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طوق إضاءة
للحماية في الليل!

أﻫــﺪاف اﻟﺘﻌﻠــﻢ
1

أن يتعرف المتعلم علي بعض االبتكارات الحديثة في مجال السالمة.

2

أن يشجع المتعلم علي تجربة ابتكارات مختلفة.

3

أن يجرب المتعلم دمج اكثر من خبرة سابقة البتكار مشاريع جديدة.

4

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة مجسم اإلضاءة األوتوماتيكية.

ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ:

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

6

ﻣﻬﺎرة
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺑﺪاﻋﻲ

ﻣﻬﺎرة
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎري
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المفهوم العلمي

م

المصطلح العلمي

1

المقاومة الضوئية

هي قطعة داخل مستشعر الضوء تزداد مقاومتها في الضوء وتنخفض في الظالم

2

الوسادة الهوائية

وسيلة حماية وأمان للسائق إذ تقلل من سرعة ارتطام األجسام بعجلة القيادة إلى الصفر

3

الفاصمة الكهربائية

4

إضاءات لوحة القيادة

هــي مــن ابســط مكونــات الدوائر الكهربيــة وهي عنصر صغير يحترق ويقوم بقطع الكهربــاء تلقائيا عند تجاوزها حد
معينا ويحمي المكونات الكهربائية من الضرر ويمكن تغييره بسهوله
هي إضاءات تحذريه لتنبيه السائق في حال حدوث خلل في أحد أجزاء السيارة

مع تقليل شدة إصابة الجسم إلى أقصى حد ممكن.
والوسادة الهوائية هي عبارة عن كيس مرن مزود بمستشعر التوقف المفاجئ  ،فيقوم بإرسال تنبيه إلكتروني إلى الكيس فيمتلئ بالهواء المضغوط خالل
ً
تماما ،وهكذا يرتطم جسم السائق بالوسادة بدالً من المقود  ،وقد صممت الوسادة الهوائية لتعمل مع حزام
أقل من نصف ثانية ليصبح شكله مثل الوسادة

ابتكارات في مجال السالمة

األمان  ،وال تعتبر بديالً عنه.

الســامة هــي ّ
هــم اإلنســان األول ،وهي أهــم ما يراعيه اإلنســان فــي حياته عندما

ومع تزايد أهمية السيارات في حياتنا اليومية ،الحظ صانعو السيارات أن أجزاءها بحاجة إلى متابعة دائمة ،فال يوجد ما ينبه السائق أن الوقود قد نفذ،

يحــاول ابتــكار طريقــة مــا لتســهيل عيشــه أو الترفيــه عــن نفســه ،وخــال مراحل

وال يوجد ما ينبهه أن حرارة المحرك قد ارتفعت أو ما شابه  ،لذا استغل صانعو السيارات المنطقة الفارغة خلف مقود السيارة ،فخصصوها لوضع إضاءات

متعددة من عمر البشــرية  ،لم تكن وســائل النقل تتمتع بعوامل األمان التي تتمتع

لوحة القيادة ،وهي إضاءات تحذريه لتنبيه السائق في حال حدوث خلل في أحد أجزاء السيارة ،حيث تعمل في حاالت محددة مثل التنبيه على ارتفاع

ً
كثيرا ما كانت تحدث أصابات لدى المســافرين بالبر أو البحر ،وحتى
بها اليوم ،إذ
الســيارات التــي ظهرت في بداية القرن الماضــي لم تكن تتمتع بمواصفات تجعلها
آمنة كما يجب ،لكن مع مرور الوقت طور صانعو الســيارات وســائل بســيطة لكنها
كافية لزيادة األمان في السيارة.
فمثــاً ،كانت مشــكلة التوقف المفاجئ للســيارة تــؤرق الباحثين والخبــراء ،إذ أنها

ً
جدا ،لذا ابتكر
تســبب ارتطام رأس الســائق بالزجاج األمامي مباشــرة
بشــكل مؤذٍ
ٍ

حرارة المحرك ،أو تبيه لربط حزام األمان أو إحكام إغالق األبواب وغيرها.
ً
ً
أساســيا في صناعة وســائل النقل الحديثة رغم مخاطرهــا ،إال أن العلماء انتبهوا إلى ذلك وأوجدوا بعــض الحلول والتقنيات لجعل
جــزءا
وتعتبــر الكهربــاء
ً
أمنا ،و من تلك االختراعات "الفاصمة الكهربائية" التي تسمى باإلنجليزية (فيوز)
الكهرباء أكثر

ً
ً
ً
معينا ،ويحمي المكونات
حدا
تلقائيا عند تجاوزها
والفاصمة هي من أبســط مكونات الدوائر الكهربائية  ،وهي عنصر صغير يحترق ويقوم بقطع الكهرباء
الكهربائية من الضرر  ،وبعد انصهاره وانقطاع التيار يمكن تبديله بسهولة و إصالح الضرر من جديد.

ً
صانعــو الســيارات حــاً
بســيطا وهــو (الوســادة الهوائيــة) ودورهــا الرئيســي هــو

التقليل من ســرعة ارتطام األجســام بعجلة القيادة أو مقدمة الســيارة إلى الصفر،
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المشروع النهائي ( اإلضاءة األوتوماتيكية)

القطع البالستيكية للمشروع

5x3 Brick

1x

5x1 Brick

2x

L Adapter

1x

15x9 Brick

1x

اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

( اإلضاءة األوتوماتيكية)
1x Inputs

LDR

1x Outputs

فــي هــذا المشــروع يتعلــم الطالــب بعــض األساســيات الصناعيــة والبرمجية وصناعة مشــروع
الوميــض  Blinking LEDيعمــل فــي الليــل وعنــد انعــدام الرؤية لحماية النــاس و المركبات من
التصادم.
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خطوات العمل

2

5

4

1
6
3
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التوصيالت اإللكترونية

كود البرمجة على جهاز ال Ebot

مستشعر الضوء ()LDR

الثنائي الباعث للضوء ()LED

هــي مقاومــة متغيــرة بتغيــر كمية ســطوع الضــوء عليها

أو الليــد ،وهــو جهــاز ضوئي مــن أشــباه الموصالت يبعث

فكلما زاد ســطوع الضوء قلت المقاومة وســمحت بمرور

الضوء المرئي عندما يمر تيار كهربائي من خالله.

تيار كهربائي أكبر.

خاصية ()Input Reading

LDR

هــي خاصية قراءة قيم المستشــعر حســب البيئــة المحيطة
بــه ،وتســتخدم لحصــر عمــل المستشــعرات فــي ظــروف
محــددة( قــرب أو بعد الجســم -مقدار محدد مــن اإلضاءة ..
إلخ).
1.1من يمين الشاشة اضغط على

(.)Input Reading

2.2اختــر نــوع المستشــعر ( )Light Sensorمن ()Sensor
وحدد رقم المنفذ المستخدم ،ثم اضغط على ()Debug
وسجل القراءات في الظروف المختلفة.
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هل تعلم!

Art Work

بــدأت بعــض شــركات الســيارات الحديثــة بتركيب مجســات مستشــعرات
حديثــة علــى جوانــب الســيارة ،مهمتهــا التحســس للســيارات األخــرى

ً
تلقائيا ،والتوقف مباشرة إن لزم األمر لتجنب الحوادث.
واالبتعاد عنها

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻷﺳﺌﻠﺔ
1.1ما أهمية الوسائد الهوائية في السيارة ؟
2.2ماهي أهم األضواء التحذيرية في السيارة ؟
3.3ماهي الفاصمة الكهربائية ؟

ﺳﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ
ً
سابقا.
تسجيل المالحظات يساعدك على تطوير مشاريعك في المستقبل ،كما أنه يمنعك من تكرار األخطاء التي وقعت فيها

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ

إﺛﺮاء :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ..
1.1ماهي المخاطر التي قد يتعرض لها اإلنسان نتيجة لعدم ارتداء حزام األمان؟
2.2ما أنواع الغازات التي قد تستخدم في الوسائد الهوائية؟

16
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2

االحتكاك ..

يمنع انزالق السيارات!

أﻫــﺪاف اﻟﺘﻌﻠــﻢ
1

أن يتعرف المتعلم على االحتكاك وأنواعه

2

أن يتعرف المتعلم على العوامل التي تتوقف عليها قوة االحتكاك

3

أن يتعرف المتعلم على فوائد وأضرار االحتكاك

4

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة مجسم ميكانيكي

ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ:

ﻣﻬﺎرة
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت

18

ﻣﻬﺎرة
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﻣﻬﺎرة
اﻻﺧﺘﺮاع

ﻣﻬﺎرة
ادارة اﻟﻮﻗﺖ

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎري

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
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يُ طلــق علــى هــذه العملية مصطلــح " االحتكاك" وهــو القوة المقاومــة التي تحدث

المفهوم العلمي

م

المصطلح العلمي

1

االحتكاك

2

االحتكاك الجاف

هو الذي ينشأ بين سطوح األجسام الجامدة المتالمسة

3

االحتكاك الرطب

هو الذي ينشأ بين طبقات السوائل والغازات عند جريانها

عنــد تحــرك ســطحين متالصقيــن باتجاهيــن متعاكســين ،ويحدث ذلك بســبب أن
بعض األسطح تتخللها نتوءات ،بينما يتخلل السطح اآلخر أخاديد ،وبالتالي فإننا
نجد مقاومة عند محاولة تحريك أحد الجسمين على الجسم اآلخر .

هي القوة المقاومة التي تحدث عند تحرك سطحين متالصقين باتجاهين متعاكسين

إن قوة االحتكاك ال تنشــأ فقط عندما ينزلق جســم صلب على ســطح جســم آخر ،
ّ
ً
ً
غازيا.
أيضا عندما يتحرك جسم في مائع سواء كان هذا المائع سائالً أم
وإنما تنشأ

واالحتكاك بين األجسام الصلبة يكون على شكلين:
احتكاك انزالقي :في حالة انزالق جسم على سطح آخر
احتكاك تدحرجي :في حالة دحرجة جسم على جسم آخر
ً
أيضا تصنيف االحتكاك إلى:
ويمكن
االحتكاك الجاف :وهو الذي ينشأ بين سطوح األجسام الجامدة المتالمسة
االحتكاك الرطب :وهو الذي ينشأ بين طبقات السوائل والغازات عند جريانه

ما هو االحتكاك ؟
كانت حنين تنتظر أن تصبح إشارة المرور خضراء كي تعبر الشارع ،وفجأة قفزت
قطة صغيرة أمام السيارة! لذلك قام السائق بالضغط على مكابح "فرامل" السيارة
بقوة ،فانطلقت شــرارة من اإلطارات وصوت عالي وتوقفت الســيارة بســرعة مما
جعل القطة تهرب مســرعة! تســاءلت حنين ،كيف توقفت بســرعة وما ســبب تلك
الشرارة ؟؟
السيارة ،فإ ّنه يضغط على المكابح وهذا يؤدي إلى توليد
السائق أن يكبح ّ
إذا أراد ّ
قــوّ ة احتــكاك حركــي بيــن المكابح وبين الــ ّدوالب ،ويؤ ّدي ذلك إلى تقليص ســرعة

ّ
نهائي ًا وانطالق شــرارة
توقف ال ّدوالب
الــ ّدوالب ،مــا يــؤدي في نهاية المطاف إلــى
ّ

االحتكاك.

ومن العوامل المؤثرة التي تتوقف عليها قوة االحتكاك:
نوع سطح المادة :حيث تقل بين األسطح الملساء وتزيد بين األسطح الخشنة
مســاحة الســطحين المتالمســين :كلما زادت مســاحة السطحين المتالمسين تزيد قوة االحتكاك والعكس ،كما يمكن التقليل من االحتكاك في
اآلالت بزيادة صقل السطوح واستخدام زيوت التشحيم
لكن لالحتكاك فوائد منها:
يساعدنا على المشي ويحمينا من التزحلق على األرض
تمكين السيارات والقطارات والعربات وغيرها من الحركة
تمكين اآلليات التي تعتمد في عملها على السيور والمكابح من أداء وظيفتها
أضرار قد يسببها االحتكاك:
التسبب في تآكل السطوح المتالمسة
التسبب في زيادة استهالك الطاقة
ارتفاع درجة الحرارة التي قد ينشأ عنها الحرائق والكوارث
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المشروع النهائي ( تجربة االحتكاك)

القطع البالستيكية للمشروع

2x
Wheel
15x9 Brick

5x3 Brick

2x

4x

2x

Full Bush

2x

5x1 Brick

2x

X-Large Gear

2x

اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

( تجربة االحتكاك)
Outputs

2x

في هذا المشروع يتعلم الطالب عن أهمية العجالت وأنواعها واالحتكاك وتأثيره
على الحركة واالنزالق ،كما سيتعلم الطالب كيفيه الربط والتحكم الالسلكي عن طريق

البلوتوث.
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خطوات العمل
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التوصيالت اإللكترونية

كود البرمجة على جهاز ال Ebot

محرك التيار المستمر ()DC Motor
هو آلة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية لطاقة حركية دورانية إلنجاز أعمال معينة.
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هل تعلم!

Art Work

ّ
المتعلقــة باالحتكاك منــذ عصر ما قبل
أن البشــريّ ة تعرّ فــت علــى الظواهــر
ّ
ال ّتاريخ  ،عندما كان النّاس يستخدمون االحتكاك إلشعال النّار!

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻷﺳﺌﻠﺔ
1.1هل يحدث االحتكاك بين األجسام الصلبة فقط ؟
2.2ماهي العوامل التي تؤثر في قوة االحتكاك ؟
3.3هل لالحتكاك فوائد قد يستفيد منها اإلنسان ؟

ﺳﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ
ً
سابقا.
تسجيل المالحظات يساعدك على تطوير مشاريعك في المستقبل ،كما أنه يمنعك من تكرار األخطاء التي وقعت فيها

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ

إﺛﺮاء :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ..
1.1جرب استعمال السيارة على أسطح مختلفة ثم غير اإلطارات والحظ الفرق ؟
2.2كيف يمكنك االستفادة من المعلومات التي تعلمتها في صناعة مشروع من ابتكارك ؟
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3

الخط العجيب ..
والروبوت الذي يتبعه!

أﻫــﺪاف اﻟﺘﻌﻠــﻢ
1

أن يتعرف المتعلم على بعض االستخدامات لمتتبع الخط

2

أن يشجع المتعلم على تجربة ابتكارات مختلفة

3

أن يجرب المتعلم دمج أكثر من خبرة سابقة البتكار مشاريع جديدة

4

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة روبوت متتبع للخط

ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ:

ﻣﻬﺎرة
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
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ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎري

ﻣﻬﺎرة
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ واﻻﻧﺘﺒﺎه

ﻣﻬﺎرة
اﻻﺧﺘﺮاع

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
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المفهوم العلمي

م

المصطلح العلمي

1

الروبوت متتبع الخط

هو روبوت متحرك يتبع مسار ذو لون داكن على أرضية ذات لون فاتح

2

األشعة تحت الحمراء

هي أشعة غير مرئية ال يمكن تمييزها بالعين البشرية

الخط حتى نهاية المسار المرسوم له ،وإذا خرج عن ذلك المسار فإنه يبدأ بالعودة إليه مرة

أخرى.

ّ
يوزع عدد من المستشعرات المتجاورة أسفل الروبوت لتقوم بإرسال موجات
تعتمد هذه النوعية من الروبوتات غال ًبا على تقنية األشعة تحت الحمراء ،حيث
األشعة تحت الحمراء نحو األرضية ،وتستقبل انعكاساتها التي سيحدد على أساسها اتجاه الروبوت.

الروبوت متتبع للخط

ً
ً
متتبعا للصوت أو متتبعً ا للضوء وكل ذلك بهدف تفــادي أي عائق يمكن أن يكون في طريقه ،كما
وحاليــا يتــم العمــل علــى تطويــر هذه التقنية ليصبح الروبــوت

وقت قصير وبأقل جهد ممكن،
أعمال كثيرة في
يسعى اإلنسان في حياته إلنجاز
ٍ
ٍ
وقــد ســاعد التطور العلمي والتقني اإلنســان على ذلك ،بل تعــدت صناعاته لألمور

الضروريــة إلــى الوســائل الترفيهية ،فاخترع الكثير من األجهزة التي ســهلت عليه
أداء الكثيــر مــن المهــام اليومية ،ومن أهم ما ابتكره اإلنســان هو اختراع الروبوت
وهو اإلنسان اآللي ،الذي قام مقام اإلنسان نفسه في الكثير من األعمال

والمهام.

وللروبوتــات أنــواع كثيــرة تختلــف باختــاف المهــام التــي صممــت مــن أجلهــا،
وسنتناول في هذا المقال الروبوت متتبع الخط  Line follower robotفما هو
هذا الروبوت وكيف يعمل وأين يستخدم؟
الروبــوت متتبــع الخــط هــو روبوت متحرك يتبع مســار ذو لون داكــن على أرضية
ذات لــون فاتــح معتمــ ًدا على التباين بين اللونين ،ويســتمر الروبوت في تتبع ذلك
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يتم إضافة مستشعرات عالية الدقة لزيادة دقة الحركة ،كما أنه يمكن إضافة كاميرا للروبوت لمراقبة مساره عن بعد ،وهناك الكثير من التعديالت واإلضافات
التي يمكن إضافتها ليكون الروبوت أكثر مالئمة للمهمة المطلوبة منه.
ويســتعمل هذا الروبوت في العديد من المجاالت المتنوعة ،فهو يســتعمل كبديل للنادل في بعض المطاعم ويعمل على توصيل الطلبات إلى طاوالت الزبائن،
فيتم إضاءة المسار المطلوب بلون مميز للروبوت ليتبعه إلى أن يصل إلى الطاولة المطلوبة ويتم التحكم بإضاءة هذه المسارات عن بعد بواسطة الحاسوب.
ً
أيضا كقطار صغير لألطفال حيث يتبع مســار محدد وبســرعة معينة يتم تحديدها مســبقا ،ومن اســتخداماته األخرى حمل الكاميرات لتصوير
كما يســتخدم

ً
ً
أيضا لحمل البضائع في المحاالت التجارية
ووفقا للخط المرسوم كما في مضامير السباقات أو ميادين التصوير السينمائي ،ويمكن استخدامه
منطقة معينة
أو لحمل الحقائب في المطارات.

وال تخلــو هــذه التقنيــة مــن بعــض العيوب ،مثل البطء في الحركة ،و خروج الروبوت عن مســاره في بعض األحيان ،كما قد يصاحب حركته ارتجاج بســيط ،أو
يواجه صعوبات في الحركة عند الزوايا وخاصة في المسارات المتعرجة.
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المشروع النهائي ( روبوت متتبع للخط)

القطع البالستيكية للمشروع

5x1 Brick

2x

2x

5x3 Brick

15x9 Brick

1x

15x3 Brick

Medium Frame

2x

Full Bush

2x

2x

2x

Wheel

2x

اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

( روبوت متتبع الخط )
Inputs

34

3x

IR

Outputs

2x

في هذا المشروع يتعلم الطالب كيفيه صناعه واحد من اهم المشاريع في عالم

الروبوت وهو متتبع الخط  Line followingباستخدام مستشعرات تحت الحمراء.
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خطوات العمل

8

7

1

2
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5
36

12

6

11
37

التوصيالت اإللكترونية

كود البرمجة على جهاز ال Ebot

محرك التيار المستمر ()DC Motor

مستشعر األشعة تحت الحمراء ()IR

هــي موجــات من الطاقــة الكهرومغناطيســية التي تتنقل

هــو آلة تقــوم بتحويــل الطاقــة الكهربائية لطاقــة حركية

عبر الضوء ،نحس بها كلما شــعرنا بحرارة على أجســامنا.

دورانية إلنجاز أعمال معينة.

يتكون مستشعر األشعة تحت الحمراء من جزأين و هما

IR

IR

IR

باعث و مستقبل لألشعة تحت الحمراء
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هل تعلم!

Art Work

تعني كلمة روبوت العمل الشاق أو العمل اإلجباري ومبتكر هذه الكلمة هو
جوزيف تشابيك من أصل تشيكيي.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻷﺳﺌﻠﺔ
1.1ماهي فكرة تتبع الخط ؟
2.2هل يتفوق الروبوت على اإلنسان ؟ و بماذا ؟
3.3ما هي استعماالت الروبوت ؟

ﺳﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ
ً
سابقا.
تسجيل المالحظات يساعدك على تطوير مشاريعك في المستقبل ،كما أنه يمنعك من تكرار األخطاء التي وقعت فيها

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ

إﺛﺮاء :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ..
1.1جرب ابتكار مشاريع ترفيهية جديدة ؟
2.2هل يمكنك تطوير المشروع ؟
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4

األرجوحة ..

التي ستجعلني أقرأ بارتياح!

أﻫــﺪاف اﻟﺘﻌﻠــﻢ
1

أن يتعرف المتعلم على الطاقة الحركية

2

أن يتعرف المتعلم على مفهوم االحتكاك

3

أن يميز المتعلم بين األجسام المرنة وغير المرنة

4

أن يستخدم المتعلم خبراته في صناعة أرجوحة إلكترونية

ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ:

ﻣﻬﺎرة
ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت

42

ﻣﻬﺎرة
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﻣﻬﺎرة
اﻻﺧﺘﺮاع

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎري

ﻣﻬﺎرة
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

ﻣﻬﺎرة
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت
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م

المصطلح العلمي

1

الطاقة الحركية

2

االحتكاك

3

األجسام المرنة

4

األجسام غير المرنة

المفهوم العلمي

2

هي نوع من الطاقة التي يملكها الجسم بسبب حركته

هي القوة المقاومة التي تحدث عند تحرك سطحين متالصقين باتجاهين متعاكسين

E = mv

ﴎﻋﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ
)اﻟﺠﻮل(
)ﻛﺞ(
)ﻣﱰ/ﺛﺎﻧﻴﺔ(

هي التي ال تقل طاقتها الحركية عن ما كانت علية قبل االصطدام

هي التي تقل طاقتها الحركية بعد االصطدام
مــن هــذا القانــون نســتنتج أن الطاقــة الحركيــة تتعلــق بكتلة الجســم حيث أنه كلما زادت كتلة الجســم ازدادت طاقته الحركية ،كذلك تتعلق بســرعة الجســم
فتزداد الطاقة الحركية بازدياد سرعة الجسم

.

ويبقى الجسم يتحرك بسرعة ثابتة إذا لم تطبق عليه قوة كبح "احتكاك" تساوي أو أكبر من القوة األولى التي أدت إلى تحريكه ولكن تعاكسها باالتجاه

كيف تؤثر الطاقة بالحركة ؟
ذهــب خالــد مــع والده لحضور ســباق للخيل ،وعند إطالق صافــرة البداية انطلقت
األحصنة بسرعة تتنافس للفوز بالمراكز األولى ،وعند اقتراب المجموعة من خط
النهايــة ،بــدأ أحــد األحصنــة المتأخــرة بزيادة ســرعته بطريقــة احترافيــة ليتجاوز
جميــع األحصنــة األخــرى ويفــوز بالمركــز األول ،ويعــود الســبب في ذلك لرشــاقته
وسرعته الكبيرة وقدرته على استغالل انسيابية جسمه للجري بسرعة في الوقت
المناسب.
لــكل جســم مــن األجســام فــي حالــة الســكون طاقــة خاصــة به ناتجــة عــن الطاقة
المخزنــة فــي الجزيئــات المكونــة له كجســم مــادي ،ولكــن عندما يتــم تطبيق قوة

.

ويمكن لهذه الطاقة أن تنتقل من جســم آلخر بالتصادم ،ولكن حســب حركة الجســم بعد التصادم ســنجد أن لألجســام عدة أنواع بحســب تفاعلها مع التصادم
 ،فإذا بقيت الطاقة الحركية بعد االصطدام مســاوية للطاقة الحركية قبل االصطدام نقول أن الجســم تام المرونة ،مثل الكرة المطاطية عند اصطدامها
باألرض.

وإذا ّ
ً
تماما
قلت هذه الطاقة بعد االصطدام نقول أن الجسم غير مرن ،وهذا ما نشاهده في لعبة البلياردو عند اصطدام الكرات ببعضها ،أما إذا توقف الجسم
بعد االصطدام فنقول أنه عديم

المرونة.

ويمكــن ألي نــوع مــن أنــواع الطاقــات المختزنــة أن يتحول إلــى طاقة حركية ،مثل البنزين الذي يحتوي على طاقة مختزنة  ،وعندما يحترق في الســيارة فإن
طاقته المختزنة تتحول إلى طاقة حركية لتتحرك السيارة وطاقة حرارية تعمل على رفع درجة حرارة السيارة

.

وهناك العديد من التطبيقات التي يتم من خاللها استغالل الطاقة الحركية بشكل مفيد ،مثالً الطاقة الحركية للماء في السدود تقوم بتحريك العنفات لتوليد
الطاقة الكهربائية ،كذلك استفاد العلماء من سرعة الرياح في تحريك توربينات "مراوح" لتوليد الطاقة الكهربائية ،وهذا ما يسمى بالطاقة المتجددة

.

على هذه األجســام تؤدي إلى إزاحة الجســم من مكانه فإنه يكتســب طاقة تســمى
بالطاقة الحركية ،وعندما يتحرك الجســم يكتســب ســرعة معينة وبالتالي يكون
له طاقة حركية تحسب من القانون التالي:

44

45

المشروع النهائي ( األرجوحة اإللكترونية)

القطع البالستيكية للمشروع

5x1 Brick

1x

Full Bush

6x

Servo Top

1x

L Adapter

8x

2x

2x

15x9 Brick

Large Shaft

15x3 Brick

6x

5x3 Brick

Large Frame

4x

Medium Frame

اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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SERVO
MOTOR

Inputs

1x

IR

1x Outputs

SERVO

5x

1x

2x

Servo Holder

1x

Small Frame

2x

( األرجوحة اإللكترونية )
في هذا المشروع يتعلم الطالب كيفيه تطوير األلعاب التقليدية ودمج التكنولوجيا

بها لعمل مشروع ابتكاري مثل األرجوحة األوتوماتيكية.
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خطوات العمل

7

1
2

8

10

4
3

6

5
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9

11
49

18

13

12

19

14
21

23

15

20

22
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16
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التوصيالت اإللكترونية

مستشعر األشعة تحت الحمراء ()IR

كود البرمجة على جهاز ال Ebot

محرك سيرفو ()Servo

هــي موجــات من الطاقــة الكهرومغناطيســية التي تتنقل

وهــو محــرك خــاص للحركــة بزاويــة معينــة تتــدرج مــن

عبر الضوء .يتكون مستشــعر األشــعة تحت الحمراء من

 +90إلى  -90أي ما يعادل  180درجة.

جزأين و هما باعث ومستقبل لألشعة تحت الحمراء

SERVO
MOTOR

خاصية ()Input Reading

الشرطية
قاعدة ()IF
ّ

SERVO

الشــرطية،
يتيــح البرنامــج  4حــاالت للبرمجــة بقاعــدة ()IF
ّ

هــي خاصية قراءة قيم المستشــعر حســب البيئــة المحيطة

للمستشعر ،ويُ نفذ البرنامج عند:

بــه ،وتســتخدم لحصــر عمــل المستشــعرات فــي ظــروف

تظهر عند الضغط عالمة

• :ANDتحقق جميع الشروط المكتوبة.
• :ORتحقق شرط واحد من الشروط المكتوبة.
• :Else ifتحقق هذا الشرط إذا لم يتحقق الشرط األساسي.
IR

• :Elseفي حال عدم تحقق أي من الشروط.

محــددة( قــرب أو بعد الجســم -مقدار محدد مــن اإلضاءة ..
إلخ).
1.1مــن يميــن الشاشــة اضغــط علــى

(Input

.)Reading
2.2اختــر نــوع المستشــعر مــن ( )Sensorوحــدد رقــم
المنفذ المســتخدم ،ثم اضغط على ( )Debugوسجل
القراءات في الظروف المختلفة.
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هل تعلم!

Art Work

أن الطاقــة الحركيــة ال تكــون بإزاحة الجســم من مــكان آلخر فقط  ،بل
هنــاك طاقــة حركية دورانية مثــال حركة النواعير بفعــل جريان المياه
أو حركة عجالت الدراجة .

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻷﺳﺌﻠﺔ
1.1هل تتشابه األجسام من حيث تأثرها بالحركة ؟
2.2كيف تنتقل الحركة بين األجسام المختلفة ؟
3.3ماهي الطاقة المتجددة ؟

ﺳﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ
ً
سابقا.
تسجيل المالحظات يساعدك على تطوير مشاريعك في المستقبل ،كما أنه يمنعك من تكرار األخطاء التي وقعت فيها

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺎﻣﺔ

إﺛﺮاء :ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎش ..
1.1فكر في طرق أخرى لالستفادة من الطاقة الحركية ؟
2.2صنف المواد حولك من حيث مرونتها..
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ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ..
ﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﺼﺼﻴﻪ ﺗﺤﻲﻜ ﻣﻐﺎﻣﺮات اﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﺗﻬﺪف
ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ِﺑﻄُﺮق ﺳﻬﻠﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ .ﻳﺤﺘﻮي ﻛﻞ
ﻛﺘﺎب ﻋﲆ  4ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻪ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺑﺮﻣﺠﻪ وﺗﻮﺻﻴﻼت إﻟﻜﱰوﻧﻴﻪ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﻪ.
أﺣﺪ ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ اﻟﺼﻨّﺎع

ﻣﻐﺎﻣﺮات
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ اﻟﺼﻐﺎر
اﻟﻌﺪد اﻷول  :اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ

ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻤﺘﺒﻊ
اﻟﺨﻂ
ﺳـــﺎره

ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺤﻞ وﺗﺮﺗــــــــــﺎح!

ﻓﻜﺮة  ..ﻋﺮﺑﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻷدوات ﺑﻦﻴ اﻟﻐﺮف ،ﻫﻲ
ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻌﻼً؟

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 2019

أﺣﺪ ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ اﻟﺼﻨّﺎع

ﻣﻐﺎﻣﺮات
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ اﻟﺼﻐﺎر
اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﲇ

ﺧﺎﻟﺪ

ﻳﺼﻨﻊ ﺻﻴﻮان ﻟﻠﺮوﺑﻮت E

ً
وأﻳﻀﺎ ..
اﺑﺘﻜﺮ دراﺟﺔ ذﻛﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
اﻟﺼﻐﺮﻴ!

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 2019

اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة

ﺣــــﻞ
ّ
اﻟﻤﺸﻜﻼت

ﺑﺮﻣﺠﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

