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شكر املرتجم

إن املكتبة العربية تفتقر لكتب الفيزياء التي تظهر دور هذا العلم العظيم 
يف حياتنا اليومية، وتبسط مفاهيمه، وتقدمه بطريقة مثرية للقارئ. من هنا كان 
كتب  باقي  عن  متميزا  يعد  حيث  العربية،  للغة  لرتجمته  الكتاب  هذا  اختيار 
الفيزياء التقليدية، راجني أن تكون النسخة العربية مرجعا يروي فضول القارئ 
العريب، سواء كان مختصا يف الفيزياء أو مهتام بكيفية عمل األشياء، ويثريه لطلب 

املزيد من العلم وينري فكره ويحفزه عىل اإلبداع. 

الله  بعون  ولكن  السهل،  باألمر  يكن  مل  الكتاب  هذا  برتجمة  القيام  إن 
سبحانه وتعاىل وتوفيقه وتيسريه  أنجز هذا العمل، فلله الشكر والفضل واملّنة.

وعلمنا معلمنا وقدوتنا رسول الله، صىل الله عليه وسلم، أنه من ال يشكر الناس 
ال يشكر الله، لذا وجب شكر مجموعة من األشخاص كان لهم دوراً كبرياً يف دعم 

ترجمة هذا الكتاب وإخراجه بالصورة املرشفة التي بني أيديكم. 

الرتجمة  مراجعتها  عىل  أكيورت  مهمت  آسية  السيدة  لطالبتي  فالشكر 
الحبيب  الرتجمة. كام أشكر والدي  املتفاين طوال رحلة  مراجعة دقيقة وعملها 
والذي مل يألوا جهدا لتسهيل عميل خالل ترجمة هذا الكتاب من تحرير النصوص 
الكتاب بشكله  الكرتونيا. والشكر أيضا للسيدة أالء كوسا عىل عملها يف إخراج 

أشكر  كام  املطبعية.  األخطاء  من  خلوه  عىل  للتأكد  املضني  وعملها  الجّذاب 
السيدة حصة الفايز والسيدة رضية النهدي والسيدة نور الهدى الدرويش عىل 

مراجعتهم النسخة النهائية من الرتجمة. 

وإن كانت كلامت الشكر لن تفيهم حقهم، إال أن شكري موصول لوالديت 
الحبيبة ولوالدي الحبيب وأفراد أرسيت عىل توفريهم كل وسائل الدعم يل خالل 

رحلة ترجمة هذا الكتاب وأدعو الله أن يثيبهم ويجزيهم عني خري الجزاء.

كام أشكر جامعة امللك عبد العزيز، متمثلة بعامدة البحث العلمي عىل 
دعمها هذا املرشوع، وأشكر مركز النرش العلمي بالجامعة لتبنيه نرش وطباعة 

الكتاب.

وأخري وليس آخرا، أشكر القارئ الكريم عىل اختياره لهذا الكتاب وأتطلع 
ملا يود تزويدي به من مالحظات حوله. 

أدعو الله، العليم الكريم، أن يجعل هذا الكتاب علام نافعا وعمال متقبال.

املرتجمة
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مل أكتب هذا الكتاب من فراغ، بل تطلب اإلعداد له مساعدة العديد من األشخاص الرائعني، والذين أمنّت لهم كثريا. أولهم محّرري، ستوارت جونسون، والذي يستمر 
حامسه لهذا املرشوع بدون خبو بعد تقريبا عقد من الزمان. كام أسعدين العمل بشكل يومي تقريبا مع جريالدين أوسناتو أثناء عملية تطوير الكتاب، ومع سارة ولفامن-

روبيتشاود أثناء إنتاجه؛ لن أستطيع أن أجد معاونني ألطف وأكرث تشجيعاً منهام. لقد صّمم هاري نوالن بنية جميلة لهذا الكتاب، ووجدت تارا سانفورد صوراً رائعة، 
وقامت كل من ساندرا ريغبي وجويل هوران بعمل مدهش مع الرسومات التخطيطية، وقامت كوين باركس بالنظر بأعني الصقر إليجاد أخطايئ قبل أن تصل للمطبعة. 
شكرا لدانا كازويتز وماثيو بريتزويش ملساعدتهم يل يف تعلّم ما يريده املعلمون والطلبة من هذا الكتاب، وألماندا ويغل ملساعدتها يف التخطيط للكتاب وتنسيق متناثره، 
ولكريستا جارماس وأيل رينرتوب ملساعدتهم عىل طول الطريق. شكراً أيضاً ألرسيت، كارين، وإالنا وأرون بلومفيلد ملساعدتهم يل يف كل يشء من تحرير النص إىل مناقشة 

املوجات املوقوفة إىل تصوير الكؤوس الزجاجية. 

مازلت أستمتع مبساعدة هائلة من زمالء هنا وهناك ساندوا مفهوم كيف تعمل األشياء، وناقشوه معي، وكثرياً ما درّسوا املقرر أنفسهم. من ضمن هؤالء املوجودين 
يف جامعة فرجينيا باسكوم ديفر، ومايكل فاولر، وتوم غاالغر، وبوب جونز، وريتشارد ليندغرن، وديسبينا لوكا، وريك مارشال، وروب واتكنز، ويف معاهد أخرى ج. روبرت 
أندرسون، ونورا بريه، وكايتي ديزين، وأورسوال جيبسون، ولورا غرين، وروبرت هوبل، والري هونرت، وإدوين جونز، وجوليان كروليك، وجون كروبكزاك، ولورا ليسنغ، وأالن 
ناينث، ومايك نويل، وديفيد أوليس، وبرومود براتاب، وتشك ستون، وريتشارد سوبرفاين، وكريسنت ويدنج، وبوب ويلش، وكارل واميان. وأنا ممنت عىل وجه الخصوص لكارل 

واميان لتقدميه لهذا الكتاب موضحا فيه رؤيته يف طريقة فهم الفيزياء وتعلمها لتكون يف متناول الجميع وذات قيمة لهم.

خلف الكواليس يف داخل فصيل الدرايس، كان هناك دامئا فريق موهوب من العارضني للتجارب وفنيني بالحاسب اآليل وبدون إبداع وجهد وطاقة كل من مايك 
تيمنز، وجون مالون، وروجر ستاتون، وأتسويش يوشيدا، وبرايان رايت، فإن كالً من طرق تدرييس والصور الفوتوغرافية يف هذا الكتاب كانت ستكون أقل إثارة. 

ال يشء يعلّم تدريس العلوم مثل البحث العلمي النشط، وأنا ممنت كثريا لويندي فولر-مورا، ودينس كالدويل، وهوليس ويكامن، وأوما فينكاتسوارن من املؤسسة 
الوطنية للعلوم (National Science Foundation) لدعمهم الثابت لدراسايت العلمية.

لكن أفضل طريقة الكتشاف كيفية تَعلّم الطلبة للعلوم، هي أن تقوم بتدريسها. أنا ممنت جدا للطلبة يف جامعة فرجينيا لتلهفهم وحامسهم وتفاعلهم يف هذه 
التجربة التعليمية الطويلة. لقد كان سعادة ورشفاً يل معرفة العديد منهم بصفة شخصية ورؤية تأثريهم الذي ال حّد له عىل هذا املرشوع. 

أخريا، لقد استفاد هذا الكتاب أكرث استفادة من النقد البّناء لعدد من املراجعني املوهوبني. باإلضافة إىل الحصول عىل إحساس أفضل يف كيفية تقديم املادة يف هذا 
الكتاب، لقد تعلمت الكثري من الفيزياء من مراجعاتهم، وشكري العميق لكل هؤالء األشخاص الرائعني ملراجعتهم الطبعة الثالثة:

شكر املؤلف

تيمثي بولنت – جامعة والية كانزاس

دينيس ديوك – CSIT جامعة والية فلوريدا

واين جارفر – جامعة ميزوري، ساينت لويس

لورا غرين – جامعة إلونوي أوربانا – شامباين 

فراينك هارترانفت – جامعة نيرباسكا يف أوماها

جون هوبسز – جامعة والية نورث كاروالينا

أدوين جونز – جامعة ساوث كاروالينا

لوي بروير كراوس – جامعة كليمسون

جون كروبزاك – كلية هوب

لويد ماكارويتز – SUNY فرامنغديل

برومود براتاب – جامعة نورث كاروالينا – غرينسبورو

A&T تشك ستون – جامعة والية نورث كاروالينا

جون تانيس – جامعة ويسرتن ميشيغان

جو زنغ – جامعة بلومزبرغ

لقد شعرت دامئا أن االختبار الحقيقي لهذا الكتاب، وأي مقرر يُدرّس منه، هو تأثريه عىل حياة الطلبة بعد تركهم مقاعد الدراسة. إن أميل الخالص أن العديد من هؤالء 
الطلبة سيجدون أنفسهم ينظرون إىل األشياء يف العامل من حولهم بعد سنوات بفهم وبصرية مل تكن لديهم قبل لقائهم بهذا الكتاب.   

لوي أ. بلومفيلد
شارلوتسفيل، فرجينيا
bloomfield@virginia.edu
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نـحن محاطون يف عامل اليوم بالعلوم وبالتقنية التي قد منت من تلك العلوم. 
بالنسبة ملعظمنا، هذا يجعل عاملنا أكرث غموضا ومشؤوماً بعض اليشء، بينام تصبح 
البيئية  األسئلة  من  العديد  نواجه  املثال،  سبيل  عىل  قبل.  ذي  من  أقوى  التقنية 
الطاقة.  ملصادر  الخيارات  وأفضل  الحراري  االحتباس  غازات  مخاطر  مثل  العاملية، 
االدعاءات  من  مذهلة  تشكيلة  وهناك  تقنية،  طبيعة  األساس  يف  لها  أسئلة  هذه 
وغريها  القضايا  هذه  يخص  فيام  «الحقيقة»  هي  ما  لتحديد  املضادة  واالدعاءات 
من القضايا العلمية املهمة املامثلة. للعديد من األشخاص، رد الفعل هو رفع األيدي 
استسالما لإلحباط وتقبالً بأن العامل الحديث مستحيل فهمه وال يسع اإلنسان إال أن 

يبقى جاهال يف عامل ميلء بالغموض وغري قابل للتفسري.

القليل من  اليومية  العامل من حولنا وتقنية حياتنا  الواقع، يحكم معظم  يف 
املبادئ الفيزيائية األساسية، وعند فهم هذه املبادئ يصبح العامل والتقنية الشاسعة 
يف حياتنا مفهومة وميكن التنبؤ بها. كيف يسّخن فرن املايكروويف طعامك؟ ملاذا 
يكون استقبال مذياعك سيئاً يف بعض األماكن مقارنة بأماكن أخرى؟ وملاذا تستطيع 
الطيور أن تهبط بسعادة عىل األسالك الكهربائية ذات الفولطية العالية؟ اإلجابات 
عىل مثل هذه األسئلة بديهية عند معرفتك بالفيزياء املرتبطة بها. من املؤسف أنه 
من غري املحتمل أن تتعلّم ذلك من مقرر فيزياء أو كتاب تدريس فيزياء اعتيادي. 
هناك الكثري من األبحاث التي تُظهر أنه بدال من توفري هذا الفهم املتطّور لحياتنا 
من  الرغم  عىل  ذلك.  بعكس  تقوم  الفيزياء  مدخل  مقررات  معظم  فإن  اليومية، 
مقاصد املعلمني الجيّدة، إال أن معظم الطلبة «يتعلّمون» أن الفيزياء مجرّدة، وغري 

مثرية، وغري مرتبطة بالعامل من حولهم. 

كتاب كيف تعمل األشياء هو خطوة مثرية نـحو تغيري ذلك من خالل تقديم 
الفيزياء بطريقة جديدة. بدال من البدء مبفاهيم مجرّدة ترتك القارئ بانطباع حول 
الفيزياء بأنها أفكار زائفة وغري مثرية، يبدأ لوي بلومفيلد بالحديث عن أشياء وأجهزة 
حقيقية نواجهها يف حياتنا اليومية. يوّضح بلومفيلد بعدها كيف أن هذه األجهزة 
التي تحكم  الفيزيائية األساسية  املبادئ  تبدو سحرية ميكن فهمها بداللة  التي قد 
األول؛  املقام  يف  بها  الفيزياء  معظم  اكتشاف  تم  التي  الطريقة  سلوكها. هذه هي 
اكتشفوا  لذلك  ونتيجة  ترصفه  مبثل  حولهم  من  العامل  ترصّف  ملاذا  الناس  تساءل 

املبادئ التي فّرست وتنبأت ما شاهدوه.

يل عدة سنوات وأنا أستخدم هذا الكتاب يف محارضايت ومازلت معجبا بكيفية 
أفكار  لبّها  أن يف  ليبني كيف  تعقيدها  التعقيد ونزع  عالية  أجهزة  بأخذ  لوي  قيام 
فيزيائية بسيطة. بفهم هذه األفكار، ميكن بعد ذلك استخدامها لفهم سلوك الكثري 
من األجهزة التي نواجهها يف حياتنا اليومية، وكثرياً حتى إلصالح هذه األجهزة التي 
للفيزياء  فهمي  ازداد  الكتاب،  هذا  من  تدرييس  أثناء  التعقيد.  عالية  تبدو  كانت 
كيف  لكتاب  استخدامي  بعد  الواقع،  يف  من حويل.  العامل  معظم  تقع خلف  التي 
الهواء  مكيفات  ومصلحي  السباكني  من  كلٍّ  ملواجهة  الثقة  وجدت  األشياء،  تعمل 
بيشء  للقيام  ويحتاجون  منطقيا  ليس  تشخيصهم  بأن  صحيح)  (بشكل  إلخبارهم 

دامئة  بصفة  أتسىل  اآلن  الهواء.  ومكيفات  السباكة  مع  مشاكيل  لتصليح  مختلف 
الفيزياء  بعض  الفيزياء حول  يف  املتخصصني  عند  التي  الخاطئة  املعتقدات  مبعرفة 
التي يواجهونها يف حياتهم اليومية، مثل كيفية عمل فرن املايكروويف وملاذا ميكن 
لقد  جيّداً.  ليس  داخله  ألومنيوم  غطاء  وضع  ولكن  معدنية  جدران  من  صناعته 
أقنعني ذلك بأننا يجب أن نأخذ الطريقة املستخدمة يف هذا الكتاب يف العديد من 

كتبنا العلمية.

الكتاب.  التي تستخدم هذا  الطلبة يف محارضايت  أثر هو عىل  أهم  بالطبع، 
األفالم،  مثل  مجاالت  يف  ويدرسون  العلوم  يف  متخصصني  غري  طلبة  هم  العادة  يف 
واآلداب، واألدب االنجليزي، وإدارة األعامل، الخ. يف الغالب يأتون للفيزياء بخوف 
شديد. من املثري رؤية الكثري منهم يندهشون الكتشفاهم أن الفيزياء مختلفة متاما 
عاّم كانوا يعتقدون – أن الفيزياء ميكنها يف الحقيقة أن تكون مثرية ومفيدة وتجعل 
العامل أقل غموضا وأكرث فهام. أذكر العديد من األمثلة لرؤية حدوث ذلك: الطالب 
أن  فهم  قادرا عىل  أصبح  فجأة  والتلفاز،  الساّمعات  كيفية عمل  تعلّمه  بعد  الذي 
تشويش صورة التلفاز عند وضع ساّمعات كبرية بجواره ليس سحرا ولكنه يف الحقيقة 
فقط فيزياء، واآلن عرف كيف يُصلح ذلك؛ واملرأة الغّواصة التي بعد أن تعلمت عن 
الضوء واأللوان فجأة قاطعت الفصل لتُعلن أنها اآلن فهمت ملاذا من املمكن معرفة 
البحر؛ أو الطلبة الذين  اللون الذي يظهر به جراد  عمقك يف املاء من خالل رؤية 
أعلنوا أنه فجأة بدى لهم منطقيا أن مروش الطابق األول يف السكن الطاليب تعمل 
بشكل أفضل من مروش الطابق الثاين. إضافة لذلك، الكل يتحمس بالطبع ملعرفة 
كيفية عمل فرن املايكروويف، وملاذا هناك قوانني غريبة ملا ميكنك أن تضع داخله 
وما ال ميكنك. هذه األمثلة مثرية خاصة للمعلم، ألنها تخربك أن الطلبة ليس فقط 
يتعلمون املادة املقدمة يف الفصل، بل هم قادرون بعدها عىل تطبيق ذلك الفهم 

عىل حاالت جديدة بشكل مفيد، اليشء الذي نادرا ما يحدث يف مقررات العلوم.

سواء كان شخصا عاديا له فضول، أو مختصاً يف الفيزياء، أو طالباً مبتدئاً يف 
الفيزياء، سيجد الجميع تقريباً أن قراءة هذا الكتاب مثرية ومنرية، وسيبقى بشعور 

مريح ملعرفة أن العامل ليس غريبا وغري قابل للتفسري إطالقا.

كارل واميان
حاصل عىل جائزة نوبل يف الفيزياء لعام ٢٠٠١

حاصل عىل جائزة CASE/Carnegie ولقب أستاذ العام يف الجامعات األمريكية 
لعام ٢٠٠٤

تـقـديـم

ط





هذا الكتاب هو مقدمة غري تقليدية للفيزياء والعلوم تبدأ باألشياء الكاملة وتنظر 
بداخلها ملعرفة ما الذي يجعلها تعمل. كُتب هذا الكتاب للطلبة الذين يسعون 
ملعرفة االرتباط بني العلوم والعامل الذي يعيشون فيه. برغم أن بعض الطلبة ال 
يرغبون يف دراسة العلوم بشكل تجريدي، إال أنهم يظهرون حامساً شديداً لهذه 
الدراسة عند تقدميها يف سياق شيق. العديد من الطلبة الذين قمت بتدريسهم 
خالل الخمس عرشة سنة املاضية والذين يقدر عددهم بـ 7500 طالب تفاجئوا 
وقاموا  ذكية،  أسئلة  وسألوا  الحصص،  حضور  إىل  وتطلعوا  باملادة،  باهتاممهم 
عمل  كيفية  وأصدقائهم  يفرسون ألرسهم  أنفسهم  ووجدوا  بأنفسهم،  بتجارب 

األشياء املحيطة بهم يف عاملهم.

يأيت كتاب ”كيف تعمل األشياء“ بالعلم للقارئ غري املختص. فمثل املقرر 
الذي تطور فيه، فإن هذا الكتاب كان دامئا لغري املختصني وتم تأليفه بأخذ ما 
يهمهم من مواضيع يف االعتبار. ومع ذلك، جذب هذا الكتاب طلبة من العلوم، 
املفاهيم  وضع  يف  يرغبون  والذين  أخرى  تقنية  ومجاالت  والعامرة،  والهندسة، 

العلمية يف سياق عميل يلمس الحياة بشكل مبارش.

مقدمة

واقعية  أمثلة  تقّدم  ثم  أوال  الفيزياء  مبادئ  تطّور  الفيزياء  كتب  معظم 
لهذه املبادئ عىل مضض، إن قامت بذلك يف األصل. هذا األسلوب يف التدريس 
مجرّد وغري مؤثر، ويوفّر القليل من املفاهيم التي ميكن أن يرتكز عليها الطلبة، 
بينام يعانون من محاولة فهم مبادئ غري مألوفة. عىل كل، الراحة الناتجة عن 
التطّور  يكون  قد  املبادئ. يف حني  يف  وليس  األمثلة،  يف  تكمن  والحدس  الخربة 
املنهجي واملنطقي للمبادئ العلمية ُمرضياً لبعض العلامء، إال أنه غريب للشخص 

الذي ال يدرك حتى اللغة املستخدمة.

له)  العربية  الرتجمة  يديكم  (بني  االنجليزية  باللغة  الكتاب  هذا  كُتب 
ورُتّب عىل هيئة دراسة حالة. فهو ينقل فهامً وتقديرا للفيزياء من خالل إيجاد 
بنية  أن  مبا  اليومية.  حياتنا  يف  املألوفة  األشياء  يف  الفيزيائية  واملبادئ  املفاهيم 
الكتاب معرّفة من خالل أمثلة واقعية من الحياة، فإنه من الرضورة أن يناقش 
تظهر يف  عندما  لها الحقا  التطرق  إعادة  لها مع  الحاجة  عند  املفاهيم  الكتاب 

أشياء أخرى. أي الطرق أفضل من ذلك إلظهار شمولية قوانني الطبيعة؟

تغيريات يف الطبعة الثالثة

تغيريات املحتوى

يف  الفيزياء  جميع  دراسة  املمكن  من  حني  يف  والفصول.  األبواب  تنظيم  إعادة   •
يشء واحد، إال أن معظم األشياء توّضح جانباً معيّناً من الفيزياء بشكل أفضل. بدال من 
التي  الفيزياء  استكشاف  اآلن عىل  أركّز  فإين  ومتفاوتة،  فيزيائية عديدة  لقضايا  النظر 
يظهرها اليشء بشكل أفضل. النتيجة هي نقاش أكرث سالسة وأكرث تجانسا، مع القليل 
من االستطرادات أو االنتقاالت الحادة. إن الحصول عىل تركيز ثابت تطلب مني إعادة 
ترتيب األشياء بشكل طفيف وفصلها يف ستة عرش فصالً بدال من الفصول األربعة عرش 

التي كانت يف الطبعة الثانية. 

• معاملة الصيغ الفيزيائية بشكل متساٍو أكرث. عىل الرغم من أن هذا الكتاب هو 
الفيزيائية  املعادالت  من  كاٍف  قدر  يحتوي عىل  أنه  إال  األول،  املقام  يف  املفاهيم  عن 
إلظهار أنه ميكن للفيزياء أن تقوم بتنبؤات دقيقة وكمية عن العامل من حولنا. حتى غري 
املختص العلمي قد يجد هذه املعادالت مفيدة من وقت آلخر. يف حني كانت الطبعة 
التي قدمتها، إال أن  الفيزيائية  الثانية غري متوازنة يف تقديم معادالت لبعض املفاهيم 
الحسابية  بالفيزياء  املهتمني  القراء غري  الخصوص،  يف هذا  انتظاماً  أكرث  الثالثة  الطبعة 

ميكنهم بشكل مأمون إهامل معظم هذه املعادالت.

• تغطية أوسع ملفاهيم الفيزياء. ال ميكن وال ينبغي ألي كتاب واحد أن يُغطّي جميع 
الفيزياء، لكن الطبعة الثانية أغفلت العديد من األمور. توفّر هذه الطبعة تغطية جديدة 
ومطّورة لبعض القضايا الفيزيائية املهمة، تشمل أطوار املادة وتحوالت الطور، واملوجات 
الذري، والرؤية، واإلشعاعية،  الجوامد والرتكيب  الكميّة، وفيزياء  امليكانيكية، والفيزياء 

وعمر النصف، والنسبية.  

• إعادة كتابة الفصول التي تطرقت إىل املوائع والحركة، والكهرباء، واملغنطيسية 
الثالثة يف  الفصول  الطلبة واملعلمني عانوا من هذه  الكهربائية. كل من  والديناميكا 
من  تقريبا  الفصول  كتابة هذه  بإعادة  قمت  كثري،  بّناء  لنقد  استجابة  الثانية.  الطبعة 
الجديدة أكرث سهولة، وتعرض أشياء أفضل، وتطّور فيزياء تلك األشياء  النسخ  البداية. 

بتدّرج وعناية أكرب.

• مجاراة التقنيات الحديثة. يف حني تتغري الفيزياء عند املستوى املبتدئ ببطء شديد، 
إال أن األشياء التي تُظهر تلك الفيزياء تتغرّي بشكل يومي تقريباً. تعكس هذه الطبعة 
العديد من تلك التغريات، خصوصا يف الفصول الخاصة باملشغالت الصوتية، والليزرات 
بالتلفاز من  الفصل الخاص  الباعثة للضوء LED، والكامريات. لقد ألغيت  والدايودات 
هذه الطبعة، ألن التلفاز يف وضع تغرّي مستمر بحيث ما أكتبه عنه هنا سيكون مهمالً أو 

غري مرتبط باملوضوع خالل سنة أو سنتني.

يتمّنى  قد  الربيطانية.  والوحدات   SI العاملي  النظام  • • تضمني كل من وحدات 
سيستمرون  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  األشخاص  معظم  ولكن  ذلك،  غري  العلامء 
هذه  توفّر  الحقيقة،  لتلك  إدراكاً  الزمن.  من  لفرتة  الربيطانية  الوحدات  وفق  بالتفكري 

الطبعة كالً من وحدات SI (املرتية) والوحدات الربيطانية كلام لزم األمر.

• فصل الكتاب املطبوع عن املواقع اإللكرتونية. حاولت الطبعة الثانية الجمع بني 
الثالثة  الطبعة  أصبحت  عملية.  غري  ولكنها  واعدة  فكرة  واإللكرتوين،  املطبوع  العاملني 
مطبوعة بأكملها، مع وجود مواقع إلكرتونية مساندة للكتاب بدالً من محاولة أن تكون 

جزءاً منه.

ك



كيف تعمل األشياء: فيزياء الحياة اليومية

تغيريات الهيئة

يسمعه  ما  الخاطئ.  والحدس  الشائعة  الخاطئة  للمعتقدات  تنبيهية  إطارات   •
الناس أو يظنون أنهم قد واجهوه ليس هو دامئا طريقة عمل عاملنا يف  الحقيقة. 
هناك عدد من املعتقدات الخاطئة الشائعة والحدس الخادع التي ميكن بسهولة 
أن تربك الطالب وتهز من ثقتهم فيام يتعلمونه. يف هذه الطبعة، أناقش بوضوح 
ذلك.  حول  الفيزياء  ورأي  العامل  من  ببساطة  الطالب  يتوقعه  ما  بني  الخالفات 
يبددوا  أن  عليهم  اليومية، يجب  الفيزياء يف حياتهم  إنزال  الطالب يف  ينجح  ليك 
التناقضات بني ما يتعلمونه وبني ما يظنون أنهم تعلموه. ستساعد الهيئة الجديدة 

للكتاب، واإلطارات التوضيحية بداخله، الطالب يف تحقيق ذلك. 

مراجع بأرقام الصفحات مللخصات الفصول وإجابات األسئلة. يتم توجيه القارئ 
الراغب يف مقدمة تفصيلية أكرث للفصل إىل ملخص الفصل مبارشة. وعند البحث 

أرقامك»، سيتمكن  أو «دقق يف  أسئلة «تحقق من فهمك»  أو تفسري  إجابة  عن 
القارئ من معرفة رقم الصفحة التي يجدها فيها.

الفيزيائية والقوانني  املفاهيم  للنقاط املهمة. تظهر معظم  تنبيه برصي أفضل   •
املهمة، كنصوص داخل إطارات. هذه الطريقة تركّز االنتباه عىل املفاهيم املهمة، 

وتجعل من السهل مراجعة املادة.

أهداف هذا الكتاب
عند قراءة هذا الكتاب، سيتمكن الطلبة من:

١. البدء يف رؤية دور العلم يف الحياة اليومية. العلم يف كل مكان؛ نـحتاج فقط 
ألن نفتح أعيننا لرؤيته. نـحن محاطون بأشياء ميكن فهمها من خالل العلم، وكثري 
منها يف متناول الطالب، ورؤية العلم ال تعني بالرضورة أنه عند رؤية لوحة فنية 
زيتية يتم مالحظة االنعكاسات املختارة للضوء الساقط من عىل الجزيئات العضوية 
وغري العضوية فقط، بل يجب إدراك أن هناك جامالً للعلم يُكمل الجامل الفّني، 
وميكن للطلبة أن يتعلموا أن ينظروا لغروب الشمس األحمر املتألق ويقدروا كالً 

من مظهره وكيفية حدوثه. 

٢. التعلّم بأن العلم ليس مخيفا. إن زيادة تعقيد التقنية يف عاملنا زرع يف معظم 
التقنية وبني  الذين يصنعون  الشقة بني  تزداد  بينام  العلم.  من  كبرياً  الناس خوفاً 
الذين يستخدمونها، فإن املقدرة عىل فهم بعضهم البعض والتواصل بينهام تقل. مل 
يعد اإلنسان االعتيادي يحاول تصليح أي جهاز عاطل، والعديد من األجهزة الحديثة 
مصنوعة للطرح بعد االستخدام، فهي معقّدة جدا ال ميكن تطويرها أو إصالحها. 
ملواجهة القلق املرافق للجهل، يوضح هذا الكتاب للطالب أن معظم األشياء ميكن 
فحصها وفهمها، وأن العلم الذي تستند عليه ليس مخيفا عىل اإلطالق، فكلام زاد 

فهمنا لطريقة تفكري اآلخرين، كنا يف حال أفضل.

لنظام من  الكون يخضع  أن  التفكري بشكل منطقي لحل املشكالت. مبا  تعلّم   .٣
القوانني املحددة بدقة، فهو يسمح بفهم منطقي لسلوكه، مثل علوم الرياضيات 
والحاسب اآليل، فإن علم الفيزياء هو مجال دراسة يسود املنطق فيه وله مكانة 
عالية. بتعلّم عدد قليل من القوانني، ميكن للطلبة أن يدمجوها منطقيا للحصول 
عىل قوانني أكرث تعقيدا ويكونوا عىل ثقة أن هذه القوانني الجديدة صحيحة. لذا، 

فإن دراسة األنظمة الفيزيائية هي مكان جيّد للتدريب عىل التفكري املنطقي.

٤. تطوير وتوسيع الحدس الفيزيايئ. عند خروجك من مخرج عىل طريق رسيع، لن 
تحتاج أن تأخذ يف االعتبار الرسعة والتسارع والقصور الذايت ليك تعلم أنك تحتاج 
القيام بغري  بنتائج  الرسعة تدريجيا- لديك حدس فيزيايئ مسبق يخربك  تقلل  أن 
ذلك. مثل هذا الحدس الفيزيايئ مهم يف الحياة اليومية، لكنه يف العادة يأخذ بعضا 

من الوقت والخربة الكتسابه. يهدف هذا الكتاب لتوسيع حدس الطلبة الفيزيايئ 
يف حاالت يتجنبونها يف العادة أو مل يخضعوا لها من قبل. عىل كل، هذا هو أحد 

أهداف القراءة والتعلّم: أن تتعلم من تجارب اآلخرين.

٥. تعلّم كيفية عمل األشياء. حينام يفرس هذا الكتاب األشياء يف حياتنا اليومية، 
يكشف الغطاء تدريجيا عن معظم القوانني الفيزيائية التي تحكم الكون، ويكشف 
أشياء  فهم  محاولة  أثناء  األصل:  يف  اكتشافها  تم  كام  القوانني  هذه  عن  الكتاب 
حقيقية. بينام يقرأ الطالب هذا الكتاب ويتعلمون هذه القوانني، سيبدأون برؤية 
التشابهات بني األشياء، واآلليات املشرتكة، واألفكار املتكررة التي تُعاد استخدامها 
وهو  العالقات  بهذه  الطلبة  الكتاب  هذا  يذكّر  األشخاص.  أو  الطبيعة  ِقبل  من 
ُمرتّب بحيث أن فهم األشياء الالحقة مبّني عىل استيعاب املفاهيم التي تعرضوا 

لها مسبقا. 

٦. بدء الفهم بأن الكون قابل ألْن يُتنبأ به بدال من أنه سحري. أحد أسس العلم 
هو أن الحوادث لها مسببات وال تحدث اعتباطا. مهام يحدث، ميكننا النظر للخلف 
يف الزمن ملعرفة مسببه. ميكننا أيضا أن نتنبأ باملستقبل لحّد ما، استنادا عىل بصرية 
مكتسبة من املايض وعىل علم بالحارض. وعند محدودية التنبؤ، ميكننا فهم هذه 
الحدود. الذي مييّز العلوم الطبيعية والرياضيات عن املجاالت العلمية األخرى هو 
أن هناك يف الغالب إجابات مطلقة خالية من عدم الثبات أو التناقض. مبجرد أن 
يفهم الطلبة كيف تحكم القوانني الفيزيائية الكون، ميكنهم أن يبدؤوا يف تقدير 
أن املظهر األكرث سحرا لكوننا هو أنه ليس سحريا؛ أي أنه منتظم، ومرتّب، وقابل 

للفهم.

٧. الحصول عىل نظرة عن تاريخ العلوم والتقنية. مل تظهر أي من األشياء التي 
يتطرق لها هذا الكتاب فجأة أو بشكل تلقايئ ونتيجة عمل فرد يعمل مبعزل عن 
تاريخي  سياق  من خالل  األشياء  هذه  تطوير  تم  فلقد  مسبقا،  به  القيام  تم  ما 
ألشخاص مدركني ملا يقومون به، وغالبا كانوا مطلعني عىل أشياء مشابهة موجودة. 
إن كل يشء تقريباً يتم اكتشافه أو تطويره عندما تقوم أنشطة ذات عالقة بجعل 
اكتشافه أو تطويره أمرا محتام ويف وقته، لتأسيس ذلك السياق التاريخي، ويصف 

هذا الكتاب بعض التاريخ الواقع خلف األشياء التي يناقشها.

ل



مــقــدمــة

مواقع إلكرتونية للطلبة
يدعم هذا الكتاب مجموعة من املالحق اإللكرتونية للطلبة. بدءاً باملوقع اإللكرتوين 
إليها  الوصول  ميكن  مجانية  موارد  وللطالب  االنجليزية)،  (باللغة  الكتاب  لهذا 

بسهولة تتضّمن:
• فصوالً وأقساماً وفروعاً إضافية.

• متارين ومسائل وحاالت إضافية.
• أسئلة مراجعة وملخصات للمفاهيم الفيزيائية.

موقع إلكرتوين ودليل للمعلمني
اإللكرتوين  املوقع  نفس  من  باملعلمني  الخاص  اإللكرتوين  للموقع  الوصول  ميكن 

للكتاب، وهو يوفّر كل ما ذُكر أعاله باإلضافة إىل الوصول إىل:

• أسئلة واجبات منزلية إضافية وحلولها.

• أسئلة امتحانات وحلولها.

• أفكار تنظيمية لتصميم مقرر درايس.

• أفكار لتجارب توضيحية لكل فصل.

• رشائح للمحارضات تغطي كل فصل.

• رسومات ميكن استخدامها يف العروض.

• قامئات باملصادر.

(Wiley PLUS) واييل بلوس

 Wiley يف  االنجليزية  باللغة  متوفرة  األشياء»  تعمل  «كيف  من  الثالثة  الطبعة 
PLUS. Wiley PLUS وهو أداة عىل االنرتنت تسمح بإدارة املقرر بسهولة. تم 
وضع نظام يحتوي عىل مسائل مختارة من مسائل نهاية الفصول وكذلك «مستودع 
االنرتنت.  خالل  من  منزلية  كواجبات  إعطاؤها  ميكن  والتي  الكامل،  االختبارات» 
كام يقدم Wiley PLUS نسخة إلكرتونية من هذا الكتاب والتي ميكن اقتناؤها 

بسعر مخّفض. 
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