
تجارب ورش عمل
الطاقة



تجربة: 
المولد اليدوي



تجربة المولد اليدوي

• األدوات:

• الخطوات:

- ورقتين شفافتين 
- غطاء علب )عدد 2( 

- رباطين مطاطين 
- أقراص مغناطيس )عدد 3( 

- ورق صنفرة 
 LED مصباح -

- مقص 
- شريط الصق 

- سلك نحاسي. 

1. ضــع الورقتيــن الشــفافتين مًعــا، واحــدة 
فــوق األخــرى، ثــم لفهمــا علــى هيئــة أنبــوب.

3. ضــع )عــدد 3( أقــراص مغناطيــس داخــل 
األنبــوب. 

2. ضع الغطاء عند أحد أطراف األنبوب.

4. أحكــم إغــاق الطــرف اآلخــر مــن األنبــوب 
بغطــاء العلــب.



5. اترك مقدار 15 ســم من الســلك النحاســي 
حــرة وثبتهــا باســتخدام الشــريط الاصــق علــى 

األنبوب.

7. لــف ســلك النحــاس حــول األنبــوب بيــن 
الرباطيــن المطاطييــن، ابــدأ مــن أقــرب نقطــة 
واســتمر  المطاطييــن،  الرباطيــن  أحــد  مــن 

بلــف الســلك فــي نفــس االتجــاه.

9. تأكــد مــن تــرك مقــدار )15ســم( أخــرى مــن 
الســلك حــًرا عنــد نهايتــه.

6. اجمــع رباطيــن مطاطييــن معــا وضعهمــا 
ــان بالقــرب مــن  حــول األنبــوب بحيــث يلتفَّ

منتصفــه.

8. اســتمر فــي لــف الســلك حــول األنبــوب 
بطبقــات متعــددة حتــى تحصــل علــى حوالــي 

ــة. 500 لفَّ

10. اســتخدم ســكيًنا أو ورق صنفــرة إلزالــة 
حوالــي )4 ســم( مــن الطبقــة العازلــة علــى 
مــن طرفــي الســلك. تأكــد مــن إزالــة الطبقــة 

ــًدا.  ــة جي العازل



11. لــّف طــرف كا ســلكي النحــاس الحــرة  
* .LED مــع أحــد أرجــل

عندمــا يتحــرك ســلٌك نحاســي ومجــاٌل مغناطيســيٌّ متعامــدان علــى بعضهمــا بعضــا، ُيســتَحثُّ 
جهــٌد كهربائــيٌّ فــي الســلك. وحيــث أن الســلك جــزًءا مــن دائــرة كهربائيــة كاملــة، يتســبب 

الجهــد الكهربائــي فــي ســريان تيــاٍر كهربائــي فــي الدائــرة.
ــة  ففــي المولــد الــذي قمــت بتركيبــه، فــي كل مــرة تتحــرك أقــراص المغناطيــس عبــر لفَّ
ا متغيــًرا يتســبب فــي توليــد جهــٍد كهربائــي ُمْســَتَحثٍّ  ــة مجــاال مغناطيســيًّ الســلك، تواجــه اللفَّ
ــة األســاك جــزٌء مــن دائــرة كاملــة تشــمل LED فــإن التيــار يمــر فيــه  ــة. وبمــا أن لفَّ فــي اللفَّ

ويضــيء.

مــع ذلــك الحــظ أن هــذا األمــر يعتمــد تحريــك المولــد بســرعة، فــإذا قمــت بتحريكــه ببــطء 
شــديد، فــإن هــذه الحركــة قــد ال تتســبب فــي توليــد الجهــد الكهربائــي الــازم لإلضــاءة.

12. حــرك بأســرع مــا يمكــن األنبــوب أفقًيــا 
إلــى األمــام والخلــف بحيــث تنزلــق أقــراص 

المغناطيــس داخــل األنبــوب.

• مالذي حدث؟

* ماحظة: عند لف السلك، شده قدر المستطاع دون أن تسحق األنبوب. تأكد من عدم كشط 
الطبقة العازلة للسلك أثناء عملية اللف. وإذا بدأ السلك في التباعد عن بعضه، استخدم شريطا 

الصقا لتثبيته في مكانه.



تجربة: 
الواط في الكيس



تجربة الواط في الكيس

• األدوات:

• الخطوات:

- ماء
- كأس قياس 

- كيس
- خيط

- مقص  

1. ِقْس ما مقدراه 100 ملليلتر من الماء.

3. اضغــط علــى الكيــس إلخــراج الهــواء الزائــد 
ثــم أغلقــه بإحــكام. 

2. افتح الكيس ثم اسكب الماء بداخله. 

ــط حــول منتصــف  ــط قطعــة مــن الخي 4. ارب
الكيــس. تأكــد مــن إحــكام ربــط العقــدة حتــى 

ــس. ــق الكي ال ينزل



5. قــس مــا طولــه 1 متــر مــن الخيــط مبتِدئــا 
ثــم  الكيــس،  علــى  الموجــودة  العقــدة  مــن 

اقطعــه. *

نفــس  إلــى  األرض  مــن  الكيــس  ارفــع   .7
ــن عليــك اآلن اســتهاك  االرتفــاع. لقــد تعيَّ
الطاقــة لرفــع الكيــس. لقــد اســتهلكت فــي 
ذلك 1 جول من الطاقة! واآلن، ارفع الكيس 
مــن األرض إلــى نفــس ارتفــاع العامــة التــي 
وضعتهــا علــى الجــدار، ولكــن قــم بهــذا خــال 
1 ثانيــة. لقــد اســتهلكت فــي ذلــك 1 واط مــن 

القــدرة!

6. ثبــت الطــرف الحــر مــن الخيــط علــى الجــدار 
الحائــط  اســتخدام  )يســاعد  متــر   1 بمســافة 

ــة(.  ــات الازم ــر االرتفاع فــي تقدي

ــة المســتخدمة   * ماحظــة: أصبــح لديــك اآلن أداة بمقــدار -1واط. ســيكون المــاء والكيــس همــا الكتل
وســتعمل قطعــة الخيــط البالــغ طولهــا 1 متــر َعَمــَل متــر القيــاس. بمــا أن كثافــة المــاء تصــل إلــى 1 جــرام 
لــكل ملليلتــر وأن الكيــس والخيــط ال وزن لهمــا تقريًبــا، فــإن الكتلــة اإلجماليــة للكيــس تقــارب 100 جــرام.



توجــد لــأرض جاذبيــة، تتســارع كثيــر مــن األشــياء فــي حركتهــا نحــو األرض بمعــدل حوالــي 10 
م/ث2 حيــث ُيعــَرف هــذا أيًضــا بـ)التســارع( بفعــل الجاذبيــة.

ى )النيوتن(.  ف القوة بأنها الكتلة مضروبة في التسارع، وتقاس بوحدة ُتسمَّ ُتعرَّ
ى وحــدة  يمكــن تعريــف الطاقــة )أو الشــغل( بأنهــا القــوة مضروبــة فــي المســافة. وُتســمَّ

ــة بـ)الجــول(.  ــاس الطاق قي
ى وحــدة قيــاس القــدرة  أمــا القــدرة فهــي مقــدار الطاقــة لــكل وحــدة مــن الزمــن، وُتســمَّ

بـ)الــواط(. 
لذلك، في الحالة المذكورة أعاه، نجد أن:

• القوة = الكتلة × التسارع = 0.1 كجم )كيس وزنه 100 جم( × 10 م/ث2 = 1 نيوتن
• الطاقة = القوة × المسافة = 1 نيوتن × 1 متر = 1 جول

• القدرة = الطاقة / الزمن = 1 جول/ 1 ثانية = 1 واط

فعنــد تثبيــت الطــرف الحــر مــن الخيــط علــى الجــدار بمســافة 1 متــر وبرفــع الكيــس مــن األرض 
ــن عليــك اســتهاك 1 جــول مــن الطاقــة لرفــع الكيــس. وعنــد  إلــى نفــس االرتفــاع، فلقــد تعيَّ

القيــام بإســقاط الكيــس خــال 1 ثانيــة تــم اســتهاك 1 واط مــن القــدرة!

يمكنــك عمــل نمــوذج الســتهاك القــدرة فــي األجهــزة الكهربائيــة المختلفــة الموجــودة فــي 
المنزل. 

يمكنك عمل نموذج للقدرة المطلوبة لمصابيح مختلفة:
• لمبة متوهجة 60 واط = ارفع 3 لتر في 1 ثانية.

• لمبة فلوريسنت مدمجة )تستهلك 15 واط تقريبًا ( = ارفع 1.5 لتر في 1 ثانية.
• لمبــة صمــام ثنائــي مشــع للضــوء )LED( )يســتهلك 6-10 واط فقــط( = ارفــع 1لتــر فــي 1 

ثانيــة.

• مالذي حدث؟

• أفكار لتشاركها مع طالبك:



تجربة: 
مولد القفز
على الحبل



تجربة مولد القفز على الحبل

• األدوات:

• الخطوات:

- جلفانو متر
- سلكين توصيل

- بوصلة
- سلك توصيل كهربائي

1. قــم بتوصيــل طــرف أحد أســاك التوصيل 
بحبــل الفقــز، ثــم وصــل طرفــه اآلخــر بأحــد 

مداخــل الجلفانــو متــر.

2. خـــذ الســـلك اآلخـــر ووصلـــه بالطـــرف اآلخـــر 
لحبـــل القفـــز، وقـــم بتوصيـــل طـــرف الســـلك 

اآلخـــر بالمدخـــل الثانـــي فـــي الجهـــاز.

3. ليأخــذ طالبيــن الجــزء األوســط مــن حبــل 
البوصلــة  )اســتخدام  بإدارتــه  القفــز ويبــدأوا 
للتأكــد مــن محــاذاة ســلك التوصيــل لجهتــي 
الشــرق والغــرب واتــرك طرفــي الســلك علــى 

األرض(.

4. اطلــب مــن طالبيــن المســاعدة بالوقــوف 
بالقــرب مــن طرفــي ســلك التوصيــل للتأكــد 
مــن بقــاء جهــاز الجلفانومتــر متصــًا بالســلك 
وماحظــة األرقــام التــي تشــير إليهــا إبــرة جهــاز 

الغلوفانومتــر.



5. قــم بإعــادة الخطــوة رقــم )3( ولكــن هــذه 
المــرة باســتخدام البوصلــة لمعرفــة االتجاهات 
الشــمال  لجهتــي  التوصيــل  ســلك  لمحــاذاة 
والجنــوب، واطلــب مــن الطــاب ماحظــة 

جهــاز الغلوفانومتــر.

مــن خــال هــذا النشــاط سيكتشــف الطــاب مغناطيســية األرض. أمــا حبــل القفــز فهــو جــزء 
مــن حلقــة أســاك تغلــق بجهــاز الفولتميتــر , وتكمــن أهميــة هــذه الحلقــة فــي تدفــق التيــار 
الكهربائــي مــن خالهــا. حيــن تحــاذي األســاك جهتــي الشــرق والغــرب وتــدور مــع عقــارب 
الســاعة، أو عكســها، فإنهــا تتحــرك مــن خــال مغناطيســية األرض )والتــي تشــير إلــى الشــمال 
أو الجنــوب(، وبذلــك تســمح بأقصــى حــد لتدفــق التيــار الكهربائــي. ويمكــن الكشــف عــن هــذا 
التيــار الكهربائــي باســتخدام جهــاز الفولتميتــر. ينتــج ذلــك الجهــد الكهربائــي عــن تغيــر المجــال 

المغناطيســي فــي حلقــة األســاك، وبالتالــي يندفــع تدفــق التيــار الكهربائــي فــي الحلقــة.

أمــا عنــد محــاذات الســلك الكهربائــي جهتــي الشــمال والجنــوب؛ فإنــه يأخــذ اتجــاه مغناطيســية 
ــرك خــال ذلــك المجــال بارتفــاع وانخفــاض بشــكل ضئيــل. وبتحريــك الســلك  األرض ويتح
بشــكل مــواٍز لجهــة مغناطيســية األرض فلــن يتدفــق إال كميــة قليلــة مــن التيــار الكهربائــي مــن 

خــال الســلك.

• مالذي حدث؟



تجربة: 
المجال المغناطيسي



تجربة المجال المغناطيسي

• األدوات:

- أوراق
- بوصلة

- مغناطيس األبقار
- شريط الصق

- أقام

• الخطوات:

1. اســتخدم بوصلتــك، لتحديــد اتجاه )القطب 
المغناطيســي الشمالي( لأرض.

3. استخدم بوصلتك لتحديد الطرف الشمالي 
من المغناطيس وطرفه الجنوبي.

2. ثبت المغناطيس على الورق مستخدمًا 
الشريط الاصق .

4. عند القطب الشمالي ضع عامة بالقلم.



5. حرك البوصلة بحيث يصل الطرف الجنوبي 
من اإلبرة إلى المكان الذي رسمت فيه مكان 

الطرف الشمالي من اإلبرة.

7. ارســم خطــًا يصــل النقــاط التــي رســمتها 
بعضهــا ببعــض. لقــد رســمت اآلن خطــًا مــن 

خطــوط الحقــل المغناطيســي.

الطرف  يصل  أن  إلى   )5( الخطوة  كرر   .6
القطب  إلى  البوصلة  إبرة  من  الشمالي 

الجنوبي من مغناطيس األبقار.

علــى  الســابقة  الخطــوات  اتبــاع  حــاول   .8
أجــزاء مختلفــة مــن الورقــة واســتمر فــي تتبــع 

المغناطيســي. المجــال  خطــوط 

ــل خطــوط المجــال المغناطيســي،   فــي هــذا النشــاط، بــدال مــن اســتخدام بــرادة الحديــد لتخيُّ
أنــت تســتخدم إبــرة بوصلــة واحــدة لتتبــع خطــوط المجــال المغناطيســي علــى امتــداد قطعــة 
مــن الــورق. ففــي الوقــت الــذي تحــرك فيــه بوصلتــك حــول مختلــف أجــزاء الورقــة، تغيــر اإلبــرة 

اتجاههــا بنــاء علــى قــوة المجــال المغناطيســي المؤثــر عليهــا.
ربمــا الحظــت أن إبــرة البوصلــة تتأثــر بمجــاالت مغناطيســية متعــددة فــي الوقــت نفســه: منها 
مجــال مغناطيــس األبقــار )وهــو األقــوى تأثيــرًا(، والمجــاالت األخــرى كالمجــال المغناطيســي 

األرضــي أو أي مجــال ناشــئ مــن جهــاز أو معــدِن قريــب. 
فــي الواقــع، كمــا أنــه فــي بعــض األماكــن علــى الورقــة يتضــح أن المجاليــن المغناطيســيين 
يقــاوم أحدهمــا اآلخــر فــي القــوة واالتجــاه بحيــث لــم تتأثــر البوصلــة بــأي قــوة علــى اإلطــاق 

وتقــوم إبــرة البوصلــة بالــدواران.

• مالذي حدث؟



تجربة: 
القوارير المقلوبة



تجربة القوارير المقلوبة

• األدوات:

- حوض باستيكي
- ورقتي لعب

- ماء
- ألوان طعام

- زجاجات عصير فارغة

• الخطوات:

الســاخنة  بالميــاه  عصيــر  زجاجتــي  امــأ   .1
بالكامــل حتــى تــرى تحدبــًا لأعلــى علــى ســطح 
الميــاه فــي فتحــة القــارورة، إفعــل األمــر ذاتــه 

ــاردًا. ــر مســتخدمًا مــاءًا ب ــي عصي لزجاجت

3. خــذ بطاقــة بحجــم 3×5 ثــم ضعهــا علــى 
فتحــة زجاجــة الميــاه الســاخنة )اضغــط بلطــف 
علــى البطاقــة للتأكــد مــن أنهــا تامــس حلقــة 

فتحــة القــارورة مــن جميــع الجهــات(.

2. قـــم بإضافـــة ملـــون الطعـــام علـــى جميـــع 
الســـاخنة  للميـــاه  متماثلـــة  ألـــوان  القواريـــر 
متماثلـــة  أخـــرى  وألـــوان  األصفـــر(  )اللـــون 

للميـــاه البـــاردة )اللـــون األحمـــر(.

4. اقلـــب زجاجـــة الميـــاه الســـاخنة علـــى زجاجـــة 
ـــطء دون أن تلمـــس  ـــاردة برفـــق وبب ـــاه الب المي

البطاقـــة.



5. قــم بمــوازاة فتحتــي القارورتيــن مــن المياه 
ــة  ــاردة واحتفــظ بالبطاق ــاه الب الســاخنة والمي

بينهمــا.

7. كــرر الخطــوات رقــم )3( + )4( + )5( ولكــن 
زجاجــة  علــى  البــاردة  الميــاه  زجاجــة  بقلــب 

الميــاه الســاخنة. ثــم شــاهد مايحــدث!

6. برفق قم بسحب البطاقة من بين فتحات 
القوارير في التجربتين.

فــي إحــدى  التجربتيــن بقــي المــاء الســاخن فــي األعلــى وبقــي المــاء البــارد فــي األســفل ولــم 
تمتــزج األلــوان؛ بــل بقيــت كمــا هــي. بعكــس األخــرى مختلفــة تمامــًا فالمــاء الســاخن ارتفــع 
ــك ألن اختــاف درجــة حــرارة  ــان. وذل ــزج اللون ــارد تحــرك لأســفل وبهــذا فقــد امت والمــاء الب
الجزيئــات يــؤدي إلــى اختــاف كثافتهــا ومعــدل اهتزازاتهــا، حيــث أن الجزيئــات الســاخنة تتحــرك 
أكثــر مــن الجزيئــات البــاردة. ويمكــن للجاذبيــة أن تفصــل بيــن الســوائل علــى حســب كثافتهــا 
وألن الميــاه البــاردة أعلــى كثافــة مــن الميــاه الســاخنة ممايــؤدي إلــى بقــاء الميــاه الســاخنة فــي 

األعلــى وعــدم إمتــزاج األلــوان. وهــذا مايعــرف بظاهــرة بالحمــل الحــراري.
أثــر الجاذبيــة والكثافــة ودرجــة الحــرارة علــى الســوائل تــؤدي إلــى مقولــة :)كل األشــياء الســاخنة 
ترتفــع، وكل األشــياء البــاردة تغــرق(. لهــذه الظاهــرة أثــر علــى الكــون مــن نــواٍح عديــدة  فهــي 
جــزء مهــم مــن دورة الطقــس، والتيــارات المائيــة، وحركــة الصخــور شــبة الصلبــة فــي باطــن 

األرض، وحتــى حركــة المــواد فــي النجــوم.

• مالذي حدث؟



تجربة: 
مولدات الرياح



تجربة مولدات الرياح

• األدوات:

- كأس ورق 
- كأس باستيك

- عدد 4 عصا آيس كريم
- مقص
- محرك

)LED( ضوء -
- صمغ مسدس 

• الخطوات:

كا وصمامـــا ثنائيـــا مشـــعا للضـــوء  1. خـــذ محـــرِّ
.)LED(

3. ثبت عصاَتْي آيسكريم )عدد 2( بالغراء على 
ك. الجانبين المسطحين للمحرِّ

خلف  الصغيرين  النحاسيين  الثقبين  في   .2
المحرك. 

األسفل  من  اآليسكريم  عصاتي  ثبت  ثم   .4
بجانبي الكوب. 



5. لصنــع دعامــة ريــش التوربيــن )المروحــة( 
ألِصــق عصاتــي آيســكريم بشــكل متقاطــع.

7. لعمـــل ريـــش التوربيـــن )المروحـــة(، اقطـــع 
ــن  ــى نصفيـ ــر إلـ ــتيكي الصغيـ ــوب الباسـ الكـ
بالطـــول، ثـــم اقطـــع كل نصـــف إلـــى نصفيـــن 
ــول علـــى 4 أربـــاع  ــرى للحصـ ــرة أخـ طوليـــا مـ

متســـاوية،ثم قـــم بقـــص قاعـــدة الـــكأس.

9. قــم بتثبيــت المروحــة فــي المحــرك وبذلــك 
يكــون مولــد الريــاح جاهــز.

علــى  الباســتيكي  الكــوب  أربــاع  ألصــق   .8
الريــش.  دعامــة 

10. عــرض مولــد الريــاح لتيــار هــواء قــوي 
)مروحــة( وذلــك ليضــئ المصبــاح مــن طاقــة 

الريــاح.

6. ثم اثقب مركز تقاطع العصاتين.



فــي هــذا النشــاط عملــت علــى استكشــاف طاقــة الريــاح، كيــف يتــم اإلســتفادة منهــا إلنتــاج 
الكهربــاء. وكيــف يتــم تصميــم بتوربينــات الريــاح ومحاولــة فهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى 

ــه. كفاءت

• مالذي حدث؟



تجربة: 
صنع الخاليا
الشمسية



تجربة صنع الخاليا الشمسية

• األدوات:

- ملح
- كأس

- أساك توصيل
- فولتيميتر

- نحاس نقي
- نحاس مؤكسد

• الخطوات:

1. اسكب الماء داخل الكأس.

3. ابدأ بتحريك الملح داخل الكأس.

2. ضع كمية من الملح داخل الكأس.

4. وِصل أحد األساك بالنحاس النقي.



5. وِصل أحد األساك بالنحاس المؤكسد.

7. وِصل سلك الفولتميتر الموجب بالنحاس 
النقي.

8.  وِصل ســلك الفولتميتر الســالب بالنحاس 
المؤكســد وسجل القراءة.

6. ضــع النحــاس النقــي والنحــاس المؤكســد 
داخــل الــكأس.

ــد تعريضــه  ــى شــريحة نحــاس بع ــة إل ــف باإلضاف ــد اســتخدام شــريحة مــن النحــاس النظي عن
لحــرارة عاليــة مكونــًا بذلــك أكســيد النحــاس، وذلــك ليكــون لدينــا شــحنتين مختلفتيــن. فأكســيد 
ــل الطــرف  ــل الطــرف الســالب أمــا النحــاس النقــي فُيمث ــة ويمث النحــاس مــادة شــبه موصل

الموجــب.
فعنــد تســليط الضــوء علــى صفيحــة أكســيد النحــاس تكتســب بعضــًا مــن االلكترونــات الطاقــة 
ــى  ــّم إل ــى الســلك، ث ــات الحــرُة إل ــح حــرة الحركــة. تنتقــل االلكترون ــة مــن الضــوء لتصب الكافي
النحــاس النقــي لتعــود إلــى صفيحــة أكســيد النحــاس عــن طريــق المــاء المالــِح. ويمكــن قيــاس 
انعــدام الضــوء ســيتناقص الجهــد  الجهــد الكهربائــي عــن طريــق جهــاز الفولتميتــر. وعنــد 

ــر. الكهربائــي فــي جهــاز الفولتميت

• مالذي حدث؟



تجربة: 
حلوى ام اند امز



تجربة حلوى ام اند امز

• األدوات:

- نموذج بور
- الجدول الدوري
M&M’s حلوى -

• الخطوات:

الدوري  الجدول  من  عنصر  باختيار  قم   .1
ثم  الليثيوم(  المثال:  سبيل  )على  للعناصر 
واستخدم  المفرغ.  بور  نموذج  بطباعة  قم 
البروتونات  بها  لتمثل  إمز  آند  اإلم  حلوى 
والنيوترونات واإللكترونات يمكنك استخدام 
الحبيبات الحمراء لتمثل البروتونات، والحبيبات 
البنية لتمثل النيوترونات، والحبيبات الخضراء 

لتمثل اإللكترونات.

2. ضع الحلوى ورتبها في األماكن المناسبة 
الموضحة على النسخة المبسطة من نموذج 

بور على الورقة.



.Li رمز الليثيوم على الجدول الدوري هو -
- العـــدد الـــذري لليثيـــوم علـــى الجـــدول الـــدوري هـــو 3 وهـــذا يعنـــي 
أن تضـــع ثاثـــة بروتونـــات أو ثـــاث حبيبـــات حمـــراء مـــن الحلـــوى فـــي 

ـــذري.  وســـط النمـــوذج ال
- الـــوزن الـــذري لليثيـــوم هـــو 6.94 أو مـــا يقـــارب 7 بمـــا أن البروتونـــات 
والنيوترونـــات لهـــا كتلـــة كل واحـــدة علـــى حـــدة، وأن الليثيـــوم فيـــه  
٣ بروتونـــات، إذن؛ فـــإن ذلـــك يعنـــي أنـــه يحتـــوي علـــى 4 نيوترونـــات 
)4+3=7(.  قـــم بخلـــط أربـــع حبيبـــات حلـــوى بلـــون بنـــي مـــع حبيبـــات 

• شرح عملية  التوزيع االلكتروني لعنصر الليثيوم

حبيبات الـ 3 بروتونات باللون األحمر وسط النموذج الذري. 
- بمــا أن البروتونــات جســيمات ذات شــحنات موجبــة، وفــي نــواة الليثيــوم 3 بروتونــات؛ يجــب 
أن يكــون هنــاك أيضــًا 3 جســيمات ذات شــحنات ســالبة لجعلهــا ذرة متوازنــة الشــحنات. إذن: 
ضــع 3 إلكترونــات )ذات شــحنة ســالبة( أو 3 حبيبــات حلــوى خضــراء علــى الحلقــات التــي تحيــط 

بالنواة.        



تجربة: 
التفاعالت البشرية



تجربة التفاعالت البشرية

• األدوات:

كور باستيكية

• الخطوات:

ــم قفــوا  ــن ، ث ــى كل شــخص أخــذ كرتي 1. عل
مشــكلين دائــرًة بمســافة ذراع تفصــل بيــن 

كل شــخص وآخــر.

3. أرمــوا الكــرات عشــوائيًا علــى المجموعــة 
وراقــب مــاذا يحــدث.

2. تقاذفــوا الكــرات باتجاهــات مختلفــة مــن 
فــوق أكتافكــم. حيــن تصطــدم بــأي منكــم 

كــرة رماهــا زميلكــم.



ــرون  ــن يصطــدم النيوت ــوم 235، وحي ــواة يوراني ــؤدي دور ن إن كل شــخص مــن المجموعــة ي
بالنــواة؛ فإنهــا تنشــطر وتنتــج مــن 2 إلــى 3 نيوترونــات . وباصطــدام هــذه النيوترونــات بنــواة 
أخــرى؛ فإنهــا بذلــك تنشــطر أيضــًا محدثــًة مــا يعــرف بالتفاعــل المتسلســل والــذي ينتــج عــن 

تنافــر الشــحنات مــن نصفــي النــواة.

• مالذي حدث؟



تجربة: 
روثورفورد



تجربة روثورفورد

• األدوات:

- قطع خشبية
- مسدس صمغ

- لوح فلين
- كور زجاجية

• الخطوات:

1. ثبت القطع الخشبية أو ما يقوم مقامها 
مستخدمًا الغراء على كل زاوية من زوايا اللوح 

الكرتوني األربعة.

3. اقلب األداة على ورق أبيض  وابدأ بدحرجة 
الكرة الزجاجية من تحت اللوح الكرتوني.

الكرات  لسير  المتوقعة  المسارات  ارسم   .4
الزجاجية حسب ترتيب األشكال المخفية من 

تحت لوح الكرتون.

الخشــبية  األشــكال  مــن  أي شــكل  اختــر   .2
ليكــّون األجســام المخفيــة، ســواءًا كانــت فــي 
المنتصــف أو فــي أي مــكان , ثــم ثبــت القطع 

بالغــراء الســاخن.



بطريقــة انتشــار الكــرات الزجاجيــة تحــت اللــوح الكرتونــي يمكنــك معرفــة مكان الشــيء المخفي 
ويمكنــك أن تخمــن تخمينــًا صحيحــًا عــن الشــيء المخفــي دون رؤيته.

أجــرى إرنســت روثرفــورد تجربــة مماثلــة مــع زمائــه فــي كامبريــدج لكنــه اســتخدم جســيمات 
ألفــا بــدل الكــرات الزجاجيــة، واســتخدم رقاقــة مــن ذهــب بــدل اللــوح الكرتونــي. وفــي تجربتــه 
الشــهيرة هــذه ضــرب روثرفــورد الــذرات فــي رقاقــة الذهــب بجســيمات األلفــا فوجــد أن 
جســيمات األلفــا تنتشــر وتتبعثــر حيــن تصطــدم بشــيء صغيــر وثقيــل داخــل ذرات رقاقــة 

ــواة.  ــذرة لهــا ن الذهــب فاســتنتج أن ال

• مالذي حدث؟



حقوق التجارب محفوظة لـ 


