع 
ويظهر هذا B شدة إضاءة املصباح، كما ميكن وضع عجينة B مكان سقوط الكتلة، ح< 
نبني للمتعلم أن سرعة حتويل طاقة الكتلة (العطالة) �ا أثر كب4، ومن خالل ذلك يفهم 

املتعلم خطورة اإلفراط B السرعة.

* �رك يغذي �ركا آخر: 
    املحركان متماثالن، أحد^ا يلعب دور \رك كهربائي، واآلخر دور منوبة موصلة 

مبصباح كهربائي.
- ! احلالة االو�: يكون املصباح موصل باملدخرة عن طريق املحرك واملنوبة.

- ! احلالة الثانية: عند توصيل املصباح 
الكهربائي مباشرة ببطارية أعمدة، ال 

يضيع من الطاقة املحولة إال الشيء القليل.

عمود كهربائي
We W

 Ei  EC

الوسط اخلارجي

Q
Q

�رك كهربائي 1

Q

 EC

مصباح كهربائي

 Ei

�رك كهربائي 2

Q

 Er
We

عمود كهربائي مصباح
We Er

 Ei  Ei

الوسط اخلارجي

Q Q
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حتويل   ،We كهربائي  حتويل   ،Wميكانيكي حتويل  هي:  الطاقة  حتويل  أمناط   -  1
.Wr حتويل باإلشعاع، Q.حراري

2 - التحويل املفيد هو التحويل الذي تستفيد منه #لة ما.
3 - >زن #لة ما طاقة إذا قامت بتحويل هذه الطاقة إ4 طاقة أخرى (طاقة حركية، 

طاقة كامنة).
4 - تكتسب #لة ما طاقة، إذا حولت الطاقة املكتسبة إ4 طاقة أخرى.

5 - إHفاظ الطاقة: الطاقة ال تستحدث وال تزول، إذا اكتسبت #لة ما طاقة أو فقدִדا، 
فإMا بالضرورة قد أخذִדا من #لة أخرى أو قدمتها Iا.

.(joule) اجلملة الدولية هي اجلول Q 6 - وحدة الطاقة
7 - العبارات الصحيحة: تتغS، تنقص، حركية، يكتسب.

8 - خطأ، خطأ، خطأ، خطأ، صحيح.

9 - حتويل ميكانيكي (عند مأل املثانة)، حتويل ميكانيكي أثناء احلركة.

10 - منط حتويل الطاقة من السلك للزجاج هو حتويل حراري.

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ

الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

املثانة العربة

E
i
طاقة داخلية  E

C
طاقة حركية 

W حتويل ميكانيكي
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الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

11 - أمناط حتويل الطاقة:

املكواةاملروحة الر�يةاملروحة الكهربائية
WeWWeمنط حتويل الطاقة املكتسبة

W+QW+QQمنط حتويل الطاقة املقدمة

12 - شرح حركة الدراجة:

13 - / التركيب األول عند تشغيل املحرك يدير البكرة ال� يلتف حو�ا اخليط 
فيتحرك اجلسم إن كان على ارتفاع معني. و/ التركيب الثا5 عند سقوط اجلسم 

يدير البكرة (املحرك) الذي يغذي املصباح بالكهرباء.
- السلسلة الوظيفية /:

:Kاحلالة األو *

* احلالة الثانية:

    دور املحرك / التركيب األول هوQرك (رافعة)، أما / التركيب الثا5 هو 
منوبة (مولد كهربائي).

- السلسلة الطاقوية:
:Kاحلالة األو *

* احلالة الثانية:

الدراج الدواسة العجلة الدراجة
Ei ECECEC

W W W

مولد 'رك جسم
We

جسم 'رك مصباح

W

W We

Ei EC EC+ Epp

EC EC Ei

E
r

مولد 'رك جسم
يغذي

ُيدير

يسحب

يدور يتحرك

ُ

جسم 'رك مصباح
يدير

يسقط

يغذي

يدور يتوهج

ُيشع ُ ُ
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خكٌّـئÐخõخسٌّ
الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

 - 14

15 - ال، بل هناك طاقة تسخن ا�واء.

16 - السلسلة الطاقوية حلركة السيارة:

18 - السلسلة الطاقوية للتركيب:

املاء املشع احلجرة
Q Q

Ei Er Ei

املحرك احلمولة
W

 EC  EC

ا�واء

Q Q

ب�ين+هواء
Q W

 Ei  Ec

املحيط

Q Q

املحرك السيارة

Q
 EC

η =          =  0.057مردود هذا التحويل هو:                أي:  η = 
W
e2

W
e1

0.04

0.7

املحرك األمين املحرك األيسر املصباح
W We

EC EC

Er

Q
املحيط
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الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

19 - مالحظة: � نأخذ بعني االعتبار الطاقة غ� املفيدة. 

20 - التحليل الكهربائي للماء. 

* السلسلة الوظيفية:

* السلسلة الطاقوية:

21 - السلسلة الطاقوية: 

- لتحسني انتاج التيار 7ب إضافة مدحرجات للتقليل من اإلحتكاك.

- 22
* السلسلة الطاقوية: 

الوقود املاء+البخار العنفة
Q W

Ei EC
EC

W
املنوبة املضخة

We

EC EC

Q
مصابيح البيت

Ei

We

املاء+األرض العنفة املنوبة
W W

Epp EC
EC

Q
املصباح

We

 (Ei)

املاء املشع احلجرة
Q Q

Ei Er Ei

بطارية أعمدةاملاء
تغذي

بطارية أعمدةاملاء
Q

Ei

Ee

Ei

تتفرغ يتحلل

ُ
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الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

* احلصيلة الطاقوية: 

- 23

مثقب كهربائيأنبوب النيوننبات أخضرمدخرة أثناء التفريغمدخرة أثناء الشحناجلملة

Wمنط التحويل
e

W
e

QQW
e

* السلسلة الطاقوية للمثقب الكهربائي:

* احلصيلة الطاقوية للمثقب الكهربائي:

B إ� A من

EC2

Epp2

Epp1

EC1

EC1

Epp1

Epp2

EC2

C إ� B من

EC2

Epp2

Epp1

EC1

D إ� C من

مأخذ الكهرباء املحرك املثقب
We W

Ei EC EC

Q
اجلدار

W

Ei

املثقب

EC2

EC1

املحرك اجلدار

الوسط اخلارجي

W W

Q
Q

Q

We

EC2

EC1

Ei2

Ei1

مأخذ الكهرباء
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الطـاقــــــة و حتــويالتــــــهـا

- 24
* السلسلة الطاقوية:

* احلصيلة الطاقوية:

املنوبة

E
C2

E
C1

العنفة ا	وائية املصباح

الغرفة

W We

Q
Q

Q

W
E
C2

E
C1

E
i2

E
i1

ا	واء

ا	واء العنفة ا	وائية املنوبة
W W

Ei EC EC

Q
املصباح

We

Ei

احلجرة

Ei
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خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).

اإلسـتـطاعـة

2.1. األعمال املخ"ية (العمل باألفواج).

 العمل املخ"ي:  قراءة فاتورة الكهرباء والغاز.

اإلســتـــــــطـاعـــــــــــةخالُّضحلְـק 66

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- استطاعة حتويل الطاقة. 
 .P=E/t :العالقة -

- وحدة اإلستطاعة الواط
 watt (W)

- الوحدة املألوفة للطاقة
كيلواط- ساعي.

kilowatt-heure(kw.h)

- حتليل 
سندات (بطاقة 
االستعالمات)

لآلالت امل/لية.
- دراسة فاتورة 
الكهرباء والغاز.

- يقرأ فاتورة الغاز 
والكهرباء.

- مييز بني االستطاعة 
والطاقة. 

- يوظف العالقة:
P=E/t   

توجيهات: - تقدم االستطاعة مبفهوم انسياب أو غزارة أو حتويل طاقي أو طاقوي، ;ذا 
نستعمل التعبI" استطاعة التحول الطاقوي" بدل عبارة االستطاعة املكتسبة أو املفقودة.
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خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

اإلســتــطـاعــــــــة

     كانت االستطاعة تقدم � ال�امج السابقة على أ�ا النسبة بني العمل ومدة إجنازه، 
أي كان ينطلق من االستطاعة "امليكانيكية"، 6 يوسع املفهوم إ2 امليدان الكهربائي مع 

إعطاء األولوية للجانب الرياضي على حساب املفهوم.
      يقترح املنهاج (ومن Gة الكتاب) مقاربة جديدة ملفهوم االستطاعة، وبعد التطرق 
إ2 أمناط التخزين والتحويل، ميكن التساؤل حول اإلختالف بني املحركني � التوصل 
إ2  الفعل النهائي  (رفع ]ولتني متماثلتني على االرتفاع نفسه، أو تسخني حجمني 
متساويني من املاء إ2 الدرجة نفسها من احلرارة مثال). فنقارن بني مد[ الفعل نفسه. 
فاالختالف بني املحركني يكمن � قدرة أحدbا إلجناز هذا الفعل ( رفع احلمولة) � مدة 
أقل من املدة املستغرقة بإستعمال املحرك الثاe. أو بالنسبة ألحد املسخنني القادر على 
تسخني املاء قبل الثاe، ونالحظ بأن � كلتا احلالتني حصل حتويل للطاقة (ميكانيكي 
� احلالة األو2، وحراري � احلالة الثانية)، ومنيز بني املحركني � "سرعة" التحويل 

امليكانيكي للطاقة، كما منيز بني املدفأتني � "سرعة" التحويل احلراري للطاقة.
    ونظرا ألن العالقة الo تربط بني الطاقة املحولة ومدة حتويلها بسيطة، أدرجت بعض التمارين 
ֲדا حسابات عددية تسمح للتالميذ بالتمرن عليها واستعمال الوحدات املختلفة للطاقة والزمن 
واالستطاعة(مع أجزائها ومضاعفاִדا). ولتحسيس التالميذ على أbية االقتصاد � الطاقة، أدرجنا 

� النشاطات والعمل املخ�ي قراءة فاتورة للكهرباء والغاز. 

احلجم الساعي: 1 سا.درس + 1 سا.عمل ��ي.  
. اإلستطاعة.

*احلصة األو�: 1سا.د.
- ميكن تقسيم التالميذ إ2 |موعات مصغرة حيث يسند zا:

ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3
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اإلســتــطـاعــــــــة

- بالنسبة للمجموعة األو�: إجناز النشاطني (1) و ( 2).
- بالنسبة للمجموعة الثانية: إجناز النشاط (3).

- بالنسبة للمجموعة الثالثة: إجناز النشاطني (4) و ( 5).
      � البيت: - حل بعض التمارين.

                  - قراءة البطاقة الوثائقية.
* احلصة الثانية: 1سا.ع.م. 

 - إجناز النشاطني (1) و ( 2).
      � البيت: - إجناز النشاطني (6) و ( 7).        

                 - حل بعض التمارين.

سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

اإلستطاعة.
. إستطاعة حتويل الطاقة.

النشاط األول: كيف أزيد � سرعة حتويل الطاقة؟
   نريد من خالل هذا النشاط أن نبني ان االستطاعة 

ما هي إال سرعة حتويل طاقة من =لة إ� أخرى.
   نأخذ احلصيلة الطاقوية من أجل اللحظتني الزمنيتني 
 G ،(املاء خارج الوعاء) t

2
t (املاء داخل الوعاء) و 

1

املستوى العياQ، ويكون جلزيئات املاء طاقة حركية.
املاء

E
i2

E
i1

النشاط الثا5: تغي2 سرعة دوران العنفة.
   من خالل هذا النشاط، نريد أن نبني للتلميذ أنه كلما زاد تدفق املاء (غزارة التدفق) 
مما  كبXا،  املصباح  توهج  ويكون  الطاقة،  حتويل  سرعة  وبالتا]  العنفة،  سرعة  زادت 

يسمح بالقول أن غزارة تدفق املاء تؤثر على اإلستطاعة. 
   G حالة سيالن املاء ببطء، يكون توهج املصباح ضئيال، أي استطاعة حتويله صغXة.
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اإلســتــطـاعــــــــة

النشاط الثالث: أزيد � سرعة التحويل.
   إعادة هذا النشاط مبثابة ترسيخ جتربة التحليل الكهربائي � ذهن التلميذ من اجلانب 
الطاقوي، وباإلضافة إ4 ذلك يتناول شدة التيار الكهربائي الذي يسري � املحلول، 
متهيدا  لدرس شدة التيار الكهربائي، وكذلك سرعة التحويل املتمثلة � ملء األنبوبني 

بالغازين املكونني للماء.

النشاط الرابع: كيف أختار املحرك املناسب؟
له داللة خاصة به، وهي االستطاعة والتوتر  التلميذ أن كل جهازكهربائي      نذكر 
الكهربائي، مثل ما درسه � الدارة الكهربائية (السنة األو4). ال يعمل املحرك الكهربائي 
بصفة عادية إذا R يوصل بعمود كهربائي مالئم له. إذن استطاعة التحويل � املحركات 
االستطاعة  لدرس  متهيدا  وهذا  الكهربائيني،  التيار  وشدة  بالتوتر  مرتبطة  الكهربائية 

الكهربائية.

النشاط اخلامس: كيف تزداد سرعة  "رك؟ 
 Uهذا النشاط مكمل للنشاط (4)، حيث يوصل املتعلم عدة أعمدة كهربائية، ح    
يتوصل إ4 التشغيل العادي للمحرك، وهنا يتأكد التلميذ أن لكل Yرك استطاعة حتويل 

خاصة به. وتركنا احلرية لألستاذ والتلميذ � اكتشاف ذلك.

النشاط السادس: أقرأ فاتورة الكهرباء والغاز.
      يكشف التلميذ على وحدة االستطاعة املتداولة � الكهرباء واالستطاعة املتداولة � 
الغاز، كما يتعرف على الكمية املستهلكة، أي الطاقة املحولة كهربائيا باألجهزة الكهربائية 
املcلية. كما متكنه من معرفة الطاقة الb متنحها له شركة الكهرباء والغاز واملتمثلة �:
 débit moyen  :أي DMDو puissance moyenne disponible :أي PMD

. disponible

     وهذا ميكنه من معرفة األجهزة املمكن توصيلها وتشغيلها � وقت واحد. كذلك 
 � يفكر   fوبالتا الكهربائية،  الطاقة  استهالك  كلفة  معرفة  من  الفاتورة  قراءة  متكنه 

االقتصاد فيها.

68



النشاط السابع: كيف أحسب كلفة الطاقة املستهلكة؟
   يسمح هذا النشاط للتلميذ بقراءة اجلزء اخلاص باستهالك الطاقة الكهربائية، ليتعرف 
على 0ن الكيلوواط الساعي باجلزائر، وعالقة ذلك بكمية اإلستطاعة املستهلكة، كما 
يعرف أن زيادة 0نه عند املرور من شطر إ9 الشطر املوا8 تتعلق مبدى إستهالك الطاقة 
فيجعله  إرتفاع تكلفتها،  الطاقة ومدى  املصدر من  بأGية هذا  الكهربائية. مما Iسسه 
 L يطه و احلفاظ عليها، وبالتا8 املشاركةO L اإلقتصاد من استهالك الطاقة L يفكر

Uفيض عبء تكلفة إنتاجها على عاتق الدولة اجلزائرية، وكذا البشرية كلها.

                                 العمل املخ�ي

     إحضار عدة فاتورات الX متكن املتعلم من معرفة PMD و DMD وكذلك الطاقة 
املحولة وإجراء مقارنة بينهم ح^ ترسخ L ذهن املتعلم فكرة االقتصاد L الطاقة.

اإلســتــطـاعــــــــة

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

1 -           و              . 
.kWh ،أصغر ،  kWh  ،و Joule  - 2

3 - خطأ- صحيح - خطأ –خطأ.
4 - فولط – إستطاعة – العداد – الطاقة- كيلوواط ساعي.

5 - حلساب الطاقة املحولة.
.(s) بالثانية tو (W) بالواط P و (Joule) باجلول E الوحدة الدولية لـ -

P=     
E 

t 
E = P.t  
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- تصدر فاتورة الكهرباء و الغاز كل 3 اشهر.
- نعم.

6 - استطاعة حتويل �فف الشعر:
 13.9kWh=13.9×3600=50040kJ :حتويل -

 
  

ت.ع:                         و منه:

t=2.5×365=912.5h  :7 - مدة تشغيل اجلهاز

الطاقة املحولة:
  W=1825 kWh :و منه  W=2×912.5  :ت.ع

 2951.03DA :التكلفة السنوية لتسخني املاء -
1200W - 9  متثل استطاعة حتويل املحرك.
 220V  متثل التوتر الذي يشتغل به املحرك.
40W - 10  متثل استطاعة حتويل املحرك.

 12V  متثل التوتر الذي يشتغل به املحرك.
.kWh :11 - وحدة الطاقة < فاتورة الكهرباء و الغاز هي

- 12
 

W
e
=0.556 DA :13 - التلفزة

W
e
=0.243 DA :الثالجة

W
e
=0.162 DA :مصباح اإلنارة

.6kW 8  تفوق االشتراكkW 14 -ألن الطاقة املحولة

اإلســتــطـاعــــــــة

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ

P= 
W

t 

P=  
13.9×3600

50
P= 1000.8 kW  

W = P.t  

P=          .
W

e
 

t 
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اإلســتــطـاعــــــــة

 P=10
8
W 15 - استطاعة حتويل هذه املحطة:            ، و منه

1500W - 16. هي نفسها.
. We=324000J ومنه  ،We=P×t  :17 - الطاقة املحولة باملصباح الواحد

.We=0.18kWh :أي We=648000J :الطاقة املحولة باملصباحني -

.We=1.8 kWh :أي ، We= 6.48×103 kJ - 19
. P=0.7 kW :20 - استطاعة حتويل هذه اآللة

.We= 4500 kJ :استطاعة التحويل جلهاز تسخني املاء -
.We=1.717 kWh :الطاقة الكلية املحولة -

. 0.04DA :2.776 .- تكلفة الكيلواط ساعي ملصباح النيونDA   :التكلفة -
.We=55555.55kWh :0,1 هيs 22 - الطاقة املحولة بال8ق خالل

باملقارنة مع االستهالك الطاقوي املتوسط السنوي، فهي أك8 بـ 27,28 مرة من 
االستهالك الطاقوي املتوسط السنوي.

P= 
W

t 

خكٌّـئÐخõخسٌّ
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خؤنَّخً›ـخؤئٌ›رخִקָדְקخ��١خأل 33

خعصآلـخؤ�خهٌّ 7h ( دروس) + 3h ( أ . م ) + 4h ( مشاريع).

خؤئÐ���خõط

ألهֱَקـئÐخõطـخ١خأل
• إدراج الشدة الكهربائية كمقدار مرتبط بأ�ية التيار الكهربائي.

• الوصول بالتالميذ إ4 فهم أن الشدة تتعلق مبميزات الدارة (ق.م.ك، مقاومة، نوع التركيب).

•  نبني أن الشدة لوحدها ال تفسر االستطاعة الG تستهلك ֲדا الطاقة A املصباح بل من ضروري وجود 
مقدار كهربائي ثاR Sتلف عن الشدة، يسمى التوتر الكهربائي.

• التعلم على استعمال، بشكل صحيح، أجهزة لقياس كل من التوتر والشدة واملقاومة.

.P=U.I :التوضيح بأن مبدأ ا^فاظ الطاقة يسمح بالتعب\ عن االستطاعة الكهربائية بالعالقة •

يوظف املفاهيم: شدة التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي واملقاومة الكهربائية 
لتفس, بعض الظواهر الكهربائية % احلياة اليومية.

األعمال املخ3يةالوحدات التعلميةالوحدات

  - التيار الكهربائي 
املستمر.

- أي منوذج للتيار الكهربائي؟
- التيار الكهربائي املستمر.

- اجناز بعض النماذج للتيار الكهربائي.
- التحقيق التجريg للعالقة:

I= є/R   ش= قم/م  

التحقيق التجريg للعالقة:- الطاقة  A دارة كهربائية. - الطاقة الكهربائية.
P=U.I     عه = ف.ش

- الربط على التسلسل
 A والربط على التفرع

دارة كهربائية. 

- تساوي وoع الشدات 
والتوترات. 

- التحقيق التجريg للعالقة:
 A ع الشدات والتوتراتo تساوي و/أو

الدارة على: - التسلسل.   - التفرع.
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77 التيار الكهر بائي املستمرخالُّضحلְـק

خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- التيار الكهربائي.
-  تطوير النموذج 

الدورا� للتيار 
الكهربائي.

- انطالقا من النماذج املقترحة، 
يتوقع ) يتحقق جتريبيا من 

وجاهة النموذج املعتمد 
باستعمال الوضعيتني التاليتني:

1- تواقت أو عدم تواقت 
اشتعال وإطفاء مصباحني 

متماثلني مربوطني على 
التسلسل.

2- تغE جهة اDراف إبرة 
ممغنطة عند عكس قطG املولد.

- Kتار منوذجا   
لتفسE أو توقع بعض 
الظواهر الكهربائية. 

االنتقال  هذا  املولد  يغذي  الدارة.   Q لدقائق كانتقال  الكهربائي  التيار   Sنعت توجيهات: 
ونصطلح على جهة التيار أWا من القطب املوجب إV القطب السالب خارج  املولد.

 الوحدة التعلمية 1: أي نموذج للتيار الكهربائي؟
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التيار الكهر بائي املستمر

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- مفهوم شدة التيار 
الكهربائي املستمر.
وحدة شدة التيار 

(A-أمب�) الكهربائي
- مفهوم املقاومة 
الكهربائية. وحدة 

.(WΩ -أوم) املقاومة
- مفهوم القوة 

املحركة الكهربائية 
(ق.م.ك).

- وحدة ق.م.ك  
(V - فولط)   

I= є / R :العالقة 

- استعمال مقياس األم*متر 
أو متعدد القياسات، لقياس 

شدة التيار الكهربائي 4 
نقطة من دارة كهربائية.
- التوقعات 9 التحقيق 

التجري;:
1. لقيم ش (I)، 4 عدة 
نقاط من دارة عناصرها 
مربوطة على التسلسل.
2. لتغ�ات شدة التيار 

الكهربائي بداللة تغ� كل 
من ق.م.ك: є، ومقاومة 

 .R الدارة

 يقيس:
.(I)شدة التيار ..
.(R) املقاومة ..

.. القوة املحركة     
.(є)الكهربائية

يربط شدة التيار 
الكهربائي بالعاملني 

 є ، R
- يعرف رتبة املقادير:

.I،R،є
- يتحكم 4 استخدام 

أجزاء ومضاعفات 
الوحدات املستعملة.

توجيهات: القوة املحركة الكهربائية (ق.م.ك) خاصية كهربائية مميزة للعمود، وال متثل 
القوة امليكانيكية.

2.1. األعمال املخ*ية (العمل باألفواج).

 العمل املخ*ي: قياس املقاومة.

 الوحدة التعلمية 2: التيار الكهربائي المستمر
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خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

   بنينا هذه الوحدة، آخذين بعني االعتبار الصعوبات املألوفة لدى التالميذ، وخاصة تلك 
املتعلقة بالتيار الكهربائي، من حيث طبيعته وجهة مروره / النواقل، و,تلف الظواهر 
الF يتجلى فيها (إنارة، تدفئة، تشغيل املحركات،...). راعينا / هذه الوحدة التدرج 
/ املفاهيم، مع إعطاء أKية خاصة  للنشاطات الF هي مبثابة دعامة لكل ما قدم / هذا 

اWجال، وتعد الوسيلة األساسية لتصحيح بعض التصورات حول الظواهر الكهربائية.
  إن اعتماد الكهرباء الساكنة لتناول مفهوم التيار الكهربائي صعب اكتسابه من طرف 
للظواهر  وتفس[هم  فهمهم  تعيق  خاطئة،  تصورات  لديهم  أصبحت  الذين  التالميذ، 
الكهربائية، خاصة ما تعلق بالتيار والتوتر الكهربائيني. فجاءت الbامج اجلديدة لتتناول 
بعض  اقتراح  من خالل  النمذجة،  على  تعتمد  مقاربة  وفق  الكهربائي،  التيار  مفهوم 
النماذج للشرح والتفس[، لكن مع ترك االختيار للتلميذ /  توظيف النموذج، الذي 
أن لكل منوذج hال  العلم  الكهربائية، مع  الدارات  لتفس[ ما kدث /  مناسبا  يراه 

lدود الصالحية.
التيار الكهربائي،     ومن أجل كل هذا، ركزنا / مدخل هذه الوحدة على مفهوم 
والذي مهد له / السنة األوq متوسط، بالنموذج الدوراo للدقائق املادية، دون التطرق 
لطبيعة هذه الدقائق وال لغزارִדا. إن هذا املستوى (السنة الثالثة متوسط) يقتضي تطوير 

النموذج بصفة جتعله قادرا على تفس[ ظواهر أخرى أعلى درجة من التعقيد.
   نتناول / هذه السنة التيار الكهربائي املستمر، باعتماد منوذجني آخرين أكثر تطورا 
دارة  ملا kدث /  أدق  التوضيح وبصفة  القطار)، ֲדدف  املائي، منوذج  التيار  (منوذج 
كهربائية مير فيها تيار كهربائي مستمر، انطالقا من احلركة الدورانية للدقائق، وصوال 
مفهوم  طرح  باب  من  عليها،  العوامل  بعض  تأث[  ومدى  الكهربائي،  التيار  شدة   qإ
املقاومة الكهربائية والقوة املحركة الكهربائية، كما راعينا، خالل كل هذا، االنسجام 
/ املفاهيم واألنشطة املتعلقة بذلك، والوصول بالتالميذ إq اختبار النموذج املناسب 

ملستواه وتوظيفه / شرح الظواهر املحيطة به، مع استخالص أن لكل منوذج حدود.

التيار الكهر بائي املستمر
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     احلجم الساعي: 3 سا.درس + 1 سا.عمل ��ي.
   1: أي منوذج للتيار الكهربائي؟

* احلصة األو": 1سا.د.
- تنجز النشاطات (1) و(2) و(3)، حيث يتطرق األستاذ إ� منوذج التيار املائي، � 
7قق الدارة الكهربائية املوافقة للنموذج، لتأكيد املقارنة بني النموذج املقترح والدارة 

الكهربائية، والوقوف على بعض النقائص 9 منوذج التيار املائي.
- 9 النشاط (4)، يقدم األستاذ منوذج القطار، ويطلب من التالميذ شرح مكوناته. � 

إجراء مقارنة بينه وبني منوذج التيار املائي.
      ( البيت: - ينجز التالميذ املقارنة املقترحة 9 الكتاب املدرسي.

                

2: التيار الكهربائي املستمر.
* احلصة الثانية: 1سا.د.

- إجناز النشاطني (1) و(2)، وتدريب التالميذ على استعمال أجهزة  القياس، والقراءة على 
األمبUمتر وكذلك على متعدد القياسات، والتعرف على بعض العناصر الكهربائية.

       ( البيت: - االطالع على البطاقة الوثائقية.
                  - الشروع 9 حل التمارين.

* احلصة الثالثة: 1سا.د. 
- قراءة قيم بعض املقاومات.

ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3

   يشرع التلميذ 9 هذه الوحدة بتناول نشاط حول تواصل املادة، واحلركة اإل[الية 
لبعض من الدقائق الc تكوbا، ويقدم منوذج التيار املائي كمقاربة أولية حلركة الدقائق 9 
الكهرباء. إن النموذج السابق ال يفّسر بعض الظواهر الكهربائية (مفهوم املقاومة، نفاذ 

البطارية...) فنستعمل منوذج القطار حيث متثل احلواجز فيه املقاومات.

التيار الكهر بائي املستمر

76



سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

- إجناز النشاطني (3) و(4)، مع التعرف على املقدار є ( القوة املحركة الكهربائية) للعمود.
      � البيت: - مواصلة حل التمارين.

* احلصة الرابعة: 1ع.م.
- إجناز العمل املخ3ي : قياس املقاومة.

 � البيت: - مواصلة حل التمارين.

1: أي منوذج للتيار الكهربائي؟
. تطوير النموذج الدورا� للتيار الكهربائي.

 م - اقتراح مناذج قادرة على اإلجابة عن بعض التساؤالت حول ماهية التيار الكهربائي.
- يقدم األستاذ النموذج الثاG للتيار الكهربائي، مع التذكE بالنموذج األول (النموذج 
الدوراG للتيار الكهربائي)، لتفسE ظواهر أكثر تعقيدا، مؤكدا على أن النموذج ما هو 
إال وسيلة إيضاحية تستعمل لتبسيط وتفس, بعض الظواهر الطبيعية (غ, العيانية)، 
وأن كل التفس,ات الE يقدمها النموذج تبقى Bدودة � ?ال تعلمي معني، وأن 

تطويره أو استبداله يبقى أمرا واردا. 
- V النشاط اخلاص بنموذج التيار املائي، يظهر بوضوح أن دوران العنفة Xدث V آن 
واحد مع تشغيل املضخة، هذا مهما غEنا موضعها. واألمر نفسه عندما نضيف عنفة 
أخرى. وملا نقارن هذا مبا Xدث V دارة كهربائية، فإننا نتحصل على النتائج نفسها، 
أي أن املصباح يشتعل عند حلظة غلق القاطعة، والشيء نفسه ملا نضيف مصابيح أخرى، 
 V ء املقاومةVهذا النموذج تكا V آن واحد مع غلق الدارة. والعنفة V ا تشتعلnفإ

الدارة الكهربائية، بينما تكاVء املضخة املولد.
بعض  بشأن  بتوضيحات  جاءنا  املائي  التيار  منوذج  أن  يتبني  النشاطني،  من خالل   -
الظواهر احلادثة V الدارة الكهربائية، سواء بالنسبة لتواقت اشتعال املصباحني، أو جهة 

مرور التيار الكهربائي.

التيار الكهر بائي املستمر
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-كما نتناول كذلك � هذه احلصة منوذجا آخر للتيار الكهربائي، وهو منوذج القطار. 

    النشاط األول: احلركة اإل	الية للمادة.
- � هذا النشاط نالحظ أن خروج املاء من األنبوب الفارغ عند ربطه ,نفية يستغرق 
بعض الوقت من بدء حلظة فتحها، واألمر Dتلف متاما عندما يكون األنبوب مملوءا باملاء، 
إذ Dرج املاء مبجرد فتح احلنفية، وأن تواقت خروج املاء وفتح احلنفية يتحقق بوجود 
للمادة.  ببناء فكرة عن احلركة اإلTالية  للمتعلم  املاء � كافة األنبوب، وهذا يسمح 
وعلى هذا األساس، فإن حركة الدقائق املادية املتواجدة � النواقل، تسمح بتفسX ظاهرة 

اشتعال املصابيح � الدارة الكهربائية مبجرد غلق القاطعة.

 م  النشاط الثا�: منوذج التيار املائي.
- نتطرق � هذا النشاط إd منوذج التيار املائي، املتكون من املضخة والعنفة وأنابيب 

.(12V) السيارة �التوصيل. ميكن االستعانة مبضخة تنظيف الزجاج 
- مبجرد تشغيل املضخة، فإoا تدفع جزيئات املاء إd احلركة � اجلهة نفسها وبالسرعة 
بدءا من حلظة  تعرقل حركتها،   pال العنفة  تدوير  نفسها و� آن واحد، وتعمل على 
ثانية ميني أو  باملاء. واألمر نفسه ملا نضيف عنفة  اشتغال املضخة، ألن األنبوب مملوء 

يسار املضخة.

    النشاط الثالث: أي عالقة بني منوذج التيار املائي ومنوذج التيار الكهربائي؟
- يتناول النشاط (3) أوجه التشابه بني منوذجي التيار املائي والتيار الكهربائي.

عند إجراء هذا النشاط، نالحظ أنه مبجرد غلق القاطعة فإن املصباح أواملصباحني يضيئان 
� آن واحد، وهذه الوضعية مماثلة لتلك الp حتدث � منوذج التيار املائي. وميكن أن نعدد 

أوجه التشابه كما هو مبني � اجلدول.
     من خالل هذه املقارنة يتبني بوضوح أن املاء تدفعه املضخة وال تنتجه، وكذلك 
بالنسبة للعمود الكهربائي املتواجد � الدارة فإنه يدفع الدقائق وال ينتجها وال ميثل خزانا 

zا، عكس التصور السائد لدى أغلبية التالميذ.
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        النشاط الرابع: منوذج القطار � 
الكهرباء.

- ودائما و� ال  البحث عن أحسن 
منوذج نستطيع أن نفسر به وقائع معينة، 
ندرج � النشاط (4) منوذجا آخرا للتيار 
الكهربائي « منوذج القطار» جلعل التلميذ

 أمام إشكالية إختيار أحسن منوذج، ميكنه من تفس= بعض الظواهر الكهربائية، � هذا 
النموذج، متثل العربات املتواجدة على طول السكة احلديدية الدقائق الكهربائية املتحركة 
 Nالنواقل، ومنثل العمال � املحطة والذين يقومون بدفع العربات باملولد، والعراقيل ال �
تعيق حركة القطار متثل املقاومات. من خالل هذا النشاط نSز دور العمال وعالقتهم 
Yركة العربات، وكذا املقاومات الN يتغلبون عليها العمال أثناء الدفع. � هذا السياق 

أقترحنا هذا النشاط � البيت، مكمال ]ذا اجلانب، لنعود التالميذ على النمذجة.
  

2 - التيار الكهربائي املستمر.
. بعض خصائص التيار الكهربائي.

         النشاط األول: هل للتيار جهة مرور؟
الثامن عشر، ومن  التيار الكهربائي � القرن  العا^ الفرنسي آمب= بدراسة آثار  - قام 
حسبه  يسري  Yيث  له،  إصطالحية  جهة  وضع  ظواهره،  ملختلف  مالحظاته  خالل 
اجلهة  وهذه  السالب.  القطب   fإ املوجب  القطب  من  املولد  الكهربائي خارج  التيار 
 fإ السالب  القطب  من  تتحرك   Nال اإللكترونات  معاكسة جلهة حركة  االصطالحية 

القطب املوجب للمولد.
األثر  على  ذلك   � معتمدين  الكهربائي،  التيار  جهة  النشاط  هذا   � تناولنا  لقد   -
املغناطيسي للتيار الكهربائي، والذي يتجلى بوضوح � ظاهرة اmراف اإلبرة املغناطيسية، 

املوضوعة حتت ناقل pتازه تيار كهربائي مستمر.
- عندما نغ= � جهة مرور التيار الكهربائي بقلب توصيل املولد � الدارة الكهربائية، 
فإن اإلبرة تنحرف � االجتاه املعاكس،وهذا يدل على أن للتيار الكهربائي جهة مرور.

التيار الكهربائيمنوذج التيار املائي

املولد(العمود)املضخة

النواقلاألنابيب اململوؤة باملاء

املقاومةالعنفة

الدقائق الكهربائيةجريئات املاء
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معت�ا،  تيارا  يعطي  عمود)   ) كهربائيا  مولدا  نستعمل  النشاط،  هذا  إجراء  عند   -
ح; يسمح بظهور أثر واضح 5 اإلبرة (ا2راف)، مع احلرص على أن يكون السلك 
بعضهما  عن  وبعيدتني  احلركة   Aتكونا حر وأن  املغناطيسية  لإلبرة  موازيا  الكهربائي 

لتجنب التأثJ املتبادل بينهما.
أNا  خصائصها  ومن  التالميذ   عليها  ليتعرف  الكهربائية  العناصر  بعض  أدرجنا  كما   -
التسمح مبرور التيار إال 5 جهة واحدة، وهي الصمامات الثنائية، ورمزها:        ، وهي 
أنواع كما تظهره الوثيقة 5 ص 98 من الكتاب املدرسي، ومنها ما يصدر ضوءا وتسمى 

الصمامات الضوئية (LED) وتستعمل كثJا 5 األجهزة اإللكترونية.
   

        النشاط الثا�: هل للتيار قيمة عددية؟
- يتناول التلميذ 5 هذا النشاط العالقة بني شدة إضاءة املصباح وقيمة التيار الكهربائي، 
والd تسمى اصطالحا شدة التيار الكهربائي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يركز 
على األمبJ متر، ويتدرب على إستعماله 5 قياس شدة التيار الكهربائي الذي يسري 
5 الدارة الكهربائية، باإلضافة إh التعرف على شدة التيار 5 عدة مواضع من الدارة، 
ويشJ األستاذ هنا إh قانون ا2فاظ الطاقة 5 الدارة املتسلسلة، متهيدا ملا سوف يتناوله 5 

الوحدة (9) املتعلقة بالربط على التسلسل والربط على التفرع 5 دارة كهربائية.
 

. املقاومة.
        النشاط الثالث: هل لشدة التيار الكهربائي عالقة بعناصر الدارة؟

- 5 البداية، نفسح pاال للتلميذ للقيام بنفسه بالتعرف على قيمة املقاومة، وذلك بطريقتني:
بالبطاقة  أيضا  مستعينا  باأللوان،  الترميز  طريقة  على  باإلعتماد  األلوان:  طريقة   *    

املنهجية (قياس املقاومة) الواردة 5 الكتاب املدرسي.
   * طريقة القياس املباشر: ويتدرب فيها على القياس باألوم متر.

.(Ω األوم) مع التركيز على وحدة املقاومة
- و5 النشاط (3)،  يبحث عن العالقة بني شدة التيار الكهربائي وعناصر الدارة، 

وبالتحديد املقاومة الكهربائية.
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. القوة املحركة الكهربائية.
النشاط الرابع: ما دور املولد � الدارة الكهربائية؟

التيار  القوة املحركة الكهربائية وشدة  النشاط، العالقة بني  التلميذ ! هذا  - يكتشف 
الكهربائي. يستعمل فيه  وبالترتيب عدة أعمدة كهربائية بقوى )ركة كهربائية 'تلفة، 
ونتابع ! كل مرة شدة إضاءة املصباح، ونترك للتالميذ استنتاج العالقة بني القوة املحركة 
التالميذ  النشاط أيضا لتدرب  التيار الكهربائي. ونستغل هذا  الكهربائية للعمود وشدة 

أكثر على قياس شدة التيار الكهربائي ! عدة نقاط من الدارة واستخالص النتيجة.
- ! هذا النشاط، Pرص األستاذ على أن يدرك التلميذ أن املولد يتميز بقوته املحركة 

.I = ε / R :وأن يستنتج العالقة ،(v) وتقدر بوحدة الفولط ،(є) الكهربائية
القوة  متثل  وال  للعمود،  مميزة  الكهربائية خاصية كهربائية  املحركة  القوة    مالحظة: 

امليكانيكية.

                                                                             العمل املخ!ي

قياس املقاومة.
  يوظف التلميذ  املعلومات ال^ مرت به ! هذه الوحدة، قصد تنمية كفاءاته التجريبية، 
وتقومي مدى استيعابه للمفاهيم اخلاصة بالوحدة من حيث الترميز النظامي، والتدرب 
الكهربائية  الدارات  وإجناز  األمبgمتر،  باستعمال  الكهربائية  التيارات  شدة  قراءة  على 
بشكل سليم، والقيام بقياسات وتسجيل املالحظات، ! األخP gرر تقريرا حول العمل 

املخlي الذي أجنزه ! jموعته.

األدوات املستعملة: مقاومة ،أمبgمتر (أو متعدد القياسات)، قاطعة.

- نقترح إجناز هذا العمل املخlي ! ثالث مراحل:
- املرحلة 1:

 R ب إثارة إشكالية قياس مقاومة جزء من دارة كهربائية. يقوم التالميذ بقياس املقاومةq  
منفصلة s مقاومة  اجلزء من الدارة املشتمل على املقاومة R والقاطعة (مغلقة) باستعمال 
األوم متر s املقارنة بني نتيج^ القياس واخلروج باستنتاج من خالل اإلجابة على األسئلة 
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على  واليؤثر  مهملة  مقاومة  للناقل  أن  بيان  هو  النشاط  هذا  من  وا"دف  املطروحة. 
املقاومة الفعلية R للدارة.

يكرر قياس مقاومة اجلزء من الدارة السابق ذكره، والقاطعة مفتوحة، فنجدها معدومة، 
أي ال ميكن قياس املقاومة إذا كان طرفاها غ< متصلني ببعضهما.

- املرحلة 2:
  طرح مع التالميذ إشكالية  اختيار العيار املناسب الستعماله F قياس املقاومة R. يقوم 
التالميذ بقياس قيمة املقاومة باستعمال Uيع العيارات Q يسجلوOا F جدول Q يقارنوOا 
.R النهاية سيعرفون أي عيار يناسب قياس املقاومة F.حددت بطريقة األلوان Xبالقيم ال

- املرحلة 3:
F هذه املرحلة يستعمل التالميذ األوم متر لقياس مقاومة عدة أسالك بأطوال متساوية 
وأقطار _تلفة، والقصد من هذه التجربة هو الوصول بالتالميذ إ[ النتيجة التالية: إن 
مقاومة األسالك ذات األقطار الكب<ة أقل من مقاومة األسالك ذات األقطار الصغ<ة. 

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

1 - تكون أسالك التوصيل F الدارة الكهربائية مغلفة مبادة عازلة ملونة لتمييز األسالك 
عن املكونات األخرى. خطأ

   - تكون أسالك التوصيل F الدارة الكهربائية مغلفة مبادة عازلة ملونة لتفادي القصر 
الدائري. صحيح

بني  للتمييز  ملونة  عازلة  مبادة  مغلفة  الكهربائية  الدارة   F التوصيل  أسالك  تكون   -
األسالك. صحيح

- مير تيار كهربائي F دارة كهربائية إذا وجد ֲדا أسالك توصيل و مصباح وكانت 
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الدارة مغلقة. خطأ 
2 - إكمال اجلمل:

- عندما مير تيار كهربائي  � دارة كهربائية فإن احلببيبات تنتقل � أسالك التوصيل من 
القطب السالب إ1 القطب املوجب للمولد.

- يستعمل األمب� متر لقياس شدة التيار الكهربائي وهو يربط دوما على التسلسل � 
الدارة الكهربائية.

.A وحدة  شدة التيار الكهربائي هي األمب� ويرمز <ا بالرمز -
- � الدارة الكهربائية الC حتتوي على عناصر مربوطة على التسلسل تكون شدة التيار 

الكهربائي هي نفسها املارة � كل عناصر الدارة.
3 - عند ربط عدة عناصر كهربائية على التسلسل فإن شدة التيار الكهربائي (ال تتعلق) 

مبكان ربط األمبEمتر.
- (تنقص) شدة التيار الكهربائي إذا أضيف لدارة كهربائية على التسلسل مقاومة.

- قبل ربط األمبE متر � الدارة الكهربائية نضبطه دوما على العيار (األك").
- لقياس قيمة مقاومة � دارة كهربائية مبتعدد القياسات Qب أن تكون الدارة (غ� 

مغذاة). 

4 - رسم الدارة الكهربائية، باستعمال
     الرموز النظامية.

- 5

 

  .0.2A هي A
3
A و 

1
6 - القيم الC نقرؤها على 

.(0.04A) تساوي القيمة L املصباح Yتع C9 -  شدة التيار ال
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10 - العنصر الكهربائي اجلديد الذي أضافه �مد للدارة الكهربائية السابقة (التمرين 9) 
هو صمام ثنائي الوصلة.

- نعم، يشتعل املصباح عند غلق الدارة.
- شدة التيار الكهربائي املار = الدارة هي نفسها ال; سجلها األمب7 متر (التمرين9)، 

ألن مقاومة الصمام الثنائي مهملة (صغ7ة جدا) أمام مقاومة الدارة.

11 - يستعمل عيار(0.1A)  = األمب7 متر للقراءة على ميناء مقسم إF 100 تدرDة. 
 0.001A : ة واحدة تساويDقيمة شدة التيار املوافقة لتدر -

.I2=0.07A و I1=0.069A:اMالقيمتان اللتان حتصران شدة التيار املار = اجلهاز - 
 12 - شدة التيار الكهربائي ال; يش7 إليها = ميناء األمب7 متر املمثل = الشكل (العيار 

.I = 2.43A :3) هيA

.1A ,10mA: 13 - العياران املناسبان

0.009A0.15A0.9A( I ) شدة التيار املقاسة

10mA1A1Aالعيار املناسب للقياس

عدد التدرDات املوافقة90 تد 15 تد90 تد

 (200mA)  باستعمال عيار أصغر (0.5A) 14 - طارق على خطأ ألنه اليسطيع قراءة
من املقدار املقاس.   

15 - عندما يش7 األمب7 متر إF القراءة (0) فإنه يوجد احتماالن ممكنان [ذه الوضعية. 
      * إما فتيلة املصباح متلفة.

      *أو عيار األمب7متر �ترق (متلف).
16 - فحم قلم الرصاص (الغرافيت) = الدارة الكهربائية يلعب دور الناقل له مقاومة. 

خكٌّـئÐخõخسٌّ
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     - مقاومة.
     - املخطط الكهربائي ذه الدارة.
     - عند إزاحة سلك التوصيل على 

     طول فحم قلم الرصاص فإن مقاومته 
     تتغ4، وبالتا> القيمة املشار إليها 9 األمب4متر تتغ4 كذلك.

17 - القاطعات الواجب غلقها 9 الدارة املبينة باملخطط الشتعال:
. 
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الطـــــاقـة    الكهربائيةخالُّضحلְـק 88
خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).
الطاقة ! دارة كهربائية. 

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- الطاقة الكهربائية � 
الدارة.

- استطاعة التحويل 
الكهربائي.

- مفهوم التوتر 
الكهربائي.

وحدة التوتر الكهربائي
.(V-فو) (volt-فولط)

P=U.I :العالقة -

- التوقع والتحقيق التجري$ 
حول تغ3 توهج املصباحني 

املربوطني إما على التسلسل أو على 
التفرع مع مولد قوته املحركة 

الكهربائية معروفة.
- قياس التوتر الكهربائي 
باستعمال أجهزة القياس 

(فولطمتر أو متعدد 
القياسات،..)، بني نقطتني من 

دارة كهربائية.
- الربط بني توهج املصباح 

 (U.I) ،واجلداء ف.ش
والP متثل استطاعة التحويل 

الكهربائي � الدارة.

- يقيس التوتر 
الكهربائي 

باستخدام جهازي 
الفولطمتر و/أو 
متعدد القياسات.
- يعرف رتبة 

. U, Pاملقدارين
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خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

2.1. األعمال املخ�ية (العمل باألفواج).
 العمل املخ�ي: بعض القياسات الكهربائية.

     لقد جرت العادة أن يدرس مفهوما شدة التيار والتوتر الكهربائيني بصفة �زأة ومنفصلة، 
وأدى ذلك إ7 تصورات غ( صحيحة لدى التالميذ، مما صعب عليهم تفس( الكث( من 
الظواهر الكهربائية والطاقوية من املحيط. وأكدت الدراسات التعليمية احلديثة بأن معاجلة 

هذه املعضلة تكمن G ربط مفهومي شدة التيار والتوتر الكهربائيني بالطاقة الكهربائية. 
    وعلى هذا األساس، اقترحنا تدرجا يتناول كال من تأث( التوتر الكهربائي على إضاءة 
مصباح (مع إبقاء شدة التيار الكهربائي ثابتة)، Q تأث( شدة التيار الكهربائي على إضاءة 
املصباح، للوصول إ7 أن تفس( كيفية توهج املصباح مرتبط باملقدارين معا (شدة التيار 

والتوتر الكهربائيني).
   يعد موضوع الطاقة، من املواضيع الصعبة، لكو[ا -كما نعرف- Yا مصادر Xتلفة، 
وهي غ( eسوسة، وال نتحسس وجودها إال من خالل آثارها، ال` تتجلى G صور 
كث(ة (إنارة، دوران eرك، حركة جسم،...اg). نتناول مع التالميذ مفهوم شدة التيار 
الكهربائي الذي يسري G دارة كهربائية، من خالل النشاط الثالث، الذي يبني بوضوح 
أن للتوتر الكهربائي أpية كب(ة G تفس( ما oري G الدارة الكهربائية، والذي يرافق 
دائما بظواهر طاقوية Xتلفة (الزيادة G التوتر يؤدي إ7 الزيادة G اإلضاءة)، ولذا فإنه 
مرتبط باستطاعة حتويل كهربائي وشدة التيار الكهربائي. فالتيار الكهربائي لوحده غ( 

كاG لتفس( كل من االستطاعة والطاقة الكهربائية. 

الطـاقــــــة الكهربائية

توجيهات: يتعلق التوتر الكهربائي بظواهر طاقوية حتدث G جزء من دارة oتازها تيار 
.U=P/I كهربائي. إذا يرتبط التوتر باستطاعة التحويل الكهربائي وشدة التيار

 * مفهوم الكمون الكهربائي وعبارة فرق الكمون الكهربائي خارج ال}نامج.  
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              احلجم الساعي: 2 سا.درس + 1 سا.عمل ��ي.
   

. الطاقة � دارة الكهربائية.
* احلصة األو�: 1سا.د.

- ميهد األستاذ للحصة بأسئلة تدور حول مقدار الطاقة الكهربائية ال� تستهلكها بعض 
 ،(... مكواة،  حاسبة،  تلفزة،  (مصابيح،  اليومية  حياִדم   2 يستعملو3ا  ال�  األجهزة 
الختبار معارفهم 2 هذا املجال. ? يشرع بعد ذلك 2 النشاط (1) حيث يعرض عليهم 
Pموعة من األجهزة تشتغل بالطاقة الكهربائية، ويلفت إنتباههم إI الدالالت ال� حتملها 
وكيفية قراءִדا وأ]يتها 2 حياִדم وضرورة اإلطالع عليها عند اقتناء أي جهاز كهربائي 
جديد، ولتحسيس التالميذ بأ]ية هذا املوضوع يكلفون أثناء احلصة ببعض احلسابات 
الطاقوية، وما ينجر عنها من مصاريف وأن اكتساֲדم ثقافة 2 هذا اجلانب جتعلهم قادرين 
على ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية 2 بيوִדم، والتقليص من  مبالغ الفاتورات ال� 

يدفعها أولياؤهم بصفة دورية.
التالميذ إI ظاهرة  ينجزه  الذي  النشاط (2)  يتطرق األستاذ من خالل   o2 األخ -
جديدة واملتمثلة 2 استطاعة التحويل الكهربائية لبعض املصابيح، ويكتشفون من خالله 

أنه كلما كانت استطاعة التحويل للمصباح كبoة كلما كانت إضاءته كبoة.  
  � البيت: - تكليف التالميذ بتحضo قائمة لبعض األجهزة الكهرومsلية بدالالִדا.

* احلصة الثانية: 1سا.د.
- نرمي من إدراج النشاطني (3) و (4) إI فهم العالقة الوطيدة بني التوتر وشدة التيار 
الكهربائيني واستطاعة التحويل الكهربائي (U=P/I). من هنا يتبني بوضوح أن الظواهر 

الطاقوية املتجلية 2 الدارة الكهربائية تسمح لنا بالوصول إI مفهوم التوتر الكهربائي.
- 2 األخo، وح| نرسخ 2 أذهان التالميذ ثقافة علمية، متكنهم من فهم أ]ية الدالالت 
ال� حتملها الكثo من األجهزة املستعملة 2 بيوִדم، وال� ~ا عالقة مبقدار استهالك الطاقة 

ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3

الطـاقــــــة الكهربائية
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الطـاقــــــة الكهربائية

الكهربائية (غسالة ، �الط كهربائي ، مكواة، �فف الشعر ،..... ا
 )، نطلب منهم 
سرد بعض مقادير استطاعة حتويل الطاقة  + هذه األجهزة.

- Fدف من خالل النشاطني (5)، (6) إ< تدعيم الثقافة العلمية للتلميذ + موضوع 
الطاقة، لتمكنه من معرفة مقدار استطاعة حتويل الطاقة + مصابيح السيارة مثال، وكذا 
نوع الربط فيها، وعالقة التوتر بشدة اإلضاءة + دارات كهربائية أخرى، يكون فيها 

الربط على التسلسل أو على التفرع.  
     � البيت:- يطالع البطاقة الوثائقية "الطاقة الكهربائية والبيئة".

                - إجناز النشاط (5)، وحتض[ النشاط (6) قصد إجنازه + احلصة الثالثة.
                - مواصلة حل التمارين.

 * احلصة الثالثة: 1سا.ع.م. 
- إجناز النشاط (6).

- إجناز البطاقة التجريبية (بعض القياسات). 
    � البيت: - مواصلة حل التمارين.

سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

. الطاقة الكهربائية � دارة.
  م النشاط األول: كيف أحسب الطاقة الكهربائية؟

- نظرا لصعوبة موضوع الطاقة، ارتأينا التمهيد له بأمثلة من احلياة اليومية. أوردنا + هذا 
النشاط �موعة من األجهزة الكهربائية، مرفقة بالدالالت الكهربائية اخلاصة ֲדا (التوتر، 
الكهربائية،  األجهزة  حتملها   gال الدالالت  ֲדذه  التلميذ  تعريف  ֲדدف  اإلستطاعة)، 
ودورها + �ال إستهالك الطاقة الكهربائية.كما راعينا + ذلك حجم اإلستهالك بالنسبة 
التلميذ أمام حقائق ִדم حياته اليومية من ناحية إستعمال هذه  لكل جهاز، قصد وضع 
الطاقة، وأعطينا + هذه األمثلة أرقاما حقيقية ملقدار استهالك الطاقة، ابتداء من احلاسبة 
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اإللكترونية، فاملصباح الكهربائي، إ� غاية املكواة والفرن الكهربائي، � أشرنا بعد ذلك 
إ� حجم الطاقة الذي تنتجه 3طة كهربائية (               ) لوضعه , الصورة. طلبنا منه 
, هذا النشاط حساب الطاقة ال? يستهلكها , حجرته، عندما يستعمل املكواة واملصباح 

مشتعال خالل ساعة، حH يكون فكرة عن مقدار الطاقة ال? استهلكها , هذه املدة.
- إن هذا النشاط يكسبه ثقافة علمية حقيقية , هذا املجال مما Nعله واعيا وقادرا على 
فهم التحويالت الطاقية احلادثة , Wتلف األجهزة ال? يستعملها , حياته اليومية، وRسن 

ترشيدها.

    النشاط الثا�: هل �تلف املصابيح � إضاءִדا؟
- يستغل هذا النشاط , الربط بني مقدار استطاعة حتويل الطاقة والتوتر الكهربائي 
الذي  والشئ  العملي،  اجلانب   , وأbيتهما  للدراجة،  واخللفي  األمامي  املصباح   ,
يلفت انتباه التلميذ , هذا النشاط، هو أن كل مصباح Rمل الداللة نفسها بالنسبة 
للتوتر (6V)، لكن استطاعة التحويل لكل منهما Wتلفة (12W ،6W)، وهذا الفرق 
, استطاعة التحويل Nعله jتار املصباح الذي استطاعته أكi لإلنارة األمامية (للرؤية 
من  اآلتني  السواق  إنتباه  (للفت  اخللفية  لإلنارة  واألقل  الليل)،   , للطريق  اجليدة 

خلفه).
 

    النشاط الثالث: هل للتوتر الكهربائي تأث� على إضاءة املصباح؟
- نريد من خالل هذا النشاط إبراز عالقة التوتر الكهربائي باستطاعة التحويل الكهربائية 
 �األو بالبطارية   (0.1A ،3.5V) األول  املصباح  يربط  عندما   فالتلميذ   ، ملصباحني 
(4.5V) , الدارة الكهربائية ال? أجنزها، فإنه يالحظ توهجا معينا، بينما عندما يربط 
املصباح السابق بالبطارية (6V)، فإنه يالحظ توهجا أشد. من هنا يستنتج مباشرة أن 
للتوتر الكهربائي عالقة بتوهج املصباح. والشيء نفسه ملا Nري اخلطوة الثانية من هذا 
النشاط، أي عند ربط املصباح الثاt (0.1A ،6V) بالبطارية األو�، فالتلميذ يالحظ أن 

.�توهج املصباح , هذه احلالة ضعيفا مقارنة بذلك املسجل , التجربة األو
- من خالل هذا النشاط يدرك أن للتوتر الكهربائي تأثu على توهج املصباح.

800 MW

َُ
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    النشاط الرابع: أي عالقة بني اإلستطاعة وشدة التيار الكهربائي؟
- يتضمن هذا النشاط العالقة بني استطاعة التحويل الكهربائية وشدة التيار الكهربائي املارة 
: املصباح. بعد إجناز التالميذ الدارة الكهربائية، 1اول األستاذ إثارة فضو*م حول العالقة 
الE تربط شدة التيار الكهربائي باستطاعة التحويل الكهربائية بأسئلة هادفة، < يفسح *م 
املجال بعد ذلك إلجراء النشاط والقيام مبختلف القياسات واحلسابات، واملقارنة بني حاصل 

قسمة االستطاعة على التيار الكهربائي (P/I) بالنسبة لكل قياس للتيار الكهربائي.
- ما يالحظه التلميذ عند مقارنته بني النتائج املتحصل عليها، فإنه Zدها متساوية،  وكل منها 
تساوي تقريبا التوتر الكهربائي للمصباح املشار إليه : الداللة اخلاصة به. من هذا املنطلق 
يؤسس فكرة جديدة الE تربط التوتر وشدة التيار الكهربائيني باإلستطاعة الكهربائية.

املقادير  تربط   Eال األساسية  العالقة  إكتشاف   eإ يتوصل  النشاط  هذا  خالل  من   -
الكهربائية الثالثة P,U,I، الE ُيعتمد عليها كثiا : الكهرباء ملعرفة خصائص األجهزة 
mيط   : اليوم  نعيش  أننا  وخاصة  الكهربائية،  للطاقة  استهالكها  pال   : الكهربائية، 

تكنولوجي يسi بالطاقة الكهربائية، واألجهزة الكهربائية تشكل أدواته األساسية.

    النشاط اخلامس: مصابيح السيارة.
بالطاقة  التلميذ  تعريف  بقصد  التعلمية،  الوحدة  هذه   : النشاط  هذا  أدرجنا  لقد   -
الكهربائية املستهلكة : السيارة، وكيف توزع على rتلف مصابيحها اخلاصة باإلنارة 
ومقدارها بالنسبة لكل مصباح.كما تطرقنا إe نوع الربط املستعمل : داراִדا الكهربائية 
املستهلكة :  الطاقة  عامة حول  بثقافة  التلميذ  زودنا  قد  نكون  منه، وهكذا  والفائدة 

السيارة، الE تعد من الوسائل املستعملة للنقل : حياته اليومية.
   مالحظة: ربط املصابيح : السيارة يكون على التفرع لتفادي انقطاع التيار : الدارات 
الكهربائية  للسيارة : حالة إحتراق أحد املصابيح (النستعمل دارات على التسلسل).

النشاط السادس: هل لإلضاءة عالقة بالتوتر وشدة التيار الكهربائيني؟
- يواصل املتعلم من خالل هذا النشاط جتريب rتلف العوامل الE تتوقف عليها شدة إضاءة 
مصباح، أو عدة مصابيح : حالة الدارة املتسلسلة واملتفرعة، وحساب املقدار U.I بالنسبة 

لكل مصباح، و: األخi يقارن بني النتائج املتحصل عليها من أجل املصابيح الثالثة.
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العمل املخ�ي

بعض القياسات.

- هذه البطاقة التجريبية، نشاط عملي هام يأ� � �اية الوحدة التعلمية ومكمال لبقية 
النشاطات الواردة فيها، ويندرج � إطار تنمية الكفاءات واملهارات التجريبية للتلميذ، 
كما متكنه من تقومي مكتسباته من خالل توظيفها � إجناز النشاط العملي � وحدة التيار 

الكهربائي املستمر. حيث:
   * يتدرب التلميذ على إجناز الدارات الكهربائية املختلفة (الدارة املتسلسلة، الدارة املتفرعة).

   * يقوم بقياسات باستعمال جهازي األمبO متر والفولطمتر وبشكل سليم.
   * يطبق القواعد األمنية أثناء النشاط.

   * يستخلص املالحظات والنتائج وينظمها.
- � هذا النشاط يبحث التلميذ عن العالقة بني:

   * اإلستطاعة وشدة التيار الكهربائيني.
   * اإلستطاعة والتوتر الكهربائيني.

   األدوات املستعملة: مصابيح، مولد كهربائي (6V)، مقاومة متغOة (معدلة).
- نقترح إجناز هذا العمل املخ`ي � مرحلتني:

    املرحلة األو�: ينجزون النشاط اخلاص بعالقة االستطاعة بشدة التيار الكهربائي: 

         أوال : يوزع التالميذ على أفواج (حسب األجهزة املتوفرة). 
         ثانيا : ينجز التالميذ الدارة الكهربائية، i jت`و�ا.

       ثالثا : يقوم التالميذ بالقياسات املختلفة املطلوبة � النشاط، j يدونو�ا على  
               جدول مثل اجلدول املعطى � الكتاب املدرسي.

 � األخO وعلى ضوء النتائج املتحصل عليها، mسب اجلداء (U.I) بالنسبة لكل مصباح 
j يقارن بقيمة استطاعته املسجلة عليه، سيالحظون أ�ا مساوية oا. من هنا يتبلور لديهم 

مفهوم اإلستطاعة الr تتوقف على عاملني وpا: شدة التيار والتوتر الكهربائي.
   املرحلة الثانية: إجناز النشاط اخلاص بعالقة اإلستطاعة الكهربائية بالتوتر الكهربائي، 

وينظم هذا اجلزء من النشاط كسابقه.
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ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

الكهربائي؛  السخان  الكهربائي؛  الفرن  الكهربائية؛  املكواة  احلراري:  التحويل   -  1
        مصباح التوهج.

   - التحويل امليكانيكي: املحرك الكهربائي؛ غسالة املالبس؛  طاحونة القهوة. 
   - التحويل باإلشعاع: مصباح التوهج.

2 - الدالئل املسجلة على املصابيح امل%لية:
* 100W: استطاعة التحويل الكهربائي للمصباح األول.

* 220V: توتر التشغيل للمصباح األول.

* 60W: استطاعة التحويل الكهربائي للمصباح الثا;.

* 220V: توتر تشغيل املصباح الثا;.

3 - التفسB العلمي للدالالت املسجلة للجهازين التاليني: 
* 220V: توتر التشغيل. 

 .220V ت توترE التحويل احلراري عندما يشتغل اجلهازان K15: متثل استطاعW ،1100W *
 N 1500J ا حتولPى هي املكواة الثانية ألR4 - املكواة ذات استطاعة التحويل الك
كل ثانية، بينما حتول األوN 1100J Y كل ثانية. وبالتاV الK تسخن أسرع هي الثانية 

للسبب نفسه.
6 - استعمال بطارية األعمدة ذات الداللة 4.5V يقتضي توظيف مصباح داللته مماثلة 

حh ال gترق (رغم أن املصباح ذا الداللة 3.5V يسطع أكثر ولكنه معرض للتلف).
7 - التحويل إY الوحدة األساسية:

0.5 MW = 500.000 W.

20mW =  0.02W

1.1W  =  1.1W.
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8 - أ- تتعلق استطاعة التحويل الكهربائي بالتوتر الكهربائي للتشغيل.
الدارة      � املار  الكهربائي  التيار  شدة  نقصان  عند  تنقص  التحويل  استطاعة  إن  ب-      

      الكهربائية.
.P= U.I :9 - العالقة هي

10 - العالقات الصحيحة هي:

 P= U.I ; U = P/I ; I = P/U

 E=P.t :11 - العالقة الصحيحة

12 - شدة التيار الكهربائي املار � سلك:

.6V , 6W :املصباح األول -
 I = P/U : منه  P= U.I :  لدينا

I = 6/6  = 1A      
.220V , 75W :6املصباح الثا -

.I = 75/220  = 0,34A   :بالطريقة نفسها جند
 13 - الطاقة الكهربائية املحولة خالل 4mn من التشغيل هي:

.E=850×4×60 = 204000 J 

- إن الطاقة املكتسبة من طرف املاء أقل من الطاقة الF حوDا اإلبريق ألن هناك جزء 
منها يتحول إL طاقة حرارية تضيع � اجلو. 

14 - مبا أن  للمحرك الكهربائي توتر استعمال قدره 12V، فإن ربطه مبولد كهربائي 

24V يعرضه للتلف، بينما ربطه مبولد 6V ال يسمح له باالشتغال العادي (ميكن أن يدور 

ببطء).
15 - ترتيب املصابيح املbلية aسب إضاءִדا ترتيبا تنازليا:

.220V , 150W   ;   220V,100W   ;   220V, 75W   ;   220V ,40W

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ
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16 - املخطط الذي يسمح باشتعال ثالثة مصابيح أو ستة مصابيح:

حساب مقدار استطاعة التحويل:
- & حالة اشتعال ثالثة مصابيح:

P = 3×40 = 120W     
- & حالة اشتعال ستة مصابيح:

 P = 6×40 = 240W    
17 - شدة التيار املار & املدفأة:

.I = P/U :ومنه   I =9.09A :لدينا
 - ال ميكن ربط مدفأة ثانية مماثلة لألو; من املأخذ نفسه، ألن شدة التيار الكهربائي 

تصبح:
 P = 2×I = 18.18A                          

.(18A) تتحملها املنصهرة Eوهي قيمة تفوق القيمة ال    
.12V, 500mA :رجJ          .220V, 105W   :18 - مدخل

         P= 6 W  :ومنه  P= U.I :استطاعة حتويل الطاقة عند املخرج -    
.105W :استطاعة حتويل الطاقة عند املدخل -    

  نالحظ بأن استطاعة التحويل عند املخرج أصغر بكثL من استطاعة التحويل عند 
املدخل، وهذا يعW بأنه Rدث ضياع معتT للطاقة & املحول أثناء التحويل، وRدث 

ذلك عن طريق التحويل احلراري (الذي يتسبب & سخونة املحول).

الطـاقــــــة الكهربائية

خكٌّـئÐخõخسٌّ
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20 - حساب مقدار الطاقة الضائعة خالل 10 ساعات:

                                                           E= P×t

                                                           E= 100×10=1000 

                                                           E= 1000Wh 

                                                           E= 1 kWh . 

22 - رسم �طط الدارة:

- إن استعمال 4 أعمدة على التسلسل يكافئ عمودا وحيدا داللته 6V ، وهذه القوة 
املحركة الكهربائية تؤدي إC توهج املصباح بشدة، 9 ميكن أن 6ترق.

.E  =  12 kWh - 23
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الربط على التسلسل  و الربط على التفرع    دارة كهربائيةخالُّضحلְـק 99

خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).

 تساوي و�ع الشدات والتوترات 

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

مبدأ افاظ الطاقة � دارة 
كهربائية:

 - تساوي و�ع الشدات.
 – تساوي و�ع التوترات.

- إنشاء السالسل الطاقوية ال# 
2ا عالقة مبختلف الدارات.

- التحقيق من �ع اجلداءات 
U.I. حيث و مهما تكن 

الدارة الكهربائية فإن:

∑(U.I)
اآلخذات

=  (U.I)
املولد

- يوظف مبدأ 
افاظ الطاقة

- يوظف 
قوانني الشدات 

والتوترات

توجيهات: اآلخذة هي كل عنصر غI املولد.

2.1. األعمال املخ7ية (العمل باألفواج).

 العمل املخ7ي: كيف أقيس اإلستطاعة واملقاومة ؟
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خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

التعلمية إ� حتقيق ا�فاظ الطاقة بالدراسة التجريبة،    *دف من خالل هذه الوحدة 
فيها  ال/ يكون  التفرع، وح2 تلك  التسلسل وعلى  البسيطة على  الدارات  وذلك : 
الربط Gتلطا، بإجناز التالميذ ملجموعة من التجارب للتحقيق والتأكد من صحة مايلي:

* تساوي الشدات : الربط على التسلسل. 
* Pع شدات التيارات الكهربائية : الربط على التفرع. 

* تساوي التوترات الكهربائية : الربط على التفرع. 
* Pع التوترات الكهربائية : اجلمع على التسلسل.

* وأنه مهما كان نوع الربط : الدارة الكهربائية فالعالقة التالية Sققة دوما:

∑(U.I)
اآلخذات

=  (U.I)
املولد

مع ذكر السالسل الطاقوية ال/ ^ا عالقة مبختلف الدارات الكهربائية.
    نعلم أن للدارات الكهربائية تطبيقات كثbة ومتنوعة وتدخل : الصناعات اإللكترونية 
وامليكانيكية، وgدث فيها حتويل للطاقة الكهربائية إ� شكل آخر من أشكال الطاقة، 

ومن الضروري معرفة مقدار هذا التحويل.   
    بناءا على التصورات السابقة، مت تنظيم التعلمات وفق اخلطوات التالية:

      . كيف هي شدة التيار الكهربائي : دارة على التسلسل؟ 
      . كيف هو التوتر الكهربائي : دارة على التسلسل؟

      . هل حتفظ الطاقة : دارة كهربائية ؟ 
      . كيف أتابع عيانيا تغb شدة التيار والتوتر الكهربائيني : دارة على التسلسل.

التيار الكهربائي تتناول فوائده وGاطره      كما أضيف للوحدة بطاقة وثائقية حول 
وكيفية احلماية منه، وكذا اختراعه وvاالت استعماالته، وزودت أيضا بباب اإلعالم 
اآل|- أعا{ معطيات باستعمال اإلعالم اآل|- ֲדدف التعريف بأyيته : vال البحث 

واملعاجلة و: األخb أدرج مشروع تكنولوجي خاص بالثالجة.
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              احلجم الساعي: 2 سا.درس + 1 سا.عمل ��ي.
   

. الطاقة � دارة الكهربائية.
* احلصة األو�: 1سا.د.

- يستطيع األستاذ أن يقوم مع التالميذ بالنشاطني (1) و (2) � املخ
 أو � القسم، 
حسب حاجته لذلك. وميهد 8ا ببعض األسئلة ال1 تث. فضول التالميذ حول انواع الربط 
� الدارات الكهربائية، والفائدة منها. بعدها يقوم التالميذ بإجناز دارة على التسلسل  

واإلجابة عن األسئلة املطروحة واملتعلقة بـ:
     * شدة التيار الكهربائي � عدة نقاط من الدارة الكهربائية. 

     * تغ. التوتر الكهربائي.
     * اYفاظ الطاقة � الدارة.

- واخلروج � األخ. بنتيجة Zائية حول التيار والتوتر الكهربائيني واYفاظ الطاقة � 
الدارة الكهربائية على التسلسل.

       � البيت: - إجناز النشاط (3) واإلطالع على البطاقة التجريبية. 
                   - الشروع � حل التمارين اخلاصة بالدارة على التسلسل.

* احلصة الثانية: 1سا.ع.م.
التجربة األوc ،d يقيس  - يقيس اإلستطاعة املحولة بواسطة املصباح الكهربائي من 

املقاومة بطريقة غ. مباشرة، معتمدا على اإلستطاعة الكهربائية املحولة. 
       � البيت: - اإلطالع على البطاقة الوثائقية. 

                   - مواصلة حل التمارين.

* احلصة الثانية: 1سا.د.
- ينجز التالميذ � البداية النشاط (4).

ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3
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- ينتقل بعد ذلك إ� النشاط (5) اخلاص بالربط على التفرع، حيث يتبعون اخلطوات 
نفسها السابقة (النشاطان (1) و (2)).

- يلخصون > 6اية النشاط، مالحظاִדم ويقدمو6ا على شكل نتائج تشمل إجابات 
عن الظواهر املدروسة.

       � البيت: حل التمارين اخلاصة بالدارة على التفرع. 

سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

. الربط على التسلسل.
  م النشاط األول: هل تتغ� شدة التيار الكهربائي وكيف؟ 

التيار  بقيم  إهتمامنا   Fونو املتسلسلة،  للدارة  جتريبية  دراسة  النشاط  هذا   < نتناول   -
الكهربائي املسجلة > نقاط Nتلفة من الدارة، إلجراء املقارنة فيما بينها.

- تشتمل الدارة  على مولد G (عمود كهربائي) ومصباح كهربائي L ومقاومة كهربائية 
R وقاطعة كهربائية.

- > البداية، يقوم التالميذ بإجناز الدارة، W يوصلون األمبU متر > نقاط Nتلفة من الدارة، مع 
اإلنتباه إ� اختيار مواضع مناسبة للتوصيل.  يسجل التالميذ شدة التيار > عدة نقاط من الدارة، 
و> النهاية يقارنون فيما بينها (صحة القياسات تتوقف على حسن استعمال أجهزة القياس). 
املختلفة  النقاط   < الكهربائي  للتيار  نفسها  الشدة   �إ التالميذ  يتوصل  الواقع   <  -

للدارة. 

    النشاط الثا*: هل يتغ� التوتر الكهربائي وكيف؟
- إلجناز هذا النشاط، نستغل الدارة السابقة. يقوم التالميذ بقياس التوتر الكهربائي بني 
أطراف Nتلف العناصر املوصولة فيها. > النهاية يطلب منهم املقارنة بني هذه التورات 

والبحث عن عالقة تربطها، وهي من الشكل:
التوتر الكهربائي بني طر� املولد=التوتر الكهربائي بني طر� املصباح+التوتر الكهربائي بني طر� املقاومة. 
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    النشاط الثالث: هل حتفظ الطاقة � دارة كهربائية ؟
- نتناول � هذا النشاط الطاقة الكهربائية املصروفة � كل عنصر من عناصر الدارة، 
الكهربائي        التحويل  استطاعة  عبارة  وباستعمال  السابق،  النشاط  نتائج  على  باإلعتماد 
(P =U.I). يستطيع التالميذ حساب استطاعة حتويل كل من املقاومة واملصباح واملولد 

 على الترتيب باإلعتماد على العالقة السابقة.
 
P

1
 ، P

2
 ، P

3
ولتكن  

P
3
= P

1
 + P

2
- وبعد Lاوالت من طرف التالميذ، ميكنهم الوصول إD العالقة: 

ويكون ذلك بنتيجة تقريبية � حدود أخطاء التجربة.

  النشاط الرابع: كيف أفسر عيانيا تغ) الشدة والتوتر الكهربائيني � دارة على التسلسل؟

- إن القسم األول من هذا النشاط نظري، وذو طابع تقوميي Uت، ويهدف إD اختبار 
التلميذ � بعض خصائص التيار � دارة عناصرها موصولة على التسلسل. 

ال]  النتائج  التلميذ من خالله من صحة  يتحقق  النشاط، جتري[  الثا_ من  - والقسم 
حتصل عليها سابقا وذلك بإجناز الدارة الكهربائية الواردة � الوثيقة 3.

. الربط على التفرع.
    النشاط اخلامس: قانون الشدات والتوترات � دارة كهربائية على التفرع.

- يتناول هذا النشاط الدارة املتفرعة، ويهتم  بالدراسة التجريبية لشدة التيار الكهربائي � 
كل فرع منها، كما يهدف إD وضع العالقة ال] تربط بني gتلف الشدات والتوترات 

الكهربائية � الدارة  وحتقيق مبدأ اmفاظ الطاقة فيها.
- يقوم التالميذ بإجناز الدارة، وqتpوoا مع األستاذ، الذي بدوره يذلل أمامهم الصعاب 
أثناء إجرائهم للقياسات واحلسابات، ويرشدهم وينصحهم كلما تطلب األمر ذلك � 

كل خطوات التجربة، لتمكينهم من الوصول إD حتقيق النتائج املنتظرة منهم.
    

العمل املخ8ي
كيف أقيس اإلستطاعة واملقاومة؟

- � هذه البطاقة التجريبية، يقوم التلميذ بقياس كل من اإلستطاعة واملقاومة الكهربائيتني 
بطريقتني،  السابق  الكهربائية �  املقاومة  قاس  قد  أن كان  بعد  املباشرة.   wبالطريقة غ
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بني  ويقارن  متر.  األوم  باستعمال  املباشرة  الطريقة  واألخرى  األلوان  طريقة   �األو
الطريقتني & قياس املقاومة الكهربائية.

- النشاط التجري� األول: نشاط مكمل لبقية النشاطات الواردة & الوحدة التعلمية، 
التأكد  من  ميكنه  للتلميذ،كما  التجريبية  واملهارات  الكفاءات  تنمية  إطار   & ويندرج 
من الدالالت على املصباح.وفيه يتدرب على تركيب الدارة الكهربائية، ويقوم بقياسات 
باستعمال األمبM متر والفولطمتر وبشكل سليم، مطبقا العالقة: P=U×I، دون أن ينسى 

القواعد األمنية أثناء إجناز هذا النشاط. 
وإجراء  الكهربائية،  الدارات  مع  التعامل  التلميذ  يواصل  الثا�:  التجري�  النشاط   -
القياسات، و يتعامل مع العالقتني: U=R×I و P=U×I من أجل الوصول إ� العالقة: 
R = P / I والV متكنه & األخM من حساب املقاومة الكهربائية 

W  P=R×I العالقة:  2
2

& إطار تطبيق طريقة القياس غM املباشرة.
    األدوات املستعملة: مصباح كهربائي، مولد كهربائي (6V)، أمبM متر و فولطمتر، 

مقاومة متغMة (معدلة)، باإلضافة لقاطعة وأسالك التوصيل.

اتنبيه: cب دوما اإلطالع على التوتر و شدة التيار الكهربائيني الذين تتحملهما املقاومة 
املتغMة. 

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

1 – يكون الربط على التفرع & الشبكات الكهربائية لإلنارة & املدن، ألن هذا الربط 
اليؤدي إ� انطفاء املصابيح األخرى & حالة تلف أحدها.

2 - & حالة ربط مصباحني على التسلسل فإن: أ/ تكون شدة التيار الكهربائي هي 
نفسها & املصباحني إذا كانا متماثلني.

    أما & حالة الربط على التفرع: mتلف شدة التبار الكهربائي املار & الدارة 
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من عنصر آلخر. 
3 - اذا انقطعت فتيلة املصباح األول، فإن املصباح الثا� املوصول معه على التسلسل 

ينطفئ، ألن التيار املار / املصباح الثا� مير من املصباح األول كذلك.
- يصبح التوتر بني طر/ كل مصباح معدوما.

- 5
0.08 V18 V0.250 kVالتوتر املقاس

العياراتV500 V 500 ; 100; 30كل العيارات

التعليلأك< أويساوي املقدار املقاسأك< أويساوي املقدار املقاسأك< أويساوي املقدار املقاس

100 mV30 V500 Vالعيار املالئم

A - 6طط التركيبة:

 .I = 2.7 A  :متر هيDإليها األمب Dيش Hشدة التيار ال 
.I = 2.7 A :شدة التبار املار / كل مصباح -

 .(Lكما / الوضعية األو) افظ على سطوعهR إذا بادلنا بني موضعي املصباحني فإن كل منهما -
L متماثلة فإن:

3
,L

2
,L

1
7 - املصابيح 

.L
1
L تضيء أقل من 

3
L ]ما اإلضاءة نفسها.      * 

3
,L

2
 * 

8 - املحرك ال يعمل بصفة عادية، ألن توهج املصباح بصفة عادية يع\ أن التيار املار 
/ الدارة مساوي تقريبا I = 0.22 A ، وهذا ال يكفي لعمل املحرك الذي يتطلب:  

.I = 0.5 A

A - 9طط الدارة:

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ

A
G

L1 L2
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- شدة التيار الكهربائي ال� يش� إليها األمب�متر عندما يوصل على التسلسل � الدارة 
.I = 0.17 A :تساوي

.I = 0.17 A :شدة التيار املارة � كل مصباح تساوي -
L موصوالن على التسلسل.

2 
, L

1
   التعليل: املصباحان 

10 - املصابيح الثالثة � الدارة موصولة على التسلسل، وحسب قانون التوترات � 
حالة الربط على التسلسل، فإن التوتر بني طر� املولد مساو ملجموع التوترات الكهربائية 

بني أطراف املصابيح الثالثة.
املصابيح  ولدينا  الكهربائي بني طر� مصباح واحد،  التوتر  قيمة  الفولطمتر  يعطينا   -

متماثلة، إذن:
Uاملولد =U

1
+ U

2
+ U

3
   

التوترات الكهربائية بني طر� كل مصباح، ومنه:
 
U

1
، U

2
، U

3
     حيث 

U = 1.8 + 1.8 + 1.8 = 5.4 V

.E = 6 V : مميزات البطارية -
Kموع  يساوي  املولد  طر�  بني   U

1
الكهربائي  التوتر  أن  الدارة  من  نستنتج   -  11

.U
1
≠U

2
التوترين الكهربائيني بني طر� املصباحني، ومنه: 

L يضيئان بالكيفية نفسها).
2
,L

1
L أتلف (ألن 

3
  - 13

 ،L
2
L و 

1
ال ميكن أن تكون أقل من تلك ال� متر � 

  
L

3
- شدة التيار الكهربائي املار � 

ألنه حسب قانون الشدات فهي تساوي  إK Vموعهما.

خكٌّـئÐخõخسٌّ
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ـــــــخؤنَّخً›ـخؤ‹ִَّקָדְקخ��١خأل 44
خؤئ���Ðخõط

خعصآلـخؤ	خهٌّ 7h ( دروس) + 3h ( أ . م ) + 4h ( مشاريع).

األعمال املخ�يةالوحدات التعلميةالوحدات

- طيف الضوء األبيض.- الضوء األبيض.
- تركيب الضوء األبيض.

-  تركيب الضوء األبيض.

- رؤية نقطة من جسم بلون 
الضوء النافذ إ! العني.

- رؤية نقطة من جسم.
- عني اإلنسان وااللوان.

- األلوان الثالثة األساسية 
للضوء األبيض.      

- منوذج التركيب اجلمعي.
- التركيب ألطرحي.

- منوذج التركيب اجلمعي. 
- رؤية األجسام باستعمال 
منوذج التركيب الطرحي. 

ألهֱَקـئÐخõطـخ١خأل

• يعرف أن رؤية األجسام تتم بوجود الضوء.

• يعرف ان الضوء األبيض يتكون من عدة ألوان. 

• يستعمل منوذج التركيب اجلمعي و الطرحي لتوقع و تفسC اللون الذي يرى 
به اجلسم.

اللون  ثالثي  التحليل  لألشياء مستعمال  باأللوان  املباشرة  الرؤية  يوظف منوذج 
لشرح و توقع اللون املستقبل بالعني.

105



الضوء األبيضخالُّضحلְـק 10

خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

10

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- حتليل الضوء 
األبيض.

- تركيب الضوء 
األبيض.

- مالحظة ألوان طيف 
الضوء األبيض املتحلل 

باملوشور أو بواسطة شبكة 
ضوئية.

- مالحظة قوس قزح.

- يعرف أن الضوء 
األبيض يتركب من 
عدد ال متناهي من 

األلوان.

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).

طيف الضوء األبيض

الضوء  ال; تظهر 9 طيف  الال>اية  توجيهات:  ميكن أن ن?ر حكمنا ملختلف األلوان 
األبيض على أساس أن الطيف املالحظ يكون مستمرا و يتركب من عدد غB Cدود من 

األلوان املختلفة.

2.1. األعمال املخ7ية (العمل باألفواج).

 العمل املخ7ي: استعمال قرص نيوتن.
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خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

    يعت$ الضوء املصدر الوحيد لأللوان � هذا العا�، ليس من السهل تقبل العالقة بني 

الضوء واللون، ألننا نعت$ اللون عادة كعنصر رئيسي � كل ما نراه من موجودات، إننا 

نعيش � عا� من األلوان ال @صى عددها، كما تتجدد بإستمرار، و ذلك من خالل ما 

نراه من ألوان األزهار املختلفة � فصل الربيع و الصيف، وتغF ألوان أوراق األشجار � 

اخلريف، وزرقة البحر Tارا واSراره عند غروب الشمس. كل هذا ع$ عنه الرسامون 

من خالل لوحاִדم بتشكيالִדا اللونية املختلفة.
    منذ القدمي واإلنسان @اول أن يتعرف على الضوء األبيض، الذي تشعه الشمس Zو 
األرض الe يعيش فوقها، مما أدى به إb تصورات متباينة، و� الكثF من األحيان كانت 
خاطئة، و خاصة فيما mص الضوء والظالم والوضوح والعتمة، كما أنه � يدرك العالقة 

بني الضوء واللون. 
   إذا كان الضوء هو املصدر الوحيد لأللوان، كيف تكتسب الطبيعة هذه احللة الغنية 
ֲדذه الصبغات اللونية املتنوعة وغF املحدودة العدد؟ وكيف @صل اإلنسان على تلك 

املؤثرات العجيبة انطالقا من األلوان؟
   لإلجابة عن هذه األسئلة وأخرى، يستوجب علينا معرفة مايلي: 

- الضوء كمصدر لأللوان؛
- املادة واستجابتها لأللوان؛

- إحساس العني لأللوان.
   إنقلب التصور اإلنسا{ اجتاه األلوان رأسا على عقب، بعد اإلكتشاف العظيم الذي 
توصل إليه إسحاق نيوتن، إذ بني العالقة بني الضوء واللون، بعد أن أرجع آخرون ما 
 Fشيء، يوجد داخل املوشور، يقوم بتغي bشاهدوه عند اختراق ضوء الشمس ملوشور إ

خصائص الضوء، ويعطيه تلك األلوان. 
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ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3

    بنينا هذه الوحدة من منطلق تصحيح هذه التصورات عند التلميذ، و األخذ به إ� 
إدراك عالقة الضوء باللون من خالل ضوء الشمس األبيض الذي حتس به عينه.

     من أجل ذلك كله، قسمنا هذه الوحدة إ� قسمني رئيسيني:
أوال: الضوء األبيض كضوء مركب، من خالل فقرة طيف الضوء األبيض.

ثانيا: تركيب الضوء األبيض من أضواء بألوان أخرى، من خالل فقرة تركيب الضوء األبيض.
     I البداية، يتعرف التلميذ على طيف الضوء األبيض، بالتمعن I الظاهرة الطبيعية 
قوس قزح وما يراه على قرص مضغوط  معرض للضوء مثال أو باستعمال موشور أو 
بإستعمال  الطيف  ألوان  من  األبيض  الضوء  يركب  أخرى  شبكة ضوئية. وI خطوة 

موشورين.
     أما من خالل البطاقة التجريبية، يركب الضوء األبيض بطريقة أخرى، مستعمال 

قرص نيوتن.
    كما يتعرض من خالل البطاقة الوثائقية إ� جانب تار`ي مهم، ن\ز فيه التصورات 
السائدة قدميا حول الضوء و اللون، مرورا بأرسطو و ليوناردو دي فنشي، وصوال إ� 

نيوتن الذي بيَّن وجود عالقة بني الضوء و اللون.  

  احلجم الساعي: 2 سا.درس + 1 سا.عمل 
	ي. 

    حتليل الضوء األبيض.
* احلصة األو": 1سا.د.

   يتناول األستاذ مع التالميذ، I مرحلة أو�، طيف الضوء األبيض من خالل النشاطني 
(1) و(2)، بطريقة وضعية إشكالية، يطلب منهم تقدمي تفسh للطيف. g ينتقل I مرحلة 
ثانية إ� التحقق مما توصلوا إليه سابقا، وذلك من خالل التجربتني الواردتني I النشاطني 

(3) و (4)، قصد إدراك أن هذا الطيف ما هو إال حتليل للضوء األبيض.
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سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

يقترح األستاذ على التالميذ �موعة من التمارين للحل.  
    � البيت: - الشروع � حل بعض التمارين. 

    تركيب الضوء األبيض.
* احلصة الثانية: 1سا.ع م. 

�موعته،  مع  التلميذ،  يقوم  األبيض،  الضوء  تركيب  التجريبية  البطاقة  من خالل     
بالتجربتني الواردتني ، يزيد من خال=ما التأكد من أن الضوء هو مصدر لأللوان، وذلك 

بتركيب الضوء األبيض بعد أن حلله سابقا.
    � البيت: - إعداد تقرير حول العمل املخBي.

* احلصة الثالثة: 1سا.د. 
زيادة  األبيض،  الضوء  تركيب  حول  التجارب  احلصة،  هذه   � التلميذ  يواصل      
حول  تقريرا  �موعته  مع  يقدم  أن  بعد  ذلك  و  إليها،  توصل   Mال النتائج  ترسيخ   �
العمل املخBي. و� األخX يطالع البطاقة الوثائقية (نظرة تارSية حول الضوء األبيض). 
كما ميكن لألستاذ أن يقترح على التالميذ � هذه احلصة ،�موعة أخرى من التمارين 

للحل.
     � البيت: - مواصلة حل التمارين املقترحة.

    حتليل الضوء األبيض.                                                              
       م النشاط األول: قوس قزح.

- يتناول األستاذ هذا النشاط بطريقة وضعية إشكالية، ميكن أن يطرح � البداية السؤال 
التالميذ،  مع  املناقشة  ومن خالل  قزح؟  قوس  على  األلوان  ظهور  تفسر  التاg:كيف 
وفيما بينهم، بوصف قوس قزح، والبحث عن الظروف اجلوية الM يظهر فيها، مبعاينة � 

الطبيعة أو من خالل صور تظهر ذلك.
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منها �  يتحققوا  التالميذ، و�تفظ ֲדا ح�  إليها  يتوصل  ال�  التفس�ات  تقبل كل    
النشاطات املوالية. مع إبتغاء إدراك العالقة بني الضوء األبيض والطيف.

- م� نالحظ قوس قزح؟: طالع املوضوع الوارد � التكملة العلمية، مع ترك التالميذ 
يستنتجون ذلك أو ما يقارب ذلك.

- التفس�: طالع املوضوع الوارد � التكملة العلمية.

 م النشاط الثا�: القرص املضغوط.
- رمبا يصعب على التلميذ إدراك العالقة بني الضوء األبيض والطيف من خالل النشاط 
األول، نظرا لصعوبة التحكم � العناصر ال� تؤدي إP تشكل الطيف. لكن هذا النشاط 
يساعد التلميذ � التحكم � ذلك، مبعاينة قرص مضغوط، يستطيع تغي� وضعه كما 
يشاء، ويتمعن � ألوان الطيف عليه، وبالتا] يتوصل إP أن تلك األلوان مردها تعريض 

القرص املضغوط للضوء األبيض، كضوء الشمس مثال.
الطيف،  تشكل  ظاهرة  تتناول  اليومية،  احلياة  من  أخرى  أمثلة   Pإ التطرق  ميكن   -
كالطيف الذي يظهر على فقاعة الصابون عند تعريضها للضوء، والتقزح اللوd الذي 

يظهر على بقع الزيت الطافية فوق املاء (� الhك املائية).
التالميذ،  إليها  يتوصل  ال�  التفس�ات  كل  ويصنف  يستخرج  أن  األستاذ  �اول   -

ويطلب منهم إقتراح جتارب متكنهم من التحقق من التفس�ات ال� قدموها.
التالميذ إP أن أصل هذه األلوان يعود لتسليط الضوء  التفس�: مبدئيا، إذا توصل   -
األبيض على القرص املضغوط، فهذا يكفي، كما يعتh بداية إلدراك العالقة بني الضوء 

األبيض والطيف.

 م النشاط الثالث:كيف ي%ز الضوء األبيض من املوشور؟
- هذا النشاط التجريx هو ما قام به إسحاق نيوتن، حيث أدرك العالقة بني الضوء 

واللون.
- على األستاذ أن �ضر جيدا و مسبقا هذا النشاط، قبل عرضه على التالميذ، مراعيا 

مايلي:
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ضوء  استعمال  األفضل  ومن  الضوئي،  املنبع  وخاصة  املناسب،  التركيب  إجناز   *   
الشمس.

   * ترسيخا ألن الضوء األبيض هو أصل ألوان قوس قزح، على األستاذ أن يوفر مرشحا 
ملونا واحدا على األقل، من أجل تسليط ضوء ملون على املوشور، ويالحظ مع التالميذ 

الضوء البارز باعتراض هذا األخE بشاشة.
- التركيز I املالحظة على:

      * عدد اإلشعاعات اللونية.
      * تقسيم الطيف إP سبعة Oاالت أساسية:

      * حدود طيف الضوء األبيض: األWر و البنفسجي.
      * موقع املجاالت اللونية:

 

:Pالتوصل إ -
أوالََ: تفس� ما دث 
 جترية املوشور:

   يتركب الضوء األبيض من كل املركبات ( اإلشعاعات اللونية)، عددها ال �ائي، 
انطالقا من البنفسجية ح_ احلمراء، مرورا بالنيلي واألزرق واألخضر واألصفر فال\تقا]. 

و0موع كل هذه اإلشعاعات يعطي الضوء األبيض.
   عندما ينفذ الضوء إP موشور، فإن مركباته تنحرف عندما متر من ا4واء إ2 داخل 
زجاج املوشور، ولكن ال يكون ذلك باإلeراف نفسه، إذ تكون املركبة احلمراء منها 

أقل إeرافا، ويزداد اإلCراف كلما إقتربنا من البنفسجية األكثر اeرافا.
 وهذا كله jدث داخل املوشور، وعند خروجه (الضوء) منه، يكون قد حتلل، و بالتا] 

EتقاGالبنفسجيالنيلياألزرقاألخضراألصفرال األحـمر

أحـمـر
(أقل اCرافا)

بنفسـجي
(أكثراCرافا)

موشور
الضوء البارز

الضوء الوارد
(ضوء أبيض)
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�س مبكوناته املختلفة والال
ائية العدد.
ثانياََ: تفس� ظاهرة قوس قزح:

   عندما تضيء الشمس رذاذا، بالقرب من شالل مائي أو نافورة مائية (الحظ الصورة 
صفحة 139 من الكتاب املدرسي، ميكنك إجراء هذه التجربة عندما تكون الشمس 
مائلة، إذ تكون الشمس خلف املالحظ) أو الغالف اجلوي اُملَحمَّل بقطرات صغ�ة من 

املاء، ميكننا مالحظة قوس قزح.
  تلعب قطرات املاء دور Qموعة من املواشP: يتحلل ضوء الشمس األبيض، إذ ينفذ 

داخل قطرات املاء الصغPة و الكروية، و ينعكس على جدرا
ا الداخلية W يVز.
   إن الطيف الذي يVز من كل قطرة واسع جدا، ففي مكان وجودنا و�ن نعاين قوس 

قزح، ال نشاهد إال جزءا من هذا الطيف، أما بقية الطيف، مير فوق أو حتت أعيننا.
      عند مشاهدة قوس قزح: ترسل قطرات املاء العلوية _ السماء �و أعيننا اإلشعاعات 
البنفسجية  اإلشعاعات  أعيننا   aإ ترسل  منها  السفلية  بينما  العني،  ֲדا  فتحس  احلمراء 
فتحس ֲדا العني أيضا، و قس على بقية املستويات من القطرات املائية. وهذا ما يؤدي 

إa تشكل قوس قزح. 
مالحظة: للمزيد من املعلومات حول هذه الظاهرة، طالع املوضوع _ التكملة العلمية.

 م النشاط الرابع: طيف الضوء األبيض باستعمال شبكة ضوئية.
- زيادة _ ترسيخ ما سبق تناوله، ميثل هذا
النشاط نوعا من التنويع _ الطرق املختلفة 

لتحليل الضوء األبيض، لكي يكون للتلميذ مثاال 
آخر يدعم به تفسPه لظاهرة تشكل الطيف.

مالحظة: ميكن ملجموعات التالميذ أن تقوم 
بالنشاطني (1) و(2) _ آن واحد وذلك _ 

املرحلة األوa من احلصة، W اإلنتقال _ مرحلة 
ثانية إa التجريب بإجناز Qموعات التالميذ للنشاطني (3) و (4)، و_ 
اية املرحلة 

الثانية، vاول تقومي ما قدمه التالميذ من تفسPات.  

الضوء األبيض
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 النشاط اخلامس: هل يعطي تراكب األضواء � طيف الضوء األبيض ضوءا أبيض؟
- يدعم هذا النشاط ما توصل إليه التلميذ سابقا، قصد تقبل و ترسيخ فكرة: الضوء 
األبيض ضوء مركب، إذ مثلما قام التلميذ بتحليل الضوء األبيض، فإنه ميكنه أن يركبه.

- كما يؤسس هذا النشاط مبدأ رجعان الضوء (الرجوع العكسي للضوء)، نوضحه 
 :Bبالشكل التا

وارد

وارد

بارز

بارز

بطاقة جتريبية
    قرص نيوتن. 

- من خالل هذه البطاقة التجريبية، يركب التلميذ الضوء األبيض، بإجراء جتربة قرص 
نيوتن، و ذلك بعد أن أجرى حتليل الضوء األبيض.

- على األستاذ أن ينبه التالميذ أن ما يشاهدونه ما هو إال إحساس Q مستوى العني، 
راجع لإلنطباع الشبكي فيها. كما ميكن للتلميذ أن Wضر القرص بقطاعات ألوان (2) 

أو (3) فقط، ويشاهد القرص امللون بعد تدويره.
- من األفضل أن يطلب األستاذ من التالميذ حتض_ القرص امللون Q البيت.

   املواد و األدوات املستعملة:
    ورق مقوى - ورق ملون - مقص - cرك كهربائي صغ_ - مولد كهربائي مناسب 
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3 - قام نيوتن بتحليل الضوء األبيض سنة 1666م.
4 - عند حتليل الضوء األبيض بواسطة املوشور، يكون الضوء األ�ر أكثر إ�رافا.... 

خطأ. بل يكون أقل ا�رافا.
     - يتركب الضوء األبيض من األضواء األحادية اللون السبعة.....خطأ. بل يتركب 

من عدد ال 7ائي من األضواء األحادية اللون.
     - ميكن حتليل الضوء األبيض مبوشور من الزجاج فقط.....خطأ. بل ميكن حتليل 
الضوء بأي وسط شفاف (ماء، أملاس، ....)،  موجود داخل وسط شفاف آخر مثل 

اQواء، بشرط أن يكون Nدودا بسطحني غL متوازيني.
 Rموشور من الزجاج الشفاف فإ7ا تتحلل إ Tراء ع�     - عند مرور حزمة ضوئية 
أضواء أحادية اللون.... ال ميكن أن جنزم، ألنه إذا كان ضوء احلزمة الضوئية أحادي 
اللون ال يتحلل؛ أما إذا كان عبارة عن [موعة من األضواء احلمراء املتجاورة Z املجال 
هذا   Z الداخلة  اللون  األحادية  احلمراء  األضواء   Rإ تتحلل  فإ7ا  الطيف،  من  األ�ر 

املجال. 
     - إن قوس قزح عبارة عن عملية تركيب للضوء األبيض الذي تشعه الشمس.... 

خطأ. بل هو عملية حتليل لضوء الشمس.
 ،dتقاTر، ال�م نيوتن طيف الضوء األبيض إR سبعة [االت لونية و هي: األ 5 - قسَّ

األصفر، األخضر، األزرق، النيلي، البنفسجي.
7. يتركب الضوء األبيض من أضواء لونية أحادية اللون، عددها ال �ائي، [موع هذه 

األلوان املالحظة يكّون ما يسمى بطيف الضوء األبيض.

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

- أسالك توصيل - قاطعة كهربائية - زر - خيط - غراء.
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9 - يشاهد الشخص من وراء الشبكة الضوئية ضوءا أبيض � الوسط، و طيفني للضوء 
األبيض على اجلانبني و يكونان متناظرين، *يث يشاهد الضوء األ)ر على األطراف.

- حتلل الشبكة الضوئية ضوء الشمس.
- إن ضوء الشمس مركب من عدد ال =ائي من االضواء البسيطة األحادية اللون.

10 - أرادت منال حتقيق حتليل ضوء الشمس.

- Oدث حتليل ضوء الشمس عM املوشور الذي وسطه الشفاف عبارة عن ماء، مع عدم 
األخذ بعني اإلعتبار اجلزء الزجاجي.

11 - وضع أ)د الشاشة على اليمني (أنظر الشكل).

- الشكل التوضيحي.
12 - طالع ظاهرة قوس قزح � ‹ تكملة علمية ›.

15 - األشكال:

- Oرف املوشور الضوء األحادي اللون، وOرف و Oلل الضوء املركب.
16 - 1- أحد أوجه املوشور. 2- حرف املوشور. 3- قاعدة املوشور.

- جنعل احلزمة الضوئية تنفذ إa املوشور من أحد أوجهه، وتMز من الوجه اآلخر.
- ال حتلل الصفيحة املتوازية الوجهني الضوء األبيض، عند نفوذه من أحد الوجهني وبروزه 

من الوجه اآلخر، بل تنقله على مسافة صغgة، بالتوازي مع منحى احلزمة الواردة.

خكٌّـئÐخõخسٌّ

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ

الضوء األبيض
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رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعنيخالُّضحلְـק 1111

خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- شرط الرؤية.
- رؤية جسم بلون 
الضوء النافذ للعني.

- التوقعات املحتملة من تراكب 
(انطباق) حزمتني أو ثالث 
حزم ضوئية كل منها بلون 

 (R.V.B)أساسي
- مالحظة تراكب حزمتني أو 

ثالث حزم ضوئية كل منها بلون 
أساسي على شاشة بيضاء.

- يعرف أن رؤية 
نقطة من جسم 

تكون بلون الضوء 
النافذ للعني..

توجيهات: األلوان الثالثة األساسية R.V.B للضوء  بالنسبة للعني هي:
. R رFاأل -          
.V األخضر -          
.B األزرق -          

 1. رؤية نقطة من جسم. 
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خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

توجيهات: ميكن الرجوع إ� درس العني � علوم الطبيعة واحلياة.

    إن حاسة الرؤية من أهم احلواس عند معظم الكائنات احلية احليوانية ومنها اإلنسان، 
إذ تلعب الرؤية دورا مهما ال غ8 عنه � حياتنا اليومية. ولذلك، اهتم اإلنسان بالرؤية 

على العموم و بكيفية الرؤية باأللوان على اخلصوص.
   تعتI الرؤية Hموعة من امليكانزمات الفيزيولوجية املعقدة، الE بواسطتها يولد املنبه 

الضوئي إحساسا باللون.
   لقد أدت هذه االهتمامات إ� القيام بالكثP من الدراسات والتجارب، ذات طابع 
العني  مبنية على فكرة إصدار  نظريات قدمية  يرتكز على  فيزيائي،  منه  أكثر  بيولوجي 
فيما Xص  نيوتن  إسحاق  إليه  توصل  ما  الرؤية. ومن خالل  من  ن  ُيمكِّ الذي  للضوء 
يونغ  طوماس  اإلجنليزي  والطبيب  للفيزيائي  الثالثة  باأللوان  الرؤية  ونظرية  الطيف، 
Thomas Young سنة 1801م، قام اإلنسان بأول خطوة � إطار البحث الصحيح 

 2. عني اإلنسان واأللوان. 

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- شبكية عني 
اإلنسان

- اخلاليا املخروطية 
الثالث لعني 

اإلنسان احلساسة 
لأللوان.

- عرض لوحة متثل رoا nطيطيا 
للمقطع األمامي اخللفي للعني مع 

ابراز rتلف أجزاء العني.
 - ميكن االستعانة باالقراص 

املضغوطة لعرض شبكية العني.

- يعرف أن كل 
مستقبل من أنواع 
املستقبالت الثالث 

للشبكية (اخلاليا 
املخروطية) يتأثر   
بلون أساسي معني.

رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعني
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� موضوع الرؤية � العني، و� تنجح هذه االهتمامات � اكتشاف كل امليكانزمات 
اعتماد  بعد  لكن كان ذلك حديثا،  و  العصر،  ذلك  العني �  للرؤية �  الفيزيولوجية 

تقنيات حديثة مثل دراسة ال=وتينات والوراثة والتحليل الطيفي املجهري.
    إن اكتشاف املورثات – الصبغيات- أدى إD التعرف على كيفية حدوث إحساسنا 
باللون، وذلك سنة 1986م. ومن خالل كل ذلك، توصل اإلنسان إD معرفة بعض 
األشياء عن العني، من بينها مكونات العني و امليكانزمات الS تسمح لنا باإلحساس 

بالعا� اخلارجي باأللوان، وكذلك ملاذا ال يرى بعض األشخاص األلوان مثلنا. 
 Dبنينا هذه الوحدة من منطلق استكمال شروط رؤية جسم عند التلميذ، واألخذ به إ    
إدراك أن رؤية الشخص جلسم ما، ال يكون دوما بلون الضوء املسلط على هذا اجلسم، وإمنا 
بلون الضوء الذي ينثره اجلسم  والنافذ إD العني، وأن تكون كل التحليالت والتفسeات 
 Sريها التلميذ ترتكز على منوذج الرؤية، الذي يأخذ بعني االعتبار بعض العوامل الh Sال
تلعب دورا أساسيا � عملية إحساس العني باأللوان، وتتمثل � املصدر الضوئي واجلسم 

املرئي والعني وأخeا الدماغ، دون أن ننسى الوسط الذي ينتشر فيه الضوء.
    تشمل هذه الوحدة وحدتني تعلميتني:

   األو�: رؤية نقطة من جسم، تطرقنا فيها إD شرط الرؤية ورؤية جسم بلون الضوء 
النافذ إD العني.

   الثانية: عني اإلنسان واأللوان، تناولنا فيها شبكية عني اإلنسان، واخلاليا املخروطية 
الثالث احلساسة لأللوان � الشبكية.

     � البداية، نعمل على الوصول بالتلميذ إD تقبل الفكرة الS تتمثل � أن رؤية جسم ال 
تتم ما� ينثر هذا األخs eو العني ضوءا، حتس به من جهة، ومن جهة أخرى، ال حتس 

العني دوما بلون الضوء املسلط عل اجلسم.
     كما يتعرف على األلوان الرئيسية واأللوان الثانوية، ويكتشف بعد ذلك أن مزج 
األصباغ vتلف عن تركيب األلوان الضوئية، لكن بصورة uتصرة، إD أن يستكمل 

ذلك بالتفصيل من خالل الوحدة 12 اخلاصة باأللوان الثالثة األساسية للضوء.
   ينتقل بعد ذلك إD الوحدة التعلمية الثانية، العني واأللوان، و هنا hول داخل العني 
من خالل wسمات وصور. يقف بعد ذلك على أهم عنصر � العني، يهتم باإلبصار 

رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعني
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  احلجم الساعي: 3 سا.درس.
   1: رؤية نقطة من جسم.

* احلصة األو�: 1سا.د.
�ري التلميذ النشاط (1) بعد التذك� بشرط الرؤية الذي تناوله 
 السنة األو�،  -

و*اول استكماله من خالل هذا النشاط.
- ينتقل بعد ذلك إ� النشاط (2)، يعرف من خالله األلوان األساسية و األلوان الثانوية، 

و ما حتس به العني من ألوان لألشياء املشاهدة.
� البيت: - يطلب األستاذ من التالميذ البحث 
 موضوع العني من خالل مصادر       
       خارجية كما يطلب منهم مطالعة البطاقة الوثائقية "كيف نرى األلوان حولنا؟".

                - الشروع في حل بعض التمارين.
  2: عني اإلنسان و األلوان.

* احلصة الثانية: 1سا.د. 
ينتقل التلميذ 
 هذه احلصة إ� موضوع العني، وذلك من خالل النشاطات (1) و(2) 
و(3)، و
 هذه احلصة يتعرف التلميذ على اجلانب البيولوجي اخلاص بالعني. مع التركيز 

أساسا على اجلزء املهم من العني 
 هذه الوحدة وهو شبكية عني اإلنسان.
� البيت: - مواصلة حل بعض التمارين.     

* احلصة الثالثة: 1سا.د. 
يقدم التلميذ حوصلة حول العني باالجابة عن األسئلة الواردة 
 النشاط e ،(4) ينتقل 

إ� النشاط األخ�، يتصور فيه منوذجا جديدا لرؤية نقطة من جسم.
� البيت: - مواصلة حل بعض التمارين.    

ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3

باأللوان وهو الشبكية، وخاصة اخلاليا ذات املخاريط. إذ يصل 
 األخ� إ� منوذج 
الرؤية 
 عني اإلنسان. كما نتعرض من خالل البطاقة الوثائقية إ� ميكانزم الرؤية باأللوان 

الثالثة، ومرض عمى األلوان.

رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعني
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سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

1: رؤية نقطة من جسم.
. شرط الرؤية.

  م النشاط األول: حبة الليمون.
- يتذكر التالميذ � البداية منوذج الرؤية الذي تناولوه � السنة األو
، والذي ينص 

على مايلي:
     * ال ترى العني األشياء إال إذا كانت هذه األشياء مضيئة أو مضاءة، إذ ال ميكن 

رؤيتها & الظالم.
     * ال ميكن أن ترى العني األجسام املضيئة أو املضاءة إال إذا استقبلت العني الضوء 
ينتشر   الضوء  للعني، ألن  مقابلتها  ويتحقق ذلك عند  إليها من هذه األجسام،   Cاآل

إنتشارا مستقيما.
:Eيطرح األستاذ على التالميذ اإلشكال التا -

تراها  Lا ؟ وهل  واملقابلة  املضاءة)  (أو  املضيئة  األجسام  العني دوما  ترى      - هل 
بالصورة نفسها دوما أيضا؟

- توجد عدة أمثلة � احلياة اليومية تتضمن ذلك، ميكن أن تطرح خالل هذه احلصة، 
دون اإلكتفاء مبثال حبة الليمون، ومن بينها نذكر بعض األمثلة التالية:

       املثال(1): مظهر الشمس خالل اليوم (الصباح، منتصف النهار، عند الغروب).
148من   صفحة  الصورتني  أنظر  الشمس،  مظهر   � اختالف  هناك  بالطبع  ج:      

     الكتاب املدرسي.
       املثال(2): أكتب على ورقة بيضاء بقلم أصفر، وحاول أن تقرأ ما هو مكتوب   

                   عليها � غرفة مضاءة مبصباح توهج.
        ج: تصعب القراءة، ورمبا ال نتمكن من القراءة أصال.
       املثال(3): مظهركرة زرقاء اللون مضاءة بضوء أkر.

       ج: تظهر سوداء، وهذا يعn أن العني ال تراها  (أي ظالم).

رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعني
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     .... و األمثلة كث�ة 	 هذا النطاق.
- بتناولنا مثال حبة الليمون، نقول: ترى العني حبة الليمون صفراء إذا سلطنا عليها 
الضوء األبيض، بينما تراها 3راء عندما نسلط عليها الضوء األ3ر. وكيف يكون لو/ا 

عندما أضيئها بالضوء األزرق؟
مالحظة:   - Gب على األستاذ أن يأخذ بعني اإلعتبار األلوان الضوئية املبينة 	 الوحدة 12. 
وذلك وفق درجات الكثافة الضوئية األعظمية (R,V,B) املناسبة. األ3ر(255,0,0)؛ 

األخضر(0,255,0)؛ األزرق(0,0,255).
- لكي ترى العني جسما، يشترط أن يرسل هذا اجلسم ضوءا إR العني.

- ونستكمل منوذج الرؤية السابق مبا يلي:
        * إن العني ال ترى األشياء، وإمنا ترى األلوان ال` تنثرها _وها هذه األشياء.

        * رؤية نقطة من جسم يكون بلون الضوء النافذ للعني من هذه النقطة.
. رؤية جسم بلون الضوء النافذ للعني.

 النشاط الثا!: األلوان األساسية و األلوان الثانوية.
التلميذ على األلوان األساسية 	 الضوء،  - 	 مرحلة أوR من هذا النشاط، يتعرف 
وعلى األستاذ أن ينّبه التالميذ إR عدم اخللط بني األلوان األساسية 	 الضوء واأللوان 

األساسية 	 األصباغ، ويدرֲדم على الترميز مبا يلي:

اإلسم بالفرنسيةالرمزاللون األساسي

RRougeاأل3ر

VVertاألخضر

BBleuاألزرق

- و	 مرحلة ثانية، يتعرف التلميذ على األلوان الثانوية، ومييزو/ا عن األلوان األساسية 
من خالل التجارب التالية:

   * تسليط ضوء أساسي على شاشة بيضاء.

رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعني
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     النتيجة 1: تالحظ العني بقعة بنفس لون الضوء األساسي املسّلط.
  * تسليط ضوئني أساسيني على شاشة بيضاء.

الضوئني   لو$  من  كل  عن  ,تلف  جديد  بلون  بقعة  العني  تالحظ   :2 النتيجة     
     األساسيني املسّلطني. يسمى هذا اللون اجلديد لون ثانوي.

وعلى األستاذ أيضا أن ينبه التالميذ إ> عدم اخللط بني األلوان الثانوية 7 الضوء واأللوان 
الثانوية 7 األصباغ، ويدرֲדم على الترميز لأللوان الثانوية مبا يلي:

اإلسم بافرنسيةالرمزاللون الثانوي

CCyanالسماوي

MMagentaالوردي

JJauneاألصفر

- من خالل هذا النشاط يتبني للتلميذ ما يلي:
:Sموع لونني أساسيني يعطي لونا ثانويا، كما هو مبني 7 اجلدول التاV *

ما تالحظه العني (لون ثانوي)ألوان األضواء املسلطة

(V+R)  راء + خضراءZ(J) أصفر
(B+V)  خضراء + زرقاء(C) اوي]
(B+R)  راء + زرقاءZ(M) وردي

* تستقبل العني الضوء الذي تنثره الشاشة إ> اخلارج (وبالتاS ^و العني).
* إن املالحظ يرى األشياء بألوان الضوء الذي تنثره هذه األشياء ^و العني، وال تكون 

دوما بألوان الضوء املسّلط على هذه األشياء.
  

2. عني اإلنسان و األلوان.
. شبكية عني اإلنسان.

   النشاط األول: العني من اخلارج. 
- fاول التلميذ 7 هذا النشاط التعرف على العني من اخلارج، وبالتاS األجزاء 

رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعني
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الرئيسية التالية:  (1) ــ القرنية.       (2) ــ الرموش. 
                  (3) ــ القزحية.      (4) ــ احلدقة. 

- ينفذ الضوء إ� داخل العني ع� احلدقة.
 م النشاط الثا�: ما هي تلف أجزاء العني؟

- يتوغل التلميذ من خالل هذا النشاط إ� داخل العني، متعرفا على األوساط الشفافة 
الثالثة ال> ينفذ ع�ها الضوء ليصل الشبكية.

- تتمثل األوساط الشفافة @ كل من:
* الوسط األول: عبارة عن سائل شفاف، 
وبني  والقزحية،  القرنية  بني  موجود 

القزحية و العدسة.
شفافة  عدسة  هو  الثا�:  الوسط   *
مربوطة  وهي  القزحية  بعد  تقع  مقربة، 
باجلسم اPدO، تسمح بضبط اخليال على 

الشبكية.
* الوسط الثالث: 

هو اجلسم الزجاجي، الذي هو عبارة عن سائل جيالتيU، ميأل داخل العني بني العدسة 
والشبكية.

العضلة املستقيمة الوحشية8القرنية1
النقطة العمياء9اخللط املائي2
العصب البصري10العدسة3
اللطخة الصفراء11احلدقة (البؤبؤ)4
الشبكية12اخللط الزجاجي5
املشيمية13القزحية6
7OدPالصلبة14اجلسم ا
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- ما يهم من هذه اإلحاطة مبكونات العني هو معرفة مس� الضوء الوارد من الوسط 
اخلارجي إ% داخل العني، أي من نقاط اجلسم الذي تراه العني إ% الشبكية.

 م النشاط الثالث: مما تتركب شبكية العني؟
- يواصل التلميذ التعرف على مكونات العني، لكن ; هذا النشاط يركز األستاذ إنتباه 
التلميذ على مكونات الشبكية، مستعينا بالبطاقة الوثائقية (كيف نرى األلوان حولنا؟)، 

ومصادر أخرى.
- يكمل البيانات على الوثيقة (7) صفحة (152) من خالل البطاقة الوثائقية.

- إليك بعض املعطيات حول مكونات الشبكية:
   حتمل شبكية عني اإلنسان حواW 130 مليون خلية حساسة للضوء تسمى املستقبالت 
املخاريط.  العصي و5 ماليني خلية ذات  مليون خلية ذات   125 يقارب  ما  الضوئية، 
ال\  كيميائية،  إشارات  إ%  الضوئية  اإلشارات  حتويل   ; اخلاليا  من  الصنفان  يتكامل 
بدورها ُتعا_ داخل الشبكية و حتول إ% إشارات كهربائية، ترسل بعد ذلك إ% الدماغ، 

عن طريق العصب البصري، لكي يترaها. 

      إن النوع األول من املستقبالت الضوئية و هي اخلاليا ذات العصي حساسة 
جدا للضوء، وموزعة على كامل سطح الشبكية، وتسمح بالرؤية  % حالة اإلضاءة 

الضعيفة، ; الليل مثال، فهي املسؤولة على الرؤية باألبيض واألسود. بينما النوع 
الثاk وهو اخلاليا ذات املخاريط، فاjا تتمركز ; املنطقة األقرب من نقطة تقاطع 

mور العني مع الشبكية، وتنقسم إال ثالثة أنواع، وهي:
C): حساسة للضوء األnر. 

R
    * النوع األول (

رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعني
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رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعني

C): حساسة للضوء األخضر. 
V
    * النوع الثا� (

C): حساسة للضوء األزرق. 
B
    * النوع الثالث (

     هذه اخلاليا مسؤولة عن الرؤية باأللوان، ويكون ذلك � األماكن املضاءة، أي � 
النهار مثال. تعتمد � عملها على =ع األلوان (أنظر التجربة الواردة � النشاط (2)، 

املتعلق باأللوان األساسية و األلوان الثانوية، والتفصيل � الوحدة 12).   
. اخلاليا ذات املخاريط الثالث لعني اإلنسان احلساسة لأللوان.

    النشاط الرابع: ماهي أجزاء العني احلساسة لأللوان؟
- Rاول التلميذ � هذا النشاط أن يتعرف نوعي املستقبالت الضوئية � عني اإلنسان، ويصنفها 
إW مستقبالت ִדتم بالرؤية باألبيض و األسود وهي اخلاليا ذات العصي ومستقبالت 
 ،(CR,CV, CB) الثالثة  بأنواعها  املخاريط،  ذات  اخلاليا  وهي  باأللوان  بالرؤية  ִדتم 

ويدرك أن اخلاليا ذات املخاريط تسقبل األضواء باأللوان األساسية الثالثة.
- إن أول البوادر الb وجهت الفكر اإلنسا� إW اعتماد التحليل ثالثي اللون للرؤية 

بالعني، نذكر ما يلي:
   * مرض عمى األلوان: إذ يكون املصاب به غe قادر على رؤية (أو ضعف � رؤية) 

بعض األلوان أو كلها، وذلك ناتج عن اختفاء (أو نقص �) اخلاليا املخروطية.
   * تعب العني: عندما Rّدق الشخص ملدة معينة � بقعة lراء مثال، مرسومة على 
ورقة بيضاء، v يزيح نظره � اجتاء جزء آخر أبيض من الورقة، فإنه يرى بقعة nاوية 
اللون، وهو اللون املكمل لألlر، و تعليل ذلك هو تعب اخلاليا املخروطية (CR)، وما 

.(CB, CV) يبقى يعمل إال النوعان اآلخران من اخلاليا املخروطية
    النشاط اخلامس: كيف نرى األشياء؟

- من خالل هذا النشاط، يعطي التلميذ تصورا لكيفية رؤية األجسام بالعني، وRاول 
األستاذ أن يأخذ بأيدي التالميذ إW التصور التا{:

   ال ترى العني نقطة من جسم بلون الضوء املسلط عليها وإمنا بلون الضوء الذي تنثره 
املخروطية  اخلاليا   eيث و  العني  إW شبكية  الضوء  إذ يصل  للعني،  والنافذ  النقطة  هذه 
اإلشارة  هذه  حتوَّل  هنا   ،(CR) املخروطية  اخلاليا   eيث فإنه  مثال،  أlرا  فإذا  املناسبة، 
الضوئية إW إشارة كيميائية، v إW إشارة كهربائية، تع� إW اجلزء اخلاص بالرؤية � 
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R
 V

 B
 R

الدماغ، الذي بدوره يتر�ها إ�: النقطة �راء.
   كما ينمذج الضوء األبيض باعتباره �موع ثالث �موعات مهيمنة، وهو ما يسمى 
بالنموذج ثالثي اللون: �موعة لو0ا أ4ر، وأخرى لو0ا أخضر، والثالثة لو0ا أزرق، أو 

.RVB اختصارا: النموذج

 .(B)األزرق ،(V)األخضر ،(R)1- األ4ر

2- لون ثانوي.   

3- عند إضاءة حبة الليمون بضوء أ4ر تبدو 4راء.

  - عند إضاءة حبة الليمون بضوء أخضر تبدو خضراء.
4 - اخلاليا ذات العصي، مسؤولة عن الرؤية باألبيض واألسود (E الليل مثال)، واخلاليا 

ذات املخاريط مسؤولة عن الرؤية باأللوان (E النهار مثال).
5- مرض عمى األلوان.

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5
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7 - اجلزء احلساس للضوء ! العني هو الشبكية، إذ �دث على مستواها حتويل اإلشارات 

الضوئية النافذة للعني من اخلارج إ2 إشارات كهربائية تسمى السيالة العصبية.

8 - تنتقل اإلشارة الضوئية إ2 الدماغ ع= العصب البصري، على شكل سيالة عصبية.

9 – مييز الدماغ بني األلوان من خالل اإلشارات الكهربائية الA ترسل إليه من الشبكية 
ع= العصب البصري، على سبيل املثال يدرك الشخص لونا أصفر، عندما ترسل إليه 
احلمراء،  الضوئية  اإلشارات  وحتويل  إستقبال  عن  املسؤول  اجلزء  من  إشارة كهربائية 
وإشارة أخرى من اجلزء املسؤول عن إستقبال و حتويل اإلشارات الضوئية اخلضراء، 

وبعد ذلك يترTها الدماغ إ2 أن اللون أصفر.

11- إكمال العبارة:

   عندما تستقبل العني ضوءا [اويا تصدره نقطة من جسم، فإن اخلاليا ذات املخاريط 
احلساسة للون األخضر واألزرق ُتثار، و حتّول هذا الضوء إ2 إشارة كهربائية، تع= إ2 

اجلزء اخلاص بالرؤية ! الدماغ الذي بدوره يترTها إ2 نقطة لوا �اوي.

 12- اللون املحسوس هو لون الضوء النافذ للعني، فإذا كان الوسط بني الشمس وعني 
املشاهد على سطح األرض هو فراغ تبدو الشمس بيضاء، لكن الوسط بني الشمس 

واملشاهد عبارة عن فراغ وغالف جوي (املحيط باألرض).
    واملعروف هو أن اmواء ال ميرر كل أشعة للشمس، وإمنا ينثر بعضا منها إ2 الفضاء، 

وبالتاq يكون لون الشمس الذي يدركه املشاهد pتلفا عن لوoا احلقيقي.
الواردة !   واأللوان)  (الشمس  الوثاقية  البطاقة  طالع  املوضوع  هذا  للمزيد حول      

الوحدة 12 من الكتاب املدرسي.

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ

رؤية نقطة من جسم بلون الضوء النافذ للعني

خكٌّـئÐخõخسٌّ
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 14 - يوجد على الشبكية نقطتان متميزتان، و�ا:
- النقطة العمياء: تقع * املنطقة املقابلة للعصب البصري، وتتميز بإنعدام املستقبالت 
نرى هذا اجلسم. املنطقة، ال  نقطة من جسم * هذه  فيها. عند سقوط خيال  الضوئية 

- اللطخة الصفراء: تقع حول نقطة تقاطع Fور العني مع الشبكية، وهي غنية باخلاليا ذات 
املخاريط، عند سقوط خيال نقطة من جسم * هذه املنطقة تكون الرؤية واضحة جدا.

الشمس

ضوء تشعه
الشمس

ضوء يرد
إ� العني

الغالف اجلوي األرضي

العني
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األلوان الثالثة األساسية للضوء األبيضخالُّضحلְـק 1212

خؤَّضحلطـمـخؤ٥إلخألص 1

1.1. الوحدات التعلمية (األنشطة مع كل القسم).

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- منوذج التركيب 
اجلمعي

- إجناز نشاطات بتسليط � كل 
مرة أحد األضواء الثالثة األساسية 

على شاشة بيضاء:
. الضوء األ1ر

. الضوء األخضر
.الضوء األزرق

- تسليط ضوئني على جسم 
شاشة بيضاء:
أ1ر+ أخضر
أ1ر+ أزرق

أخضر+ أزرق
- تسليط اآلن األضواء الثالثة 

األساسية على جسم:
أ1ر+ أخضر+ أزرق 

- يستعمل منوذج 
التركيب اجلمعي 

لتوقع وتفس@ اللون 
املتحصل عليه على 

شاشة بيضاء.  

 1. منوذج التركيب اجلمعي. 
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خ‚سָדخŠخسَخـخؤرָדحلخوَّصָדְק 2

توجيهات:  ميكن أن يعاد إجنازها � حصة األعمال املخ�ية. 

2.1. األعمال املخ�ية (العمل باألفواج).

 العمل املخ�ي: التركيب اجلمعي والتركيب الطرحي.

    عرفنا سابقا أن ضوء الشمس أو ضوء مصباح كهربائي عادي هو ضوء أبيض، وهو 
� احلقيقة مزيج من ألوان Dتلفة. وAن ال نستطيع رؤية هذه األلوان � الضوء األبيض، 
ألن العني ال تقدر على حتليل الضوء األبيض إJ مركباته اللونية، ولكن ميكن أن Aلله 
بواسطة موشور مثال، أو خالل اختراقه قطرات من املاء. كما متكنا من تركيبه انطالقا 

من مركباته اللونية، فإذا مزجت هذه األلوان بنسب صحيحة أنتجت ضوءا أبيض.

 2. التركيب الطرحي. 

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتاملحتوى - املفاهيم

- رؤية األجسام 
باأللوان باستعمال 

املرشحات.
- منوذج التركيب 

الطرحي.

- إجناز جتارب باستعمال 
مرشحات ضوئية.- طرح لون 

معني من الضوء األبيض باستعمال 
مرشح مناسب

- يستعمل منوذج 
التركيب الطرحي  
لتوقع وتفسf اللون 

الذيُ يرى به جسم.  

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض
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   ولكي نستوعب املوضوع جيدا، أردفناه مبوضوع العني واأللوان، ملا للعني من أ�ية، 
فهي عضو عجيب معقد التركيب، يدخلها الضوء من احلدقة، وبعد ذلك تركزه العدسة 
على الشبكية الA تتكون من اخلاليا ذات العصي واخلاليا ذات املخاريط. إن اإلحساس 
باللون يرجع أساسا إJ اخلاليا ذات املخاريط مبجموعاִדا الثالث، وقد أقر بوجودها 
العاT هلمهولتز، و ما لذلك من دور R توجيه الفكر اإلنساO إJ اإلهتمام بآلية الرؤية 

عامة، والرؤية باأللوان على اخلصوص.
    لكن كل هذا ال يكفي لفهم رؤية األجسام، ألن الضوء يرد إJ اجلسم V إJ العني 
cترقا وسطا شفافا أو أكثر، كما ميكن أن تعترضه أسطح عامتة ناثرة للضوء قبل بلوغه 
اجلسم الذي تراه العني، وأحيانا يتواجد ذلك أيضا بني اجلسم والعني، هل يعاO هذا 
الضوء أفعاال أخرى خالل انتشاره؟ ماذا fدث لضوء بني الشمس واجلسم واجلسم وعني 
املشاهد؟ ما تأثl الغالف اجلوي األرضي على ضوء الشمس؟ ما هو فعل األجسام على 
الضوء املسلط عليها؟ ... هناك الكثl من التساؤالت املتعلقة باأللوان نود أن جنيب عنها.

 ،Jالسنة األو  R التلميذ تناوله  الذي  الرؤية،  لنموذج      من أجل ذلك واستكماال 
الثالثة  (األلوان  بعنوان  الوحدة  هذه  أدرجنا  السابقتني،  الوحدتني  ناله من خالل  وما 
األساسية للضوء األبيض)، ونتعامل فيها مع املركبات اللونية األساسية للضوء األبيض، 
مرة R الوحدة التعلمية األوJ جنمعها باإلعتماد على منوذج التركيب اجلمعي لأللوان 
للبعض منها ورمبا كلها،  بإمتصاص األوساط  التعلمية األخرى، نطرحها  الوحدة   Rو

وعندها نقول: ال نرى اجلسم، وذلك R منوذج التركيب الطرحي لأللوان.
     نكون R النهاية قد بنبنا منوذجا يسمح لنا بفهم و تفسl الكثl من الظواهر الطبيعية 
(اإلختالف R األلوان املحسوسة وإرتباط ذلك باجلسم املرئي، والضوء املسلط عليه، 
إختالف مظهر الشمس حسب املكان والزمان، زرقة السماء، ....) من جهة، ومن جهة 
أخرى نعطي للتلميذ الفرصة لفهم مبدأ عمل الكثl من األدوات و الوسائل الA أنتجتها 
التكنولوجيات احلديثة، كالتلفزة امللونة واحلاسوب وآلة الطباعة باأللوان، وغl ذلك.

     نأمل من خالل هذه الوحدة أن يرتقي التفكl و التصورات عند التلميذ أثناء معاجلة 
وضعيات متنوعة يصادفها R حياته اليومية، معتمدا على منوذج الرؤية للعني، بطريقة 

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض
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  احلجم الساعي: 2 سا.درس + 2 سا.عمل ��ي.
 

   1: منوذج التركيب اجلمعي.
* احلصة األو�: 1سا.د.

- 'ري التلميذ النشاط (1) بعد التذك� مبزج األصباغ املمارس  فن الرسم، و�اولة 
مقارنة ذلك بتركيب األلوان الضوئية.

- ينتقل بعد ذلك إ> النشاط (2)، حيث يركب لونني من األلوان األساسية ، 8 ينجز 
النشاط (3)، إذ يركب األلوان الثالثة األساسية.

 األخ� يؤسس لقاعدة التركيب اجلمعي لأللوان من خالل النشاط (4). -
       & البيت: - الشروع في حل بعض التمارين.

* احلصة الثانية: 1سا.ع.م.
- من أجل ترسيخ املعرفة الS اكتسبها التلميذ، فإنه ينجز البطاقة التجريبية (التركيب 
 اجلمعي والتركيب الطرحي)، من خالل التجربتني األو> والثانية، على أن يكملهما 

حصة العمل املخZي الثانية.

ذى٦خ�ـؤسَنָדآلـخؤسهالآلخس 3

كيفية، يعطي  األخ� أحكاما مناسبة. و يتدرب للمرة الثانية على النموذج  البطاقة 
التجريبية بتناول التركيبني اجلمعي و الطرحي لأللوان.  

   كما يتعرض من خالل البطاقة الوثائقية إ> بعض الظواهر الطبيعية، بإسقاط منوذج 
بسيط عليها، لعله يقتنع بالتفس�ات املبنية من خالل هذا النموذج.

بنا إ> احلقيقة  النموذج ال يؤدي  التفس� ֲדذا  انتباه األستاذ  األخ� أن     ونلفت 
املطلقة، وإمنا نعتمده  تفس� بعض الظواهر الطبيعية بطريقة مبسطة، تكون قريبة من 

هذه احلقيقة إ> حد ما.

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض
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سšָَّדضخسـضَّألـخؤَنتخ خس 4

 2: منوذج التركيب الطرحي.
* احلصة الثالثة: 1سا.د. 

اللونية على لون  املرشحات  تأث�  التلميذ  يتناول  النشاطني (1) و (2)،  - من خالل 
الضوء ( أساسي، ثانوي) الذي 'ترقها.

- ينجز بعد ذلك النشاط (3)، و فيه يدرس العالقة بني األضواء:
      * الوارد.

      * املمتص.
      * املنثور.

- O األخ� يؤّسس لقاعدة التركيب الطرحي لأللوان.
       � البيت:  - مطالعة البطاقة الوثائقية (الشمس واأللوان).

                   - مواصلة حل بعض التمارين.

* احلصة الرابعة: 1سا.ع.م. 
- يكمل إجناز البطاقة التجريبية، من خالل التجربة األخ�ة املتعلقة بالتركيب الطرحي 

لأللوان.    

1: التركيب اجلمعي لأللوان.
. التركيب اجلمعي لأللوان.

  م النشاط األول: األلوان األساسية � ميدان الرسم و األلوان األساسية � الضوء.
- يتذكر التالميذ O البداية األلوان الناجتة عن مزج األصباغ، وميارس ذلك من خالل 

التجربة املقترحة O جزئها األول.
- من خالل هذا النشاط يدرك التلميذ الفرق بني مزج األصباغ و مزج األلوان، إذ 

:bيتوصل إ

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض
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  صبغة زرقاء + صبغة صفراء = صبغة خضراء
ضوء أزرق + ضوء أصفر = ضوء أبيض

(املركبة)  املمزوجة  األلوان  عن  الرسم  ميدان   � املمزوجة  األلوان  �تلف   ،�وبالتا
املزج اآلخر هو مزج  بينما  أصبغة،  الرسم هو مزج  ميدان  املزج �  الضوء، ألن   �

أضواء.

 النشاط الثا": تركيب لونني أساسيني.
- � هذا النشاط، يتعرف التلميذ على لون الضوء الناتج عن تركيب ضوءين بلونني 
بلونني  ضوءين  تركيب  عن  ناتج  ثانوي  بلون  الضوء  أن  إ?  يتوصل  و  أساسيني، 

أساسيني:

األضواء املركبةالضوء الناتج عن التركيب

J أصفرR+V

M  ورديR+B

C  اويDB+V

 النشاط الثالث: تركيب األضواء الثالثة األساسية.
- يواصل التلميذ Kع األلوان الضوئية، ومن خالل هذا النشاط، إذ يتمكن من 

احلصول على الضوء األبيض انطالقا من ثالثة أضواء أساسية:

األضواء املركبةالضوء الناتج عن التركيب

R+V+Bأبيض

   وֲדذا يكون قد ركب الضوء األبيض دون أن يلجأ إ8 تركيبه إنطالقا من كل ألوان 
الطيف (جتربة قرص نيوتن).

   عند تركيب الضوء األصفر مع الضوء األزرق نتحصل أيضا على الضوء األبيض، ومن 
املمكن أن Wلل ذلك بالعملية الرياضية التالية:

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض
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                                 أصفر + أزرق = ؟
     ونعلم أن: أصفر= أ�ر + أخضر   ومنه:

                    (أ�ر + أخضر) + أزرق = أ�ر + أخضر + أزرق
وهي مركبات الضوء األبيض، ومنه يكون الضوء الناتج أبيض.

   من جهة أخرى، نعلم أن األصفر ثانوي، وال ميثل األزرق أي مركبة من مركباته (و 
هي احلمراء و اخلضراء)، وإذا كان ناتج تركيب ضوءين أحد;ا بلون أساسي واآلخر 
األصفر،  يكمل  األزرق  إذ  متكامالن،  أFما  عنهما  نقول  أبيض  ضوءا  ثانوي  بلون 

واأل�ر يكمل السماوي، كما أن الوردي يكمل األخضر. 
  ونصل P األخO إN اخلالصة التالية:

- األبيض هو Uموع املركبات الثالث.
- لكل ضوء بلون ثانوي ضوء بلون أساسي يكمله.

- تركيب ضوءين بلونني متكاملني يعطي ضوءا أبيض. 

 النشاط الرابع: منوذج التركيب اجلمعي.
   هذا النشاط حصيلة للنشاطات السابقة، ومن خالله يؤسس التلميذ قاعدة التركيب 

اجلمعي لأللوان، ومكمال aطط التركيب اجلمعي.

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

R

B V

M J

C

أب�ض

  ومن خالل النشاطات السابقة، فإننا ننتظر 
من التلميذ تصورا جديدا حول األلوان على 
العموم و اللون األبيض على اخلصوص، و 

يكون هذا التصور مبنيا على األلوان الثالثة، 
وهي الفكرة الh أسس عليها النموذج 
ثالثي اللون، الذي يأخذ بعني اإلعتبار 

اإلعتبارات التالية:
   * عوض أن نعتl الضوء األبيض مركبا 
من ألوان الطيف املستمر، بعددها الالFائي 
(وهو واقع احلال)، نعتlه مركبا من ثالثة 
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أضواء ألوا�ا: األ
ر واألخضر واألزرق. 
النموذج نقابل طيف الضوء األبيض بثالثة مناطق ملونة باأللوان    * من خالل هذا 

الثالثة.

  * نعرف أي لون باملركبات الثالث التالية:
تتراوح   ،(R,V,B) التالية:  الضوئية  الكثافة  بدرجات  معرفة  الثالثة  .األلوان        

        قيمتها بني 0 و 255 أو بنسبة مئوية بني 0% و %100. 
(0,255,0)؛   ـ  اخلضراء  املركبة  (255,0,0)؛  ـ  احلمراء  املركبة   .       

        املركبة الزرقاء ـ (0,0,255).
  * األلوان األساسية: 

  * األلوان الثانوية: 

  * اللون األبيض:  يعرف بدرجات الكثافة الضوئية التالية:
(R,V,B) = (255,255,255)                 

  مثال: اللون البنفسجي، يعرف بدرجات الكثافة الضوئية التالية:
(R,V,B) = (128,0,128)                  

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

األ�ر          ال�تقا�      األصفر          األخضر      األزرق     النيلي     البنفسجي

B                      V                    R   

طيف الضوء األبيض وفق 
النموذج ثالثي اللون

RVB

RVVBRB

األزرقاألخضراأل�ر

الورديالسماوياألصفر

RB

األبيض

V

+ + +

+ +

RB

البنفسجي

V+ +
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2: التركيب الطرحي لأللوان.
. رؤية األجسام باأللوان باستعمال املرشحات.

  م النشاط األول: أالحظ مصباحا متوهجا مبرشح لو" أساسي.
- يواصل التلميذ اإلحاطة مبوضوع األلوان، متناوال � هذا النشاط اجلانب املرتبط بتأث� 

الوسط الذي ينفذ فيه الضوء. 
- من أجل ذلك يستعمل املرشحات اللونية املمثلة للوسط الذي ينفذ فيه الضوء. 

- املرشحات اللونية عبارة عن كل مادة تسمح مبرور بعض مركبات الضوء، ومتتص 
املركبات األخرى. 

:Lعلى الضوء بالترميز التا Oميثل فعل املرشح اللو -

وكأن املرشح اللوO يكون قد طرح من الضوء مركبات عن طريق اإلمتصاص، وهو ما 
يسمى بالتركيب الطرحي لأللوان.

ونستنتج من ذلك قواعد النقل الضوئي التالية:
 Oالضوء املمتص، هو _موع املركبات املشتركة بني الضوء الوارد إ\ املرشح اللو *

والضوء املمتص.
* الضوء املنقول (املنثور) = الضوء الوارد - الضوء املمتص.

* الضوء املحسوس من طرف العني هو الضوء املنقول (الضوء البارز واملنتشر eو العني).
تطبيق:

- نطبق هذه القواعد على احلالة التالية:

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

املرشح اللو"

رمز الضوء الوارد
إ9 املرشح اللو"

رمز الضوء املمتص من 
طرف املرشح اللو"

رمز الضوء املنقول  
(البارز من املرشح اللو")
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    إذا سلطنا ضوءا أبيض على مرشح لو� أ�ر. ما هو لون الضوء املمتص؟

   . الضوء الوارد: أبيض.
.R+V+B :مركبات الضوء الوارد .   

   . مركبات الضوء املنقول = مركبات الضوء الوارد - مركبات الضوء املمتص
     مركبات الضوء املمتص = مركبات الضوء الوارد - مركبات الضوء املنقول

- من خالل التجربة، يكون الضوء املنقول أ�ر. وبالتا� تكون:
     مركبات الضوء املمتص هي:

                              (R+V+B)-R = V+B
.V+B :املركبات املشتركة بني الضوء الوارد والضوء املمتص .    

.V+B :مركبات الضوء املمتص .    
    . الضوء املمتص باملرشح اللو* هو: الضوء السماوي.

   
                              

 النشاط الثا�: أالحظ مصباحا متوهجا مبرشح لو� ثانوي.
- تنطبق القواعد السابقة أيضا على املرشحات اللونية ألوا2ا ثانوية.

تطبيق:
- نطبق تطبيق هذه القواعد على احلالة التالية:

    إذا سلطنا ضوءا أبيض على مرشح لو� أصفر. ما هو لون الضوء املمتص؟
   . الضوء الوارد: أبيض.

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

مرشح لو� أ�ر

رمز الضوء الوارد إ8 املرشح 
R+V+B :اللو� هو

رمز الضوء املمتص من 
V+B :املرشح اللو� هو

R :رمز الضوء املنقول هو

R

V

B

R
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.R+V+B :مركبات الضوء الوارد .   
   . مركبات الضوء املمتص = مركبات الضوء الوارد - مركبات الضوء املنقول

- من خالل التجربة، يكون الضوء املنقول أصفرا. وبالتا� تكون:
     مركبات الضوء املمتص هي: 

(R+V+B)-(R+V) = B

.B :املركبات املشتركة بني الضوء الوارد والضوء املمتص .    
.B :مركبات الضوء املمتص .    

    . الضوء املمتص باملرشح اللو' هو: الضوء األزرق.
   

                              

نتيجة: من خالل التطبيقني السابقني، يتبني لنا أن املرشح اللو' ينقل املركبات باللون 
الذي مييزها، فاأل8ر مثال ينقل املركبة احلمراء وميتص املركبتني األخريتني، أما الوردي 

ينقل احلمراء والزرقاء، وميتص اخلضراء.

. منوذج التركيب الطرحي.
 النشاط الثالث: ما هي العالقة بني الضوء الوارد والضوء املمتص والضوء املنثور؟

تناو@ا   Aال احلاالت  Cلل  الطرحي،  التركيب  منوذج  التلميذ  لدى  يكتمل  لكي   -
V النشاطني (1) و V (2) الوحدة التعلمية اخلاصة برؤية نقطة من جسم (الصفحتان 

150و151 من الكتاب املدرسي).

* النشاط األول ص150: عند إضاءة حبة الليمون الصفراء بضوء أبيض تبدو للعني صفراء.

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

مرشح لو3 أصفر

رمز الضوء الوارد إ6 املرشح 
R+V+B :اللو3 هو

رمز الضوء املمتص من 
B :املرشح اللو3 هو

R+V :رمز الضوء املنقول هو

R

V

B

R

V
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األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

تتعلق هذه احلالة بفعل سطح حبة الليمون العامت، وإضافة لذلك ينثر الضوء.
    نعتمد ' حتليلنا على القواعد التالية:

* الضوء املمتص، هو 7موع املركبات املشتركة بني الضوء الوارد إ, السطح والضوء 
املمتص من طرف هذا السطح. 

* الضوء املنثور= الضوء الوارد - الضوء املمتص.
* الضوء املحسوس من طرف العني هو الضوء املنثور.

' مثال حبة الليمون لدينا:
   . الضوء الوارد: أبيض.

.R+V+B :مركبات الضوء الوارد .   
   . مركبات الضوء املنثور = مركبات الضوء الوارد - مركبات الضوء املمتص
     مركبات الضوء املمتص = مركبات الضوء الوارد - مركبات الضوء املنثور

   Hوبالتا أصفر.  املنثور  فالضوء  صفراء،  الليمون  حبة  نرى  التجربة،  خالل  من   -
    تكون مركبات الضوء املمتص هي:

                              (R+V+B)-(R+V) = B      
.B :املركبات املشتركة بني الضوء الوارد والضوء املمتص .    

.B :مركبات الضوء املمتص .    
    . الضوء الذي متتصه حبة الليمون هو: الضوء األزرق.
 أما إذا سلطنا على حبة الليمون ضوءا أUر، يكون لدينا:

   . الضوء الوارد: أUر.

رمز الضوء 
الوارد إ� السطح

رمز الضوء املنتثر

رمز الضوء املحسوس 
من طرف العني

سطح 
عامت

 ناثر 
للضوء

رمز الضوء 
املمتص
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.R :مركبات الضوء الوارد .   
   . مركبات الضوء املنثور = مركبات الضوء الوارد - مركبات الضوء املمتص
     مركبات الضوء املمتص = مركبات الضوء الوارد - مركبات الضوء املنثور

وبالتا�   أ�ر.  املنثور  فالضوء  �راء،  الليمون  حبة  نرى  التجربة،  خالل  من   -
                      .Φ أي ال متتص أي مركبة، نرمز لذلك بـ، R - R :املمتص الضوء      تكون مركبات 

.Φ :املركبات املشتركة بني الضوء الوارد والضوء املمتص .
    . ال توجد مركبات للضوء املمتص.

   النتيجة: ال متتص حبة الليمون الضوء > هذه احلالة بل تنثره و تبدو �راء.

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض


رمز الضوء الوارد إ
R+V+B سطح حبة الليمون

R+V رمز الضوء املنتثر

رمز الضوء املحسوس 
R+V من طرف العني

سطح 
حبة 

الليمون

رمز الضوء 
B املمتص


رمز الضوء الوارد إ
R سطح حبة الليمون

R رمز الضوء املنتثر

رمز الضوء املحسوس 
R من طرف العني

سطح 
حبة 

الليمون

رمز الضوء 
Φ املمتص

تسليط ضوء أبيض على حبة الليمون

تسليط ضوء أ�ر على حبة الليمون
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األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

البيضاء بضوء أ�ر مثال،  * النشاط األول ص150 و ص151: عند إضاءة الشاشة 
فتبدو للعني �راء.

   تتعلق هذه احلالة بفعل سطح الشاشة العامت، وإضافة لذلك ينثر الضوء.
    باإلعتماد على القواعد السابقة، يكون لدينا:

منوذج التركيب الطرحي.
  لو وضعنا أمام منبع ضوئي أبيض اللون مرشحات لونية ثانوية، فإن العني حتس باأللوان 

املبينة باحلاالت التالية:
:�* احلالة األو

ينقل  فإنه  ثانويا،  ضوءا  ميرر  مثال)   Lلو مرشح   ) بوسط  األبيض  الضوء  اعتراض    
املركبات األساسية الR متيزه.

�رمز الضوء الوارد إ
R سطح حبة الليمون

R رمز الضوء املنتثر

رمز الضوء املحسوس 
R من طرف العني

سطح 
الشاشة

رمز الضوء 
Φ املمتص

C M J

R

V

B

R

V

R

V

B

R

B

R

V

B

V

B
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* احلالة الثانية:
  اعتراض الضوء األبيض بوسطني ميرر كل منهما ضوءا ثانويا، فإن اجلملة تنقل املركبات 

األساسية املميزه /ما واملشتركة بينهما. 

M

R

V

B

V

B

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

C

B

C M

J

R

V

B

V

B

CV

C J

M

R

V

B

R

V
J

R

J M

B

V

R

* احلالة الثالثة:
  اعتراض الضوء األبيض بثالثة أوساط، ميرر كل منها ضوءا ثانويا، فإن اجلملة تنقل 
أيضا املركبات األساسية املميزه /ا واملشتركة بينها. نع> بـ    : الظالم من اجلانب 

الضوئي و اللون األسود من اجلانب اللو<. 

R

V

B

Φ

C J

V

B B

M

MJ R

C

V B
Φ

Φ
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األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

خالصة عامة:
اللون  النموذج ثالثي  الثالثة، و هو ما نسميه  باأللوان  الضوء األبيض      إن منذجة 
املرشحات  فعل  توقع  و  بشرح  تسمح  ناجعة،  (modèle trichromique)، وسيلة 

اللونية و األصباغ على األلوان.
   منر عند التحليل ? إطار هذا النموذج بأربع ;طات، بغية معرفة األلوان املحسوسة 

بالعني، وهي:
             * املنبع الضوئي.

             * اجلسم.
             * العني.

             * الدماغ.
  وتوقعاتنا للون اجلسم- الذي حتس به العني- من خالل هذا النموذج Hعل النموذج 
Tد ذاته بسيطا ? متثيله، سهال ? تناوله، وواسعا ? Qوليته من أجل الشرح والتحليل 

والتفسZ ملختلف الظواهر املعاشة ? احلياة اليومية والعملية.
   ? األخZ، ندرج بعض األمثلة من تطبيقات منوذج الرؤية.

أنظر إ� جسم 
أصفر اللون...

جسم أصفر

شمس
ال

العني املنبع الضوئياجلسمالدماغ

...أرى جسما 
أصفر اللون

R
V
B

R
V

B:املركبة املمتصة
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األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

أوال: رؤية أجسام ملونة مضاءة بضوء أبيض.

ثانيا: رؤية أجسام ملونة ع� مرشح لو�.

أنظر إ� جسم 
أصفر اللون...

جسم أصفر

شمس
ال

العني املنبع الضوئياجلسمالدماغ

...أرى جسما 
أ%ر اللون

R
V
B R

V

R
مرشح لو& أ%ر

أنظر إ� جسم 
أصفر اللون...

جسم أصفر

شمس
ال

العني املنبع الضوئياجلسمالدماغ

...أرى جسما 
أخضر اللون

R
V
B

V

V

مرشح لو& أخضر
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.(B) ؛ األزرق (V) ؛ األخضر(R) ر
1 - األلوان األساسية: األ
 .(J) ؛ أصفر (M) ؛ وردي (C) األلوان الثانوية: �اوي      

2 - يكون الضوءان متكاملني، إذا أعطى تركيبهما مع بعضهما البعض الضوء األبيض.
      و@دث ذلك عند ;ع ضوء أساسي مع الضوء الثانوي الذي يكمله.

3 - األ
ر  واألخضر واألزرق.
4 - ضوء أ
ر+ ضوء أزرق = ضوء أصفر. خطأ

   - ضوء أ
ر+ ضوء �اوي = ضوء أبيض. صحيح
   - ميرر املرشح اللوC األ
ر الضوء األ
ر. صحيح
   - ميرر املرشح اللوC األ
ر الضوء األخضر. خطأ

   - ال ميرر املرشح اللوC األ
ر الضوء السماوي. صحيح

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

ُُّŠضالَّألـرهملـخؤسآلخ 5

خ�سهآلالـألهالَّألخسٌّ

خ‚س٥ـألهالَّألخسٌّ

   - ميرر املرشح اللوC السماوي الضوء األخضر. صحيح
   - ضوء أ
ر+ ضوء أزرق + ضوء أخضر= ضوء أسود. خطأ

5 - قبل إكمال األشكال، ننبه إN أمر مهم Lص األلوان أثناء الطباعة:
   ال ميكن أن Wصل أثناء الطباعة على ألوان صبغات متوافقة متاما مع األلوان الضوئية، 
ويرجع ذلك إN حقل األلوان Z الطباعة، والذي يعتمد على النمط CMJN أي على 
األلوان الثانوية: السماوي (C)؛ الوردي (M) ؛ األصفر (J)، باإلضافة إN اللون األسود 
الطرحي لأللوان،  التركيب  الطباعة على منوذج  أثناء  اللون  (N). ويتم احلصول على 
 Z واملستعمل CMJN هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى، ال يشمل حقل األلوان من النمط
الطباعة، بعض األلوان املنتمية حلقل األلوان من النمط RVB املعتمد Z األلوان الضوئية، 
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التلفزة وشاشة الكمبيوتر. مثلما ال يشمل حقل األلوان من  كما هو احلال � شاشة 
 .CMJN بعض األلوان املنتمية حلقل األلوان من النمط RVB النمط

.CMJNو RVB أنظر 7طط األلوان أدناه، ويظهر فيه مساحة احلقلني للنمطني

    ومما سبق، فال Bب أن يتفاجأ األستاذ من التشوهات اللونية ال; حتصل لأللوان � بعض 
 RVB الكتاب املدرسي، وذلك عند التحويل من النمط الضوئي �الصور واألشكال التوضيحية 

إQ النمط الصباغي CMJN أثناء طبع الكتاب، وأشرنا � هذا الدليل إQ ذلك برموز األلوان.
    إكمال اجلدول:

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

2

R

C
أب�ض

1

B

V
C

5

R

V
J

4

B

R
M

3

B

J
أب�ض

6

M

V
أب�ض
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األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

- 6
   * عندما متر حزمة ضوئية بيضاء ع� مرشح لو� وردي، فإنه ينقل املركبتني الضوئيتني 

األساسيتني املميزتني له وهي: R و B ، إذن ميرر ضوءا لونه وردي.
   * عندما متر حزمة ضوئية بيضاء ع� مرشح لو� أصفر 7 وردي، فإن املرشح اللو� 
األصفر ينقل املركبتني الضوئيتني األساسيتني املميزتني له وهي: R و V ، إذن ميرر ضوءا 
لونه أصفر، الذي مير ع� املرشح اللو� الوردي، وهذا األخ< ينقل فقط املركبة الضوئية 

األساسية R املميزة له فقط، إذن مترر �لة املرشحات اللونية ضوءا لونه أ�ر.
  * عندما متر حزمة ضوئية بيضاء ع� مرشح لو� أخضر 7 أBر، فإن املرشح اللو� 
األخضر ينقل املركبة الضوئية األساسية املميزة له وهي: V ، إذن ميرر ضوءا لونه أخضر، 
 R ر، وهذا األخ< ينقل فقط املركبة الضوئية األساسيةBاملرشح اللو� األ �الذي مير ع

املميزة له فقط، وهي غ< متوفرة، إذن ال مترر �لة املرشحات اللونية أي ضوء.
  * عندما متر حزمة ضوئية بيضاء ع� مرشح لو� أصفر 7 أخضر 7 مرشح لو� ثالث 
 R :ر، فإن املرشح اللو� األصفر ينقل املركبتني الضوئيتني األساسيتني املميزتني له وهيBأ
وV، إذن ميرر ضوءا لونه أصفر، الذي مير ع� املرشح اللو� األخضر، فيمرر فقط املركبة 
الضوئية األساسية V املميزة له فقط، واملرشح اللو� الثالث األBر ينقل فقط املركبة 
الضوئية األساسية R املميزة له فقط، وهي غ< متوفرة، إذن ال مترر �لة املرشحات 

اللونية أي ضوء.

- التركيب اللو� احلاصل طرحي.
7 - لون احلزمة الضوئية البارزة: 

R

V

B

V

R

لون احلزمة البارزة أصفر

1
J

R

V

R

لون احلزمة البارزة أ�ر

2

R

R

B

R

لون احلزمة البارزة أ�ر

3

J
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األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

R

V

B

R

لون احلزمة البارزة أ�ر

4
R

R

V

B

لون احلزمة البارزة أزرق

6
C

B

B

V

B

8 - عندما ينظر الشخص إ� نبات أخضر � ضوء النهار (ضوء الشمس األبيض مثال)، 
أثناء  إعتمدنا  وإذا  األبيض.  الضوء  لطيف  الضوئية  اإلشعاعات  كل  يستقبل  النبات  فإن 
احلمراء  الثالثة:  اإلشعاعات  يستقبل  النبات  فإن  اللون،  ثالثي  النموذج  للظاهرة  حتليلنا 

واخلضراء و الزرقاء.
- ميتص النبات كل اإلشعاعات ما عدا اخلضراء.

- تستقبل العني ضوءا لونه أخضر.

خكٌّـئÐخõخسٌّ

R

V

R

ال ي�ز الضوء من اجلملة

5

R B

Φ

أنظر إ� نبات 
أخضراللون...

نبات أخضر

شمس
ال

العني املنبع الضوئياجلسمالدماغ

...أرى النبات 
أخضر اللون

R
V
B

V
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األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

- عندما ينظر الشخص إ� النبات وهو �مل نظارة، فإن لون النبات الذي حتس به العني 
يرتبط بطبيعة زجاج النظارة، املعت0 كمرشح لو+، ويرى التا):

   * حالة الزجاج الشفاف: يبقى اللون على حاله (مثل العني املجردة).

  * حالة الزجاج األخضر:
 ميرر املركبة األساسية

 اخلضراء.

أنظر إ� نبات 
أخضراللون...

نبات أخضر

شمس
ال

العني املنبع الضوئياجلسمالدماغ

...أرى النبات 
أخضر اللون

R
V
B

V

V
زجاج النظارة أخضر

أنظر إ� نبات 
أخضراللون...

نبات أخضر

شمس
ال

العني املنبع الضوئياجلسمالدماغ

...أرى النبات 
أخضر اللون

R
V
B

V

V
زجاج النظارة أصفر

أنظر إ� نبات 
أخضراللون...

نبات أخضر

شمس
ال

العني املنبع الضوئياجلسمالدماغ

...أرى النبات 
أسود اللون.

R
V
B

V

Φ

زجاج النظارة أ2ر

* حالة الزجاج األصفر: 
ميرر املركبة األساسية 

اخلضراء.

* حالة الزجاج األ2ر: 
ال ميرر املركبة األساسية 
اخلضراء، يرى الشخص 
النبات أسود. ولو كان 
O مكان أسود ال يرى 

النبات. 
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أنظر إ� البذلة 
البيضاء...

بذلة الغطاس بيضاء

العني املنبع الضوئياجلسمالدماغ

...أرى البذلة
طبقة ماء البحرزرقاء &ضرة

فوق الغطاس

الشمس

األ2ر البنفسجي

األخضرالبنفسجي

األلوان  الثالثة  األساسية   للضوء   األبيض

الوسط  إ�  كلها  يعكسها  بل  اإلشعاعات،  ميتص  ال  أبيض  بطالء  املطلي  اجلدار   -  9
الغرفة صفراء، فإن ذلك  اخلارجي، وبالتا; تبدو اجلدران صفراء. عندما يرى الشخص 
يتحقق من أجل زجاج شفاف أو زجاج لونه أصفر. وعندما يرى الشخص الغرفة مظلمة، 
فإن ذلك يكون من أجل زجاج ال ميرر املركبتني احلمراء و الزرقاء معا، ويتحقق ذلك من 

أجل زجاج لونه أزرق.
12 - يتطلب على التلميذ اإلستعانة باحلاسوب من أجل اإلجابة عن أسئلة هذا التمرين.

13 - تفسV لون بذلة الغواص:
   يصل ضوء الشمس األبيض إ� سطح ماء البحر، W Xترقه، ومن أجل عمق 30 متر 
ميتص ماء البحر اإلشعاعات الضوئية من حدود احلمراء إ� منتصف اخلضراء تقريبا، وما 
يعg إ� بذلة الغطاس إال eال اإلشعاعات املتبقية، يغلب عليها اللون األزرق، مع قليل 

من األخضر، ولذلك ترى العني البذلة زرقاء iضرة.

14 - معرفة التركيب
الذي تظهره الصورة:

هناك التركيبني اجلمعى
األفعال ضوء - ضوء، ويكون ذلك عند تشكل  ملا تكون  والطرحي لأللوان، األول 
الظالل اللونية؛ أما الثاr ملا تكون األفعال (ضوء - أصباغ)، ويكون ذلك على اجلدار، 

أي أن هناك تواجد التركيبني v آن واحد.
باإلضافة  واألصفر  والوردي  السماوي  الثانوية:  الثالثة  باأللوان  الطباعة  تتم   -  15
الثانوية  األلوان  من  متساوي  مبزيج  الرمادي  اللون  على  احلصول  يتم  كما  لألسود. 

الثالثة.
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سالَّشـخؤوֻדةـخعَِّّ

خؤشֻדصְק

خؤهقـٍـخþؤَّخْ

املشاريع التكنولوجية
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تلوث  الغالف  اجلويخلنت›ٍهــخؤسئََّؤَّصٌّ 11
خلنت›ٍهـمـخؤ٥إلخألص 1

وظيفة املشروع: املحافظة على نظافة وسالمة الغالف اجلوي.

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتخطوات اإلجناز 

1- حتديد أغلفة 
الكرة األرضية.  

- نشاط توثيقي إلظهار األغلفة املختلفة للكرة األرضية:
    * الغالف الصخري.

    * الغالف املائي.
    * اخلالف احليوي.

    * الغالف اجلوي.    

- يتعرف على أغلفة الكرة 
األرضية.

2- ملوثات الغالف 
اجلوي ومصادرها.

- نشاط توثيقي:
البحث عن مصادر ملوثات الغالف اجلوي الطبيعية 

والصناعية.

- يتعرف على بعض ملوثات 
الغالف اجلوي.

3- اإلحتراقات 

املسببة  النطالق 

بعض الغازات: 
... CO

2
 ، CO

- االحتراق غN التام لغاز امليثان( أو البوتان). 
- االحتراق التام لغاز امليثان.

املواد  بعض  إلحراق  أخرى  نشاطات  إجناز  ميكن   -
ملوثة  أخرى  غازات  على  للتعرف   : والسائلة  الصلبة 

.SO
2
للجو (للغالف اجلوي) مثل: 

- يعرف أن الغازات املنطلقة 
من االحتراق تلوث الغالف 

اجلوي. 

4- املصادر الطبيعية 
والصناعية لتلوث 
الغالف اجلوي. 

- نشاط توثيقي خاص بالبحث عن امللوثات األخرى:
    * الغازات واألدخنة. 
    * التلوث اإلشعاعي.

    * تأثN التلوث اجلوي على طبقة األوزون.
- نشاط توثيقي خاص بالتدابN الوقائية للمحافظة على 

سالمة ونظافة الغالف اجلوي.

- `رص على سالمة التوازن 
البيئي.
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املشاريع التكنولوجية

              احلجم الساعي: 4 سا.
   

احلصة األو�:1سا. نشاط توثيقي:                                 
* املرحلة األو�: حتض� البحث.

- ينتظم التالميذ على شكل -موعات مصغرة لتحض� %ث $ موضوع الغالف اجلوي 
وتلوثه. ميكن االستعانة بالتوثيق الوارد $ املشروع املوجود $ الكتاب بتناول الفقرات:          

      * أغلفة الكرة األرضية.
      * الغالف اجلوي للكرة األرضية.

      * ملوثات الغالف اجلوي.
- يشرع التالميذ $ البحث عن وثائق أخرى $ املوضوع.     

 

احلصة الثانية:1سا. نشاط توثيقي:
* املرحلة الثانية: عرض اجلزء األول من البحث.

النقاش  فيُُستغل  التالميذ.  طرف  من  منها  البعض  ويعرض  لألستاذ  البحوث  تسلم   -
للجواب على بعض التساؤالت اجلوهرية $ املوضوع.

    

احلصة الثالثة:1سا. نشاط عملي:                                
- ينجز التالميذ، $ شكل -موعات مصغرة، نشاطات جتريبية ت`ز من خال^ا بعض 

الظواهر لتلوث الغالف اجلوي.
- ميكن هنا تناول ما ورد $ املشروع املوجود $ الكتاب حتت ركن  «االجناز».  

احلصة الرابعة:1سا. نشاط توثيقي:
* املرحلة الثالثة: عرض اجلزء الثاe من البحث.

- عرض من طرف التالميذ هذا اجلزء الذي يتناول التداب� الوقائية للتخفيف من حدة 
تلوث الغالف اجلوي.

ذى٦خـــؤسَنָדآلـــخلنت›ٍه 2
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سšָَّדضخســـضَّألـــخلنت›ٍه 3

    يغلب على هذا املشروع طابع البحث التوثيقي � موضوع له صلة وطيدة بالبيئة. 
ينبغي إذن مساعدة التالميذ على الوصول إ5 4تلف مصادر التوثيق (املكتبات، األنترنت، 

األقراص املضغوطة) لتمكينهم من حتض@ املشروع على عدة مراحل:
* املرحلة األو5:

    - البحث والتقصي جلمع التوثيق.
* املرحلة الثانية:

    - عرض اجلزء األول من املشروع حول الغالف اجلوي و تلوثه.
  - اجناز بعض التجارب � الكيمياء والW تسمح بالكشف عن بعض امللوثات.

    وتكون هذه املرحلة فرصة للتعرض مرة أخرى للجانب األم^ والوقائي � استعمال 
املواد الكيميائية، والتطرق لتأث@ بعضها على البيئة، مثل: ثنائي أكسيد الكربون، ثنائي 

أكسيد اآلزوت، iض الكhيت، الكلور، زيوت التشحيم ...
* املرحلة الثالثة:

- عرض اجلزء الثاl حول التداب@ الوقائية من التلوث. 
    كما يستغل املشروع لغرس ثقافة علمية حول احلفاظ على البيئة بالتوسع � مواضيع 

rص:
      * نوعية اsواء.
      * نوعية التربة.

واملياه  اجلليدية،  واجلبال  واملحيطات)  البحار  (الوديان،  السطحية  املياه  نوعية   *     
       اجلوفية.

 ليتناول التالميذ � األخ@، بعض العناصر املرتبطة باملوضوع ومنها:
     * معاجلة ورسكلة النفايات املtلية والصناعية.

     * معاجلة ورسكلة املياه املستعملة.

املشاريع التكنولوجية
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الثالجةخلنت›ٍهــخؤسئََّؤَّصٌّ 22

خلنت›ٍهـمـخؤ٥إلخألص 1

وظيفة املشروع: حفظ األغذية واملواد القابلة للتلف ونكييف ا�واء.  

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتخطوات اإلجناز 

1- حتض� �تلف 
املواد واألدوات 

اخلاصة بدارة الت�يد.

- يقوم التالميذ بإحضار �تلف 
املواد املطلوبة  + املشروع ميكن أن 
يكون بعضها مسترجع من ثالجات 

قدمية أو يتم شراءه.          

- يتعرف على �تلف 
أقسام دارة الت�يد.

- يقوم التالميذ حتت إشراف 2- إجناز دارة الت�يد.
أستاذهم بتركيب األقسام من 

الدارة الM التشكل خطرا عليهم ، 
ويستعان مبختص بالنسبة لغاز الت�يد 

وتوصيل الدارة الكهربائية.

- ينجز دارة الت�يد.

- Zرب دارة الت�يد. - تشغيل التركيبة 3- منتوج املشروع.

التوجيهات: - الرجوع إa الوثيقة املرافقة  _صوص تفاصيل اإلجناز.
                - اإلستعانة باألنترنت ملزيد من املعلومات عن �تلف تقنيات الت�يد وbاالت  

                   تطبيقاته.
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املشاريع التكنولوجية

             

 احلجم الساعي: 4 سا.
   

احلصة األو�:1سا.
- تقدمي املشروع وشرح كيفية إجنازه. 

- تعريفهم على ضوء مقدمة املشروع با(ية الت)يد & حياة  املجتمعات، والذي أصبح 
مطلوبا & كل القطاعات.

- تقسيم املشروع إ> ;موعة أقسام.
- تقسيم القسم إ> أفواج، ويسند لكل فوج قسم واحد من املشروع يكون مسؤوال 

عليه وHضره أثناء اإلجناز.  
       

احلصة الثانية:1سا.
- قبل البدء & إجناز املشروع، يعاين األستاذ مع التالميذ Nيع األقسام الL وفرִדا األفواج 
ملعرفة مدى صالحيتها، W يشرع التالميذ بعد ذلك & إجناز املشروع  باالستعانة مبخطط 
الصعوبات  كل  لتذليل  حاضرا  دائما  يكون  الذي  األستاذ  إشراف  وحتت  توضيحي 

أمامهم.
 

احلصة الثالثة:1سا.
- مواصلة إجناز املشروع.

- تقييم مدى تقدم املشروع وتذليل الصعوبات Nاعيا.     
 

احلصة الرابعة:1سا.
- مناقشة املشروع وجتربته.

ذى٦خـــؤسَنָדآلـــخلنت›ٍه 2
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املشاريع التكنولوجية

سšָَّדضخســـضَّألـــخلنت›ٍه 3

املستعملة  املواد واملعدات  الت�يد وبعض  بدارة  يتعلق  للمشروع جانب تق� �ت،   -
منظم  الضاغط وملحقاته -  املستعمل -  (الغاز  التالميذ  متناول  ليست 6  وال7  فيه، 
من  وخطورته  التوصيل  صعوبة  إ=  باإلضافة  األخرى  القطع  Eتلف   Fوح احلرارة)، 
الناحية الكهربائية وتتطلب خ�ة 6 هذا املجال، ولتحقيق الغاية من هذا املشروع،  من 
الضروري أن يكون حتضPه بالتنسيق التام مع املؤسسة Q 6ال توفP الوسائل الضرورية 

اخلاصة باإلجناز والتوثيق (Qالت وكتب متخصصة واالنترنت،...)، إ= غاية اإلجناز.
- النموذج الذي ينجز على مستوى املؤسسة يبقى dفوظا لديها لفائدة التالميذ اجلدد، 

وميكن إستغالله عند احلاجة حلفظ املواد القابلة للتلف.
الفصل، وهو مدعم  التالميذ خالل  ينجزه  املشروع عبارة عن نشاط الصفي  - هذا 
وجتارֲדم  ومهاراִדم  وخ�اִדم  معارفهم  فيه  يوظفون  الصفية،  للنشاطات  ومكمل 

اليومية.
من  به  ويعرفهم  التالميذ،  على  املشروع  األستاذ  يعرض  اإلجناز،  الشروع 6  قبل   -
إشكاليات  من  إشكالية  حل   6 وأvيته  ال�نامج   6 ومكانته  والتقنية  النفعية  الناحية 
احلياة، ويستمع أثناء ذلك إ= التالميذ ويسجل اقتراحاִדم، ويناقشهم 6 كل جوانبـه 
الت�يد وكيف حتدث  (التنظيمية، اإلقتصادية والتقنية)، ~ يتطرق بعد ذلك إ= آلية  
التبادالت  ذلك  ويستغل 6  معهم،  وتفاوض  ويدخل 6 حوار  الثالجة،  ال�ودة  6 
احلرارية بني األجسام ال7 مرت عليهم 6 التحوالت الفيزيائية املختلفة ال7 تطرأ على 
التبخر والتكاثف). وانطالقا من هاتني  الت�يد كظاهر�  التسخني أو  املادة من جراء 
الظاهرتني، ميكن له تأسيس فكرة الت�يد لدى التالميذ. فاملادة تنخفض درجة حرارִדا

ت�يد  عملية  تتم  األساس  هذا  وعلى  آخر  جلسم  حرارִדا  عن  تتخلى  عندما  (ت�د) 
األجسام. 6 األخP يقسم األستاذ التالميذ إ= Qموعات متجانسة، يوزع عليهم  املهام 

ويراعي 6 ذلك ميو�م ورغباִדم، تيسPا لعملية اإلجناز.
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العني   و  األلوانخلنت›ٍهــخؤسئََّؤَّصٌّ 33
خلنت›ٍهـمـخؤ٥إلخألص 1

وظيفة املشروع:كيف متيز العني األلوان؟

مؤشرات الكفاءةأمثلة للنشاطاتخطوات اإلجناز 

1- رؤية اجلسم بلون 
ضوء معني.

- حتض% ثالثة مصابيح ضوئية ذات ألوان �تلفة (أحمر، 
أخضر، أزرق)، و كرة تنس بيضاء. مع إنجاز النشاط في 

حجرة مظلمة.
- يسلط على هذه الكرة في كل مرة أحد األضواء على 

انفراد، كيف يرى لون الكرة في كل مرة؟
- يسلط على الكرة في كل مرة ضوءان مختلفان، كيف 

يرى لون الكرة في كل مرة؟                          
- يسلط  األضواء الثالثة على الكرة، كيف يرى لون الكرة 

في هذه المرة؟                 

- يعرف أن كل لون يرتبط 
بضوء معني.

2-ملاذا متيز العني ثالثة 
ألوان رئيسية؟

- نشاط توثيقي حول العني كعضو للرؤية.
- املقطع الطوX و العرضي للعني. الشبكية واخلاليا ذات 

املخاريط اخلاصة برؤية األلوان.

- يتعرف على مكونات 
العني اخلاصة برؤية األلوان.

3- األلوان املتولدة 
أثناء مزج األصباغ.

- مزج أصباغ �تلفة مث^ أو أكثر.
- متييز اللون احلاصل (الناتج).

- يكتشف أن مزج األصباغ 
cتلف عن تركيب األلوان 

الضوئية.

4-كيف يشتغل جهاز 
التلفاز باأللوان؟

- نشاط توثيقي لتفس% تشكل الصورة باأللوان على شاشة 
التلفاز.

 iيعرف أن األلوان ال -
تظهر على شاشة التلفاز هي 
ناجتة عن التركيب اجلمعي 

 iوال RVB لأللوان الرئيسية
متيزها العني.
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املشاريع التكنولوجية

              احلجم الساعي: 4 سا.
   

احلصة األو�:1سا.
- تقدمي املشروع وشرح كيفية إجنازه. 

- اإلطالع على فقرة  "اطالع واستكشاف"، اخلاصة بـ:
     * رؤية جسم بلون ضوء معني.     
     * ملاذا متيز العني ثالثة ألوان أساسية؟

     * األلوان املتولدة أثناء مزج األصباغ.         
     * كيف يشتغل جهاز التلفاز باأللوان؟

- التفكS بعد ذلك Q اإلجابة عن األسئلة املطروحة مع إجراء التجارب وإجناز البحوث، 
     .Sاألخ Q العرض الشامل اخلاص باملشروع Q قصد تقدميها

  

احلصة الثانية:1سا.
- اإلطالع على فقرة  "اإلجناز" وإختيار عناصر اإلجناز األول "من العني الطبيعية إ] 

العني اإلصطناعية"، اخلاص بكاشف الضوء، [ البدء بعد ذلك Q إجنازه. 
- التفكQ S إجناز bث حول تطبيقات الكواشف: الكهربائية – الضوئية.   

 

احلصة الثالثة:1سا.
- اإلطالع على فقرة "اإلجناز" وإختيار عناصر اإلجناز الثاc "من شبكية العني إ] فيلم 
آلة التصوير"، اخلاص بتأثS الضوء على بعض املواد الكيميائية.    

   

احلصة الرابعة:1سا.
- مناقشة منتوج اإلجنازين و جتريبهما.

- التفكQ S إجنازات أخرى ذات فائدة Q احلياة اليومية، مرتبطة باإلجنازين، وذلك 
من خالل املحطة "اذهب بعيدا".

ذى٦خـــؤسَنָדآلـــخلنت›ٍه 2
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املشاريع التكنولوجية

سšָَّדضخســـضَّألـــخلنت›ٍه 3
- يتناول التلميذ � هذا املشروع  موضوع "العني واأللوان"، قصد توظيف ما تناوله 
في مجال الظواهر الضوئية، وبالخصوص في الوحدتين (11) و (12)، إذ ينمي التلميذ 

من خالله الكفاءات المرتبطة بـ:
   . Jطط إلجناز املشروع، ويكيفه مع الضغوطات والواجبات االجتماعية، بإجناز هذا 
املهام،  الواحدة  املجموعة  أفراد  فيه  يتقاسم  املشروع � نشاط الصفي و� Tموعته، 

ومناقشتها [اعيا بعد ذلك بغية ]طي Zتلف الصعوبات والعراقيل الX تعترضهم.
باستخدام  ويعاجلها  واالتصال  اإلعالم  باستخدام وسائل  املعلومات  البحث عن   .    

البيانات، وذلك من خالل إجناز bوث � املواضيع التالية:
          * مكونات شبكية العني و وظائف كل مكون من مكوناִדا.

          * إجهاد الشبكية وعمى األلوان.
          * األصباغ، واملقارنة بني مزج األصباغ وتركيب األلوان الضوئية.

          * مسح الصور � التلفاز و اإلنطباع الشبكي � العني.
.�          * التصوير الفوتوغرا

بإنجاز  العملية، وذلك  الحياة  في  واأللوان)  (الضوء  المكتسبة  المعارف  تطبيق   .    
في  اإلنجاز  هذا  تطبيقات  عن  يبحث  كما  الطبيعية،  العين  مقلدا  للضوء"،  "كاشف 
الحياة اليومية. وإنجاز "تحميض صورة باألبيض واألسود" مقلدا شبكية العين من جهة، 

ويقارن بين شبكية العين و آلة التصوير.  
- ينقسم المشروع إلى أقسام ثالثة:

* استعالم واستكشاف: وفيه يتعامل التلميذ مع مواضيع متنوعة ترتبط بالعين واأللوان، يطالع فيها 
ما ورد في الكتاب المدرسي، ويجيب عن األسئلة الواردة على شكل بحث أو إنجاز تجارب.
* اإلنجاز: وفيه يقوم ببعض التجارب ويحقق بعض اإلنجازات المسبوقة في بعض األحيان ببحث.

* اذهب بعيدا: هنا يترك للتلميذ الحرية في إنجاز ما هو مرتبط بموضوع المشروع، 
عسى أن يصل إلى إبداعات وابتكارات.   
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    إن الوضعية اإلشكالية تؤدي إ� وعي التلميذ بنقائص معارفه، ويقينه بعدم فعاليتها 
وبالتا4 الشعور باحلاجة إ� ضرورة تعديلها (أو تصحيحها).

عن  الكشف  إ�  تدفعهم  ال8  فرضياִדم،  التالميذ  يصوغ  جتري>،  عمل  أي  قبل     
وتركيبها  للمعارف  التلميذ  ملعاجلة  نتيجة  التعلم  الطريقة  هذه   J فيكون  تصوراִדم. 

وحتويلها حM يصل بنفسه إ� معارف جديدة.
     فاملشكل هو منطلق بدء النشاط الفكري، Rيث ال يتحدد دور التلميذ J اإلجابة 
عن سؤال ما فقط، بل يتعداه إ� صياغة أسئلة ذات داللة، وإ� وضع فرضيات - مقابلة 

لفرضيات اآلخرين- aب جتريبها J حل اإلشكاليات.
    يتوخى هذا النهج الدراسي االنتقال من منطق العرض (تقدمي الدروس إ� منطق 
 hيدرك حقيقة مع التلميذ  إشكاليات، تساؤالت). واjدف هو جعل  الطلب (طرح 

مفهوم ما، ويلمسه من خالل فوائده، وبالتا4 القطيعة التامة مع منطق عرض املعرفة.
ينتهج التلميذ أثناء حل إشكالية مسعى علميا يسمح له بأن: aرب – pطئ – يعيد 
يصوغ  اآلخرين-  مع  واخلvات  التجارب  يتبادل  يبادر-   – يكتشف  التجريب- 
احلوار  طريق  عن   ..... تامة  Rرية  حلظة  كل   J صياغتها  إ�  يعود   – الفرضيات 

واالستدالل J النقاش من زمالئه، وكذلك مع أستاذه.
   بعض ما مييز الوضعية اإلشكالية:

   - �ضر األستاذ وضعية إشكالية J موضوع ما. 
   - �فز املتعلم بعوائق للوصول إ� حل اإلشكالية. 

ويدفع   جهدا  يتطلب  جلي).  (غ�  شائكة  معامله  وعينيا،  ملموسا  العائق  يكون   -   
   إ� الشك و�توي على ألغاز وتبدوا مسالكه وعرة. يث� فضول املتعّلم ويدفعه إ� 

 ›ְُّקـخؤšَّهָדְקـخ⁄نبئخؤָדְק 1

سئآلالְקـسهالָדآلָדְקـٍـهالآلָדְק
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   البحث الدءوب عن حلول، كما يعطي داللة لعدة حاالت وعدة فرضيات (قابلة 
   لكل التحقيقات التجريبية).

   - ينقاد املتعلم بالعائق الذي 1اֲדه من أجل حله. 
   - ال ميلك ? البداية، آليات املفاهيم حللها.

   - ينغمس ? مقاربات احللول ويتوجه إD حلول اإلشكالية.
 .(Guy Brousseau) " مراحل وضعية تعليمية حسب " قي بروسو  

 1 - مرحلة االنطالق (بداية الفعل).
    يعمل التالميذ ? Oموعات مصّغرة حول مشكلة ( جتريبية أو نظرية )، من أجل 

حلها أو حول استغالل سؤال.
     هذه املرحلة مفضلة ? النشاط الفكري للتالميذ:

حتليل خبايا املسألة، يتجلى التساؤل بكل مظاهره وتوّظف هذه املرحلة كل املفاهيم 
واملعارف املمكنة، وKدث Iاֲדة ما بني األفكار، هدفها صياغة الفرضيات الناجتة عن 

حل اإلشكال املطروح.
    مير األستاذ على Oموعات العمل وYرص على احترام التوصيات، يسّير الوقت وYفز األفواج 

على العمل املطلوب. ال يساعد التالميذ على احلل وال يعطي رأيه حول السؤال املناقش. 
 2 - مرحلة الصياغة.

   عمال بنظام األفواج دوما، Yّرر التالميذ وثيقة يصوغون فيها فرضياִדم. ميكن أن 
تكون هذه الوثيقة معلقات أو شفافيات أو وثيقة عادية ميكن استنساخها.

 Rضع هذه الفرضيات إV .توّصل إليها Wيعّبر كل فوج كتابيا عن الفرضيات ال 
املناقشة.

Yرص األستاذ على احترام التوصيات وتسيh الوقت.     
 3 - مرحلة  املصادقة (انتقاء الفرضيات). 

  - يعمل التالميذ ? نظام األفواج املصغرة أو ? نظام قسم كامل.       
  - تناقش الفرضيات وتلغى منها تلك الW ال تتمكن من الثبات بعد املناقشات. 

  - Vضع عندئذ الفرضيات املتبقية إR التجريب. 

تكملة تعليمية و علمية  
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  - يوّجه األستاذ املناقشات من أجل حتديد كل اآلراء مع لفت االنتباه إ� عناصر 
النقاش املنسجمة واألخرى املتعارضة.
  - �ّقق التالميذ أو األستاذ التجربة.

  - جتمع نتائج التجربة ويقرها األستاذ.
 4 - مرحلة  التقنني. 

   - يصوغ األستاذ النتيجة املتوصل إليها بإعطاء حل لإلشكالية املطروحة، أو جواب 
على السؤال املدروس.

   - تصاغ املعارف املبنية وتعمم.
(Aال  Eددة  وضعيات  عدة   F لالستعمال  قابلة  معارف  عن  عبارة  تصبح   -   

استخالص منتقى).
   - تعطى أمثلة بصورة وثائق أو متارين. 

   - يسجل التالميذ F دفاترهم ما نتج من هذه املرحلة اخل<ة.

مثال1: وضعية إشكالية F الكهرباء
- استعمال مصباحني -

الوضعية األو�: املصباحان مربوطان على التسلسل. 

 
L

2
L يتوهج أكثر من املصباح 

1
    املصباح 

      كيفية تقدميها للتالميذ:

L2 ؟
L1 يتوهج أكثر من املصباح 

    * السؤال : كيف تفسر بأن املصباح 
                       - عمل فردي للتالميذ وكتابيا.

                بعض األجوبة املحتملة للتالميذ:
L املوجود أمام L2  يتوهج أكثر ألنه يأخذ الطاقة أكثر 

1
 -  املصباح 

 L2 املصباح Tتكون طاقته أقل أو شئ أخر أقل وبالتا L1 التيار عند خروجه من - 

 
L

2 
L

1

تكملة تعليمية و علمية  
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تكملة تعليمية و علمية  

يكون توهجه أقل. 
.L

2
يأخذ كل الكهرباء للتوهج ويترك الباقي للمصباح 

 
L
1
 - املصباح 

 * السؤال: نضع كل مصباح بدل األخر. � رأيكم كيف يتوهج املصباح؟ وملاذا؟
    جتيب كل 2موعة كتابيا، على الورقة أو على الشفافية.   

             بعض األجوبة املحتملة للتالميذ:
.
 
L
1
L ألنه يوجد اآلن قبل املصباح 

1
يتوهج أكثر 1 املصباح 

 
L
2
       - املصباح 

 
L هو الذي هو الذي 9افظ على الكهرباء بالتا4 سيتوهج أكثر.

2
       - املصباح 

  .
يكون تقريبا منطفئ ألن الطاقة املتبقية ال تسمح بالتوهج  أكثر.

 
L
1
       - املصباح 

L ألن التيار يذهب من املوجب إE السالب 
1
يتوهج أكثر 1 املصباح 

 
L
2
       - املصباح 

  
وبالتا4 يستفيد من الطاقة أكثر. الطاقة تستهلك من طرف فتيلة املصباح.

دائما � الوضعية األو6:
* التحقيق التجري>:

يتوهج دائما أكثر مهما كان وضعا املصباحني.
 
L
1
    يالحظ التالميذ بأن 

* يقترح األستاذ قياس شدة التيار � نقاط Cتلفة من الدارة. 
النتيجة: شدة التيار املقاسة هي دائما نفسها. الفرق 1 التوهج ال يعR وجود فرق 1 

شدة التيار الكهربائي.
: Iالسؤال هو إذن كالتا *

  هل شدة التيار الكهربائي (املقاسة باآلمبY متر) تؤثر على توهج املصباح؟ مالحظة: 
يبدو أن الفرق � التوهج يعود أكثر إ6 استطاعة التحويل الكهربائي � املصباح، 

مما يعود إ6 شدة التيار. 
:Iهذه احلالة تصبح الوضعية اإلشكالية كالتا �    

؟ 
 
L
1
يعود إ6 خاصية املصباح 

 
L
2
أكثر من 

 
L
1
       هل توهج املصباح 

الوضعية الثانية: املصباحان على التفرع.
* يقترح األستاذ على التالميذ التفك` داخل املجموعات ( 4 تالميذ ) حول الوضعية التالية 

دون إجراء التجربة. 
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L2 على التفرع مع العمود. هل ميكنكم تصور كيفية    
L1 و 

      * السؤال: إذا ربطنا 
                 توهج املصباحني؟ 

عليكم بصياغة إجابتكم كتابيا.
    * أمثلة لبعض أجوبة التالميذ:

. L
2
ألنه يأخذ دائما الطاقة أكثر من 

 
L
2
يتوهج أكثر من 

 
L
1
- املصباح 

  
- املصباحان *ما نفس التوهج أل'ما مربوطان مباشرة مع العمود.

     * النتيجة:
! L2

L1 يتوهج أكثر من 
            ?دث عكس التوقعات: 

            . كيف ميكن تفسA ذلك؟ 
         -  يظهر أن هناك تناقض! – 

  S هذه احلالة، يقترح التالميذ قياس شدة التيار الكهربائي من جديد. أي قياس شدة 
التيار الكهربائي S نقاط Tتلفة. 

     * النتيجة:
    مفهوم شدة التيار الكهربائي ال يكفي وحده لتفسA توهج املصباح. 

 S كل مصباح Sهذه احلالة، يقترح األستاذ قياس التوتر الكهربائي بني  طر S *     
الوضعية  األوa ( على التسلسل ) وS الوضعية الثانية (على التفرع ) لعّل السبب 

يعود إa التوتر الكهربائي.
     * النتيجة:

 A(التسلسل)، ولكن غ aالوضعية األو S اإلجابة موفقة بالنسبة للتركيبني        
موفقة S الوضعية الثانية (التفرع).

     * اإلستنتاج:
     ال الشدة وحدها، وال التوتر وحده ميكنهما تفسA التوهج S الوضعيتني.

.Guy Robardet هذه الوضعية اإلشكالية للفيزيائي *                              

166



مثال2: وضعية إشكالية � الضوء

- تعب اخلاليا ذات املخاريط -
* السؤال : كيف ترى العني األلوان؟

                       - عمل فردي للتالميذ وكتابيا.
- حصر كل أجوبة التالميذ وتصنيفها.

 يقترح األستاذ على التالميذ عرض مكونات شبكية العني من خالل ;ث توثيقي 
(بالطبع يكون قد وفر املراجع املناسبة لذلك).

    ملخص عن املكونات األساسية لشبكية العني. 
تتشكل شبكية العني من عائلتني من اخلاليا احلساسة للضوء:

* اخلاليا ذات العصي: وهي حساسة جدا للضوء، لكن ال متيز األلوان.تتواجد هذه 
اخلاليا = املناطق املحيطية من الشبكية.

* اخلاليا ذات املخاريط: وهي غC حساسة جدا للضوء مقارنة باخلاليا ذات العصي، 
مبركز  اخلاليا  هذه  تتواجد  األلوان،  العني  متيز  بواسطتها  إذ  لأللوان،  ولكنها حساسة 
الشبكية، = املنطقة املميزة و املسماة باللطخة الصفراء. توجد ثالثة أنواع من اخلاليا 
ذات املخاريط، كل نوع منها حساس ملجال من األضواء اللونية املختلفة (احلمراء ؛ 
 Zاخلضراء ؛ الزرقاء). وبالتا^ يستقبل الدماغ من الشبكية ثالث إشارات ]تلفة، ال

تركب هنا تركيبا aعيا من أجل إعادة تشكيل اللون احلقيقي.

* السؤال : ماذا eدث للرؤية بالعني عند تعريضها لضوء شديد اإلضاءة وبلون معني؟
- عمل فردي للتالميذ وكتابيا -

- حصر كل أجوبة التالميذ وتصنيفها.
:Kالتا Lيقترح األستاذ على التالميذ إجراء التحقيق التجري   

املخاريط،  ذات  اخلاليا  من  نوع  إيقاف  على  التجربة  هذه  نعمل =  التجربة:  مبدأ   
وذلك بتعريض العني لضوء ملون شديد اإلضاءة، بغية إبراز أن الرؤية بالعني تعتمد على 

التركيب اجلمعي لأللوان.

تكملة تعليمية و علمية  
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الوتوكول التجري�:
1 - إضاءة جسم - ناثر للضوء -  بضوء أ�ر شديد اإلضاءة مثال.

2 - يثبت التالميذ نظرهم على اجلسم الناثر للضوء دون أن يرمشوا بأعينهم ملدة تتراوح 
بني 20 و30 ثانية.

3 - يطفيء األستاذ املنبع الضوئي، و? الظالم، فإن التالميذ :سون باستمرار مشاهدִדم 
للبقعة احلمراء: هنا :دث تعب (تشبع) اخلاليا ذات املخاريط احلساسة للضوء األ�ر.

4 - بعد فترة قصYة، يضيء األستاذ حاجزا أبيض بضوء أبيض، :س التالميذ ? هذه 
الفترة بتغY لون البقعة من األ�ر إ^ السماوي.

تنبيه: على املشاهد دوما أن ال يشاهد الضوء الشديد مباشرة، وإمنا يستعمل جسما ناثرا للضوء.
- يسجل التالميذ مالحظاִדم و إستنتاجاִדم.

* السؤال: هل ميكنكم تصور كيفية رؤية األلوان بالعني؟
- يطلب األستاذ من التالميذ إعطاء تفسY لرؤية لأللوان بالعني من خالل ما استنتجوه 

من التجربة السابقة. ويكون التفسi Yو مايلي:
   حدث تعب للخاليا ذات املخاريط احلساسة للضوء األ-ر، فعندما تستقبل شبكية 
العني ضوءا أبيض، تصل إA الدماغ إشارات من اخلاليا ذات املخاريط احلساسة للضوء 
األخضر واألزرق فقط، وهذا ما Jعل الدماغ يترجم ذلك إA: إن لون البقعة Gاوي.

 

توقعات وحتقيق جتري�:
   ميكن أن نتوقع أفعال أخرى فيما nص التشبع باألخضر أواألزرق ? شبكية العني، 

وإجراء حتقيق جتريr لذلك.
اخلاليا   تتمكن  لكي  وأخرى،  بني جتربة  الدقائق  لبعض  االنتظار  يستحب  توجيهات: 

ذات املخاريط املتعبة (املشبعة) من استرجاع  وظيفتها الطبيعية. 
     اإلستنتاج: تعتمد الرؤية بالعني  على التركيب اجلمعي لأللوان.
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ضَّألـخؤَآل‰صְקـٍـخؤَآلخخلص 2

    إن العلوم الفيزيائية هي إحدى علوم الطبيعة، تدرس ظواهر غالبا ما تكون معقدة     
الظواهر، وهي  فهم هذه  تسمح -م مبحاولة  إ2 طريقة  الفيزيائيون  و-ذا جلأ  للفهم، 
تعتمد على ما يسمى بالنماذج، ال9 متثل وسيلة تسمح بالتفس� انتقاال من الواقع املعقد 
إ� النظري املبسط. إضافة إ2 التفسD الذي تقدمه هذه النماذج، فهي تسمح كذلك 

بتوّقع كيفية حدوث وتطور الظواهر الطبيعية.
    مت تناول الظواهر O العلوم الفيزيائية O املناهج السابقة باإلعتماد على مفاهيم، مناسبة 
 ،Rمستويات أد O ذلك بالنسبة للمتعلمني Dاملستويات العليا، لكنها غ O حلد ما بالنسبة للمتعلم
وباإلضافة إ2 ذلك، أصبحت هذه الطريقة من التناول للظواهر الطبيعية عاجزة عن اإلجابة عن 
الكثD من الظواهر املالحظة، ولذا أصبح من البديهي التخلى على ذلك، وخاصة بعد ظهور فكرة 
النمذجة، ال9 تسمح بتجسيم الظاهرة عن طريق منوذج مصغر وملموس، وهو وسيلة نظرية تسهل 
تفسD الظواهر املعقدة وغD املرئية، ال9 يصعب دراستها مباشرة، ويقدم إجابات عنها، كثDا ما 

تكون مقبولة ومنطقية.
  والنموذج الواحد يسمح بتفسD عدة ظواهر hتلفة. وتكمن أgيته O كونه يصف 
ظواهر ال عالقة فيما بينها؛ تشترك النماذج O هذه امليزة مع النظريات، إال، وعكس 

،nة، يقتصر كل منوذج على وصف جزء أصغر وأكثر دقة للواقع التجريDهذه األخ
فيمكن تعريف النموذج على أنه: أداة نظرية يهدف بناءها إ� تفس� أو توقع حوادث 

خاصة بظواهر معينة.
   إال أنه ليس من املعقول النظر إ2 النموذج على أنه وسيلة متكننا من التفسD والتنبؤ بالظواهر بصفة 
uائية. فالباحث عندما يدرس ظاهرة ما فإنه يلجأ ا2 تصميم منوذج مناسب يساعده على تفسDها 
وتسليط الضوء عليها. O هذا املجال، vب ان نشعر املتعلم بأgية النموذج O ميدان البحث، وأن 

صالحية النتائج املتحصل عليها تتوقف إ2 حد كبD على اإلختيار األمثل للنموذج.
    فمن خالل النموذج، ميكن للباحث اسقصاء وتفسD ظواهر كثDا ما يصعب عليه دراستها 
باستعماله للوسائل العلمية املتاحة لديه. فالتوجه اجلديد للتعليم يريد أن zعل من املتعلم املحور 
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الرئيسي ( عملية التعلم، من خالل إتاحة الفرصة له إلنتاج معرفته بنفسه مبساعدة أستاذه، و بعده 
كل البعد عن التعليم التقليدي املب, على أجترار ما مت إنتاجه من املعرفة ( غيابه وما املثل الصي, 

خل= دليل على ذلك:
 ما تقوله # أنساه، ما تعرضه علي، قد أتذكره، لكن، إذا أشركت�، سأفهم.

   علينا أن نعي أن النشاط العلمي، ال يتوقف عند املمارسة لألشياء لبناء املفاهيم العلمية، بل يتعداه 
إV املعU الذي Tب أن يعطيه التلميذ Qذه املمارسة أو النشاط ( كل حلظة، وإال فإن آثار هذا 

ط. التعلم تبقى aدودة. ويكون للنموذج الفيزيائي دائما طابعني، تصويري وطابع ُمبسِّ
وتتم عملية النمذجة وفق الس=ورة التالية:

املباشرة  الرؤية  منوذج  ؛  الضوء  شعاع  منوذج  نذكر:  الفيزيائية  للنماذج  وكأمثلة     
لألجسام باأللوان ؛ النموذج الدوراj للتيار الكهربائي ؛ منوذج رذفورد للذرة ؛... 

      مثال1: النمذجة ) الطاقة.
    تعتo دراسة ظاهرة فيزيائية باالعتماد على السالسل الوظيفية كوسيلة لتأسيس فكرة 
(إن  الطاقوية  السالسل  بكتابة  الطاقوي  التحليل  إجراء  انتظار   ) مرحليا،  الطاقة  عن 
السلسلة الوظيفية متثيل رمزي لتحوالت وحتويالت الطاقة اجلارية بني اجلمل، والr هي 

( حالة تأث= متبادل).

وضعية إشكالية
مثال: تفس5 ناقلية املعادن

املجال النظري:
* مفاهيم، قوانني ....

* معطيات جتريبية.

:Bال جتريC   
* إجناز التجربة.

* املالحظات والنتائج.

النموذج اإلفتراضي:
اإللكترون احلر

النموذج مؤكد

1 4

2 3
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الظاهرة      إن أهم نقطة � هذا املسعى هي الفصل- � هذا املستوى- بني دراسة 

والنموذج الذي يسمح بتفس#ها.

    
    ننتقل بعدها لدراسة الظاهرة (امليدان التجري6)إ5 بناء منوذج الطاقة (امليدان النظري) 

اعتمادا على السالسل الطاقوية.
    يبA األستاذ منوذجا للطاقة وفق التسلسل التا>:

- يقدم األستاذ منوذجا للطاقة، يسمح بشرح الظواهر املمثلة بالسالسل الوظيفية. Eضع 
النموذج إ5 مبدأ اMفاظ الطاقة، ويعطي األستاذ عندها التعب# العلمي الذي يوافق التعب# 
الطبيعي املستعمل من قبل، لالنتقال بالتلميذ من العاP احلسي (الواقع) إ5 عاP األفكار 
والتعاب# العقالنية (النظرية)، املؤسسة من طرف العلم لتمكني التالميذ من التدرب على 

كتابة السالسل الطاقوية.
    يعرض األستاذ النموذج بالشكل التا>:

يفسر العلم كل الظواهر الفيزيائية والكيميائية بواسطة مقدار يدعى الطاقة، Eضع إ5 
مبدأ االMفاظ الذي نصه كما يلي:

الطاقة ال تستحدث وال تزول ، إذا اكتسبت �لة ما طاقة أو فقدִדا ، فإ	ا بالضرورة 
قد أخذִדا من �لة أو �ل أخرى أو قدمتها 'ا.

جسم منوب

   Ec  طاقة حركية Ec طاقة حركية

حتويل ميكانيكي

مصباح

Ei طاقة داخلية

حتويل كهربائي

حجرة

Ei طاقة داخلية

حتويل حراري وإشعاعي

تكملة تعليمية و علمية  

جسم منوب

يسقط يدور

يدير
مصباح

يلمع

يغذي
حجرة

تسخن

يضيئ ويسحن
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   مثال2: النمذجة  التيار الكهربائي.
   اعتمد تناول التيار الكهربائي � املناهج السابقة على ظاهرة التكهرب، ال� ينتج عنها 
نوعان من الشحنات الكهر بائية، موجبة وسالبة. تتوزع الشحنة املوجبة على قضيب 
اإلبونيت، بينما تتوزع الشحنة السالبة على قضيب الزجاج. وب7 مفهوم التيار الكهربائي 

على أساس أنه حركة لتلك الشحنات الكهربائية.
   لكن اليوم، أصبح هذا املفهوم عاجزا عن اإلجابة عن الكثE من التساؤالت حول الظواهر 
املالحظة � الدارة الكهربائية (الشدة ، املقاومة، القوة املحركة الكهربائية .....)، ولذلك Jلى 

عنه الفيزيائيون مع ظهور فكرة النمذجة.
   تناول املنهاج اجلديد موضوع التيار الكهربائي، متبنيا منوذجني للتيار الكهربائي، وSا: منوذج 

التيار املائي ومنوذج القطار. 
 Xحتسني النموذج الذي مر على التلميذ � السنة األو Xونرمي من خالل النموذجني إ  
املادية خارج  الدقائق  إنتقال  املستوى هو  النموذج � هذا  املتوسط، حيث  التعليم  من 
املولد من قطبه املوجب إX قطبه السالب. وֲדدف تطوير هذا النموذج، نعتe أن التيار 
تنتقل عe أسالك  وال�  الكهربائية،  للدقائق  املنتظمة  الدورانية  احلركة  مياثل  الكهربائي 
 Xا خارج املولد، من قطبه املوجب إmالتوصيل للعناصر املكونة للدارة، وتكون جهة إنتقا
 Eقطبه السالب، لكن مع ترك االختيار للتلميذ �  توظيف النموذج الذي يراه مناسبا لتفس

ما tدث � الدارات الكهربائية (مع العلم أن لكل منوذج  rال qدود الصالحية).
   وألجل كل هذا، كان التركيز على مفهوم التيار الكهربائي، والذي مهد له � السنة 
األوX متوسط، بالنموذج الدوراv للدقائق املادية، دون التطرق لطبيعة هذه الدقائق وال 
النموذج بصفة جتعله  الثالثة متوسط) يقتضي تطوير  لغزارִדا. إن هذا املستوى (السنة 

قادرا على تفسE ظواهر أخرى أعلى درجة من التعقيد.
   وباإلعتماد على النموذجني (منوذج التيار املائي ومنوذج القطار)، يتمكن التلميذ من  
مستمر،  تيار كهربائي  فيها  ميّر  توضيح - وبصفة أدق- ما tدث � دارة كهربائية 
انطالقا من احلركة الدورانية للدقائق، وصوال إX شدة التيار الكهربائي، ومدى تأثE بعض 

العوامل عليها، من باب طرح مفهوم املقاومة الكهربائية والقوة املحركة الكهربائية.

تكملة تعليمية و علمية  

172



تكملة تعليمية و علمية  

خİ٠خسـخع›خŠְُّקـٍـسالَّشـخ٠ָדمـخعخŠصٌّ 3

 -أثر املحطات احلرارية على املحيط اخلارجي.

األثر البيولوجي األثر على املياه
 (مياه البحار واألودية)

األثرعلى املحيط على�واء  ااألثر على  املياه 
(مياه البحار واألودية )

منبع 
الطاقة

* مشاكل 
التنفس الناتج عن 

تلوث ا�واء.

*�وضة املاء 

املتسرب.
*ارتفاع �لي 
لدرجة احلرارة.

* نواتج اإلحتراق:
%ار املاء.

ثنائي أكسيد الفحم.
أكسيد الك0يت.

أكسيد اآلزوت، غبار.

تشوش األرض.
ضياع أجسام 

صلبة. الفحم

* مشاكل 
التنفس الناتج عن 

تلوث ا�واء.

*تدفق البترول …
(marée noire)

* ارتفاع �لي 
لدرجة احلرارة.

* نواتج االحتراق 
%ار املاء.

ثنائي أكسيد الفحم.
أكسيد الك0يت.

أكسيد اآلزوت، �روقات.

* مشاكل 
النفايات على 

شكل مياه ملحة.  بترول

* ارتفاع �لي 
لدرجة احلرارة.

نواتج االحتراق *
%ار املاء.

ثاE أكسيد الفحم.
بعض أكاسيد اآلزوت.

غاز

* غMمالحظ 

عند التشغيل 
العادي. 

*خطورة عدوة     

S حالة  كارثة.

* ارتفاع �لي 
لدرجة احلرارة.
* خطر تلوث 

النووي. 

* مشاكل 

النفايات النووية .

أورانيوم
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املردود الطاقوي لألجهزة و املاكينات املعتادة
Rendement énergétique des principales machines et appareils usuels

شكل الطاقة املفيدة املحولةشكل طاقة الدخولاملردود

0,90

0,80

0,60

كيميائية
كيميائية 
إشعاعية

- حتويل حراري:
*�طة حرارية بالوقود.

* �طة حرارية بالفحم.

*�طة حرارية بالشمس.

0,90

0,80

0,40

0,30

0,15

0,85

كيميائية
كهربائية
كيميائية
نووية

إشعاعية
وضعية

- حتويل كهربائي:
*عمود كهربائي.

*مدخرة.
*�طة حرارية بالوقود.

*�طة حرارية *سية.

*خلية *سية.

*�طة كهرومائية.

0,85

0,60

0,35

0,30

0,25

كهربائية
كهربائية
كيميائية 
كيميائية
 كيميائية

- حتويل ميكانيكي:
*�رك كهربائي كب/.

*�رك كهربائي م23.

*مفاعل طائرة.
*�رك ديزل.

*�رك 4 أشواط.

0,05

0,20

كهربائية
كهربائية

- حتويل إشعاعي:
*مصباح توهج.

.fluorescent مصباح فلوري*

خل›جلٍجلـخؤİخىَِّّ 4
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ضَّألـخؤİخىְק 5

1 - الطاقة ! ما هي؟
  نستعمل � احلياة اليومية و� غياب نور النهار، وسائل �تلفة للحصول على ضوء 

مالئم. 2تاج � بعض األحيان إ( اإلضاءة االصطناعية.
    نستعمل أحيانا مصباح اجليب، واملتكون من مصباح كهربائي موصل إ( عمود 
كهربائي، وذلك من أجل التنقل من مكان إ( مكان آخر � حالة عدم توفر اإلنارة 

العمومية. 
    نوصل مصباحا كهربائيا مبأخذ كهربائي إذا أردنا ان نضيء مكتبا أو سكنا، حيث 
يوصل املأخذ عن طريق خيوط وQوالت ومنوبات وتربينات إ( Qطة حرارية لتوليد 

الكهرباء، و وقودها البترول مثال.
    كما نستعمل إلضاءة  الطريق عند التنقل ليال بالدراجة، دينامو الدراجة و مصباحها 

الكهربائي. تدير العضالت عجلة الدراجة ال\ تدير الدينامو والذي بدوره يغذي املصباح.
    تتطلب سياقة السيارة ليال إشعال مصابيح السيارة املوصولة باملدخرة.

 نلخص ماسبق كما يلي:

� كل حالة نتحصل على الفعل النهائي  نفسه وهو اشتعال مصباح كهربائي انطالقا      
من dل �تلفة. 

� dلة االنطالق. فمثال الزنك  gدث تغi ،الوقت نفسه �* عند اشتعال املصباح، و
يتحول إ( شاردة الزنك � العمود الكهربائي. والبترول iترق ويتحول إ( ماء وثنائي 

أكسيد الفحم. 
* كذلك مع مرور الزمن،  ال تصبح dل البداية صاحلة، فمثال العمود الكهربائي يتفرغ 

عمود كهربائي مصباح عضالت مصباح

مصباح مدخرة بترول + هواءمصباح
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والبترول ينفذ إ�... 
* لتفس" هذه املالحظات، اقترح الفيزيائيون الفكرة التالية:

الكهربائي؛   العمود  ؛  البترول+ا-واء  ؛  املدخرة  اجلمل:  يوجد «شيء غريب» 4     
العضالت، هذا الشيء هو نفسه 4 كل «اخلزانات»، وال نستطيع رؤيته وال ملسه،  هو 
إذن ليس ماديا، ولكن نالحظ أثره 4 أمثلتنا وهو اشتعال املصباح الكهربائي. نسمي 
هذا «الشيء الغريب» بالطاقة، وهو مقدار فيزيائي، إذ Sتاج إQ طاقة 4 حياتنا اليومية، 

. joule  (j)k:نأخذها من «خزانات»، و وحدة الطاقة هي اجلول

2 - أشكال الطاقة:
   تتواجد الطاقة 4 خزانات متنوعة، والستخراجها، نستعمل وسائل Zتلفة. ومنيز عدة 

حاالت نذكر منها مايلي:
  * حتديد طريقة استعمال هذه الطاقة:

    للجملة (بترول + هواء) طاقة داخلية، فعند استهالك هذا البترول مع األكسجني، 
يتشكل املاء وثنائي أكسيد الفحم، إذن هو تفاعل كيميائي. نقول أن  اجلملة (بترول+ 
هواء) eتزن طاقة داخلية، تستعمل بصورة كيميائية، نسميها «طاقة كيميائية»، والشيء 
طاقة  نسميها  نووية،  بصورة  تستعمل  داخلية  طاقة  fتزن  لألورانيوم،  بالنسبة  نفسه 

نووية.
  * حتديد ما يتغ� � اخلزان:

   عندما يدور قرص (ثقيل) حول jور دورانه، تكون له طاقة، ميكن أن يكون خزانا 
للطاقة تساعد على حتريك جسم (عربة مثال)، وتتناقص هذه الطاقة مع الزمن، نقول عن  

القرص أنه fزن طاقة داخلية، تستعمل 4 تغي" سرعته، نسميها طاقة حركية.
   * اجلملة (املاء+ األرض ) عند سد �زن طاقة:

    إن سقوط ماء السد على عنفة موصولة مبنوبة، يؤدي إQ دوران اجلملة (عنفة+ 
منوبة)، إذن ميكن القول أن اجلملة (املاء+األرض) eتزن طاقة داخلية، ناجتة عن وجود 
فرق 4 اإلرتفاع بني املاء واألرض يستغل التغ" 4 هذا الفرق 4 اإلرتفاع 4 تدوير 
تسمى  طاقة وضع  eتزن  أ}ا  (املاء+األرض)  اجلملة  عن  نقول  (عنفة+منوبة)،  اجلملة 
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الطاقة الكامنة الثقالية.
   *الغاز الساخن الناتج عن احتراق اخلليط (غاز+هواء) أو املاء الساخن:

      'زن كل من اجلملتني: (غاز+هواء) و (املاء الساخن) طاقة داخلية تستعمل عند 
تغ1 درجة حرارִדا.

3 - كيف نشكل سلسلة طاقوية ؟
 - تعيني (déterminer)كل اجلمل ال< تشارك ; حتويل الطاقة مثل: اشتعال مصباح 
وال  مصباح كهربائي،  ؛  عمود كهربائي  التالية:  اجلمل  من  يتشكل  بعمود كهربائي 

ننسى الوسط اخلارجي.
 - حتديد نوع التحويل الطاقوي من Pلة جلملة أخرى ; مثالنا: التحوالت هي حتويل 
الوسط   Sإ املصباح  من  وإشعاعي  حراري  وحتويل  املصباح   Sإ العمود  من  كهربائي 

اخلارجي.
 - حتديد (identifier) أشكال الطاقة املخزنة ; كل Pلة، مثال للعمود الكهربائي 

طاقة داخلية (كيميائية).

4 - التحويل الطاقوي:  
   يكون حتويل الطاقة من Pلة إS أخرى بالعمل أو باإلشعاع أو باحلرارة.

تالمسا بني جسمني درجة حرارִדما ]تلفة.   هناك  التحويل حراريا كلما كان  يكون   -
ميكن أن يكون التحويل احلراري على مسافات قص1ة، وال ميكن أن ^دث ; الفراغ. 

...aواء ; املدفأة الكهربائية أو الغازية إcا Sمثل: حتويل الطاقة احلرارية من الغازات الساخنة إ
- يكون التحويل باإلشعاع عن بعد (مسافات بعيدة) و; الفراغ.

مثل: ; فصل الصيف وعندما نترك زجاجة مملوءة باملاء ; الظل فإن درجة حرارة املاء 
الداخلية  الطاقة  أن  فنقول  الشمس،  الزجاجة ;  لو وضعنا  أكثر  ترتفع  ترتفع ولكنها 
للماء قد ارتفعت. فالتحويل هنا حتويل باإلشعاع من الشمس إS املاء. تكون استطاعة 
الشمسية  اخلاليا   ; نفكر  lعلنا  مما   ،1kW/m2 رتبة  من  معتmا،  باإلشعاع  التحويل 
إلنتاج الطاقة الكهربائية أو غ1 ذلك. كل األجسام مشعة، لكن املهم ; االشعاع تلك 
اخلصائص ال< متيزه، وال< نستفيد منها أكثر بعد نقلها ֲדذا التحويل، مثل رؤية األجسام 
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بالعني ،األنباء عن طريق األمواج، األلوان، األشكال إ�... 
- يكون التحويل بالعمل إذا كانت قوة (قوى) تؤثر على !لة � حالة حركة.

مثال1: القطار على طريق مستوي: عند عدم تشغيل ;رك القطار، فإنه يواصل س0ه 
دون ;رك (حالة العطالة). تتناقص سرعته حI تنعدم، فيتوقف. نقول هنا أن الطاقة 
احلركية تناقصت حI انعدمت، بينما الطاقة الداخلة للهواء تزداد، ألن درجة حرارته 
ترتفع، نقول عن هذا أنه حتويل ميكانيكي من القطار إW الوسط اخلارجي (عمل قوة 

اإلحتكاك بني القطار وا]واء).
مثال2: � حالة رافعة، يكون التحويل ميكانيكيا، وهو ناتج عن فعل احلبل على احلمولة 

وبالتا_ انتقا]ا.
مالحظة: ال bب مالحظة فعل التحويل بل bب مراعاة كيفية حدوث فعل التحويل.

5 - االستطاعة:
  ال نستطيع تسخني لتر من املاء إW درجة حرارة مرتفعة جدا وبسرعة باستعمال fعة 
واحدة حI ولو استبدلت عند نفاذها. كما ال نستطيع أيضا تسخني قاعة حفالت مبدفأة 

واحدة حI ولو طال زمن التسخني.
من خالل املثالني السابقني يتبني لنا أن كمية الطاقة ال تكفي وحدها بل هناك مقدار 
آخر bب مراعاته، حيث إستعمال عدة fوع لتسخني لتر من املاء � وقت واحد يكون 
أحسن و عدة مدفآت لتسخني قاعة احلفالت � وقت قص0 كذلك يكون أجنع. إذن 
للحصول على فعل مهم و مث0 وأسرع، bب أن يكون التحويل أكu وهذا ما نسميه 

باالستطاعة، وهي سرعة حتويل الطاقة من "لة ألخرى. 
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الطاقة الشمسية 
الواردة

300 kWh

47.1 kWh
0.6 kWh

150 kWh

تنفس النبات
التبخرالطاقة املنعكسة

0.9 kWh

غذاء للبقرة

96 kWh

طاقة #ولة لألرض

0.03 kWh

إنتاج اللحوم واحلليب

1 m2

إنتاج احلشيش

6.3 kWh

تكملة تعليمية و علمية  

السلسلة الطاقوية للسلسلة الغذائية
نالحظ أن جزء قليال من الطاقة مفيد، 

(ذا نفهم ملاذا نلجأ  إ! التغذية الطبيعة.
 (civilisations) و يوجد عند كل احلضارات
غذاء طبيعي مثل اخلبز ، البطاطس، األرز.  

الشمس
Q Q

 Ei  Ei

الوسط اخلارجي

Q Q

احلشيش العجل

Q
 Ei

Q

اإلنسان

 Ei

 Er

Q

خؤ	ال	الְקــخؤو‰خִקָדְק 6
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ىَّ‘ـى�� 8

  إن ظاهرة حتليل الضوء األبيض هي ال� تسمح لنا مبشاهدة قوس قزح، إذ يتشكل 
قوس قزح نتيجة لتحلل ضوء الشمس، عند اختراقه قطرات املاء العالقة * ا(واء. مبا أن 
كل اشعاعة ضوئية لونية من االشعاعات الضوئية اللونية، ال� تدخل * تركيب الضوء 
لوسط  الضوء  انكسار  قرينة  (ا  األوساط  معظم  (ألن  Jالفة  بصفة  تنكسر  األبيض، 
شفاف ما، ترتبط ֲדذا الوسط وبطول موجة الضوء الذي يعP فيه) ميكن إذن حتليل هذا 

الضوء إY ألوان طيف الضوء األبيض.
 Pة، ومبا أن الضوء يعZصغ Zعند تشكل قوس قزح، تلعب قطرات املاء دور مواش   

عددا كبZا من القطرات، فيتبدد بالقدر الذي يسمح لنا مبشاهدة ألوان الطيف املرئي.

   ما هو قوس قزح؟
 ،Meteorology Today نصه * ،(Donald Ahrens) وصف الكاتب دونالد آرينس   
فإن  وبالفعل،  األرض».  فوق  أعجوبة  األكثر  الظواهر  بني  «من  أنه  على  قزح  قوس 
قوس قزح العادي، ما هو إال ضوء الشمس fلل إY كل ألوان الطيف، واملوجه eو 
الدائرية  األقواس  من  gموعة  عن  عبارة  وهو  املاء.  قطرات  طرف  من  املشاهد  عني 

املتمركزة.

   أين تتواجد الشمس عندما نرى قوس قزح؟
   إن غالبية الناس m يالحظوا بأن الشمس تقع دائما خلفهم عندما يواجهون قوس قزح 

وأن مركز القوس الدائري يقابل الشمس. واملطر يقع * جهة قوس قزح.

    من ينتج األقواس؟
   إن مثل هذا السؤال يتطلب جوابا فيزيائيا مالئما. ويعد هذا السؤال مبثابة إشكال 
 mالعا هذا  بسط   .1637 سنة   (René Descartes  ) ديكارت   tرو  mالعا إليه  تطرق 
دراسة ظاهرة قوس قزح، عندما اختز(ا إY دراسة الفعل املتبادل بني الضوء حلظة التقائه 
بقطرة واحدة من املاء، فقال: ... لقد اعت0ت بأن هذا القوس ال يظهر فقط # السماء بل 
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يظهر أيضا � ا!واء الذي �اورنا، � كل املرات ال� تضاء فيها قطرات املاء من طرف ضوء 
إ%  يرجع  الظاهرة  فإن حدوث  املائية،  النافورات  بعض  املالحظات �  تبينه  وكما  الشمس، 
كيفية تأثH القطرات على األشعة الضوئية F وصو!ا (األشعة) إ% أعيننا. وعلما بأن القطرات 
 Kة احلجم، حHكروية الشكل وأحجامها ال تؤثر على الظاهرة، ارتأيت أن أصنع واحدة، كب

أتفحصها بصورة أحسن.

األشعة  ودرس  الضوء  إ�  كروية  زجاجية  حبابة  عرض  كيف  ديكارت  وصف     
 AFZ املنعكسة عليها. فكتب: ...لقد الحظت أنه إذا أتت الشمس من جزء السماء املؤشر
مثال، وكانت عي` عند النقطة E، عندما أضع الكرة الزجاجية � املوقع   BCD، يبدو اجلزء 
D أdر وأكثر إضاءة من البقية، وحK إذا أبعدִדا أو قربتها، أو وضعتها على اليسار أو على 
اليمني أو أدرִדا حول رأسي، على أن يبقى بني اخلط DE و اخلط EM زاوية 42°، الذي نتخيله 
متجها rو الشمس مرورا بالعني، يبدو اجلزء D دوما أdر. ولكن، مبجرد ما أزيد � الزاوية 
DEM ،يزول اإلdرار؛ بينما عندما أنقص � الزاوية، ال يزول االdرار ولكن ينقسم إ% جزأين 

باخلصوص  درست  أخرى...عندما  وألوانا  واألزرق  األصفر  فيهما  نشاهد  إضاءة حيث  أقل 
باألdر، وجدت   D تلون اجلزء سبب 
 B وr A بأن األشعة الشمسية اآلتية من
تنح` عند دخو!ا � املاء عند النقطة 
 D وr حيث تنعكس C %وتذهب إ B
ومن هنا تنح` من جديد عند خروجها 

.... E وr من املاء متجهة

   يوضح هذا املقطع، كيف ميكن شرح 
تشكل قوس قزح؛ ولتبسيط التحليل، 
نعتE مسار شعاع ضوئي وحيد اللون < 
قطرة كروية وووحيدة. لنتخيل كيف 
 I ينكسر الضوء عند دخوله < املاء؟
الداخلي  الوجه  على  ينعكس  كيف 

املنحT الذي يشبه املرآة؟ وأخPا كيف ينكسر من جديد عند بروزه من القطرة؟
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تكملة تعليمية و علمية  

 إذا طبقنا على "موعة القطرات، النتائج املتحصل عليها � حالة قطرة واحدة، ميكن 
لنا توضيح تشكل قوس قزح.

   ويوضح ذلك الرسم املقتبس من 8فري (Physics of the Air -(Humphreys).  ميثل هذا 
ضوئي  شعاع  مسار  الرسم 
وآت  ماء،  قطرة  على  وارد 
وعند   ،SA املنحى  حسب 
سطح  الضوئية  احلزمة  عبور 
تنكسر   ،A النقطة   � القطرة 
السطح  وتضرب  (احلزمة) 
الداخلي � النقطة B وتنعكس 

 D متثل الزاوية .CE وعند خروجها من القطرة، تنكسر من جديد حسب املنحى ،C وW
قياس االWراف من أجل شعاع ضوئي لونه أXر وهو تقريبا (                     ).

    إن الشعاع املرسوم ذو داللة، ألن له أصغر زاوية اWراف من بني كل األشعة الواردة 
إn القطرة. يسمى شعاع ديكارت أو شعاع قوس قزح، ويكون معظم ضوء الشمس 
الضوء  يكون  فهكذا  الشعاع.  هذا  حول  متمركزا  القطرة  على  واملنعكس  املنكسر 
 wاملنعكس متحلال وضعيفا، باستثناء ذلك املوجه وفق منحى شعاع قوس قزح. وبالتا

يتشكل قوس قزح نتيجة لتمركز األشعة � جوار االWراف األصغري.
   إن الشمس بعيدة بصورة كافية، مما ~علنا منثل ضوءها بأشعة متوازية ساقطة على 

قطرة املاء، ومنكسرة ومنعكسة � منكسرة كما يبينه الرسم.
  ويواصل ديكارت: ... بعد أخذي للريشة وحسا� بالتفصيل لألشعة الساقطة على �تلف 
النقاط لقطرة واحدة، من أجل معرفة زوايا ال,وز بعد انكسارين وانعكاس أو عدة انعكاسات، 
وجدت العديد من األشعة ال= ت,ز بالزاوية املحصورة بني     و     أكثر منها من بقية الزوايا 

الزاوية        األخرى األصغر منها، وE أجد أي شعاع ميكن رؤيته حتت زاوية أك,... (ويقصد 

.(                    

بالنسبة  تناظريا  الضوء يكون  تأث�ها على   wاملاء شكل كروي، وبالتا لقطرة  إن      
ملحور مير من مركزها إn املنبع الضوئي (الشمس � هذه احلالة). وبسبب هذا التناظر، 
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تكملة تعليمية و علمية  

يكون متثيل الظاهرة وفق بعدين مساعدا للتوضيح الكلي للظاهرة، وذلك بتدوير الرسم 
حول /ور التناظر. فيتمثل قوس قزح % 
دائرة ذات نصف القطر الزاوي املساوي 
مقابلة  نقطة  عند  املتمركزة   ،°42 لـ 
ميثله  كما   ،(point «antisolaire)للشمس

الرسم.
األرض  دائرة كاملة ألن  نرى  إننا ال     
Oفي قسما منها، وكلما كانت الشمس 
املرئي أكQ؛  مائلة Uو األفق، كان اجلزء 

وعند الغروب، نرى نصف دائرة كاملة ذروִדا تقع على       فوق األفق. وكلما كانت 
الشمس عالية، كلما صغر القوس املرئي فوق األفق.

    ما املتسبب � ألوان قوس قزح؟
   يبني الوصف التقليدي لقوس قزح، بأنه متشكل من سبعة ألوان: األ_ر، الQتقا^، 
األصفر، األخضر، األزرق، النيلي، البنفسجي. و% الواقع فإن ألوان قوس قزح هي كل 

األلوان املتراوحة من األ_ر إq البنفسجي ومن ألوان ال ميكن رؤيتها.
   تنتج ألوان قوس قزح بسبب ظاهرتني أساسيتني:

- يتركب ضوء الشمس من كل األلوان الx ميكن أن تراها عني اإلنسان. وتركيب كل 
هذه األلوان يبدو للعني أبيض. ولقد مت إظهار هذه اخلاصية من طرف إسحاق نيوتن 

سنة 1666. 
- إن الضوء املركب �ضع النكسارات بزوايا �تلفة عند املرور من وسط (ا�واء مثال) 

إq وسط آخر (املاء أو الزجاج مثال).   
    ولقد بني كل من ديكارت وويلQورد سنيل (Willebrord Snell) كيف ينحرف أو 
املختلفة، كاملاء وا�واء  الكثافات  الضوئي، عند عبوره ألوساط ذات  الشعاع  ينكسر 
 xمثال، عندما نرسم مساري الضوءين األ_ر واألزرق % قطرة من املاء، جند أن زاوي
االUراف �تلفتان، ألن الضوء األزرق أكثر اUراف من األ_ر. وينجر عن ذلك مشاهدة 
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امللونة، لكن 	 احلقيقة نرى  قوس قزح وأشرطته 
ضوءا منكسرا ومنعكسا من جهة و	 �موعة من 
قطرات املاء، البعض منها تكون مرئية حتت الزاوية
     وحتت الزاوية       ، والبعض اآلخر بزوايا بني 

القيمتني السابقتني.
من  واملقتبس  املرفق  الرسم   	 ذلك  ويتضح      
 .Johnson:لـ   Physical meteorology الكتاب: 

والذي يوضح بأن Dذا القوس املتكون من لونني 
أربع  أي   ) فقط  درجتان  قدره  وعرض  فقط، 
 Qأضعاف القطر الزاوي للقمر). يالحظ بأنه ح
أقل اYرافا من األWر  الضوء األزرق  وإن كان 
األزرق  الضوء  نرى  ذلك،  ومع  ماء،  قطرة   	
	 اجلزء األسفل من القوس ألننا ننظر وفق خط 
رؤية uتلف له زاوية أصغر (      ) بالنسبة للشعاع 

الضوئي الوارد.
أقواس قزح  املتسبب �  ما      

املضاعفة؟
نشاهد  األحيان،  بعض   	     
نفسه،  الوقت   	 قزح  قوسي 

ملاذا؟
لقد تتبعنا مسار شعاع ضوئي عند 
مرة  وانعكاسه  ماء  قطرة  دخوله 
كل  |رج  ال  ولكن  ֲדا.  واحدة 
انعكاس  حالة   	 الشعاع  طاقة 
الشعاع  من  جزءا  ألن  واحد، 
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ينعكس " القطرة، ويواصل س�ه قبل بروزه بدوره. وقوس قزح الذي نراه عادة ميثل 
القوس األو�، الذي 2دث بانعكاس داخلي كلي. بينما قوس قزح الثانوي ينتج عن 
انعكاسني داخليني كليني، وي9ز الشعاع من القطرة بزاوية       بدل من      بالنسبة 
للقوس األCر األوB، وAرج الضوء األزرق بزاوية أك9 أي     ، ويتشكل قوس قزح 

.Bثانوي ألوانه مقلوبة مقارنة باألو
    ميكن للضوء أن ينعكس أكثر من مرتني داخل قطرة املاء وميكن حساب مواقع أقواس 

قزح ذات الرتب العليا ولكن ال ميكن مشاهدִדا " الظروف العادية.

أسئلة أخرى حول أقواس قزح

- أي مسافة تفصلنا عن قوس قزح؟
    ميكن أن يكون بعيدا أو قريبا حسب موقع القطرات املائية. 

- ملاذا نرى أقواس قزح بكثرة ) الصيف بينما نكاد أّال نراها ) الشتاء؟
   لقد سبق وأن قلنا بأن ظهور قوس قزح يقترن بوجود املاء والضوء الشمسي، ففي 
الشتاء جتمد القطرات املائية لتتشكل حبيبات من اجلليد ال\ ال تنتج أقواس قزح ولكنها 

تعكس الضوء بطرق أخرى ال تقل أ_ية.
- ملاذا ال نشاهد أقواس قزح إّال نادرا ) منتصف النهار؟

النهار، تكون  القوس يكون مقابال للشمس. و" منتصف  قلنا بأن     لقد سبق وأن 
الشمس عند ارتفاع كب� " السماء وبالتاB سيكون القوس حتت عني املشاهد.

- هل يشاهد شخصان القوس نفسه؟
     يقول _فري (Humphreys): مبا أن قوس قزح ما هو إال توزيع خاص لأللوان الناجتة 
بالنسبة لنقطة معينة وهي عني املشاهد، ومبا أنه يستحيل رؤية التوزيع نفسه من نقطتني Hتلفتني، 
ينجر عن ذلك، أنه ال ميكن لشخصني أن يشاهدا قوس قزح نفسه. و" الواقع، كل عني ترى 

قوسا معينا يرتبط مبكان وجود الشخص!
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õؤَّْـخؤ�آلخ 9
   بدون غالف جوي، يكون السماء أسود متاما، وتظهر فيه آالف اآلالف من النجوم، 

وذلك ح6 ( النهار. بسبب إنتثار الضوء يكون هواء -ائنا مضيئا ( النهار.
قبة  ملشاهدة  إمكانية  هناك  رطب،  يوم   )    
الضوء  النتثار  ذلك  ويرجع  مدينة  فوق  ضوئية 
الغالف  وتلوث  جهة،  من  املاء  قطرات  بفعل 
اجلوي املحيط ֲדا من جهة أخرى، فتبدو السماء 

أكثر إضاءة، مما Tجب رؤية معظم النجوم.
  فإذا حدث وأن ال نرى شيئا أثناء يوم يكثر فيه 

الضباب، فإن ذلك يعود النتثار الضوء على قطرات املاء العالقة ( اZواء.
  وأيضا بسبب ظاهرة انتثار الضوء، نرى السماء زرقاء ( النهار ومغارب الشمس _راء. 
الغالف  اختراقه  لكن عند  أبيض عمليا،  األرض ضوءا   fإ ترسل  الشمس  أن  واملعلوم 

اZواء   ) الضوء  هذا  ينتثر  األرضي،  اجلوي 
والغبار املنتشر فيه. 

  إن إشعاعات الضوء ذات أطوال موجات 
أقصر هي األوf القابلة لالنتثار، كالبنفسجية 
زرقاء.  السماء  kعل  ما  هذا  و  والزرقاء، 
تقريبا  إلينا  تصل  األخرى،  االشعاعات  أما 
مباشرة من الشمس، وهو ما kعلنا نرى لون 

الشمس أبيض مصفرا قليال.
  عندما تكون الشمس على األفق، فان ضوءها mترق طبقة -يكة من هواء الغالف 
اجلوي األرضي، فان اإلشعاعات اخلضراء وح6 الصفراء تنتثر كذلك، وال تبقى سوى 
سطح   fإ مباشرة  وتصل  االنتثار  بظاهرة  معنية   rغ احلمراء  و  الtتقالية  اإلشعاعات 
من  بكمية كبrة  اZواء uمال  إذا كان  أما  الشمس _راء.  لنا  تظهر   vوبالتا األرض، 

الغبار، يصبح لون الشمس أكثر ا_رارا.
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    إن صفحات الواب موجهة إ� عامة الناس، ومن كل األعمار، وهذا ما يتطلب 
نتعامل مع األطفال  الكث2 من األحيان، إظهار هذه الصفحات باأللوان، فإذا كنا   5
بالكث2 من  ملونة  الواب  يلزم عرض صفحات  10 سنوات مثال)،  6 إ�  الصغار(من 
الواب على  امللونة 5 صفحة  العناصر  تعرض  للقارئ. كيف  الزاهية واجلذابة  األلوان 

األنترنت؟
* العناصر امللونة � الصفحة.

    لكل عناصر صفحة الواب لون: النص، خلفية الصفحة، خلفية خانة من جدول، 
خلفيات  مثال)،   DHTML أو  سكريبت  Oافا  (مPQة  النص  على  خاصة  مؤثرات 

الصور.

* األلوان � صفحات الواب.
العرض على  برنامج  يعرفه  األلوان على نظام تشف2 خاص،  إدماج  تعتمد عملية      

.Netscape Navigator أو Internet Explorer :احلاسوب (أي املالح) مثل
    يعرف اللون بالكيفيتني التاليتني:

        * بإسم اللون.
        * بشفرة األلوان.

   يستعمل املصممون لصفحات الواب برامج خاصة بذلك، متكنهم من تعريف أوان 
fتلف عناصر الصفحة.

     الكيفية األو�.
    يعرف اللون بإiه باللغة اإلجنليزية، ويدرج 5 الQنامج.

<"body bgcolor="red> لون اخللفية أjر.

<"font color="green> لون اخلط أخضر.
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     الكيفية األو
: شفرة األلوان.

 .RVB يعتمد التشف$ على نظام أساسه 16 ويأخذ بعني اإلعتبار املركبات اللونية الثالث   
يع: عن درجة الكثافة الضوئية 2 النظام العشري بقيمة -صورة بني 0 و255 وهي 

درجة الكثافة الضوئية األعظمية، بينما يع: عنها 2 النظام ذي األساس16كالتا>:
إشارةDièse (#) متبوعة بستة أرقام أو أرقام و حروف عددها ستة، وهي:

 

FEDCBA9876543210

          أمثلة:

BVRاللون

#FFFFFFاألبيض

#000000األسود

#0000FFاألLر

00FF00#األخضر

FF0000#األزرق

FFFF00#السماوي

#FF00FFالوردي

#00FFFFاألصفر

#82004Bالنيلي

.Pلون اخللفية أخضر ليمو <body bgcolor="#32CD32">
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   يعت$ التلفزيون واحد من أهم القوى املؤثرة � العصر احلا�. هل فكرت يوما � 
تبثها *طات اإلرسال  ال0  ال0 أنتجت مثل هذا اجلهاز؟ ما هي اإلشارة  التكنولوجيا 

وكيف يستقبلها جهازك و يفك شيفرִדا ليحوCا إA صورة متحركة؟ 
  توجد حقيقتني مدهشتني حول الدماغ انبثقت منهما فكرة عمل التلفزيون:

الصحف   � الصور  وكذلك  والكمبيوتر  التلفزيون  صور  إن  هي  األو�  احلقيقة   -  
واملجالت عبارة Xموعة من النقاط الصغUة املتقاربة وامللونة، Rيث يكون  للدماغ قدرة 
على جتميعها، ليكون منها من جديد صورة ذات مع_. فتقطع أي صورة إA اآلالف من 
النقاط امللونة، تسمى هذه النقاط على شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون بـ  pixel، حيث 
 1024x768 600 بكسل أوx800 شاشة كمبيوترك قد تكون (résolution) أن قدرة حتليل

بكسل. 
أي مشهد  قسمت  إذا  أنك  الدماغ هي  بالتلفزيون حول  املرتبطة  الثانية  احلقيقة   -  
متحرك إX Aموعة متتابعة من الصور الثابتة، } عرضت هذه الصور � تتابع سريع جدا 

سيقوم الدماغ بتجميعها ليعيد تكوين املشهد املتحرك. 
 على سبيل املثال انظر إA هذه الصور األربعة من ذلك الفيديو امل~�. كل صورة {تلف 
عن الصورة التالية اختالفا طفيفا بعرض 15 أو أكثر من هذه األطر أي الصور الثابتة � 
الثانية الواحدة سيقوم الدماغ بتجميعها ليكون منها مشهد متحرك. الحظ أن 15 هو 

احلد األد� املقبول حيث إن اقل من ذلك سيكون مشهد متقطع. 

   � التلفزيون األبيض واألسود تطلى الشاشة عند �اية أنبوبة أشعة املهبط بفسفور 
أبيض، حيث يرسم شعاع االلكترونات الصورة املطلوبة بتحركه ماسحا الشاشة � 
خطوط، حيث يقطع الشعاع الشاشة � خط مستقيم من اليسار لليمني، } ينتقل بسرعة 
لليسار مرة أخرى، لUسم خطا جديدا من اليسار لليمني، ولكن أسفل اخلط السابق 
قليال وهكذا إA أن ميسح الشاشة كلها. ولكن حني يتحرك عائدا لليسار يكون مطفأ 

Rيث ال يترك أثر على الشاشة. 
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    عندما يتحرك الشعاع من اليسار إ� اليمني، تتغ� شدته تبعا للصورة ال� ير�ها، 
مرورا  لألبيض،  األسود  من  متباينة  نقاط  الشاشة،  على  يسقط  عنه حني  تنتج  7يث 
بالرمادي، ومبا أن هذه النقاط صغ�ة ومتقاربة جدا، يقوم الدماغ بتجميعها ليكون منها 

صورة كاملة. غالبا ما حتتوي شاشة التلفزيون على 480 خط من األعلى لألسفل.

   تستخدم T التلفزيونات العادية  تقنية تسمى interlacing ملسح الشاشة، حيث ميسح 
شعاع االلكترونات الشاشة 60 مرة T الثانية، ولكنه مير فقط بنصف اخلطوط T كل 
مرة فمثال يقطع اخلطوط الفردية من أعلى الشاشة ألسفلها إ� أن ينتهي يعود لألعلى 

ليمر باخلطوط الزوجية، وبالتاf فان كل خط يرسم 30 مرة كل ثانية.

 T تلف شاشة التلفزيون امللون عن شاشة التلفزيون األبيض واألسودh :التلفزيون امللونة

 :fثالث أشياء هي على النحو التا

آن   T الشاشة  تقطع  أشعة  ثالث  يوجد  الواحد  االلكترونات  شعاع  من  بدال   -  1  
واحد وهي الشعاع األxر واألخضر واألزرق. وهي األلوان األساسية وال� hتصر بـ 

 .RVB

 2 - الشاشة ليست مطلية بطبقة واحدة من الفسفور، وإمنا مغطاة بقطاعات أو نقاط 
من األلوان األxر و األزرق و األخضر كما T الشكل. 

 T - 3 داخل األنبوب، وقريبا جدا من الطالء الفسفوري (A)، توجد شاشة معدنية 
رقيقة تسمى قناع الظل (B)، ֲדا فتحات صغ�ة جدا متناسقة مع النقاط الفوسفورية 
التلفزيون  يريد  عندما  القناع،  هذا  عمل  فكرة  يوضح  املرسوم  الشكل  الشاشة.  على 
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احلمراء،  الفسفورية  النقاط  إ�  األ�ر  الشعاع  يوجه  فانه  مثال،  األ�ر   اللون  إظهار 
وكذلك يفعل 6 حالة اللون األخضر أو األزرق. اللون األبيض ينتج عن توجيه األشعة 
احلمراء والزرقاء واخلضراء إ� النقاط الفسفورية املقابلة، و6 وقت واحد، بينما اللون 

األسود ينتج من حجب األشعة بكل ألواCا عن الوصول للشاشة. 

   Lتلف اإلشارة التلفزيونية امللونة عن تلك املرسلة للتلفزيون األبيض واألسود، 6 أCا 
ميجاهMتز   3.579545 ترددها  تنتج عن حتميل موجة جيبية  تشبع ضوئي  إشارة  حتمل 
على إشارة التلفزيون األبيض واألسود األصلية. هنا تضاف \ان دورات من هذه املوجة 
االلكترونات  لشعاع  والعمودي  األفقي  املسح  بتزامن  اخلاصة،  اإلشارة  بعد  مباشرة 
الثامنة حتدد  التلفزيونية، حيث عند Cاية الدورة  وتكون هي مصدر اللون 6 اإلشارة 

اللون مبعرفة طور املوجة بينما درجة اللون تتحدد من شدة املوجة.

امللون  التلفزيون  فان  اإلشارة،  هذه  من  واألسود  األبيض  التلفزيون  يتخلص  بينما     
التلفزيون  وبني  بينه  املشتركة  األصلية  اإلشارة  إ�  ويضيفها  شيفرִדا،  ويفك  يلتقطها 

األبيض واألسود، والm تتحكم بشدة شعاع االلكترونات.   
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