
 مكان جسم معين : الموقع •

مقدار البعد بين جسمين أو : المسافة •

 مكانين 

 تغير في الموقع : الحركة•

 –مدى سرعة تحرك جسم ما : السرعة •

المسافة التي يقطعها الجسم في فترة 

 معينة من الوقت

 

 

•

•

km / h 20

•*
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 سامالأجأو الشد  اللذان يحركان الدفع :  القوة•2

قوى المتلامس التي تقع بين الأجسام : قوى الإتصال •

 التي تتلامس 

 .قوة تظهر عند ملامسة أحد الأجسام بالآخر: الاحتكاك•

تشد جسم مصنوع من الحديد دون قوة : المغنطيسية•

 لمسه

 أي جسم له قوة مغناطيسية: المغناطيس•

 قوة تشد كل الأجسام نحو الأرض: الجاذبية•

 مقياس سحب الجاذبية للجسم: الوزن•

 

 

•

•

•

•

•

 

  

  

 

:تغير القوى حركة الجسم عن طريق   

 تجعل الأجسام تتحرك 1.

 تجعل الاجسام تسرع 2.

 تجعل الأجسام تبطئ3.

 تجعل الأجسام تتوقف 4.

 تغير اتجاه حركة الجسم 5.

•

•

 B 
A

•

•
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آلات ليس بها او بها القليل من الأجزاء : الآلات البسيطة•

 المتحركة 

 .شريط مستقيم يتحرك حول نقظ ثابتة: الرافعة •

 نوع من الروافع تستخدم حبل و عجلة لرفع الجسم: البكرة•

نوع من الروافع مكونه من عجلة تدور حول : العجلة و المحور•

 سارية 

 سطح مستٍو و منحدر: السطح المائل •

 .  سطح مائل ملفوف في زنبرك:   لمسمار اللولبيا•

 آلة بسيطة تفصل الأشياء عن بعضها البعض : الإسفين•

 آلتان  بسيطتان او أكثر تم دمجهما معا :  الآلة المركبة•

 

آلات تفصل المواد مثل  # •

 السكين -الفأس: أدوات القطع 

تتغير القوى في الأسفين من # •

 قوى هابطة إلى فوة جانبية

 

أسطح منحدرة تسهل القيام # •

بالأعما فهي تخفض القوى التي 

 تحتاجها لتحريك الأجسام 

االقوة المستخدمة لأنزلاق  # •

الاجسام من خلال المنحدرات 

يحتاج قوة أقل من دفعى على 

 سطح مستقيم 

 

 سطح مائل ملفوف في زنبرك•

 يغير قوة الدوران إلى قوة هابطة •

 

رنوع من الروافع مكونه من عجلة •

السارية . تدور حول سارية

 تسمى بالمحور 

تدوير العجلة أسهل من تدوير •

العجلة تستخدم قوة  –المحور 

أقل للقيام بتحرك الأجسام و 

 القيام بالأعمال 

 

نوع من الروافع تستخدم حبل و •

 عجلة لرفع الجسم

عند سحب الحبل للأسف يرتفع •

هي . الطرف الآخر إلى الأعلى 

تقوم بتغير اتجاه القوى للإتجاه 

 المعاكس

 

شريط مستقيم يتحرك : الرافعة •

النقطة تسمة . حول نقظ ثابتة

 نقطة الإرتكاز 

في أحد طرفي الرافعة تكون •

هناك حمولة و الطرف الأخر 

 يكون به قوة

كلما كانت الحمولة أقرب لنقطة •

الغرتكاز فإن القوى الازمة لرفعها 

 تكون أقل 

. الرافعة تتحرك باتجاه عكسي •

عندما تنخفض الحمولة للأسفل 

ترتفع القوى للأعلو و العكس 

مما يسهل عملية تحريك 

 الأجسام
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 عندما تحرك القوة جسما ما او تغير حركته: الشغل•

 القدرة على بذل شغل : الطاقة•

 طاقة الحركه: الطاقة الحركية •

) الطاقة المخزنة الجاهزة للاستخدام  : الطاقة الكامنة•

 (طاقة الوضع 

هي مجموع الطاقة الكامنة و الطاقة الميكانيكية الطاقة •

 الحركية 

نوع من طاقة الوضع مخزنة في الطاقة الكيميائية •

 (الطعام والمواد) جزيئات المادة 

 

عندما يسقط الكتاب  
من على الطاولى إلى 

األرض  تغير القوة حركة  
. الكتاب 

•

•

•

 شغلالقدرة على بذل : الطاقة

 عندما نقوم بشغل على جسم ما فإنك تعطيه طاقة 

 

 

 

 

 .  الطاقة يمكن أن تنتقل من جسم إلى آخر عندما تصطدم  الأجسام وتتلامس ببعضها البعض•
مثال كره البولينغ عندما ترمى يكون بها طاقة حركية و عندما تصطدم بالقطع الخشبه فإن الطاقه تنتقل من الكرة إلى 

 القطع و تتحرك القطع 

 (  صورتها ) الطاقة يمكن تغير من شكلها •
 ( حارهيديك تصبح )من طاقه حركية إلى طاقه حرارية ( عندما تحك يديك معا) تتغير الطاقه الحركية :  1مثال

 التلفاز يحول الطاقه الكهربائية إلى طاقه صوت و طاقة ضوئية : 2مثال

 إلى طاقه كهربائية عندما تقوم بوصل البطارية ( المواد الموجوده داخل البطارية)البطارية تحول الطاقه الكيميائية : 3مثال

 مدرسة أم القرى للتعليم الأساسي


