تلخيص مادة الطاقة ,أنواعها ,أنواعها ,ومصادرها
الطاقة-:
الطاقة هي مركب موجود يف البيئة  ،نستنتج من وجود الطاقة عن طريق حدث او ظاهرة او عملية يف
البيئة الطبيعية او التكنولوجية.
ظواهر تدل على حدوث طاقة يف البيئة الطبيعية -:
رايح هتب ،حركة امواج البحر ،انفجار جبل بركاين،منو النبات،هزات ارضية ،برق  ،رعد  ،حركة
الكائنات احلية على مجيع انواعها.
ظواهر تدل على حدوث طاقة يف البيئة االصطناعية -:
ضخ ماء  ،ركوب دراجة هوائية  ،بث تلفزيون  ،عمل املكيف  ،دوران عجل يف متنزه االلعاب ،
تسخني ماء يف ابريق كهرابئي  ،طريان مركبة فضائية وغريها.
*الكائنات احلية حتتاج اىل الطاقة لكي تقوم ابلعمليات احلياتية اليت حتدث يف اجسامها مثل عملية
التنفس والتغذية ونقل املواد يف اجلسم  ، ....هذه العمليات متكن الكائنات من النمو واالستمرار مبراحل
دورة حياهتا هلذا بدون الطاقة ال تستطيع الكائنات احلية ان تكمل حياهتا وتنمو.
*ايضا االنسان حباجة اىل الطاقة لتشغيل ادوات واالت تليب احتياجاته وحتسن جودة حياته.
*تُستخدم الطاقة يف مجيع جماالت احلياة  :يف الطب ،املواصالت  ،الزراعة ،االتصال والصناعة .

انواع الطاقة -:
طاقة كهرابئية :الطاقة اليت يزودها التيار الكهرابئي  ،الطاقة الكهرابئية تُشغل االجهزة الكهرابئية .

طاقة حرارية  :الطاقة اليت جتعل االجسام تسخن  ،اشعة الشمس هي املصدر الطبيعي األكرب لطاقة
احلرارة  ،تنتج احلرارة ايضا من احرتاق مواد وقود وتشغيل اجهزة كهرابئية  ،وهناك ايضا مصدر طبيعي
لطاقة احلرارة يكمن يف اعماق االرض وهو يتعلق ابنفجار اجلبال الربكانية وينابيع املياه احلارة ....
طاقة ضوئية  :الطاقة املوجودة يف كل انواع الضوء  ،اشعة الشمس هي املصدر الطبيعي االكرب لطاقة
الضوء  ،تنتج ايضا يف مشعة مشتعلة ويف مصباح يضيئ ،النبااتت تستغل طاقة الضوء من قبل النبااتت
اخلضراء النتاج غذائها.
طاقة كيميائية :الطاقة املوجودة يف املواد مثالً املواد اليت يف اجسام الكائنات احلية مثل الكربوهيدرات
والدهنيات ،والطاقة املوجودة يف مواد الوقود (مثل اخلشب والفحم احلجري)....الطاقة الكيميائية متكن
االجسام من العمل كتشغيل العضالت والطاقة الكيميائية متكن مواد الوقود من االحرتاق.
طاقة حركية :الطاقة املوجودة يف االجسام اليت يف حالة حركة :مثل سيارات تتحرك  ،مياه جارية ،ريح
هتب.
طاقة صوتية :الطاقة املوجودة يف االصوات اليت تنبعث من التلفزيون ،يف اصوات اجلرس الذي يرن يف
الباب او جرس املدرسة ويف اصوات الرعد....
طاقة ارتفاع  :الطاقة الكامنة اليت يكتسبها جسم بسبب وقوعه حتت أتثري جاذبية مثل اجلاذبية
األرضية أو حتت أتثري جمال كهرابئي .

حتوالت الطاقة :
تستطيع الطاقة ان تنتقل من جسم آلخر وايضا ان تتحول من نوع اىل اخر هذه العمليات نسميها
حتوالت الطاقة مثالً الطاقة الكيميائية اليت يف مشعة مشتعلة تتحول اىل طاقة حرارية واىل طاقة ضوئية.

مصادر الطاقة -:
مصادر الطاقة هي موارد طبيعية تعلم االنسان ان حيوهلا اىل عدة انواع طاقة لتلبية احتياجاته.
*هناك مصادر طاقة متجددة مثل طاقة الشمس  ،طاقة الريح  ،الطاقة الكيميائية اليت يف العضالت
،طاقة حركة املاء هذه مصادر الطاقة ميكن استخدامها بدون قيود فهي ال تنتهي لذلك تُسمى مصادر
طاقة متجددة .لكن مصدر الطاقة غري مستغل بشكل كبري الن وجودها فقط خالل النهار ويف الشتاء
ال تظهر كثرياً .

*هناك مصادر طاقة فانية مثل الطاقة الكيميائية اليت يف مواد الوقود (النفط اخلام ،الفحم احلجري ،غاز
الطبخ )....كلما حرقنا مواد الوقود ،كلما قلت كميتها الكلية وسيأيت اليوم الذي ال نستطيع فيه
استخدامها الحتياجاتنا.هلذا ُُسيت مصادر طاقة فانية.

الطاقة الشمسية :الشمس زودت احتياجات العامل وما زال مبقدورها تزويد العامل ابحتياجاته هلذا تعترب
الشمس مصدر الطاقة االكرب املتوفر خلدمة االنسان واستخدام طاقة الشمس ال يلوث البيئة لذلك يُعترب
مصدر طاقة ودي .

الطاقة الكيميائية يف العضالت  :تستغل الكائنات احلية الطاقة الكيميائية يف العضالت لكي حيصل
االنسان على احتياجاته احلياتية .واالنسان ايضا استغل الطاقة الكيميائية اليت يف عضالت اجسام
احليواانت لكي ينقل األمحال الثقيلة ،لكي حيرث االرض ولكي ينتقل من مكان اىل اخر .
طاقة الريح  :تعلم االنسان استغالل طاقة حركة الريح الحبار السفن  ،وايضا لتحريك عنفات الطوربينة
مثالً لتوليد الكهرابء  ،الطائرات الشراعية ،استغالل طاقة الريح ال يلوث البيئة لكن مصدر الطاقة غري
مستغل بشكل كبري الن شدة الرايح تتغري وغري اثبتة .
طاقة حركة املاء :تعلم االنسان استغالل طاقة حركة املاء لتشغيل طواحني القمح ويستخدمون اليوم هذه
الطاقة لتوليد الكهرابء واستخدام طاقة حركة املاء ال يلوث البيئة لذلك يُعترب مصدر طاقة ودي ومتجدد
لكن مصدر الطاقة غري مستغل بشكل كبري بسبب عدم تواجد اهنار وشالالت ماء فيها تيار ماء قوي
يف كل مكان .
طاقة كيميائية نتيجة حرق مواد الوقود :يف القدم تعلم االنسان استغالل الطاقة الكيميائية اليت يف
اخلشب النتاج احلرارة  ،بعد ذلك بدأ االنسان استغالل احلرارة اليت تنطلق من حرق مواد الوقود مثل
الفحم احلجري والنفط اخلام ،استغلت احلرارة لتسخني املاء وحتويله اىل خبار لتشغيل اآللة البخارية
.مصدر هذا الطاقة يُعد فاين الننا حنرق كميات كبرية ،اثناء حرق مواد الوقود ينطلق للبيئة مواد ملوثة .

الكهرابء يف خدمة االنسان :
استعمال الطاقة الكهرابئية يف كل جماالت احلياة (ان كان االستهالك بييت ،الصناعة ،الزراعة  ،الطب ،
).....حسن جودة حياة االنسان ومستواها بشكل كبري .
التجارة ،خدمات
ّ
توليد الكهرابء:

الطاقة الكهرابئية متوفرة يف الطبيعة لكنها غري متواجدة بصورة دائمة ولذلك غري ُمستغلة لذلك تعلم
االنسان توليد الكهرابء .
من الطاقات الكهرابئية اليت يف الطبيعة الكهرابء الساكنة ،الربق ،الكهرابء اليت يف اجسام الكائنات احلية
.

الكهرابء الساكنة :تنتج عند احتكاك بني االجسام الذي قد يشحن االجسام ابلكهرابء الساكنة ،
اجلسم املشحون جيذب اليه اغراضا خفيفة مثالً عندما خنلع جارزة نسمع طقطقات كأن اجلارزة التصقت
ابللباس الذي حتتها او عندما منرر مشطا بالستيكيا يف الشعر بعد ذلك نقربه لقطع ورق صغرية هذه
القطع تنجذب اليه .املشكلة يف الكهرابء الساكنة ان كميتها قليلة ال ميكن تشغيل املنتجات الكهرابئية
بواسطتها.

الربق :الربق هو شرارة كهرابئية ضخمة تتكون عندما تنتقل الكهرابء الساكنة من غيمة آلخرى او من
غيمة اىل االرض.كمية الطاقة الكهرابئية اليت يف الربق كبرية جدا لكن حل ى اليوم مل ينجحوا ابستغالل
الطاقة الكهرابئية اليت فيه.من املهم تركيب جهاز حلجز الربق على املنتجات الكهرابئية الن شدته تؤدي
اىل اضرار جسيمة.

كهرابء يف اجسام احليواانت  :هناك كهرابء يف اجسام اُساك مفرتسة تعيش يف قاع البحر هذا الشيئ
يساعدها ان تكمن للفريسة  ،احليوان الذي يالمس السمكة الكهرابئية يتكهرب وهكذا يسهل افرتاسه.

*ينتج يف جسم االنسان كمية قليلة من الكهرابء مثالً اثناء انقباضات القلب او عند نشاط الدماغ
وتتوفر يف الطب اجهزة تسجل هذه اآلشارات وبواسطة التسجيل يستطيع االطباء فحص سالمة عمل
هذه االعضاء.

. 3تراكم البطارايت يف اماكن الفضالت يؤدي اىل تلويث البيئة بسبب املواد السامة املوجودة فيها اليت
قد تصل اىل املياه اجلوفية وتلوثها.

اخللية الشمسية :
اخللية الشمسية هي جهاز حنصل بواسطته على طاقة كهرابئية من ضوء الشمس يف اخللية الشمسية
تتحول طاقة ضوء الشمس اىل طاقة كهرابئية بفضل الطاقة الكهرابئية مير يف الدائرة تيار كهرابئي.
هناك عدة استخدامات للخلية الشمسية :
.1يف املفارق اليت يف الشوارع ميكن ان نرى اجهزة اضاءة تعمل بواسطة خالاي مشسية هذه اخلالاي
تستقبل ضوء يف ساعات النهار وختزن يف بطارية تشحن ويف ساعات الظالم تستخدم الطاقة الكهرابئية
اليت خزنت يف البطارية لألضاءة.

.2يستغلون اخلالاي الشمسية كمصدر طاقة يف املركبات الفضائية.
.3استغالل اخلالاي الشمسية لتشغيل اآلت حاسبة عندما نوجهها حنو مصدر ضوء.
.4منظومات كبرية خلالاي مشسية توضع على اسطح البيوت إلنتاج كهرابء لآلستخدام البييت اولنقلها
وبيع الكهرابء لشركة الكهرابء.

حسنات اخللية الشمسية:
.1ال تسبب تلويث بيئي.
.2مصدر طاقة متجدد.
.3امنة.
سيئات اخللية الشمسية :
.1تزود تيار كهرابئي ضعيف ال يكفي الحتياجات مدينة كبرية.
.2ال تعمل يف الليل.
.3ال تعمل يف طقس غائم وماطر.

مولد الكهرابء (الدينامو)-:
الدينامو هو مولد بسيط يُستخدم إلضاءة فانوس الدراجة اهلوائية يُدور الراكب عجل الدراجة الذي
يتصل فيه رأس ملف الدينامو ،يدور امللف بني قطيب املغناطيس ونتيجة لذلك حيدث حتول للطاقة اذ
الطاقة الكيميائية اليت يف عضالت الرجلني تتحول اىل طاقة كهرابئية يف اسالك الكهرابء والتيار
الكهرابئي الذي نتج يؤدي اىل تسخن سلك التوهج للمصباح واىل توهجه وهكذا تتحول الطاقة
الكهرابئية اىل طاقة حرارية وضوئية.
مولد كهرابئي يدوي:
مولد كهرابئي يعمل بواسطة اليد ينتج طاقة كهرابئية بواسطة األجزاء األساسية مغناطيس وملف.

