


المملكة العربية السعودية







 



www.macmillanmh.com

English Edition Copyright© 2011 the McGrawHill CompaniesInc
All rights reserved

©

Arabic Edition is published by Obeikan under agreement with
�e McGrawHill CompaniesInc© 2008


© 

 

Original Title:

S C I E N C E By:

Dr. Jek K. Hackett
Kathryn LeRoy. M.S
Dr. Richard H.Moyer
Dr. Dorothy J.T. Terman
Dr. JoAnne Vasquez
Dr. Gerald F. Wheeler
Mulugheta Teferi. M.A.
Dinah Zike. M.Ed.


 






























أخي المعلم /أختي المعلمة
نضع بين أيديكم هذا الدليل لكتاب العلوم للصف الخامس ، آملين االسترشاد به في التخطيط لدروس العلوم 

وتنفيذها، بوصفه أحد المصادر التي تساعد على تحقيق أهداف تدريس العلوم المنشودة.
ويشتمل هذا الدليل على عرض مفصل لكيفية التخطيط للدروس وتنفيذها بما يتالءم مع قدرات الطالب، والبيئة 
الموقف  جوانب  تمثل  التي  المترابطة  العناصر  من  مجموعة  خالل  من  المنشودة،  واألهداف  الصفية،  المادية 

التعليمي. وفيما يلي توضيح مختصر لكل من هذه العناصر: 

حدة  م الوَ : منظِّ أوالً
للفصل،  العامة  واألفكار  الوحدة،  في  جاءت  التي  العملية  األنشطة  لتنفيذ  المطلوبة  واألدوات  المواد  تحديد 

باإلضافة إلى المفاهيم العلمية واألفكار الرئيسة في الدروس. 

ثانيًا: مخطط عام للفصل وأنشطته
تعريف بأهداف كل درس، ومفرداته، وأنشطته العملية. 

ثالثًا: نظرة عامة على الفصل 
الفصل، وأن  السابقة لد الطالب، وتحفيزهم على توقع موضوعات  المعرفة  العامة، وتقويم  بالفكرة  تعريف 
في  الموجودة  الفصل  وتقويم  لتدريس  الالزمة  التعلم  مصادر  إلى  المعلم  وتوجه  ومصطلحاته.  مفرداته  يألفوا 

يَّة والتقويم. حقيبة المعلم لألنشطة الصفّ

ا: مقترحات لتقديم الدرس  رابعً
وإثارة  الدرس،  صورة  إلى  انتباههم  وتوجيه  الطالب،   لد السابقة  المعرفة  تقويم  خالل  من  الدرس  تقديم 

اهتمامهم من خالل أنشطة تمهيدية متنوعة، يختار منها المعلم بحسب الحاجة. 

ا: تنفيذ الدرس خامسً
هذا  يشتمل  كما  التخطيطية.  والمنظمات  واألشكال  الصور  توظيف  وكيفية  ومناقشتها،  الرئيسة  فكرته  تحديد   
العنصر على أنشطة تعليمية متنوعة ومقترحات للتقويم البنائي تتالءم مع مستويات الطالب، ومعلومات إثرائية 
و«أقرأ  الشكل»  و«أقرأ  الصورة»  «أقرأ  وأسئلة  نفسي»  «أختبر  فقرة  المستمر،  التقويم  أسئلة  وإجابات  للمعلم، 

الجدول»، وتوجه المعلم إلى الصفحات الالزمة لتنفيذ األنشطة المقترحة في مصادر التعلم.

ا: خاتمة الدرس  سادسً
مع  العلمي   المحتو تربط  التي  المهام  إلى  إضافة  الدرس،  أسئلة  وإجابات  م،  التعلُّ وتقويم  الدرس  لمراجعة 

 .مجاالت معرفية وعلمية أخر





ا: مراجعة الفصل  سابعً
تقويم ختامي للتعلم من خالل اإلجابة عن أسئلة المفردات وأسئلة المهارات والمفاهيم العلمية؛ إضافة إلى تقويم 
دليل  في  الدرس  تقويم  بأدوات  الخاصة  الصفحات  إلى  المعلم  وتوجه  اللفظي،  التقدير  ساللم  باستعمال  األداء 

التقويم.

ثامنًا: مصادر المعلم  
تتوافر مجموعتان من مصادر المعلم؛ ترد المجموعة األولى منها في نهاية هذا الدليل، في حين ترد المجموعة الثانية 
منفصلة في حقيبة المعلم لألنشطة الصفية والتقويم، مع إشارات الستخدامها بحسب الحاجة إليها في صفحات هذا 

الدليل.
وتتضمن مصادر المعلم الواردة في نهاية هذا الدليل خلفية علمية عن موضوعات مختارة من كل درس، ونماذج 
المنظمات التخطيطية الواردة في الدروس؛ ليتمكن المعلم من نسخها وتوزيعها على الطالب الستخدامها في أثناء 
ا إجراءات عمل المطويات المطلوبة في الدروس وساللم تقدير؛ لمساعدة المعلم على تقويم  الدرس، وفيها أيضً

تعلم الطالب. وقد تم توجيه المعلم إلى استخدام هذه المصادر بحسب الحاجة إليها في صفحات الدليل.
في حين تضم مصادر المعلم الموجودة قي حقيبة المعلم لألنشطة الصفية والتقويم كتبًا تهدف إلى تنمية مهارات 
الطالب في االستقصاء والقراءة والكتابة والرياضيات وقراءة الصور واألشكال، باإلضافة إلى دليلٍ خاص للتقويم 

يتضمن اختباراتٍ للفصول والدروس تختلف عن االختبارات الواردة في كتاب الطالب. 
العلوم،  بتدريس  يتعلق  فيما  التربوي  الفكر  العلوم للمرحلة االبتدائية، وفيه خالصة  ا دليل معلم  أيضً الحقيبة  وفي 

ا مفصلة لكل عنصر من عناصر الدرس الواردة في هذا الدليل. ويقدم شروحً

ا للمزيد من إبداعك. ونحن نضع هذا الدليل بين يديك وما يقدمه من مقترحات وأمثلة تُعد منطلقً

والله نسأل أن يعينك هذا الدليل على أداء رسالتك في خدمة أبنائك، وتحقيق تطلعات المجتمع. 
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يف بداية كل درس


تدعم وتوسع عملية التعليم


تنمي مهارات االستقصاء

  



تينِ قارورتينِ بالستيكيَّ

مقصٍّ

شريطٍ الصقٍ

أوراقِ كلوريدِ الكوبالت

كأسينِ بالستيكيَّتينِ

أوراقٍ

 
       

  
كلوريـدُ الكوبالـت مـادةٌ كيميائيـةٌ تُسـتخدمُ 
للكشـفِ عن وجـودِ بخارِ المـاءِ، يكونُ لونُ 
الهـواءِ  فـي  أزرقَ  الكوبالـتِ  كلوريـدِ  ورقِ 
لُ إلى اللونِ الزهريِّ  ، ويتحـوّ الجويِّ الجافِّ
ي يوجدُ فيهِ بخارُ الماءِ.  في الهواءِ الجويِّ الذِ
رَ  ا تبخّ ي:" إذَ أكتـبُ فرضيةً على النحـوِ التالـِ
الماءُ فإنَّ ورقَ كلوريدِ الكوبالتِ القريبَ منَ 
 ."........ الماءِ أوِ الموجودَ فوقَ الماءِ سوفَ

 
العلـويَّ مـنَ  الجـزءَ   أقـصُّ       

. القارورتينِ
  ألصـقُ ورقتَيْ كلوريـدِ الكوبالتِ في قاعِ 

. القارورتينِ
ـا على عقبٍ فـوقَ كأسٍ    أقلبُ قـارورةً رأسً

ـا أخر بالماءِ  ُ كأسً . وأمأل بالسـتيكيٍّ فارغٍ
ا. هَ حتى منتصفِها، وأضعُ القارورةَ الثانيةَ فوقَ

  ألصقُ ورقـةً ثالثةً منْ كلوريـدِ الكوبالتِ 

للهـواءِ  ضـةً  معرّ هـا  وأتركُ ورقـةٍ،  علـى 
. يّ الجوّ

ـصُ لـونَ أوراقِ كلوريدِ   أتفحّ  
. الكوبالتِ

رٍ فِي لونِ  أكتبُ أيَّ تغيُّ    
. ورقِ كلوريدِ الكوبالتِ







 

  
دُ المتغيراتِ   أحـدّ     
. ما الغايةُ منْ إلصاقِ ورقةِ  فِي هذهِ التجربةِ

كلوريدِ الكوبالتِ على ورقةٍ؟
هـا مـنْ   هـلِ األدلـةُ التـي جمعتُ

مالحظاتِي دعمتْ فرضيتِي؟ 
  

      
  
  

تعلمـتُ أنَّ بخـارَ المـاءِ يمكنُ الكشـفُ عنهُ في 
رُ الماءُ بسـرعةٍ منَ المسطحاتِ  الهواءِ. هلْ يتبخّ
ها؟ أكتبُ إجابةً  المائيـةِ معَ زيادةِ مسـاحةِ سـطحِ
ا  ي:" إذَ ـى النحـوِ التالـِ ـى شـكلِ فرضيـةٍ علَ علَ
ه  ـرِ لَ تبخّ زادتْ مسـاحةُ سـطحِ المـاءِ فـإنَّ معـدَّ

."..... سوفَ

 
مُ خطةً أختبرُ فيها فرضيّتي، ثمَّ أكتبُ الموادَّ  أصمّ
ي أحتـاجُ إليْهـا، وكذلـكَ مصادرُ  واألدواتِ التـِ
لُ  ها. أسـجّ المعلومـاتِ والخطواتِ التي سـأتّبعُ

ي ومالحظاتِي عندَ اتّباعِ خطتِي. نتائجِ

 
ا؟ أعرضُ ما  ـي فرضيّتي؟ لمـاذَ هـل تدعمُ نتائجِ

لتُ إليهِ منْ نتائجَ علَى زمالئِي.  توصّ

 
رُ في سؤالٍ  رِ الماءِ؟ أفكِّ لِ تبخّ ما تأثيرُ الرياحِ فِي معدَّ
مُ تجربةً لإلجابةِ عنْ سؤالِي.  آخرَ لالستقصاءِ. أصمّ
يجبُ أنْ أنظمَ تجربتِي الختبارِ متغيرٍ واحدٍ فقطْ أوِ 
. يجبُ أنْ أكتبَ خطواتِ  هُ ي تمَّ تغييرُ العاملِ الذِ
 . نَ اآلخرونَ منْ إعادةِ التجربةِ تجربتِي حتَّى يتمكّ

     
  

أطرحُ سؤاالً

نُ فرضيةً أكوّ

أختربُ فرضيتي

أستخلصُ النتائجَ

     
. ورقِ كلوريدِ الكوبالتِ

 

   
كُ جزيئاتُ الماءِ السائلةُ أسرعَ في درجاتِ الحرارةِ المرتفعةِ مقارنةً بدرجاتِ الحرارةِ المنخفضةِ. وألنَّ  تتحرّ
ه  . وهذا ما يعتقدُ دَ ، فإنَّه يستغرقُ وقتًا أكبرَ منَ الماءِ الباردِ لكيْ يتجمَّ الماءَ الساخنَ لهُ طاقةٌ أكبرُ منَ الماءِ الباردِ
م.  لوا مالحظاتِهِ ، وسجَّ ا سلسلةً منَ التجاربِ وْ ا أجرَ ؛ لذَ ا العلماءُ فال يأخذونَ بذلكِ دونَ إثباتٍ ، أمَّ معظمُ الناسِ
وا منْ تحديدِ السـببِ الرئيسِ للنتائجِ  نُ وا بتغييرِ عاملٍ واحدٍ في التجربةِ الواحدةِ؛ لكيْ يتمكّ امُ ففِي تجاربِهم قَ
. لقدِ اكتشفَ العلماءُ أنَّ الماءَ الساخنَ في  ا مستقالًّ ى متغيِّرً ه يسمَّ وا بتغييرِ ي قامُ وا إليْها، والعاملُ الذِ لُ التِي توصّ
ها. ى هذهِ الظاهرةُ أثرَ ميمبا؛ نسبةً إلى الطالبِ التنزانيِّ الذي اكتشفَ دُ قبلَ الماءِ الباردِ. وتسمَّ بعضِ األحيانِ يتجمّ


ى الشيءُ  ا الشيءُ في نتائجِ التجربةِ؟ ويسمَّ . كيفَ يؤثّرُ هذَ ما أستخدمُ المتغيّراتِ أقومُ بتغييرِ شيءٍ واحدٍ عندَ
ا المتغيّرُ التابعُ تعتمدُ علَى  . والطريقةُ التِي يتغيَّـرُ بهَ ، والنتائجُ هيَ المتغيّرُ التابعُ ا مسـتقالًّ ه متغيّرً ي أغيّرُ الـذِ

 . ا المتغيّرُ المستقلُّ الطريقةِ التِي يتغيّرُ بهَ

ي يحتـاجُ إليهِ الماءُ  فـي هـذهِ التجربـةِ المتغيّرُ المسـتقلُّ هوَ درجةُ الحـرارةِ عندَ بدءِ التجربـةِ، والوقتُ الذِ
ا سـأعملُ على تغييرِ  . لذَ رُ التابعُ دَ هوَ المتغيّ ليتجمَّ

رُ  درجةِ حرارةِ الماءِ عندَ البدءِ وأسجلُ كيفَ يؤثّ
. دَ ي يحتاجُ إليهِ الماءُ ليتجمّ ا في الوقتِ الذِ هذَ

 
       
      

    

حةِ في الصفحةِ   أعملُ لوحةً كالموضّ  
لَ بياناتِي. المجاورةِ ألسجّ

ي يحتـاجُ إليهِ الماءُ  فـي هـذهِ التجربـةِ المتغيّرُ المسـتقلُّ هوَ درجةُ الحـرارةِ عندَ بدءِ التجربـةِ، والوقتُ الذِ
ا سـأعملُ على تغييرِ  . لذَ رُ التابعُ دَ هوَ المتغيّ ليتجمَّ

رُ  ُ كيفَ يؤثّ
ا سـأعملُ على تغييرِ  . لذَ  التابعُ

ُ
ا سـأعملُ على تغييرِ  . لذَ  التابعُ

ُدرجةِ حرارةِ الماءِ عندَ البدءِ وأسجلُدرجةِ حرارةِ الماءِ عندَ البدءِ وأسجل

. دَ ي يحتاجُ إليهِ الماءُ ليتجمّ ا في الوقتِ الذِ هذَ

 
       
      

    
      

    
      

حةِ في الصفحةِ  أعملُ لوحةً كالموضّ 

لَ بياناتِي. المجاورةِ ألسجّ


     



أضـعُ في أحـدِ األكوابِ ١٢٠ مل مـنَ الماءِ   
 .( ، وألصقُ عليهِ عبارةَ (ماءٌ سـاخنٌ السـاخنِ
وأضـعُ ١٢٠ مـل منَ المـاءِ الشـديدِ البرودةِ 
، وألصقُ عليهِ عبارةَ (ماءٌ شديدُ  في كوبٍ ثانٍ
البرودةِ). وأضعُ في الكوبِ الثالثِ ٨٠ مل منَ 
، وألصقُ  الماءِ الدافئِ  و٤٠ مل منَ الماءِ الباردِ
). وأضعُ في الكوبِ الرابعِ  عليهِ عبارةَ (ماءٌ دافئٌ
١٢٠ مل منَ الماءِ الشـديدِ البرودةِ و٤٠ مل

 .( ، وألصقُ عليهِ (ماءٌ باردٌ منَ الماءِ الدافئِ

لُ درجةَ حـرارةِ كلِّ كأسٍ منَ الماءِ في  أسـجّ  
. . إنَّ درجةَ الحرارةِ هنَا متغيرٌ مستقلٌّ الجدولِ

ه،  دِ في الوقتِ نفسِ أضعُ الكؤوس في المجمّ  
. ها قريبًا منْ بعضٍ مراعيًا أنْ يكونَ بعضُ

لُ بدايةَ  ، وأسـجّ دَ كلَّ ١٠ دقائقَ دُ المجمِّ أتفقّ  
 ، دِ ونهايتَهُ فـي كلِّ كأسٍ منَ الكؤوسِ التجمّ

. ى متغيراتٍ تابعةً ها تسمَّ وهذهِ كلُّ

 
: الباردُ أمِ الشـديدُ  دَ أوالً ي تجمّ مـا الماءُ الذِ  
؟ أعيدُ  البـرودةِ أمِ الدافـئُ أمِ المـاءُ السـاخنُ

ي. التجربةَ لتأكيدِ نتائجِ

فِ أثرِ ميمبا.  غيَّرَ العلماءُ المتغيرَ المستقلَّ لتعرُّ  
لتَ  ا يمكن أن أتعلم منَ النتائجِ التِي توصّ ماذَ

؟ إليْها؟ هلْ أثرَ ميمبا حقيقيٌّ فعالً

ا  عُ أنْ يحدثَ إذا اسـتخدمتُ جليدً مـاذا أتوقَّ  
ا اإلجـراءُ يعني  ا؟ هلْ هـذَ ا جـدًّ أو مـاءً حـارًّ
ه؟  االسـتمرارَ في تغييرِ المتغيِّرِ المستقلِّ نفسِ
المتغيرات وأسـجلُ البياناتِ حول  أستخدمُ
ني  االستقصاءِ. أستخدمُ هذهِ البياناتِ لتساعدَ

؟ دُ الماءُ علَى تطويرِ فكرةٍ حولَ كيفَ يتجمَّ
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يستند إىل نتائج بحوث تربوية ويشجع 

الطالب عىل التعلم.   
، ومعَ هذا فـإنَّ الطقسَ في أيِّ  يتغيَّـرُ الطقـسُ منْ يومٍ إلى آخـرَ
ةِ  لَّ . تتميَّزُ مدينةُ الرياضِ مثالً بقِ منطقةٍ يميلُ إلى اتباعِ نمطٍ معينٍ
زُ بانخفاضِ  ا.  كذلكَ تتميَّ ، وطقسٍ شديدِ الحرارةِ صيفً األمطارِ
. لذلكَ فإنَّ  ا في فصلِ الصيفِ ، وخصوصً الرطوبةِ طوالَ العـامِ

. المناخَ السائدَ في مدينةِ الرياضِ مناخٌ جافٌّ وحارٌّ

ناخُ بأنّه متوسطُ الحالةِ الجويةِ في مكانٍ ما خاللَ فترةٍ  يعرفُ المُ
زمنيـةٍ محددةٍ. ويُعدُّ كلٌّ منْ متوسـطِ درجةِ الحرارةِ ومتوسـطِ 

. هطولِ األمطارِ أكثرَ المتغيراتِ أهميةً في تحديدِ المناخِ

ـدُّ دوائرُ العـرضِ أكبرَ مؤثرٍ في المناخِ بسـببِ اعتمادِ المناخِ  عَ تُ
. وتقـعُ معظـمُ المملكةِ  علـى درجـةِ حرارةِ الشـعاعِ الشمسـيِّ
العربيةِ السعوديةِ ـ بحسبِ مقياسِ درجةِ الحرارةِ العالميِّ ـ في 
، ومعَ ذلكَ يمكنُ تقسـيمُ مناخِ المملكةِ  نطـاقِ المناخِ المداريِّ

إلى نطاقاتٍ مناخيةٍ محليةٍ محددةٍ.
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تعزز استيعاب املفاهيم.


وتدعيمها بالرسوم العلمية.
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التهيئة
إثارة اهتامم الطالب وهتيئتهم للدرس.

االستكشاف 
يتم  بحيث  عملية  بخربة  الطالب  تزويد 

تطوير مفهوم الدرس. 

ع اإلثراء والتوسّ
مـع  العامـة  العلميـة  األفـكار  ربـط 

.جماالت حياتية أخر

          
            

          
            

 



 

 

 


: جـوزيف  اكـتشفَ العالِمانِ
برستلي، وكارل فلهام شيله 
ا منَ الغازاتِ  ا جـديدً نـوعً
فـي الهـواءِ، وعندَ دراسـةِ 

 تكونُ  خصائصهِ الحظوا أنهُ عندَ ارتباطِ هذا الغازِ معَ عناصرَ أخرَ
، وهيَ كلمةٌ  وهُ األكسجينَ ، لذا سـمُّ المركباتِ الناتجةَ حمضيةً عادةً

." مضِ نُ الحَ ةٌ مِنْ عبارةٍ يونانيةٍ معناها "مكوّ مشتقّ

 
مـا رتّـب ديمتـري مندليـف بطاقـاتِ العناصـرِ  عندَ
إلنشـاءِ الجدولِ الدوريِّ عـامَ ١٨٦٩م، وجدَ فجوةً 
في ترتيبِها، فشـكَّ فـي أنَّ هناكَ بعـضَ العناصرِ التِي 
ـعَ مندليفُ أنَّ العناصرَ سـوفَ  . توقَّ لمْ تكتشـفْ بعدُ

ها. لؤُ ا ما، وأنَّ الفجواتِ سيتمُّ مَ تُكتشفُ يومً

ا قابالً لالشـتعالِ   عزلَ هنـري كافينديش عنصرً
"، ثمّ أعيدتْ تسميةُ العنصرِ باسمِ الهيدروجينِ  اهُ "الهواءَ المشتعلَ سمّ
نِ الماءِ عندَ  ما اكتشـفَ عالمٌ آخرُ أنَّ هذا العنصـرَ له عالقةٌ بتكوّ عندَ
اهُ هيدروجين، وهوَ عبارةٌ عنْ مقطعينِ  ، لذلكَ سـمّ ه معَ عنصرِ األكسـجينِ اتحادِ

نُ الماءِ. هيدرو- جين، ومعناهُ باليونانيةِ تكوُّ

 

 

 
 - استطاعَ العالِمُ همفري ديفي 
 ، رِ البورقِ لَ هذا العنصرِ مِنْ حجَ وعلماءُ آخرونَ فَصْ
جُ منها ملحُ  وهوَ االسمُ العربيُّ للصخورِ التي يُستخرَ
هُ  ا بأسماءٍ مختلفةٍ، واشتُهرَ استخدامُ رفَ قديمً ؛ وهوَ ملحٌ عُ البوركسِ
يَ العنصرُ البورونَ  ـمّ ، وقدْ سُ فـي التحنيطِ عندَ قدماءِ المصريينَ

جُ منها. نسبةً إلى االسمِ العربيِّ للحجارةِ التي يُستخرَ

 اكتشفَ فريقٌ 
ا العنصرَ بدراسـةِ  مـنَ العلماءِ هذَ
الحطـامِ الناتجِ عنِ انفجارِ القنبلةِ 

ا للعالمِ  ا االسمِ تقديرً هُ بهذَ وْ الهيدروجينيةِ. وسمَّ
ا العنصرُ لوقتٍ قصيرٍ  ألبرت أينشتاين. يوجدُ هذَ

. لَ إلى عناصرَ أخرَ قبلَ أنْ يتحوَّ

ا زالـتْ عمليةُ  ؛ فمَ الجـدولُ الـدوريُّ لمْ ينتـهِ بعدُ
. ففِي الخمسةِ والسبعينَ  إضافةِ العناصرِ مسـتمرةً
ا  ا جديدً ـا الماضيةِ أضيفَ أكثرُ مـنْ ٢٥ عنصرً عامً
ي أنَّ كلَّ ثالثِ  ا يعنـِ . وهذَ إلـى الجدولِ الـدوريِّ
ا  . لوْ اكتشفتَ عنصرً سنواتٍ يكتشفُ عنصرٌ واحدٌ

يهِ؟ ا تسمِّ ا فماذَ جديدً

أكتُب عن
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رِ وفهمِ  ني على تصوُّ ه يسـاعدُ عبـةِ في الصورةِ أعالَ نموذجُ اللُّ
صتُ أحـدَ أجزاءِ  . فلـو تفحَّ أشـياءَ مختلفـةٍ في هـذا الـدرسِ
 ، نُ منْ مجموعةٍ منَ القطعِ المتشابهةِ النموذجِ فسأجدُ أنَّهُ يتكوَّ
. ولو فككتُ  نَ الشـكلَ الذي أراهُ ها معَ بعضٍ لتكوِّ عَ بعضُ مِّ جُ
 . ها منْ بعضٍ اللعبـةَ وخلطتُ القطعَ فلنْ أسـتطيعَ تمييـزَ بعضِ

ها يمكنُ فهمُ مكوناتِ المادةِ. بالطريقةِ نفسِ

ى العناصرَ  نُ جميـعُ المـوادِّ مـنْ وحـداتٍ بنائيـةٍ تسـمَّ تتكـوَّ
ها إلى موادَّ أصغرَ  . العنصرُ مادةٌ نقيةٌ ال يمكنُ تجزئتُ الكيميائيةَ
عنْ طريقِ التفاعـالتِ الكيميائيةِ. ويَعـرفُ العلماءُ حتَّى اآلنَ 
نُ رمزُ  . يتكـوَّ ا.كلُّ عنصـرٍ له اسـمٌ ورمزٌ حوالـي ١١٨ عنصـرً
. ورموزُ بعضِ العناصرِ مأخوذةٌ  العنصـرِ منْ حرفٍ أوْ حرفيـنِ
، أو لغاتٍ أخر قديمةٍ. وعندَ  منْ أسـمائِها باللغةِ اإلنجليزيـةِ
دراسـةِ العناصـرِ يهتمُّ العلماءُ بالصفاتِ الثـالثِ التاليةِ: حالةِ 
العنصـرِ عندَ درجةِ حـرارةِ الغرفـةِ، وطريقةِ ارتبـاطِ العناصرِ 
اتِ  اتِ أو الالفلزّ ، وتصنيفِ العنصرِ من الفلزّ ها مع بعضٍ بعضِ
. توجدُ معظـمُ العناصرِ عندَ درجـةِ حرارةِ  اتِ أو أشـباهِ الفلـزّ
 ، هـا اآلخرُ في الحالةِ الغازيةِ الغرفـةِ في الحالةِ الصلبةِ، وبعضُ

والقليلُ منها في الحالـةِ السائلةِ.

بعـضُ العناصرِ تميلُ إلى االرتباطِ مـعَ عناصرَ أخر لتكوينِ 
ها،  ا مـنْ غيرِ ا كيميائيًّ مـوادَّ جديدةٍ. هـذهِ العناصرُ أكثرُ نشـاطً
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ا فـي الـفـضــاءِ  أكـثـرُ الـعناصـرِ شـيوعً

 . والهيليـومُ الهيدروجيـنُ  الخارجـيِّ 
لُ هذانِ العنصرانِ نحوَ ٠٫٩٨  ويشكِّ
ا على األرضِ فيعدُّ  . أمَّ منْ كتلةِ الكونِ

ا  الهيدروجينُ منَ العناصرِ الشائعةِ، وخصوصً
في الماءِ، في حينِ يوجدُ الهيليومُ بكمياتٍ قليلةٍ. 

 
عناصـرَ  فـإنَّ  الهيدروجيـنِ  إلـى  باإلضافـةِ 
األكســجينِ والسليكـــــونِ واأللومنيـــومِ 
والنيتروجيـنِ والحديدِ والكالسـيومِ منْ أكثرِ 
. وتبيِّنُ الرسومُ  ا على األرضِ العناصرِ شـيوعً
كميـاتِ هـذهِ العناصـرِ فـي الغـالفِ الجويِّ 
ويعتقـدُ  األرضيـةِ.  والقشـرةِ  والمحيطـاتِ 
نٌ مـنَ الحديدِ  العلمـاءُ أنَّ باطـنَ األرضِ مكوَّ

. لبِ المحاطِ بالحديدِ المنصهرِ الصّ

نُ  ، تتكوَّ وكمـا هـو الحالُ فـي جميـعِ المـوادِّ
. ويأتِي معظمُ  النباتاتُ والحيواناتُ منَ عناصرَ
.  إنَّ نحوَ  األكسـجينِ والهيدروجينِ منَ الماءِ
نُ منَ  ٠٫٦٠ منْ أوزانِ أجسام الحيواناتِ يتكوَّ
نُ معظمُ أجسـامِ الحيواناتِ منْ  المـاءِ! وتتكوَّ
عناصـرِ الكربونِ واألكسـجينِ والهيدروجينِ 
قليلـةٍ  وكميـاتٍ   ، والفوسـفورِ والنيتروجيـنِ 
ا الكالسـيومُ فيوجدُ  . أمَّ منَ الكلورِ والكبريتِ

. الكثيرُ منه في العظامِ واألسنانِ


 


  

















  










  
  
  
 

 

 

 









 

















      
          









  

 
    
       

 

       
         

 

   
     

      
   

H


1

Li


3

Na


11

Na


11

K


19

Rb


37

Cs


55

Fr


87

Be


4

Mg


12

Ca


20

Sr


38

Ba


56

Ra


88

Sc


21

Y


39

La


57

Ac


89

Ti


22

Zr


40

Hf


72

Rf


104

V


23

Nb


41

Ta


73

Db


105

Cr


24

Mo


42

W


74

Sg


106

Mn


25

Tc


43

Re


75

Bh


107

Fe


26

Ru


44

Os


76

Hs


108

Co


27

Rh


45

Ir


77

Mt


109

Ni


28

Pd


46

Pt


78

Cu


29

Ag


47

Au


79

Zn


30

Cd


48

Hg


80

Ds


110
Rg



111
Uub


112
Uut


113
Uuq


114
Uup


115
Uuh


116
Uus


117
Uuo


118

B


5

Al


13

Ga


31

In


49

Tl


81

C


6

Si


14

Ge


32

Sn


50

Pb


82

N


7

P


15

As


33

Sb


51

Bi


83

O


8

S


16

Se


34

Te


52

Po


84

F


9

Cl


17

Br


35

I


53

At


85

He


2

He


2

Ar


18

Kr


36

Xe


54

Ce


58

Th


90

Pr


59

Pa


91

Nd


60

U


92

Pm


61

Np


93

Sm


62

Pu


94

Eu


63

Am


95

Gd


64

Cm


96

Tb


65

Bk


97

Dy


66

Cf


98

Ho


67

Es


99

Er


68

Fm


100

Tm


69

Md


101

Ti


22

No


102

Lu


71

Lr


103

Rn


86



Ne


10

   
 

   
    

   

  
     


      

   

      
      
         
      

     
    
   

       
    

    
    

       








  

www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      

  
        
         

  
    
       

  

      

  

الرشح والتفسري
توضيح املفاهيم وجعل حمتو الدرس 

ا من خالل الكلامت والصور. مفهومً

التقويم
تقويم مد فهم الطالب، وإتاحة 

الفرصة إلعادة الرشح.

٣

٤










 يوضح بِنية المادة، والعناصر، والذرات. �

ي أجزاء الذرة. �  يُسمِّ

 يصف كيف تترتب العناصر في الجدول الدوري. �

 يصف بعض العناصر الشائعة وخواصها. �

: تقديم الدرس أوالً
� 

اعرض على الطالب قطعة من رقائق األلومنيوم، وناقش كيف 
يبدو أصغر جزء في قطعة األلومنيوم، ثم اسأل :

مـا الـذي يمكن أن تراه إذا اسـتطعت أن تنظـر داخل قطعة  �
األلومنيـوم؟ إجابـة حمتملة : تتكـون قطعـة األلومنيوم من 
دقائـق صغرية غري مرئية تُسـمى الـذرات، وهي تتكون من 

الربوتونات والنيوترونات، واإللكرتونات.

كيـف تصنّـف األلومنيـوم إذا علمـت أنه ال يمكـن جتزئته  �
إىل أجـزاء أصغر بالتفاعـالت الكيميائيـة؟ إجابة : يُصنف 

األلومنيوم عىل أنه عنرص.

كيـف يمكـن تصنيف األلومنيـوم بطريقة أخـر؟ إجابة :  �
يُصنف األلومنيوم عىل أنه  فلز.

ر للطالب أن هذا الدرس سيفسر المصطلحات العلمية الالزمة؛  فسّ
لمساعدتهم على فهم ما تحويه العناصر، وكيفية تصنيفها.

دع الطالب يتناقشوا في محتو "أنظر وأتساءل"، ثم اسأل: 

ملاذا ختتلف ألوان اإلضاءة يف األنابيب؟ إجابة حمتملة: قد  �
، ولكل غاز لون  تكـون األنابيب مملـوءةً بغازاتٍ خمتلفـةٍ

خمتلف عن اآلخر.

اكتـب األفـكار علـى السـبورة، وانتبـه إلـى أي مفاهيم غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.

          
            

 





 


اعـرض صـورةً لمواد فلزيـة مختلفة، وركـز على عنصـر األلومنيوم، ثم 

اسأل:

 .ما حالة األلومنيوم يف درجة حرارة الغرفة؟ صلب

  هل تتشابه مجيع املواد مع األلومنيوم؟ ال، ختتلف يف صفاهتا وحالتها يف
درجة حرارة الغرفة.

اطلـب إلى الطـالب ذكر أسـماء بعض العناصر الشـائـعة التي سـبق أن 
درسوها. (األكسجين، الحديد...).
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ثانيًا : تنفيذ الدرس


ص الصور والرسوم   اطلب إلى الطالب تفحّ
التوضيحيـة فـي الـدرس، ثم اسـألهم مـا الذي يعتقـدون أنهم 

ا على هذه التوضيحات. مونه في هذا الدرس اعتمادً سيتعلّ

اطلب إلـى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 اطلـب إلـى الطـالب مراجعـة المفـردات، وحدد 
الكلمـات غيـر المألوفـة لديهـم، ثم اطلـب إليهـم تعريف كل 

كلمة.



اطلب إلى الطـالب تعبئة 
المنظـم التخطيطي ٢ بعد 
دراسـة كل عنـوان رئيس 

في الدرس. ويمكنهم اسـتخدام أسـئلة "أختبر نفسي" لتحديد 
الفكرة الرئيسة والتفاصيل.

 
← 

ـا نقديـة معدنيـة، وأخبرهـم أنهـا  اعـرض علـى الطـالب قطعً
مصنوعة من العناصر التي تُصنَّف على أنها فلزات، ثم اسأل:

ما خصائص الفلزات؟ إجابات حمتملة: الصالبة، اللمعان،  �
يمكن إعادة تشكيلها.

ما العالقة بني الذرات والعنارص؟ الذرات هي الدقائق التي  �
ا لتكوين العنارص، اطلب إىل الطالب تلخيص ما  ترتبط معً

يعرفونه عن كل عنرص يقومون بدراسته. 



     
رِ وفهمِ  ني على تصوُّ ه يسـاعدُ عبـةِ في الصورةِ أعالَ نموذجُ اللُّ
صتُ أحـدَ أجزاءِ  . فلـو تفحَّ أشـياءَ مختلفـةٍ في هـذا الـدرسِ
 ، نُ منْ مجموعةٍ منَ القطعِ المتشابهةِ النموذجِ فسأجدُ أنَّهُ يتكوَّ
. ولو فككتُ  نَ الشـكلَ الذي أراهُ ها معَ بعضٍ لتكوِّ عَ بعضُ مِّ جُ
 . ها منْ بعضٍ اللعبـةَ وخلطتُ القطعَ فلنْ أسـتطيعَ تمييـزَ بعضِ

ها يمكنُ فهمُ مكوناتِ المادةِ. بالطريقةِ نفسِ

ى العناصرَ  نُ جميـعُ المـوادِّ مـنْ وحـداتٍ بنائيـةٍ تسـمَّ تتكـوَّ
ها إلى موادَّ أصغرَ  . العنصرُ مادةٌ نقيةٌ ال يمكنُ تجزئتُ الكيميائيةَ
عنْ طريقِ التفاعـالتِ الكيميائيةِ. ويَعـرفُ العلماءُ حتَّى اآلنَ 
نُ رمزُ  . يتكـوَّ ا.كلُّ عنصـرٍ له اسـمٌ ورمزٌ حوالـي ١١٨ عنصـرً
. ورموزُ بعضِ العناصرِ مأخوذةٌ  العنصـرِ منْ حرفٍ أوْ حرفيـنِ
، أو لغاتٍ أخر قديمةٍ. وعندَ  منْ أسـمائِها باللغةِ اإلنجليزيـةِ
دراسـةِ العناصـرِ يهتمُّ العلماءُ بالصفاتِ الثـالثِ التاليةِ: حالةِ 
العنصـرِ عندَ درجةِ حـرارةِ الغرفـةِ، وطريقةِ ارتبـاطِ العناصرِ 
اتِ  اتِ أو الالفلزّ ، وتصنيفِ العنصرِ من الفلزّ ها مع بعضٍ بعضِ
. توجدُ معظـمُ العناصرِ عندَ درجـةِ حرارةِ  اتِ أو أشـباهِ الفلـزّ
 ، هـا اآلخرُ في الحالةِ الغازيةِ الغرفـةِ في الحالةِ الصلبةِ، وبعضُ

والقليلُ منها في الحالـةِ السائلةِ.

بعـضُ العناصرِ تميلُ إلى االرتباطِ مـعَ عناصرَ أخر لتكوينِ 
ها،  ا مـنْ غيرِ ا كيميائيًّ مـوادَّ جديدةٍ. هـذهِ العناصرُ أكثرُ نشـاطً

       
     

  ←
  

←


 





  

  ←
  
  

  


ا ال تتجزأ، تسـمى  نمـوذج دالتـون: تتألف المـادة من دقائق صغيـرة جدًّ
 في الكتلة، بينما تختلف  الذرات. تتشابه ذرات العنصر الواحد وتتساوَ
ذرات العناصـر المختلفـة، وتتفاعـل ذرات العناصـر بعضهـا مع بعض 

بنسب ثابتة لتشكيل المركبات.

نموذج طومسون: الذرة كرة مصمتة موجبة الشحنة، تتخلل اإللكترونات 
السـالبة الـذرة كما تتخلـل البذور ثمـرة البرتقال، وتكون الـذرة متعادلة 

كهربيًّا.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين




توفر اسرتاتيجيات التدريس واخلربات 

.ا متعددة إلتقان املحتو التعليمية فرصً

الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 اطلـب إلـى الطـالب مراجعـة المفـردات، وحدد 
الكلمـات غيـر المألوفـة لديهـم، ثم اطلـب إليهـم تعريف كل 



← 

 الذرة. 

  

التفاصيلالفكرة الرئيسة

تتكون مراكـز الذرات من 
نواة حتتوي عىل بروتونات 

ونيوترونات.

تتحرك اإللكرتونات حول النواة.

معظم حجم الذرات فراغ.

 ال؛ ألن عنارص املادة الواحدة قد ترتبط  

بعنارص مواد أخر يرتبط بعضها ببعض أو مع غريها من 
ا. العنارص لتكوين مواد جديدة هلا صفات جديدة أيضً

 (أ) الجزيء  

 ( أ ) الفلزات.  

 وحدة البناء في المادة هي العنصر. 

       
ـا لألشـياء التـي اختارهـا  يجـب أن يتضمـن التقريـر وصفً
الطـالب، والفلـزات المصنوعـة منهـا، واسـتعماالتها فـي 

ا لطريقة الحياة من دونها. حياتهم اليومية، وتصورً

   
يلـزم الحصـول علـى٤٦ كجم مـن األكسـجين النقي٢٠٠ 

كجم من الهواء.

ثالثًا: خامتة الدرس


← 

اطلـب إلـى الطـالب التأمل فـي صـور الـدرس وملخصاتها؛ 
لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس.

    
انظـر التعليمـات الضرورية لعمل المطوية فـي مصادر المعلم 

في آخر الدليل.
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 اطلب إلى الطالب عمل قائمة من خمسة عناصر وردت 
في الدرس.

 اطلب إلـى الطالب عمل قائمـة بالعناصـر الفلزية التي 
وردت في الدرس.

 اطلب إلى الطالب عمل بحث عن العناصر النادرة التي 
يحتاجها جسم اإلنسان للمحافظة على صحة جيدة.




تركز عىل األفكار العامة واستيعاب املفاهيم 

. بشكلٍ متواصلٍ

١



٣





 

   

   

ةِ وشـحنةَ كلِّ جزءٍ.  يمثّلُ الشـكلُ التالي أجزاءَ الذرّ
، وأجيبُ عنِ السؤالينِ ١و٢. أدرسُ الشكلَ

ةِ؟ ا يلي يدور حولَ نواةِ الذرّ أيٌّ ممّ  ۱ 

الجزيءُأ. 
البروتونُب. 
النيوترونُج. 
اإللكترونُد. 

؟ ا يلي يَحملُ شحنةً موجبةً أيٌّ ممّ  ۲ 

الجزيءُأ. 
البروتونُب. 
النيوترونُج. 
اإللكترونُد. 

مـا التصنيـفُ األفضلُ للمـادةِ أوِ للمـوادِّ التي   ۳ 
نةِ في الشكلِ أدناه؟ نُ قطعةَ النقدِ المبيَّ تكوّ

فلزٌّأ. 
جزيءٌب. 
شبهُ فلزٍّج. 
ال فلزٌّد. 

يمثّلُ الشكلُ التالي توزيعَ العناصرِ في:  ٤ 

القشرة األرضيةأ. 
الغالفِ الجويُّ لألرضِب. 
أجسامِ الكائناتِ الحيةِج. 
مياهِ المحيطِد. 

نيوترونبروتون إلكترون




  
١٠٠ 

 _   ١   

  
١٠٠ 

 _ ٧٨    
١٠٠  

 _ ٢١   

   

: أدرسُ الشكلَ التاليَ  ٥ 

OO

مـا الوصـفُ األفضـلُ للتركيـبِ الـذي يمثّلُـه   
؟ الشكلُ

ةِ األكسجينِأ.  نواةُ ذرّ
ةُ األكسجينِ ب.  ذرّ
عنصرُ األكسجينِ ج. 
جزيءُ األكسجينِد. 

ني ألميّزَ  أيُّ االختباراتِ اآلتيةِ يُمكنُ أنْ تساعدَ  ٦ 
ا؟ ا أمْ ال فلزًّ ها فِلزًّ ما إذا كانتِ المادةُ التي أختبرُ

قُ المادةِ بالمطرقةِ الختبـارِ قابليَّتِها أ.  طَـرْ  
قِ للطرْ

شُ المادةِ بقطعةٍ منَ الزجاجِ الختبارِ ب.  خدْ  
شِ  قابليّتِها للخدْ

وضعُ المادةِ في الماءِ الختبارِ كثافتِها ج.   
إضافـةُ حمضِ الليمـونِ الختبارِ تفاعلِ د.   

. المادةِ معَ الحمضِ

؟  فُ الالفلزاتِ أيُّ العباراتِ اآلتيةِ تصِ  ۷ 

ها موصلةٌ للتيارِ الكهربائيِّأ.  جميعُ  
ها موادُّ صلبةٌب.  جميعُ  
توجـدُ في الحالـةِ الصلبةِ أوِ السـائلةِ أوِ ج.   

الغازيةِ
ها نشطةٌ كيميائيًّاد.  جميعُ  

  
تشـتركُ الفلزاتُ في مجموعـةٍ منَ الخصائصِ   ۸ 
. فأيُّ الخصائصِ  ها موادَّ مفيدةً لإلنسـانِ لُ تجعَ
ا لصناعةِ األسـالكِ  ا مالئمً تَجعـلُ النحاسَ فلزًّ
ا  ا مناسـبً ها تجعـلُ الذهبَ فلزًّ الكهربائيـةِ، وأيُّ

رُ إجابتِي. ؟ أفسّ لصناعةِ المجوهراتِ


١٧٦٢٧٦
٣٨٤٤٨٠
٧٦٦٨٤-٥٧٧
٧٨٦٨٨٥
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ى  . لِ تسمَّ  قدرةُ المادةِ على إعادةِ التشكُّ

.  توجدُ البروتوناتُ والنيوتروناتُ فـي 

ها إلى موادَّ أبسـطَ منها   المـادةُ التـي ال يمكنُ تجزئتُ
ى  . بالطرقِ الكيميائيةِ العاديةِ تسمَّ

، والتوصيـلُ للحرارةِ  ، وسـهولةُ التشـكيلِ  اللمعانُ
ـِ  . ها صفاتٌ ل والكهرباءِ، كلُّ

 أصغـرُ وحدةٍ في العنصر، وتحمـلُ صفاتِ العنصرِ  
ى  . تسمَّ

 شبهُ الفلزِّ لهُ خواصُّ بينَ الموادّ الموصلةِ والعازلةِ، 
لذا يكونُ  .
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يمثّلُ الشكلُ التالي توزيعَ العناصرِ في:  

القشرة األرضية
الغالفِ الجويُّ لألرضِ

أجسامِ الكائناتِ الحيةِ

   

  

      

؟  ه الصورةُ حُ  ما نوعُ التركيبِ الذي توضِّ  
ناتُهُ؟ وما مكوِّ

OO

ا من عنصرٍ  ا مصنوعً إذا اختبرتُ جسـمً  
. وقد وجدتُ أنَّ الجسمَ غيرُ موصلٍ  غيرِ  معلومٍ
 ، ، وينكسرُ بسهولةٍ ، وغيرُ المعٍ للتيارِ الكهربائيِّ

؟ نَ منهُ الجسمُ فكيفَ أصنّفُ العنصرَ المكوَّ

 لماذا يعدُّ اإلمسـاكُ بقضيبٍ    
؟ ا عندَ حدوثِ عاصفةٍ رعديةٍ ا خطيرً يٍّ سلوكً فلزِّ

تحكِي رغبتي في  أكتـبُ قصةً   
، وكيف  نْ بينِ مجموعةِ أوانٍ اختيـارِ إناءِ طهيٍ مِ
في صفاتِ كلٍّ منها،  د تعرّ اخترتُ أنسـبها لي بعَ

وتصنيفها.

مـا الصفةُ التي     
تظهرُ عىل الفلزِّ يف الصورةِ؟

رقِ والسحبِ         ب. املرونةُ  أ . القابليةُ للطَّ
 ج . التوصيلُ للكهرباءِ           د. الصدأُ

ا  إذَ الـذراتِ  رؤيـةُ  نـا  يمكنُ        
ها في  نا مجاهرَ عاديةً مثلَ التِي نسـتعملُ اسـتعملْ
؟  المدرسـةِ. هلْ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ أمْ خاطئةٌ

رُ إجابتِي. أفسّ

؟  كيفَ أصنِّفُ الموادَّ  

 
 . أبحثُ عنْ عنرصٍ

 

ا.. ١ أختارُ عنرصً
. كمْ بروتونًا . ٢ أبحثُ عنْ صفاتِ هذا العنرصِ

غليانِهِ  درجتَا  وما  ه؟  ذراتُ حتتوي  وإلكرتونًا 
؟ ، أم شبهُ فلزٍّ ، أم ال فلزٌّ هِ؟ وهلْ هوَ فلزٌّ وانصهارِ

، واستعامالتِهِ . ٣ العنرصِ تاريخِ هذا  أبحثُ عنْ 
الذي  والشخصُ  اكتشافِه،  زمنُ  حيثُ  منْ 
هِ، وهلْ هوَ جزءٌ منْ  ، ومكانُ وجودِ هُ اكتشفَ

تقنيةٍ معينةٍ؟
حولَ . ٤ مطويةٍ  لعملِ  بحثي  نتائجَ  أستعملُ 

، وأستعملُ الصورَ والرسومَ واجلداولَ  العنرصِ
واألشكالَ يف بحثي.


التقويم: يوفر كتاب الطالب ودليل التقويم تقويامً 
ن املهاممّ األدائية والتقويم التقليدي  ا يتضمَّ مستمرًّ

وتقويم جوانب متعددة من العمق املعريف.

    

 


لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ
            

ما يميـلُ عنصرٌ إلى االتحـادِ معَ عنصرٍ . ١ عندَ
: آخرَ فإنَّ هذا العنصرَ

قابلٌ للطفوِأ. 

نشطٌ كيميائيًّا ب. 

فلزُّج. 

صلبٌ عندَ درجةِ حرارةِ الغرفةِد. 

٢ .: ةِ العنصرِ منْ نُ نواةُ ذرّ تتكوّ
إلكتروناتٍ أ. 

بروتوناتٍ ونيوتروناتٍ ب. 

بروتوناتٍ وإلكتروناتٍ ج. 

نيوتروناتٍ وإلكتروناتٍد. 

ةِ بـ: . ٣ يمكن تشبيهُ الذرّ
اتِ أ.  النظامِ الشمسيَّ      ب. المجرّ

        ج.     الغيومِ                    د.  الشحناتِ الكهربائيّةِ

ـا لمركـبٍ ناتـجٍ عـنِ . ٤ عمـلَ طالـبٌ نموذجً
ارتباطِ الكربونِ معَ األكسـجينِ على النحوِ 

اآلتى:

االسمُ الصحيحُ لهذا المركبِ هوَ : 
أولُ أكسيدِ الكربونِ أ. 

كربونُ األكسجينِب. 

ثاني أكسيدِ الكربونِج. 

ثاني كربونِ األكسيدِد. 

A5AS_C09_L02_001_SC07

؟  . كيفَ يساعدُ نموذجُ الجدولِ الدوريِّ على معرفةِ خصائصِ العناصرِ التفكيرُ الناقدُ

أكسجين

كربون

أكسجين

تتـوزع العناصـر في الجدول الدوري في صفوف تُسـمى الدورات، وكل عمود فـي الجدول يحتوي على 

عناصر تتشابه في خصائصها الكيميائية، ويساعد الجدول على تصنيف العناصر إلى فلزات وأشباه فلزات  

وال فلزات. 

      

 


التاريخاالسماختبار الفصل أ

    
           

 

 

سيماتٌ شحنتُها سالبةٌ تدورُ حولَ نواةِ الذرةِ.. ١  جُ

٢ .. اتِ تتعرضُ  في البيئةِ الخارجيّةِ معظمُ الفلزّ

٣ .. اتِ  للتيارِ الكهربائيِّ أشباهُ الفلزّ

الكيميائيّـةِ . ٤ التفاعـالتِ  خـاللَ  منْهـا  أصغـرَ  شـيءٍ  إلـى  تجزئتُهـا  يمكـنُ  ال  التـي  ةُ  المـادّ
. ى  تسمَّ

مجموعـةُ العناصـرِ المعروفـةِ بــِ  في الجـدولِ الـدوريِّ تتميـزُ بقابليّـةِ التوصيلِ  . ٥
. ، والمرونةِ واللمعانِ

٦ .. ى  هُ تُسمّ أصغرُ وحدةٍ في العنصرِ تحملُ خصائصَ

سـيماتِ همـا البروتونـات . ٧ ى  ويحتـوي علـى نوعيـنِ مـنَ الجُ ةِ يُسـمّ مركـزُ الـذرّ
والنيوترونات. 

ا  .. ٨ ها وجعلِها أقلَّ سمكً ةِ دونَ كسرِ ى سهولةُ تشكيلِ المادّ تُسمّ

ا.. ٩ تينِ أو أكثرَ معً نُ  منَ اتّحادِ ذرّ يتكوّ

١٠ . . اتِ  اتِ والالفلزّ ى العناصرُ التي لها خصائصُ بينَ الفلزّ تُسمّ

اإللكترونات

للتآكل

شبه موصلة

العنصر

الفلزات

الذرة

النواة

قابلية الطرق والسحب

الجزيء

أشباه الفلزات
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يوفر دعامً وافيًا للمعلم



ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلب إلى الطالب قراءة العناوين الرئيسـة في 
الـدرس، وناقشـهم في عالقة هذه األسـئلة بالطقس، واسـألهم 

ماذا يتوقعوا أن يتعلموه من هذا الدرس؟

اطلـب إلى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 ،  كلـف الطـالب قـراءة المفـردات بصـوت عـالٍ
ـا فـي تعريف المفـردات في أثناء سـير الدرس،  والمشـاركة معً

واكتب اإلجابات على السبورة.

 

م  كلِّـف الطالب تعبئـة المنظّ
التخطيطيّ ٧ بعد دراسـة كل 
عنـوان رئيـس فـي الـدرس، 
بأسـئلة  االسـتعانة  ويمكـن 

«أختبر نفسي» الواردة في الدرس.

  
� 

اطلب إلى الطالب أن يناقشـوا كيفية وصول أشـعة الشمس إلى 
األرض، ثمّ اسأل:

أي مناطق األرض تسـقط عليها أشـعة الشمس مبارشة أكثر  �
ما يمكن؟ عىل خط االستواء.

لمـاذا تكون درجات الحـرارة منخفضــة عند القطبين؟ ألن  �
زاوية ميل أشـعة الشمس كبيرة (أفقية على السطح)، فتتوزع 

الطاقة الشمسية على مساحة أكبر.



 كلـام ازداد ميـل األشـعة التـي تصـل سـطح األرض 
ازدادت املساحة التي تغطيها هذه األشعة.

 


تقع طبقة األيونوسفير بين طبقتي الستراتوسفير واألكسوسفير، وتبدأ من 
ارتفاع ٦٠-٨٠ كلم فوق سطح األرض، وتمتد حتى ١٠٠٠ كلم . وهذه 
ا بسبب الجزيئات والذرات  الطبقة من الغالف الجوي مشـحونة كهربائيًّ
التي تمتص األشعة الشمسية العالية الطاقة، فتصبح متأينة. كما تعكس هذه 
الطبقة األمواج الراديوية، وتسمح بنقل األمواج إلى مسافات بعيدة. وعندما 
تتداخل الجزيئات المشحونة في الرياح الشمسية مع الحقل المغناطيسي 
لألرض يظهر ما يُسمى الضوء الشمالي والجنوبي (أضواء الشفق القطبي).

  ملزيد من املعلومات أرجع إىل اخللفية العلمية يف هناية 
www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين



    
؛ حيثُ  كانَ الجوُّ جميالً في أحدِ أيامِ الربيعِ في مدينةِ الرياضِ
كانـتْ درجـةُ الحـرارةِ نحـوَ ٢٢ درجـة سلسـيوس، وعندما 
ـه  تحدثـتُ إلـى صديقـي إبراهيـمَ في موسـكو في اليومِ نفسِ
نـي أنَّ درجـةَ الحـرارةِ هنـاكَ بلغتْ ٢درجة سلسـيوس  أخبرَ

تقريبًا! ما الذي يجعلُ الرياضَ أكثرَ دفئًا منْ موسكو؟ 

عُ أشعةُ الشمسِ على األرضِ تدفئُ طاقةُ الشمسِ  ما تسـطَ عندَ
ى الطاقةُ الشمسـيةُ التي تصلُ كوكبًا ما  . وتسمَّ سـطحَ األرضِ
ها  نُ اإلشعاعُ الشمسيُّ األماكنَ كلَّ . وال يُسخِّ اإلشعاعَ الشمسيَّ
على األرضِ بدرجاتٍ متساويةٍ. ويرجعُ أحدُ أسبابِ اختالفِ 
درجاتِ الحرارةِ إلى شـكلِ األرضِ الذي يشـبهُ الكرةَ تقريبًا.

 

  

  ←

    

←
 




 


 


  ←


 

  



� 
وجـه انتبـاه الطـالب إلـى الصـور واألشـكال فـي الصفحتيـن 

١٣،١٢، ثمّ اسأل:

يف الشـكل، أين تسـقط أشـعة الشـمس مبـارشة ؟ عىل خط  �
االستواء.

أي رسـم يُظهـر زاوية سـقوط األشـعة عىل خط االسـتواء؟  �
الشكل الذي يبني األشعة العمودية 90˚.

كيف تقارن كمية الطاقة احلرارية الشمسية عند خط االستواء  �
بنظريهتـا عند القطبـني؟ كمية الطاقة احلرارية الشمسـية عند 
األقطاب هي نفسـها عند خط االستواء، ولكن انحناء سطح 

األرض يؤثر يف ميل أشعة الشمس.

← 

اإلشـعاع الشمسي اإلشـعاع عمليـة ينتقـل بها ضوء الشـمس، 
وكلمة شمسي نسبة إلى الشمس؛ ألنها مصدر األشعة.


 مدينـة الرياض أقرب إىل خط االسـتواء من موسـكو  •

وتكون أشـعة الشمس عليها مبارشة تقريبًا؛ أي تغطي مساحة 
قليلـة. بينام موسـكو األبعد عن خط االسـتواء وتكون أشـعة 

الشمس عليها أفقية تقريبًا وتغطي مساحات كبرية.
عند القطبني. • ا لمبدأ الفروق الفردية من خالل: تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

دعـم إضــايف كلـف الطـالب تسـليط الضـوء علـى السـبورة 
بصورة مباشـرة ورسم دائرة حوله، ثم تسـليط الضوء على السبورة على 
ف الدائرة التي  نحـوٍ مائل ورسـم دائرة حوله، ثـم مقارنـة الدوائر وتعـرّ

ا. كانت فيها طاقة الضوء أكثر تركيزً

إثــــــراء اطلـب إلـى الطـالب تحديد خط العـرض الذي 
تقـع عليـه مدينتهم، ثم مقارنة زاوية ميل األشـعة على مدينتهم مع زاوية 

ميل األشعة على خط االستواء.



ى خـطَّ  يمـرُّ بمنتصـفِ األرضِ خـطٌّ وهمـيٌّ يسـمَّ
االسـتواءِ. تصلُ أشـعةُ الشـمسِ إلى خطِّ االسـتواءِ 

والمناطقِ القريبةِ منهُ بشكلٍ عموديٍّ تقريبًا.

ما  أتخيَّلُ أشعةَ الشمسِ وكأنَّها حزمةٌ منَ الضوءِ، عندَ
تسقطُ حزمةُ الضوءِ فوقَ منطقةِ خطِّ االستواءِ تصنعُ 
شـكلَ دائرةٍ. وألنَّ سطحَ األرضِ منحنٍ فإنَّ األشعةَ 

ما اقتربنا من خطِّ االستواءِ. تكونُ مائلةً كلَّ

، لذا  ـه مـنَ الطاقةِ تحملُ حزمةُ األشـعةِ المقدارَ نفسَ
ها حزمةُ األشـعةِ في مسـاحةٍ  زُ الطاقةُ التي تحملُ تتركّ
ـه  عُ القدرُ نفسُ ، بينَما يتوزَّ صغيرةٍ عندَ خطِّ االسـتواءِ
نَا شـمالَ  ما اتّجهْ مـنَ الطاقةِ على مسـاحاتٍ أكبرَ كلَّ

ـمنا سـطحَ األرضِ  خطِّ االسـتواءِ أو جنوبَه. ولو قسَّ
إلـى أجزاءٍ صغيـرةٍ متسـاويةٍ  فـإنَّ نصيـبَ األجزاءِ 
البعيدةِ عنْ خطِّ االستواءِ منَ الطاقةِ سيكونُ أقلَّ منْ 
، أيْ أنَّ المناطقَ البعيدةَ  نصيـبِ األجزاءِ القريبةِ منـهُ
ها كميةٌ  لُ عنْ خطِّ االستواءِ شماالً أوْ جنوبًا سوفَ يَصِ
 . أقلُّ منَ الطاقةِ. وتعدُّ مدينةُ موسكو مثاالً على ذلكَ

 
          

   

        
    

            
           

     



˚  ˚  ˚  ˚  

 

زاوية ميل أشـعة الشمس كبيرة (أفقية على السطح)، فتتوزع 
الطاقة الشمسية على مساحة أكبر.

لألرض يظهر ما يُسمى الضوء الشمالي والجنوبي (أضواء الشفق القطبي).

الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين 



ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلب إلى الطالب قراءة العناوين الرئيسـة في 
الـدرس، وناقشـهم في عالقة هذه األسـئلة بالطقس، واسـألهم 

ماذا يتوقعوا أن يتعلموه من هذا الدرس؟

اطلـب إلى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 ،  كلـف الطـالب قـراءة المفـردات بصـوت عـالٍ
ـا فـي تعريف المفـردات في أثناء سـير الدرس،  والمشـاركة معً

واكتب اإلجابات على السبورة.

 

م  كلِّـف الطالب تعبئـة المنظّ
التخطيطيّ ٧ بعد دراسـة كل 
عنـوان رئيـس فـي الـدرس، 
بأسـئلة  االسـتعانة  ويمكـن 

«أختبر نفسي» الواردة في الدرس.

  
� 

اطلب إلى الطالب أن يناقشـوا كيفية وصول أشـعة الشمس إلى 
األرض، ثمّ اسأل:

أي مناطق األرض تسـقط عليها أشـعة الشمس مبارشة أكثر  �
ما يمكن؟ عىل خط االستواء.

لمـاذا تكون درجات الحـرارة منخفضــة عند القطبين؟ ألن  �
زاوية ميل أشـعة الشمس كبيرة (أفقية على السطح)، فتتوزع 

الطاقة الشمسية على مساحة أكبر.



 كلـام ازداد ميـل األشـعة التـي تصـل سـطح األرض 
ازدادت املساحة التي تغطيها هذه األشعة.

 


تقع طبقة األيونوسفير بين طبقتي الستراتوسفير واألكسوسفير، وتبدأ من 
ارتفاع ٦٠-٨٠ كلم فوق سطح األرض، وتمتد حتى ١٠٠٠ كلم . وهذه 
ا بسبب الجزيئات والذرات  الطبقة من الغالف الجوي مشـحونة كهربائيًّ
التي تمتص األشعة الشمسية العالية الطاقة، فتصبح متأينة. كما تعكس هذه 
الطبقة األمواج الراديوية، وتسمح بنقل األمواج إلى مسافات بعيدة. وعندما 
تتداخل الجزيئات المشحونة في الرياح الشمسية مع الحقل المغناطيسي 
لألرض يظهر ما يُسمى الضوء الشمالي والجنوبي (أضواء الشفق القطبي).

  ملزيد من املعلومات أرجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين



    
؛ حيثُ  كانَ الجوُّ جميالً في أحدِ أيامِ الربيعِ في مدينةِ الرياضِ
كانـتْ درجـةُ الحـرارةِ نحـوَ ٢٢ درجـة سلسـيوس، وعندما 
ـه  تحدثـتُ إلـى صديقـي إبراهيـمَ في موسـكو في اليومِ نفسِ
نـي أنَّ درجـةَ الحـرارةِ هنـاكَ بلغتْ ٢درجة سلسـيوس  أخبرَ

تقريبًا! ما الذي يجعلُ الرياضَ أكثرَ دفئًا منْ موسكو؟ 

عُ أشعةُ الشمسِ على األرضِ تدفئُ طاقةُ الشمسِ  ما تسـطَ عندَ
ى الطاقةُ الشمسـيةُ التي تصلُ كوكبًا ما  . وتسمَّ سـطحَ األرضِ
ها  نُ اإلشعاعُ الشمسيُّ األماكنَ كلَّ . وال يُسخِّ اإلشعاعَ الشمسيَّ
على األرضِ بدرجاتٍ متساويةٍ. ويرجعُ أحدُ أسبابِ اختالفِ 
درجاتِ الحرارةِ إلى شـكلِ األرضِ الذي يشـبهُ الكرةَ تقريبًا.

 

  

  ←

    

←
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← 

ا من حيث  ح للطالب أن الرياح العالمية رياح منتظمة نسبيًّ وضّ
اتجـاه ومكان حدوثها . تأكد من أنهـم يعرفون أن اتجاه الرياح 

يدل على الجهة التي تتشكل فيها وتهبّ منها، ثمّ اسأل:

ن حرارة أشعة الشمس  � لماذا تحدث الرياح العالمية؟ تسـخّ
المناطـق الواقعـة علـى خـط االسـتواء أكثـر مـن المناطق 

القطبية.

ر الطالب أن الرياح المحلية تهب فوق مناطق صغيرة، وهي  ذكّ
ليست منتظمة الحدوث، كما أن حدوثها غير متوقع، ثمّ اسأل:

مـا الذي يسـبب الرياح المحلية؟ مناطق مختلفة من سـطح  �
األرض تسخن بفعل الشمس بدرجات غير متساوية.

← 

الريـاح العاملية. ناقـش مع الطالب الفـرق بـني املنظور العاملي 
واملنظـور املحيل إىل يشء ما. ووضح هلـم أن الرياح العاملية هتب 
عىل مناطق شاسعة، وهي ريـاح منتظمة احلـدوث واجتـاه هبوهبا 

متوقع.

ـه انتباه الطالب إلـى المصطلحات الـواردة في الصفحتين  وجّ
١٨ - ١٩ (الريـاح المحليـة، نسـيم البر، نسـيم الجبل، نسـيم 
ص ما يعرفونه عن الرياح  الوادي) واطلب إليهم كتابة فقرة تلخّ

المحلية.

← 

المكتبـة،  اسـتخدام  الطـالب  إلـى   اطلـب 
والمجالت، والصحف اليومية، واإلنترنت؛ للبحث عن طريقة 
قيـاس العلمـاء سـرعة الريـاح، مسـتخدمين أدوات وتقنيـات 
مثـل: األنيمومتر، والمـراوح الهوائيـة، والمناطيـد، والرادار، 

والصواريخ، واألقمار االصطناعية.

ـه انتبـاه الطالب إلى دراسـة الشـكل فـي الصفحة ١٨،  التلخيـص. وجّ
ومناقشة اتجاه حركة الرياح العالمية في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

مستو مبتدئ كلّـف الطـالب تسـمية الريـاح التـي تهـب على 
مساحات كبيرة من الكرة األرضية. رياح عالمية.

مستو عادي كلّـف الطالب وصف حركة الريـاح العالمية في 
نصفـي الكرة الشـمالي والجنوبي. تتحرك الريـاح العالمية من األقطاب 
نحو خط االسـتواء في اتجاه عقارب السـاعة في نصف الكرة الشمالي، 

وفي اتجاه عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي.

مستو متقدم كلّـف الطالب كتابة عبارة تفسـر حـدوث الرياح 
ن سطح األرض  العالمية. تحدث الرياح العالمية ألن الشـمس ال تسـخّ

بالتساوي.



      
 

ـا تنقـلُ البضائعَ حولَ  كانتِ السـفنُ الشـراعيةُ قديمً
كُ مدفوعةً بالرياحِ التي تهبُّ بينَ خطِّ  ، وتتحرَّ العالـمِ
، وكذلـكَ بينَ  االسـتواءِ وخـطّ عـرضِ ٣٠ ْ شـماالً
٣٠ ْ جنوبًا والتي عرفتْ بالرياحِ  خطِّ االسـتواءِ وخطِّ
ى  التجاريـةِ. وهذه الريـاحُ جزءٌ منْ نظامِ رياحٍ يسـمَّ
، وهيَ رياحٌ تهبُّ باستمرارٍ لمسافاتٍ  ةَ الرياحَ العالميّ

طويلةٍ في اتجاهاتٍ معينةٍ معروفةٍ.

نُ الهواءَ حولَ  تنشأُ الرياحُ العالميةُ ألنَّ الشمسَ تسخِّ
المناطـقِ القريبةِ منْ خطِّ االسـتواءِ أكثرَ منَ المناطقِ 
، فيرتفعُ الهواءُ الساخنُ إلى أعلى، ويحلُّ  البعيدةِ عنهُ

. ه الهواءُ الباردُ محلَّ

   
٥٠ _ ١٠٠   من أشـعةِ الشـمسِ التـي تعبرُ الغالف  يصـلُ نحوُ   
لُ اليابسـةُ  ، الذي تشـكّ يَّ إلـى سـطحِ األرضِ الجـوّ

.   ٧٥ _ ١٠٠ ٢٥ _ ١٠٠   منه، وتغطي المياهُ حوالَيْ    حوالَـيْ   

نُ كلٌّ منهما؟ تنشـأُ الرياحُ  مـاذا يحدثُ عندما يسـخَّ
. ترسـلُ الشـمسُ أشـعتها خاللَ النهارِ إلى  المحليةُ
ـا  ، فتسـخنُ اليابسـةُ أسـرعَ مـنَ الميـاهِ، ممّ األرضِ
دُ  ي إلى تسـخينِ الهـواءِ المالمـسِ لهـا، فيتمدَّ يـؤدِّ
ـه، ويرتفعُ إلى أعلـى؛ لذا يقـلّ الضغطُ  وتقـلُّ كثافتُ
، فيندفعُ الهواءُ الباردُ منَ البحرِ  يُّ فوقَ اليابسـةِ الجوِّ
ا  ا لطيفً بًا نسـيمً ، مسـبِّ ليحـلَّ محـلَّ الهـواءِ السـاخنِ

. ى نسيمَ البحرِ يسمَّ

ـا في أثنـاءِ الليـلِ فيبردُ سـطحُ األرضِ أسـرعَ منَ  أمّ
الميـاهِ، فيكـونُ الهـواءُ المالمـسُ للمياهِ أكثـرَ دفئًا، 
، فيرتفعُ  ه أقلَّ ، لذا تكونُ كثافتُ والضغطُ الجويُّ أقـلَّ
إلى أعلى، ويندفعُ الهواءُ منَ اليابسةِ في اتجاهِ المياهِ 

. ى نسيمَ البرِّ ا يسمَّ ا نسيمً ـً ن مكوّ

نًا ما  ا في المناطـقِ الجبليـةِ مكوِّ ويحـدثُ ذلـكَ أيضً
. وهمـا تيارانِ  ى نسـيمَ الوادي ونسـيمَ الجبـلِ يسـمّ
؛ ففـي الصباحِ  ـانِ بالمناطـقِ الجبليـةِ هوائيـانِ خاصَّ
؛  تسخنُ قممُ وسفوحُ الجبالِ بسرعةٍ أكبرَ منَ الوديانِ
دُ الهواءُ ويصعدُ  ، فيتمدَّ ألنَّها مواجهةٌ ألشعةِ الشمسِ
هُ الهواءُ الباردُ القادمُ منَ الوادِي  إلى أعلى، ويحلُّ محلَّ

ى نسيمَ الوادي. على شكلِ تياراتٍ هوائيةٍ تسمَّ

  

   

   

  

 

 

 



     

  

  

لألرض يظهر ما يُسمى الضوء الشمالي والجنوبي (أضواء الشفق القطبي).

  ملزيد من املعلومات أرجع إىل اخللفية العلمية يف هناية 
الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين 

ميل األشعة على خط االستواء.



� 
وجـه انتبـاه الطـالب إلـى الصـور واألشـكال فـي الصفحتيـن 

١٣،١٢، ثمّ اسأل:

يف الشـكل، أين تسـقط أشـعة الشـمس مبـارشة ؟ عىل خط  �
االستواء.

أي رسـم يُظهـر زاوية سـقوط األشـعة عىل خط االسـتواء؟  �
الشكل الذي يبني األشعة العمودية 90˚.

كيف تقارن كمية الطاقة احلرارية الشمسية عند خط االستواء  �
بنظريهتـا عند القطبـني؟ كمية الطاقة احلرارية الشمسـية عند 
األقطاب هي نفسـها عند خط االستواء، ولكن انحناء سطح 

األرض يؤثر يف ميل أشعة الشمس.

← 

اإلشـعاع الشمسي اإلشـعاع عمليـة ينتقـل بها ضوء الشـمس، 
وكلمة شمسي نسبة إلى الشمس؛ ألنها مصدر األشعة.


 مدينـة الرياض أقرب إىل خط االسـتواء من موسـكو  •

وتكون أشـعة الشمس عليها مبارشة تقريبًا؛ أي تغطي مساحة 
قليلـة. بينام موسـكو األبعد عن خط االسـتواء وتكون أشـعة 

الشمس عليها أفقية تقريبًا وتغطي مساحات كبرية.
عند القطبني. • ا لمبدأ الفروق الفردية من خالل: تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

دعـم إضــايف كلـف الطـالب تسـليط الضـوء علـى السـبورة 
بصورة مباشـرة ورسم دائرة حوله، ثم تسـليط الضوء على السبورة على 
ف الدائرة التي  نحـوٍ مائل ورسـم دائرة حوله، ثـم مقارنـة الدوائر وتعـرّ

ا. كانت فيها طاقة الضوء أكثر تركيزً

إثــــــراء اطلـب إلـى الطـالب تحديد خط العـرض الذي 
تقـع عليـه مدينتهم، ثم مقارنة زاوية ميل األشـعة على مدينتهم مع زاوية 

ميل األشعة على خط االستواء.



ى خـطَّ  يمـرُّ بمنتصـفِ األرضِ خـطٌّ وهمـيٌّ يسـمَّ
االسـتواءِ. تصلُ أشـعةُ الشـمسِ إلى خطِّ االسـتواءِ 

والمناطقِ القريبةِ منهُ بشكلٍ عموديٍّ تقريبًا.

ما  أتخيَّلُ أشعةَ الشمسِ وكأنَّها حزمةٌ منَ الضوءِ، عندَ
تسقطُ حزمةُ الضوءِ فوقَ منطقةِ خطِّ االستواءِ تصنعُ 
شـكلَ دائرةٍ. وألنَّ سطحَ األرضِ منحنٍ فإنَّ األشعةَ 

ما اقتربنا من خطِّ االستواءِ. تكونُ مائلةً كلَّ

، لذا  ـه مـنَ الطاقةِ تحملُ حزمةُ األشـعةِ المقدارَ نفسَ
ها حزمةُ األشـعةِ في مسـاحةٍ  زُ الطاقةُ التي تحملُ تتركّ
ـه  عُ القدرُ نفسُ ، بينَما يتوزَّ صغيرةٍ عندَ خطِّ االسـتواءِ
نَا شـمالَ  ما اتّجهْ مـنَ الطاقةِ على مسـاحاتٍ أكبرَ كلَّ

ـمنا سـطحَ األرضِ  خطِّ االسـتواءِ أو جنوبَه. ولو قسَّ
إلـى أجزاءٍ صغيـرةٍ متسـاويةٍ  فـإنَّ نصيـبَ األجزاءِ 
البعيدةِ عنْ خطِّ االستواءِ منَ الطاقةِ سيكونُ أقلَّ منْ 
، أيْ أنَّ المناطقَ البعيدةَ  نصيـبِ األجزاءِ القريبةِ منـهُ
ها كميةٌ  لُ عنْ خطِّ االستواءِ شماالً أوْ جنوبًا سوفَ يَصِ
 . أقلُّ منَ الطاقةِ. وتعدُّ مدينةُ موسكو مثاالً على ذلكَ
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يصف كالًّ من اململكة والنوع. �

يصـف املخلوقات احلية يف كل من اململكـة النباتية واململكة  �
احليوانية ومملكة البدائيات ومملكة البكترييا ومملكة الفطريات.

: تقديم الدرس أوالً
� 

ناقش الطالب في كيفية تنظيم األشـياء في المطبخ، واطلب إلى 
أحدهم وصف طريقة تنظيم األشياء في مطبخ منزله. ثم ناقشهم 
في األسـباب التي تدعوهـم إلى عمل ذلك، مثل توفير مسـاحة 

أكبر، أو سهولة إيجاد األشياء، أو تسهيل العمل، ثم اسأل:

هـل يتم وضع األشـياء في المطبخ في مجموعات بحسـب  �
تشابهها أم اختالفها؟ بحسب تشابهها.

فـي  � الحيـة  المخلوقـات  لوضـع  الفضلـى  الطريقـة  مـا 
مجموعات؟ بحسب تشابهها.

اذكـر بعض مجموعـات المخلوقات الحيـة؟ إجابات محتملة: 
الحيوانات، النباتات، الفطريات، الطالئعيات، البكتيريا.

دع الطالب يتناقشـوا حول محتو (أنظر وأتساءل)، ثم 
اسأل:

الحيَّـة  � المخلوقـات  هـذه  العلمـاء  يصنـف  كيـف 
جميعهـا؟ يصنـف العلمـاء المخلوقات الحيـة بناءً 
على تشابهها في بعض الخصائص، مثل الخصائص 
الجسمية، أو بحسـب طريقة حصولها على الطعام، 

أو طريقة تكاثرها، أو مكان عيشها.
اكتـب األفكار على السـبورة، وانتبه إلـى أي مفاهيم غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.



ابدأ بعرض توضيحي

ا من  ع الطـالب للعمل يف جمموعات، ودع كالًّ منهم خيتار قلامً واحدً وزّ

أقالمهم، واطلب إليهم تصنيف أقالمهم، ثم اسأل:

إجابات حمتملة:     ما اخلصائص التي استخدمتها لتصنيف األقالم؟ 
اللون، الطول، النوع.

إجابة  األقالم؟  تصنيف  عىل  اآلخرين  مع  النقاش  ساعدك  كيف     
حمتملة: فكر بعض الطالب يف خصائص أخر، وبعضهم اآلخر 

ساعدين عىل تنظيمها بحسب تشاهبها واختالفها.



هـل يتم وضع األشـياء في المطبخ في مجموعات بحسـب �

فـي  الحيـة  المخلوقـات  لوضـع  الفضلـى  الطريقـة  مـا 
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ثالثًا: خامتة الدرس


ر    ← ملخص مصوّ
وجه انتباه الطالب إىل الصور وملخصاهتا، ملراجعة أهم األفكار 

التي وردت يف الدرس.

 
 

آخر  يف  املعلم  مصادر  يف  املطوية  لعمل  الالزمة  التعليامت  انظر 
الدليل.

أفكر، وأحتدث، وأكتب   ←
 التكاثر الخضري.  

 

ينمو برعم صغري عىل جسم  املخلوق األب

قد ينفصل الربعم

ا عنه ا باألب أو بعيدً ينمو الربعم  ملتصقً

ن التكاثـر الجنسـي أبنـاء يحملون     يكـوّ
صفات جديدة تتكيف بشكل أفضل مع التغيرات البيئية.
.  (ب) ينتجون عن أبٍ واحدٍ 

 يمكـن أن تتكاثـر المخلوقـات الحية  
ا فقط. ومن طرق  ا، وهو تكاثـر يتطلب أبًا واحـدً الجنسـيًّ
التكاثر الجنسي: االنقسام، والتبرعم، والتكاثر الخضري. 
ا، وهذا النوع من التكاثر  كما تتكاثر المخلوقات الحية جنسيًّ
يتطلـب وجود أبوين اثنين، حيث يندمج مشـيج مذكر من 

األب مع مشيج مؤنث من األم إلنتاج بويضة مخصبة.

تقبـل جميع تقارير الطالب التي تشـمل معلومات عن النعجة 
دوللي؛ كتاريخ والدتها وتاريخ موتها.

 
عدد ذكور النحل= ٧٥٠ ذكر نحل.



 كلّف الطالب كتابة وصف للتكاثر الجنسي والالجنسي 
بأسلوبهم الخاص أو بلغتهم الخاصة.

 كلّف الطالب عمل جدول للمقارنة بين عمليات التكاثر 
الجنسي وعمليات التكاثر الالجنسي.

ـص خصائص األنواع   كلّف الطالب عمـل جدول يُلخّ
المختلفة من التكاثر الالجنسـي: االنقسـام، التبرعم، التكاثر الخضري، 

وخصائص التكاثر الجنسي.
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ممالُك

وحيدُة الخليَُّة

المملكُة النباتيُة 
والمملكُة الحيوانيُة
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ملعرفة مد استعداد الطالب 

للدرس.


للتأكد من فهم الطالب واستيعاهبم يف 

أثناء الدرس.


ملعرفة مد تعلم الطالب.


يوفر دليل التقويم اختبارين متكافئني 

لكل فصل.


ا،  يمكن استخدامه بوصفه تقويامً ختاميًّ
أو االستعانة بفقراته يف التقويم التكويني.




عرب املوقع اإللكرتوين:

www.obeikaneducation.com

 

   

    

    

  
       
     

 

   
    

 

  
     
       

  

       
     

   
     

    

أداةٌ تعمـلُ على تغييرِ مقدارِ القوةِ   
ها. واتجاهِ

ى  منْ أشكالِ الطاقةِ شكلٌ يسمَّ

ى كميـةُ الطاقـةِ المسـتعملةِ إلنجـازِ عمـلٍ ما  تسـمَّ


  جـزءُ اآللـةِ البسـيطةِ الـذي يؤثـرُ فيـهِ الجهـدُ هـوَ


ا  مـا نجمعُ آلتينِ أو أكثرَ منَ اآلالتِ البسـيطةِ معً  عندَ
فإنَّنا نحصلُ على

فُ النسـبةُ بينَ ذراعِ القـوةِ الناتجـةِ (المقاومةِ)  عـرَ  تُ
بــ   ( المبـذولَ (الجهـدَ  المبذولـةِ  القـوةِ  وذراعِ 



 إذا كانَ للعجلـةِ قضيـبٌ يـدورُ حـولَ محـورٍ فـإنَّ 
 المحورَ يعدُّ 

لُ منْ شكلٍ   الطاقةُ ال تفنَى وال تُستحدثُ ولكنَّها تتحوَّ
ِ ، وهذا ما يعرفُ بـ  إلى آخرَ
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؟  كيفَ نستعملُ الطاقةَ إلنجازِ الشغلِ

      

 كيفَ يمكنُ      
رَ في جسمٍ دونَ أنْ تبذلَ شغالً عليهِ؟ لقوةٍ أنْ تؤثِّ

 مـا نـوعُ الطاقـةِ التي    
يكتسـبُها النابضُ عندَ الضغطِ 

؟ عليهِ

أحسـبُ        
الشـغلَ الـذي يبذلُه شـخصٌ 
وزنُه ٥٠٠ نيوتن لصعودِ بنايةٍ 

. ها ١٠ أمتارٍ ارتفاعُ

ا إلى استعمالِ   لماذا نلجأُ أحيانً   
؟ آلةٍ مركبةٍ بدالً منَ اآللةِ البسيطةِ

ا لتوضيح   أكتـبُ تعليقً   
. قانونِ حفظِ الطاقةِ معَ ذكرِ أمثلةٍ

 ما نوعُ اآللةِ التي     
في الصورةِ؟

.أ. .ب.آلةٌ مركبةٌ آلةٌ بسيطةٌ
.ج. .د.سطحٌ مائلٌ عجلةٌ وحمورٌ

 
         

 
 

١ .. ها الناسُ يف املطبخِ رُ يف مشكلةٍ يواجهُ أفكّ
، وأكتبُ استعامالتِ كلِّ واحدةٍ . ٢ أنسخُ اجلدولَ التايلَ

ين عىل تصميمِ  منَ اآلالتِ البسيطةِ يمكنُ أنْ تساعدَ
. ها ذلكَ اجلزءُ لُ بةِ البسيطةِ التي يمثِّ اآللةِ املركّ

 








٣ . ، مُ آلةً مركبةً فيها عددٌ منَ اآلالتِ البسيطةِ أصمِّ
حُ فائدةَ هذهِ اآللةِ. ا يوضِّ مُ خمططً وأرسُ

  الصخـورُ المسـتقرةُ أعلَـى     
. هـلْ هـذهِ العبارةُ  ـا أيُّ طاقةٍ الجبـلِ ليـسَ لديهَ

؟ صحيحةٌ أمْ خاطئةٌ

  

 كيفَ يمكنُ 
؟ رَ في جسمٍ دونَ أنْ تبذلَ شغالً عليهِ لقوةٍ أنْ تؤثِّ

ا إلى استعمالِ   لماذا نلجأُ أحيانً

ا لتوضيح   أكتـبُ تعليقً

 ما نوعُ اآللةِ التي 

 

    

   

ى: المقدرةُ على إنجازِ عملٍ تسمَّ  ۱ 

المادةَأ. 
القوةَ الناتجةَب. 
الطاقةَج. 
الفائدةَ اآلليةَد. 

نْ أشـكالِ الطاقةِ موجودٌ فـي الروابطِ بينَ  أيٌّ مِ  ۲ 
اتِ المادةِ وجزيئاتِها؟ ذرّ

كيميائيةٌأ. 
 مغناطيسيةٌب. 
 نوويةٌج. 
جاذبيةٌ أرضيةٌد. 

لَ الطاقةِ في كرةٍ  فُ تحوُّ أيُّ العباراتِ التاليةِ تصِ  ۳ 
بعدَ ركلِها إلى أعلَى؟

عٍأ.  طاقةُ الحركةِ تتحولُ إلى طاقةِ وضْ
 طاقةُ الحركةِ تتحولُ إلى طاقةٍ كيميائيةٍب. 
طاقةُ الوضعِ تتحولُ إلى حركةٍج. 
طاقةُ الوضعِ تتحولُ إلى طاقةٍ كيميائيةٍد. 

مثّـلُ النـوع األولَ مـنَ  أيُّ األشـكالِ التاليـةِ يُ  ٤ 
؟ الروافعِ

أ. 

ب.

ج.

د.

نْ أشـكالِ الطاقةِ موجودٌ فـي الروابطِ بينَ  أيٌّ مِ  

لَ الطاقةِ في كرةٍ  فُ تحوُّ أيُّ العباراتِ التاليةِ تصِ  

    

    

ـا مِنَ  أنظـرُ إلى الشـكلِ أدنـاهُ الـذي يمثّلُ نوعً  ٥ 
: الروافعِ

٥٠ سم

١٢٠ سم

ما طولُ ذراعِ المقاومةِ في الرافعةِ؟

 ١٧٠ سمأ. 
 ١٢٠ سمب. 
 ٧٠ سمج. 
 ٥٠ سمد. 

: أنظرُ إلى الطفلينِ في الشكلينِ أدناهُ  ٦ 

رُ إجابتي. ؟ أفسّ غالً أكثرَ أيُّ الطفليْنِ يَبذلُ شُ

؟  فيمَ يُشبهُ السطحُ المائلُ الرافعةَ  ۷ 


١١٢٦٢١٢٧
٣١٢٨٤١٣٦
٥١٣٦٦١٢٥
٧١٤٠
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تضم حقيبة المعلم لألنشطة الصفية والتقويم أدلة تهدف إلى تنمية مهارات الطالب 
في االستقصاء والقراءة والكتابة والرياضيات وقراءة الصور واألشكال، باإلضافة 

ا دليل معلم العلوم للمرحلة االبتدائية. إلى دليلٍ خاصّ للتقويم، وفي الحقيبة أيضً





     
  


  




 



١خريطة طقس

١خريطة المملكة العربية السعودية

مجموعةصور أنواع الغيوم

١صينية شواء

٢قنينة بالستيكية سعة ٢ لتر 

١مسطرة

١مقص

٣مقياس حرارة

١منقلة

٢وعاء بالستيكي شفاف

٢وعاء زجاجي له غطاء فلزي



١رباط مطاطي

لفةرقاقة ألمنيوم

لفةشريط الصق

٥جم/لونصبغة طعام /ألوان مختلفة

٣طبق كرتون

١قلم رصاص

٥كيس بالستيكي

١٢مكعب جليد

٢منشفة ورقية

٣ورقة مقواة سوداء

١وعاء بالستيكي





 

 

    
  

  


  
        

 

  
     

    

 

  

  

؟  ما العواملُ التي تؤثرُ في حالةِ الطقسِ

  

 كيفَ تؤثرُ الكتلُ والجبهاتُ الهوائيةُ وبخارُ الماءِ 
؟ في حالةِ الطقسِ

      

قالَ تعالَى:

     
   




  
         



  
     

 

 

 

 


؟ ي يسبّبُ ظروفَ الطقسِ القاسيةَ ما الذِ



ا العواملُ التِي تؤثرُ في مناخِ منطقةٍ ما؟  مَ

      









 ارجع إلى: www.obeikaneducation.com* المدة الزمنية المقترحة للدرس: ١٣٥ دقيقة تقريبًا.    






الصفحات: ١٠-٢٣

يوضـح كيف يؤثر شـكل األرض وميل محورها في  �
ن الرياح. اختالف درجات الحرارة وتكوّ

ن الرياح العالمية والمحلية. � يفسر كيف تتكوّ



م التخطيطيّ ١٠ المنظّ المقارنة 

اإلشعاع الشمسي

التروبوسفير

الطقس

الضغط الجوي

الرطوبة

الرياح العالمية

البارومتر

 ص ١٦   ص ١١  

الهـدف: يسـتنتج كيف تؤثـرُ زاوية 
ميـل أشـعةِ الشـمسِ فـي درجـاتِ 

الحرارةِ.

 يسجـل البيانات، ويفسرها

ثالثـة   ، مقـصّ واألدوات:  المـوادّ 
اة  مقاييسِ حرارةٍ، ثالث أوراقٍ مقوّ
سـوداء اللون، شريط الصق، ثالث 

أوراق كرتون، منقلة.

الهـدف: يوضـح العالقـة بين حجم 
الهواء وضغطه.

ا، يالحظ. المهارات: يعمل نموذجً

المـوادّ واألدوات: كيس بالسـتيكي 
قلـم  بالسـتيكية،  كأس  صغيـر، 

رصاص.

 تأكـد مـن وجـود أماكن يمكـن للطالب وضـع مقاييس 
الحرارة فيها تحت أشـعة الشمس، وال تستخدم مقاييس 

حرارة زئبقية.

 يجـب أن يكـون الطـالب حذريـن عنـد عمـل ثقـب في 
الكيس البالستيكي.




 الصفحات: ٢٤-٣٥

ل الغيوم والهطول. � يوضح كيفية تتشكّ

يلخـص كيـف تؤثـر الكتـل والجبهـات الهوائية في  �
الطقس.



م التخطيطيّ ١٣ المنظّ االستنتاج  

الكتلة الهوائية

الجبهة الهوائية

خريطة الطقس

ص ٢٥    ص ٢٧   

الهدف: يسـتنتج ماذا يحدث لبخار 
ا. ا باردً الماء إذا المس سطحً

المهـارات: يسـتخدم المتغيـرات، 
يالحظ، يرسم مخططًا، يتوقع.

الموادّ واألدوات: وعاءين بغطاءين، 
ماء، مكعبات جليد.

الهدف: يالحظ األشـكال المختلفة 
للغيوم.

المهارات: يالحظ، يصنّف.

لغيــوم  المـوادّ واألدوات: صـــور 
مختلفة (اختياري).

 اطلب إلى الطالب تصميم جدول لتسجيل البيانات قبل 
تنفيذ النشاط.

ظ الغيوم في السماء يمكن جمع صور لها ليصنّفها  إذا لم تُالحَ
الطالب.

 

 



جميع الطالب مجموعة صغيرة مجموعة ثنائية فراد 







الصفحات: ١٠-٢٣

يوضـح كيف يؤثر شـكل األرض وميل محورها في  �
ن الرياح. اختالف درجات الحرارة وتكوّ

ن الرياح العالمية والمحلية. � يفسر كيف تتكوّ



م التخطيطيّ ١٠ المنظّ المقارنة 

اإلشعاع الشمسي

التروبوسفير

الطقس

الضغط الجوي

الرطوبة

الرياح العالمية

البارومتر

 ٣٠ دقيقة   ١٥ دقيقة  ص ١١   ص ١٦ 

الهـدف: يسـتنتج كيف تؤثـرُ زاوية 
ميـل أشـعةِ الشـمسِ فـي درجـاتِ 

الحرارةِ.

 يسجـل البيانات، ويفسرها

ثالثـة   ، مقـصّ واألدوات:  المـوادّ 
اة  مقاييسِ حرارةٍ، ثالث أوراقٍ مقوّ
سـوداء اللون، شريط الصق، ثالث 

أوراق كرتون، منقلة.

الهـدف: يوضـح العالقـة بين حجم 
الهواء وضغطه.

ا، يالحظ. المهارات: يعمل نموذجً

المـوادّ واألدوات: كيس بالسـتيكي 
قلـم  بالسـتيكية،  كأس  صغيـر، 

رصاص.

التخطيط  تأكـد مـن وجـود أماكن يمكـن للطالب وضـع مقاييس 
املسبـــق

الحرارة فيها تحت أشـعة الشمس، وال تستخدم مقاييس 
حرارة زئبقية.

التخطيط  يجـب أن يكـون الطـالب حذريـن عنـد عمـل ثقـب في 
املسبـــق

الكيس البالستيكي.




 الصفحات: ٢٤-٣٥

ل الغيوم والهطول. � يوضح كيفية تتشكّ

يلخـص كيـف تؤثـر الكتـل والجبهـات الهوائية في  �
الطقس.



م التخطيطيّ ١٣ المنظّ االستنتاج  

الكتلة الهوائية

الجبهة الهوائية

خريطة الطقس

 ٢٠ دقيقة  ص ٢٥   ١٥ دقيقة    ص ٢٧ 

الهدف: يسـتنتج ماذا يحدث لبخار 
ا. ا باردً الماء إذا المس سطحً

المهـارات: يسـتخدم المتغيـرات، 
يالحظ، يرسم مخططًا، يتوقع.

الموادّ واألدوات: وعاءين بغطاءين، 
ماء، مكعبات جليد.

الهدف: يالحظ األشـكال المختلفة 
للغيوم.

المهارات: يالحظ، يصنّف.

لغيــوم  المـوادّ واألدوات: صـــور 
مختلفة (اختياري).


الريشيّةُ

اليوم األول
اليوم الثاين

اليوم الثالث

الطبقيّةُالركاميّةُ

اليوم الرابع
اليوم اخلامس

التخطيط  اطلب إلى الطالب تصميم جدول لتسجيل البيانات قبل 
املسبـــق

تنفيذ النشاط.
ظ الغيوم في السماء يمكن جمع صور لها ليصنّفها  إذا لم تُالحَ التخطيط 

املسبـــق
الطالب.



 

    
  

  


  
        

 

  
     

    

 

  


؟   كيف يتوقع العلماء حالةَ الطقسِ

�  
اطلب إلـى الطالب النظر إلى صور الفصـل وعناوينه ومفرداته 
وتوقـع ما سـتعرضه الدروس، ثم اتل اآليـة الكريمة الواردة في 
مدخل الفصل، وشـجع مـن يرغب من الطالب علـى تالوتها، 

ووضح لهم معنى اآلية؛ لتكون مقدمة لموضوع الفصل.

� 
قبل عـرض محتو الفصل، اعمل بالتعاون مع الطالب جدول 
ا لوحة كرتونية،  التعلـم أدناه بعنـوان "نماذج الطقس" مسـتخدمً
ثم ثبتها على الحائط، واطرح عليهم سـؤال الفكرة العامة: كيف 

يتوقع العلماء حالة الطقس؟ ثم اسأل:

ما الطقس؟ �

من أين تأيت هذه املوارد؟ �

كيف يتوقع العلامء حالة الطقس؟ �



نامذج الطقس

منا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟ ماذا تعلّ

حالة  الطقس  يصف 
الغالف الجوي .

كيـف يقسـم الغـالف 
الجوي؟

يُستخدم مقياس الحرارة 
لقياس  درجات الحرارة.

ما األدوات التي تُستعمل 
لقياس الضغط الجوي؟

يمكـن الحفاظ على 
الموارد بتقليل االستهالك.

نحـاول أن نصـف مـا 
إذا كان هنـاك احتمال 

سقوط مطر أم ال.

ما في الجدول أعاله يمثل بعض استجابات الطالب المحتملة.
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  اطلب إلـى أحد الطالب قراءة المفردات بصوت 
عـالٍ أمـام الصف، ثـم اطلب إلى سـائر الطالب 
ـا تضمنتـه صفحـات  إيجـاد كلمـة أو اثنتيـن ممّ
فـي  الـواردة  بالمفـردات  مسـتعينين  الفصـل، 
مقدمتـه، واكتـب هـذه الكلمـات ومعانيهـا على 

لوحة جدارية.

ع الطالب على استخدام مسرد المصطلحات    شجّ
معانـي  ف  وتعـرُّ الطالـب،  كتـاب  فـي  الـوارد 

المصطلحات، واستخدامها في تعابير علمية.

   
   



خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ االسمُ   

 
: أُكملُ المخططَ التاليَ عن نماذجِ الطقسِ



 

ى الطقس             . وصفُ حالةِ الجوِّ في منطقةٍ ما لمدةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ يُسمَّ

يتمُّ توقّعُ الطقسِ بقياسِ  المتغيرات         وعملِ  الخرائط         .

 ، ، ودرجة الحـرارة، وغطـاءُ الغيومِ العوامـلُ التي تسـهمُ فـي تغيّرِ حالـةِ الطقسِ هـيَ ضغطُ الهـواءِ
. والهطول، وسرعةُ الرياحِ

 
 

. نُ منْ بلّوراتِ الثلجِ غيومٌ مرتفعةٌ تتكوّ الغيومُ الريشية

غيوم منتفخة على ارتفاعات متوسطة. الغيومُ الركاميّةُ

غيـومٌ علـى شـكلِ طبقـاتٍ وعلـى 
. ارتفاعاتٍ منخفضةٍ الغيومُ الطبقية

غيوم قريبة من سطح األرض. الضبابُ

 
 

. الهطولُ السائلُ       المطر   

قطـرات المـاء التي تسـقط من خالل 
طبقة باردة من الهواء وتتجمد.

دُ المطرُ المتجمّ

لُ مباشـرةً  بخـارُ الماءِ الـذي يتحوّ
. إلى بلّوراتٍ ثلجيّةٍ    الثلج     

ثـمَّ  ـدُ  تتجمّ التـي  المـاءِ  قطـراتُ 
ها الرياحُ إلى أعلى. كُ تحرِّ البردُ
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ـح كيـف يؤثـر شـكل األرض وميـل  � يوضّ
ن  حمورها يف اختـالف درجات احلرارة وتكوّ

الرياح.

ن الرياح العاملية واملحلية. � يفرسّ كيف تتكوّ
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االسمُ   مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ

  
 : ني علَى ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

    
ةُ الشمسِ على األرضِ في بداية فصلِ الربيعِ بشكلٍ عموديٍّ عندَ منطقةِ    خط االستواء  .. ١ تسقطُ أشعّ
ا يصلُ إلى منطقةٍ . ٢  تصلُ إلى المنطقةِ القريبةِ منْ قطبيِ األرضِ كميّةٌ منْ طاقةِ الشـمسِ       أقلّ       ممّ

. متماثلةِ المساحةِ تقعُ بالقربِ منْ خطِّ االستواءِ

   
ها . ٣ ، فإنَّ ٠٫٥٠ منْ هـذهِ األشـعةِ يمتصُّ ةُ الشـمسِ إلى الغـالفِ الجويِّ مـا تدخـلُ أشـعّ  عندَ

سـطح األرض      ، ويعكسُ ٠٫٠٥ منها، و٠٫٤٥ تُمتصُّ أو تنعكسُ بواسـطةِ الغيوم.

 ينشـأُ        الضغـط الجـوي        نتيجـةَ ضغـطِ دقائقِ الغازاتِ فـي طبقاتِ الغالفِ الجويِّ على سـطحِ . ٤

 . األرضِ

    
٥ . . كلَّما ازدادَ االرتفاعُ عنْ سطحِ األرضِ نقص  مقدارُ الضغطِ الجويِّ

٦ . . ةُ قلَّ الضغطُ الجويُّ كلَّما ازدادَت الرطوبةُ الجويَّ

    
ى  الرياح العالمية. . ٧ ا تُسمّ الرياحُ التي تهبُّ بينَ خطَّيْ عرضِ ٣٠° شماالً و ٣٠° جنوبً
. خط االستواء أكثرَ من . ٨ نُ الهواءَ حولَ المناطقِ القريبةِ منْ ؛ ألنَّ الشـمس تسـخِّ  تنشـأُ الرياحُ العالميةُ

هُ الهواءُ البارد. المناطقِ البعيدةِ عنه، فيرتفعُ الهواءُ الساخن، ويحلُّ محلَّ

      
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ

  
  

مثّلُها: أضعُ رمزَ الكلمةِ أمامَ الوصفِ الذي يُ

، وأعبِّرُ عن كميّةِ بخارِ الماءِ الموجودةِ فيه، فمنْ أَنا؟ . ١ أجعلُ الهواءَ رطبًا وأقلِّلُ من وزنهِ  
، فمنْ أَنا؟ . ٢ ، وتحدثُ فيَّ تغيُّراتُ الطقسِ أنا طبقةٌ منَ الغازاتِ موجودةٌ بالقربِ منْ سطحِ األرضِ  
، فمنْ أَنا؟. ٣ أُمثِّلُ الظروفَ الحاليّةَ في الغالفِ الجويِّ  
، فمنْ أَنا؟. ٤ أنا جهازٌ يُستخدمُ لقياسِ الضغطِ الجويِّ  
، فمنْ أَنا؟ . ٥ ، وفي اتجاهاتٍ معروفةٍ أَنا أهبُّ باستمرارٍ ولمسافاتٍ طويلةٍ  
، فمنْ أَناً؟ . ٦ أنا الطاقةُ الشمسيّةُ التي تصلُ إلى كوكبِ األرضِ  
، فمنْ أَنا؟. ٧ رُ في مساحةٍ معينةٍ من سطحِ األرضِ أنا وزنُ عمودِ الهواءِ الذي يؤثِّ  

 



د   

و   

ز    

ب   

ج   

هـ    

أ 

      
   



نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ االسمُ   

  
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ

، في  ى حالةَ         الطقـس          ، وتحدثُ في الغالفِ الجويِّ حالـةُ الغـالفِ الجـويِّ في وقتٍ قصيرٍ تُسـمَّ

. وتُعز أنماطُ الطقسِ السائدةُ في العالمِ إلى شكلِ األرضِ و     الزاوية          الطبقةِ القريبةِ منْ سطحِ األرضِ

. وتصلُ أشـعةُ الشمسِ إلى منطقةِ خطِّ  التي تسـقطُ بها أشعةُ الشـمسِ على األرضِ وفي مواقعَ مختلفةٍ

االسـتواءِ بصورةٍ        عمودية         تقريبًا، في حينِ تصلُ إلى   قطبي األرض أشـعةُ الشـمسِ بشـكلٍ مائلٍ 

 . ا؛ لذا فإنَّ درجةَ الحرارةِ عندَ         خط االستواء         أعلى منْها عندَ قطبَيِ األرضِ جدًّ

ي لألرضِ إلى اختالفِ قيمِ     الضغط الجوي        ؛ إذ يكونُ الهواءُ الدافئُ      يؤدِّي التسخينُ غيرُ المتساوِ

كُ الهواءُ منْ مناطقِ الضغط الجوي المرتفع  أقل كثافة         ، ولهُ ضغطٌ أقلُّ منْ ضغطِ الهواءِ الباردِ. ويتحرّ

إلى مناطقِ الضغط الجوي المنخفض     ؛ لذا فإن االختالفَ في ضغطِ الهواءِ يسبِّبُ الرياحَ العالميّةَ التي 

 . تهبُّ في اتجاهاتٍ معينةٍ معروفةٍ ولمسافاتٍ طويلةٍ

   

  

  


    

االسمُ   أقرأُ الشكلَ

    
. ةِ الشمسِ بينَ األسهمِ والخطوطِ المرسومةِ على سطحِ األرضِ أدرسُ زاويةَ ميلِ أشعّ

 

  

O  O  O  O  

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

عالمَ تدلُّ األسهمُ في الشكلِ أعالهُ؟. ١
على أشعة الشمس.

ةِ الشمسِ التي تسقطُ على خطِّ االستواءِ؟. ٢ ما ميلُ أشعّ
عمودي.

؟. ٣ لماذا يكونُ الطقسُ أكثرَ دفئًا عندَ خطِّ االستواءِ منهُ عندَ القطبِ الشماليِّ
بسبب وصول أشعة الشمس بصورة عمودية على خط االستواء؛ فتتركز الطاقة الشمسية في مساحة صغيرة، بينما 

يتوزع القدر نفسه من الطاقة على مساحات أكبر عند القطب الشمالي.
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لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ
            

١ .: يُقصدُ باإلشعاعِ الشمسيِّ

 كميّـةُ الطاقـةِ الشمسـيةِ التي تصـلُ إلـى أ. 
. األرضِ

 كميّـةُ الطاقـةِ الموجـودةِ فـي حزمـةٍ مـنْ ب. 
. ةِ الشـمسِ أشـعّ

 الخـطُّ الوهميُّ الذي يلتفُّ حـولَ الكـرةِ ج. 
هـا. األرضيّـةِ عنـدَ منتصفِ

.د.  الشـكلُ الكرويُّ للشـمسِ

ا أكبر؟. ٢ أيُّ الظروف اآلتيةِ تولدُ ضغطًا جويًّ
ب. هواءٌ حارٌّ ورطبٌأ.   هواءٌ جافُّ وباردٌ

د.  هواءٌ باردٌ ورطبٌج. هواءٌّ حار وجافٌّ

الطبقةُ السفلى منَ الغالفِ الجويِّ هي: . ٣
التروبوسفيرُأ. 
الستراتوسفيرُب. 
الميزوسفيرُج. 
األيونسفيرد. 

٤ .: ى كميّةُ بخارِ الماءِ الموجودةُ في الهواءِ تُسمّ
درجةَ الحرارةِأ. 

الضغطَ الجويَّب. 

الرطوبةَج. 

الجبهةَ الهوائيّةَد. 

، وأخر فوقَ المياهِ القريبةِ منَ الشاطئِ  .يبيّنُ الجدولُ التالي درجاتِ حرارةِ الهواءِ على اليابسةِ التفكيرُ الناقدُ
. في أوقاتٍ مختلفةٍ في يومٍ واحدٍ

درجة حرارة الهواء (درجة س°)

الحرارةُ فوقَ المياهِالحرارةُ فوق اليابسةِالوقتُ
٣٢٢٨بعدَ الظهرِ

٢٢٢٥منتصف الليلِ

. سببَ تفاوتِ درجاتِ الحرارةِ. رُ أُفسّ

تفـاوت درجة الحرارة على اليابسـة أكبر من تفاوتها على المياه؛ ألنَّ اليابسـة تسـخن أسـرع من المياه 

ا خالل الليل.  خالل النهار، وتبرد أسرع أيضً








  
 ،  أضعُ الكأسَ والكيسَ البالسـتيكيّ كما في الشكلِ   

. قُ منْ أنهُ محكمُ اإلغالقِ وأتحقّ

أطلبُ إلى زميلي أن يمسـكَ الكأسَ بيديهِ بإحكام. وأدفعُ   

. هلْ تغيَّـرَ حجمُ الهواءِ  الكيسَ البالسـتيكيّ ببـطءٍ إلى قاعِ  الكأسِ

؟ ولماذا؟ ؟ بمَّ أحسستُ وكميته خاللَ هذهِ العمليةِ
 

 

 

 

 أسـحبُ الكيـسَ إلى أعلـى خارجَ الـكأسِ وأعمـلُ فيه ثقبًـا بقلمِ 

. رصاصٍ

ا به   أدفـعُ الكيـسَ مرةً أخـر إلى داخـلِ الكأسِ ممسـكً  

. هلْ تغيـرَ حجمُ الهواءِ أو كميتـه خاللَ عمليةِ  بالقـربِ مـنَ الثَّقبِ

؟ ولماذا؟ ؟ بماذا أحسستُ الدفعِ
 

 

 

 

 كيسٍ بالستيكيٍّ صغيرٍ • 
الحجمِ

كأسٍ بالستيكيٍّة• 

قلمِ رصاصٍ• 

  



    




       
 

نُ فرضيةً أكوّ

ماذا يحدثُ لدرجةِ حرارةِ سطحِ األرضِ عندما تصلها أشعةُ الشمسِ 

بزوايا مختلفـةٍ؟ أكتبُ إجابتي في صورةِ فرضيةٍ على النحوِ التالي: 

ةُ المحصورةُ بينَ أشـعةِ الشـمسِ وسطحِ  " إذا زادتِ الزاويةُ الحادَّ

األرضِ فإنَّ ................".
 

 

 

أختبرُ فرضيَّتي

ا بالمقصّ  لوضعِ مقياسِ الحرارةِ   أعملُ شـقًّ    

. اةٍ سوداءَ في وسطِ كلّ ورقةٍ مقوَّ

 أثبّـتُ األوراقَ السـوداءَ المقـواةَ بالالصقِ فـوقَ أوراقِ 

. الكرتونِ

  أضـعُ مقياسَ الحرارةِ في الشـقّ بحيثُ يكونُ مسـتودعُ 

. الزئبقِ بينَ الورقةِ السوداءِ وورقةِ الكرتونِ

  أثبّـتُ مقاييسَ الحـرارةِ في أماكنها، وأضعهـا في الظلِّ 

لُ درجةَ الحرارةِ. حتَّى يكونَ لها درجةُ الحرارةِ نفسها، وأسجّ

 

مقصٍّ • 
ثالثةِ مقاييسِ حرارةٍ • 
اةٍ •  ثالثِ أوراقٍِ مقوّ

سوداء اللون
شريطٍ الصقٍ• 
ثالثِ أوراقٍِ كرتون• 
منقلةٍ لقياسِ الزوايا• 

  




    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

      

      
نانِ فيهِ خاللَ  . أُالحظُ اتجاهَ الرياحِ والوقتَ الذي يتكوّ نَ كلٍّ منْ نسيمِ البرِّ ونسيمِ البحرِ يبيّنُ الشكلُ تكوُّ

. اليومِ



 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

؟. ١ ها الشكلُ ؟ وما أوقاتُ اليومِ التي يظهرُ ما معالمُ األرضِ التي تظهرُ في الشكلِ
اليابسة والبحر، النهار والليل.

؟. ٢ نُ نسيمُ البرِّ ونسيمُ البحرِ كيفَ يتكوّ
تسخن اليابسة أسرع من المياه في النهار؛ مما يسبب تمدد الهواء المالمس لها فيرتفع إلى أعلى ويندفع مكانه 

هواء بارد قادم من البحر ليحل محله، ويحدث نسيم البحر. وتبرد اليابسة أسرع من المياه في الليل فيتمدد

الهواء المالمس للبحر إلى أعلى فيندفع الهواء البارد المالمس لليابسة نحو البحر ليحل محله هواء دافئ قادم من 

. البحر  مسببًا حدوث نسيم البرّ

   

 

   

  



 

  
البياناتِ  ويناقشونَ  بينهم  فيما  يتواصلونَ  بحوثهم  العلماءُ  يكملُ  عندما 
لوا إليها.  أتواصلُ معَ زمالئي عبرَ األحاديثِ المباشرةِ،  والنتائجَ التي توصَّ

. أوِ الكتابةِ ، أوِ الرسمِ

مُ أتعلَّ
ا على رفعِ كتابٍ فوقَ  أختبرُ في النشاطِ اآلتي ما إذا كانَ الهواءُ قادرً

سطحِ الطاولةِ. 

دفترِ  في  واستنتاجي  ومالحظاتي  المطلوبةَ  والموادّ  فرضيتي  أكتبُ 

تواصلتُ معَ اآلخرينَ  فإذا   ، ا على عملِ اآلخرينَ اعتمادً العلماءُ تجاربَ جديدةً  مالحظاتي. يجري 

ا علىَ تجاربي. بتفاصيلِ تجاربي أمكنَ للطالبِ اآلخرينَ إجراءُ تجاربَ اعتمادً

ا لتجريبِ طرائقَ أخر، أو أستعملُ أو أغيِّرُ  ةٍ، وأضعُ مخططً ها بدقّ أكتبُ خطواتِ العملِ التي أنفذُ

عةٍ أوْ تخالفُ فرضيّتي فعليَّ أن أشاركَ بها  المتغيراتِ التي جربتها. وإذا حصلتُ على نتائجَ غيرِ متوقّ

كما هيَ وال أغيِّرَ فيها شيئًا.

بُ أجرّ

. ولكنْ هلِ الهواءُ داخـلَ البالونِ قادرٌ على رفـعِ الكتابِ فوقَ  ا منَ الفـراغِ ، ويشـغلُ حيّزً  للهـواءِ وزنٌ

؟  يرتفعُ الكتابُ ؟ وإذا أمكنَهُ ذلِكَ فإِلَى أيّ مدً الطاولةِ
 

 

 

ما. هُ ، وأضعُ الكتابَ فوقَ ا خارجَ الكتابِ مَ ، بحيثُ تكونُ نهايتاهُ  ألصقُ بالونينِ بالكراسةِ

 

بالوناتٌ• 

الصقٌ • 

مسطرةٍ • 

كتابٍ• 

  




    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

    
و  درجاتُ الحرارةِ أحدُ عناصرِ الطقسِ الرئيسةِ. وال تَخلُ

ى  أيُّ نشرةِ طقسٍ منَ اإلعالنِ عنْ درجاتِ الحرارةِ العظمَ

ـا مـا، أو المتوقعةِ فِـي أيامٍ  ي سـادتْ يومً  التـِ والصغـرَ

قادمةٍ.

ها  ـى درجةٍ يتمُّ تسـجيلُ ى هـيَ أعلَ  درجـةُ الحـرارةِ العظمَ

لُ بينَ السـاعةِ ٢ – ٤ بَعدْ  ، وغالبًا تسـجَّ خـاللَ ٢٤ سـاعةً

ها خاللَ   هيَ أقلُّ درجةٍ يتمُّ تسـجيلُ . بينَما الصغرَ الظهـرِ

 . ، وغالبًا تكونُ قبلَ الفجرِ ٢٤ سـاعةً

والبياناتُ في الجدولِ المجاورِ تمثِّلُ 

  ى والصغرَ درجاتِ الحـرارةِ العظمَ

فِي بعضِ مـدنِ المملكةِ في أحدِ أيامِ 

ـا جاءتْ في نشـرةِ  ، كمَ فصـلِ الربيعِ

ي أعلنتْها الرئاسـةُ العامةُ  الطقـسِ التـِ

ني أنْ  لألرصادِ الجويةِ والبيئةِ. ويمكنُ

أستعملَ التمثيلَ باألعمدةِ المزدوجةِ 

. للتعبيرِ عنْها، كما في الشكلِ المجاورِ













درجات احلرارة العظمى والصغر لبعض مدن اململكة

حائلأهباجدةالدمامالرياضاملدينة املنورةمكة املكرمة

  
لتمثيـل مجموعتين منَ البياناتِ حولَ موضوعٍ 

واحدٍ أتبعُ الخطواتِ التالية: 
) والرأسيَّ  ى المحورينِ األفقيَّ (السـينيَّ �   أسـمِّ
دُ التدريـجَ  والبياناتِ على  )، وأحـدّ (الصـاديَّ

. كلِّ محورٍ

هُ كلُّ عمودٍ. لُ ا يبيّنُ ما يمثّ أضعُ مفتاحً

ها عمودانِ  �   كلُّ قيمةٍ على المحورِ السـينيِّ يقابلُ
. أرسمُ األعمدةَ  للبياناتِ على المحورِ الصاديِّ

ها. لُ بأطوالٍ تناسبُ القيمَ التِي يمثّ





 

٢٠ ٣١ مكة المكرمة
١٤ ٢٨ المدينة المنورة
١٦ ٣٠ الرياض
١٨ ٣٤ الدمام
١٩ ٢٨ جدة
١٢ ٢٥ أبها
٧ ١٨ حائل

 

؟ أمألُ  . مـاذا يحدثُ للكتابِ   أمـألُ أحدَ البالونينِ بالهواءِ

البالونينِ بالهواءِ قدرَ استطاعتي.
 

 

  أقيسُ االرتفاعَ بينَ سـطحِ الطاولةِ والكتابِ باسـتعمالِ 

المسطرةِ.
 

 

 أتبادلُ البياناتِ حولَ عددِ البالوناتِ التي استخدمتها لرفعِ الكتابِ   

. إلى هذا االرتفاعِ

ا علـى البياناتِ  لُ االرتفاعَ الـذي أحرزه  زمالئي فـي تجاربهم معتمدً  أسـجّ

ا بيانيًّا ألقارنَ بياناتي معَ بياناتهم. ، ثمّ أعملُ رسمً الواردةِ منهمْ

؟ هلْ هناكَ منْ لمْ يستطعْ   من استطاعَ رفعَ الكتابِ إلى أعلى مستوً  

ها؟ أناقشُ المشـكالتِ التي حدثـتْ أو االقتراحاتِ التي يمكنُ إضافتُها  رفعَ
. هِ إلى أعلى مسافةٍ نَ من رفعِ ؛ لنتمكَّ إلى النشاطِ

 

 

 

 

 






   

االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

 

لَ فيها أدنَى . ١ ـجِّ ها سُ ، وأيُّ ا أعلَى درجـةِ حرارةٍ فِي ذلكَ اليومِ لَ فيهَ ـجِّ أيُّ المـدنِ فِي الرسـمِ البيانيِّ سُ
درجةِ حرارةٍ؟

جلت في حائل   جلت في الدمام، وأدنى درجة حرارة سُ أعلى درجة حرارة سُ

؟. ٢ لَ فيها أعلى قيمةٍ لدرجةِ الحرارةِ الصغرَ جِّ أيُّ المدنِ سُ
جلت في مكة المكرمة أعلى قيمة لدرجة الحرارة الصغر سُ

ى؟. ٣ لَ فيها أقلُّ قيمةٍ لدرجةِ الحرارةِ العظمَ جِّ أيُّ المدنِ سُ
جلت في حائل أقل قيمة لدرجة الحرارة العظمى سُ

  
 التِي  ى والصغرَ يمثّلُ الجدولُ المجاورُ درجاتِ الحرارةِ العظمَ
لتْها الرئاسـةُ العامـةُ لألرصادِ الجويـةِ والبيئةِ  لبعضِ مدنِ  سـجّ
. أمثّـلُ البياناتِ الواردةَ في  المملكـةِ في أحدِ أيامِ فصلِ الشـتاءِ

. الجدولِ باستخدامِ التمثيلِ باألعمدةِ المزدوجةِ

  
٧ ٢١ بريدة
٥ ١٦ تبوك

١٠ ٢٣ الباحة
٦ ٥ عرعر

٢٣ ٣١ جازان
١٧ ٣٠ نجران
١٨ ٢٥ ينبع



ينبعنجرانجازانعرعرالباحةتبوكبريدة


































يوضح كيف يؤثر شـكل األرض وميـل حمورها يف اختالف  �
ن الرياح. درجات احلرارة وتكوّ

ن الرياح العاملية واملحلية. � يفرسّ كيف تتكوّ

: تقديم الدرس أوالً
� 

اطلـب إلى الطـالب مناقشـة ما يعرفونـه عن الغـالف الجوي. 
واسألهم عن أهميته، واكتب اإلجابات على السبورة:

إجابات محتملة: يحافظ على دفء األرض؛ يكتسب حرارة من  
الشمس؛ إنه مكان يحدث فيه تغيرات الطقس.

ناقش مع الطالب الطقس، ومنه طقس هذا اليوم. ثمّ اسأل:

كيـف يؤثر الطقس فينـا؟ يؤثر في عملنا فـي الخارج، ونوع  �
المالبس التي نرتديها، ونوع المحاصيل التي نزرعها.

لمـاذا يجـب أن نعـرف حالـة الطقـس؟ حتـى نحـدد  نـوع  �
المالبس التـي نرتديها، وننظـم النشـاطات والفعاليات بناءً 

على حالة الطقس.

دع الطالب يناقشوا محتو «أنظر وأتساءل»، ثمّ اسأل:

ما الذي يتغري إذا تغري ميل أشـعة الشمس؟ إجابة حمتملة:  �
مقدار سخونة سطح األرض.

اكتـب األفـكار علـى السـبورة، وانتبـه إلـى أي مفاهيـم غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.


اعـرض على الطالب صورة للكرة األرضيـة تُظهر الغالف الجوي، كما 
ا، وشـجعهم  تبدو مـن الفضاء، بحيث تُظهـر الغالف الجوي أزرقَ رقيقً

على مناقشة أهمية هذا الغالف، واسأل:

  ؟كيف جيعل الغالف اجلوي األرض خمتلفة عن الكواكب األخر

 مِمَّ يتكون الغالف اجلوي؟



 

          
  

  


  





٣٠ دقيقة  مجموعات صغيرة

 تأكد من وجود أماكن مناسبة لوضع مقاييس 
الحـرارة تحـت أشـعة الشـمس، وال تسـتخدم مقاييـس حرارة 

زئبقية. 

 اطلب إلى الطالب تغطية الرأس في أثناء تنفيذ النشاط. 
رهم من النظر إلى الشمس مباشرة. وحذّ

 يساعد هذا النشاط الطالب على معرفة كيف تؤثر زاوية 
ميل أشعة الشمس في درجات الحرارة.


ن فرضية: فرضية محتملة: إذا زادت الزاوية المحصورة  ن فرضية:   أكوّ أكوّ  
بين أشـعة الشمس وسـطح األرض فإنَّ درجة حرارة سطح 

األرض ستزداد.

  يفضـل إجراء النشـاط قريبًا من وقت الظهـر. على الطالب    يفضـل إجراء النشـاط قريبًا من وقت الظهـر. على الطالب 
 ،ºـا، والثاني بزاوية ٤٥ وضع أحـد مقاييس الحرارة عموديًّ
والثالـث بزاويـة بيـن º٢٢-º٢٣ أو بصـورة مسـتوية علـى 

سطح األرض

  المتغير المسـتقل هو زاوية ميالن الورق المقو. والمتغير    المتغير المسـتقل هو زاوية ميالن الورق المقو. والمتغير 
التابع هو الزيادة في درجات الحرارة.

  درجة حرارة املقياس املوضوع عىل األرض    
بزاوية بني º٢٢-º٢٣، أو املوضوع عىل نحوٍ مستوٍ هي األرسع 

.ºا؛ ألن زاوية ميل أشعة الشمس تقرتب من ٩٠ ارتفاعً

إذا لم تدعم التجربة التي وضعها الطالب فرضياتهم، فشـجعهم 
 .على صياغة فرضياتٍ أخر



عـىل الطالب تصميم جتربـة الختبار فرضياهتـم، وكتابة خطوات 
التباعهـا، وحتديد املواد التي حيتاجون إليهـا. لذا تأكد من فهمهم 
كالًّ من املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة إجابة حمتملة: الرتبة 

تسخن أرسع.


ماذا يحدث لدرجة حرارة كل من اليابسـة والمياه في الليل؟ دع 
الطالب يفكروا في سـؤال حول كيفية تغير درجة حرارة اليابسة 

صوالماء، وتصميم تجربة الختبار السؤال.

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:

  (١) يكتب  فرضية بلغة علمية سليمة. 
(٢) ينفذ اإلجراءات الالزمة الختبار الفرضية بدقة. 

(٣) يسجل المالحظات والنتائج بطريقة منظمة. 
(٤) يفسر البيانات بطريقة صحيحة.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلب إلى الطالب قراءة العناوين الرئيسـة في 
الـدرس، وناقشـهم في عالقة هذه األسـئلة بالطقس، واسـألهم 

ماذا يتوقعوا أن يتعلموه من هذا الدرس؟

اطلـب إلى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 ،  كلـف الطـالب قـراءة المفـردات بصـوت عـالٍ
ـا فـي تعريف المفـردات في أثناء سـير الدرس،  والمشـاركة معً

واكتب اإلجابات على السبورة.

 

م  كلِّـف الطالب تعبئـة المنظّ
التخطيطيّ ٧ بعد دراسـة كل 
عنـوان رئيـس فـي الـدرس، 
بأسـئلة  االسـتعانة  ويمكـن 

«أختبر نفسي» الواردة في الدرس.

  
� 

اطلب إلى الطالب أن يناقشـوا كيفية وصول أشـعة الشمس إلى 
األرض، ثمّ اسأل:

أي مناطق األرض تسـقط عليها أشـعة الشمس مبارشة أكثر  �
ما يمكن؟ عىل خط االستواء.

لمـاذا تكون درجات الحـرارة منخفضــة عند القطبين؟ ألن  �
زاوية ميل أشـعة الشمس كبيرة (أفقية على السطح)، فتتوزع 

الطاقة الشمسية على مساحة أكبر.



 كلـام ازداد ميـل األشـعة التـي تصـل سـطح األرض 
ازدادت املساحة التي تغطيها هذه األشعة.

 


تقع طبقة األيونوسفير بين طبقتي الستراتوسفير واألكسوسفير، وتبدأ من 
ارتفاع ٦٠-٨٠ كلم فوق سطح األرض، وتمتد حتى ١٠٠٠ كلم . وهذه 
ا بسبب الجزيئات والذرات  الطبقة من الغالف الجوي مشـحونة كهربائيًّ
التي تمتص األشعة الشمسية العالية الطاقة، فتصبح متأينة. كما تعكس هذه 
الطبقة األمواج الراديوية، وتسمح بنقل األمواج إلى مسافات بعيدة. وعندما 
تتداخل الجزيئات المشحونة في الرياح الشمسية مع الحقل المغناطيسي 
لألرض يظهر ما يُسمى الضوء الشمالي والجنوبي (أضواء الشفق القطبي).

  ملزيد من املعلومات أرجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين



    
؛ حيثُ  كانَ الجوُّ جميالً في أحدِ أيامِ الربيعِ في مدينةِ الرياضِ
كانـتْ درجـةُ الحـرارةِ نحـوَ ٢٢ درجـة سلسـيوس، وعندما 
ـه  تحدثـتُ إلـى صديقـي إبراهيـمَ في موسـكو في اليومِ نفسِ
نـي أنَّ درجـةَ الحـرارةِ هنـاكَ بلغتْ ٢درجة سلسـيوس  أخبرَ

تقريبًا! ما الذي يجعلُ الرياضَ أكثرَ دفئًا منْ موسكو؟ 

عُ أشعةُ الشمسِ على األرضِ تدفئُ طاقةُ الشمسِ  ما تسـطَ عندَ
ى الطاقةُ الشمسـيةُ التي تصلُ كوكبًا ما  . وتسمَّ سـطحَ األرضِ
ها  نُ اإلشعاعُ الشمسيُّ األماكنَ كلَّ . وال يُسخِّ اإلشعاعَ الشمسيَّ
على األرضِ بدرجاتٍ متساويةٍ. ويرجعُ أحدُ أسبابِ اختالفِ 
درجاتِ الحرارةِ إلى شـكلِ األرضِ الذي يشـبهُ الكرةَ تقريبًا.
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� 
وجـه انتبـاه الطـالب إلـى الصـور واألشـكال فـي الصفحتيـن 

١٣،١٢، ثمّ اسأل:

يف الشـكل، أين تسـقط أشـعة الشـمس مبـارشة ؟ عىل خط  �
االستواء.

أي رسـم يُظهـر زاوية سـقوط األشـعة عىل خط االسـتواء؟  �
الشكل الذي يبني األشعة العمودية 90˚.

كيف تقارن كمية الطاقة احلرارية الشمسية عند خط االستواء  �
بنظريهتـا عند القطبـني؟ كمية الطاقة احلرارية الشمسـية عند 
األقطاب هي نفسـها عند خط االستواء، ولكن انحناء سطح 

األرض يؤثر يف ميل أشعة الشمس.

← 

اإلشـعاع الشمسي اإلشـعاع عمليـة ينتقـل بها ضوء الشـمس، 
وكلمة شمسي نسبة إلى الشمس؛ ألنها مصدر األشعة.


 مدينـة الرياض أقرب إىل خط االسـتواء من موسـكو  •

وتكون أشـعة الشمس عليها مبارشة تقريبًا؛ أي تغطي مساحة 
قليلـة. بينام موسـكو األبعد عن خط االسـتواء وتكون أشـعة 

الشمس عليها أفقية تقريبًا وتغطي مساحات كبرية.
عند القطبني. • ا لمبدأ الفروق الفردية من خالل: تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

دعـم إضــايف كلـف الطـالب تسـليط الضـوء علـى السـبورة 
بصورة مباشـرة ورسم دائرة حوله، ثم تسـليط الضوء على السبورة على 
ف الدائرة التي  نحـوٍ مائل ورسـم دائرة حوله، ثـم مقارنـة الدوائر وتعـرّ

ا. كانت فيها طاقة الضوء أكثر تركيزً

إثــــــراء اطلـب إلـى الطـالب تحديد خط العـرض الذي 
تقـع عليـه مدينتهم، ثم مقارنة زاوية ميل األشـعة على مدينتهم مع زاوية 

ميل األشعة على خط االستواء.



ى خـطَّ  يمـرُّ بمنتصـفِ األرضِ خـطٌّ وهمـيٌّ يسـمَّ
االسـتواءِ. تصلُ أشـعةُ الشـمسِ إلى خطِّ االسـتواءِ 

والمناطقِ القريبةِ منهُ بشكلٍ عموديٍّ تقريبًا.

ما  أتخيَّلُ أشعةَ الشمسِ وكأنَّها حزمةٌ منَ الضوءِ، عندَ
تسقطُ حزمةُ الضوءِ فوقَ منطقةِ خطِّ االستواءِ تصنعُ 
شـكلَ دائرةٍ. وألنَّ سطحَ األرضِ منحنٍ فإنَّ األشعةَ 

ما اقتربنا من خطِّ االستواءِ. تكونُ مائلةً كلَّ

، لذا  ـه مـنَ الطاقةِ تحملُ حزمةُ األشـعةِ المقدارَ نفسَ
ها حزمةُ األشـعةِ في مسـاحةٍ  زُ الطاقةُ التي تحملُ تتركّ
ـه  عُ القدرُ نفسُ ، بينَما يتوزَّ صغيرةٍ عندَ خطِّ االسـتواءِ
نَا شـمالَ  ما اتّجهْ مـنَ الطاقةِ على مسـاحاتٍ أكبرَ كلَّ

ـمنا سـطحَ األرضِ  خطِّ االسـتواءِ أو جنوبَه. ولو قسَّ
إلـى أجزاءٍ صغيـرةٍ متسـاويةٍ  فـإنَّ نصيـبَ األجزاءِ 
البعيدةِ عنْ خطِّ االستواءِ منَ الطاقةِ سيكونُ أقلَّ منْ 
، أيْ أنَّ المناطقَ البعيدةَ  نصيـبِ األجزاءِ القريبةِ منـهُ
ها كميةٌ  لُ عنْ خطِّ االستواءِ شماالً أوْ جنوبًا سوفَ يَصِ
 . أقلُّ منَ الطاقةِ. وتعدُّ مدينةُ موسكو مثاالً على ذلكَ
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� 

ملاذا وصـف العلامء الغالف اجلوي بأنـه يتكون من طبقات؟  �
إجابة حمتملة: ألهنم وجـدوا أن كميات الغازات التي حيوهيا 

الغالف اجلوي ختتلف بحسب االرتفاع من سطح األرض.

عِدُّ علامء األرصاد اجلوية تقارير لربامج نرشات األخبار  � ملاذا يُ
حول طبقة الرتوبوسـفري فقط؟ ألن تغـريات الطقس حتدث 

يف هذه الطبقة.

كيف يتحمل جسـم اإلنسان مجيع ضغط اهلواء الواقع عليه؟  �
 يضغط اهلواء يف مجيع االجتاهات بالتسـاوي، فتتوازن القو

دثها هذا الضغط عىل اجلسم. التي حيُ

← 

الرتوبوسـفري: وضح للطالب أن كلمة تروبوسـفري مأخوذة من 
كلمـة يونانيـة معناهـا الكـرة املتغرية. والرتوبوسـفري هـي الطبقة 

السفىل من الغالف اجلوي وحتدث فيها تغريات الطقس.

ـح للطالب أن الطقس يعني وصـف حالة اجلو يف  الطقس: وضّ
وقت حمدد أو يوم معني.

الضغط اجلوي: وضح للطالب أنه عىل الرغم من عدم مشاهدهتم 
ا وتولد قوة، ويُعرف وزن هذه  جسيامت اهلواء، إال أهنا تشغل حيزً

اجلسيامت الواقع عىل مساحة حمددة بالضغط اجلوي.



شجع جميع الطالب على المشاركة. اطلب إلى كل طالب كتابة سؤال، 
ا على النص الوارد في كتاب الطالب. وحدد طالبًا  وكتابة اإلجابة اعتمادً
ا تلو اآلخر لقراءة السـؤال، ثم  يقوم بدور المنسـق ويدعو الطالب واحدً
يختار المنسـق طالبًا آخر من الطالب المتطوعين لإلجابة عن السـؤال. 

قم بتغيير المنسق بعد طرح مجموعة من األسئلة.





     
٥٠ _ ١٠٠   تقريبًا مـنَ الطاقةِ التي   يمتـصُّ سـطحُ األرضِ   
٥ _ ١٠٠   عنها.  ، وينعكسُ    ها الشـمسُ نحوَ األرضِ تشعُّ

ماذا يحدثُ لباقي الطاقةِ؟

ى  يحيـطُ بالكـرةِ األرضيـةِ غـالفٌ مـنَ الهواءِ يسـمَّ
ها إلى ارتفاعٍ يصلُ  ، يمتدُّ منْ سـطحِ يَّ الغالفَ الجوّ
نُ الغـالفُ الجويُّ من  إلـى ١٠٠٠ كم تقريبًـا. يتكوَّ
فَ هذهِ الطبقـاتِ علينا أنْ  . ولكـيْ نتعرَّ عـدةِ طبقاتٍ
ا ينطلقُ منْ سطحِ  زً ا مجهَّ نا راكبِينَ منطادً نتخيَّلَ أنفسَ
! سـوف نالحـظُ أنّ  البحـرِ إلـى أعلَى هـذا الغالفِ
تُ في  يِّ تتفاوَ هناكَ خمسَ طبقاتٍ في الغالفِ الجوّ

.درجاتِ الحرارةِ منْ طبقةٍ إلى أخر

 ، نـا - طبقةُ التروبوسـفيرِ هـا - فـي اتجـاهِ صعودِ أولُ
ها بينَ ٨ كم فـوقَ قطبيِ األرضِ إلى  كُ ـمْ ويتراوحُ سُ
١٨ كم فوقَ المناطقِ االستوائيةِ، وهيَ أكثرُ الطبقاتِ 
ى أحيانًا  .وتسـمَّ ا؛ ففيها تحدثُ تغيراتُ الطقسِ تغيّرً

 . طبقةَ الطقسِ

ةِ  والطقـسُ وصـفٌ لحالـةِ الجوِّ فـي الطبقةِ السـفليَّ
يِّ في مكانٍ ما وفي  (التروبوسفير) منَ الغالفِ الجوّ
فُ الطقسِ بأنَّهُ حارٌّ أوْ  صْ فترةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ. يمكنُ وَ
، مشـمسٌ أوْ  ، هادئٌ أوْ عاصفٌ ، جافٌّ أوْ رطبٌ باردٌ

. غائمٌ

يلي طبقةَ الطقسِ طبقةُ الستراتوسـفيرِ التي تمتدُّ إلى 
ارتفـاع ٥٠ كم، وتتميَّزُ بوجودِ طبقـةِ األوزونِ فيها. 

. يليها طبقةُ الميزوسفيرِ وطبقةُ الثيرموسفيرِ

    ٢٠ _ ١٠٠    

     ٥٠ _ ١٠٠    

     ٢٥ _ ١٠٠    

     ٥ _ ١٠٠    

   

  





← 

 كلّف الطـالب العمل في مجموعات ثنائية لرسـم 
تصورهـم أو رسـمهم الخـاص للغالف الجوي لـألرض، على 
ا لكل طبقة من طبقات الغالف الجوي،  أن يتضمن الرسـم وصفً
باسـتخدام مقياس رسـم يوضـح سـمك كل طبقـة. ويمكن أن 
يبحث الطالب ليضيفوا بعض التفاصيل. ثم ناقش النتائج معهم.

← 

من الشـائع أن الهواء ليس له وزن وال ضغط، إال أن للهواء وزنًا 
ا. وضغطً

    .ا في جميع االتجاهات يولد الهواء ضغطً
كتلـة الكرة المملـوءة بالهواء أكبـر من كتلة الكـرة الفارغة 
والهـواء فـي الكـرة يضغـط على جـدران الكرة مـن جميع 

االتجاهات.

← 

ـه انتبـاه الطـالب إلـى األشـكال فـي الصفحتيـن ١٤ و ١٥  وجّ
واسأل:

مـاذا يحـدث لطاقـة الشـمس عندمـا تصل سـطح األرض؟  �
يمتـص سـطح األرض نحـو ٠٫٥٠ منهـا ويعكـس حوالي 

٠٫٠٥ منها.

كم يبلغ ارتفاع طبقة التروبوسفير؟ من ٨- ١٨ كم . �


 ٠٫٥٥ ( ٫٠٥ ينعكس، ٠٫٥٠ يُمتص) •
 توجد جسيامت من الغاز يف طبقة األكسوسفري  •

يف الفضاء، بكميات قليلة، وتكون متباعدة بعضها عن بعض.

ـا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األسـئلة احتياجـات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف أين تحـدث معظم عمليات الطقـس في الغالف 

الجوي؟ في التروبوسفير.

إثــــــراء ماذا يحدث لضغط الهواء كلما ارتفعنا عن سطح 

األرض؟ يتناقص ضغط الهواء



 َ ) فهي ا طبقةُ اإلكسوسـفير (الغـالفِ الخارجيِّ  أمَّ
الطبقـةُ التي تبدأُ عندَ ارتفاعِ ٦٤٠ كم، وتنتهي عندَ 
؛ حيثُ تكونُ دقائقُ  ١٠٠٠ كم فوقَ سطحِ األرضِ

. ا عنْ بعضٍ الغازاتِ قليلةً وبعضها متباعدٌ جدًّ

يِّ  تضغـطُ دقائقُ الغازِ - في طبقـاتِ الغالفِ الجوّ
، وعلى كلِّ ما يحيطُ  المختلفةِ- على سطحِ األرضِ
ى القوةُ الواقعةُ على مساحةٍ معينةٍ بفعلِ  بها. وتسمَّ

. يَّ وزنِ الهواءِ، ضغطَ الهواءِ أو الضغطَ  الجوّ

ويقـاسُ الضغـطُ الجويُّ بعدةِ وحـداتٍ منها وحدةُ 
. يكـونُ الضغـطُ الجـويُّ عنـدَ سـطحِ البحـرِ  البـارِ
لُ وزنَ عمـودٍ مـن  ١٫٠٣ بـار. وهـذه القيمـةُ تعـادُ
اعدتِه وحدةُ  ـهُ ٠٫٧٦ م، ومسـاحة قَ الزئبـقِ ارتفاعُ
المسـاحاتِ واحـد متـر مربع، ويقـلُّ هـذا المقدارُ 
، ويزدادُ  بزيادةِ االرتفاع عن مسـتو سـطحِ البحـرِ
؛ وذلكَ  . ونحن ال نحسُّ بهذا الوزنِ باالنخفاضِ عنهُ

. ألنَّ الضغطَ الجويَّ يؤثرُ في جميعِ االتجاهاتِ

. ا يف مجيعِ االجتاهاتِ يولّدُ اهلواءُ ضغطً

 
      

       

        
 

    

  
















  





 







← 

نظم جلسـة نقاش حول العوامل التي تؤثـر في الضغط الجوي، 
ووجه انتباه الطالب إلى العناوين الفرعية في الصفحة، ثم اسأل:

ماذا يحـدث للضغط الجوي كلما ازداد حجـم الوعاء؟ يقل  �
الضغط الجوي.

مـاذا يحدث للضغـط الجوي كلما ارتفعـت درجة الحرارة؟  �
يقل الضغط الجوي.

مـاذا يحدث للضغـط الجوي كلمـا زاد االرتفاع عن سـطح  �
البحر؟ يقل الضغط الجوي.

ماذا يحدث للضغط الجوي كلما ازداد بخار الماء (الرطوبة)؟  �
يقل الضغط الجوي.

← 

اطلـب إلـى الطـالب تفحص صـور الكـؤوس فـي الصفحتين 
١٦-١٧. وتأكد من أنهم يفهمون العالقة بين الضغط والحجم، 
والضغط ودرجة الحرارة، والضغط وكمية بخار الماء، ثم اسأل:

في الشـكل األول، ماذا يحدث للضغط الجوي إذا قلَّ حجم  �
الوعاء؟ يزداد الضغط الجوي.

فـي الشـكل الثانـي، ماذا يحـدث للضغـط الجـوي إذا أزيل  �
اللهب ؟ تنخفض درجة الحرارة ويزيد الضغط الجوي.

في الشـكل الثالث، ماذا يحدث للضغط الجوي إذا زاد بخار  �
الماء؟ يقل الضغط الجوي.

ه أنظار الطالب إلى شكل الجبل في الصفحة ١٧، واسأل: وجِّ

ما االرتفاع؟ إجابة محتملة: العلو عن سطح البحر. �

�  كيـف يتم قيـاس االرتفاع؟ يقاس بمقدار العلو عن مسـتو
سطح البحر. 

أين يكون الضغط الجوي أعلى: عند مستو سطح البحر أم  �
على قمة الجبل؟ عند مستو سطح البحر.

ه الطالب إلى األشكال في الصفحتين  اسـتخدام تعليقات األشكال. وجّ
١٦ و ١٧، واكتب على السـبورة الكلمـات التالية: ضغط جوي، حجم، 
ارتفاع، درجـة الحرارة، ثم اطلب إلى الطالب مناقشـة معاني الكلمات 

المذكورة.

مستو مبتدئ أن يعـرف الطالـب أن االرتفاع يعنـي علوّ نقطة ما   
من سطح األرض عن مستو سطح البحر.

مستو عادي يوضـح الطـالب بجمل بسـيطة ما يعنيـه كل من: 
احلجم والضغط اجلوي.

ـف الطالب  عالقـة الضغط اجلـوي بكل من:  مستو متقدم يصِ
االرتفاع واحلجم ودرجة احلرارة.



 
          

  
        

 
    
   

     
        

    
       

   
       
        
     

 

     
، منهـا  يِّ ـمُ فـي الضغـطِ الجـوّ هنـاكَ عوامـلُ تتحكَّ
  الحجمُ ودرجـاتُ الحرارةِ، واالرتفاعُ عنْ مسـتوَ

، وكميةُ بخارِ الماءِ. سطحِ البحرِ


ه جسـمٌ ما.  يعرفُ الحجمُ بمقدارِ الحيِّزِ الذي يشـغلُ
؟ إذا ربطتُ  يِّ كيـفَ يؤثِّرُ الحجـمُ في الضغطِ الجـوِّ
، ثمَّ سحبتُ الكيسَ  هةِ كأسٍ وَّ ا على فُ ا بالستيكيًّ كيسً
ـهُ فسـوفَ يتوافرُ حيِّـزٌ أكبرُ  ـى دونَ أنْ أنزعَ إلـى أعلَ
ا؛ حيثُ ينتشـرُ  لكميـةِ الهواءِ في الكأسِ والكيسِ معً
ئذٍ  ـه، وعندَ ، ويزدادُ حجمُ الهواءُ فـي الحيّزِ الجديـدِ
يُّ خارجَ الكأسِ  ، ويكونُ الضغطُ الجـوِّ هُ يقـلُّ ضغطُ

هما. والكيسِ أكبرَ منْ ضغطِ الهواءِ داخلَ

  
، وتكونُ  مـا يسـخنُ الهواءُ ينتشـرُ فـي حيِّزٍ أكبـرَ عندَ
ا  هَ . ويصبحُ وزنُ هناكَ جزيئاتٌ أقلُّ في الحيِّز األصليِّ

. هُ الجويُّ ؛ لذا يقلُّ ضغطُ هِ أقلَّ في الحيزِ نفسِ

            
   

  





 ١٥ دقيقةجمموعات ثنائية

 يبين العالقة بين ضغط الهواء وحجمه.

 كيس بالستيكي صغير ، كأس بالستيكية، قلم 
رصاص.

  تأكد من أن الطالب قد ألصقوا بإحكام الكيس البالستيكي.

  يقـلّ الحجم لكن كميـة الهواء ال تتغيـر. كان من الصعب 
دفع الكيس في اتجاه الوعاء؛ ألن ضغط الهواء يزداد كلما 

قل الحجم.

  تأكـد مـن أن الطالب قد ثقبوا الكيس بقلـم الرصاص ثقبًا 
ا فسـيصعب إكمال  ا، فـإذا كان الثقـب كبيرً ا صغيـرً واحـدً

التجربة.

  سـيقل الحجم وتتغير كمية الهواء بسـبب خروج كمية من 
الهـواء عبـر الثقب، لم يكـن من الصعب دفـع الكيس إلى 
الداخـل؛ حيث تكون كمية الهواء قليلة، لذا يكون الضغط 

ا. منخفضً

← 

ا،   الرطوبـة. وضـح للطالب المقصـود بقولنا: الجـو رطب جدًّ
وأن الرطوبة في الغالف الجوي هي مقدار بخار الماء فيه.


الضغط اجلوي يكون أكرب يف اليوم اجلاف؛ ألن  ضغط  •

اهلواء اجلاف أكرب من ضغط اهلواء الرطب؛ بسبب تقليل بخار 
املاء للضغط اجلوي. 

 عندما تنخفض درجة احلـرارة يزداد الضغط  •
اجلوي.

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف مـا العوامـل التـي تُغري مـن قيم الضغـط اجلوي؟  

احلجـم، درجة احلرارة، االرتفاع عن مسـتو سـطح البحـر، كمية بخار 
املاء.

إثــــــراء ماذا يحدث عندما يضاف بخار الماء إلى الهواء؟ 

ا ويقل الضغط  عند إضافة بخار املاء إىل اهلواء يصبح خليط الغازات خفيفً
اجلوي.



   
إنَّ ارتفـاعَ عمـودِ الهــواءِ فـوقَ الجـبـالِ أقــلُّ منَ 
. لذا فـإنَّ وزنهُ   سـطحِ البحـرِ ـه عندَ مسـتوَ ارتفاعِ

. ا قليالً ، فيولِّدُ ضغطً يكونُ أقلَّ

يُّ فـي المناطقِ المرتفعةِ. وعادةً  ويقلُّ الضغطُ الجوِّ
.  سطحِ البحرِ يقاسُ االرتفاعُ منْ مستوَ

   
. ووزنُ بخارِ الماءِ أقلُّ منْ  الهـواءُ مزيجٌ منَ الغازاتِ

وزنِ سائرِ الغازاتِ األخر في الهواءِ.

وإذا وجدَ بخارُ الماءِ في الهواءِ قلَّ وزنُ الهواءِ، وولّدَ 
. والرطوبةُ  ه الهواءُ الجافُّ ا يولِّدُ ا أقلَّ ممَّ يًّ ا جوّ ضغطً

هيَ كميةُ بخارِ الماءِ في الهواءِ.

     
  

   
 

 
      

     

       
    

  

      

        
   

 







← 

ا من حيث  ح للطالب أن الرياح العالمية رياح منتظمة نسبيًّ وضّ
اتجـاه ومكان حدوثها . تأكد من أنهـم يعرفون أن اتجاه الرياح 

يدل على الجهة التي تتشكل فيها وتهبّ منها، ثمّ اسأل:

ن حرارة أشعة الشمس  � لماذا تحدث الرياح العالمية؟ تسـخّ
المناطـق الواقعـة علـى خـط االسـتواء أكثـر مـن المناطق 

القطبية.

ر الطالب أن الرياح المحلية تهب فوق مناطق صغيرة، وهي  ذكّ
ليست منتظمة الحدوث، كما أن حدوثها غير متوقع، ثمّ اسأل:

مـا الذي يسـبب الرياح المحلية؟ مناطق مختلفة من سـطح  �
األرض تسخن بفعل الشمس بدرجات غير متساوية.

← 

الريـاح العاملية. ناقـش مع الطالب الفـرق بـني املنظور العاملي 
واملنظـور املحيل إىل يشء ما. ووضح هلـم أن الرياح العاملية هتب 
عىل مناطق شاسعة، وهي ريـاح منتظمة احلـدوث واجتـاه هبوهبا 

متوقع.

ـه انتباه الطالب إلـى المصطلحات الـواردة في الصفحتين  وجّ
١٨ - ١٩ (الريـاح المحليـة، نسـيم البر، نسـيم الجبل، نسـيم 
ص ما يعرفونه عن الرياح  الوادي) واطلب إليهم كتابة فقرة تلخّ

المحلية.

← 

المكتبـة،  اسـتخدام  الطـالب  إلـى   اطلـب 
والمجالت، والصحف اليومية، واإلنترنت؛ للبحث عن طريقة 
قيـاس العلمـاء سـرعة الريـاح، مسـتخدمين أدوات وتقنيـات 
مثـل: األنيمومتر، والمـراوح الهوائيـة، والمناطيـد، والرادار، 

والصواريخ، واألقمار االصطناعية.

ـه انتبـاه الطالب إلى دراسـة الشـكل فـي الصفحة ١٨،  التلخيـص. وجّ
ومناقشة اتجاه حركة الرياح العالمية في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

مستو مبتدئ كلّـف الطـالب تسـمية الريـاح التـي تهـب على 
مساحات كبيرة من الكرة األرضية. رياح عالمية.

مستو عادي كلّـف الطالب وصف حركة الريـاح العالمية في 
نصفـي الكرة الشـمالي والجنوبي. تتحرك الريـاح العالمية من األقطاب 
نحو خط االسـتواء في اتجاه عقارب السـاعة في نصف الكرة الشمالي، 

وفي اتجاه عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي.

مستو متقدم كلّـف الطالب كتابة عبارة تفسـر حـدوث الرياح 
ن سطح األرض  العالمية. تحدث الرياح العالمية ألن الشـمس ال تسـخّ

بالتساوي.



      
 

ـا تنقـلُ البضائعَ حولَ  كانتِ السـفنُ الشـراعيةُ قديمً
كُ مدفوعةً بالرياحِ التي تهبُّ بينَ خطِّ  ، وتتحرَّ العالـمِ
، وكذلـكَ بينَ  االسـتواءِ وخـطّ عـرضِ ٣٠ ْ شـماالً
٣٠ ْ جنوبًا والتي عرفتْ بالرياحِ  خطِّ االسـتواءِ وخطِّ
ى  التجاريـةِ. وهذه الريـاحُ جزءٌ منْ نظامِ رياحٍ يسـمَّ
، وهيَ رياحٌ تهبُّ باستمرارٍ لمسافاتٍ  ةَ الرياحَ العالميّ

طويلةٍ في اتجاهاتٍ معينةٍ معروفةٍ.

نُ الهواءَ حولَ  تنشأُ الرياحُ العالميةُ ألنَّ الشمسَ تسخِّ
المناطـقِ القريبةِ منْ خطِّ االسـتواءِ أكثرَ منَ المناطقِ 
، فيرتفعُ الهواءُ الساخنُ إلى أعلى، ويحلُّ  البعيدةِ عنهُ

. ه الهواءُ الباردُ محلَّ

   
٥٠ _ ١٠٠   من أشـعةِ الشـمسِ التـي تعبرُ الغالف  يصـلُ نحوُ   
لُ اليابسـةُ  ، الذي تشـكّ يَّ إلـى سـطحِ األرضِ الجـوّ

.   ٧٥ _ ١٠٠ ٢٥ _ ١٠٠   منه، وتغطي المياهُ حوالَيْ    حوالَـيْ   

نُ كلٌّ منهما؟ تنشـأُ الرياحُ  مـاذا يحدثُ عندما يسـخَّ
. ترسـلُ الشـمسُ أشـعتها خاللَ النهارِ إلى  المحليةُ
ـا  ، فتسـخنُ اليابسـةُ أسـرعَ مـنَ الميـاهِ، ممّ األرضِ
دُ  ي إلى تسـخينِ الهـواءِ المالمـسِ لهـا، فيتمدَّ يـؤدِّ
ـه، ويرتفعُ إلى أعلـى؛ لذا يقـلّ الضغطُ  وتقـلُّ كثافتُ
، فيندفعُ الهواءُ الباردُ منَ البحرِ  يُّ فوقَ اليابسـةِ الجوِّ
ا  ا لطيفً بًا نسـيمً ، مسـبِّ ليحـلَّ محـلَّ الهـواءِ السـاخنِ

. ى نسيمَ البحرِ يسمَّ

ـا في أثنـاءِ الليـلِ فيبردُ سـطحُ األرضِ أسـرعَ منَ  أمّ
الميـاهِ، فيكـونُ الهـواءُ المالمـسُ للمياهِ أكثـرَ دفئًا، 
، فيرتفعُ  ه أقلَّ ، لذا تكونُ كثافتُ والضغطُ الجويُّ أقـلَّ
إلى أعلى، ويندفعُ الهواءُ منَ اليابسةِ في اتجاهِ المياهِ 

. ى نسيمَ البرِّ ا يسمَّ ا نسيمً ـً ن مكوّ

نًا ما  ا في المناطـقِ الجبليـةِ مكوِّ ويحـدثُ ذلـكَ أيضً
. وهمـا تيارانِ  ى نسـيمَ الوادي ونسـيمَ الجبـلِ يسـمّ
؛ ففـي الصباحِ  ـانِ بالمناطـقِ الجبليـةِ هوائيـانِ خاصَّ
؛  تسخنُ قممُ وسفوحُ الجبالِ بسرعةٍ أكبرَ منَ الوديانِ
دُ الهواءُ ويصعدُ  ، فيتمدَّ ألنَّها مواجهةٌ ألشعةِ الشمسِ
هُ الهواءُ الباردُ القادمُ منَ الوادِي  إلى أعلى، ويحلُّ محلَّ

ى نسيمَ الوادي. على شكلِ تياراتٍ هوائيةٍ تسمَّ

  

   

   

  

 

 

 



     

  

  





← 

وجـه انتبـاه الطـالب إلـى صـورة نسـيم البحـر ونسـيم البر في 
ا إلـى أنهما مثـاالن على الريـاح المحلية. وتدل  الكتاب، مشـيرً
ن الهـواء البارد األعلى  كلمة نسـيم في الحالتين على مكان تكوّ

ا، ثمّ اسأل: ضغطً

أيهما يسخن أسرع: اليابسة أم المياه؟ اليابسة �

أيهمـا ذو ضغط منخفـض: الهـواء الدافئ أم البـارد؟ الهواء  �
الدافئ.

من أي المناطق تهب الرياح؟ من مناطق الضغط المرتفع إلى  �
مناطق الضغط المنخفض.

اطلـب إلـى الطـالب النظر إلـى صورة حركـة الهواء في نسـيم 
الجبل، ونسيم الوادي، واسأل:

أين يكون الهواء الدافئ في الصباح؟ لماذا؟ على الجبل؛ ألن  �
أشـعة الشـمس تصل إلى جوانب الجبل قبـل وصولهما إلى 

الوادي.

؟ ألن الهـواء البارد  � لمـاذا نحـس بالبـرودة فـي الـوادي ليـالً
يتحرك من سفح الجبل نحو الوادي. 

في أي األوقات تحس بالدفء أكثر في الوادي؟ ولماذا؟ ألن  �
الشـمس ترسـل أشـعتها مباشـرةً على الوادي أكثر من سفح 
الجبل (أشـعة الشـمس تكون عموديـة على الـوادي ومائلة 

على سفح الجبل).


 يتحرك اهلواء الذي فوق املياه نحو اليابسة خالل نسيم 

البحر، يف حني يتحرك من اليابسة نحو املياه خالل نسيم الرب.


 يف نسـيم البحر يتحرك اهلواء البارد ذو الضغط املرتفع  •

يف اجتاه اهلواء الدافئ فوق اليابسـة، أما يف نسيم الرب فإن اهلواء 
البـارد عىل اليابسـة يتحرك يف اجتاه اهلـواء الدافئ ذي الضغط 

املنخفض فوق املياه.

 ال تنشأ الرياح العاملية وال هتب. •

ا لمبدأ الفروق الفردية من خالل: تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

دعـم إضــايف اذكر أمثلة عىل الرياح املحلية. نسـيم الرب، نسيم 

البحر، نسيم اجلبل، نسيم الوادي.

إثــــــراء كيف خيتلف نسيم الرب عن نسيم البحر؟ نسيم 

البحر يتكون خالل النهار وهيب من البحر يف اجتاه اليابسـة، أما نسـيم الرب 
فيهب خالل الليل من اليابسة يف اجتاه البحر.



   
  

نُ الهواءَ   وبعـدَ الظهـرِ تبدأُ أشـعةُ الشـمسِ تسـخِّ
هُ هواءٌ  في الوادِي، فيرتفعُ إلـى أعلى، ويحلُّ محلَّ
بًا نسـيمَ  ا منَ الجبلِ نحوَ الوادِي مسـبِّ باردٌ متحركً

. الجبلِ

ا علَى مجاالتٍ   تنحصرُ الرياحُ المحليةُ في هبوبِهَ
محدودةِ المساحةِ، وفي أوقاتٍ معينةٍ. 

 
      

        

      
  

            
     

     
  



  

   

 

     

     

 






← 

ر الطالب أن الرياح والضغـط الجوي عامالن مهمان يؤثران  ذكّ
فـي الطقس. ويحتاج الراصد الجوي إلى قياس الرياح والضغط 
الجـوي إلعداد نشـرة جوية دقيقـة. ولقياس الريـاح بدقة يجب 

قياس سرعتها واتجاهها، ثم اسأل:

ما األدوات واألجهزة التي تحدد اتجاه الرياح؟ كيس الرياح،  �
ومؤشر اتجاه الرياح.

مـا األدوات واألجهـزة التي تقـاس بها سـرعة الرياح؟ كيس  �
الرياح، واألنيمومتر.

مـا الجهاز الـذي يقيس الضغط الجـوي؟ البارومتر الزئبقي،  �
والبارومتر المعدني.

← 

اطلب إلى الطالب قراءة الرسوم المتعلقة بأدوات الطقس، ثم اسأل:

تُسـتخدم هـذه األدوات بالقـرب من سـطح األرض، فكيف  �
يمكننـا قيـاس الرياح فـي طبقات الغـالف الجـوي العالية؟ 
ـل أدوات باسـتخدام البالـون، وكذلك  إجابـة محتملة: تُرسَ

تُستَخدم األقمار االصطناعية والرادار لقياس الرياح.

← 

ـح للطالب أن كلمـة بارومتر تتكون من كلمتين  البارومتر: وضّ
ا،  هما: (بارو) وهي كلمة التينية تعني الوزن، و(متر) وتعني قياسً

وأن البارومتر جهاز لقياس وزن الهواء أو ضغطه.

راجع مفردات الدرس، وكلّف الطالب العمل في مجموعات لتنفيذ 
نشاط مفردات الدرس الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة، 
ثم رسـم خرائط مفاهيمية للربط بين مفـردات الدرس جميعها.


 اجلزء املفرغ من اهلواء يف البارومرت الزئبقي هو أنبوب  •

الزئبق، ويف البارومرت الفلزي هو األنبوب الفلزي.

غ من  •  جيب أن حيتـوي البارومرت عىل جزء مفرَّ
ا يف الضغط اجلوي يمكن قياسـه. ويقيس  اهلواء؛ ليُحدث تغريً
البارومـرت تأثري الضغط اجلوي عىل حجـم اهلواء املحصور يف 

جزء البارومرت املحكم اإلغالق.


اطلـب إلى الطـالب اسـتخدام اإلنترنت أو صحيفـة يوميـة لتدوين قيم 
فهـم تمثيل البيانات على  الضغـط في منطقة يختارونها مدة أسـبوع، وكلّ
ـا لوصف حالة  منحنـى بيانـي، وأن يكتبـوا أسـفل هذا المنحنـى ملخصً
الطقـس في تلك المنطقة خالل فترة تسـجيل البيانات، ثم كلفهم تحليل 
البيانـات لبيان مـد تأثر الطقس ببيانـات قيم الضغط. وشـجعهم على 
، وأن  اسـتنتاج  تعميـم لمسـاعدتهم علـى توقـع حالـة الطقس مسـتقبالً

يتبادلوا بياناتهم فيما بينهم.



      
  : . وهوَ نوعانِ َّى البارومترَ يُّ بجهازٍ يسم يقاسُ الضغطُ الجوِّ

١-  البارومتـرُ الزئبقـيُّ الذي يقيسُ ضغطَ الهـواءِ في أنبوبٍ زئبقيٍّ 
يُّ فيهِ هو مقدارُ  غٍ مـنَ الهواءِ، والضغطُ الجوِّ محكمِ اإلغالقِ ومفرّ

 . ارتفاعِ الزئبقِ في األنبوبِ

رِ في حجـمِ الهواءِ  يُّ الـذي يقيسُ مقـدارَ التغيُّ ٢- البارومتـرُ الفلـزّ
يُّ  مـا زادَ الضغطُ الجوِّ لَّ اءِ، وكُ غٍ منَ الهوَ داخـلَ أنبوبٍ مغلقٍ ومفـرَّ
 . دَ األنبوبُ يُّ تمدَّ ما قلَّ الضغطُ الجوِّ لَّ ، وكُ انضغطَ األنبوبُ وصغرَ

ا الرياحُ فتقاسُ بأدواتٍ وأجهزةٍ خاصةٍ منها: أمَّ

 إحد ، : أنبـوبٌ مـنَ القماشِ مفتـوحُ الطرفيـنِ ١-  كيـسُ الريـاحِ
ما تهـبُّ الرياحُ  . عندَ قٌ على عمـودٍ يْـهِ أكبـرُ منَ األخـر، معلَّ فتحتَ
 . ا طرفـهُ عنِ العمودِ دُ  الكيسُ مبتعدً ، فيتمـدَّ يمتلـئُ الكيـسُ بالهواءِ

ويستفادُ منْ كيسِ الرياحِ في معرفةِ اتجاهِ الرياحِ وسرعتِها. 

: جهـازٌ يقيسُ سـرعةَ الرياحِ مسـتعمالً أكوابًا تدورُ  ٢- األنيمومتـرُ
. ويمكنُ حسـابُ سـرعةِ الرياحِ بقيـاسِ عددِ  مـا تهـبُّ الريـاحُ عندَ

الدوراتِ خاللَ فترةٍ زمنيةٍ. 

رُ اتجاهِ الرياحِ (السهم الدوار): أداةٌ تدلُّ على اتجاهِ هبوبِ  ٣- مؤشّ
، وجزءٍ صغيرٍ  رُ بالريـاحِ : جـزءٍ كبيرٍ يتأثَّ نُ منْ جزأينِ ، تتكـوَّ الريـاحِ
. وللحصولِ على  على شـكلِ سـهمٍ يشـيرُ إلى اتجاهِ هبوبِ الرياحِ

. دُ منْ عدمِ وجودِ أشياءَ تعترضُ الرياحَ قراءةٍ دقيقةٍ يجبُ التأكُّ

 





     
       
    

       
  

 

 
        

    

         

  





←
الضغط اجلوي. 

 
االختالف  التشابهاالختالف 

تنترش الطاقة احلرارية 
عىل مساحة واسعة عند 

األقطاب.

الشمس 
مصدر الطاقة 

احلرارية

تصل الطاقة احلرارية 
سطح األرض مبارشة 
عند املناطق االستوائية.

 تسخن الشمس مناطق بالقرب من خط  
االسـتواء أكثر من املناطـق القطبية، مما يـؤدي إىل وجود 
الرياح عىل املسـتو العاملي، كام تغريّ درجات احلرارة يف 
مناطـق حمـددة أكثر من مناطق أخر مما يسـبب حدوث 

الرياح املحلية.
 أ. تهب فوق مساحات كبيرة. 

.  أ. الضغط الجويِّ 
 العوامل التي تؤثر فـي حالة الطقس  
متعـددة منها: دائرة العرض، درجـات الحرارة، الرياح، 
الضغط الجوي، البعد والقرب من المسطحات المائية.

                     
نـوا سـجالتهم تفاصيـل عـن أدوات  علـى الطـالب أن يضمِّ
اسـتخدموها في تحديد سرعة السـفينة، والنجوم التي اهتدوا 

بها لتحديد االتجاه. 

                              
يمكن للطالب اسـتخدام أي شـكل من أشـكال السهم .....

واختباره للتأكد من أنه يعمل بطريقة صحيحة.

ثالثًا: خامتة الدرس


← 

اطلـب إلـى الطـالب النظـر إلـى صـور الـدرس وملخصاتهـا؛ 
لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس.

    
انظر إلى التعليمات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم 

في نهاية الدليل.

مسـتو مبتدئ: كلّـف الطالب كتابة تعريف لـكل مصطلح في الدرس 
بلغتهم الخاصة.

ن الرياح المحلية.  مستو عادي: كلّف الطالب شرح آلية تكوُّ

ن الرياح المحلية، ثم رسم  مسـتو متقدم: كلّف الطالب شرح آلية تكوُّ
صور توضح ذلك.
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يستكشـف ويتواصـل مـع زمالئه ليعـرف «هل يرفـع الهواء  �
؟». المحصور في البالون كراسةً

 كراسة، بالونات، الصق، مِسطرة. 
مـن  أفضـل  األسـطوانية  البالونـات    
البالونـات الكروية لهذه التجربة. إذا اسـتخدم الطالب بالونات 

كروية فتأكد من إلصاقها بإحكام. 

ا على رفع   سيكتشـف الطالب ما إذا كان الهـواء قادرً
ا لمناقشـة  كراسـة فوق سـطح الطاولـة وعليهـم أن يتواصلوا معً

نتائج تجاربهم.

  

�

ـح للطـالب أهمية التواصـل فيما بينهـم ومناقشـة البيانات  وضّ
والنتائج التي توصلوا إليها. 

لماذا يجب أن تتواصل مع اآلخرين حول كيفية إجراء تجربة؟  �
اإلجابات المحتملة: حتى يسـتطيعوا تنفيذ إجراءات التجربة 

نفسها، ومعرفة إذا كانوا سيتوصلون إلى النتائج نفسها.

�

  يرتفـع الكتـاب عـن سـطح الطاولـة عندمـا يمتلـئ البالون 
بالهواء.

ه الطالب إلى قياس أقصى ارتفاع وصل إليه الكتاب.  وجِّ
 يجب أن يتبادل الطالب نتائجهم.

  يجـب أن يحسـب الطـالب المتوسـط الحسـابي الرتفـاع 
ا.  الكراسـة الذي قاسـته كل مجموعة، ويمثلوا نتائجهم بيانيًّ
سـاعدهم  على إيجاد المتوسـط الحسـابي واختيار مقياس 

رسم مناسب لتمثيل البيانات.

  تختلـف اإلجابـات. قد تنفجـر بعض البالونـات أو يصعب 
تثبيـت الكراسـة عليهـا. وقـد يقتـرح الطالب تغييـر حجم 

البالون لزيادة االرتفاع.

 
اطلب إلى الطالب كتابة عدة فقرات يصفون فيها كيف يمكنهم استخدام 
نماذجهم في التواصل مع اآلخرين؛ لتوضيح تأثير حركة الهواء في حالة 

الطقس.





 
  

مـا يكملُ العلمـاءُ بحوثَهم يتواصلونَ فيما بينَهم ويناقشـونَ البيانـاتِ والنتائجَ التي  عندَ
. لوا إليها.  أتواصلُ معَ زمالئي عبرَ األحاديثِ المباشرةِ ، أوِ الكتابةِ ، أوِ الرسمِ توصَّ


 . ا على رفعِ كتابٍ فوقَ سطحِ الطاولةِ أختبرُ في النشاطِ اآلتي ما إذا كانَ الهواءُ قادرً

أكتبُ فرضيتي والموادَّ المطلوبةَ ومالحظاتي واستنتاجي في دفترِ مالحظاتي. يُجري 
، فإذا تواصلتُ معَ اآلخرينَ بتفاصيلِ  ا على عملِ اآلخرينَ العلماءُ تجاربَ جديدةً اعتمادً

ا على تجاربي. ؛ اعتمادً تجاربي استطاعَ الطالبُ اآلخرونَ إجراءَ تجاربَ

ـا لتجريبِ طرائـق أخر، أوْ  ـةٍ، وأضعُ مخططً ها بدقّ ذُ أكتـبُ خطـواتِ العملِ التـي أنفّ
عةٍ أوْ تُخالفُ  ها. وإذا حصلتُ على نتائجَ غيرِ متوقّ بْتُ أستعملُ أوْ أغيِّرُ المتغيراتِ التي جرّ

، وال أغيِّرَ فيها شيئًا. فرضيّتي فعليَّ أنْ أشاركَ بها كما هيَ

 
       

. ولكنْ هلِ  ا منَ الفراغِ ، ويشغلُ حيّزً   للهواءِ وزنٌ

الهواءُ داخلَ البالونِ قادرٌ على رفعِ الكتابِ فوقَ 
 يرتفعُ  الطاولـةِ؟ وإذا أمكنَهُ ذلِكَ فإِلَى أيِّ مدً

؟ الكتابُ

  





�

اطرح على الطالب األسئلة الواردة في صفحة ٢٣ الستخالص 
أفكار تسـاعدهم على تطوير إجراءات التجربة، واختر المناسب 
منهـا. ثم وزع الطـالب في مجموعات صغيـرة الختبار األفكار 

الجديدة باستعمال أدوات مختلفة أو اتباع إجراءات جديدة. 

اطلـب إلـى الطـالب تنفيـذ المخطط الجديـد للتجربـة،  وتأكد 
ا لتسـجيل مالحظاتهـم ونتائجهم. أعط  مـن أنهم أعـدوا مخططً
الطـالب الذين عبّروا عن نتائجهم برسـم شـريط كرتوني فرصة 

لعرض رسومهم.



 

  
البياناتِ  ويناقشونَ  بينهم  فيما  يتواصلونَ  بحوثهم  العلماءُ  يكملُ  عندما 
لوا إليها.  أتواصلُ معَ زمالئي عبرَ األحاديثِ المباشرةِ،  والنتائجَ التي توصَّ

. أوِ الكتابةِ ، أوِ الرسمِ

مُ أتعلَّ
ا على رفعِ كتابٍ فوقَ  أختبرُ في النشاطِ اآلتي ما إذا كانَ الهواءُ قادرً

سطحِ الطاولةِ. 

دفترِ  في  واستنتاجي  ومالحظاتي  المطلوبةَ  والموادّ  فرضيتي  أكتبُ 

تواصلتُ معَ اآلخرينَ  فإذا   ، ا على عملِ اآلخرينَ اعتمادً العلماءُ تجاربَ جديدةً  مالحظاتي. يجري 

ا علىَ تجاربي. بتفاصيلِ تجاربي أمكنَ للطالبِ اآلخرينَ إجراءُ تجاربَ اعتمادً

ا لتجريبِ طرائقَ أخر، أو أستعملُ أو أغيِّرُ  ةٍ، وأضعُ مخططً ها بدقّ أكتبُ خطواتِ العملِ التي أنفذُ

عةٍ أوْ تخالفُ فرضيّتي فعليَّ أن أشاركَ بها  المتغيراتِ التي جربتها. وإذا حصلتُ على نتائجَ غيرِ متوقّ

كما هيَ وال أغيِّرَ فيها شيئًا.

بُ أجرّ

. ولكنْ هلِ الهواءُ داخـلَ البالونِ قادرٌ على رفـعِ الكتابِ فوقَ  ا منَ الفـراغِ ، ويشـغلُ حيّزً  للهـواءِ وزنٌ

؟  يرتفعُ الكتابُ ؟ وإذا أمكنَهُ ذلِكَ فإِلَى أيّ مدً الطاولةِ
 

 

 

ما. هُ ، وأضعُ الكتابَ فوقَ ا خارجَ الكتابِ مَ ، بحيثُ تكونُ نهايتاهُ  ألصقُ بالونينِ بالكراسةِ

 

بالوناتٌ• 

الصقٌ • 

مسطرةٍ • 

كتابٍ• 

  






 
ما. هُ ، وأضعُ الكتابَ فوقَ ا خارجَ الكتابِ مَ ، بحيثُ تكونُ نهايتاهُ  ألصقُ بالونينِ بالكتابِ

؟ أمألُ البالونينِ بالهواءِ قدرَ استطاعتي.  أمألُ أحدَ البالونينِ بالهواءِ. ماذا يحدثُ للكتابِ

 أقيسُ االرتفاعَ بينَ سطحِ الطاولةِ والكتابِ باستعمالِ المسطرةِ.

. ها لرفعِ الكتابِ إلى هذا االرتفاعِ  أتبادلُ البياناتِ حولَ عددِ البالوناتِ التي استخدمتُ  

ا ألقارنَ  ا بيانيًّ ، ثمّ أعملُ رسمً ا على بياناتِهمْ ه زمالئي في تجاربهم، معتمدً لُ االرتفاعَ الذي أحرزَ ا ألقارنَ  أسجّ ا بيانيًّ ، ثمّ أعملُ رسمً ا على بياناتِهمْ ه زمالئي في تجاربهم، معتمدً لُ االرتفاعَ الذي أحرزَ  أسجّ
بياناتي ببياناتِهم.

هـا؟ أناقشُ  ؟ هـلْ هناكَ منْ لمْ يسـتطعْ رفعَ  مـن اسـتطاعَ رفـعَ الكتـابِ إلى أعلى مسـتوً   
هِ إلى أعلى  نَ من رفعِ ؛ لنتمكَّ ها إلى النشاطِ المشـكالتِ التي حدثتْ أو االقتراحاتِ التي يمكنُ إضافتُ

مسافةٍ أكبر.

 

. ماذا  ني بها رفعُ الكتابِ أكثرَ رُ في طريقةٍ أخر يمكنُ أفكّ
ا  ، أوْ وضعتُ بالونًا صغيرً يحدثُ إذا استعملتُ بالونًا أكبرَ
؟ ما وزنُ الكتابِ الذي  تحتَ كلِّ زاويةٍ منْ زوايا الكتابِ

؟  هُ مستعمالً هذهِ الموادَّ أستطيعُ رفعُ

ـلُ  تِي، وأســجّ ــطُ لتـجـربةٍ جـديــدةٍ، أخـتبرُ فرضيَّ أخطِّ
اتِي حـولَ كيفيـةِ االسـتفـادةِ منْ طاقـةِ الهواءِ في  اسـتنتاجَ
ةِ زمالئي لعـرضِ نتائجِ  ، ثـمَّ أتواصلُ مـعَ بقيَّ رفعِ األشـياءِ

. تجربتي منْ خاللِ كتابةِ تقريرٍ أو إعدادِ رسمٍ توضيحيٍّ

ارتفاعُ الكتابِاسمُ الطالبِ 
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ل الغيوم واهلطول. � يوضح كيفية تشكّ

يلخـص كيف تؤثـر كتـل اهلـواء واجلبهات  �
اهلوائية يف الطقس.
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االسمُ   مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ

 
 : ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

    
نَ      الغيوم          .. ١ ما يرتفعُ بخارُ الماءِ إلى أعلَى يبردُ و      يتكثف          على دقائقِ الغبارِ ليكوِّ عندَ
دٍ    الغيوم الريشية   .. ٢ نُ منْ بلّوراتِ ماءٍ متجمِّ نُ علَى ارتفاعاتٍ شاهقةٍ وتتكوَّ ى الغيومُ التي تتكوَّ  تُسمَّ
نُ علَى ارتفاعاتٍ متوسطةٍ           الغيوم الركامية          .. ٣ ى الغيومُ المنفردةُ والسميكةُ التي تتكوَّ تُسمَّ
نُ على ارتفاعاتٍ منخفضةٍ  الغيوم الطبقية .. ٤ ى الغيومُ التي تكونُ على شكلِ طبقاتٍ وتتكوَّ تُسمَّ

ى الغيومُ التي تكونُ قريبةً منْ سطحِ األرضِ           الضباب          . . ٥ تُسمَّ

    
دُ في أثناءِ سقوطِها منْ طبقاتِ الهواءِ الباردِ       المطر المتجمد          .. ٦ نُ قطراتُ الماءِ التي تتجمَّ تُكوِّ
ى  الثلج  .. ٧ لُ بخارُ الماءِ مباشرةً إلى بلُّوراتِ جليدٍ صلبةٍ تُسمَّ ، يتحوَّ  عندَ درجاتِ حرارةٍ منخفضةٍ

٨ .. جٍ بالملمتراتِ تُقاسُ كميَّةُ الهطولِ بقياسِ           ارتفاع           مياهِ المطرِ في وعاءٍ مدرَّ

    
ةٌ بكتلـةٍ رطبةٍ ودافئةٍ يدفعُ الهواءُ الباردُ الهواءَ الدافئَ إلى     . ٩ ـي كتلةُ هواءٍ باردةٌ وجافَّ مـا تلتقِ  عندَ

لُ       الغيوم       .  أعلى     ، وتتشكَّ

ى منطقةُ التقاءِ الكتلِ الهوائيّةِ المختلفةِ           الجبهات الهوائية          .. ١٠ تُسمَّ

    
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ

 
: أحلُّ شبكةَ الكلماتِ المتقاطعةِ مستعينًا بالكلماتِ التاليةِ





 
خ  ا 

ع ف ت ر م  ل و ط هـ ل ا 
ي ك

ط ت

ة هـ ب ج ل ا 
ة

 المنطقةُ الواسـعةُ مـن الهـواءِ المتجانسِ . ١
ى   منْ حيثُ درجةُ الحرارةِ والرطوبةُ تُسمَّ

. الكتلـة      الهوائيـةَ

عناصـرِ . ٢ بتمثيـلِ  الطقـسِ  علمـاءُ   يقـومُ 
معينـةٍ  منطقـةٍ  فـي  السـائدةِ  الطقـسِ 
باسـتعمالِ رمـوزٍ خاصـةٍ علـى    خريطـة     

. الطقسِ

 المطرُ والبردُ والثلجُ منْ أشكالِ  الهطول .. ٣
بضغـطٍ. ٤ الجـافُّ  البـاردُ  الهـواءُ   يمتـازُ 

      مرتفع      .
ى       . ٥  الحدُّ الفاصلُ بينَ كتلتيْنِ هوائيتيْنِ يُسمَّ

. الجبهة       الهوائيةَ

 

    
   



نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ االسمُ   

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ



 

نُ الغيومُ  الً         الغيوم         . تتكوّ ما يتكثَّفُ بخارُ الماءِ على دقائقِ الغبارِ مشكِّ نُ الهطولِ عندَ يبدأُ تكوُّ
نُ          ، وتتكوّ . يتكونُ         الضباب         بالقربِ منْ سـطحِ األرضِ فـي مناطـقَ مختلفـةٍ وبأشـكالٍ مختلفةٍ

 . نُ على ارتفاعاتٍ متوسطةٍ ا     الغيوم الركامية    ، فتتكوَّ ، أمّ الغيوم الطبقية       على ارتفاعاتٍ منخفضةٍ

 ، ، فتسـقطُ على شـكلِ أمطارٍ ا وثقيلةً وتكبرُ قطراتُ المياهِ في الغالفِ الجويِّ حتى تصبحَ أكبرَ حجمً

أو   ثلـوج        ، أو مطـر متجمـد. 

ى الهـواءُ الـذي يُغطِّي منطقةً واسـعةً ولـهُ درجاتُ حـرارةٍ ورطوبةٌ متماثلـةٌ   الكتلـة الهوائية  .  يُسـمَّ

ى المكانُ الذي تلتقي  ، فإنَّها تسـبِّبُ تغيّراتٍ في         الطقس        ، ويُسـمَّ كُ كتلُ الهواءِ ما تتحرَّ وعندَ

لُ الهواءُ الدافئُ المندفـعُ نحوَ الهواءِ الباردِ  فيـهِ كتـلُ هـواءٍ مختلفـةٌ         الجبهات الهوائية        . يُشـكِّ

، فيشـكلُ الجبهـةَ الهوائيّةَ  ـا الهـواءُ البـاردُ المندفعُ نحـوَ الهواءِ الدافـئِ الجبهـة الهوائيـة الدافئـة، أمّ

البـاردةَ. 


    

االسمُ   أقرأُ الشكلَ

    
ا، وأقارنُ بينَ  صُ الشكلَ جيدً . أتفحّ لُ األنواعُ المختلفةُ منَ الهطولِ أشـاهدُ في هذا الرسـمِ كيفَ تتشـكّ

 . دٍ لَ قُطَيْراتِ الماءِ إلى مطرٍ أو ثلجٍ أو بردٍ أو مطرٍ متجمّ العمليّاتِ التي تسبّبُ تحوُّ

 

     

 

  

  





 

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلّقةِ بالشكلِ

؟. ١ كيفَ يَحدثُ الهطولُ في صورةِ مطرٍ

؟. ٢ لَ بخارِ الماءِ إلى بلّوراتِ ثلجٍ ما الذي يسبّبُ تحوُّ

دِ؟. ٣ كيفَ تكبرُ حبّاتُ البرَ
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اختبارُ الدرسِ الثاني االسمالتاريخ

         

١ . : الجبهةُ الهوائيّةُ هيَ منطقةٌ

.أ.  يحدثُ فيها الهطولُ

.ب.  تلتقي فيها كتلتا هواءٍ

.ج.  فيها هواءٌ باردٌ ورطبٌ

.د.  فيها هواءٌ حارٌّ وجافٌّ

يمتـازُ الهـواءُ الدافـئُ الرطـبُ لمنطقـةٍ ما . ٢
، لـذا فإنَّ الطقسَ المتوقّعَ  بضغطٍ منخفضٍ

: سيكونُ

جاف وصاف أ. 

اب.  ا وعاصفً باردً

ا ج.  دافئًا وعاصفً

اد.  ا وماطرً باردً

منْ خصائصِ الغيومِ الركاميّةِ أنَّها:. ٣

دةِ الحوافِّأ.  غيرُ محدَّ

منفردةٌ وسميكةٌب. 

نُ منْ طبقاتٍج.  تتكوّ

رقيقةٌ وخفيفةٌد. 

٤ .: منْ خصائصِ المرتفعِ الجويِّ أنَّ

.أ.  الرياحَ تتحركُ في اتجاهِ عقاربِ الساعةِ

كُ في عكسِ اتجاهِ عقاربِ ب.   الرياحَ تتحرّ
. الساعةِ

كُ منَ الخارجِ نحوَ مركزِ ج.   الهواءَ يتحرّ
. الضغطِ المرتفعِ

.د.  كُ في جميعِ االتجاهاتِ الهواءَ يتحرّ

؟ التفكيرُ الناقد. كيفَ تساعدُ خريطةُ الطقسِ العلماءَ على دراسةِ الغالفِ الجويِّ

يحسب العلماء المتغيرات، ومنها قيم الضغط الجوي التي تؤثر في حالة الطقس لتوقع حالة الجو ليوم 

أو أكثر.








 
؟ ا منَ الغيومِ أستطيعُ أنْ أشاهدَ ، كمْ نوعً  أنظرُ إلى الغيومِ في السماءِ  

 

؟  ماذا تشبهُ الغيومُ التي شاهدتها: هل تُشبهُ الركاميّةَ أمِ الريشيّةَ أم الطبقيّةَ  

 

 

ا.  أستمرُّ في مالحظتي للغيومِ أسبوعً

مالحظةُ حالةُ الغيومِ
الطبقيّةُالركاميّةُالريشيّةُ

اليوم األول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم الخامس

اليوم السادس

اليوم السابع

؟ رٍ  أيُّ أنواعِ الغيومِ شاهدتُ على نحوٍ متكرّ

 

ا عنْ أنواعِ الغيومِ التي شـاهدتها. وهل تختلفُ نتائجي لو كانتْ مشـاهداتي في وقتٍ آخرَ   أكتبُ تقريرً

؟ أوضح ذلك. منَ السنةِ
 

 



    

     

نُ فرضيةً أكوِّ

ا؟ أكتبُ فرضيَّتي  ا بـاردً ا يحـدثُ لبخارِ الماءِ إذا المسَ سـطحً  مـاذَ

ا فإنَّه .........." ا باردً سَ بخارُ الماءِ سطحً ا المَ ى النحوِ اآلتِي " إِذَ علَ
 

 

 

أختبرُ فرضيَّتِي

ي لتغطيةِ    أصبُّ كميةً متسـاويةً منَ المـاءِ تكفِ

يِ اإلناءينِ مقلوبينِ  ، وأضعُ غطاءَ قعرِ كلِّ إناءٍ

فوقَهما.

 أضـعُ ثـالثَ مكعباتِ    

. وال أضيفُ  جليـدٍ فـوقَ غطـاءِ اإلنـاءِ األولِ

مكعباتِ جليدٍ فوقَ اإلناءِ الثانِي.

لُ مالحظاتِي  ، وأسجِّ يِ اإلناءينِ منْ داخلِ الوعاءينِ ، وأنظرُ عنْ قربٍ إلَى غطاءَ أنتظرُ دقيقتينِ  

. كلَّ دقيقةٍ لمدةِ ١٠ دقائقَ
 

 

 

وعاءيْنِ بأغطيتِهما • 

ماءٍ• 

مكعباتِ جليدٍ• 

  






 




استقصاءٌ مبنيٌّ 

       

نُ فرضيةً أكوّ
كلوريدُ الكوبالت مادةٌ كيميائيةٌ تُستخدمُ للكشفِ عن وجودِ بخارِ الماءِ 

لُ  ، ويتحوّ يكونُ لونُ ورقِ كلوريدِ الكوبالتِ أزرقَ في الهواءِ الجويِّ الجافِّ

ي يوجدُ فيهِ بخارُ الماءِ. أكتبُ  إلى اللونِ الزهريِّ في الهواءِ الجويِّ الذِ

رَ الماءُ فإنَّ ورقَ كلوريدِ الكوبالتِ  ا تبخّ فرضيةً على النحوِ التالِي:" إذَ

."........ القريبَ منَ الماءِ أوِ الموجودَ فوقَ الماءِ سوفَ
 

 

أختبرُ فرضيتي
. ا. أقصُّ الجزءَ العلويَّ منَ القارورتينِ   أكونُ حذرً

.   ألصقُ ورقتَّيْ كلوريدِ الكوبالتِ في قاعِ القارورتينِ





قارورتينِ • 
بالستيكيَّتينِ

مقصٍّ• 

شريطٍ الصقٍ• 

أوراقِ كلوريدِ • 
الكوبالت

كأسينِ • 
بالستيكيَّتينِ

أوراقٍ• 

  

 




. وأمألُ  ا على عقبٍ فوقَ كأسٍ بالستيكيٍّ فارغٍ   أقلبُ قارورةً رأسً

ا. هَ ا أخر بالماءِ حتى منتصفِها، وأضعُ القارورةَ الثانيةَ فوقَ كأسً

ها    ألصقُ ورقةً ثالثةً منْ ورقِ كلوريدِ الكوبالتِ على ورقةٍ، وأتركُ

. يّ ضةً للهواءِ الجوّ معرّ

. صُ لونَ أوراق كلوريدِ الكوبالتِ . أتفحّ  أالحظُ

. رٍ فِي لونِ ورقِ كلوريدِ الكوبالتِ . أكتبُ أيَّ تغيُّ لُ البياناتِ  أسجّ

 

 

 

أَستخلصُ النتائجَ
. ما الغايةُ منْ إلصاقِ ورقةِ كلوريدِ الكوبالتِ  دُ المتغيراتِ فِي هذهِ التجربةِ   أستخدمُ المتغيراتِ أحدّ

على ورقةٍ؟
 

 

 

 

ها منْ مالحظاتِي دعمتْ فرضيتِي؟  استنتج هلِ األدلةُ التي جمعتُ

 

 

 



 










ل الغيوم والهطول. � يوضح كيفية تشكّ

يلخـص كيـف تؤثـر كتـل الهـواء والجبهـات الهوائيـة فـي  �
الطقس.

: تقديم الدرس أوالً
← 

اطلب إلى الطالب أن يتناقشوا فيما يعرفونه عن كل من: الغيوم، 
والهطول، والجبهات الهوائية، وخرائط الطقس، ثم اسألهم:

ن الغيـوم؟ اكتب إجابـات الطالب على السـبورة.  � مـمَّ تتكوّ
إجابات محتملة: قطرات صغيرة من الماء، جليد.

ما الهطول؟ إجابات محتملة: المطر، أي شـكل من أشـكال  �
المياه التي تسقط على األرض.

أين يمكـن رؤية خرائـط الطقس؟ في الصحف، وشاشـات  �
التلفاز، واإلنترنت.

وجـه انتبـاه الطالب إلـى فقرة وسـؤال «أنظر وأتسـاءل» في 
الصورة، ثم اسأل: 

مـا كميـة الهطـول التـي تسـقط خـالل العاصفـة؟ إجابة  �
محتملـة: يعتمـد ذلـك على مقـدار الرطوبة فـي الغالف 
الجوي، ونوع العاصفـة، وحجم المنطقة التي توجد فيها 

العاصفة، وموقعها.

اكتب األفكار التي يطرحها الطالب على السـبورة، وانتبه 
إلـى أي مفاهيم غير صحيحة قد تكـون لديهم، وعالجها 

في أثناء سير الدرس.


ناقش مع الطالب أنواع الهطول. إذا كنت في منطقة ال يكثر فيها تسـاقط 
ل الضباب فإنه يمكن للطالب وصف أنواع الهطول  البرد والثلج وتشـكّ

التي يشاهدونها في التلفاز، ثم اسأل:

 ا يف املنطقة؟ ما أنواع اهلطول األكثر انتشارً

 د نوع اهلطول وكميته؟ ما الذي حيدّ



  

 

           
                  

  

 





٢٠ دقيقة  مجموعات صغيرة

 اطلب إلى الطالب تصميـم جدول بيانات 
لتسجيل بياناتهم قبل بدء النشاط. 

 يسـاعد هذا النشـاط الطالب على فهم كيف تؤثر درجة 
حرارة الهواء في التكثف. حالة الطقس داخل األوعية الزجاجية 
تماثـل حالـة الطقـس المسـبب للهطول. سـوف يـر الطالب 

تكثف الماء في مناطق ذات درجات حرارة منخفضة.


 فرضيـة محتملـة: عند خفـض درجـات الحرارة  

لدرجة كافية يتكثف بخار الماء.

  تأكـد من وضع األغطيـة مقلوبة   
فوق األوعية الزجاجية.

على الطـالب تسـجيل مالحظاتهم فـي جدول   
البيانات

  تشكلت القطرات من الهواء داخل الوعاء وليس من انصهار    تشكلت القطرات من الهواء داخل الوعاء وليس من انصهار 
مكعـب الثلج؛ فقد كان الوعاء أبـرد ما يكون تحت الغطاء؛ 

فالجو البارد يساعد على التكثف.

 وجود مصباح حراري يسـاعد على تبخر الماء في   
قـاع الوعـاء، مما يزيد من عدد أو حجـم القطرات المتكثفة 

تحت الغطاء


ا  سـوف يـر الطالب تشـكل قطـرات أقل، وسـوف تأخـذ وقتً

أطول لتشكل الهطول.


اطلـب إلـى الطـالب التفكيـر فـي كميـة التبخـر الـذي يحدث 
فـوق المحيطـات، ثـم اطلـب إليهـم وضع سـؤال يـدور حول 
هـذا الموضوع، ثم ضـع خطة إلجراء تجربـة يمكن من خاللها 

اإلجابة عن هذا السؤال.

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:

  (١) يكتب فرضية تتضمن المتغيرات في التجربة. 
(٢) يسجل مالحظاته بشكل دقيق حول نتائج التجربة. 

(٣) يسـتخدم األسـهم والتعليقات المناسـبة في الرسـم 
لتوضيح التغير في حالة الماء. 

(٤) يفسـر تكـون قطـرات المـاء تحـت األغطيـة، وعدم 
تكونها داخل اإلناء.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلب إلى الطالب التعبير بأسلوبهم الخاص 
، وممَّ تتكون. واسألهم  ل الغيومُ عما يفكرون فيه حول كيفية تشكُّ

ل الهطول؟ ماذا يريدون أن يتعلموا عن الغيوم وتشكّ

اطلب إلـى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 كلّـف الطـالب كتابة تعريف للمفـردات بكلماتهم 
الخاصـة، والتأكـد منهـا في أثناء سـير الـدرس، وقـم بتصحيح 

تعريفهم إذا تطلب األمر ذلك.

 

تعبئـة  التالميــذ  كلّـف 
 ١٣ التخطيطـي  المنظـم 
عنـوان  كل  دراسـة  بعـد 
رئيس، ويمكن االستعانة 

بأسئلة «أختبر نفسي» الواردة في الدرس.

 
← 

ل الغيوم،  كلّف الطالب وصف ما يفكرون فيه حول كيفية تشـكُّ
ومم تتكون، ثم اسأل:

ما أشـكال المياه التي تسـبب تكون الغيـوم؟ إجابة محتملة:  �
القطيـرات الصغيـرة مـن الميـاه، وبخـار المـاء، والبلورات 

الثلجية.

ل الغيـوم؟  تتباطأ حركـة جزيئات بخـار الماء،  � كيـف تتشـكّ
ويتجمع بعضها مع بعض.

ا على مظهرها  ناقـش مع الطـالب كيفية تصنيـف الغيوم اعتمـادً
وبُعدها عن سطح األرض، ثم اسأل:

نهـا الغيـوم؟ إجابات محتملـة: أكوام  � مـا األشـكال التي تكوّ
منتفخة، طبقـات ناعمة رقيقة، وكبيرة، كتـل طويلة، صفائح 

مسطحة.


ن الغيـوم عندما يتكثف بخار الماء حول جزيئات الغبار أو األمالح  تتكوّ
في الجو. ولزيادة كمية الهطول في إحد المناطق يمكن استمطار الغيوم 
اصطناعيًّـا. حيـث يتم رش جسـيمات صغيـرة من طائرة داخـل الغيوم، 
وأكثـر الجسـيمات التي يتم رشـها هـي يوديد الفضة. ويمكن اسـتعمال 
مـواد أخـر منها ثانـي أكسـيد الكربون المتجمـد، ويوديـد الرصاص، 
ن الغيوم، لكنه يساعد  وكبريتيد النحاس. إن استمطار الغيوم ال يعني تكوّ

على جعل قطرات الماء الكبيرة الحجم تسقط في صورة  هطول.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين

 



    
قتَهـا، وأحيانًا  رْ أنظـرُ أحيانًـا إلى السـماءِ فال أشـاهدُ إال زُ
ها بيضاءُ خفيفةٌ تشـبهُ  ، بعضُ ا مختلفـةً أخر أشـاهدُ غيومً
ةَ  ادةَ الرماديَّ جَّ ، وأخر كبيرةٌ داكنةُ اللونِ تشبهُ السَّ الريشـةَ

؟ لَتْ هذهِ الغيومُ . كيفَ تشكَّ نةَ منْ طبقاتٍ المكوَّ

 . يَّ نُ الغـالفَ الجوِّ إنَّ بخـارَ المـاءِ منَ الغـازاتِ التيِ تكوِّ
ا  يْئَاتُ بخارِ الماءِ إلى أعلى تفقدُ حرارتَهَ زَ لُ جُ ما تُحمَ وعندَ
، ثم تتكثَّفُ  بُ زيئاتِها وتتقارَ ، وتقلُّ حركةُ جُ وتصبـحُ باردةً
. ولعلَّكَ شـاهدتَ قطـراتٍ متكثِّفةً على  على دقائقِ الغبارِ
، وقدْ  مـا تسـتحمُّ بماءٍ سـاخنٍ سـطحِ زجـاجِ الحمـامِ عندَ
.إنَّ مصدرَ هذهِ  ها على األعشابِ في الصباحِ الباكرِ تشاهدُ
لُ  القطراتِ هوَ بخارُ الماءِ الموجودُ في الهواءِ.وهيَ تتشكَّ

لُ بها الغيومُ . ها التيِ تتشكَّ بالطريقةِ نفسِ

هُ  لُ عندَ يعتمـدُ شـكلُ الغيـومِ علـى االرتفاعِ الـذي تتشـكَّ
لُ عندَ أعلى  ةُ تتشـكَّ ؛ فالغيومُ الريشـيَّ يِّ فـي الغالفِ الجـوِّ
نُ عندَ  ـدةٍ تتكوَّ لُ غالبًا مـنْ بلوراتٍ متجمِّ ، وتتشـكَّ ارتفـاعٍ

درجةِ حرارةِ صفر سلسيوس. 

             

  ←
      

   
←

 
 
 

  ←


 

  





 يالحظ األشكال المختلفة للغيوم.

 صور لغيوم مختلفة ( اختياري)

ا مدة أسبوع.    على كل طالب أن يقوم بمشاهدة الغيوم يوميًّ
ويمكن استخدام صور ألنواع مختلفة من الغيوم مأخوذة  

من المجالت أو اإلنترنت بديالً عن المشاهدة.

  ستتنوع اإلجابات. إجابة محتملة: الركاميــة والطبقيـة.

  سـتتنوع اإلجابـات. إجابة محتملـة: نعـم إذا كانت كمية 

ا لتغييـر الطقس.  بخـار المـاء في الهـواء أقل أو أكثـر وفقً
اطلب إلى الطالب  تبادل البيانات.

← 

بعض الطالب يعتقدون أن الغيوم هواء.



    تتكـون الغيـوم التي أشـاهدها مـن قطرات
صغـرية مـن املـاء أو اجلليد، وهنـاك فرصة لـكل غيمة أن 

تصبح غيمة ممطرة إذا توافرت هلا الظروف املالئمة.

ا ريشية. •  من املمكن أن تكون غيومً

 االجتاه الذي تتحرك فيه الغيوم يف السامء هو  •
اجتاه حركة الرياح عند ذلك االرتفاع.

١٥ دقيقةفراد 

ـا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األسـئلة احتياجـات الطالب وفقً
خالل:

ا يوضح  دعـم إضــايف اطلـب إلـى الطـالب أن يرسـموا رسـمً
أنواع الغيوم الثالثة في دفتر العلوم.

إثــــــراء كلّف الطالب البحث عن أنواع أخر للغيوم لم 
ا  يتـم ذكرها في الدرس، وإعـداد ملصق يصف كالًّ منهـا، متضمنًا صورً

عنها، ثم يتشاركوها مع زمالئهم في الصف.



       

ها منْ  نُ الغيـومُ التـي أشـاهدُ تتكـوَّ
. قطراتٍ صغريةٍ منَ املاءِ أو اجلليدِ

 
    

   

       
      

 

  
       

      
     
       

    


الريشيّةُ

اليوم األول
اليوم الثاين

اليوم الثالث

الطبقيّةُالركاميّةُ

اليوم الرابع
اليوم اخلامس

        
      
  

      

لُ على ارتفاعاتٍ متوسـطةٍ أو  ـا الغيومُ التي تتشـكَّ أمَّ
نُ منْ قطراتِ المـاءِ. وقد تظهرُ هذه  منخفضـةٍ فتتكوَّ
ما  . ويحـدثُ هذا عندَ ، أو داكنٍ الغيومُ بلـونٍ رماديٍّ
ا بحيثُ ال تسـمحُ  تكـونُ قطـراتُ المـاءِ كثيفـةً جـدًّ
 : بنفاذِ أشـعةِ الشـمسِ خاللَها.وهذهِ الغيومُ نوعــانِ
لُ على  ، تتشـكَّ ، وهيَ سـميكـةٌ الغيـــومُ الركاميـــةُ
لُ  ارتفاعاتٍ متوسـطةٍ. والغيـومُ الطبقيةُ التي تتشـكَّ

على ارتفاعاتٍ منخفضةٍ.

مـا تكـونُ درجـةُ الحـرارةِ بالقربِ منْ سـطحِ  وعندَ
؛  ّلُ الضبابَ األرضِ منخفضـةً فـإنَّ بخارَ الماءِ يشـك

 . لُ بالقربِ منْ سطحِ األرضِ فالضبابُ غيومٌ تتشكَّ

 





 

← 

اطلـب إلى الطالب أن يذكروا أنواع الهطول التي شـاهدوها أو 
تعرضوا لها، ثم اسأل:

مـا أكثر أنواع الهطول الشـائعة فـي هـذه المنطقـة؟ اإلجابة  �
المحتملة: سـوف تعتمـد على الوقت من السـنة، والموقع، 

وستشير معظم اإلجابات إلى األمطار.

ما أنواع الهطول الثالثة الصلبة؟ ثلج، برد، مطر متجمد. �

 لماذا يسـتعمل مقياس المطر؟ يستعمل لقياس كمية األمطار  �
ا علـى ارتفاعها فـي المقياس، ويسـتخدم  السـاقطة اعتمـادً

وحدات قياس هي الملمتر.

← 

 اطلـب إلى الطالب جمع العديد من صور أشـكال 
الهطـول التي يمكن أن يجدوها في المجالت أو عبر اإلنترنت. 
واطلب إليهم عمل ملصق مع كتابة أسـماء أنواع الهطول، وهي 
مطـر وثلج وبرد ومطر متجمد، واعرض هذه الملصقات داخل 

الصف.

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف مـا اهلطول؟ املـاء املتسـاقط من الغـيـوم عىل هيئة 
مطـر أو برد أو ثلج أو مطر متجمد.

د؟ تصطدم قطـرات من املاء يف  َ ل الربَ إثــــــراء كيف يتشـكّ
ل الربد، وحتمل الرياح حبات الربد إىل  الغيوم بقطع جليد فتتجمد لتشـكّ

أعىل وإىل أسفل داخل الغيمة، فتكرب نتيجة إضافة طبقات جليد حوهلا.



    
لقـدْ أفـاضَ القـرآنُ الكريـمُ فـي وصـفِ العوامـلِ 
، وهطولِ  واألسبابِ التي تسـهمُ في تكوينِ السحبِ

، وذلكَ في قولِه تعالَى: المطرِ

كُ  ـمْ عُ قطراتُ الماءِ في الغيمةِ يزدادُ سُ مـا تتجمَّ عندَ
، وتصبحُ القطراتُ  الغيمةِ، ويميلُ لونُها إلى الرماديِّ

، فتسـقطُ  يِّ ى معلقةً في الغالفِ الجوِّ أثقلَ منْ أنْ تبقَ
. وتختلـفُ أنواعُ  علـى األرضِ فـي صـورةِ هطـولٍ

الهطولِ باختالفِ درجةِ حرارةِ الهواءِ.

مـا تكـونُ درجـةُ حرارةِ الهـواءِ أكبرَ مـنْ درجةِ  فعندَ
  .( نُ الهطولُ السائلُ (األمطارُ دِ الماءِ يتكوَّ تجمُّ

فـي بعضِ األحيـانِ تكونُ درجةُ حـرارةِ طبقةِ الهواءِ 
دِ  القريبـةِ مـنْ سـطحِ األرضِ أقـلَّ مـنْ درجـةِ تجمُّ
المـاءِ. وفي أثنـاءِ هطولِ المطـرِ تعبرُ قطـراتُ الماءِ 

ا.  ا متجمدً دُ وتكونُ مطرً هذهِ الطبقاتِ فتتجمَّ

النور

  



 

 

  

 



 

 
 

  





← 

اطلـب إلى الطـالب قـراءة الصـور والرسـوم علـى الصفحات 
٢٨ - ٢٩، ثم اسأل:

مـا نوع الهطول الـذي يبدأ بتكثف بخار المـاء؟ جميع أنواع  �
الهطول.

كيـف يختلـف المطر عـن المطـر المتجمد؟ يسـقط المطر  �
خالل هواء دافئ، في حين يسـقط المطـر المتجمد في هواء 

ا. بارد جدًّ

ن الثلج بتكثف بخار الماء الذي  � ن الثلج؟ يبدأ تكوّ كيف يتكوّ
يتحول مباشرة إلى بلورات صلبة.

  

 التكثف.


ن  •  املطر هو النوع الوحيد من أنواع اهلطول الذي يتكوّ

عندما تكون درجة حرارة اهلواء أعىل من درجة جتمد املاء.

 يتكون املطر املتجمد عندمـا تنخفض درجة  •
حرارة اهلواء بالقرب من األرض.

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف اطلـب إلـى الطـالب أن يرسـموا شـكالً يوضح 
أربعة أنواع من الهطول.

إثــــــراء اطلـب إلـى الطـالب أن يبحثـوا أنـواع الهطـول 
ا أنه يمكنهم إيجاد سـجالت  السـائدة في مناطق مختلفة من العالم، علمً

للهطول في اإلنترنت.



ا للعواصفِ الرعديةِ؛ حيثُ  نُ البردُ غالبًـا مرافقً يتكوَّ
ةٍ قليلةٍ من بلوراتِ  يَّ نُ الغيمةُ منْ قطراتِ ماءٍ معَ كمِّ تتكوَّ
ها  ـدُ القطـراتُ وتدفعُ . وعنـدَ الهطولِ تتجمَّ الجليـدِ
 ُ ، فيتكثَّف هـا إلـى الغيمـةِ الريـاحُ إلـى أعلـى، فتعيدُ
ا،  هَ المزيـدُ من قطـراتِ الماءِ عليهـا، ويـزدادُ حجمُ
. طَ إلى األرضِ رُ العمليةُ عدةَ مراتٍ قبلَ أنْ تسقُ وتتكرَّ

ما تكونُ درجةُ حـرارةِ الهواءِ  نُ عندَ ـا الثلجُ فيتكـوَّ أمَّ
لُ بخارُ الماءِ  دِ الماءِ؛ حيثُ يتحوَّ أقـلَّ منْ درجةِ تجمُّ

 . في الغيمةِ إلى بلوراتِ جليدٍ مباشرةً

 ،  تقـاسُ كميـةُ الهطـولِ بوحـداتٍ لقيـاسِ االرتفاعِ
جٍ  أيْ ارتفـاعِ ميـاهِ األمطـارِ فـي وعـاءٍ عميـقٍ مـدرّ
كُ الثلوجِ بغرسِ مسـطرةٍ  ـمْ . ويقاسُ سُ بالملمتراتِ
، فتقرأَ  ، إلى أنْ تصلِ سـطحَ األرضِ متريةٍ فـي الثلجِ

ها الثلجُ على المسطرةِ. العالمةَ التي يصلُ

 
      
      

  

      
     

       



         
    



  

 








← 

ـا حول الكتـل الهوائيـة والجبهات الهوائيـة، واطلب  ـم نقاشً نظّ
إلى الطالب البحث عن أدلة في األشـكال لإلجابة عن األسئلة. 

وناقشهم فيما يحدث عند التقاء الجبهات، ثم اسأل:

ما المقصود بمنطقة مصدر الجبهة؟ المنطقة التي تُعطي  كتلة  �
الهواء خصائصها.

مـا نوع الكتلة الهوائية التي تتكون فوق منطقة مدارية بحرية؟  �
هواء رطب ودافئ.

ما نوع الكتلة الهوائية التي سـتتكون فوق منطقة يابسة حارة؟  �
هواء جاف وساخن.

مـا األنـواع الثالثـة الرئيسـة للجبهـات الهوائيـة؟ الجبهات  �
الهوائيـة البـاردة، والجبهـات الهوائيـة الحـارة، والجبهات 

الهوائية المستقرة.

مـاذا يحـدث فـي الجبهـة الهوائية المسـتقرة؟ تتقابـل الكتل  �
.الهوائية لكن ال تستطيع أي منها أن تحل محل األخر

← 

ح للطالب أن الكتلة تشـير إلى كمية المادة.  الكتلة الهوائية: وضّ
والكتلـة الهوائيـة منطقـة كبيـرة تتشـابه فيهـا درجـات الحـرارة 

والرطوبة.

ح للطالب أن الجبهة الهوائية هي المنطقة  الجبهة الهوائيـة: وضّ
التي تتقابل فيها الكتل الهوائية، وهي تشبه بذلك جبهة القتال في 

المعارك.


 الكتلة اهلوائية الباردة حتل حمل الكتلة الدافئة وجتربها  •

عـىل االرتفـاع إىل أعىل، وعندئـذ يتكثف بخار املـاء يف الكتلة 
الدافئة وتتكون الغيوم.

 رسعة الرياح واجتاهها. •

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف مـا اجلبهة اهلوائية؟ املنطقة التـي تلتقي فيها كتلتان 
من اهلواء خمتلفتان يف درجة احلرارة والرطوبة.

إثــــــراء مـاذا حيدث يف اجلبهة عندما يرتفـع اهلواء الدافئ؟ 
نًـا الغيوم، وحيتمل أن تتكون  يتكثـف بخار املاء عندما يرتفع ويربد، مكوِّ

العواصف.



      

      

 
      
       

   

          
   

   

   
 

ها؛   يتأثَّـرُ طقسُ أيِّ منطقـةٍ بكتلةِ الهواءِ التي تمرُّ فوقَ
فالكتلةُ الهوائيةُ منطقةٌ واسعةٌ منَ الهواءِ تمتازُ بدرجةِ 
ي  حرارةٍ ورطوبةٍ متشـابهةٍ في كلِّ أجزائِها. وقد تغطِّ
مسـاحاتٍ واسـعةً تصـلُ إلـى آالفِ الكيلومتـراتِ 

المربّعةِ منَ اليابسةِ والمياهِ.

نِها؛  وتعتمدُ خصائصُ الكتلةِ الهوائيةِ على مكانِ تكوُّ
 . ، وقد تكونُ جافةً أو رطبةً فقـدْ تكونُ دافئةً أوْ بـاردةً
نُ فوقَ منطقـةِ مياهٍ دافئةٍ  فالكتلـةُ الهوائيةُ التي تتكـوَّ
نُ فوقَ منطقةٍ باردةٍ  ا التي تتكوَّ . أمَّ تكونُ دافئةً ورطبةً

 . ةً منَ اليابسةِ فتكونُ درجةُ حرارتِها منخفضةً وجافَّ

المختلفـةِ  الهوائيـةِ  الكتـلِ  التقــاءِ  منطقـةُ  ى  تسـمَّ
. فعنـدَ اقتـرابِ الكتلـةِ الهوائيـةِ  الجبهـاتِ الهوائيـةَ
البـاردةِ مـنَ المناطقِ التـي تكونتْ فيها إلـى مناطقَ 
ها الكثيفُ تحتَ الهواءِ الساخنِ  دافئةٍ، يغوصُ هواؤُ
ه إلى أعلى، فيبردُ ويتكثَّفُ بخارُ الماءِ،  ، فيرفعُ الخفيفِ

. ، وربَّما تسقطُ األمطارُ والثلوجُ لُ الغيومُ وتتشكَّ

مـا تتشـابَهُ الكتـلُ الهوائيةُ في درجـاتِ الحرارةِ  عندَ
نُ الجبهاتُ  ، وتتكوَّ كُ هذهِ الكتـلُ والرطوبـةِ ال تتحرَّ
، وهي حدٌّ يفصـلُ بينَ كتلتينِ منَ  الهوائيةُ المسـتقرةُ
ـها، بحيـثُ ال تسـتطيعُ  الهـواءِ لهمـا  الصفـاتُ نفسُ

.لَّ األخر حَ لَّ مَ إحداهما أنْ تَحُ

ـعُ حالـةِ الطقـسِ بمعرفـةِ أنـواعِ الكتـلِ  يمكـنُ توقُّ
ها. والجبهاتِ الهوائيةِ، وسرعةِ الرياحِ واتجاهِ

  







← 

بيّـن للطـالب أن الضغط الجـوي من العوامل المهمـة في توقع 
رهم أن الهواء الدافئ الرطب يكون ضغطه  حالـة الطقس. لذا ذكّ

ا، ثمَّ اسأل:  ا، والهواء البارد يكون ضغطه مرتفعً منخفضً

ا؟  � ا عندما يكون ضغط الهواء منخفضً ا ماطـرً لمـاذا تتوقع يومً
الهواء الدافئ والرطب يكون ذا ضغط منخفض، يرتفع الهواء 

نًا الغيوم، وقد يليها الهطول. الدافئ فيبرد ويتكثف مكوِّ

ما الطقس المتوقع عادة في أنظمة الضغط المرتفع؟ ولماذا؟  �
؛ ألن الرطوبة  الضغط المرتفـع يصاحبه طقس جاف وصافٍ

ن الغيوم. (بخار الماء) تتبخر قبل أن تتاح لها الفرصة لتكوّ

← 

استعمل األشكال صفحة (٣١) لمراجعة أنظمة كل من: الضغط 
المنخفض والضغط المرتفع، ثم اسأل:

كيف تسـاعد خطوط تسـاوي الضغـط العلمـاءَ على تحديد  �
مواقـع الضغـط المرتفع والضغط المنخفـض؟ يقوم العلماء 
بوضـع قيـم الضغط على خريطة منطقة مـا، ثم يصلون بخط 
بيـن األماكن كلها التي تتسـاو فيها قيم الضغـط، فيعرفون 

مواقعها على الخريطة.


 تتحرك الرياح يف اجتاهات خمتلفة بسبب حركة اهلواء  •

الرسيعـة إىل الداخل يف نظام الضغـط املنخفض، وإىل اخلارج 
يف نظام الضغط املرتفع.

 ستبني معرفة مواقع حركة الضغط املنخفض،  •
وتوقـع أماكـن هطـول األمطـار، يف حـني تبني مواقـع حركة 

الضغط املرتفع األماكن التي سيسود فيها طقس معتدل.

عمـل مقارنة: كلّـف الطـالب مراجعـة المحتـو واألشـكال صفحة 
٣١،٣٠ ومناقشـة أوجـه التشـابه واالختـالف بيـن الكتـل والجبهـات 
رهـم أن الكتلـة الهوائيـة منطقة واسـعة؛ إذ يكـون الهواء  الهوائيـة، وذكّ
متماثـالً فـي درجات الحـرارة والرطوبة. والجبهة الهوائيـة هي المنطقة 

التي تتقابل فيها الكتل الهوائية. 

مستو مبتدئ يمكن للطالب تسـمية الكتل الهوائيـة والجبهات 
في األشكال أو اإلشارة إليها.

مستو عادي يمكـن للطالب وصف الكتـل الهوائية والجبهات 
بجمل قصيرة.

مستو متقدم يمكن للطالب اسـتخدام جمل كاملة لوصف نوع 
الطقس الذي ينتج عن تقابل كتل هوائية مختلفة.



   
إنَّ معرفـةَ مواقعِ أنظمةِ الضغـطِ المرتفعِ والضغطِ المنخفضِ 
ضُ  يمكـنُ أنْ تدلَّ على حالـةِ الطقسِ في منطقةٍ مـا. فالمنخفَ
ا  ا، أمَّ ها منخفضً يُّ كتلةٌ منَ الهواءِ يكونُ الضغطُ في مركزِ الجوِّ
ها  يُّ فهوَ كتلةٌ منَ الهواءِ يكونُ الضغطُ في مركزِ عُ الجوِّ المرتفَ

ا.  مرتفعً

وألنَّ الهـواءَ الدافـئَ الرطـبَ يمتـازُ بضغـطٍ منخفـضٍ فعادةً 
يّةُ التي  . والرطوبـةُ الجوِّ ه طقسٌ دافـئٌ وعواصـفُ مـا يصاحبُ
تصاحـبُ الكتـلَ الهوائيـةَ ذاتَ الضغطِ المنخفـضِ تنخفضُ 
نةً الغيومَ  ما ترتفـعُ إلى أعلى وتتكثَّفُ مكوِّ درجةُ حرارتِها عندَ

. ا مختلفةً منَ الهطولِ واألمطارَ وأنواعً

وألنَّ الهـواءَ البـاردَ الجـافَّ يمتـازُ بضغـطٍ مرتفـعٍ فعـادةً مـا 
. وإذا كانَ هناكَ رطوبـةٌ فإنَّها  ـه طقـسٌ جـافٌّ وصـافٍ يصاحبُ

 . و الجوُّ منَ الغيومِ ، ويخلُ رُ تتبخَّ

يقومُ علماءُ األرصادِ الجويةِ بوضعِ قيمِ الضغطِ لمناطقَ مختلفةٍ 
يُّ  عُ الجوِّ في أماكنِهـا على الخريطةِ لمعرفةِ أينَ يوجـدُ المرتفَ
يُّ في وقـتٍ ما، ثمّ يقومونَ بتوصيل القيمِ  ـضُ الجوِّ أو المنخفَ

. ي الضغطِ ى خطوطَ تَساوِ المتساويةِ للضغطِ بخطوطٍ تسمَّ

 

              
     

             
 

  





 

        
   

       

  





 
      
     

 

        
     

    

 





 

← 

ناقش المتغيرات التي تظهر على خريطة الطقس، ثم اسأل:

لمـاذا يدرس علمـاء األرصـاد الجوية خريطـة الطقس كل  �
يوم، أو كل بضع سـاعات أحيانًا ؟ ألن خريطة الطقس تبين 
الطقس في وقت ومكان محددين، وقد تتغير الظروف على 

نحو سريع.

ما أهمية الرمـوز التي تُظهر الجبهات على خريطة الطقس؟  �
ألن الطقس غالبًا ما يتغير عند تقابل الجبهات الهوائية.

← 

ـح للطـالب أن الخريطة تُرسـم ببعدين  خريطـة الطقس: وضّ
لتمثل مساحة أو منطقة بثالثة أبعاد. كما أن خريطة الطقس تبين 
الطقـس في مكان وزمان محدديـن؛ فقد تكون المنطقة صغيرة 

ا من العالم. ا كبيرً أو جزءً

راجـع مفـردات الدرس، وكلّـف الطالب العمـل يف جمموعات 
لتنفيـذ نشـاط مفـردات الدرس الـوارد يف كتاب تنميـة مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائـط مفاهيمية للربط بني مفردات 

الدرس مجيعها.


ا ما مل يتغري يشء. • ا وباردً  سيكون الطقس جافًّ

 إجابـة حمتملة: درجات احلـرارة واهلطول؛  •
وذلـك ملعرفة املالبــس التـي ينبغــي ارتداؤهــا أو لتأخـذ 

ة معك. مظلّ


اطلب إلى الطالب اسـتخدام المجالت والصحف اليومية، واإلنترنت، 
والمصـادر العلمية األخر؛ للبحث عن طريقة إعداد النشـرات الجوية 
ومـد دقتهـا. ووضـع قائمـة بأنـواع البيانـات المسـتخدمة فـي إعداد 
النشـرات الجوية. وكلفهم كتابة تقرير حول ما توصلوا إليه من نتائج، ثم 

عرض تقاريرهم أمام سائر الطالب.



    
؟ تشـيـــرُ  كيفَ نعرفُ أماكــنَ تسـاقطِ األمطــــارِ
خريطـةُ  الطقـسِ إلـى حالةِ الطقـسِ لمنطقـةٍ ما في 
. وتبيـنُ خرائطُ الطقسِ الضغطَ الجويَّ  وقتٍ محددٍ
ا  . يسـتعملُ العلمـاءُ رمزً ومتغيـراتٍ أخـر مختلفةً
. فالجبهاتُ الهوائيةُ  لـكلِّ واحدٍ منْ هذهِ المتغيـراتِ
البـاردةُ مثالً تظهرُ في صورةِ قوسٍ تبـرزُ منهُ مثلثاتٌ 
، وهـذهِ المثلثاتُ تشـيرُ إلى  صغيـرةٌ باللـونِ األزرقِ
. وتظهـرُ الجبهاتُ الحارةُ  اتجـاهِ حركةِ الهواءِ الباردِ
في صـورةِ قـوسٍ باللونِ األحمـرِ تبرزُ منـهُ أنصافُ 

. دوائرَ تشيرُ إلى اتجاهِ حركةِ الهواء الساخنِ

علماءُ األرصادِ الجويةِ همُ  الذينَ يدرسونَ الغالفَ

 

؛ حيثُ يقومونَ بحسابِ  يَّ لألرضِ والطقسَ الجوّ
عِ حالةِ جوِّ  ؛ لتوقُّ المتغيراتِ التي قد تؤثِّرُ في الطقسِ

  . اليومِ أوِ األيامِ التاليةِ

رَ   يقيـسُ العلمـاءُ المتغيِّراتِ بصورةٍ ثابتـةٍ؛ ألنَّ التغيُّ
. في قيمِ أحدِ هذهِ المتغيراتِ يغيِّرُ منْ حالةِ الطقسِ
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ثالثًا: خامتة الدرس


← 

اطلـب إلـى الطـالب النظـر فـي صـور الـدرس وملخصاتها؛ 
لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس.

    
انظـر التعليمـات الضرورية لعمل المطوية فـي مصادر المعلم 

في نهاية الدليل.

←

 الضباب 

  

 ستختلف  
اإلجابات: قد تتضمن: مقياس 

احلرارة، البارومرت، األنيمومرت، مقياس الرياح، كيس الرياح، 
مقياس املطر.

 ب. ضغط الهواء 

 أ. المطر  

 تتأثـر حالـة الطقـس فـي منطقـة ما  
بالكتل الهوائية التي تمر فوقها. وعندما تتقابل الكتل الهوائية 
تتغير حالة الطقس. ويمكـن أن يتكثف بخارالماء الموجود 

في هذه الكتل ويسقط على شكل هطول. 

               
 ٢سم لكل ساعة = ٤سم 

                               
سـتتنوع اإلجابـات. يجـب أن تتضمن رمـوز الطقس مثل: 
الجبهـات، واألمطـار، ودرجـات الحـرارة. كمـا يجـب أن 
ا للرموز المسـتخدمة؛ فقد  تتضمن إجابـات الطالب مفتاحً

ا خاصة بهم. يستخدم الطالب رموزً









مسـتو مبتدئ: كلّـف الطالب وصف أنـواع البيانات التـي تظهر على 
خريطة الطقس. 

مسـتو عـادي: كلّف الطـالب وصف كيفيـة ظهور الجبهـات وأنظمة 
الضغط على خريطة الطقس. 

مسـتو متقدم: كلّف الطالب استخدام خريطة للطقس من الصحف أو 
من شبكة اإلنترنت لوصف ظروف الطقس في منطقتهم.
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٣٠ دقيقة   مجموعات ثنائية   
 يالحظ، يستخدم المتغيرات


يكشف عن وجود بخار الماء في الهواء. �

 قارورتان بالسـتيكيتان، مقص، شرائط من  
كلوريد الكوبالت، كأسان بالستيكيتان، أوراق.

 تأكد من حفظ ورقـة كلوريد الكوبالت 
وعـدم تعرضهـا للرطوبة قبل إجراء النشـاط. لتجنب اسـتخدام 
ا للوقت يمكـن قص الجزء العلوي من  الطـالب المقص وتوفيرً

القارورتين قبل بدء النشاط. 

 يبين هذا النشاط للطالب كيف يكتشفون وجود بخار 
الماء في الجو.



ـح للطالب أن هنـاك طريقتين لقياس الرطوبـة. واطلب إليهم  وضّ
البحث عن مفهومي الرطوبة والرطوبة النسبية، والفرق بينهما.

ما الرطوبة؟• 
ما الرطوبة النسبية؟• 
أي نوع من الرطوبة تلك التي تتضمنها تقارير النرشات اجلوية؟• 



  



تينِ قارورتينِ بالستيكيَّ

مقصٍّ

شريطٍ الصقٍ

أوراقِ كلوريدِ الكوبالت

كأسينِ بالستيكيَّتينِ

أوراقٍ

 
       

  
كلوريـدُ الكوبالـت مـادةٌ كيميائيـةٌ تُسـتخدمُ 
للكشـفِ عن وجـودِ بخارِ المـاءِ، يكونُ لونُ 
الهـواءِ  فـي  أزرقَ  الكوبالـتِ  كلوريـدِ  ورقِ 
لُ إلى اللونِ الزهريِّ  ، ويتحـوّ الجويِّ الجافِّ
ي يوجدُ فيهِ بخارُ الماءِ.  في الهواءِ الجويِّ الذِ
رَ  ا تبخّ ي:" إذَ أكتـبُ فرضيةً على النحـوِ التالـِ
الماءُ فإنَّ ورقَ كلوريدِ الكوبالتِ القريبَ منَ 
 ."........ الماءِ أوِ الموجودَ فوقَ الماءِ سوفَ

 
العلـويَّ مـنَ  الجـزءَ   أقـصُّ       

. القارورتينِ
  ألصـقُ ورقتَيْ كلوريـدِ الكوبالتِ في قاعِ 

. القارورتينِ
ـا على عقبٍ فـوقَ كأسٍ    أقلبُ قـارورةً رأسً

ـا أخر بالماءِ  ُ كأسً . وأمأل بالسـتيكيٍّ فارغٍ
ا. هَ حتى منتصفِها، وأضعُ القارورةَ الثانيةَ فوقَ

  ألصقُ ورقـةً ثالثةً منْ كلوريـدِ الكوبالتِ 

للهـواءِ  ضـةً  معرّ هـا  وأتركُ ورقـةٍ،  علـى 
. يّ الجوّ

ـصُ لـونَ أوراقِ كلوريدِ   أتفحّ  
. الكوبالتِ

رٍ فِي لونِ  أكتبُ أيَّ تغيُّ    
. ورقِ كلوريدِ الكوبالتِ







 

 




إذا تبخر الماء فإن لون ورق كلوريد الكوبالت القريب من الماء 
أو الموجـود فوق الماء سـوف يتحول إلى اللـون الزهري؛ ألن 

الهواء المحيط بالورقة أصبح فيه بخار ماء.

 
 نبّـه الطـالب إلـى اسـتخدام المقـص بحذر،   
ونبههـم أن حـواف القارورة البالسـتيكية يمكـن أن تكون 

حادة، لذا يجب التعامل معها بحذر.

 يجب أن يالحـظ الطالب أن لـون ورقة كلوريد  
الكوبالـت في القـارورة التي تعلو كأس المـاء تحولت إلى 
اللون الزهري، بينما القارورة المنكسة فوق الكأس الفارغة 
ما زالت زرقاء، ولون الشـريط المثبت فوق الورقة قد يتغير 
بسـبب وجود بخار الماء (الرطوبة) في الهواء الموجود في 

غرفة الصف.

يجـب علـى الطـالب تسـجيل مالحظاتهـم فـي جـدول،   يجـب علـى الطـالب تسـجيل مالحظاتهـم فـي جـدول،  
وشـجعهم علـى أن يصفـوا فـي مالحظاتهـم درجـة اللون 

الزهري الذي تحولت إليه الورقة.







  
دُ المتغيراتِ   أحـدّ     
. ما الغايةُ منْ إلصاقِ ورقةِ  فِي هذهِ التجربةِ

كلوريدِ الكوبالتِ على ورقةٍ؟
هـا مـنْ   هـلِ األدلـةُ التـي جمعتُ

مالحظاتِي دعمتْ فرضيتِي؟ 
  

      
  
  

تعلمـتُ أنَّ بخـارَ المـاءِ يمكنُ الكشـفُ عنهُ في 
رُ الماءُ بسـرعةٍ منَ المسطحاتِ  الهواءِ. هلْ يتبخّ
ها؟ أكتبُ إجابةً  المائيـةِ معَ زيادةِ مسـاحةِ سـطحِ
ا  ي:" إذَ ـى النحـوِ التالـِ ـى شـكلِ فرضيـةٍ علَ علَ
ه  ـرِ لَ تبخّ زادتْ مسـاحةُ سـطحِ المـاءِ فـإنَّ معـدَّ

."..... سوفَ

 
مُ خطةً أختبرُ فيها فرضيّتي، ثمَّ أكتبُ الموادَّ  أصمّ
ي أحتـاجُ إليْهـا، وكذلـكَ مصادرُ  واألدواتِ التـِ
لُ  ها. أسـجّ المعلومـاتِ والخطواتِ التي سـأتّبعُ

ي ومالحظاتِي عندَ اتّباعِ خطتِي. نتائجِ

 
ا؟ أعرضُ ما  ـي فرضيّتي؟ لمـاذَ هـل تدعمُ نتائجِ

لتُ إليهِ منْ نتائجَ علَى زمالئِي.  توصّ

 
رُ في سؤالٍ  رِ الماءِ؟ أفكِّ لِ تبخّ ما تأثيرُ الرياحِ فِي معدَّ
مُ تجربةً لإلجابةِ عنْ سؤالِي.  آخرَ لالستقصاءِ. أصمّ
يجبُ أنْ أنظمَ تجربتِي الختبارِ متغيرٍ واحدٍ فقطْ أوِ 
. يجبُ أنْ أكتبَ خطواتِ  هُ ي تمَّ تغييرُ العاملِ الذِ
 . نَ اآلخرونَ منْ إعادةِ التجربةِ تجربتِي حتَّى يتمكّ

     
  

أطرحُ سؤاالً

نُ فرضيةً أكوّ

أختربُ فرضيتي

أستخلصُ النتائجَ

  


    كمية بخـار الماء فـي الجو متغير 
مسـتقل ولون شـريط كلوريد الكوبالت متغير تابع. شريط 
كلوريد الكوبالت المثبت فوق الورقة عامل ضابط لمقارنة 

الرطوبة مع رطوبة الهواء في غرفة الصف.

نها الطالب.     تختلف اإلجابات بحسب الفرضيات التي كوّ
يجـب أن يكـون الطالب قادرين على مناقشـة ما إذا كانت 

نتائجهم تدعم فرضياتهم أم ال.

يجب أن يتحول شريط كلوريد الكوبالت القريب من الماء إلى 
اللـون الزهـري. في حال تحولت الشـرائط الثـالث إلى اللون 
الزهـري ناقـش الطالب في سـبب حدوث ذلـك والفت أنظار 
الطـالب إلـى اختالف درجة اللـون األزرق لألشـرطة الثالثة، 

وأن الشريط األغمق يدل على الوسط األكثر رطوبة.






 إذا زادت مسـاحة سطح الماء فإن معدل تبخره 
سيزيد.

 يجب مراجعة الخطط التي اقترحها الطالب 
قبل السـماح لهم بإجـراء تجاربهم. اطلب إلـى الطالب تنظيم 
جـدول لتسـجيل مالحظاتهم ونتائجهم. إجابـة محتملة: زيادة 

مساحة السطح تؤدي إلى زيادة معدل التبخر.

 يجب أن يستنتج الطالب أن معدل التبخر 
يزداد بزيادة مساحة السطح. 



ساعد الطالب على تصميم تجارب مناسبة لإلجابة عن السؤال. 
واترك لهم الفرصة الختيار األدوات التي يمكنهم اسـتخدامها، 
والمعلومـات التـي يحتاجون إليهـا لتنفيذ تجاربهـم . واطلب 
إليهـم تسـجيل الخطوات التي ينبغـي اتباعها لتنفيـذ تجاربهم. 

إجابة محتملة: زيادة سرعة الرياح تزيد في معدل التبخر.



 




استقصاءٌ مبنيٌّ 

       

نُ فرضيةً أكوّ
كلوريدُ الكوبالت مادةٌ كيميائيةٌ تُستخدمُ للكشفِ عن وجودِ بخارِ الماءِ 

لُ  ، ويتحوّ يكونُ لونُ ورقِ كلوريدِ الكوبالتِ أزرقَ في الهواءِ الجويِّ الجافِّ

ي يوجدُ فيهِ بخارُ الماءِ. أكتبُ  إلى اللونِ الزهريِّ في الهواءِ الجويِّ الذِ

رَ الماءُ فإنَّ ورقَ كلوريدِ الكوبالتِ  ا تبخّ فرضيةً على النحوِ التالِي:" إذَ

."........ القريبَ منَ الماءِ أوِ الموجودَ فوقَ الماءِ سوفَ
 

 

أختبرُ فرضيتي
. ا. أقصُّ الجزءَ العلويَّ منَ القارورتينِ   أكونُ حذرً

.   ألصقُ ورقتَّيْ كلوريدِ الكوبالتِ في قاعِ القارورتينِ





قارورتينِ • 
بالستيكيَّتينِ

مقصٍّ• 

شريطٍ الصقٍ• 

أوراقِ كلوريدِ • 
الكوبالت

كأسينِ • 
بالستيكيَّتينِ

أوراقٍ• 

  





← 

كلف الطـالب أن ينظروا إلى الصور لمراجعة األفكار الرئيسـة 
في الفصل.

   
للمزيـد مـن المعلومـات حـول عمـل المطويـات راجـع نهاية 

الدليل.



خريطة الطقس

الرطوبة

الجبهة الهوائية

الطقس

الضغط الجوي

الكتلة الهوائية

البارومتر



   
   



االسمُ   مفرداتُ الفصلِ

١ .، طبقـةٌ الغـازاتِ القريبـةِ مـن سـطحِ األرضِ
ى: التي تحدثُ فيها تغيّراتُ الطقسِ تُسمَّ

الثيرموسفيرَأ. 
 التروبوسفيرَب. 
الستراتوسفيرَج. 
األكسوسفيرَد. 

نُ بالقربِ منْ سـطحِ األرضِ . ٢ الغيومُ التي تتكوَّ
ى: تُسمَّ

الغيومَ الركاميَّةَأ. 
الغيومَ الطبقيّةَب. 
 الضبابَج. 
.د.  الغيومَ الريشيةَ

؟. ٣ ما الجهازُ الذي يقيسُ سرعةَ الرياحِ

رُ اتجاهِ الرياحِأ.  مؤشِّ
 األنيمومترُ ب. 
كيسُ الرياحِج. 
البارومترُ د. 

األداةُ التـي تشـيرُ إلـى حالـةِ الطقـسِ لمنطقةٍ . ٤
واسعةٍ في وقتٍ ما، هي:

البارومترُأ. 
كيسُ الرياحِب. 
مقياسُ الحرارةِج. 
  خريطةُ الطقسِ د. 

ي الضغطِ على:. ٥ تُرسمُ خطوطُ تَساوِ

الخريطةِ المفاهيميَّةِ أ. 
 خريطةِ الطقسِب. 
الخريطةِ الطبوغرافيَّةِج. 
الخريطةِ الجغرافيَّةِد. 

٦ .: منْ أنواعِ الرياحِ المحليَّةِ

الرياحُ العالميَّةُ أ. 

نسيمُ الصحراءِ ب. 
 نسيمُ البرِّ ج. 
ةُ د.  الرياحُ التجاريَّ

  
ا يأتي: أختارُ اإلجابةَ الصحيحةَ ممَّ



   

 
   

 


التاريخاالسماختبارُ الفصلِ أ

 
           





١ .. دةٍ بفعلِ وزنِ عمودِ الهواءِ فوقَها  ى القوةُ الواقعةُ على مساحةٍ محدّ ُتسمّ

٢ .. ما أصفُ حالةَ طبقةِ الغالفِ الجويِّ السفليةِ لفترةٍ زمنيّةٍ قصيرةٍ فإنَّني أصفُ  عندَ

٣ .. دةٍ هيَ  الوسيلةُ التي تشيرُ إلى حالةِ الطقسِ في منطقةٍ محدّ

٤ . .  أداةٌ تُستعملُ لقياسِ الضغطِ الجويِّ

٥ .. يؤدّي التسخينُ غيرُ المتساوي لألرضِ إلى حدوثِ 

٦ .. ى الطبقةُ التي تحدثُ فيها تغيّراتُ الطقسِ  تُسمّ

 منطقـةٌ واسـعةٌ مـنَ الهـواءِ تتماثـلُ فيهـا درجةُ الحـرارةِ والرطوبـةِ في كلِّ . ٧
أجزائِها.

٨ .. الثلجُ والبردُ شكالنِ منْ أشكالِ 

٩ .. ى منطقةُ التقاءِ الكتلِ الهوائيّةِ المختلفةِ  تُسمّ

١٠ .. ا  ها مرتفعً ى كتلةُ الهواءِ التي يكونُ الضغطُ في مركزِ تُسمّ



        
 


 


 


 

دٍ تمثَّـلُ حالـةُ الطقـسِ لمنطقةٍ مـا في وقـتٍ محدّ   
على   .

ى  كميـةُ بخـارِ المـاءِ فـي الغـالفِ الجـويِّ تسـمَّ   

ى  تلتقي الكتلُ الهوائيةُ في منطقةٍ تسمَّ   

ٍ ى  دٍ في منطقةٍ معينة تسمَّ     حالةُ الجوِّ في وقتٍ محدّ

   تعرفُ القوةُ الواقعةُ على مساحةٍ محددةٍ بفعلِ وزنِ 
عمودِ الهواءِ بـ 

تعرفُ المنطقةُ الواسعةُ منَ الغالفِ الجويِّ للهواءِ    
والتي لها خصائصُ متشابهةٌ بـ 

يقاسُ الضغطُ الجويُّ باستعمال ِ    
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 تدفئ الطاقة الشمسية اليابسة 
والميـاه، مما ينجم عنه حدوث الرياح، والتغير في درجات 

الحرارة والضغط الجوي.

 .ضغط منخفض – في عكس اتجاه عقارب الساعة 
ضغط مرتفع – في اتجاه عقارب الساعة. 

 يجـب أن تبرز الفقرة أن كيس الرياح، يُسـتخدم 
لمعرفـة اتجاه الرياح، ومبدأ عمله أنه إذا تدفق الهواء داخل 
الكيـس فسـوف يرفرف الكيـس في اتجـاه معاكس التجاه 

حركة الرياح. 

 ستتنوع اإلجابات، ولكن يجب أن تتضمن 
التخطيط لألنشطة اليومية، واختيار المالبس المناسبة لحالة 

الطقس، أو استخدام المظالت الواقية من المطر وغيرها. 

 سـتتنوع اإلجابـات: على الطالب وصف 
كيفية االسـتعداد لقدوم فصل الشـتاء، ووصـف إجراءات 

السالمة العامة. 

 عبارة خاطئة.العوامـل المؤثرة في حالة 
الطقـس قد تتغيـر فجأة، وهذا يؤثر فـي توقعات الراصدين 

الجويين. 

.ب. نسيم الرب

   عـىل الطـالب اسـتخدام املعلومـات الـواردة يف 
الفصل لإلجابة. إجابة محتملة:الحظ العلماء أن 
التغيرات في الغالف الجوي تؤثر في الطقس. لذا 
يقـوم العلمـاء بتحليل المتغيـرات ومنها درجات 
الحرارة وسـرعة الرياح والضغـط الجوي؛ لتوقع 

حالة الطقس.



  
م التقدير التالي لتقويم الطالب: يستخدم سلّ

  (١)  مالحظـة درجـات الحـرارة العليـا والدنيـا اليوميـة، 
وكميات الهطول، والغيوم، مدة أسبوع، وتدوينها.

(٢) تلخيص المالحظات في جدول.
(٣)  رسم منحنى خطي يبين درجات الحرارة العليا 

والدنيا.
(٤)  استخدام المالحظات الستخالص النتائج حول 

حالة الطقس المحلي.
 ينفذ الطالب ٣ مهام صحيحة.

 ينفذ الطالب مهمتين صحيحتين.
 ينفذ الطالب مهمة واحدة صحيحة.





      

تؤثِّـرُ  كيـفَ        
؟ الشمسُ في طقسِ األرضِ

  بينَ اتجـاهِ حركـةِ الرياحِ فـي المنخفضِ 
. الجويِّ والمرتفعِ الجويِّ





  

أكتـبُ فقـرةً أوضـحُ فيهـا مـا كيسُ   
؟ ؟ وماذا يقيسُ ؟ وكيفَ يعملُ الرياحِ

 لماذا يهتمُّ الناسُ بمعرفةِ حالةِ    
الطقسِ كلَّ يومٍ؟

أكتـبُ قصةً حـولَ إجراءاتِ    
السـالمةِ التي أقومُ بها أنا وأسـرتي عندَ اقترابِ 
فصلِ الشتاءِ، وماذا يحدثُ إذا لم أستعدَّ لقدومِه؟

  يكـونُ التنبؤُ بحالـةِ الطقسِ     
. هـلْ هـذهِ العبارةُ  ـا فـي جميـعِ األوقـاتِ دقيقً

رُ إجابتِي. ؟ أفسّ صحيحةٌ أمْ خاطئةٌ





  

 
 

لُ درجاتِ احلرارةِ وكميةَ اهلطولِ وأنواعَ . ١ أسجّ
. الغيومِ كلَّ يومٍ يف الوقتِ نفسهِ مدةَ أسبوعٍ

أكتـبُ عـىل ورقـةٍ درجتـيِ احلـرارةِ العظمـى . ٢
والصغر يف كلِّ يومٍ باإلضافةِ إىل كميةِ اهلطولِ 

. ونـوعِ الغيومِ
ها.. ٣ لتُ أمثِّلُ باألعمدةِ درجاتِ احلرارةِ التي  سجَّ

 
 أسـتعملُ التمثيلَ البيـاينَّ ألسـتخلصَ النتائجَ 
. حولَ الطقسِ السائدِ يف املنطقةِ خاللَ األسبوعِ

 مـا نـوعُ الرياحِ     
؟ المحليةِ التي تظهرُ في الشكلِ

.أ. .ب.نسيمُ الجبلِ نسيمُ البرِّ
.ج. نسيمُ الوادي.د.نسيمُ البحرِ

؟ عُ العلماءُ حالةَ الطقسِ  كيفَ يتوقَّ  

  

  









 
   

في الشـكلِ أدناهُ يمثّلُ السهمُ عمودَ الهواءِ فوقَ  ۱ 
. كلِّ منطقةٍ

٤ ۲ ۱۳

في أيِّ موقعٍ يكونُ الضغطُ الجويُّ أقلُّ ما يُمكنُ 
ها؟ عندَ درجةِ الحرارةِ نفسِ

١أ. 
٢ب. 
٣ج. 
٤د. 

ماذا يَحدثُ عندَ ارتفاعِ درجةِ حرارةِ الهواءِ؟ ۲ 
لُّ أ.  ، وتقِ تزدادُ المسـافةُ بينَ جزيئاتِ الهواءِ

. كثافتُهُ
، وتزدادُ ب.  لُّ المسـافةُ بينَ جزيئاتِ الهواءِ قِ تَ

. كثافتُهُ
.ج.  يزدادُ الضغطُ الجويُّ
.د.  لُّ حركةُ جزيئاتِ الهواءِ تقِ

؟  ما نوعُ الغيومِ المبينةِ في الشكلِ أدناهُ ۳ 

ريشيةٌأ. 
طبقيةٌب. 
ركاميةٌج. 
ضبابٌد. 

أدنـاهُ مـنْ  الشـكلِ  المبينـةُ فـي  تتكـونُ األداةُ  ٤ 
مجموعةٍ منَ األكوابِ تـدورُ حولَ محورٍ عندَ 
، ماذا يُمكنُ أنْ تقيسَ هذهِ األداةُ؟ هبوبِ الريحِ

اتجاهَ الرياحِأ. 
سرعةَ الرياحِب. 
كميةَ الهطولِج. 
الضغطَ الجويَّد. 

لُ عندَ تراكمِ قطراتِ  ما نوعُ الهطولِ الذي يتشكّ ٥ 

   

 أ: ١. يقل الضغط الجوي مع زيادة االرتفاع. 

 أ: تـزداد المسـافة بين جزيئـات الهواء وتقـل كثافته، زيادة
درجة الحرارة تسبب زيادة حركة جزيئات الهواء وتباعدها 

 عن بعضها فيصبح الهواء أقل كثافة. 

 ج: ركامية. الغيوم الركامية تكون مفردة وسميكة، والغيوم
الريشـية تكون رقيقة وحوافها غير محددة، والغيوم الطبقية 
تكـون متصلـة وعلى شـكل طبقـات، أما الضبـاب فيكون 

 قريبًا من سطح األرض. 

 ب: سـرعة الريح. الجهاز في الشـكل هو األنيمومتر، وهو
جهـاز فيه أكواب تـدور بفعل حركة الهواء، حيث يسـتدل 
مـن سـرعة دوران األكـواب على سـرعة الريـاح. ويقاس 
اتجـاه الرياح بجهاز السـهم الدوار، وكميـة الهطول تقاس 
بمقياس المطر، والضغط الجوي يقاس بجهاز األنيمومتر. 





 ١ تذكـر الحقائـق، والتعريفات، أويتطلـب المسـتو 
خطـوات العمل.  وضمن هذا المسـتو توجـد إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 الشـرح تقديـم   ٢  المسـتو يتطلـب    

والتوضيح، أو القدرة على تطبيق مهارة. وتعكس اإلجابة ضمن 
ا للموضوع. ا واستيعابًا عميقً هذا المستو فهمً

 ٣ اسـتخدام يتطلب المسـتو 
األدلـة  اسـتخدام   مـن  يتضمنـه  ومـا  واالسـتدالل،  التحليـل 
والمعلومات الداعمة. وفي هذا المسـتو يمكن أن يكون هناك 

أكثر من إجابة صحيحة.
 ٤  إكمـال مجموعة يتطلـب المسـتو 

من الخطـوات المتعددة، كما يتطلب تركيـب وبناء المعلومات 
المسـتقاة مـن عدة مصـادر أو مـن فروع متعـددة مـن المعرفة. 
وتعكـس اإلجابـات ضمـن هـذا المسـتو التخطيـط بعنايـة 

واالستدالل المركب.















، في أثناءِ العواصفِ  الماءِ فوقَ بلّوراتِ الجليدِ
؟ الرعديةِ

قطراتُ مطرٍأ. 
دٌب.  بَرَ
دٌج.  مطرٌ متجمّ
ثلجٌد. 

في أيِّ طبقـاتِ الغالفِ الجـويِّ تَحدثُ معظمُ  ٦ 
؟ تغيراتِ الطقسِ

التروبوسفيرأ. 
الستراتوسفير ب. 
الميزوسفير ج. 
الثيرموسفيرد. 

ا عنْ سـطحِ  أيُّ أنـواعِ الغيومِ التاليةِ أكثر ارتفاعً ۷ 
؟ األرضِ

الضبابُأ. 
الطبقيةُب. 
الركاميةُج. 
الريشيةُد. 

    
فـي أثنـاءِ اللعبِ بالطائـرةِ الورقيةِ على شـاطئِ  ۸ 
كُ الطائـرةَ في االتجاهِ  البحرِ كانـتِ الريحُ تُحرّ

. المبيّنِ في الشكلِ أدناهُ

نتِ الريحُ التي سـبّبتْ حركةَ  أتوقـعُ كيـفَ تكوّ
الطائرةِ.

أقـارن بيـنَ أنظمـةِ الضغـطِ الجـويِّ المرتفـعِ  ۹ 
فـي  وأبيّـنُ   ، المنخفـضِ الجـويِّ  والضغـطِ 
، ودرجـةَ حرارةِ  مقارنتـي اتجـاهَ حركةِ الهـواءِ

. ، ورطوبةَ الهواءِ في كلِّ نظامٍ الهواءِ


١١٧٢١٦
٢٦٤٢٠-٣٢٧
١٤-٢٨٦١٥-٥٢٩
١٨-٢٦٨١٩-٧٢٧
٩٣١

  

 ب: بـرد. حركـة الرياح فـي العواصـف الرعدية تدفع
بلورة الجليد إلى أعلى عدة مرات، وفي كل مرة تتشكل 
طبقـة من الجليد فوق البلـورة، ويزداد ثقلها لتصل إلى 

 حد ال يمكن للرياح حملها فتسقط. 

 أ: التروبوسفير. طبقة التربوسفير هي الطبقة األقرب إلى
ا. طبقة الستراتوسـفير  سـطح األرض وهي األكثر تغيرً
تعلـو طبقة التربوسـفير، وتتميز بوجـود طبقة األوزون 
ويليها طبقة الميزوسـفير علـى بعد يزيد عن ٥٠كم من 
سطح األرض، ثم طبقة الثيرموسفير وتمتد إلى حوالي 

 ٦٤٠ كم من سطح األرض. 

 د: الريشية. الضباب يتكون قريبًا من سطح األرض، أما
الغيوم التي تتكون عند ارتفاعات متوسطة او منخفضة 

  فهي الغيوم الركامية والغيوم الطبقية. 

 في أثناء النهار تكون اليابسـة أسـخن مـن الماء، حيث
يسـخن الهواء فوق اليابسة ويرتفع إلى أعلى. ويتحرك 
الهواء األثقل واألبرد الموجود فوق الماء نحو اليابسـة 
ليحل محل الهواء الساخن. وذلك يسبب حركة الهواء 
في نسـيم البحر. يمكن مالحظـة حركة الطائرة الورقية 

  وأشجار النخل بسبب حركة نسيم البحر. 

 فـي أنظمـة الضغط الجـوي المنخفض يتحـرك الهواء
مـن أطـراف الكتلة الهوائيـة نحو مركزهـا حيث يكون 
ا. وتـدور الرياح  الضغـط الجوي فـي المركـز منخفضً
حول مركـز المنخفض بعكس اتجاه عقارب السـاعة، 
أما فـي أنظمة الضغط الجوي المرتفـع فيتحرك الهواء 
مـن مركـز الكتلـة الهوائيـة نحـو أطرافها حيـث يكون 
ا. وتدور الرياح حول  الضغط الجوي في المركز مرتفعً

  مركز المرتفع في اتجاه عقارب الساعة. 
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الصفحات: ٤٢-٥٣

يلخص األنواع المختلفة للعواصف واألعاصير. �

يوضح كيف تتكون العواصف. �



م التخطيطيّ ٩ المنظّ السبب والنتيجة 

عاصفةٌ رعديةٌ

عاصفةٌ ثلجيةٌ

عاصفةٌ رمليةٌ

إعصارٌ قِمعيٌّ

إعصارٌ حلزونيٌّ

أمواجٌ عاتيةٌ

إعصارٌ دوارٌ

 ص ٤٨   ص ٤٣  

 يسـتنتج مـا يحـدث عنـد 
التقاء كتلتين هوائيتين مختلفتين في 

درجة الحرارةِ.

 

ـا إلعصـار   يعمـلُ نموذجً
. قمعيٍّ

  

 قنينتان بالستيكيتان  
سعة كل منها ٢ لتر، شريط الصق، 

ماء، ورق تنشيف.  مقـص، لـوح كرتون، وعاءان، صندوق بالسـتيكي  
شـفاف، عدد ٢ رقائـق ألومنيوم، ماء بارد، ماء سـاخن، صبغات طعام 

حمراء وزرقاء.

تأكد من أن القنينتين جافتان ونظيفتان.  جهز مكانًا مناسبًا إلجراء النشاط.  




 الصفحات: ٥٤-٦٢

يوضح ما يحدد مناخ منطقة ما. �

يلخص العوامل المؤثرة في المناخ. �



م التخطيطيّ ١١ المنظّ التصنيف  

المناخُ 

التيارُ المائيُّ

ظلُّ المطرِ

تغيرُ المناخِ

ص ٥٥    ص ٥٩   

 يتعـرف أسـباب اختـالف 
المناخ في األماكن المختلفة.

    


 جـداول درجات  
الحرارة.

 يسـتنتج موقـع مدينـــــة 
باستخدام معلومات حول المناخ.

 

درجـة  جـدول     
الحرارة وهطـول األمطار لمدينتي 

أبها والخماسين.


 

 
° 

 
 





  جهز خريطة للمملكة العربية السعودية تظهر عليها مدن 
المملكة.

  جهـز خريطة للمملكـة العربية السـعودية، وحدد عليها 
سلسلة جبال عسير ومدينتي أبها والخماسين.

  





جميع الطالب مجموعة صغيرة مجموعة ثنائية فراد 






الصفحات: ٤٢-٥٣

يلخص األنواع المختلفة للعواصف واألعاصير. �

يوضح كيف تتكون العواصف. �



م التخطيطيّ ٩ المنظّ السبب والنتيجة 

عاصفةٌ رعديةٌ

عاصفةٌ ثلجيةٌ

عاصفةٌ رمليةٌ

إعصارٌ قِمعيٌّ

إعصارٌ حلزونيٌّ

أمواجٌ عاتيةٌ

إعصارٌ دوارٌ

 ٣٠ دقيقة   ١٥ دقيقة  ص ٤٣   ص ٤٨ 

 يسـتنتج مـا يحـدث عنـد 
التقاء كتلتين هوائيتين مختلفتين في 

درجة الحرارةِ.

 

ـا إلعصـار   يعمـلُ نموذجً
. قمعيٍّ

  

 قنينتان بالستيكيتان  
سعة كل منها ٢ لتر، شريط الصق، 

ماء، ورق تنشيف.  مقـص، لـوح كرتون، وعاءان، صندوق بالسـتيكي  
شـفاف، عدد ٢ رقائـق ألومنيوم، ماء بارد، ماء سـاخن، صبغات طعام 

حمراء وزرقاء.

التخطيط  جهز مكانًا مناسبًا إلجراء النشاط.
املسبـــق

تأكد من أن القنينتين جافتان ونظيفتان.  التخطيط 
املسبـــق  




 الصفحات: ٥٤-٦٢

يوضح ما يحدد مناخ منطقة ما. �

يلخص العوامل المؤثرة في المناخ. �



م التخطيطيّ ١١ المنظّ التصنيف  

المناخُ 

التيارُ المائيُّ

ظلُّ المطرِ

تغيرُ المناخِ

 ٣٠ دقيقة  ص ٥٥   ١٠ دقائق    ص ٥٩ 

 يتعـرف أسـباب اختـالف 
المناخ في األماكن المختلفة.

    


 جـداول درجات  
الحرارة.

    

  















 يسـتنتج موقـع مدينـــــة 
باستخدام معلومات حول المناخ.

 

درجـة  جـدول     
الحرارة وهطـول األمطار لمدينتي 

أبها والخماسين.


 

 
° 

 
 





التخطيط  جهز خريطة للمملكة العربية السعودية تظهر عليها مدن 
املسبـــق

 
المملكة.

التخطيط  جهـز خريطة للمملكـة العربية السـعودية، وحدد عليها 
املسبـــق

 
سلسلة جبال عسير ومدينتي أبها والخماسين.

  






قالَ تعالَى:

     
   




  
         



  
     

 

 

 

 


  ما عـالقــة منـاخ منطقةٍ ما بنوع العواصف المتشـكلة 

فيها؟

�  
اطلـب إلى الطالب النظر إلى صـور وعناوين ومفردات الفصل 
وتوقـع ما سـتعرضه الدروس، ثم اتل اآليـة الكريمة الواردة في 
ـن يرغب مِن الطالب علـى تالوتها،  مدخل الفصل، وشـجع مَ

ووضح لهم معني اآلية؛ لتكون مقدمة لموضوع الفصل.

� 
قبل عـرض محتو الفصل، اعمل بالتعاون مع الطالب جدول 
ا لوحـة  التعلـم أدنـاه بعنـوان "العواصـف والمنـاخ" مسـتخدمً
كرتونيـة، ثـم ثبتها علـى الحائط، واطـرح عليهم سـؤال الفكرة 
العامة: ما عالقة مناخ منطقةٍ ما بنوع العواصف المتشـكلة فيها؟ 

ثم اسأل:

كيف تتشكل العواصف؟ �

ما املناخ؟ �



العواصف واملناخ
ماذا تعلمنا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟

العواصف الرعدية 
والعواصف الثلجية 

نوعان من أنواع 
العواصف

ما أنواع العواصف؟

املناخ يصف متوسط 
حالة الطقس للمنطقة

كيف يتم تتبع 
العواصف؟

ما الذي يؤثر يف املناخ؟

تمثِّـل اإلجابـات في الجـدول أعاله بعض اسـتجابات الطالب 
المحتملة.
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  اطلب إلـى أحد الطالب قراءة المفردات بصوت 
عـالٍ أمـام الصف، ثـم اطلب إلى سـائر الطالب 
ـا تضمنتـه صفحـات  إيجـاد كلمـة أو اثنتيـن ممّ
فـي  الـواردة  بالمفـردات  مسـتعينين  الفصـل، 
مقدمتـه، واكتـب هـذه الكلمـات ومعانيهـا على 

لوحة جدارية.

ع الطالب على استخدام مسرد المصطلحات    شجّ
معانـي  وتعـرف  الطالـب،  كتـاب  فـي  الـوارد 

المصطلحات، واستخدامها في تعابير علمية.

   
   



االسمُ   خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ

  
: أُكملُ الخريطةَ المفاهيميَّةَ التاليةَ عنِ العواصفِ والمناخِ



العواملُ المؤثّرةُ فيهِ

االرتفاعُالرياحُالسالسلُ الجبليَّةُالتيارات المائيةالبعد عن المسطحات المائية

ا أنْ تكونَ المدنُ إمّ

قريبة منها 
وتكونُ

باردة
درجة الحرارةالرياح العالميةظل المطر

بعيدةً عنها 
وتكونُ

دافئة

ا  أبردَ صيفً
وأدفأَ شتاءً

ا  أدفأ صيفً
وأبرد شتاءً

نُنوعانِ دُمنهاتُكوِّ يحدِّ



ها أنواعُ

ةُ الرعديَّ

لُ إلى قدْ تتحوَّ

لُ إلى تتحوَّ

ةٍ /استوائيَّةٍ        إعصار قمعي                عاصفةٍ مداريَّ
   عواصف جليدية        

صيفية شتوية

     أعاصير حلزونية     

لُ إلى تُصنَّفُ بحسبِ موسمِ قدْ تتحوَّ
حدوثِها إلى

الرمليَّةُالثلجيَّةُ


 
   
   
   






    

    
  

     
   
    

 

     
    

          
     

       
    

     
    

   

   






www.obeikaneducation.com






المملكة العربية السعودية

































www.obeikaneducation.com

المملكة العربية السعودية












ط
شا

الن
ة 

س
كرا

ط
شا

الن
ة 

س
كرا

المملكة العربية السعودية


www.obeikaneducation.com








www.obeikaneducation.com






المملكة العربية السعودية
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يلخص األنواع املختلفة للعواصف واألعاصري. �

يوضح كيف تتكون العواصف. �
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   

 
 : ني علَى ملءِ الفراغاتِ التاليةِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

   
 تحـدثُ العاصفـة الرعديـة بسـببِ ارتفاعِ الهـواءِ الدافئِ الرطبِ إلـى أعلَى منْ خـاللِ تياراتٍ . ١

صاعـدةٍ. 
سـيماتُ الثلـجِ وقطـراتُ المطـرِ التـي فـي التيـاراتِ . ٢ ، تحتـكُّ جُ ـةِ خـاللَ العاصفـةِ الرعديَّ

ي إلى شـحنِها بــِ الكهرباء  ا يـؤدِّ ؛ ممَّ سـيماتِ الموجـودةِ فـي التيـاراتِ الصاعـدةِ الهابطـةِ بالجُ
السـاكنة      . 

ةِ          البرق      .. ٣ ى تفريغُ الشحناتِ الكهربائيَّةِ على هيئةِ وميضٍ في العاصفةِ الرعديّ يُسمَّ
دَ الهواءِ المحيـطِ بهِ فجأةً بصورةٍ . ٤  يـؤدّي البـرقُ إلى رفعِ درجةِ حرارةِ الهواءِ المحيطِ بهِ مسـبِّبًا تمدُّ

ى الرعد                 . ا يُسمَّ ثًا صوتً حدِ ، مُ عنيفةٍ

    
ا في درجةِ الحرارةِ ونسبةِ . ٥ ما تتالقَى كتلتانِ منَ الهواءِ مختلفتانِ جدًّ  تنشأُ        العواصف الثلجية          عندَ

. الرطوبةِ
٦ .. ما تمرُّ الرياحُ فوقَ مناطقَ منَ اليابسةِ ال يغطِّيها غطاءٌ نباتيٌّ  تحدثُ        العواصف الرملية          عندَ
 الرياحُ التي تسبِّبُ معظمَ العواصفِ الرمليةِ في المملكةِ تهبُّ من جهةِ        الشمال الشرقي          .. ٧

    
ةِ إلى أعلى مسبِّبًا وجودَ . ٨ كُ هواءٌ ساخنٌ في العاصفةِ الرعديَّ ما يتحرَّ عيِّ عندَ مْ لُ اإلعصارِ القِ  يبدأُ تشكُّ

منطقةٍ ذاتِ           ضغط جوي منخفض                     . 
ارةً على . ٩ الً غيمةً دوَّ هِ إلى مركـزِ منطقةِ الضغطِ المنخفضِ مشـكِّ قِ  يبـدأُ الهواءُ في الـدورانِ عندَ تدفُّ

ا قمعيًّا                 . ما يالمسُ طرفُ الغيمةِ األرضَ تصبحُ إعصارً ، وعندَ شكلِ قمعٍ

    
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   

 
مثِّلُها فيما يلي: أضعُ رمزَ الكلمةِ أمامَ الوصفِ الذي يُ

١ ..     عاصفةٌ تنشأُ عندَ التقاءِ كتلٍ هوائيةٍ بينَها فروقٌ كبيرةٌ في درجاتِ الحرارةِ والرطوبةِ
٢ ..      عاصفةٌ تَحدثُ عندَ مرورِ الرياحِ فوقَ مناطقَ منَ اليابسةِ ال تغطِّيها النباتاتُ
٣ .. ها برقٌ ورعدٌ      عاصفةٌ ممطرةٌ يرافقُ
ا.. ٤ ها منخفضً      جميعُ أنواعِ األعاصيرِ التي يكونُ الضغطُ الجويُّ في مركزِ
    دورانُ سحابةٍ على شكلٍ قِمعيٍّ يصاحبُهُ رياحٌ تزيدُ سرعتُها على٥٠٠ كم/ساعة.. ٥
٦ .. ِ القويةِ المصاحبةِ لألعاصيرِ التي تضربُ المناطقَ الساحليةَ      نوعٌ من األَمواج
ها.. ٧ ارةٌ تنشأُ فوقَ المحيطِ بالقربِ من خطِّ االستواءِ معَ ضغطٍ جويٍّ منخفضٍ في مركزِ     رياحٌ دوَّ

ب   

ج   

أ    

ز   

د   

و    

هـ 



 

    
   



نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ االسمُ   

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ



 

نُ الغيومُ  الً         الغيوم         . تتكوّ ما يتكثَّفُ بخارُ الماءِ على دقائقِ الغبارِ مشكِّ نُ الهطولِ عندَ يبدأُ تكوُّ
نُ          ، وتتكوّ . يتكونُ         الضباب         بالقربِ منْ سـطحِ األرضِ فـي مناطـقَ مختلفـةٍ وبأشـكالٍ مختلفةٍ

 . نُ على ارتفاعاتٍ متوسطةٍ ا     الغيوم الركامية    ، فتتكوَّ ، أمّ الغيوم الطبقية       على ارتفاعاتٍ منخفضةٍ

 ، ، فتسـقطُ على شـكلِ أمطارٍ ا وثقيلةً وتكبرُ قطراتُ المياهِ في الغالفِ الجويِّ حتى تصبحَ أكبرَ حجمً

أو   ثلـوج        ، أو مطـر متجمـد. 

ى الهـواءُ الـذي يُغطِّي منطقةً واسـعةً ولـهُ درجاتُ حـرارةٍ ورطوبةٌ متماثلـةٌ   الكتلـة الهوائية  .  يُسـمَّ

ى المكانُ الذي تلتقي  ، فإنَّها تسـبِّبُ تغيّراتٍ في         الطقس        ، ويُسـمَّ كُ كتلُ الهواءِ ما تتحرَّ وعندَ

لُ الهواءُ الدافئُ المندفـعُ نحوَ الهواءِ الباردِ  فيـهِ كتـلُ هـواءٍ مختلفـةٌ         الجبهات الهوائية        . يُشـكِّ

، فيشـكلُ الجبهـةَ الهوائيّةَ  ـا الهـواءُ البـاردُ المندفعُ نحـوَ الهواءِ الدافـئِ الجبهـة الهوائيـة الدافئـة، أمّ

البـاردةَ. 


    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

   
. ةِ نِ العاصفةِ الرعديّ ؛ ألتعلّمَ ترتيبَ أحداثِ تكوُّ ، وأرقامَ الخطواتِ أتتبّعُ األسهمَ في الشكلِ

          ١

       
  

           ٢
       
            
           

  
    ٣

  

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

؟. ١ ماذا يحدثُ خاللَ الخطوةِ األولى (الرقم ١)؟ وكيفَ يظهرُ ذلكَ منَ الشكلِ
يدفع الهواءُ البارد الهواءَ الدافئ الرطب إلى أعلى، فيبرد الهواء الدافئ ويتكثف بخار الماء. يظهر السهم عن

اليسار اقتراب الهواء البارد ليحل محل الهواء الدافئ واألسهم األخر تبين حركة الهواء إلى أعلى.

ما الذي يبيِّنُه الشكلُ الصغيرُ (الرقم ٣) في الشكل؟. ٢
يُظهر أن قطرات الماء في الغيمة تكبر ثم تسقط إلى أسفل. 

    

٣

٢

١
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لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ
            

١ . : ينتجُ صوتُ الرعدِ عنْ

دِ السريعِ للهواءِ أ.  التمدّ

ها نحوَ بعضٍب.  اندفاعِ الغيومِ بعضِ

سقوطِ المطرِ على األرضِج. 

اصطدامِ كتلتينِ هوائيّتينِد. 

هطـولُ األمطارِ في أثناءِ وجـودِ طبقةٍ رقيقةٍ . ٢
مـنَ الهـواءِ البـاردِ قريبًا منْ سـطحِ األرضِ 

: يمكنُ أنْ يسبِّبَ

عاصفةً رمليةًأ. 

عاصفةً جليديةًب. 

عاصفةً ثلجيةًج. 

عاصفةً رعديةً د. 

٣ .: لُ اإلعصارِ القمعيِّ داخلَ يبدأُ تشكُّ

إعصارٍ حلزونيٍّأ. 

ةِب.  ةِ العاصفةِ الرعديّ قمّ

ارٍ ج.  إعصارٍ دوّ

تياراتِ المحيطِد. 

٤ . . صُ الصورةَ أدناهُ أتفحّ

؟ أيُّ جزءٍ منَ اإلعصارِ يمثّلُ عينَ اإلعصارِ

أأ. 

بب. 

جـج. 

د د. 

؟ . كيفَ يساعدُ تتبّعُ مسارِ عاصفةٍ قويةٍ على حمايةِ الناسِ التفكيرُ الناقدُ

أ ب ج د

االسـتعداد للعاصفة من حيث البقاء في المنازل، وتوفير متطلبات ضرورية لحياتهم في أثناء حدوثها، 

أو مغادرة المنطقة التي سيمر بها اإلعصار.



     
.  أمألُ ثلثَ قنينةٍ بالستيكيةٍ سعتها لترانِ بالماءِ

 أضعُ قنينةً بالسـتيكيةً فارغةً سـعتها لترانِ مقلوبةً فوقَ فوهةِ القنينةِ 

ا. ا لتثبيتِ القنينتينِ معً ا شفافً األولى. أستخدمُ الصقً

 أحمـلُ القنينتينِ منْ عنقيهما وأقلبهما بحيثُ تصبحُ    

. القنينةُ التي تحوي الماءَ في األعلى، وأثبتهما فوقَ الطاولةِ

؟   ماذا أشاهدُ

 

 

؟  كيفَ يشبهُ هذا النموذجُ حركةَ الرياحِ في اإلعصارِ القمعيّ

 

 

 




ها •   قنينةٍ بالستيكيةٍ سعتُ
لترانِ عدد ٢

وعاءِ ماءٍ• 

ماءٍ • 

شريطٍ الصقٍ• 
منشفةٍ ورقيةٍ• 

  

    




      
   

نُ فرضيةً أكوّ

ماذا يحدثُ لكتلةِ هواءٍ عندما تالقي كتلةَ هواءٍ أخر لها درجةُ الحرارةِ 

النحوِ  على  فرضيةٍ.  شكلِ  على  إجابتي  أكتبُ  منها؟  أبردَ  أوْ  نفسها، 

درجةُ  لها  الهواءِ  منَ   أخر كتلةً  الهواءِ  منْ  كتلةٌ  قابلتْ  "إذا  اآلتي: 

الحرارةِ نفسها أو أبردَ منها فإنّ ..........". 

 

اختبارِ  على  يساعدني  للهواءِ  ا  نموذجً بوصفه  للماءِ  استخدامي  إنّ 

فرضيتي؛ ألن الماءَ يتدفق ويحملُ حرارةً مثلَ الهواءِ.

أختبرُ فرضيتي

   أسـتعملُ المقصَّ ألقطعَ الكرتونَ ليناسـبَ بدقةٍ  عرضَ 

. ، وأغلّفه برقائقِ األلومنيومِ الصندوقِ

،  وأربعَ كؤوسٍ منَ الماءِ الحارّ في الوعاءِ الثاني.    أصبُّ أربعَ كؤوسٍ من الماءِ الباردِ في الوعاءِ األولِ

ثـمّ أضعُ  بضعَ قطراتٍ مـنْ صبغةِ الطعامِ الزرقـاءِ في وعاءِ 

. الماءِ الباردِ، وأخر حمراءَ في وعاءِ الماءِ الساخنِ

 أثبتُ الكرتونَ بإحكامٍ في منتصفِ قاعدةِ الصندوقِ بشـكلٍ 

، وأصبُّ الماءَ الباردَ على أحدِ جانبيه، والماءَ الساخنَ   رأسيٍّ

. على الجانبِ اآلخرِ

 
مقصٍّ• 
كرتونٍ• 
صندوقٍ  بالستيكيٍّ • 

شفافٍ
رقائقِ ألومنيوم• 
ماءٍ باردٍ• 
وعاءينِ • 
ماءٍ ساخنٍ• 
صبغاتِ طعامٍ حمراءَ • 

وزرقاءَ

  




    

االسمُ   أقرأُ الصورةَ

     
. ؟ تُظهرُ هذهِ الصورُ الشتاءَ بعدةِ أشكالٍ بعدَ مرورِ عاصفةٍ ثلجيّةٍ كيفَ يبدو فصلُ الشتاءِ

  

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورتينِ

؟ وماذا يغطّي أغصانَ األشجارِ ؟. ١ فيمَ أثّرتِ العاصفةُ في الصورةِ عن اليسارِ
رت أغصانها بفعل تراكم الثلوج عليها. أثرت العاصفة الثلجية في األشجار وكسّ

؟. ٢ كيفَ أستطيعُ معرفةَ ارتفاعِ الثلجِ في الصورةِ عن اليمينِ

من خالل النظر إلى السيارات التي غطّاها الثلج.

؟. ٣ ؟ وكيفَ أستدلُّ على ذلكَ رُ العاصفةُ التي عن اليمينِ في حركةِ النقلِ كيفَ تؤثّ
تتوقف حركة السيارات تقريبًا. وأستدل على ذلك من رؤية الشارع يخلو من السيارات ورؤية السيارة مغطّاة بالثلج 

وخلو الشارع من المارة وبقائهم في منازلهم وعدم الخروج منها.

     

    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

      

نا  عندمـا نر وميضَ البرقِ تَمرُّ بضعُ ثوانٍ قبلَ سـماعِ
 ٣   كم في 

؛ فصوتُ الرعدِ ينتقلُ بسـرعةِ    ١ __ صـوتَ الرعدِ
الثانيـةِ تقريبًـا. أحسـبُ كمْ ثانيـةً أحتاجُ إليها لسـماعِ 

ني اسـتخدامُ هذهِ  . إذا كنتُ أعرفُ كيفيةُ ضربِ الكسـورِ فيمكنُ صـوتِ الرعـدِ منذُ رؤيتي وميضَ البرقِ
. المعلوماتِ إليجادِ بُعدِ وميضِ البرقِ

 
صدرُ الصوتِ عنِّي؟ ١.  يحتاجُ صوتُ الرعدِ إلى ٦ ثوانٍ للوصولِ إلى أذني، فكمْ يَبعدُ مَ

 =  كم


 = 


 × 


، فكمْ يَبعدُ البرقُ عنّي؟ ٢.  إذا سمعتُ صوتَ الرعدِ بعدَ ٩ ثوانٍ من مشاهدتي وميضَ البرقِ

 =  كم


 × 


، فكمْ يَبعدُ البرقُ عنّي؟ ٣.  إذا شاهدتُ وميضَ البرقِ قبلَ ٨ ثوانٍ من سماعي صوتَ الرعدِ

  كم


 = 


 = 


 × 


  
 : لضربِ عددٍ في كسرٍ اعتياديٍّ

هُ العددُ  طُ � أكتبُ العددَ في صورةِ كسرٍ بسْ
هُ ١. ومقامُ

في  والمقامَ   ، البسطِ في  طَ  البسْ �   أضربُ 
المقامِ  

. �   أجدُ الناتجَ وأختصرُ
٢٠٤=٢٠×١×٢٠ =١ =
٥٥١٥

 
   

االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

  
. يمكنُ قياسُ هطولِ األمطارِ بالملمتراتِ

تْ  . إذا اسـتمرّ الحظَ عالمُ أرصادٍ أنَّ المطرَ يتسـاقَطُ في عاصفةٍ مطيرةٍ بمعدلِ   ١ __ ٢   ٢ سـم في السـاعةِ  .١

، فما كميةُ األمطارِ التي هطلَتْ خاللَها؟  هذهِ العاصفةُ مدةَ   ١ __ ٢   ٧ ساعاتٍ
  ١ __ ٢   ٢ ×   ١ __ ٢   ٧ =   ٥ __ ٢   ×   ١٥ __ ٢   =   ٧٥ __ ٤   سم =   ٣ __ ٤   ١٨سم

تْ ٢٢١ ملم خاللَ . ٢ . إذا هطلَتْ كميـةٌ ألمطارٍ بلغَ تهطـلُ األمطـارُ بغزارةٍ خاللَ األعاصيرِ الحلزونيةِ
؟ ، فما معدلُ الهطلِ هُ ٣ساعاتٍ تُ مرورِ إعصارٍ مدّ

٢٢١ ÷ ٣ = ٧٣٫٦٦ ملم/ ساعة

هطلَتْ أمطارٌ بمعدلِ ٥ ملم كلَّ ٢٠ دقيقةً في أثناءِ مرورِ عاصفةٍ . ٣
تِ العاصفةُ  ، فما كميةُ األمطارِ التي ستسـقطُ لو اسـتمرَّ رعديـةٍ

؟ ٢٫٥ ساعةٍ

هطل األمطار في الساعة = ٥×    ٦٠ ___ ٢٠    = ١٥ ملم

    ١٥ × ٢٫٥ = ٣٧٫٥ ملم
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يلخص األنواع املختلفة للعواصف واألعاصري. �

يوضح كيف تتكون العواصف. �

: تقديم الدرس أوالً
← 

اطلـب إلـى الطالب مناقشـة مـا يعرفونـه حـول العواصف. ثم 
اسـألهم: مـا العواصف التـي رأوها في الواقـع؟ وما العواصف 
التي شاهدوها في التلفاز أو اإلنترنت؟ اكتب إجابات  الطالب

على السبورة. إجابات محتملة: العواصف الرعدية، العواصف 
الثلجية العنيفة، األعاصير القمعية، األعاصير الحلزونية.

ا؟ إجابات محتملة:  � ما الـذي يجعل بعض العواصف شـديدً
رياح عالية، وأمطار غزيرة أو ثلوج، وبرق، وفيضانات.  

ـه انتبـاه الطـالب إلى  فقرة وسـؤال "أنظر وأتسـاءل" في  وجّ
الصورة، ثم اسأل:

ما أسـباب حدوث العواصف؟ إجابات حمتملة: اصطدام  �
اجلبهـات اهلوائيـة، وتداخل كتل هوائيـة خمتلفة، وضغط 

هواء منخفض.

اكتـب األفـكار علـى السـبورة، وانتبـه إلـى أي مفاهيـم غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.


ا تمثل  ا تمثل إحـد العواصـف، وصـورً اعـرض علـى الطـالب صـورً

المنطقة في أعقاب العاصفة. ثم اسأل:

 ما نوع هذه العاصفة؟

 ما األخطار املحتملة التي تصاحب هذا النوع من العواصف؟

   ما االحتياطات التي يمكن اختاذها لتجنب معظم العواقب الوخيمة
ملثل هذه العاصفة؟





     
  


 





يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:

  (١) ينفذ خطوات العمل في التجربة بدقة. 
(٢) يحدد المتغيرات في التجربة بشكل دقيق. 

(٣) يستنتج االختبار الذي يشابه العاصفة. 
(٤) يفسر االستنتاج الذي توصل اليه.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.

٣٠ دقيقة  مجموعات صغيرة

 جهز مكانًا مناسبًا إلجراء النشاط. 

 يسـاعد هذا النشـاط الطالب على معرفة ما يحدث عند 
التقاء كتلتين هوائيتين مختلفتين في درجة الحرارة.

 فرضية محتملة: إذا قابلت كتلة هوائية كتلة أخر  
من الهواء لها درجة الحرارة نفسها فإن الكتلتين سوف تمتزجان 
بلطـف. وإذا قابلـت كتلة هوائية كتلة أخر أبـرد منها في درجة 
الحـرارة فـإن كتلـة الهـواء الباردة سـوف تندفـع أسـفل الكتلة 

الدافئة، ثم تمتزجان بشكل عاصف.


   يجب أن يكون الطالب حذرين عند استخدام المقص.  

  يجـب أن تكـون درجتـا حـرارة الماء: حـارة، وبـاردة قدر    يجـب أن تكـون درجتـا حـرارة الماء: حـارة، وبـاردة قدر 
اإلمـكان لتأكيد صحة نتائـج التجربة. ضع المـاء البارد في 

مجمد الثالجة مدة ٣-٤ ساعات.

تأكـد من ضغط ال   تأكـد من ضغط الطـالب علـى الحاجز الكرتونـي بإحكام  
في اتجاه قاع الصنـدوق. ويجب أن يتنبه الطالب إلى إبعاد 

أيديهم عن مسار الماء الساخن.

درجـة حـرارة الماء هـي المتغير المسـتقل، بينما اضطراب    درجـة حـرارة الماء هـي المتغير المسـتقل، بينما اضطراب 
الماء هو المتغير التابع.

 اسـتخدام المـاء البارد والسـاخن يظهـر احتمالية   
التسـبب في عاصفة. فعندما يتقابل الماء السـاخن مع الماء 

البارد يختلطان بشدة حتى تتوازن درجتا حرارتيهما.


ا فسـوف يتحرك الماء  ا مع ماء سـاخن جدًّ إذا التقى ماء بارد جدًّ

البارد بقوة تحت الماء الساخن، وتزداد اآلثار المالحظة.


مـاذا يمكن أن يحدث إذا تم اسـتخدمت مواد غير الماء؟ اطلب 
 إلى الطالب التفكير في سـؤال عما إذا كان استخدام مادة أخر
يمثـل أفضل نموذج للهواء، ثم عمل خطة وتنفيذ تجربة لإلجابة 

عن السؤال.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 ناقـش الطـالب فيمـا يعرفـون عـن أنـواع 
العواصـف المختلفـة. ثم اسـألهم عمـا يرغبون فـي تعلمه عن 

العواصف.

اطلـب إلى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 اطلب إلى الطالب كتابة تعريفات المفردات بلغتهم 
الخاصـة. ثم اطلب إليهـم فحص تعريفاتهم عنـد قراءة الدرس 

وإجراء أي تصحيحات ضرورية لها.

 

اطـلــب إلـى الطـالب تعـبئـــة المنظم 
التخطيطـي ٩ بعد قراءة  كل صفحتين من 
الدرس. ويمكنهم اسـتخدام أسئلة أختبر 

نفسي لتحديد كل سبب ونتيجة.


← 

اطلـب إلى الطالب وصف ما يعرفونـه عن العواصف الرعدية، 
وكيفية تكونها. ثم اسأل:

مـا األحوال اجلويـة التي يمكـن أن حتدث يف أثنـاء العاصفة  �
الرعديـة؟ إجابـات حمتملـة: الرعد، والربق، رياح شـديدة، 

د. أمطار غزيرة، برَ



تتحـرك اجلبهـة اهلوائيـة الباردة وتدفع اهلـواء الدافئ  
إىل أعـىل، فيتمـدد ويـربد. وهـذا التربيد يـؤدي إىل تكثـف بخار 
املاء. وبسـبب تكثف اهلواء الدافئ وارتفاعه أكثر إىل أعىل تتكون 
العواصـف الرعدية. وحينـام تصل الغيمة إىل ارتفـاع أكثر برودة 

تسبب الرياح انتشارها.

  


تحـدث معظـم العواصف الرعديـة في فصلـي الربيـع والصيف، حيث 
ا.  تكون الكتل الهوائية الدافئة والرطبة وغير المسـتقرة هي األكثر شـيوعً
ويمكن أن تتكون العواصف الرعدية في األجواء غير المسـتقرة، أو عند 
ارتفـاع الهواء بسـرعة. وحتى في الشـتاء يمكن أن ترتفـع الكتل الهوائية 
وتـؤدي إلـى تكـون العواصـف الرعدية. وعلـى طول بعض الشـواطئ 
ا إلى المنطقة، ويبدأ الهواء الدافئ قليالً والقريب  يتحرك الهواء البارد جدًّ
مـن األرض فـي االرتفاع. فـإذا كان الهـواء العلوي أكثر بـرودة من كتلة 
الهواء القريبة من األرض اسـتمرت كتلة الهواء الدافئ في االرتفاع، وقد 

تتكون العواصف الرعدية.
  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين



  
فـي  البـرقُ  يومـضُ  الرعديـةُ  العواصـفُ  تهـبُّ  مـا  عندَ
، وتهطلُ األمطـارُ بغزارةٍ  ي صوتُ الرعـدِ السـماءِ، ويدوِّ
. ، فيزدادُ منسـوبُ المياهِ في الشـوارعِ فـي أثناءِ العاصفـةِ

 .  فالعاصفةُ الرعديةُ عاصفةٌ ممطرةٌ فيها برقٌ ورعدٌ

تهبُّ العاصفةُ الرعديةُ بسببِ ارتفاعِ الهواءِ الدافئِ الرطبِ 
إلى أعلى من خاللِ التياراتِ الصاعدةِ التي تسببُ ارتفاعَ 
 . ى قمةَ العاصفةِ الغيومِ إلى أعلى مكونةً غيمةً طويلةً تسـمَّ
ـا عندما تسـقطُ األمطارُ فإنَّ الهواءَ الباردَ يندفعُ بسـرعةٍ  أمَّ

 . ، وتحدثُ في هذهِ الحالةِ التياراتُ الهابطةُ إلى أسفلَ
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← 

العاصفة الرعدية  وضح للطـالب أن مجلة عاصفة رعدية مركبة 
ا إلعطاء مفهوم واحد. ثم اسأل: ملاذا  من كلمتني، ويستخدمان معً
ن الربق اهلواء  خِّ نسـمع عادةً  صوت الرعد عند رؤيتنا للربق؟ يُسَ
املحيـط به فيتمدد اهلواء بعنف. ونتيجة هلذا التمدد العنيف يصدر 

ا.  صوت يسمى رعدً

← 

ه انتباه الطالب إلى الصورة في صفحة ٤٥، ثم اسأل:   وجّ

ن الكهرباء السـاكنة؟ يـؤدي احتكاك  � مـا الذي يسـبب تكـوّ
ا إىل تكون الكهرباء الساكنة. اجلسيامت معً

كيـف تسـبب التيـارات الصاعـدة واهلابطة تكـون الكهرباء  �
السـاكنة؟ حتمـل التيـارات يف أثنـاء حركتهـا قطـرات املـاء 
وبلـورات الثلـج، وبالتـايل حتتكّ هذه اجلسـيامت مـع اهلواء 

وتشحن بشحنات كهربائية.


 تتحرك اجلبهة اهلوائيـة الباردة وتدفع معها  •

اهلـواء الدافـئ والرطـب إىل أعـىل. وحينـام يرتفع اهلـواء يربد 
ويتكثف بخار املـاء. وترفع الطاقة املتحررة من التكثف درجة 
حـرارة اهلـواء، مما يؤدي إىل تكون تيـارات صاعدة، ثم تندمج 

قطرات املاء وتنمو أكثر حتى تسقط.
 سـتتنوع اإلجابـات: يصدر صـوت انفجار  •

البالون بسـبب التمدد الرسيع للهواء املوجود يف البالون حلظة 
االنفجـار، ويشـبه هـذا الصوت صـوت الرعد الـذي يتكون 

بسبب التمدد الرسيع للهواء. 

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف اطلب إلى الطالب رسـم صـورة لعاصفة رعدية 

ووضعها في المجلة العلمية.

ن  تكـوّ كيفيـة  توضيـح  الطـالب  إلـى  إثــــــراء اطلـب 

ا لعاصفة  العواصـف الرعدية. يمكن أن يشـمل الشـرح شـكالً توضيحيًّ
رعدية نشطة، مع التفسيرات.



    
   

 
العظيمـةِ  الكونيـةِ  الظواهـرِ  مـنَ  والرعـدُ  البـرقُ 
التـي يتبيّـنُ لنا مـنْ خاللِهـا عظمـةُ الخالقِ سـبحانَه 
وتعالـىَ وحكمتَـه. وقـدْ أشـارَ القـرآنُ الكريـمُ إلـى 
مشـاعرِ  مـنْ  يصاحبُهمـا  ومـا    ، الظاهرتيـنِ هاتيـنِ 
. قـال تعالـى:  الخـوفِ والرجـاءِ فـي تصويـرٍ بليـغٍ

ما   . والبـرقُ وميـضٌ يحـدثُ عندَ
. وقدْ تنتقلُ  غُ قمةُ العاصفةِ شـحناتِها الكهربائيـةَ تفـرّ
 ، ها، أو بينَ الغيومِ المختلفةِ الشحناتُ بينَ الغيمةِ نفسِ

 . أوْ بيْنَ الغيمةِ واألرضِ

نِ البرقِ هوَ  ـحُ إحد النظرياتِ أنَّ سـببَ تكوُّ وتوضِّ
ـيْماتِ الثلجِ وقطراتِ المطرِ الموجودةِ  سَ احتكاكُ جُ
ـيْماتِ الموجودةِ في  سَ فـي التياراتِ الهابطـةِ معَ الجُ
ي  ا يؤدِّ التيـاراتِ الصاعدةِ في أثناءِ حركـةِ الهواءِ، ممَّ

إلـى شـحنِ الجسـيماتِ  بالكهربـاءِ السـاكنةِ. وهذا 
 ، األمرُ يشبهُ ما يحدثُ عندَ جرِّ القدمينِ على  السجادِ
ما   نُ الجسـمُ بالكهربـاءِ السـاكنةِ. وعندَ حيـثُ يُشـحَ
، تتولَّدُ شرارةٌ  يلمسُ إصبعُ الشخصِ أيَّ جسمٍ معدنيٍّ
بيـنَ اإلصبـعِ والجسـمِ المعدنيِّ ويشـعرُ الشـخصُ 
. وهذهِ الشرارةُ هيَ تفريغٌ للكهرباءِ الساكنةِ. بارتعاشٍ

ي البرقُ إلى رفعِ درجـةِ حرارةِ الهواءِ المحيطِ   ويـؤدِّ
 ، بهِ إلى خمسـةِ أمثـالِ درجةِ حرارةِ سـطحِ الشـمسِ
ا الرعدُ فهوَ صوتُ  ا. أمَّ دُ كثيرً ا يجعلُ الهواءَ يتمـدَّ ممَّ

دِ الفجائيِّ العنيفِ الذي يحدثُ للهواءِ.  التمدُّ

 
       

    

       
        

  

 
  

     

   
 

 

  





 


← 

ف عواصف شـتوية شـاهدوها، أو من  اطلـب إلى الطالب وصْ
خبراتهم. ثم اسأل:

نان عاصفة  � مـا نوع اجلبهتـني اهلوائيتني اللتـني تلتقيـان وتكوّ
ثلجية؟  كتلة هوائية باردة وكتلة هوائية دافئة.

كيف حتدث العواصف اجلليدية؟ يتسـاقط املطر خالل طبقة  �
هـواء بـاردة قريبة من سـطح األرض ثم يتجمـد، أو حيدث 

التجمد ملياه األمطار عندما تصطدم بسطح األرض البارد.

← 

ل  العواصـف الثلجية: اطلـب إىل الطالب مراجعة طرائق تشـكُّ
أنواع اهلطـول. وضح هلم الفرق بني العاصفـة الثلجية والعاصفة 
اجلليدية؛ فالثلوج التي تتساقط يف أثناء العاصفة الثلجية تكونت يف 
الغيمة، بينام يتكون املصاحب للعاصفة اجلليدية من املطر(سـائل) 

الذي يتجمد عند وصوله إىل سطح األرض البارد.

ح للطالب أن العواصف الرملية حتدث  العواصف الرملية: وضّ
يف العادة عندما هتب الرياح فوق مناطق تكثر فيها الرمال املفككة 

واليغطيها غطاء نبايت.



متثـل الصـورة اليمنـى عاصفـة ثلجيـة عنيفـة عقـب  
انتهائها، بينام متثل الصورة اليرس عاصفة جليدية عقب انتهائها. 

ـا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األسـئلة احتياجـات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف اطلـب إلى الطالب كتابة تقرير قصير يصفون فيه 

األحوال الجوية المصاحبة للعاصفة الثلجية العنيفة.

إثــــــراء اطلـب إلى الطـالب البحث فـي اإلنترنت أو أي 

مراجع أخر عـن عواصف ثلجية كبيرة حدثت في الماضي، ثم اختيار 
إحد تلك العواصف وكتابة تقرير حول الظروف التي سببت حدوثها، 

وما حدث في أثناء ذلك، وكيف أثرت العاصفة في الناس.



     
    



  

   
 

  
ى كتلتـانِ منَ  مـا تتالقَ تنشـأُ العواصـفُ الثلجيـةُ عندَ
 . الهواءِ مختلفتانِ في درجةِ الحرارةِ ونسـبةِ الرطوبةِ
فالعواصـفُ الثلجيـةُ في المملكةِ العربيةِ السـعوديةِ 
مـا تلتقـي كتلـةٌ هوائيـةٌ  محملةٌ  مثـالً قـدْ تنشـأُ عندَ
ةٌ فوقَ جزيرةِ  ، قادمةٌ منْ شرقِ أوربّا مارّ بالهواءِ الباردِ
ةٌ  ، وجبهةٌ هوائيـةٌ دافئـةٌ قادمةٌ منَ الهنـدِ مارّ قبـرصَ
. وبعضُ هذه العواصفِ قدْ تسـبِّبُ  فوقَ بحرِ العربِ
ا في درجةِ حرارةِ  ،  وانخفاضً طَ الثلوجِ أوِ البردِ تسـاقُ
ا في  ا كبيرً بُ انخفاضً ها اآلخرُ قدْ يسـبِّ . وبعضُ الجـوِّ
نِ الثلوجِ  ي إلـى تكوُّ ا يؤدِّ ، ممَّ درجةِ حـرارةِ األرضِ

. على سطحِ األرضِ

 
مـا تقتربُ كتلـةٌ هوائيةٌ سـاخنةٌ منْ كتلـةٍ هوائيةٍ  عندَ
باردةٍ فإنّ الكتلةَ الساخنةَ عادةً ما تدفعُ الكتلةَ الباردةَ 

ا. وقدْ تتركُ وراءها طبقةً رقيقةً منَ الهواءِ الباردِ  بعيـدً
. فإذا حدثَ  في المناطقِ المنخفضةِ، ومنهـا الوديانُ
هطل للمطرِ بسـببِ تبريـدِ كتلةِ الهواءِ السـاخنةِ فإنَّ 
ما يالمسُ الهواءَ الباردَ بالقربِ  دُ عندَ ماءَ المطرِ يتجمَّ
ا  . فـإذا كانَ سـطحُ األرضِ بـاردً مـنْ سـطحِ األرضِ
ي  دَ سـوفَ يغطِّ ـا فـإنّ الجليـدَ أوِ المطرَ المتجمِّ أيضً
 . سـطحَ األرضِ على شـكلِ  طبقةٍ رقيقـةٍ منَ الجليدِ
لُ فيهـا المطـرُ  فالعاصفـةُ الجليديـةُ عاصفـةٌ يشـكِّ

. دُ طبقةً منَ الجليدِ على سطحِ األرضِ المتجمِّ

ي وزنُ الجليـدِ والثلـجِ المتراكـمِ علـى  وقـدْ يـؤدِّ
ها.  أسـالكِ الكهرباءِ وأغصانِ األشـجارِ إلـى تقطيعِ
وقـد يسـبِّبُ الجليدُ كذلكَ صعوبةً في السـيرِ وقيادةِ 
. ومنَ  ؛ وذلـكَ ألنَّـه يجعـلُ الطرقَ زلقـةً السـياراتِ
. لذلكَ  األضـرارِ األخر للعواصـفِ نزالتُ البـردِ
، ونلبـسَ ثيابًا دافئةً في  يجـبُ أنْ نبقى داخلَ المنزلِ

. أثناءِ حدوثِ العواصفِ لنبقى آمنينَ

   





← 

اطلـب إلـى الطـالب النظـر إلـى صـورة العاصفـة الرمليـة في 
ا  الصفحة ٤٧، وناقشـهم في كيفية تشكيل العاصفة الرملية خطرً
على الناس، وإمكانية زيادة حوادث السـير بسبب انعدام الرؤية، 
والمشـكالت الصحيـة التي قد يتعـرض لها المواطنـون، ومنها 
ضيق النفس والتهاب العيون؛ بسبب الرمال التي تحملها الرياح 

في أثناء العاصفة، واسأل:

ما طبيعة المناطق التي تتشـكل فوقهـا العواصف الرملية؟  �
إجابـة محتملـة: مناطـق ليس فيها غطـاء نباتـي، صحراوية، 

رمالها مفككة.

مـا المخاطـر التـي قـد تسـببها العواصـف الرمليـة؟ إجابـة  �
محتملة: حوادث السـير بسـبب انعدام الرؤية، ضيق التنفس 

بسبب استنشاق الهواء المحمل باألتربة والغبار.

كيـف تتجنب مخاطـر العواصف الرملية؟ البقـاء في المنزل  �
وإغـالق األبواب والشـبابيك، وإذا دعت حاجـة طارئة إلى 
الخروج من المنزل وجب ارتداء الكمامة الطبية أو استخدام 
فوطـة أو شـاش مبلـل، علـى أن تسـتبدل تلـك الكمامـات 

باستمرار. 


 تنشأ العواصف الرملية عندما حتمل الرياح  •

الرمال من املناطق التي اليغطيها غطاء نبايت.
 الغطـاء النبايت يسـاعد عىل متاسـك حبيبات  •

الرتبـة، ويعمل عىل صد الرياح فال يمكنهـا محل الرتبة ونقلها 
إىل أماكن بعيدة.

ـا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األسـئلة احتياجـات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف ما العاصفـة الرملية؟ إجابة محتملـة: رياح تهب 

على المناطق التي ال يوجد فيها غطاء نباتي، فتحمل معها الغبار والرمال 
المفككة.

ا بالعواصف الرملية؟   إثــــــراء أي مناطق المملكة أكثر تأثرً

المنطقتان الشـرقية والوسـطى؛ ألن هذه المناطق رملية ومسـتوية تخلو 
من الحواجر الطبيعية



 
التـي  الجويـةِ  الظواهـرِ  مـنَ  الرمليـةُ  العواصـفُ 
تحـدثُ فِي المناطقِ الجافةِ وشـبهِ الجافةِ. وتحدثُ 
ما تهبُّ الرياحُ فوقَ  العواصفُ الرمليةُ في العادةِ عندَ
ها  ، فتحملُ معَ يهـا غطاءٌ نباتـيٌّ المناطـقِ التِي ال يغطّ

. الغبارَ والرمالَ المفككةَ

تصنَّـفُ العواصفُ الرمليةُ المؤثـرةُ في المملكةِ إلى 
ا علَى مواسمِ حدوثِها:  ؛ اعتمادً نوعينِ

وهـذهِ   . الربيعيـةُ  - الشـتويةُ الرمليـةُ  العواصـفُ 
العواصـفُ تحـدثُ نتيجـةَ الرياحِ المصاحبـةِ لتقدمِ 
المنخفضـاتِ الجويـةِ القادمـةِ مـنَ البحـرِ األبيضِ 
. تبدأ هـذهِ العواصفُ  المتوسـطِ في اتجـاهِ المملكةِ
عـادةً فـي أواخرِ فصـلِ الشـتاءِ، وتمتدُّ طـوالَ فصلِ 

ها في شهريْ أبريلَ ومايو. الربيعِ ويكونُ تركيزُ

. تبدأُ هذهِ العواصفُ معَ  العواصفُ الرمليـةُ الصيفيةُ
هبـوبِ الرياحِ المعروفةِ باسـمِ البـوارحِ والتِي تهبُّ 
، متجهةً نحوَ  على الجزيرةِ العربيةِ منْ جهةِ بالدِ الشامِ
. ويشملُ تأثيرُ هذهِ الرياحِ المنطقةَ  الجنوبِ الشـرقيِّ
ى، ومنها منطقةُ  الشـرقيةَ وأجزاءً منَ المنطقةِ الوسطَ

الرياضِ والمنطقةُ الشماليةُ الشرقيةُ منَ المملكةِ.

 تبـدأُ العواصـفُ الرمليـةُ الصيفيـة عـادةً في العشـرِ 
األولِ من شـهرِ يونيو منْ كلِّ عامٍ تقريبًا حتَّى العشـرِ 
األخيـرِ منْ شـهرِ يوليـو، وتؤثرُ هـذهِ العواصفُ في 
؛  ها في باقِي المناطقِ المنطقةِ الشـرقيةِ أكثرَ مـنْ تأثيرِ
ا فِـي  ـا، ويسـهمُ هـذَ ـها مسـتويةٌ عمومً ألنَّ تضاريسَ
سـرعةِ الرياحِ السـائدةِ، ومنْ ثمَّ في تحريكِ الكثبانِ 

. الرمليةِ وإثارةِ الغبارِ

يُنصـحُ في أثناءِ العاصفـةِ الرمليةِ المكوثُ في البيتِ 
، ووضعِ  حكمٍ معَ إغالقِ النوافذِ واألبوابِ بشـكلٍ مُ
، وفي  فوطٍ مبللـةٍ على الفتحاتِ الصغيرةِ في النوافذِ
حـالِ الخـروجِ ألمرٍ طـارئٍ تُوضـعُ الكماماتُ على 

. األنفِ والفمِ

 
     

   

   




   


  







← 

ناقـش الطالب الكتشـاف مـا يعرفونه عـن األعاصيـر القمعية، 
واسـألهم عـن خبراتهـم ومشـاهداتهم لألعاصيـر القمعيـة. ثم 

اسأل:

  مـا اإلعصار القمعي؟ إجابات حمتملـة: عاصفة دوارة ذات  �
شكل يشبه القمع، مع رياح عاتية.

  كيـف تبـدأ األعاصـري القمعيـة ؟ إجابـات حمتملـة: كـام يف  �
العواصـف الرعديـة. عندما يتحـرك اهلواء الدافـئ إىل أعىل 
يف قمة العاصفة تتشـكل منطقـة ضغط منخفض وقد تبدأ يف 

الدوران.

ا  � متـى تصبح الغيمة ذات الشـكل الذي يشـبه القمـع إعصارً
قمعيًّا؟ عندما يلمس طرفها سطح األرض.

← 

ـح للطالب أن سـبب تسـمية اإلعصار  اإلعصـار القمعـي  وضّ
القمعي هبذا االسم يعود إىل شكله الذي يشبه القمع. 

 ١٥ دقيقةجمموعات ثنائية

ا إلعصار قمعي.  يعمل نموذجً

 قنينتـان بالسـتيكيتان سـعة ٢ لتـر، شـريط 
الصق، ماء، ورق تنشيف.

ا لوصل القنينتين  ا الصقً   يمكن أن يسـتخدم الطالب شريطً
ا. وينبغي أن تكون فوهتا القنينتين نظيفتين وجافتين. معً

ن القمـع في دوامـة الماء    يجـب أن يشـاهد الطـالب تكـوُّ
المتشـكلة. وإذا لـم يتكون القمع فقـد يحتاج الطالب إلى 

تحريك القنينة قليالً بشكل مغزلي.

  عندمـا يتدفـق الماء من القنينـة العلوية إلى القنينة السـفلية 
يدور في عكس اتجاه عقارب الساعة.

  هذا النموذج يحاكي الرياح في اإلعصار القمعي؛ ألن الماء 
ا عند تحريك القنينة حركة دائرية. في القنينة يشكل قمعً

التفسـير: اطـلـب إلـى الطـالب مراجـعـة المحـتـو والصــور فـي 
الصفـحتيـن ٤٨و٤٩، ثم اكتب (إعصار قمعي) على السـبورة، واطلب 
إليهم تكرار الكلمة عدة مرات. واسـأل الطالب: كيف تتكون األعاصير 

القمعية؟ بيّن لهم أن األعاصير القمعية تتشكل نتيجة دوران الرياح.

صـور  عناويـن  إىل  اإلشـارة  الطـالب  مستو مبتدئ يسـتطيع 
األعاصري القمعية.

مستو عادي يسـتطيع الطـالب اسـتخدام عبـارات أو جمـل 
قصيرة لوصف األعاصير القمعية.

مستو متقدم يسـتطيع الطـالب اسـتخدام جمل تامـة لوصف 
األعاصير القمعية.



      
  

     
   
   
    

  
      
     
  
 

  
    

       
  

ى  ١   يتحركُ الهواءُ الساخنُ إلى أعلَ
في قمةِ العاصفةِ الرعديةِ.

٣  تصبـحُ الغيمةُ ذاتُ الشـكلِ القمعيِّ 
ها سطحَ  ا قمعيًّا عندَ مالمسـتِ إعصارً

. األرضِ

نُ غيمةٌ ذاتُ شكلٍ قمعيٍّ  ٢  تتكوَّ
. ما يبدأُ الهواءُ في الدورانَ عندَ

  
عديةُ إلى  لُ العاصفةُ الرّ في الظروفِ الطبيعيةِ قدْ تتحوَّ

. إعصارٍ قمعيٍّ

 اإلعصارُ القمعيُّ هوَ دورانُ سحابةٍ على شكلٍ قمعيٍّ 
ها علـى ٥٠٠ كم ـهُ رياحٌ شـديدةٌ تزيدُ سـرعتُ يصاحبُ

 في الساعةِ. 

كُ هواءٌ  ما يتحـرَّ لُ اإلعصـارِ القمعـيِّ عندَ يبـدأُ تشـكُّ
بًا وجودَ  سـاخنٌ في العاصفـةِ الرعديةِ إلى أعلى مسـبّ
ي الضغطُ  . ويـؤدِّ منطقةٍ ذاتِ ضغـطٍ جويٍّ منخفضٍ
المنخفـضُ إلـى تدفـقِ الهـواءِ إلـى الداخـلِ وإلـى 
قُ الهواءُ إلى مركزِ منطقةِ الضغطِ  أعلى، وحينَمـا يتدفّ

المنخفضِ يبدأُ في الدورانِ بسرعةٍ.

. ويتصاعدُ  و الغيومُ منَ األرضِ على شـكلِ قمعٍ وتبدُ
الهواءُ السـاخنُ في مركزِ الغيمةِ الدوارةِ ذاتِ الشكلِ 
 . ، فيهطـلُ المطـرُ مـنَ الغيمـةِ إلـى الخـارجِ القمعـيِّ
وعندمـا يالمـسُ طرفُ الغيمـةِ ذاتِ الشـكلِ القمعيِّ 

ا قمعيًّا. األرضَ تصبحُ إعصارً

ا من اإلعصارِ القمعيَّ يالمسُ  ا نسـبيًّ ا يسيرً وألنّ جزءً
رُ المنـازلَ الواقعةَ  األرضَ فـإنَّ هذا اإلعصـارَ قدْ يدمِّ



   





ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف مـا الغيمة ذات الشـكل الذي يشـبه القمع؟ غيمة 

ا  دوارة مخروطية الشـكل، عند مالمسـتها لسـطح األرض تكون إعصارً
قمعيًّا.

إثــــــراء لمـاذا يوصـف اإلعصار القمعي فـي الغالب بأنه 

يسـحب الحطام إليه؟ تستطيع منطقة الضغط المنخفض داخل اإلعصار 
القمعي سـحب الهـواء والحطـام الذي يحملـه الهواء إلـى الغيمة ذات 

الشكل الذي يشبه القمع في اإلعصار. 

← 

ـه انتباه الطالب إلى الصور الثالث في الصفحة ٤٨، واطلب  وجّ
إليهـم تفحـص مظهـر الغيوم عند تشـكل اإلعصـار القمعي، ثم 

اسأل:

كيـف يبدو قاع الغيمة فـي بداية العاصفة؟ يكـون قاع الغيمة   �
. شبه مستوٍ

  ماذا يحدث عندما يبدأ الهواء في الدوران؟ يصبح قاع الغيمة  �
عل شكل رأس مدبب (على شكل رأس قمع).

ماذا يحدث للغيمة عندما تالمس سـطح األرض؟ تنتشـر من  �
الرأس المدبب نحو الخارج، وقد يتشكل اإلعصار القمعي.


 تدور الرياح يف اإلعصار القمعي ألن اهلواء  •

يف منطقـة الضغط املرتفع يندفـع إىل الداخل وإىل أعىل. وحينام 
يتدفـق اهلـواء ذو الضغط املرتفـع إىل مركز الضغـط املنخفض 

يسبب دوران الرياح برسعة.
 عندما يعـرب اإلعصـار القمعي املبـاين يكون  •

ا عـن الضغط داخل  ضغـط اهلـواء يف مركز اإلعصـار منخفضً
املبـاين، ولعمـل توازن لضغط اهلـواء يندفع اهلـواء ذو الضغط 

املرتفع داخل املباين إىل اخلارج، مما يؤدي إىل انفجارها.



← 

ـح للطـالب أن اإلعصـار الحلزونـي هـو عاصفـة مدارية،  وضّ
تحدث عادة في المحيط األطلسي. ثم اسأل:

 ما وجه الشـبه بين األعاصير القمعيـة واألعاصير الحلزونية؟  �
تدور الرياح في كليهما حول المركز.

 أين توجد في اإلعصار الحلزوني أسـرع رياح وأغزر أمطار؟  �
حول عين اإلعصار.

الرعديـة  � العواصـف  الحلزونيـة   كيـف تسـحب األعاصيـر 
الصغر إليها؟ يسـبب ضغط الهواء المنخفض في اإلعصار 
الحلزوني هبوب الرياح بسـرعة نحـو المركز. وهذا الهبوب 

.السريع للرياح يسحب إليه العواصف الرعدية الصغر



 
      

    

     
   
     



، وال يالمسُ المنازلَ الواقعةَ  على جانبِ الشارعِ
. على الجانبِ المقابلِ

ويكمنُ الخطرُ في أثناءِ حدوثِ اإلعصارِ القمعيِّ في 
وعندَ  الشديدةِ.  القويةِ  والرياحِ  المتطايرةِ  األجسامِ 
الناسُ  يلجأُ  القمعيِّ  اإلعصارِ  منَ  التحذيرِ  سماعِ 
. وإذا  إلى مكانٍ آمنٍ في الطوابقِ السفليةِ منَ المنازلِ
م يخرجونَ منها ويبحثونَ  كانوا داخلَ السياراتِ فإنَّهُ

. عنْ مكانٍ آمنٍ

  
 . لُ العاصفـةُ الرعديـةُ إلى عاصفـةٍ مداريةٍ قدْ تتحـوَّ
والعاصفـةُ المداريـةُ ريـاحٌ دوارةٌ مـعَ ضغـطٍ جويٍّ 
هـا. وتنشـأُ بالقـربِ مـنْ خـطِّ  منخفـضٍ فـي مركزِ
االسـتواءِ؛ حيـثُ يكـونُ المحيطُ سـاخنًا، فيتصاعدُ 
بخـارُ الماءِ مـنَ المـاءِ السـاخنِ إلى أعلـى، وتزدادُ 
قُ الهواءُ الباردُ إلى المنطقةِ ليحلَّ  ، ويتدفَّ رطوبةُ الجوِّ
رِ فيقلُّ  . ويستمرُّ الماءُ في التبخُّ محلَّ البخارِ الساخنِ
كُ الهواءُ مـنْ مناطقِ  ، ويتحـرَّ الضغـطُ الجويُّ أكثـرَ
الضغطِ الجويِّ المرتفعِ المحيطةِ بالمنطقةِ في اتجاهِ 
    . ا يسبِّبُ دورانًا للرياحِ ، ممَّ منطقةِ الضغطِ المنخفضِ

ما  لُ العاصفةُ المداريةُ إلى إعصارٍ حلزونيٍّ عندَ وتتحوَّ
تزيدُ سـرعةُ الريـاحِ فيها على ١١٩ كم في السـاعةِ.

و اإلعصـارُ الحلزونيُّ منَ الفضاءِ على شـكلِ  ويبـدُ
. وهـذا   غيـومٍ حلزونيـةٍ مـعَ تجويـفٍ فـي الوسـطِ

 

  





← 

 اطلـب إلـى الطالب اسـتخدام المكتبـة والصحف 
واإلنترنـت لتتبع األنـواع المختلفة من العواصـف واألعاصير، 

والبحث عن أيها يحدث في المملكة العربية السعودية.

← 

اإلعصار احللزوين  ارسم املنظم التخطيطي ڤن عىل السبورة. سمّ 
ا.  ا حلزونيًّ ا، والدائرة األخر إعصارً ا قمعيًّ الدائرة األوىل إعصارً

واستخدم الشكل للمقارنة بني النوعني.

ح للطـالب املقصود بكلمـة (العايت) أي  األمـواج العاتيـة   وضّ
القايس، وكلمة األمواج العاتية نسـبة إىل الظروف اجلوية القاسية 

التي تصاحبها، وهي أمواج مدمرة.

ار) احلركة  ح للطالب أن معنى كلمة (دوّ األعاصري الدوارة  وضّ
بشـكل دائري. ويسـتعمل مصطلح اإلعصار الدوار لوصف أي 

عاصفة أو نظام جوي فيه رياح تتحرك بشكل دائري.


 تتحول العاصفة املدارية إىل إعصار حلزوين  •

ا يف الساعة. عندما تزيد رسعة الرياح عىل  كيلومرتً
 ال؛ فالعواصــف الرعـديـة ال تعدّ من أنواع  •

األعاصري الدوارة ما مل يسـبب نظـام الضغط املنخفض حركة 
دورانية للرياح.

استعمال الصور اطلب إلى الطالب مراجعة المحتو وصورة اإلعصار 
الحلزوني في الصفحة ٤٩. راجع الطالب في تعريف اإلعصار الحلزوني 
وكيفية تكونه، ثم ناقشهم في كيفية حركة الرياح في اإلعصار الحلزوني. 
ثـم توصل معهـم إلى أن الرياح تهـب حول منطقة الضغـط المنخفض، 
رهم أن اإلعصار الحلزوني والعواصف  التي تسمى عين اإلعصار. ثم ذكّ

ا أعاصير دوارة. المدارية واألعاصير القمعية تسمى جميعً

مستو مبتدئ يستطيع الطالب اإلشارة إلى األعاصير الحلزونية   
الظاهرة في الصور ووصفها بكلمات قليلة.

مستو عادي يستطيع الطالب اسـتخدام عبارات أو مجل قصرية 
لوصف األعاصري احللزونية.

مستو متقدم يسـتطيع الطالب استخدام مجل تامة لوصف كيفية 
تكون األعاصري احللزونية.



 ، التجويفُ هوَ مركزُ منطقةِ الضغطِ الجويِّ المنخفضِ
لُ الغيومُ  . وتشـكِّ ى عينَ اإلعصـارِ الحلزونيِّ ويسـمّ

. هُ ا خارجَ ةً حولَ العينِ وتنتشرُ بعيدً حافّ

تصلُ سـرعةُ الريـاحِ القريبـةِ منَ عيـنِ اإلعصارِ إلى 
٣٠٠كم في السـاعةِ، وتكونُ المنطقـةُ ذاتُ الضغطِ 
المنخفـضِ داخـلَ العيـنِ هادئـةً مـعَ عـدمِ حدوثِ 

 . هطولٍ لألمطارِ أوْ رياحٍ

يسـتطيعُ اإلعصـارُ الحلزونـيّ سـحبَ العواصـفِ 
الرعديـةِ القريبـةِ إليـهِ. و قـدْ يصـلُ قطـرُ اإلعصـارِ 
ي عدةَ  الحلزونـيِّ الكبيرِ إلـى ٢٠٠٠ كم، وقـدْ يغطّ
ا كبيرةً في  . تسـبِّبُ األعاصيرُ الحلزونيـةُ أمواجً دولٍ
ا للماءِ فيها  . وهذهِ األمواجُ تسبِّبُ ارتفاعً المحيطاتِ
كُ العاصفةُ على  ما تتحرّ . وعندَ ى األمواجَ العاتيةَ يسمَّ
 الماءِ،  ا مفاجئًا لمستوَ الشـواطئِ قدْ تسـببُ ارتفاعً

. ها إلى عدةِ أمتارٍ أوْ موجةً قدْ يصلُ ارتفاعُ

  
ها  ى أيُّ عاصفةٍ ذاتِ ضغطٍ منخفضٍ في مركزِ تسـمَّ

. ارَ ا للرياحِ اإلعصارَ الدوَّ ا دورانيًّ وتسبِّبُ نمطً

المداريـةِ  العواصـفِ  ا يطلـقُ علـى كلٍّ مـنَ  ولهـذَ
واألعاصيـرِ الحلزونيـةِ واألعاصيـرِ القمعيـةِ اسـمُ 
هـا بضغـطٍ  األعاصيـرِ الـدوارةِ؛ حيـثُ تتميَّـزُ جميعُ

ها وحركةٍ دورانيةٍ للرياحِ فيها. منخفضٍ في مركزِ

       
     

 
      
        

  

      
 

   







← 

اطلب إلـى الطالب عمل قائمة بالمعدات التي تسـتخدم لجمع 
البيانات حول الطقس، وبالبيانات التي يتم جمعها. ثم اسأل:

ماذا تقيس دوارة الرياح؟ اتجاه الرياح. �

ماذا يقيس البارومتر ؟ ضغط الهواء. �

ما األدوات والمعـدات التي ذكرت في الفقرة األولى صفحة  �
٥١ وقـد تكـون فـي محطـة الطقـس الخاصـة بـك؟ جميـع 

المعدات واألدوات.

← 

ـه انتباه الطالب إلى تفحص الصـور الموجودة صفحة ٥١،  وجّ
واطلـب إليهـم مراجعـة أنـواع البيانات المسـتخدمة فـي التنبؤ 
بالطقـس؛ ومنهـا: درجـة الحـرارة، والرطوبة، وضغـط الهواء، 

وسرعة الرياح، واتجاهها. ثم اسأل:

 مـا البيانـات التـي يعرضهـا رادار دوبلـر؟ سـرعة الريـاح،  �
واتجاهها، وكميات األمطار.

كيـف يجمع العلمـاء بيانات الطقس مـن المناطق العالية في  �
الغالف الجوي؟ إجابة محتملة: باستخدام البالون، واألقمار 

االصطناعية، والطائرات.

لمـاذا قـد يطيـر خبـراء الطقـس فـي طائـرة إلـى اإلعصـار  �
الحلزونـي؟ لجمـع معلومات عن سـرعة الريـاح، والضغط 

داخل اإلعصار، والتنبؤ بمساره.

← 

راجـع مفـردات الـدرس، وكلّف الطـالب العمـل يف جمموعات 
لتنفيـذ نشـاط مفـردات الـدرس الوارد يف كتـاب تنميـة مهارات 
القـراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيمية للربـط بني مفردات 

الدرس مجيعها.


اطلب إلى الطالب استخدام كل من المجالت أو الكتب أو الصحف أو 
اإلنترنـت أو أي مصـادر علمية أخر للبحث عن األنـواع المختلفة من 
المعلومـات التي يحصل عليها العلماء باسـتخدام األقمار االصطناعية. 
ويمكـن للطالب أن يختار أحد أنواع األقمار االصطناعية إلجراء المزيد 
مـن البحـوث عليـه. ثم اطلب إليهـم كتابة تقريـر حول ما توصلـوا إليه، 

. وعرضه على سائر طالب الصفّ


يمكـن اسـتخدام مقياس شـدة الريـاح وقمـع الرياح،  •

والرادار، وبالون الطقس، أو طائرة؛ لقياس رسعة الرياح يف العاصفة.
يتكون اإلعصار احللزوين من مياه املحيط الدافئة، وال حيدث  •

ا. ولذلك فإن من طرائق التنبؤ بحدوث  خالل السـنة عندما يكون املاء باردً
اإلعصار قياس درجة حرارة املاء. 



     
عـةً لجمعِ المعلوماتِ حولَ  يسـتخدمُ خبراءُ األرصادِ الجويةِ أجهزةً متنوِّ
. وتستخدمُ محطاتُ الرصدِ الجويةُ  المتغيراتِ التي قدْ تؤثرُ في األعاصيرِ
ـ  منها كيسُ الرياح، والبارومترُ ومقياسُ  المنتشرةُ في بقاعِ األرضِ معداتٍ

المطرِ ـ لجمعِ معلوماتٍ عنِ األحوالِ الجويةِ المحليةِ.

يسـتعملُ عددٌ منْ محطاتِ الرصدِ الجويِّ رادارَ دوبلرَ الذي يتتبعُ سـرعةَ 
 ،ٍ ؛ وذلكَ بقياسِ التغيرِ في حركةِ أيِّ جسم واتجاهَ الرياحِ وكمياتِ األمطارِ

. ا عنْ محطةِ الرصدِ كأنْ يكونَ الجسمُ مقتربًا أو مبتعدً

ويستخدمُ العلماءُ كذلكَ بالوناتٍ لجمعِ معلوماتٍ عنْ أحوالِ الطقسِ في 
ـلُ معلوماتٍ عنِ  طبقاتِ الجوِّ العليا. وهذهِ البالوناتُ تحملُ معداتٍ ترسِ
 ُ الضغـطِ الجويِّ ودرجةِ الحرارةِ والرطوبـةِ للمحطاتِ األرضيةِ، ويجمع
، برصـدِ حركةِ  خبـراءُ األرصـادِ الجويـةِ البيانـاتِ حــولَ ارتفاعِ الريـاحِ

 . البالونِ

ا للغـالفِ الجويِّ منَ  وتلتقـطُ  أقمـارُ الرصـدِ الجويِّ االصطناعيـةُ صورً
  ، ا لحرارةِ  اليابسةِ والمحيطاتِ الفضاءِ. ويلتقطُ أحدُ أنواع الكاميراتِ صورً
بَ  ، وتسـتطيعُ تعقُّ ا للغيومِ بينَمـا تلتقطُ أنـواعٌ أخر منَ  الكاميراتِ صورً
هـا األقمارُ االصطناعيةُ  ، ولكنّ الصورَ التي تـبثُّ حجـمِ ومواقعِ األعاصيـرِ
، لذلـكَ يسـافرُ خبراءُ  ال تسـتطيعُ تحديـدَ سـرعةِ الريـاحِ فـي األعاصيـرِ
، ويسـتخدمونَ األجهزةَ  األرصادِ الجويةِ بالطائراتِ إلى أماكنِ األعاصيرِ
ها حولَ  . وباسـتخدامِ المعلوماتِ الدقيقةِ التي تمّ جمعُ لجمعِ المعلوماتِ

. ؤَ بمسارِ اإلعصارِ سرعةِ الرياحِ والضغطِ يستطيعُ خبراءُ الطقسِ التنبُّ

  

 
       

               

  

    
   



  





← 

 األعاصري الدوارة. 
 

  

  

 





 
   



الرعديـة  العواصـف  ن معظـم  تُكـوّ  ال    
أعاصـري دوارة؛ لعـدم وجـود ضغـط منخفـض يف املركز.  

ولذلك ال حيدث دوران للرياح.

 (ب) ارتفاع الماء في المحيط. 

 (ج) اإلعصار القمعي. 

 تنشـأ ظروف الجو القاسـية بسبب التقاء  
ا. ا كبيرً كتل هوائية تتفاوت في خصائصها تفاوتً

       
سـتتنوع اإلجابات، ولكن ينبغي أن تتضمـن متغريات الطقس 

التي يتم قياسها والبيانات املحللة وعمل خريطة للطقس.

ا  ستتنوع اإلجابات. ويجب أن تتضمن تقارير الطالب توضيحً
إلجـراءات السـالمة قبـل وفـي أثناء وبعـد حـدوث العاصفة 
وتوضيـح قيمـة دور الدفـاع المدنـي فـي تقديـم المسـاعدة 

للمواطنين، ومعلومات حول أنظمة اإلنذار المبكر.

ثالثًا: خامتة الدرس


← 
اطلـب إلـى الطـالب النظـر إلـى صـور الـدرس وملخصاتها، 

لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس.

انظر التعليمات الضرورية لعمل المطوية في مصادر المعلم في 

    
نهاية الدليل.

 اطلب إلـى الطالب تحديـد األدوات التي يسـتخدمها 
العلماء لجمع بيانات الطقس.

 اطلـب إلى الطالب توضيح لماذا يحتـاج خبراء الطقس 
إلى بيانات من المستويات العليا للغالف الجوي. 

 اطلب إلى الطالب وصف األحوال الجوية التي يتطلبها 
تشكل إعصار حلزوني.
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 يحل مسائل حسابية بضرب عدد في كسر عادي. �

  
←

ا يبعد البرق،  ـه الطـالب إلى أنه يمكنهـم معرفة كم كيلومتـرً وجّ
وذلك بحسـاب عدد الثواني بين حدوث البرق وحدوث الرعد. 
ح للطـالب أنه يمكنهم  ثـم ضرب العدد الناتج في الكسـر. وضّ
ضرب عدد في كسـر عادي، وذلك بتحويل العدد الصحيح إلى 

كسر. ثم اكتب على السبورة:

   ٣ =   ٣ __ ١      ١ __ ٥   × ٣ =   ١ __ ٥   ×   ٣ __ ١   =   ٣ __ ٥

← 
اكتب عدة مسائل حسابية تشتمل على كسر عادي وعدد صحيح، 

واطلب إلى الطالب إيجاد النواتج.

← 
اكتـب قائمـة بالمكونـات اآلتيـة على السـبورة: بيـض عدد ٤، 
طحين ٢ كوب ، سـكر   ٣ __ ٢   كوب، حليب   ١ __ ٢   كوب. زيت   ١ __ ٤   كوب. 
أخبـر الطالب أن هذه بعض المكونـات الالزمة لصنع كعكتين. 
ثم اسأل: كم تحتاج من كل مكون منها لعمل ٨ كعكات؟ الكمية 

المطلوبة تحتاج إلى ٤ أضعاف المقادير المذكورة:

الطحين ٢× ٤ = ٨ أكواب.  البيض ٢× ٤ = ٨ بيضات.  
الحليب   ١ __ ٢    ×   ٤ __ ١    = ٢ كوب. السكر   ٣ __ ٢   ×٢= ٣ أكواب  

الزيت   ١ __ ٤   ×   ٤ __ ١   = ١ كوب واحد.

←
١.   ١ __ ٣     ×    ٦ __ ١     =      ٦ __ ٣    = ٢ كم

٢.   ١ __ ٣     ×    ٩ __ ١     =      ٩ __ ٣      = ٣ كم

٣.   ٨ __ ١     ×    ١ __ ٣    =    ٨ __ ٣   = كم



    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

      

نا  عندمـا نر وميضَ البرقِ تَمرُّ بضعُ ثوانٍ قبلَ سـماعِ
 ٣   كم في 

؛ فصوتُ الرعدِ ينتقلُ بسـرعةِ    ١ __ صـوتَ الرعدِ
الثانيـةِ تقريبًـا. أحسـبُ كمْ ثانيـةً أحتاجُ إليها لسـماعِ 

ني اسـتخدامُ هذهِ  . إذا كنتُ أعرفُ كيفيةُ ضربِ الكسـورِ فيمكنُ صـوتِ الرعـدِ منذُ رؤيتي وميضَ البرقِ
. المعلوماتِ إليجادِ بُعدِ وميضِ البرقِ

 
صدرُ الصوتِ عنِّي؟ ١.  يحتاجُ صوتُ الرعدِ إلى ٦ ثوانٍ للوصولِ إلى أذني، فكمْ يَبعدُ مَ

 =  كم


 = 


 × 


، فكمْ يَبعدُ البرقُ عنّي؟ ٢.  إذا سمعتُ صوتَ الرعدِ بعدَ ٩ ثوانٍ من مشاهدتي وميضَ البرقِ

 =  كم


 × 


، فكمْ يَبعدُ البرقُ عنّي؟ ٣.  إذا شاهدتُ وميضَ البرقِ قبلَ ٨ ثوانٍ من سماعي صوتَ الرعدِ

  كم


 = 


 = 


 × 


  
 : لضربِ عددٍ في كسرٍ اعتياديٍّ

هُ العددُ  طُ � أكتبُ العددَ في صورةِ كسرٍ بسْ
هُ ١. ومقامُ

في  والمقامَ   ، البسطِ في  طَ  البسْ �   أضربُ 
المقامِ  

. �   أجدُ الناتجَ وأختصرُ
٢٠٤=٢٠×١×٢٠ =١ =
٥٥١٥

 




أخبـر الطـالب أن كل ١ كيلـو متر 

يساوي ١٠٠٠ متر، ثم اسأل:

ا في   ١ __ ٣   كيلومتر؟    ١ __ ٣   ×١٠٠٠  كم مترً
ا تقريبًا. =   ١٠٠٠ ____ ١   ×   ١ __ ٣   = ٣٣٣ مترً

  األلعـاب فرقعـة  سـمعت  إذا 
الناريـة بعـد ثانيتيـن مـن رؤيـة 
ا تبعـد  أضوائهـا فكـم كيلومتـرً

األلعاب عنك؟

  ١ __ ٣   × ٢ =   ٢ __ ٣   كم

ا تقريبًأ   ٢ __ ٣   × ١٠٠٠ = ٦٦٦ مترً





   

د  

    

نا   وميـضَ البرقِ تمرُّ بضـعُ ثوانٍ قبلَ سـماعِ مـا نرَ عندَ
؛ فصـوتُ الرعدِ ينتقـلُ بسـرعةِ   ١ __ ٣   كم في  صـوتَ الرعـدِ
الثانيـةِ تقريبًا. أحسـبُ كـمْ ثانيـةً أحتاجُ لسـماعِ صوتِ 
ني اسـتخدامُ هذهِ  . يمكنُ الرعـدِ منذُ رؤيتي وميضَ البرقِ

. المعلوماتِ إليجادِ بُعدِ وميضِ البرقِ

  

  
 : لضربِ عددٍ في كسرٍ اعتياديٍّ

ه  طُ ، بَسْ •  أكتبُ العددَ في صورةِ كسرٍ
، ومقامه ١. العددُ

، والمقامَ  البسطِ البسطَ في  •  أضربُ 
في المقامِ  

. •  أجدُ الناتجَ وأختصرُ

 

 


× 


× 



:  أحلُّ
١.  يحتاجُ صوتُ الرعدِ إلى ٦ ثوانٍ للوصولِ إلى أذني، فكمْ يَبعدُ مصدرُ الصوتِ عني؟

؟ ٢-  إذا سمعتُ صوتَ الرعدِ بعدَ ٩ ثوانٍ منْ مشاهدتي وميضَ البرقِ فكمْ يبعدُ البرقُ

، فكمْ يبعدُ البرقُ عنِّي؟ ي صوتَ الرعدِ ٣-  إذا شاهدتُ وميضَ البرقِ قبلَ ٨ ثوانٍ من سماعِ
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يوضح ما حيدد مناخ منطقة ما. �

يلخص العوامل املؤثرة يف املناخ. �          
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   

 
، هما: متوسط درجة الحرارة و متوسط هطول األمطار.. ١ دانِ المناخَ انِ يحدّ هناكَ عامالنِ مهمَّ
٢ .. رٍ في المناخِ تُعدُّ دوائر         العرض               أكبرَ مؤثِّ
ا في درجاتِ الحرارةِ، ولها أعلى                 . ٣ ةُ بأنَّها                 أكثر                 المناطقِ ارتفاعً  تتَّصفُ المناطقُ المداريَّ

. متوسطِ هطولٍ على األقلِّ خاللَ فترةٍ معيّنةٍ منَ السنةِ
يُمكنُ تصنيفُ المناطقِ المناخيةِ بحسبِ أنواعِ         المخلوقات الحية         التي تعيشُ فيها.. ٤
- في نطاقِ . ٥  تقعُ معظمُ أراضي المملكةِ العربيةِ السـعوديةِ - بحسبِ مقياسِ درجةِ الحرارةِ العالميِّ

المناخِ         المداري       .
ناتِ غازاتِ الدفيئةِ         بخار الماء         و     ثاني أكسيد الكربون و األوزون        .. ٦ منْ مكوِّ
، وهو منْ عواملِ         . ٧  حرقُ         الوقود األحفوري         يزيدُ منْ كميَّاتِ غازاتِ الدفيئةِ في الغالفِ الجويِّ

. ) بشكلٍ بطيءٍ االرتفاع الشامل لدرجة حرارة األرض         (االحترارِ العالميِّ

  
: ني على ملءِ الفراغاتِ التاليةِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

   
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   

  
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ

   

   

١ .. طُ حالةِ الطقسِ في مكانٍ ما لفترةٍ زمنيّةٍ طويلةٍ يُعرفُ           المناخ           بأنَّهُ متوسِّ
٢ .. تؤدِّي المياهُ الدافئةُ في           تيار الخليج           إلى اعتدالِ درجاتِ حرارةِ الجزرِ البريطانيَّةِ
٣ .. تحملُ      التيارات المائية      المياهَ الدافئةَ منْ خطِّ االستواءِ نحوَ األقطابِ
ى المنطقةُ منَ الجبلِ التي تقعُ في الجانبِ غيرِ المواجهِ للرياحِ      ظل المطر     .. ٤ تُسمَّ
٥ .. ، وبأنَّهُ ماطرٌ خاللَ فصلٍ معيَّنٍ ءِ على مدارِ العامِ فْ يتّصفُ مناخُ      المنطقة المدارية      بالدِّ
، وتؤدي إلى       تغير المناخ          .. ٦ حرقُ الوقودِ األحفوريِّ يطلقُ غازاتِ الدفيئةِ والتي تحبسُ الحرارةَ
ا وأبردَ شتاءً منَ المدينةِ التي . ٧  المدينةُ البعيدةُ عنِ      المسطحات المائية      عادةً تكونُ أكثرَ حرارةً صيفً

 . تقعُ بالقربِ منَ المحيطِ

   
   



االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ



  

. ويعدُّ كلٌّ منْ درجة الحرارة  طُ حالةِ الطقسِ لمنطقةٍ ما خاللَ فترةٍ زمنيّةٍ طويلةٍ يُعرفُ المناخُ بأنَّهُ متوسّ

. ومنَ السـهلِ توقُّعُ مناخِ منطقةٍ  ومتوسـطِ        الهطول          منْ أكثرِ المتغيّراتِ أهميّةً في تحديدِ المناخِ

رفتْ        خطوط العرض        لها.  معيّنةٍ إذا عُ

فالمناطـقُ القريبـةُ منْ خطِّ االسـتواءِ لها مناخٌ            مـداريّ            يتّصفُ بارتفاعِ درجةِ الحرارةِ وهطولٍ 

، ومناخُ المناطقِ التي تقعُ مباشـرةً شـمالَ هـذهِ المنطقةِ  كثيـفٍ لألمطارِ خاللَ موسـمٍ معيّنٍ منَ السـنةِ

ى مناخَ        المناطق المعتدلة       . وجنوبَها يُسمّ

، وهذهِ  ، منها المسـطحات المائية وتيارات المحيط       ، واالرتفاعُ وهناكَ عواملُ أخر تؤثرُ في المناخِ

. نِ المناخِ العواملُ كلُّها تُعطي فكرةً عَ

 ، والمناخُ يتغيّرُ بفعلِ حرقِ الوقودِ األحفوريِّ الذي يطلقُ           غازات الدفيئة           التي تحبسُ الحرارةَ

. وترفعُ درجةَ حرارةِ كوكبِ األرضِ


    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

 
و فيها. ا على النباتاتِ التي تنمُ يُصنّفُ هذا الشكلُ المناطقَ المناخيةَ اعتمادً

    

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

؟. ١ ها األسهمُ حُ  ما المعلوماتُ التي توضّ
تبين تغيراتِ درجات الحرارة وكميات الهطول عند تغير البيئة.

ا وجافًّا؟. ٢ ها يكونُ حارًّ ا ورطبًا؟ وفي أيِّ ما المناطقُ التي يكونُ فيها المناخُ حارًّ
منطقة الغابات المطيرة، المناطق الصحراوية.

؟. ٣ ؟ وما سببُ هذا االختالفِ ما االختالفُ الملحوظُ  بينَ الجزءِ األيمنِ منَ الشكلِ والجزءِ األيسرِ منهُ
النباتي الغطاء  يوجد في الجزء األيسر بعض األشجار، وفي الجزء األيمن األعشاب وبعض 

الهطول. الحرارة وكميات  تباين درجات  إلى  المتناثر. ويرجع هذا االختالف   
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اختبارُ الدرسِ الثاني التاريخاالسم

            

. ؟ أعطِي أمثلةً على ذلكَ رُ تياراتُ المحيطِ في المناخِ . كيفَ تؤثّ التفكيرُ الناقدُ

ـرُ أكثـرَ فـي تحديدِ . ١ أيُّ العوامـلِ التاليـةِ تؤثَّ
؟ المناخِ

ب.     سقوطُ األمطارِأ.     خطوطُ الطولِ
د.      درجةُ الحرارةِ  ج.    دوائرُ العرضِ

يمثّـلُ الرسـمُ أدنـاهُ المناطـقَ المناخيّـةَ في . ٢
 . العالمِ

؟ أيُّ األرقامِ يشيرُ إلى المناطقِ المداريةِ

        ب.       ٢    أ.      ١

        د.          ٤     ج.      ٣

يـؤدّي حـرقُ الوقودِ إلى رفـعِ درجةِ حرارةِ . ٣
 : األرضِ عنْ طريقِ

رفعِ قيمِ الضغطِ الجويِّأ. 

زيادةِ الهطولِ على المحيطاتِ ب. 

تغييرِ أنماطِ حركةِ الرياحِ ج. 

انبعاثِ غازاتِ الدفيئةِد. 

خـطِّ . ٤ بمحـاذاةِ  المـارةُ  المائيـةُ  التيـاراتُ 
 : االستواءِ متجهةً نحوَ األقطابِ تحملُ

ا دافئةأ.  مياهً

ا باردةًب.  مياهً

اتٍج.  جليديّ

عواصفَ حلزونيّةً د. 

٥

١
٢

٣
٤

ا على دوائرِ العـرض، ومثال ذلك تيار  تؤثـر تيـارات المحيط بجعل مناطق اليابسـة أدفأ أو أبـرد اعتمادً

الخليج الذي يحمل الماء الدافئ إلى سواحل أوربا ويعمل على تدفئة مناخها.






   
فِ  . ولتعرُّ  تقعُ مدينتا أبها والخماسـين في اتجاهينِ متعاكسـينِ على سلسلةِ جبالِ عسيرٍ   

. فما المعلوماتُ  موقعـيْ هاتينِ المدينتينِ مقارنةً بالسلسـلةِ الجبليةِ نحتاجُ إلى معلوماتٍ عـنِ الطقسِ

التي نحتاجُ إليها؟
 

 

 

المدينة
متوسطُ درجةِ الحرارةِ 

ا (°س) صيفً
الهطولُ السنويُّ 

(ملم)

أبها

الخماسين

؟ ا أكثرَ  ما الموقعُ الذي يستقبلُ أمطارً

 

 ما الموقعُ األكثرُ دفئًا؟

 

؟  ما المدينةُ التي تقعُ على السلسلةِ الجبليةِ في الجانبِ المواجهِ لهبوبِ الرياحِ  

 

؟  ما المدينةُ التي تقعُ في منطقةِ ظلّ المطرِ  

 

    




        

عُ أتوقَّ
ا  ياضِ بعيدً ، بينما تقعُ مدينةُ الرّ امِ على ساحلِ الخليجِ العربيّ مّ تقعُ مدينةُ الدّ

. أتوقعُ كيفَ يؤثرُ البعدُ عنِ البحرِ في درجةِ حرارةِ المدينةِ. عنِ الساحلِ
 

 

عِي أختبرُ توقُّ

  أسـتخدمُ بيانـاتِ درجـةِ الحرارةِ في الجـدولِ المجـاورِ للمقارنةِ بينَ 

. درجةِ الحرارةِ العظمى الشهريةِ في كلٍّ منْ الرياضِ والدمامِ
 

 

 

  أسـتخدمُ بياناتِ درجـةِ الحرارةِ في الجـدولِ المجـاورِ للمقارنةِ بينَ 

. نْ الرياضِ والدمامِ درجةِ الحرارةِ الصغر الشهريةِ في كلٍّ مِ
 

 

 

    







 
 
 






   







 
 
 







    

االسمُ   أقرأُ الخريطةَ

   
عِ المناخِ  ك علـى توقّ كُ تياراتُ المحيـطِ غالبًا، والتي يمكنُ أن تسـاعدَ تبيّـنُ الخريطـةُ أدناهُ كيـفَ تتحرّ

. لمناطقَ مختلفةٍ منَ العالمِ

  

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالخريطةِ

صفْ حركةَ التياراتِ الدافئةِ والباردةِ.. ١
تتحرك التيارات الدافئة من خط االستواء نحو األقطاب، وتتحرك التيارات الباردة من األقطاب نحو خط االستواء.

ما نوعُ التيارِ الذي يتحركُ لمحاذاةِ خطِّ االستواءِ؟ وماذا يمكنُكَ أنْ تتوقّعَ عن مناخِ المناطقِ القريبةِ . ٢

؟ منهُ
دافئ، ودرجة حرارة هذه المناطق مرتفعة نسبيًّا.

    

   
   



قراءةٌ علميةٌاالسمُ   

    

" في كتابِ الطالبِ صفحةِ ٦٢، وأبحثُ عنِ الفقراتِ التي تُعبِّرُ عنْ  يفٌ جميلٌ صِ أقرأُ النصَّ "الطائفُ مَ

. . ثمَّ أمألُ الفراغاتِ في الجدولِ أدناهُ باألسبابِ أوِ النتائجِ المناسبةِ سببٍ أوْ نتيجةٍ

←
، ونسـائمُ البحرِ  االرتفـاعُ عنْ سـطحِ البحـرِ

األحمرِ
فان مناخ مدينة الطائف.                                                                                                                                          ← يلطِّ

                                                                                           
مناخ الطائف المعتدل وتربتها الخصبة                                                                                                                                           
                                                                                                             

←. نموُّ الكثيرِ منَ المحاصيلِ الموسميةِ

  أكتبُ عن 
: السببِ والنتيجةِ

ا؟. ١  القريبةِ منهَ ا مقارنةً بالمدنِ األخرَ ا صيفً ي يجعلُ مناخَ الطائفِ لطيفً ما الذِ

ا.. ٢ يفً صِ لماذا يتّخذُ المواطنونَ الطائفَ مَ

  

: أستخدمُ األفكارَ الواردةَ في النصِّ إلجابةِ األسئلةِ التاليةِ

؟. ١ ما العواملُ الرئيسةُ المؤثِّرةُ في مناخِ مدينةِ الطائفِ

االرتفاع عن سطح البحر، ونسيم البحر األحمر

؟. ٢ لماذا تَكثرُ الزراعةُ الموسميةُ في مدينةِ الطائفِ

خصوبة التربة، والمناخ المعتدل 

ا؟. ٣ لماذا تُعدُّ الطائفُ مصيفً

ا، وغطاء نباتي كثيف، وطبيعة خالبة.  تمتاز الطائف بمناخ معتدل صيفً














يوضح ما حيدد مناخ منطقة ما. �

يلخص العوامل املؤثرة يف املناخ. �

: تقديم الدرس أوالً
← 

اطلـب إلى الطـالب مناقشـة االختـالف بين مفهومـي الطقس 
والمناخ. ثم اكتب قائمة بإجاباتهم على السبورة. يصف الطقس 
مـا يحدث فـي الغالف الجوي في مكان وزمـن محددين. بينما 

يشير مصطلح المناخ إلى أحوال الطقس العامة في منطقة ما.

ما المناخ السـائد في هذه المنطقة؟ سـتعتمد اإلجابات على  �
الموقع الذي يعيش فيه الطالب

ـه انتبـاه الطالب إلـى فقرة وسـؤال "أنظر وأتسـاءل" في  وجّ
الصورة، واسأل: 

ما الذي يسـبب هذه االختالفات؟ إجابات حمتملة: البعد  �
عـن خـط االسـتواء؛ االرتفاع؛ القـرب من املسـطحات 

املائية الكبرية.

اكتـب األفـكار علـى السـبورة، والحـظ أي مفاهيم غير 
صحيحة لد الطالب، وعالجها في أثناء الدرس.


ناقش الطالب حول المناخ السائد في منطقتك. يجب أن يتمكن الطالب 
من إعطاء مد درجات الحرارة في أوقات مختلفة من السنة، باإلضافة 
إلى كميات األمطار التي تهطل على المنطقة. كذلك يمكن مناقشة بعض 
حاالت الطقس القاسـية التي قد تتعـرض لها المنطقة، ومنها: األعاصير 

القمعية، واألعاصير المدارية، والعواصف الرعدية. ثم اسأل:

  ،ما درجات احلرارة السائدة يف املنطقة التي نعيش فيها يف فصل الشتاء
ويف فصل الصيف؟ 

 ما معدل هطول األمطار السنوي عىل املنطقة التي نعيش فيها؟



         
          

    

 

 

 





 جهز خريطة للمملكة العربية السعودية تظهر 
عليها مدن المملكة. 

ف بعض أسـباب   يسـاعد هذا النشـاط الطالب على تعرُّ
اختالف المناخ في األماكن المختلفة.

 توقع محتمل: سـتكون درجات الحرارة للمدينة القريبة 
من البحر أقل تباينًا من درجات حرارة المدينة البعيدة عنه. 



 لمدينة الدمام مد ضيق لدرجات الحرارة العظمى.

.ضيق لدرجات الحرارة الصغر ا مد  لمدينة الدمام أيضً

   يحـدث أكبر تغيـر في درجـات الحرارة 
خالل السـنة في مدينـة الرياض، بينما يحـدث أقل تغير في 

درجات الحرارة في مدينة الدمام.

  إجابـات محتملـة: تقع مدينـة الدمـام بالقرب من 
البحر. ويعمل نسـيم البر والبحر على المحافظة على توازن 

حرارة مدينة الدمام وبرودتها طوال السنة.

توقعـات  علـى  ا  اعتمـادً اإلجابـات  سـتختلف    
ح للطـالب أن اسـتخدام مزيد مـن البيانات  الطـالب. وضّ

ن دقة النتائج. يحسِّ



يمكن أن يتضمن التوقع المحتمل رطوبة الهواء، ووجود الغيوم، 
وسـرعة الريـاح واتجاههـا. لذلـك مـن المفيد تزويـد الطالب 
ببيانـات لتلك المتغيرات تمثـل المدينتين؛ وذلك لمسـاعدتهم 

على توقعاتهم وكتابة تقاريرهم.



كيـف يؤثـر االرتفـاع عـن مسـتو سـطح البحـر فـي درجات 
الحـرارة؟ اطلب إلى الطالب التفكير، بسـؤالهم عن كيفية تأثير 
ارتفاع المدينة  في درجات حرارتها. ثم اطلب إليهم عمل خطة، 

وتنفيذ تجربة؛ لإلجابة عن السؤال.  

 ٣٠ دقيقة فراد

يُستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:

ع أثر البعد عن البحر في درجة الحرارة.    (١) يتوقّ
ل البيانات الموجودة في الجدولين بدقة.  (٢) يحلّ

(٣) يحـدد المدينتين اللتيـن يحدث فيهما أكبر وأقل تغير 
في درجة الحرارة. 

عه. ا يوضح فيه كيف تدعم البيانات توقُّ (٤) يكتب تقريرً

 ينفذ ثالث مهام بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 ناقـش الطـالب فيمـا يعرفونـه حـول أنـواع 
المناخـات المختلفـة، ثم اسـألهم عما يرغبون فـي تعلمه حول 
ح الـدرس ووصف شـيء أو اثنين  المنـاخ، واطلـب إليهم تصفّ

يعتقدون أنهم سيتعلمونه.

اطلب إلـى الطـالب إجابة أسـئلة المخطط التمهيـدي للدرس 
الواردة في كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة. ثم اطلب إليهم 
مراجعـة إجاباتهـم وتعديلها بعـد االنتهاء من دراسـة كل عنوان 

رئيس في الدرس.

طلـب إلى الطالب البحث فـي تعريف المفردات، 
ثم كتابتها في مجلتهم العلمية. ثم اطلب إليهم المقارنة بين هذه 

التعريفات والتعريفات في نص الكتاب عند  قراءة الدرس. 



تعبئـة  الطـالب  إلـى  اطلـب 
المنظـم التخطيطـي رقم ١١ 

بعـد قـراءة كل صفحتين من الدرس. يمكنهم اسـتخدام أسـئلة 
أختبر نفسي؛ لتحديد كل تصنيف.


← 

اطلب إلى الطالب التفكير حول المناخ في السعودية، ثم اسأل:

هـل المنـاخ متشـابه فـي جميـع المـدن القريبة مـن مدينتنا؟  �
ستتنوع اإلجابات.

مـا العوامـل التي تسـتخدم لوصـف المناخ؟ متوسـط درجة  �
الحـرارة، متوسـط الهطـول، االرتفاع، النباتـات التي تعيش 
هنـاك.  إلـى أعلى تتكون العواصف الرعديـة. وحينما تصل 

الغيمة إلى ارتفاع أكثر برودة فإن الرياح تسبب انتشارها.


التنـدرا إحـد املناطق احليوية (املناخية) الرئيسـة يف النصف الشـاميل من 
الكرة األرضية حول منطقة القطب الشاميل. ومتتاز منطقة التندرا بظروفها 
، وتكون األرض خالله مغطاة  املناخية القاسية؛ حيث يكون الشتاء طويالً
باجلليد، يف مقابل فصل قصري ال يتجاوز عادة ثالثة أشهر، تكون درجات 
احلرارة خالهلا دون ١٠ درجات سـيليزية، بام يسـمح بظهـور النبات. أما 

اهلطول فال يتجاوز معدله ٦٠٠ ملم. ويكون يف صورة ثلوج.
أمـا التايجـا أو الغابـة الشـمالية فهي منطقـة حيويـة (مناخيـة) قريبة من 
القطـب، تتميـز بغطـاء نباتي يتكـون من أشـجار الصنوبر بصفـة خاصة 

وغيرها من األشجار المتأقلمة مع المناخ البارد.
  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين



  
، ومعَ هذا فـإنَّ الطقسَ في أيِّ  يتغيَّـرُ الطقـسُ منْ يومٍ إلى آخـرَ
ةِ  لَّ . تتميَّزُ مدينةُ الرياضِ مثالً بقِ منطقةٍ يميلُ إلى اتباعِ نمطٍ معينٍ
زُ بانخفاضِ  ا.  كذلكَ تتميَّ ، وطقسٍ شديدِ الحرارةِ صيفً األمطارِ
. لذلكَ فإنَّ  ا في فصلِ الصيفِ ، وخصوصً الرطوبةِ طوالَ العـامِ

. المناخَ السائدَ في مدينةِ الرياضِ مناخٌ جافٌّ وحارٌّ

ناخُ بأنّه متوسطُ الحالةِ الجويةِ في مكانٍ ما خاللَ فترةٍ  يعرفُ المُ
زمنيـةٍ محددةٍ. ويُعدُّ كلٌّ منْ متوسـطِ درجةِ الحرارةِ ومتوسـطِ 

. هطولِ األمطارِ أكثرَ المتغيراتِ أهميةً في تحديدِ المناخِ

ـدُّ دوائرُ العـرضِ أكبرَ مؤثرٍ في المناخِ بسـببِ اعتمادِ المناخِ  عَ تُ
. وتقـعُ معظـمُ المملكةِ  علـى درجـةِ حرارةِ الشـعاعِ الشمسـيِّ
العربيةِ السعوديةِ ـ بحسبِ مقياسِ درجةِ الحرارةِ العالميِّ ـ في 
، ومعَ ذلكَ يمكنُ تقسـيمُ مناخِ المملكةِ  نطـاقِ المناخِ المداريِّ

إلى نطاقاتٍ مناخيةٍ محليةٍ محددةٍ.
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← 

ه انتباه الطالب إلى الصورة في صفحة ٥٧، ثم ناقشـهم فيما  وجّ
تشير إليه األسهم وكيفية قراءة الشكل، ثم اسأل:  

ما العامالن اللذان يسـتخدمان في تصنيف الظروف المناسبة  �
لنمـو النبـات فـي المناخـات المختلفـة؟ درجـة الحـرارة، 

والهطول.

ما المناخـات التي تصنف على أنها مناخات رطبة؟  الغابات  �
المطيرة، والتايجا، والغابات المتسـاقطة األوراق، والغابات 

الصنوبرية.

ما أوجه الشـبه واالختالف بين الغابات الصنوبرية والغابات  �
المطيـرة؟ كالهمـا يصنـف علـى أنـه نباتـات رطبـة. إال أن 
الغابـات المطيرة تصنف على أنها حارة والغابات الصنوبرية 

تصنَّف على أنها باردة.



التاجيا تليها الغابات الصنوبرية. 

← 

ع الطالب المهتمين بالموضـوع على البحث    شـجّ
أكثـر حول ظاهـرة االحتباس الحـراري. واطلـب إليهم البحث 
حـول المعاهـدات الدوليـة الخاصـة بذلـك، ومنهـا بروتوكول 
كايوتو، والسياسات الوطنية، باإلضافة إلى الجهود المحلية. ثم 
ـه انتباههم إلى مشـاركة المعلومات التـي يجدونها مع باقي  وجّ

زمالئهم في الصف.

← 

املنـاخ  وضح للطالب أن املناخ هو متوسـط ظـروف الطقس يف 
منطقـة حمددة لفـرتات زمنية طويلـة، وخيتلف عـن الطقس الذي 

يصف حالة اجلو يف فرتة قصرية.


 مناخ مداري.• 

 ستتنوع اإلجابات.• 

التلخيـص: اكتـب كلمـة (المنـاخ) علـى اللـوح، واطلب إلـى الطالب 
كتابتها، ثم اسألهم: ماذا تعني؟ حالة الطقس في منطقة محددة فترة زمنية 
طويلة. ثم اطلب إلى الطالب مراجعة المحتو والصور في الصفحتين 

٥٢و ٥٣ وعمل تلخيص له. 

والتعليقـات  العناويـن  قـراءة  الطـالب  مستو مبتدئ يسـتطيع 

بصوت مرتفع قبل كتابتها وعمل ملخص.

مستو عادي يستطيع الطالب استخدام عبارات أو جمل قصيرة 

وتضمين المفاهيم الرئيسة حول المناخ في ملخصهم.

مستو متقدم يسـتطيع الطالب اسـتخدام جمل تامـة وتلخيص 

المفاهيم الرئيسة حول المناخ في ملخصهم.



والطريقةُ األخر لتصنيفِ المناطقِ المناخيةِ تكونُ 
بوصـفِ أنـواعِ المخلوقاتِ الحيةِ التـي تعيشُ فيها، 
؛ فكلُّ نوعٍ منْ أنواعِ النباتِ يحتاجُ  وبخاصةٍ النباتاتُ
. ومنْ هـذهِ الظروفِ  إلى ظـروفٍ خاصةٍ لكـيْ ينموَ
الهطولُ وأشـعةُ الشـمسِ ودرجةُ الحـرارةِ. ولذلكَ 
مَ النباتاتُ لتحديـدِ أنواعِ المناطقِ  يمكنُ أنْ تُسـتخدَ
المناخيةِ. وسـيردُ تفصيلُ هـذهِ المناطقِ في صفوفٍ 

الحقةٍ بإذنِ اللهِ تعالَى.

ـدُ العديدُ منَ العلماءِ أنَّ المنـاخَ العالميَّ يزدادُ  ويؤكّ
؛ حيثُ يشعُّ سـطحُ األرضِ الطاقةَ الحراريةَ  سـخونةً
ها في النهارِ  المنبعثةَ منَ األشـعةِ الشمسيةِ التي امتصَّ
، ويدلُّ على ذلكَ برودةُ سـطحِ  إلـى الغالفِ الجويَّ
. وتعملُ بعضُ الغازاتِ الموجودةِ  األرضِ في الليلِ
، - ومنها بخارُ الماءِ وثاني  في طبقاتِ الغالفِ الجويِّ
أكسيدِ الكربونِ واألوزونُ - على امتصاصِ الكثيرِ منَ 
ها  ، ثمَّ يعادُ إشعاعُ بعضِ األشـعةِ الصادرةِ منَ األرضِ
ي إلى تسخينهِ،  ا يؤدِّ إلى سطحِ األرضِ مرةً أخر، ممَّ

ى الغـازاتُ التـي تحبـسُ الحـرارة بالغازاتِ  وتُسـمَّ
. وعندَ حرقِ الوقودِ األحفوريِّ تنبعثُ الغازات  الدفيئةَ
الدفيئةِ. وكذلكَ تزدادُ كميةُ ثاني أكسيدِ الكربونِ في 

. الغالفِ الجويِّ نتيجةَ حرقِ األشجارِ

ما زادتْ كميةُ غازاتِ الدفيئةِ في الغالفِ الجويِّ  لَّ وكُ
ي هذا  . وقدْ يؤدِّ انبعثتْ حرارةٌ أكثرَ في اتجاهِ األرضِ

إلى الزيادةِ العالميةِ البطيئةِ في درجةِ الحرارةِ.

    
      

     



 
     

 

     
  

    

     







← 

ـح للطالب أن هناك عدة عوامل تؤثر في المناخ السـائد في  وضّ
منطقة محددة. ثم اسأل:

 ما العوامل التي تعتقد أنها تؤثر في المناخ؟ إجابات محتملة:  �
االرتفـاع، دوائـر العـرض، موقع المحيطات أو مسـطحات 
مائيـة كبيرة أخر، موقـع الجبال، تيـارات المحيط، الرياح 

السائدة.

 كيف يؤثر القرب من المحيط في درجات الحرارة؟ إجابات  �
محتملـة: تكون درجـات الحرارة فـي الصيف وفي الشـتاء 
معتدلة. ويكون مد درجات الحرارة في تلك المناطق أقل 

تباينًا مما في المناطق البعيدة عن المحيط.

← 

اطلب إلى الطالب دراسـة الخريطـة صفحة ٥٨. ثم وضح لهم 
أن العلماء اسـتطاعوا تحديد  مسـارات التيـارات البحرية بتتبع 

مسارات السفن التجارية، ثم اسأل:

 ماذا تمثل األسـهم الموجودة على الخريطة؟ حركة التيارات  �
المائية.

ما اتجاه جريان التيار الدافئ في القسـم الشمالي من المحيط  �
األطلسـي على الخريطـة؟ يتدفق التيـار الدافـئ الرئيس في 
القسم الشمالي من المحيط األطلسي في اتجاه شمال شرق.



 دافئة. 

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف اطلـب إلـى الطـالب وصـف المناخ السـائد في 

منطقتهـم وتدوينه في المجلـة العلمية. يجب أن يتضمـن الوصف تأثير 
العوامـل اآلتيـة على المناخ، ومـن ذلك البعد عن المسـطحات المائية، 

والتيارات البحرية، والسالسل الجبلية، والرياح، واالرتفاع.

إثــــــراء اطلـب إلـى الطـالب البحـث حـول المناخـات 

المحليـة (النطاقـات الدقيقـة)، ثـم اسـتخدام الخريطـة واإلشـارة إلى 
عهم على البحث  األماكن التي يمكن أن توجد بها مناخات محلية. وشجّ

في كيفية تأثير أنشطة اإلنسان فيها. 



 

 

  
 

   

  

 


 

 
 

  
هنـاكَ عوامـلُ مختلفـةٌ تؤثـرُ فـي المنـاخِ باإلضافةِ 
حاتِ  ـطَّ سَ ، منها: البعدُ عنِ المُ إلـى خطوطِ العـرضِ
 ، ، واالرتفـاعُ ، والريـاحُ المائيـةِ، وتيـاراتُ المحيـطِ

. والسالسلُ الجبليةُ

      
ى بالميـاهِ. ومعَ ذلكَ فإنَّ  معظمُ سـطحِ األرضِ مغطًّ
ا عنِ المسـطحاتِ  هنـاكَ بعـضَ المناطـقِ تقعُ بعيـدً
. لذلكَ فإنَّ درجةَ  المائيـةِ الكبر ومنها المحيطـاتُ
حـرارةِ أيِّ مدينـةٍ بعيـدةٍ عنِ شـواطئِ المسـطحاتِ 
ا وأبردَ شـتاءً منَ المدينةِ  المائيةِ تكونُ عادةً أدفأَ صيفً

التي تقعُ بالقربِ منها.

 
 .  يعرفُ التيارُ المائيُّ بأنّه حركةُ مياهِ المحيطِ المستمرةُ
فالتيـارُ الـذي يمتـدُّ علـى طـولِ السـاحلِ الشـرقيِّ 
للوالياتِ المتحدةِ ويقطعُ المحيطَ األطلسيَّ يحملُ 
ه الميـاهَ الدافئةَ القريبةَ منْ خطِّ االسـتواءِ، ويتجهُ  معَ
. بينَما تحملُ التياراتُ األخر المياهَ  نحـوَ األقطابِ
البـاردةَ مـنَ األقطـابِ وتتَّجهُ نحـوَ خطِّ االسـتواءِ. 
وتؤثرُ درجةُ حرارةِ التياراتِ في مناخِ اليابسةِ القريبةِ 

منها.

           
 

        
       

 



  

     





  فرادي       ١٠ دقائق

 يستنتج موقع المدينة باستخدام معلومات حول المناخ.

األمطـار  الحـرارة وهطـول  درجـة   جـدول  
لمدينتي أبها والخماسين.

  سـتحتاج إلى معلومات حول درجة الحرارة والهطول لكلتا 
المدينتين.

  أبها

  الخماسين

 أبها

  الخماسين

← 

ح للطالب معنى التيار أنـه اجلريان أو التدفق،  التيـار املائـي  وضّ
وينطبق ذلك عىل التيار املائي ويعني حركة املياه يف مسارات حمددة 

يف املسطحات املائية، ومنها املحيط.

ه الطالب إىل الصورة صفحة ٥٩، واسـتخدمها  ظل املطـر:  وجِّ
يف توضيح ملاذا يكون يف أحد جوانب اجلبل ظل املطر. ثم ناقشهم 
كيـف أن ارتفـاع اجلبل قـد يـؤدي إىل اختالف املناخ عـىل جانبي 

اجلبل.


 اجلهة غري املواجهة الجتاه الرياح. •
 سـوف تتلقى املناطق القريبة مـن تيار اخلليج  •

الكثـري مـن اهلطول؛ ألن اهلـواء الدافـئ والرطب الـذي يعلو 
مسار تيار اخلليج يتدفق إىل اليابسة.

مقارنـة اكتـب كلمة (تيـار) على السـبورة، واطلـب إلى التالميـذ إعادة 
قراءتهـا بصـوت مرتفـع، واسـأل عـن معنـى الكلمـة. ناقـش المعانـي 
المختلفـة، وراجع معهم أنواع التيارات البحريـة المختلفة، وكيف تؤثر 

في المناخ.

مستو مبتدئ يسـتطيع التالميـذ اإلشـارة إلـى التيـارات الباردة 

والدافئة على الخريطة ص ٥٨، أو تسميتها.

مستو عادي يسـتطيع التالميذ وصـف أماكن التيـارات الباردة 

والدافئة باستخدام جمل قصيرة.

مستو متقدم يسـتطيع التالميـذ وصـف تأثيـر التيـارات الباردة 

والدافئة على المناطق الساحلية باستخدام جمل تامة.



 
. فالهواءُ الرطبُ  ُ الجبليةُ في نمطِ الهطولِ تؤثرُ السالسل
، ويتكثَّفُ بخارُ  كُ إلى أعلى الجبالِ فيبـردُ الدافئُ يتحـرَّ
الماءِ، وتهطلُ األمطارُ على الجبلِ في الجانبِ المواجهِ 
. بينَما الهواءُ المتحركُ إلى أسفلَ في الجانبِ  لمهبِّ الرياحِ
ى المنطقـةُ منَ الجبلِ  ا. وتسـمَّ ا وجافًّ اآلخـرِ يكونُ حارًّ
. التـي تقعُ فـي الجانبِ غيرِ المواجهِ للريـاحِ ظلَّ المطرِ


رُ المـاءُ منْ تياراتِ المحيـطِ الدافئةِ الواقعةِ  مـا يتبخَّ عندَ
ا في اتجاهِ  عندَ خطِّ االستواءِ، تحملُ الرياحُ البخارَ بعيدً
، وتنبعثُ منه  المناطـقِ البـاردةِ. وهنـاكَ يتكثَّفُ البخـارُ
. كذلكَ فإنَّ الرياحَ العالميةَ  حرارةٌ نحوَ الغالفِ الجويِّ

. ا تحركُ الكتلَ والجبهاتِ الهوائيةَ أيضً


 ها عن مستو يزدادُ مناخُ منطقةٍ ما برودةً كلما زادَ ارتفاعُ
. لذلكَ تنمو النباتاتُ االستوائيةُ على طولِ  سطحِ البحرِ
. بينَما نجدُ  سـفوحِ الجبـالِ القريبـةِ منْ خـطِّ االسـتواءِ

. ا على قممِ الجبالِ ا دائمةً وجليدً ثلوجً
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← 

ناقش الطالب الكتشـاف المقصود بتغير المناخ، واسـألهم عن 
توقعاتهم للظواهر التي تحدث بسبب تغير المناخ. ثم اسأل:

 مـا المقصـود بتغير المنـاخ؟ إجابـات محتملـة: تغير طويل  �
المد لمتوسط حالة الطقس في العالم .

 ما األسـباب التي تؤدي إلى تغير المنـاخ ؟ إجابات محتملة:  �
أسـباب طبيعية منها البراكين؛ وأسباب بشـرية منها الصناعة 

وحرق الوقود األحفوري.

 مـا الـدور الـذي يجـب أن يقوم بـه اإلنسـان للحد مـن تغير  �
المنـاخ؟ ترشـيد اسـتهالك مصـادر الطاقـة غيـر المتجـددة 

واالعتماد على مصادر الطاقة البديلة.

← 

ح للطـالب أن التغري املناخـي هو أي تغري  التغـري املناخـي:  وضّ
مؤثر وطويل املد يف معدل حالة الطقس حيدث ملنطقة معينة. 

راجـع مفـردات الـدرس، وكلّف الطـالب العمـل يف جمموعات 
لتنفيـذ نشـاط مفـردات الـدرس الـوارد يف كتاب تنميـة مهارات 
القـراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بني مفردات 

الدرس مجيعها.

← 

ه انتباه الطالب إلى صورة دخان المركبات في الصفحة ٦٠،  وجّ
ووضح لهم أن وسـائط النقل تطلق مجموعـة من الغازات منها 
غاز أكسـيد الكربون. ثم اسـأل كيف تؤثر زيادة غاز ثاني أكسيد 
الكربـون فـي الجو في منـاخ األرض؟ تـؤدي إلى زيـادة درجة 

حرارة كوكب األرض ألنه يحبس الحرارة.


 الرباكني، وشدة األشعة الشمسية، وسقوط النيازك  •

الكبرية.
 انصهـار اجلليـد يف املناطق القطبيـة وارتفاع  •

مسـتو سطح البحر مما يسـبب الفيضانات وانغامر مساحات 
واسعة من املناطق الشاطئية.



اطلـب إلى التالميذ البحث في الكتـب والمجالت العلمية، واإلنترنت، 
وغيرهـا مـن مصادر المعرفـة العلمية  عن غازات الدفيئـة، وما ينتج عن 
زيادتها في الغالف الجوي؛ ودور المواطنين والدولة في الحد من اآلثار 

السلبية لتلك الزيادة.



  
 في  دَ رٍ مؤثِّـرٍ وطويلِ المَ التغيـرُ المناخيُّ هوَ أيُّ تغيُّ
لِ حالـةِ الطقسِ يحـدثُ لمنطقةٍ معينةٍ. يشـملُ  معـدَّ
لِ درجـاتِ الحرارةِ،  تغيـرُ المنـاخِ التغيراتِ في  معدَّ
، وحالـة الرياح هـذهِ التغيراتُ قدْ  ومعـدلَ الـهطولِ
، أو  تحـدثُ بسـببِ عملياتٍ طبيعيـةٍ، منهـا البراكينُ
، أو سقوطُ النيازكِ الكبيرةِ، أوْ  شدةُ األشعةِ الشمسيةِ

بسببِ نشاطاتِ اإلنسانِ العمرانيةِ والصناعيةِ.

ـهُ نحـوَ تطويـرِ الصناعةِ فـي األعوامِ   التوجُّ لقـدْ أدَّ
الــ ١٥٠ الماضيـةِ إلـى اسـتخراجِ وحـرقِ ملياراتِ 
األطنـانِ منَ الوقـودِ األحفوريِّ لتوليـدِ الطاقةِ. هذهِ 
األنـواعُ منَ المـواردِ األحفوريةِ تُطلقُ غـازاتِ دفيئةٍ 
، وهيَ  ، ومنها ثاني أكسـيدِ الكربونِ تحبسُ الحـرارةَ

. ِ المناخِ منْ أهمِّ أسبابِ تغيرُّ

تْ كميـاتُ هـذهِ الغـازاتِ إلـى رفعِ حـرارةِ  وقـدْ أدَّ
، مقارنةً بمسـتوياتِ  ـليوسَ الكوكـبِ ١٫٢ درجة سَ
ـبِ اآلثارِ  . ويعتقـدُ العلمـاءُ أنّـه لتجنُّ مـا قبـلَ ذلـكَ
ي أنْ تتضافرَ الجهودُ للحدِّ  رِ المناخِ ينبغِ السـلبيةِ لتغيُّ
ـى دونَ درجتينِ  ؛ ليبقَ مـنَ ارتـفاعِ الحـرارةِ الشـاملِ
نا على  . ويتـمُّ ذلكَ بـأنْ نقلِّصَ مـنَ اعتمادِ ـليوسَ سَ
هِ  النفـطِ بوصفِه المصدرَ األساسـيِّ للطاقـةِ، والتوجُّ
دةِ، وترشـيدِ اسـتخدامِ  نحوَ مصـادرِ الطاقـةِ المتجدّ

الطاقةِ.

 
   

  

       
  

        

   







← 

املناخ.  

تيار بارد   

ألن اهلواء الذي هيب عىل هذه املدن من   
ناحية البحر حممالً ببخار املاء يكون دافئًا رطبًا.

ا ا مائيًّ  (د) تيارً 

 (أ) المنطقة المعتدلة 

 االرتفاع عن مسـتو سطح البحر،  
والريـاح، والتيارات المائية، والبعد عن خط االسـتواء، 
والبعـد أو القرب من المسـطحات المائية، والسالسـل 

الجبلية.

   
ا على المنطقة. وينبغي أن تسـجل  سـتتنوع اإلجابات اعتمادً

رسوم ومخططات الطالب بيانات مناطقهم.

الطـالب  تقريـر  سـتتنوع اإلجابـات. ويجـب أن يتضمـن 
ـا للتغيـر الذي يمكن أن يطرأ على نمط المعيشـة، مثل  وصفً

المسكن، والملبس، ونوع الغذاء.

ثالثًا: خامتة الدرس


← 

اطلـب إلـى الطـالب النظر إلـى صـور الـدرس وملخصاتها؛ 
لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس.

    
انظـر التعليمـات الضرورية لعمل المطوية فـي مصادر المعلم 

في نهاية الدليل.



مستو مبتدئ: اطلب إلى الطالب توضيح كيف يحدث ظل المطر.

مسـتو عادي: اطلب إلـى الطالب وصف المناخ السـائد في المملكة 
العربية السعودية.

مسـتو متقـدم: اطلـب إلـى الطـالب وصـف منـاخ كل: مـن المنطقة 
العشبية، ومنطقة التندرا، ومنطقة الغابات المطيرة. 
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جبـالِ  منحـدراتِ  علَـى   " "الطائـفِ مدينـةُ  تقـعُ 
، علَى  ـطُ قمةَ جبلِ غـزوانَ "، وهيَ تتوسّ "السـرواتِ
. وتبعدُ  ارتفاعٍ يتجـاوزُ ١٨٠٠ مترٍ فوقَ سـطحِ البحرِ

عنْ شاطئِ البحرِ األحمرِ حواليْ ١٥٠ كم.

االرتفـاعُ عـنْ سـطحِ البحـرِ ونسـائمِ البحـرِ األحمرِ 
ـطُ درجةِ  ؛ حيـثُ يبلـغُ متوسّ نـاخَ الطائـفِ يلطّفـانِ مُ
ـى فـي الطائـفِ حوالـيْ ٣٥ درجـة  الحـرارةِ العظمَ
فيبلـغُ    الصغـرَ ـا  أمَّ يونيـو.  شـهرِ  فـي  سلسـيوس 
ا  . أمَّ ـطُها حواليْ درجة سلسيوس فِي شهرِ ينايرَ متوسّ
لٍ لألمطارِ فـي أبريلَ بمعدلِ ١ مم األمطـارُ فأقلُّ معدّ

ها في مايو بمعدلِ ٣٠ مم. ، وأكثرُ فقطْ

هـا  لمناخِ القـدمِ  منـذُ  زراعيًّـا  الطائـفُ  رتِ  اشـتُهِ
المعتـدلِ وخصوبـةِ تربتِهـا؛ حيـثُ ينمو فيهـا الكثيرُ 
 ، ـةٍ المحاصيلُ الموسـميةُ ، وبخاصَّ مـنَ المحاصيـلِ

انُ والتيـنُ والمشـمشُ والخوخُ ومنهـا العنـبُ والرمّ

ا والغطاءُ النباتيُّ الكثيفُ   يجعـلُ المناخُ اللطيفُ صيفً
هُ  ا جميالً يقصدُ يفً صِ والطبيعةُ الخالبةُ مدينةَ الطائفِ مَ
، وهربًـا مـنْ حـرارةِ  ـا لالسـتجمامِ المواطنـونَ صيفً

. الصيفِ في بعضِ المدنِ األخرَ

 

 
 

أكتُب عن


       
     

    
   


←     

 
←     

 
اطلـب إلى الطالب إعـداد منظم 
األسـباب  لعـرض  تخطيطـي؛ 
والنتائـج، وكتابة فقـرات وردت 
في النـص تمثـل أسـبابًا؛ ويقابل 
كل منها فقرات تمثل النتائج التي 

ترتبط بتلك األسباب.






يحدد أسـباب ونتائج اختالف مناخ منطقة الطائف عن مناخ  �
مدن المملكة القريبة منها. 


اطلب إلى أحد الطالب قراءة عنوان النص ثم اسأل:

  مـا الميـزات التي يجـب أن تتوافر فـي أي مدينـة العتبارها
ا؟ إجابـة محتملة: أن تمتاز المدينـة بدرجات حرارة  مصيفً

ورطوبة معتدلتين خالل فصل الصيف.

�
وضح للطـالب أن الصورة في الصفحـة ٦٢ ألحد األماكن في 

مدينة الطائف، واطلب اليهم وصف المنطقة ثم اسأل:

 .ما طبيعة التضاريس التي تميز مدينة الطائف؟ مدينة جبلية

�
في أثناء القراءة اطلب إلى الطالب تحديد ارتفاع منطقة الطائف 

وبُعدها عن البحر، وكيف يؤثر ذلك في المناخ، ثم اسأل:

  كيـف يؤثر موقع الطائـف الجغرافي فـي مناخها؟ االرتفاع
عن سطح البحر ونسائم البحر يلطفان مناخ الطائف.

�
ح للطالب أن المناخ يؤثر في طبيعة المخلوقات الحية التي  وضّ

تعيش في المنطقة ومن ذلك النباتات، ثم اسأل:

  كيف يؤثر مناخ الطائف في الحياة النباتية في المنطقة؟ إجابة
محتملـة اعتـدال المناخ واألمطار يسـاعدان فـي نمو أنواع 

ا. ا كثيفً مختلفة من النباتات تشكل غطاءً نباتيًّ

     
 تقع الطائف عىل ارتفاع حوايل ١٨٠٠ مرت عن سطح البحر، . ١

وتواجه نسائم البحر الذي يبعد عنها حوايل ١٥٠ كم، وهذا 
ا. ا صيفً جيعل مناخ املدينة معتدالً ولطيفً

  بسـبب املنـاخ اللطيف، والغطـاء النبايت الكثيـف، واملناظر . ٢
اخلالبة التي متتاز هبا الطائف. 



   
   



قراءةٌ علميةٌاالسمُ   

    

" في كتابِ الطالبِ صفحةِ ٦٢، وأبحثُ عنِ الفقراتِ التي تُعبِّرُ عنْ  يفٌ جميلٌ صِ أقرأُ النصَّ "الطائفُ مَ

. . ثمَّ أمألُ الفراغاتِ في الجدولِ أدناهُ باألسبابِ أوِ النتائجِ المناسبةِ سببٍ أوْ نتيجةٍ

←
، ونسـائمُ البحرِ  االرتفـاعُ عنْ سـطحِ البحـرِ

األحمرِ
فان مناخ مدينة الطائف.                                                                                                                                          ← يلطِّ

                                                                                           
مناخ الطائف المعتدل وتربتها الخصبة                                                                                                                                           
                                                                                                             

←. نموُّ الكثيرِ منَ المحاصيلِ الموسميةِ

  أكتبُ عن 
: السببِ والنتيجةِ

ا؟. ١  القريبةِ منهَ ا مقارنةً بالمدنِ األخرَ ا صيفً ي يجعلُ مناخَ الطائفِ لطيفً ما الذِ

ا.. ٢ يفً صِ لماذا يتّخذُ المواطنونَ الطائفَ مَ

  

: أستخدمُ األفكارَ الواردةَ في النصِّ إلجابةِ األسئلةِ التاليةِ

؟. ١ ما العواملُ الرئيسةُ المؤثِّرةُ في مناخِ مدينةِ الطائفِ

االرتفاع عن سطح البحر، ونسيم البحر األحمر

؟. ٢ لماذا تَكثرُ الزراعةُ الموسميةُ في مدينةِ الطائفِ

خصوبة التربة، والمناخ المعتدل 

ا؟. ٣ لماذا تُعدُّ الطائفُ مصيفً

ا، وغطاء نباتي كثيف، وطبيعة خالبة.  تمتاز الطائف بمناخ معتدل صيفً









← 

يتأمـل الطالب صور الـدروس وملخصاتهـا لمراجعة األفكار 
الرئيسة في الفصل. 

    
انظـر التعليمات الالزمة لعمل المطوية فـي مصادر المعلم في 

نهاية الدليل.



المناخ

التيار المائي

تغير المناخ

العاصفة الرعدية

اإلعصار القمعي

ظل المطر

العواصف الرملية

  

        
   


 

 
 
 


َّى يسـمـ مــا  فـي مكــانٍ  الطقــسِ  متــوسـطُ   

.

. الحركةُ المستمرةُ لمياهِ المحيطِ هيَ  

 في معـدلِ حالةِ  ـدَ ـرٍ مؤثِّـرٍ وطويـلِ المَ أيُّ تغيُّ 

. الطقسِ في منطقةٍ معينةٍ يسبِّبُ 

منْ أنواعِ العواصفِ المطيرةِ التي تتميَّزُ بحدوثِ  

. البرقِ والرعدِ فيها 

نـةُ علـى شـكلٍ قمعـيٍّ  ى السـحابةُ المتكوِّ تسـمَّ 

دورانـيٍّ والتي تتحـركُ بسـرعةٍ تصـلُ إلى ٥٠٠ 
. كم في الساعةِ  

ـى   جانبُ الجبلِ غيرُ المواجهِ لمهبِّ الرياحِ يسمَّ 

.

يها  ما تهبُّ الريـاحُ فوقَ المناطقِ التي ال يغطِّ عندَ 

ها الغبارَ والرمالَ   المفككةَ  ، فتحملُ معَ غطاءٌ نباتيٌّ
. ـى تحدثُ ظاهرةٌ تسمَّ
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التاريخاالسماختبار الفصل أ

 
           

 

   

دةٍ.. ١ ةِ في مكانٍ ما خاللَ فترةٍ زمنيّةٍ محدّ  هو متوسطُ الحالةِ الجويّ

٢ .. ى  ا كبيرةً في المحيطاتِ تُسمّ تسبّبُ األعاصيرُ الحلزونيةُ أمواجً

ةِ.. ٣ فُ  بأنَّهُ حركةُ مياهِ المحيطِ المستمرّ يُعرَّ

٤ ..  عاصفةٌ ممطرةٌ فيها برقٌ ورعدٌ

ما تزيدُ سـرعةُ الرياحِ فيها على ١١٩كلم . ٥ لُ العاصفةُ المداريةُ إلى  عندَ تتحوّ
في ساعة.

٦ .. لِ حالةِ الطقسِ  هو أيُّ تغيّرٍ مؤثّرٍ وطويلِ المد في معدّ

٧ .. ى منطقةٌ منَ الجبلِ تقعُ في الجانبِ غيرِ المواجهِ للرياحِ  تُسمّ

٨ .. ها   وتسبّبُ  نمطًا  دورانيًّا  للرياحِ  ى أيُّ عاصفةٍ ذاتِ ضغطٍ منخفضٍ  في  مركزِ تُسمّ

ها.. ٩ ارةٌ ذاتُ ضغطٍ في مركزِ  عاصفةٌ كبيرةٌ دوّ

١٠ .. تؤدي  إلى رفعِ درجةِ حرارةِ كوكبِ األرضِ

ظلّ المطر

المناخ

التيار المائيّ

العاصفة الرعدية

إعصار حلزوني

التغير المناخي

ار اإلعصار الدوّ

اإلعصار القمعي

غازات الدفيئة

األمواج العاتية

   
   



االسمُ   مفرداتُ الفصلِ

تتكـونُ العواصـفُ الثلجيةُ عندَ التقـاءِ كتلتينِ . ١
: هوائيتينِ

 مختلفتينِ في درجاتِ الحرارةِ والرطوبةِأ. 
 مختلفتينِ فـي درجاتِ الحـرارةِ ومتماثلينِ في ب. 

الرطوبةِ
متماثلتينِ في درجةِ الحرارةِ والرطوبةِج. 
مختلفتينِ في درجاتِ الحرارةِ وجافتينِد. 

نُ فـوقَ المناطـقِ . ٢ الكتـلُ الهوائيّـةُ التـي تتكـوّ
: القطبيّةِ

باردةٌ ورطبةٌأ. 
ةٌب.  باردةٌ وجافّ
دافئةٌ ورطبةٌ ج. 
ةٌد.  دافئةٌ وجافّ

ما . ٣ ـا يلي يصفُ تغيُّــرَ حالةِ الطقسِ عندَ أيٌّ ممَّ
كُ كتلةٌ هوائيةٌ بـاردةٌ إلى منطقـةٍ ما فيها  تتحـرّ

؟ كتلةٌ هوائيةٌ ساخنةٌ

.أ.  جافٌّ
.ب.  صافٍ وباردٌ
.ج.  عاصفٌ
.د.  دافئٌ

ا . ٤ ا وجافًّ إذا كانَ أحدُ جوانبِ سلسلةٍ جبليةٍ حارًّ
: فإنَّه يكونُ

ا للرياحِأ.  مواجهً
غيرَ مواجهٍ للرياحِب. 
عليهِ غطاءٌ نباتيٌّ كثيفٌج. 
هُ غزيرةٌد.  أمطارُ

٥ .: تحدثُ األمواجُ العاتيةُ خاللَ

عاصفةٍ ثلجيَّةٍأ. 
 إعصارٍ بحريٍّ ب. 
ةٍج.  عاصفةٍ رعديّ
عاصفةٍ قمعيّةٍ د. 

) تدورُ . ٦ زٌ كَ رْ ارةُ التي لها عيـنٌ (مَ العاصفـةُ الدوَّ
: حولَها هيَ

ةٌأ.  عاصفةٌ مداريّ
عاصفةٌ رعديةٌب. 
إعصارٌ قِمعيٌّ ج. 
 إعصارٌ حلزونيٌّ د. 

   
أرسمُ دائرةً حولَ رمزِ اإلجابةِ الصحيحةِ فيما يلي:











 ا تتكون العواصف عمومً 
عند التقاء كتل هوائية مختلفة الخصائص (درجة الحرارة، 

الرطوبة، الضغط).

 إعصـار قمعـي؛ حيث تظهـر الغيوم على شـكل 
قمع.

  برز الفقـرة مفهوم العاصفـة الثلجية  يجـب أن تُ
وأنَّ دول شـمال أوربا تتأثر بهذه العواصف، كذلك يجب 
أن يتـم وصف بعض اآلثار التي تنتـج عن هذه العواصف 

ومنها توقف حركة السير.

 سـتتنوع اإلجابـات: ولكن على الطالب 
أن يتطرقـوا إلـى اآلثار االجتماعيـة واالقتصادية السـلبية 
علـى المناطـق التـي تضربهـا العواصـف العاتيـة، ومنها 

الفيضانات وتدمير المنشآت.

 ستتنوع اإلجابات: على الطالب المقارنة 
بين المدينتين من حيث درجة الحرارة والرطوبة، وآثارهما 

على الغطاء النباتي.

 العبـارة خاطئة . البـرق يمكن أن يحدث
نتيجة للتفريـغ الكهربائي بين الغيوم واألرض وليس فقط 

في طبقات الجو البعيدة عنا.

.(ب) عاصفة رعدية 

١٥.على الطـالب اســتخدام الـمــعلومات 
تتشـكل  لإلجابـة:  الفصـل  فـي  الـواردة 
الهوائيـة،  الكتـل  تصـادم  بسـبب  العواصـف 
وتختلـف فـي أنواعهـا بسـبب اختـالف أنظمة 
الضغط الجوي في المناطق المناخية المختلفة.

   

 
       

نُ   كيفَ تتكوَّ    
؟ العواصفُ

؟   ما نوعُ العاصفةِ التي تظهرُ في الشكلِ  
أوضحُ إجابتي.

ا.   أرادَ أحدُ أصدقائي زيارةَ شمالِ أوربَّ  
أكتـبُ فقـرةً أوضـحُ فيهـا مفهـومَ العواصفِ 

ا. ها في حياةِ سكانِ شمالِ أوربَّ الثلجيةِ وأثرَ

 لماذا يشعرُ الناسُ بالقلقِ منْ     
؟ األمواجِ العاتيةِ

 أكتبُ قصةً حولَ رحلتي إلى    
هـا عنْ مناخِ   المـدنِ التي يختلفُ مناخُ إحدَ
لِ التي  نُ قصتـي مقارنةً للعوامِ مدينتي، وأضمّ

. ا في المدينتينِ جعلتِ المناخَ مختلفً

ا على  لُ البرقُ خطرً   ال يشكِّ    
سالمتِنا؛ ألنَّه يَحدثُ في طبقاتِ الجوِّ البعيدةِ 
. هلْ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ  عنْ سـطحِ األرضِ

رُ إجابتِي. ؟ أفسّ أمْ خاطئةٌ

  

 
وزياراتِ . ١ واإلنرتنتَّ  العلميةَ  املراجعَ  أستخدمُ 

ةِ بالطقسِ - ومنها  املؤسساتِ املسؤولةِ واملهتمّ
املؤسسةُ العامةُ لألرصادِ ومحايةِ البيئةِ - للبحثِ 
يف أنواعِ العواصفِ واألعاصريِ يف العاملِ، وأنواعِ 
العواصفِ التي تتأثّرُ هبا اململكةِ العربيةِ السعوديةِ.

، مستعينًا برسومٍ وصورٍ . ٢ لُ خصائصَ كلَّ نوعٍ أسجّ
. متثلُ كلِّ نوعٍ من هذهِ األنواعِ

طريقةُ . ٣ حيثُ  منْ   ، ــواعِ األن مجيعِ  بنيَ  أقــارنُ 
ا، وأماكن وأوقات حدوثها. هنِ تكوُّ

نُ فيها مجيعَ املعلوماتِ . ٤ ، وأدوّ أعملُ جملةَ حائطٍ
التي حصلتُ عليها.

 ما نـوعُ الظاهرةِ     
؟ التي تظهرُ في الشكلِ

. . أ. ظلُّ المطرِ ب. عاصفةٌ رعديةٌ
. .ج. إعصارٌ حلزونيُّ   د. إعصارٌ قمعيٌّ

مـا عالقـةُ منـاخِ منطقـةٍ مـا فـي نوعِ   
لةِ فيها؟ العواصفِ المتشكِّ




م التقدير التالي لتقويم الطالب: يستخدم سلّ

 عىل الطالب :
تسجيل أنواع العواصف وخصائص كل نوع.. ١
السعودية . ٢ العربية  اململكة  يف  حتدث  التي  العواصف  أنواع  حتديد 

وأماكن حدوثها.
ا  توضيحية لكل نوع.. ٣ ا ورسومً تضمني جملة احلائط صورً
تنسيق جملة احلائط.. ٤

 ينفذ الطالب ثالث مهام بصورة صحيحة.
 ينفذ الطالب مهمتني بصورة صحيحة.

  ينفذ الطالب مهمة واحدة بصورة صحيحة.







 ب. انتقـال الشـحنات الكهربائية بين طرفـي الغيمة أو بين
غيمتيـن متجاورتيـن. السـبب الرئيـس لحـدوث البرق هو 
ظاهرة التفريغ الكهربائي. وسقوط قطرات المطر أو اختالف 
درجـات الحرارة ومرور أشـعة الشـمس ال يمكن أن تسـبب 

  حدوث البرق إذا لم تنقل الشحنات الكهربائية. 

 ب. الضغط الجوي في مركزيهما منخفض، والرياح تتحرك
فيهما حركـة دائرية. الرياح المسـببة لألعاصيـر الحلزونية 
ـا علـى  تكـون رطبـة، أمـا الضغـط الجـوي فيكـون مرتفعً
ا في المركـز، وإذا كان الضغط الجوي  األطـراف ومنخفضً
متسـاويًا بين األطراف والمركز فإن الهواء لن يتحرك، ومن 

  ثَم لن تتشكل العواصف أو األعاصير.

 ـا. وصف ا وجافًّ د. يكـون فصـل الشـتاء فـي مدينتي بـاردً
حالـة الجو الفعلية أو المتوقعة خـالل فترة قصيرة يعبّر عن 
الطقـس، ومن ذلك تعرض المدينة إلـى عاصفة رعدية في 
ليلـة ما أو درجـة الحرارة العظمى ليوم واحـد أو عدة أيام، 
والتنبـؤ بسـقوط األمطار يوم غـد، أما معـدل حالة الطقس 

  لفترة زمنية فيمثل المناخ . 

 ب: المنطقـة ب تبـدو منبسـطة وجافـة حيث تهـب الرياح
بسـرعة كبيرة وتحمـل معها األتربـة والرمـال. التضاريس 
الجبليـة في الشـكل أ تصـدّ الريـاح، والغطـاء النباتي يصد 
الريـاح، ويمنعهـا مـن حمـل التربـة، وكذلـك في الشـكل 
ج التربـة مغطـاة بالنباتـات التـي تمنـع الرياح مـن حملها، 
والشـكل د يمثـل منطقة جبليـة حيث تسـاعد الجبال على 

  صد الرياح وتقليل سرعتها. 



 

  



؟ ي إلى حدوثِ البرقِ ا يلي يؤدّ أيٌّ ممّ  ۱ 

سقوطُ قطراتِ الماءِ منَ الغيمةِ بسرعةٍأ.   
انتقـالُ الشـحناتِ الكهربائيـةِ بيـنَ طرفَيِ ب. 

الغيمةِ أوْ بينَ غيمتينِ متجاورتينِ
اختالفُ درجـاتِ الحرارةِ بينَ قمةِ الغيمةِ ج. 

وقاعدتِها
مـرورُ أشـعةِ الشـمسِ منْ خـاللِ قطراتِ د.   

الماءِ في الغيمةِ

واألعاصيـرُ  ارةُ  الـدوّ األعاصيـرُ  تشـتركُ  فيـمَ   ۲ 
؟ الحلزونيةُ

ةٌأ.  الرياحُ المسببةُ لهما رياحٌ جافّ
، ب.  الضغـطُ الجويُّ فـي مركزيهما منخفضٌ

والرياحُ تتحركُ فيهما حركةً دائريةً
، ج.  الضغـطُ الجـويُّ فـي مركزيهمـا مرتفـعٌ

والرياحُ تتحركُ حركةً أفقيةً
الضغـطُ الجـويُّ علـى أطـرافِ اإلعصـارِ د. 

هِ مساوٍ للضغطِ الجويِّ في مركزِ

فُ المناخَ في منطقةٍ ما؟  أيُّ العباراتِ التاليةِ تصِ  ۳ 

تعرضتْ مدينتِي لعاصفةٍ رعديةٍ ليلةَ أمسِأ.   
درجـةُ الحـرارةِ العظمى لهـذا اليومِ ١٨˚ ب. 

سلسيوس. 
توقـعُ سقوطُ األمطارِ يومَ غدٍج.  يُ
ا وجافًّاد.  يكونُ فصلُ الشتاءِ في مدينتِي باردً  

للعواصـفِ  أكثـرُ عرضـةً  التاليـة  المناطـقِ  أيُّ   ٤ 
الرمليةِ؟

أ.

ب.

ج.

د.







   

ـفُ التغيرَ فـي درجةِ  أيُّ العبـاراتِ التاليـةِ تصِ  ٥ 
ا مِنْ مدينةِ مكةَ  الحـرارةِ في أثناءِ انتقالي صباحً

؟ نحوَ جبالِ الطائفِ

 تبقى درجةُ الحرارةِ ثابتةًأ. 
تزدادُ درجةُ الحرارةِب. 
تقلُّ درجة الحرارةِج. 

تتغيَّرُ درجةُ الحرارةِ عشوائيًّاد. 

تُشـيرُ األرقامُ ١-٤ في الشكلِ أدناهُ إلى مناطقَ   ٦ 
. أيُّ المناطقِ  مختلفةٍ بالقربِ مِنْ شاطئِ البحرِ

األربعِ منطقةُ ظلِّ المطرِ؟

  ١أ. 
٢ب. 
٣ج. 

٤د.   
    

ضُ لها  ـفُ العواصـفَ الرمليـةَ التـي تتعـرّ أصِ  ۷ 
ا المناطـقَ التي تتأثرُ بها،  ا، مبينً ، صيفً المملكـةُ

هةَ قدومِ الرياحِ المسبّبةِ لها. وجِ

؟ ، وفيمَ يتشابهانِ فيمَ يختلفُ الطقسُ عنِ المناخِ  ۸ 
. أكتبُ إجابتي في المخططَّ أدناهُ


٤٤٢٤٩-١٤٥
٣٥٨٤٤٧
٥٥٩٦٥٩
٧٤٧٨٥٨



١ ٢

٤
٣

     

 

 



 ١ تذكـر الحقائـق، والتعريفات، أويتطلـب المسـتو 
خطـوات العمل.  وضمن هذا المسـتو توجـد إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 الشـرح تقديـم   ٢  المسـتو يتطلـب    

والتوضيح، أو القدرة على تطبيق مهارة. وتعكس اإلجابة ضمن 
ا للموضوع. ا واستيعابًا عميقً هذا المستو فهمً

 ٣ اسـتخدام يتطلب المسـتو 
األدلـة  اسـتخدام   مـن  يتضمنـه  ومـا  واالسـتدالل،  التحليـل 
والمعلومات الداعمة. وفي هذا المسـتو يمكن أن يكون هناك 

أكثر من إجابة صحيحة.
 ٤  إكمـال مجموعة يتطلـب المسـتو 

من الخطـوات المتعددة، كما يتطلب تركيـب وبناء المعلومات 
المسـتقاة مـن عدة مصـادر أو مـن فروع متعـددة مـن المعرفة. 
وتعكـس اإلجابـات ضمـن هـذا المسـتو التخطيـط بعنايـة 

واالستدالل المركب.











 ج: تقـل درجة الحرارة. يزداد مناخ المنطقة برودة كلما زاد
  ارتفاعها، فالطائف مرتفعة مقارنة مع جدة. 

 أ: ١. المناطـق ٢و٣و٤ جميعهـا تقع في الجهـة المواجهة
للبحـر حيث يتحـرك الهواء الدافئ إلى أعلـى الجبل فيبرد 
ويتكثف وتسـقط األمطار فـي تلك الجهة، أمـا المنطقة ١ 
فتقع في الجهة المقابلة حيث يحجب الجبل األمطار عنها. 



 تؤثـر العواصف الصيفية على المنطقة الشـرقية وأجزاء من
المنطقة الوسـطى وتسـببها الرياح القادمة من بالد الشـام. 
ا علـى المنطقـة الشـرقية؛ ألن معظم  ويكـون تأثرهـا كبيـرً

تضاريسها مستوية وتربتها رملية مفككة.


الطقس

يصف حالة 
الطقس خالل فترة 

زمنية قصيرة

المناخ
يصف حالة 

الطقس السائدة 
خالل فترة زمنية

 طويلة عدة 
سنوات

 وصف 
حالة 

الطقس





     

 

 



 
     

 



١ميزان ذو كفتني
١مغناطيس

١قضيب بالستيكي
١قضيب فلزي

١قضيب زجاجي
١حامل بطارية

١مصباح كهربائي
١حامل مصباح 

١رقاقة نحاس
١رقاقة حديد

١قطعة جرافيت
١ساعة إيقاف
١مصدر حرارة

١وعاء سعة ٤ لرتاتٍ
١رقاقة نحاس صدئة

١كوب شفاف
٢نظارة واقية

٢مشبك أسالك توصيل
٢سلك توصيل معزول

٢مقياس حرارة
٤صندوق غري شفاف

جمموعةكتلة معيارية

 



١سلك فوالذي

١سلك نحايس

١مشبك ورق

١بطارية

١قطعة خشب

١كوب ورقي

١بالون

١كيس قابل للغلق

٢رقاقة ألومنيوم

٤ورقة بيضاء

امسحوق غسل  ٥٠ جرامً

١٠٠ملحملول امللح الفوار

٢٠٠ملماء بارد

املح طعام ٥٠  جرامً

٥٠ ملخل خمفف

عدد مناسبمكعبات جليد

١عود تنظيف أسنان





  
 

 ُِا َّال ُ الَف�سْ

 َوُال

ُك اَألْشَياُء؟  لَِماذا َتَتَحرَّ

68

 
جميع المواد تتكون من عناصر. 

   

ما خصائصُ الفلزات وأشـباهُ الفلزات والالفلزات؟

. 

     
  

  


 
       

  

 
      

     

  
كيـفَ تتغيّر حالة المـادةِ عندَ اكتسـابِها أوْ فقدانِها 

الطاقة؟

  

بات؟ ن الجزيئاتِ والمركّ كيف ترتبط الذرات لتكوِّ



   
  


 

    

 
    

 

   

  

  










 الصفحات ٧٠-٨١

يوضح بنية المادة، والعناصر، والذرات. �

ي أجزاء الذرة. � يُسمّ

يصف كيف تتركب العناصر في الجدول الدوري. �

يصف بعض العناصر الشائعة وخواصها.  �

العنصر

الفلز

الذرة

النواة

البروتون

النيوترون

اإللكترون

الجزيء

  ص:٧١     

ا المالحظة غير المباشرة. الهدف: يصف موادّ مستخدمً

المهارات: يالحظ، يستنتج، يتواصل.

المـواد واألدوات: ٤ صناديق غير شـفافة 
مختلفـة،  وألـوان  وأشـكال  بأحجـام 
مغناطيس، ميـزان ذو كفتين مع مجموعة 

كتل.

ا وأغلقها.   ضع األجسام في الصناديق مسبقً

 ص:٧٥     

ا يبين كيفية ارتباط الذرات لتكوين الجزيئات. الهدف: يعمل نموذجً

المهارات: يعمـل نمـوذجـًا، يتواصل.

أحمـر،  صلصـال  واألدوات:   المـواد 
صلصـال أخضر، صلصـال أصفر، ورق 

مقو، عود أسنان.

   بعد اسـتعمال  الصلصال في النشـاط، اطلـب إلى الطالب 
غسل أيديهم.

 



 الصفحات ٨٢-٩١

 يصف خصائص الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات.  �

ا، أو ال فلز، أو شبه فلز.  �  يحدد ما إذا كان العنصر فلزًّ

مهارة القراءة
 املقارنة                                           املنظم التخطيطي رقم١٠

القابلية للطرق والسحب

الصدأ

شبه الموصل

 ص:٨٣    

ا على التجربة العملية. الهدف: يصنف موادّ إلى فلزات والفلزات، اعتمادً

المهارات: يجرب، يصنف، يتواصل.

بالسـتيكية،  قضبـان  واألدوات:  المـواد 
ألومنيـوم،  رقائـق  وزجاجيـة،  ومعدنيـة، 
أوراق، نظـارات واقيـة، أسـالك فوالذيـة، 

عيدان تنظيف أسنان.

ـر مـواد بديلـة الختبـار    إذا لـم تتوافـر المـواد السـابقة فحضِّ
الموصلية.

 ص:٨٦     

الهدف: يتفحص قابلية الفلزات المختلفة للتشكل.

المهارات: يتوقع، يستنتج.

المواد واألدوات: نظارات واقية، مشبك ورق 
معدني، سلك نحاسي.

تأكد من أن الطالب يلبسون نظارات واقية.

 

مهارة القراءة
املنظم التخطيطي رقم ٢ الفكرة الرئيسة والتفاصيل 





 ارجع إلى: www.obeikaneducation.com* المدة الزمنية المقترحة للدرس: ١٣٥ دقيقة تقريبًا.    










 الصفحات ٧٠-٨١

يوضح بنية المادة، والعناصر، والذرات. �

ي أجزاء الذرة. � يُسمّ

يصف كيف تتركب العناصر في الجدول الدوري. �

يصف بعض العناصر الشائعة وخواصها.  �

العنصر

الفلز

الذرة

النواة

البروتون

النيوترون

اإللكترون

الجزيء

الزمن: ٢٠ دقيقة      ص:٧١  

ا المالحظة غير المباشرة. الهدف: يصف موادّ مستخدمً

المهارات: يالحظ، يستنتج، يتواصل.

المـواد واألدوات: ٤ صناديق غير شـفافة 
مختلفـة،  وألـوان  وأشـكال  بأحجـام 
مغناطيس، ميـزان ذو كفتين مع مجموعة 

كتل.

ا وأغلقها.  التخطيط  ضع األجسام في الصناديق مسبقً
املسبـــق

الزمن: ١٥ دقيقة     ص:٧٥  

ا يبين كيفية ارتباط الذرات لتكوين الجزيئات. الهدف: يعمل نموذجً

المهارات: يعمـل نمـوذجـًا، يتواصل.

أحمـر،  صلصـال  واألدوات:   المـواد 
صلصـال أخضر، صلصـال أصفر، ورق 

مقو، عود أسنان.

التخطيط    بعد اسـتعمال  الصلصال في النشـاط، اطلـب إلى الطالب 
املسبـــق

غسل أيديهم.

 



 الصفحات ٨٢-٩١

 يصف خصائص الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات.  �

ا، أو ال فلز، أو شبه فلز.  �  يحدد ما إذا كان العنصر فلزًّ

مهارة القراءة
 املقارنة                                           املنظم التخطيطي رقم١٠

القابلية للطرق والسحب

الصدأ

شبه الموصل

الزمن: ٣٠ دقيقة     ص:٨٣ 

ا على التجربة العملية. الهدف: يصنف موادّ إلى فلزات والفلزات، اعتمادً

المهارات: يجرب، يصنف، يتواصل.

بالسـتيكية،  قضبـان  واألدوات:  المـواد 
ألومنيـوم،  رقائـق  وزجاجيـة،  ومعدنيـة، 
أوراق، نظـارات واقيـة، أسـالك فوالذيـة، 

عيدان تنظيف أسنان.

ـر مـواد بديلـة الختبـار  التخطيط   إذا لـم تتوافـر المـواد السـابقة فحضِّ
املسبـــق

الموصلية.

الزمن: ١٠ دقائق     ص:٨٦  

الهدف: يتفحص قابلية الفلزات المختلفة للتشكل.

المهارات: يتوقع، يستنتج.

المواد واألدوات: نظارات واقية، مشبك ورق 
معدني، سلك نحاسي.

تأكد من أن الطالب يلبسون نظارات واقية. التخطيط 
املسبـــق

 

مجموعة صغيرة جميع الطالب مجموعة ثنائيةفراد  







املــادة

منا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟ ماذا تعلّ
يمكن تصنيف 

ا عىل  املادة، اعتامدً
حالتها الفيزيائية 
يف درجة حرارة 

الغرفة. 

  ما اخلصائص التي 
توصف هبا املادة؟

ما عــدد العـنـاصـر يف النحاس عنرص.
الطبيعة؟

الفلزات صلبة 
والمعة.

اإلجابات يف اجلدول أعاله، متثل بعض االستجابات  املحتملة.


؟ كيف أصنِّف الموادَّ

� 
اطلب إلى الطالب النظر إلى صور وعناوين ومفردات الفصل، 
ـع مـا تعرضه الدروس، ثـم اتل اآلية الكريمـة الواردة في  وتوقَّ
ح  مدخل الفصل، وشـجع من يرغب منهم على تالوتها، ووضّ

لهم معني اآلية؛ لتكون مقدمة لموضوع الفصل.

� 
بالتعاون مـع الطالب- وقبل عرض محتـو الفصل-، اعمل 
جدول تعلم بعنوان «المادة»، مسـتعمالً لوحة كرتونية، ثم ثبِّتها 

على الحائط، واقرأ سؤال الفكرة العامة ، ثم اسأل :

  ما اخلصائص التي نُستخدمها يف وصف املادة ؟

 ما العنرص؟ وما عالقته باملادة؟

  ،ما اخلصائص التي تُسـتخدم يف تصنيف العنارص إىل فلزات
وال فلزات، وأشباه فلزات؟
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  اطلـب إىل أحـد الطالب قـراءة املفردات 
بصوتٍ عـالٍ أمـام الصـف، واطلب إىل 
نه  الطالب إجياد كلمـة أو اثنتني مما تتضمّ
صفحـات الفصل، مسـتعينني باملفردات 
الـواردة يف مقدمته، واكتب هذه الكلامت 

ومعانيها عىل لوحة جدارية.
مـرسد  اسـتخدام  عـىل  الطـالب  ع  شـجِّ  
املصطلحـات الـوارد يف كتـاب الطالب، 
املصطلحـات،  هـذه  معـاين  ف  وتعـرّ

واستخدامها يف تعابري علمية.

    
   



االسمُ   خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ

   
أُكملُ الخريطةَ المفاهيميَّةَ عنِ المقارنةِ بينَ أنواعِ المادةِ:

 

عناصر

أشباه الفلزات

-  السليكون
-  البورون

-  الجرمانيومُ

- اللمعانُ
ق والسحب -  قابليتها للطَّرْ

-  موصلة للحرارة والكهرباء

- إلكترونات
- نيوتروناتٍ
- بروتونات

-   رديئة التوصيل 
للحرارة والكهرباء

إلعـادة  قابلـة  غيـر     -
التشكيل

-  ال لمعانَ لها.

الفلزاتالالفلزات

الذرات

نُ منَ تتكوّ تُصنَّفُ إلى

ها أنَّها:منها: هامنْ خصائصِ :منْ خصائصِ تتكونُ منْ

تتكونُ منْ

    

    
    

  

      
   

     
  O O
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   


 : ني على ملءِ الفراغاتِ التاليةِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

     
ى           العنصر            .. ١ ةُ التي ال يمكنُ تجزئتُها بطرقٍ كيميائيّةٍ إلى موادَّ أبسطَ منْها تُسمَّ المادّ
٢ .. صفُ بِها العنصرُ           حالته           عندَ درجةِ حرارةِ الغرفةِ ةِ التي يوُ منَ الخصائصِ المهمّ
٣ ..للعنصرِ الطريقةُ التي         يتَّحد         بها معَ عناصرَ أُخر ةِ األخر منَ الخصائصِ المهمّ
٤ .. هُ ة              هي أصغرُ وحدةٍ في العنصرِ تحملُ خصائصَ          الذرّ

      
ةِ هوَ           النواة          .. ٥ مركزُ الذرّ
سـيماتٍ ال تحملُ . ٦ ا على جُ ، وتحتوي أيضً ةِ على بروتوناتٍ تحملُ شـحنةً موجبةً  تحتوي نواةُ الذرّ

شحنةً تُعرفُ بـِ         النيوترونات          .
، وتدورُ حولَ النواةِ         اإللكترونات        .. ٧ سيماتُ المشحونةُ بشحنةٍ سالبةٍ ى الجُ تُسمَّ
٨ .. ، فإنَّها متعادلةُ الشحنةِ ةُ تحتوي على العددِ نفسهِ منَ   البروتونات         واإللكتروناتِ ا كانتِ الذرّ  لمّ
ى         العدد الذري          .. ٩ ةِ عنصرٍ ما يُسمَّ عددُ البروتوناتِ في ذرّ

    
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   


: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ

 



ة          .. ١ ى           الذرّ أصغرُ وحدةٍ في العنصرِ تحملُ خصائصَ هذا العنصرِ تُسمّ
ةِ           اإللكترون          .. ٢ سيمُ المشحونُ بشحنةٍ سالبةٍ في الذرّ ى الجُ يُسمَّ
ى           العنصر    .. ٣ ةُ التي ال يمكنُ تجزئتُها خاللَ التفاعالتِ الكيميائيّةِ إلى أشياءَ أصغرَ تُسمَّ المادّ
ى           الفلز          .. ٤ العنصرُ الذي يتميَّزُ باللمعانِ والموصليّةِ والمرونةِ يُسمَّ
ى           الجزيء          . . ٥ سيمٍ واحدٍ يُسمّ تانِ أو أكثرُ لتكوينِ جُ تتّحدُ ذرّ
ةِ هوَ       النيوترون      .. ٦ الجسيمُ الذي لهُ شحنةٌ متعادلةٌ في نواةِ الذرّ
ةِ هوَ           النواة          .. ٧ مركزُ الذرّ
ةِ هوَ            البروتون          .. ٨ سيمُ المشحونُ بشحنةٍ موجبةٍ في نواةِ الذرّ الجُ

    
   



االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ


: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ







. وقد رتّبَ العالِمُ مندليف - ستينياتِ القرنِ  نُ منْ     عنصرٍ           واحدٍ أو أكثرَ كلُّ مادةٍ على األرضِ تتكوّ

رُ في  ةُ التي تؤثِّ فْقَ     خصائصها      . والخصائصُ المهمَّ التاسعَ عشرَ - العناصرَ في       جدول دوري       وَ
هُ        ه على أنَّ . وتصنيفُ ه الكيميائيُّ بعناصرَ أخرَ ، واتّحادُ العنصـرِ هـيَ حالتُـه عندَ       درجة حرارة       الغرفةِ

فلز        ، أو      ال فلز         ، أو       شبه فلز      . 

ى     الذرات      ، وهيَ أصغرُ وحدةٍ في العنصرِ تحملُ  ا تُسـمّ سـيماتٍ صغيرةٍ جدًّ نُ منْ جُ كلُّ عنصرٍ يتكوَّ

ةِ هـو     النواة      . وتحتـوي النواةُ على  ـها ، ومركزُ الذرّ ناتُ نفسُ . جميـعُ الـذراتِ لهـا المكوّ ـهُ خصائصَ

البروتوناتِ و     النيوترونات      ، ويدورُ حولَ النّواةِ     اإللكترونات       .

ا في الغالفِ الجويِّ   ، أمّ ) الهيدروجينُ والهيليـومُ ا في الفضـاءِ الخارجيِّ (الكونِ وأكثرُ العناصرِ شـيوعً

فهو النيتروجين       ، وفي المحيطاتِ والقشرةِ األرضيةِ        األكسجين      .


    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

    

         
سيماتِ التي تحتوي  ةِ؛ حيثُ يبيّنُ التراكيبَ الرئيسةَ للذرةِ والجُ ا لتركيبِ الذرّ رً يمثّلُ الشكلُ التالي تصوّ

عليها. 
   

+
+

-

--

-

-

- -

-
 

+
-

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

؟. ١ ما العددُ الذريُّ لهذا العنصرِ
.٨

سـيماتِ غيرِ . ٢ ، والجُ سـيماتِ المشـحونةِ بشـحنةٍ موجبـةٍ كيـفَ يُظهـرُ هـذا الشـكلُ الفرقَ بيـنَ الجُ

؟ المشحونةِ
الغامق  باللون   (+) الموجبة  الجسيمات  إلى  يُرمز  حيث  مختلفة؛  لون  بدرجات  الجسيمات  هذه  تظليل  تم 

والجسيمات المتعادلة باللون الفاتح.

ا؟. ٣ ما عددُ البروتوناتِ والنيوتروناتِ معً
.١٦




التفاصيلالفكرة الرئيسة

  




   


يوضح بنية املادة، والعنارص، والذرات. �
ي أجزاء الذرة. � يُسمّ
يصـف كيـف ترتكـب العنـارص يف اجلـدول  �

الدوري.
يصف بعض العنارص الشائعة وخواصها. �
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لِ التاريخاالسماختبارُ الدرسِ األوّ
            

ما يميـلُ عنصرٌ إلى االتحـادِ معَ عنصرٍ . ١ عندَ
: آخرَ فإنَّ هذا العنصرَ

قابلٌ للطفوِأ. 

نشطٌ كيميائيًّا ب. 

فلزُّج. 

صلبٌ عندَ درجةِ حرارةِ الغرفةِد. 

٢ .: ةِ العنصرِ منْ نُ نواةُ ذرّ تتكوّ
إلكتروناتٍ أ. 

بروتوناتٍ ونيوتروناتٍ ب. 

بروتوناتٍ وإلكتروناتٍ ج. 

نيوتروناتٍ وإلكتروناتٍد. 

ةِ بـ: . ٣ يمكن تشبيهُ الذرّ
اتِ أ.  النظامِ الشمسيَّ      ب. المجرّ

        ج.     الغيومِ                    د.  الشحناتِ الكهربائيّةِ

ـا لمركـبٍ ناتـجٍ عـنِ . ٤ عمـلَ طالـبٌ نموذجً
ارتباطِ الكربونِ معَ األكسـجينِ على النحوِ 

اآلتى:

االسمُ الصحيحُ لهذا المركبِ هوَ : 
أولُ أكسيدِ الكربونِ أ. 

كربونُ األكسجينِب. 

ثاني أكسيدِ الكربونِج. 

ثاني كربونِ األكسيدِد. 

A5AS_C09_L02_001_SC07

؟  . كيفَ يساعدُ نموذجُ الجدولِ الدوريِّ على معرفةِ خصائصِ العناصرِ التفكيرُ الناقدُ

أكسجين

كربون

أكسجين

تتـوزع العناصـر في الجدول الدوري في صفوف تُسـمى الدورات، وكل عمود فـي الجدول يحتوي على 

عناصر تتشابه في خصائصها الكيميائية، ويساعد الجدول على تصنيف العناصر إلى فلزات وأشباه فلزات  

وال فلزات. 






   
فِ  . ولتعرُّ  تقعُ مدينتا أبها والخماسـين في اتجاهينِ متعاكسـينِ على سلسلةِ جبالِ عسيرٍ   

. فما المعلوماتُ  موقعـيْ هاتينِ المدينتينِ مقارنةً بالسلسـلةِ الجبليةِ نحتاجُ إلى معلوماتٍ عـنِ الطقسِ

التي نحتاجُ إليها؟
 

 

 

المدينة
متوسطُ درجةِ الحرارةِ 

ا (°س) صيفً
الهطولُ السنويُّ 

(ملم)

أبها

الخماسين

؟ ا أكثرَ  ما الموقعُ الذي يستقبلُ أمطارً

 

 ما الموقعُ األكثرُ دفئًا؟

 

؟  ما المدينةُ التي تقعُ على السلسلةِ الجبليةِ في الجانبِ المواجهِ لهبوبِ الرياحِ  

 

؟  ما المدينةُ التي تقعُ في منطقةِ ظلّ المطرِ  

 

    




        

عُ أتوقَّ
ا  ياضِ بعيدً ، بينما تقعُ مدينةُ الرّ امِ على ساحلِ الخليجِ العربيّ مّ تقعُ مدينةُ الدّ

. أتوقعُ كيفَ يؤثرُ البعدُ عنِ البحرِ في درجةِ حرارةِ المدينةِ. عنِ الساحلِ
 

 

عِي أختبرُ توقُّ

  أسـتخدمُ بيانـاتِ درجـةِ الحرارةِ في الجـدولِ المجـاورِ للمقارنةِ بينَ 

. درجةِ الحرارةِ العظمى الشهريةِ في كلٍّ منْ الرياضِ والدمامِ
 

 

 

  أسـتخدمُ بياناتِ درجـةِ الحرارةِ في الجـدولِ المجـاورِ للمقارنةِ بينَ 

. نْ الرياضِ والدمامِ درجةِ الحرارةِ الصغر الشهريةِ في كلٍّ مِ
 

 

 

    







 
 
 






   







 
 
 







    

االسمُ   أقرأُ الشكلَ

   
ني على قراءةِ  ، أستخدمُ مفاتيحَ العناصرِ واألمثلةَ لتساعدَ ا منَ الجدولِ الدوريِّ يمثّلُ الجدولُ أدناهُ جزءً

 . هذا الجدولِ

   
 

 
  

 

       

    
 
 
 

H
 •  

Si
 •   
 • 

C
 •   
 •

Fe
 •   
 •

    

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالجدولِ

؟. ١ ماذا يمثّلُ الحرفُ أو الحرفانِ باللغةِ اإلنجليزيةِ داخلَ كلِّ صندوقٍ
رموز العناصر.

ه؟. ٢ لماذا يوجدُ البوتاسيومُ والحديدُ في  الصفِّ نفسِ
ألنهما من الفلزات، وكالهما صلب في درجة حرارة الغرفة. 
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قراءةٌ علميةٌ االسمُ   

 
مـا رتَّب ديمتري مندليف بطاقاتِ العناصرِ إلنشـاءِ الجدولِ الدوريِّ عـامَ ١٨٦٩م، وجدَ فجوةً في  عندَ

عَ مندليفُ أنَّ العناصرَ سـوفَ  . وتوقَّ ترتيبِهـا، فشـكَّ في أنَّ هنـاكَ بعضَ العناصرِ التِي لمْ تُكتشـفْ بعـدُ

ها. لؤُ ا ما، وأنَّ الفجواتِ سيتمُّ مَ تُكتشفُ يومً

"، ثمّ  اهُ "الهواءَ المشتعلَ ا قابالً لالشـتعالِ سمّ : عزلَ هنري كافينديش عنصرً عامَ ١٧٦٦م، الهيدروجينُ

نِ الماءِ  ما اكتشفَ عالمٌ آخرُ أنَّ هذا العنصرَ له عالقةٌ بتكوّ أعيدتْ تسميةُ العنصرِ باسمِ الهيدروجينِ عندَ

اهُ هيدروجين، وهوَ عبارةٌ عـنْ مقطعينِ هيدرو- جين،  ، لذلكَ سـمّ عنـدَ اتحادِه معَ عنصرِ األكسـجينِ

. نُ الماءِ ومعناهُ باليونانيةِ تكوُّ

ا  : جـوزيف برسـتلي، وكارل فلهام شيله نـوعً : اكـتشـفَ العالِمانِ عامَ ١٧٧٢- ١٧٧٤م، األكسـجينُ

، وعندَ دراسـةِ خصائصهِ الحظـا أنهُ عندَ ارتباطِ هذا الغـازِ معَ عناصرَ  ا مـنَ الغازاتِ في الهواءِ جـديـدً

نْ عبارةٍ يونانيةٍ  ةٌ مِ ، وهيَ كلمةٌ مشتقّ وهُ األكسجينَ ، لذا سمُّ  تكونُ المركباتِ الناتجةَ حمضيةً عادةً أخرَ

." مضِ نُ الحَ معناها "مكوّ

رِ  نْ حجَ لَ هذا العنصـرِ مِ مُ همفري ديفـي وعلماءُ آخـرونَ فَصْ : اسـتطاعَ العالـِ عـامَ ١٨٠٨م، البـورونُ

ا بأسماءٍ  رفَ قديمً ؛ وهوَ ملحٌ عُ جُ منها ملحُ البوركسِ ، وهوَ االسمُ العربيُّ للصخورِ التي يُستخرَ البورقِ

يَ العنصرُ البورونَ نسـبةً إلى  ـمّ ، وقدْ سُ هُ في التحنيطِ عندَ قدماءِ المصريينَ ، واشـتُهرَ اسـتخدامُ مختلفةٍ

جُ منها. االسمِ العربيِّ للحجارةِ التي يُستخرَ

ا العنصرَ بدراسةِ الحطامِ الناتجِ عنِ انفجارِ القنبلةِ  عامَ ١٩٥٢م، أينشتنيوم: اكتشفَ فريقٌ منَ العلماءِ هذَ

ا العنصرُ فترةً قصيرةً قبلَ  ا للعالمِ ألبرت أينشتاين. ويوجدُ هذَ ا االسمِ تقديرً هُ بهذَ وْ . وسـمَّ الهيدروجينيةِ

. لَ إلى عناصرَ أخرَ أنْ يتحوَّ

    
   



االسمُ   قراءةٌ علميةٌ

ي األعوامِ الخمسةِ والسبعينَ  . ففِ ا زالتْ عمليةُ إضافةِ العناصرِ مستمرةً ؛ فمَ الجدولُ الدوريُّ لمْ ينتهِ بعدُ

ا يعنِي أنَّ كلَّ ثالثِ سـنواتٍ  . وهذَ ا إلى الجـدولِ الدوريِّ ا جديدً الماضيـةِ أُضيـفَ أكثرُ مـنْ ٢٥ عنصرً

يهِ؟ ا تسمِّ ا فماذَ ا جديدً تَ عنصرً . لوْ اكتشفْ يُكتشفُ عنصرٌ واحدٌ

أصنف

؟ ها غازاتٍ ١. أيُّ العناصرِ اكتُشفَتْ بوصفِ
الهيدروجين واألكسجين 

؟ يتِ العناصرُ األخرَ مّ ه؟ كيفَ سُ ه يصفُ خصائصَ  ٢.أيُّ العناصرِ اسمُ
ن الماء؛  ا على خصائصهما؛ فاألول يعني باليونانية: تكوُّ الهيدروجين واألكسـجين تم تسـميتهما اعتمادً

ن الحمض. لغذائه بالماء. والثاني يعني مكوّ
ا للعلماء مثل: أينشـتانيوم، وبعضها تشـبه المادة التي اسـتخرج منها  بعض العناصر تم تسـخينها تكريمً

مثل: البورون

  أكتبُ عن 
 . ا، فِي مجموعاتٍ ا في شيءٍ مَ أصنف: أرتِّبُ األفكارَ أوِ األشياءَ التِي تشتركُ معً

. أكتبُ قائمةً بخصائصِ األشياءِ في المجموعةِ الواحدةِ المشتركةِ   

  












 يوضح بِنية المادة، والعناصر، والذرات. �

ي أجزاء الذرة. �  يُسمِّ

 يصف كيف تترتب العناصر في الجدول الدوري. �

 يصف بعض العناصر الشائعة وخواصها. �

: تقديم الدرس أوالً
� 

اعرض على الطالب قطعة من رقائق األلومنيوم، وناقش كيف 
يبدو أصغر جزء في قطعة األلومنيوم، ثم اسأل :

مـا الـذي يمكن أن تراه إذا اسـتطعت أن تنظـر داخل قطعة  �
األلومنيـوم؟ إجابـة حمتملة : تتكـون قطعـة األلومنيوم من 
دقائـق صغرية غري مرئية تُسـمى الـذرات، وهي تتكون من 

الربوتونات والنيوترونات، واإللكرتونات.

ف األلومنيـوم إذا علمـت أنه ال يمكـن جتزئته  � كيـف تصنـّ
إىل أجـزاء أصغر بالتفاعـالت الكيميائيـة؟ إجابة : يُصنف 

األلومنيوم عىل أنه عنرص.

كيـف يمكـن تصنيف األلومنيـوم بطريقة أخـر؟ إجابة :  �
يُصنف األلومنيوم عىل أنه  فلز.

ر للطالب أن هذا الدرس سيفسر المصطلحات العلمية الالزمة؛  فسّ
لمساعدتهم على فهم ما تحويه العناصر، وكيفية تصنيفها.

دع الطالب يتناقشوا في محتو "أنظر وأتساءل"، ثم اسأل: 

ملاذا ختتلف ألوان اإلضاءة يف األنابيب؟ إجابة حمتملة: قد  �
، ولكل غاز لون  تكـون األنابيب مملـوءةً بغازاتٍ خمتلفـةٍ

خمتلف عن اآلخر.

اكتـب األفـكار علـى السـبورة، وانتبـه إلـى أي مفاهيم غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.

          
            

 





 


اعـرض صـورةً لمواد فلزيـة مختلفة، وركـز على عنصـر األلومنيوم، ثم 

اسأل:

 .ما حالة األلومنيوم يف درجة حرارة الغرفة؟ صلب

  هل تتشابه مجيع املواد مع األلومنيوم؟ ال، ختتلف يف صفاهتا وحالتها يف
درجة حرارة الغرفة.

اطلـب إلى الطـالب ذكر أسـماء بعض العناصر الشـائـعة التي سـبق أن 
درسوها. (األكسجين، الحديد...).









ا  ا من األجسام في كل صندوق، قد تكون صخورً ا واحدً ضع نوعً
صغيـرة، أو حبوبًـا، أو سـيارات لعبـة، أو بالونـات منفوخة، أو 
ا، أو تربة، أو مسـامير حديد، أو دبابيس.  مناديل معطرة، أو وردً
ا مـع الطالب  ا مـن اسـتخدام العطـور، وخصوصً (وكـن حـذرً
ا. الذين لديهم حساسية منها)، وتأكد من إغالق الصناديق جيدً

ب المغناطيـس وتأكد من أنه  ـم الصناديـق من ١ إلـى ٤، وجرّ رقّ
ـم الطالب  دهم بميزان ذي كفتين، وقسِّ يعمل بصورة جيدة، وزوّ
ا تدوير الصناديق بين هذه المجموعات. إلى ٤ مجموعات، مراعيً

 يسـاعد هـذا النشـاط الطـالب علـى وصـف مـواد، 
مستخدمين المالحظة غير المباشرة.




   اطلب إلـى الطالب عمل قائمة (مخطط) بأرقام 
الصناديـق، واالختبارات التي نفذوها، ومالحظاتهم حول 

محتويات كل صندوق.
   اطلـب إلـى الطـالب كتابـة االسـتنتاجات فـي 

مخططاتهم.
   اطلـب إلـى الطالب مناقشـة مـا يعتقـدون أنه 

موجود داخل الصناديق ضمن مجموعاتهم الصغيرة.
  سـتتنوع اإلجابـات، يجـب أن يتضمـن الدليـل اختبارات 

ومالحظات محددة.
ا علـى الصناديق المسـتخدمة    سـتتنوع اإلجابـات اعتمـادً

ومحتوياتها.


ضـع مـواد مختلفة في غرفـة الصـف، ويمكن وضعهـا داخل 

الصناديق.



اطلـب إلـى الطـالب التفكيـر فـي أدوات أخـر يرغبـون في 
دراسـتها كتلك المتوافرة في صناديق األحاجي، واطلب إليهم 
تصميـم نشـاطهم الخـاص بالصناديق التي عملوها بأنفسـهم. 
وشـجعهم على تضمين أجسـام لها خصائص غير عادية ، مثل 
كـرة مطاطية قابلة للدحرجة، جسـم عالـي الكثافة، قطعة ذات 

رائحة عطرية نفاذة ( قطعة بخور).

 مجموعات صغيرة ٢٠ دقيقة      
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م التقدير التالي لتقويم أداء الطالب: لّ يُستخدم سُ

  (١) يتفحص محتويات الصناديق األربعة بدقة. 
(٢) يحدد محتويات كل صندوق. 

عات الخاطئة حول محتويات الصندوقين. (٣) يفسر التوقُّ
(٤) يكتب اإلجـراءات المتبعة لتحديد محتويات كلٍّ من 

الصندوقين.

 ينفذ ثالث مهام بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







ثانيًا : تنفيذ الدرس


ص الصور والرسوم   اطلب إلى الطالب تفحّ
التوضيحيـة فـي الـدرس، ثم اسـألهم مـا الذي يعتقـدون أنهم 

ا على هذه التوضيحات. مونه في هذا الدرس اعتمادً سيتعلّ

اطلب إلـى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 اطلـب إلـى الطـالب مراجعـة المفـردات، وحدد 
الكلمـات غيـر المألوفـة لديهـم، ثم اطلـب إليهـم تعريف كل 

كلمة.



اطلب إلى الطـالب تعبئة 
المنظـم التخطيطي ٢ بعد 
دراسـة كل عنـوان رئيس 

في الدرس. ويمكنهم اسـتخدام أسـئلة "أختبر نفسي" لتحديد 
الفكرة الرئيسة والتفاصيل.

 
← 

ـا نقديـة معدنيـة، وأخبرهـم أنهـا  اعـرض علـى الطـالب قطعً
مصنوعة من العناصر التي تُصنَّف على أنها فلزات، ثم اسأل:

ما خصائص الفلزات؟ إجابات حمتملة: الصالبة، اللمعان،  �
يمكن إعادة تشكيلها.

ما العالقة بني الذرات والعنارص؟ الذرات هي الدقائق التي  �
ا لتكوين العنارص، اطلب إىل الطالب تلخيص ما  ترتبط معً

يعرفونه عن كل عنرص يقومون بدراسته. 



     
رِ وفهمِ  ني على تصوُّ ه يسـاعدُ عبـةِ في الصورةِ أعالَ نموذجُ اللُّ
صتُ أحـدَ أجزاءِ  . فلـو تفحَّ أشـياءَ مختلفـةٍ في هـذا الـدرسِ
 ، نُ منْ مجموعةٍ منَ القطعِ المتشابهةِ النموذجِ فسأجدُ أنَّهُ يتكوَّ
. ولو فككتُ  نَ الشـكلَ الذي أراهُ ها معَ بعضٍ لتكوِّ عَ بعضُ مِّ جُ
 . ها منْ بعضٍ اللعبـةَ وخلطتُ القطعَ فلنْ أسـتطيعَ تمييـزَ بعضِ

ها يمكنُ فهمُ مكوناتِ المادةِ. بالطريقةِ نفسِ

ى العناصرَ  نُ جميـعُ المـوادِّ مـنْ وحـداتٍ بنائيـةٍ تسـمَّ تتكـوَّ
ها إلى موادَّ أصغرَ  . العنصرُ مادةٌ نقيةٌ ال يمكنُ تجزئتُ الكيميائيةَ
عنْ طريقِ التفاعـالتِ الكيميائيةِ. ويَعـرفُ العلماءُ حتَّى اآلنَ 
نُ رمزُ  . يتكـوَّ ا.كلُّ عنصـرٍ له اسـمٌ ورمزٌ حوالـي ١١٨ عنصـرً
. ورموزُ بعضِ العناصرِ مأخوذةٌ  العنصـرِ منْ حرفٍ أوْ حرفيـنِ
، أو لغاتٍ أخر قديمةٍ. وعندَ  منْ أسـمائِها باللغةِ اإلنجليزيـةِ
دراسـةِ العناصـرِ يهتمُّ العلماءُ بالصفاتِ الثـالثِ التاليةِ: حالةِ 
العنصـرِ عندَ درجةِ حـرارةِ الغرفـةِ، وطريقةِ ارتبـاطِ العناصرِ 
اتِ  اتِ أو الالفلزّ ، وتصنيفِ العنصرِ من الفلزّ ها مع بعضٍ بعضِ
. توجدُ معظـمُ العناصرِ عندَ درجـةِ حرارةِ  اتِ أو أشـباهِ الفلـزّ
 ، هـا اآلخرُ في الحالةِ الغازيةِ الغرفـةِ في الحالةِ الصلبةِ، وبعضُ

والقليلُ منها في الحالـةِ السائلةِ.

بعـضُ العناصرِ تميلُ إلى االرتباطِ مـعَ عناصرَ أخر لتكوينِ 
ها،  ا مـنْ غيرِ ا كيميائيًّ مـوادَّ جديدةٍ. هـذهِ العناصرُ أكثرُ نشـاطً

       
     

  ←
  

←


 





  

  ←
  
  

  


ا ال تتجزأ، تسـمى  نمـوذج دالتـون: تتألف المـادة من دقائق صغيـرة جدًّ
 في الكتلة، بينما تختلف  الذرات. تتشابه ذرات العنصر الواحد وتتساوَ
ذرات العناصـر المختلفـة، وتتفاعـل ذرات العناصـر بعضهـا مع بعض 

بنسب ثابتة لتشكيل المركبات.

نموذج طومسون: الذرة كرة مصمتة موجبة الشحنة، تتخلل اإللكترونات 
السـالبة الـذرة كما تتخلـل البذور ثمـرة البرتقال، وتكون الـذرة متعادلة 

كهربيًّا.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين







← 

، وأن العنرص  العنـرص:  وضح للطالب أن العنرص جزء من كلٍّ
ال يمكن جتزئته إىل مواد أبسـط منه، وأن معظم املواد حتتوي عىل 

عنارص خمتلفة متنوعة. 

الفلـز:  وضح للطـالب أن معظم الفلـزات ال توجد منفردة يف 
ل عليها بتعدين اخلامات التي تُسـتخرج من  صَ الطبيعـة، وإنام حيُ

املناجم.

رة: ناقش مع الطالب االسـتخدام الشـائع للذرة يف وصف  الذَّ
ا، وعالقته باملفهوم العلمي للذرة، "أصغر  األشـياء الصغرية جدًّ

وحدة يف العنرص حتمل صفاته".

← 

اطلـب إلـى الطـالب النظـر إلـى صـورة األلعـاب الناريـة في 
 الصفحـة ٧٣، ثـم اطلـب إليهـم البحـث عـن عناصـر أخر
تُسـتخدم فـي األلعـاب النارية، سيكتشـف الطـالب أن بعض 
الفلزات تُسـتخدم إلنتـاج األلوان البراقة فـي األلعاب النارية، 
ومنهـا الكالسـيوم والنحاس والبوتاسـيوم والصوديـوم، وكل 

ا عن اآلخر. نتج لونًا مختلفً عنصر يُ

← 

 اطلـب إلـى الطالب عمـل خريطـة مفاهيمية على 

، يجب أن تُظهـر الخريطة العالقة بين  لـوح من الـورق المقوّ
ـه الطالب إلـى ترك مسـاحة فارغة  العناصـر والـذرات. ووجِّ
إلضافـة المفاهيـم التـي سيدرسـونها في وقت الحـق في هذا 

الفصل.


 مجيع املواد تتكون من وحدات • 

بنائيـة، هـي ذرات العنـارص، ومجيـع املـواد - بغـض النظر 
عـن االختالفـات التي تظهر بينها - تتألـف من جمموعة من 

ا. العنارص تزيد قليالً عىل ١١٢ عنرصً

 ال؛ ألن املـادة اجلديـدة يمكـن جتزئتهـا إىل • 
عنرصين خمتلفني.

  

                 

ا، ويستعملُ في  ؛ فهوَ نشيطٌ جدًّ ومنها الماغنسيومُ
األلعابِ الناريةِ.

 ، ها منَ العناصرِ ها مـنْ غيرِ اتِ صفاتٌ تميِّزُ  للفلـزَّ
 ، والكهربـاءِ الحـرارةِ  وتوصيـلُ   ، ـانُ عَ اللمَ منهـا 

وقابليتها للتشكيل.

ٌ، ورديئةُ التوصيلِ للحرارةِ  ا الالفلزاتُ فهي هشة أمَّ
ـا العناصرُ التي تشـتركُ في بعضِ  والكهربـاءِ. وأمَّ
ى أشـباهَ  صفاتِهـا معَ الفلزاتِ  والالفلزاتِ فتسـمَّ

. الفلزاتِ

، فهلْ  إذا جزأتُ قطعةً من أحدِ العناصرِ إلى نصفينِ
ا القطعـةِ لهما خصائصُ  ا؟ نعم، نصفَ ـى عنصرً يبقَ
ـها. مـاذا يحـدثُ لو اسـتمررتُ في  العنصـرِ نفسُ
؟ عندَ  تجزئـةِ العنصـرِ إلـى أجزاءٍ أصغـرَ فأصغـرَ
تجزئةِ قطعةٍ منَ عنصرٍ ما إلى أجزاءٍ أصغرَ فأصغرَ 
ا ال نستطيعُ تجزئتَها  نصلُ إلى وحداتٍ صغيرةٍ جدًّ
 . ى هذهِ الوحداتُ الذراتِ بالطرائقِ العاديةِ، تسـمَّ

  . ةُ أصغرُ وحدةٍ في العنصرِ تحملُ صفاتهِ فالذرّ

    

 
    

      

      
   



 

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  لبِّـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً تُ
خالل:

دعـم إضــايف اطلـب إلى الطـالب اختيار عنصـر والبحث عن 

أصله وكيفية استخدامه، وحالته، وأي معلومات أخر مهمة تتعلق به.

إثــــــراء اطلـب إلـى الطـالب البحث فـي نظريـة دالتون 

تيِّب أن  تيِّب يبين أجزاء النظرية، وتأكد من توضيح الكُ الذريـة، وإعداد كُ
دالتون اعتقد أن الذرات غير قابلة لالنقسـام، وأن ذرات العنصر الواحد 
متشـابهة، وذرات العناصـر المختلفـة مختلفـة، ثم اطلـب إليهم تحديد 

الخطأ والدقة في النظرية.







 
← 

ارسم صورة لجزيء األكسجين على السبورة، ثم اسأل:

كيف حيدد العلامء كتلة ذرة العنرص؟ كتلة الذرة هي جمموع  �
كتل مجيع الدقائق يف الذرة.


األكسجني.  

← 

ح للطالب أن النواة كلمة مشـتقة مـن نو الثامر،  النـواة:  وضّ
وتعنـي لـب الثـامر، وغالبًا مـا تكون النـو كثيفـة؛ ألهنا حتوي 

البذور.

ـح للطـالب أن أصل هذه التسـمية جاءت من  الربوتـون:  وضّ
ن تم اكتشـافه  اللغة اليونانية، وتعني األول. والربوتون أول مكوّ

يف الذرة.

ح للطالب أن النيوترون أحد مكونات الذرة،  النيوتـرون:  وضّ
وال حيمل شحنات كهربائية.

اإللكـرتون:  وضـح للطـالب أن اإللكرتونـات قـد تنتقل بني 
ا بسبب حركة  األجسـام، فتصبح هذه األجسام مشحونة كهربائيًّ

اإللكرتونات. 

ا.   اجلزيئات:  وضح للطالب أن اجلزيئات ذرات متحدة معً

← 

قد يظن بعض الطالب أن الذرة كرة مصمتة.

    ِةِ العنصر ةِ فراغٌ ، ونواةُ ذرّ معظمُ حجمِ الذرّ
. تشبهُ حصاةً صغيرةً داخلَ ملعبٍ رياضيٍّ فسيحٍ

      
ا. جـدًّ صغيـرةٍ  جسـيماتٍ  مـنْ  الـذراتُ  نُ  تتكـوَّ
، ولكنَّهـا متماثلةٌ  وال تعـدُّ هـذهِ الجسـيماتُ عناصرَ
نُ الذرةُ منْ  . تتكـوَّ اتِ العنصرِ الواحدِ فـي جميـعِ ذرّ
ها وتحتوي النواةُ على نوعينِ  نواةٍ موجودةٍ في مركزِ
 . ، همـا البروتونـاتُ والنيوتروناتُ مـنَ الجسـيماتِ
ى عددُ  . ويسمَّ وتحملُ البروتوناتُ شـحناتٍ موجبةً
ي، وهو الذي  البروتوناتِ في نواةِ الـذرةِ العددَ الذرِّ
ـا النيوتروناتُ فهـي متعادلةُ  . أمَّ دُ نـوعَ العنصرِ يحـدّ

حنةِ.  الشِّ

ـا، وهـي  ةُ علـى اإللكترونـاتِ أيضً رَّ وتحتـوي الـذَّ
، وهي تدورُ حولَ النواةِ في  ها سالبةٌ جسيماتٌ شحنتُ

ةِ.   فراغٍ يحتلُّ معظمَ حجمِ الذرّ

ا؛ ألنّ عـددَ البروتوناتِ  ّـً والـذراتُ متعادلـةٌ كهربائي
الموجبةِ يسـاوي عـددَ اإللكتروناتِ السـالبةِ. فذرةُ 
عنصـرِ األكسـجينِ مثـالً تحتوي علـى ٨ بروتوناتٍ 
موجبـةٍ، و٨ نيوترونـاتٍ متعادلـةٍ في النـواةِ. ويدورُ 

حولَ النواةِ ٨ إلكتروناتٍ سالبةِ الشحنةِ.

     
      

 



ةِ العنرصِ تشـبهُ  ةِ فراغٌ ، ونواةُ ذرّ معظمُ حجمِ الذرّ
. حصاةً صغريةً داخلَ ملعبٍ ريايضٍّ فسيحٍ
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يهـم  مِ ـا آراء والديهـم ومعلّ يتأثـر الطـالب بـآراء اآلخريـن، وخصوصً
ا قـادرون على التفوق في  وأقرانهـم؛ لـذا بيِّن لهم أنك تعتقد أنهم جميعً

العلوم، من خالل تحديد توقعات عالية لهم وإخبارهم بها.









ـا يوضـح كيـف تتكـون الجزيئـات من   يعمـل نموذجً
ذرات.

 صلصـال أحمر، صلصـال أخضر، صلصال 
أصفر، ورق مقو، عود أسنان.

ه الطالب إلى اسـتعمال ألوان مختلفة؛   وجِّ   
لتمثيل اإللكترونات والبروتونات والنيوترونات.

 إجابة محتملة: الشكل في الكتاب ال يبين الذرات في ثالثة   إجابة محتملة: الشكل في الكتاب ال يبين الذرات في ثالثة 
أبعـاد كما في النموذج؛ لذا تأكد مـن أن تكون البروتونات 

والنيوترونات متقاربة في النموذج. 
  جيب أن متاثل الرسوم ما يف الدرس.

 إجابة محتملـة: يمكن تحريك كـرات الصلصال الصغيرة   إجابة محتملـة: يمكن تحريك كـرات الصلصال الصغيرة 
.من ذرةٍ إلى أخر


 إجابة حمتملة: الذرات أصغر • 

أجزاء العنرص. تتكون جزيئات املركبات من ذرتني أو أكثر، 
وغالبًـا ما يكون هلا خصائص ختتلف عن خصائص الذرات 

املكونة هلا.

 نعم، اجلزيئات تتكون من الذرات، ومعظم • 
حجم الذرة فراغ.

  جمموعة ثنائية               ١٥ دقيقة


 ، ى الجزيئاتِ لُ ما يسمَّ ا تشكِّ اتُ معً ما ترتبطُ الذرّ عندَ
ا.  نُ مـن اتّحـادِ ذرتينِ أوْ أكثـرَ معً وهـيَ دقائـقُ تتكوَّ
اتِ  ويسـتعملُ العلماءُ الرموزَ للتعبيـرِ عنِ ارتباطِ ذرّ
ـه مثالً عبارةٌ عنْ  سُ . فاألكسـجينُ الذي نتنفَّ العناصرِ
ا. يصفُ  تَيْ أكسـجينٍ معً ءٍ يَنتجُ عنِ ارتباطِ ذرَّ يْ ـزَ جُ
ى  العلمـاءُ تركيـبَ الجـزيءِ باسـتخدامِ رموزٍ تسـمَّ
نُ الصيغـةُ الكيميائيةُ من  . تتكـوَّ الصيغـةَ الكيميائيـةَ
حـروفٍ تدلُّ علـى نـوعِ العنصـرِ وأرقامٍ تـدلُ على 
. ويعبَّـرُ عنْ جـزيءِ األكسـجينِ مثالً  عـددِ الـذراتِ
بالصيغـةِ الكيميائيـةِ (O2)، وهوَ حـرفٌ مأخوذٌ من 
كلمةِ األكسـجينِ باللغة اإلنجليزيةِ، ويدلُّ على نوعِ 
، والرقمُ الصغيرُ المكتوبُ في أسفلِ الحرفِ  العنصرِ
منَ الجهةِ اليمنى يـدلُّ على عددِ الذراتِ في جزيءِ 

 . . العنصرِ العنصرِ
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ـا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبِّـي هذه األسـئلة احتياجـات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف ما عدد ذرات األكسـجين في جزيء األكسجين؟ 

ذرتان.

إثــــــراء ما شحنة نواة الذرة؟ موجبة.








← 

لتصنيف األشـياء، ناقـش الطالب في كيفية اسـتخدام صفاتها 
وخصائصها، ثم اسأل:

مـا اخلصائص التي تُسـتخدم يف تصنيـف الكتب يف املكتبة؟  �
إجابـة حمتملـة: تصنـف بحسـب اسـم املؤلف أو بحسـب 

املوضوع.

مـا اخلصائص التـي تُسـتخدم لتصنيف احليوانـات؟ إجابة  �
حمتملة: هلا عمود فقري أو ليس هلا عمود فقري.

مـا اخلصائـص التـي تسـتخدم لتصنيـف العنـارص؟ إجابة  �
ف بحسـب حالتهـا  تفاعالهتـا، وتصنـَّ حمتملـة: بحسـب 
الفيزيائيـة يف درجـة حـرارة الغرفـة إىل صلبـة أو سـائلة أو 

غازية، تصنف إىل فلزية وال فلزية وشبه فلزية.

أخـرب الطـالب أهنم سـوف يتعلمون يف هذا الـدرس كيف  �
تصنف العنارص يف اجلدول الدوري.

← 

ناقـش مع الطالب معنى كلمـة «دوري»، ووضح لهم أن هناك 
أحداثًـا تتكـرر بشـكل منتظـم، ومنها فصول السـنة وسـاعات 
اليـوم، ثم اطلب إليهم إعطاء أمثلةٍ علـى أحداث دورية. إجابة 

محتملة: أشهر السنة، حصص العلوم األسبوعية.

   
. في عام ١٨٩٦م قامَ  كلُّ عنصرٍ كيميائيٍّ لهُ اسمٌ ورمزٌ
العالـمُ مندليفُ بكتابةِ أسـماءِ العناصرِ على بطاقاتٍ 
ه ذلكَ إلى اكتشافِ  . وقادَ بَها منَ األخفِّ إلى األثقلِ ورتّ
. رتّبَ  رُ بشـكلٍ دوريٍّ أنّ خصائـصَ العناصـرِ تتكـرَّ
. ي الجدولَ الدوريَّ مِّ مندليفُ العناصرَ في جدولٍ سُ

فِ خصائصَ جديدةٍ للعناصرِ  ـنَ العلماءُ منْ تعرُّ تمكَّ
وا منَ اكتشـافِ عناصرَ جديدةٍ؛  نُ المعروفةِ، كما تمكَّ
هم إلى إعـادةِ ترتيبِ العناصـرِ في الجدولِ  ـا دفعَ ممَّ
، إلـى أن ظهـرَ علـى النحوِ  الـدوريِّ مـراتٍ عديـدةً
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يعـود فضل السـبق في ترتيب العناصـر في الجدول الـدوري إلى العالم 
ديمتـري مندليـف. بدأ مندليـف ترتيب العناصر بحسـب كتلهـا الذرية، 
واكتشـف أنـه يمكـن التنبؤ بخصائـص العناصر غيـر المعروفـة، إذا قام 
بترتيـب العناصـر بحسـب أعدادهـا الذريـة، ولذلـك أعـاد ترتيبهـا في 
الجدول الدوري بحسـب تسلسـل أعدادها الذرية، وقد سـاعد الترتيب 
ةً في  الجديد على اكتشاف خصائص الغازات النبيلة التي لم تكن مكتشفَ

ذلك الوقت.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين







← 

اطلـب إلى الطـالب النظر إلى الجدول الـدوري، ووضح لهم 
العالقة بين ترتيب العناصر وتكرار الصفات بشكل دوري، كما 

رتَّبها مندليف، ثم اسأل:

هـل اخلارصني Zn فلـز؟ نعم؛ ألن لون املربـع يف اجلدول  �
الدوري أزرق.

مـا صفات الكربون (C)؟ نشـط، حيـرتق، صلب يف درجة  �
حرارة الغرفة، ال فلز.

اطلب إلى الطالب وصف عناصر أخر في الجدول الدوري.


الزئبق فلز، وهو سائل يف درجة حرارة الغرفة (٢٥ ْس). 


 رمـز العنرص يدل عىل اسـم • 

العنرص باللغة اإلنجليزية أو اللغات القديمة.

السـطر •  العنـارص يف  إن   :  إجابـة حمتملـة  
األول تتبع الدورة السادسـة ىف اجلـدول الدوري بعد عنرص 
الالنثانيوم La، وبسبب تشـاهبها الكبري يف اخلواص تقرر أن 
تُوضع يف مربع واحد، ولكن ألن املربع الواحد ال يسـتوعبها 
ضعت يف األسفل مع اإلشارة إىل موقعها احلقيقي وهى  فقد وُ
ا، وكذلك العنارص يف السـطر الثـاين تتبع الدورة  ١٤ عنـرصً

.Ac السابعة من اجلدول الدوري بعد عنرص األكتينيوم
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ـها   تصطــفُّ العناصـرُ فـي الجـدولِ الـدوريِّ بعضُ
. وكلُّ  ى الـدوراتِ بجانـبِ بعـضٍ في صفوفٍ تسـمَّ
عمـودٍ فـي الجـدولِ الـدوريِّ يحتوي علـى عناصرَ 
ها الكيميائيةِ وتسمى مجموعات. تتشابَهُ في خصائصِ

ويمكـنُ تصنيفُ العناصرِ في الجدولِ الدوريِّ بأكثرَ 
مـنْ طريقةٍ. ومنْ هـذهِ الطرقِ تصنيـفُ العناصرِ إلى 

. اتٍ اتٍ وأشباهِ فلزّ اتٍ وال فلزّ فلزّ

 
    

  

     
        

 

 



الجدول الدوري

اطلـب إلـى الطـالب النظر إلى الجـدول الـدوري في الصفحتيـن ٧٦ و٧٧، 
والفـت انتباههم إلى صندوق الهيدروجيـن، وقراءة المعلومات فيه، ثم النظر 

ف داللة اللون. إلى رمز الهيدروجين في مفتاح الجدول الدوري، وتعرُّ

مستو مبتدئ يمكـن للطـالب اإلشـارة إلـى عناصـر الهيدروجيـن 
والبوتاسـيوم والسـليكون في الجدول الدوري، وتحديد ما إذا كانت فلزية أو 

ال فلزية أو شبه فلزية.

مستو عادي يمكن للطالب تحديد مواقع عناصر الليثيوم والبورون 
واألكسجين في الجدول الدوري، واستخدام جمل قصيرة لوصف كل عنصر.

مستو متقدم يمكـن للطـالب اختيار عناصـر فلزية والفلزية وشـبه 
فلزية، واستخدام البيانات في كل صندوق لوصف كل عنصر بجمل تامة.










← 

ص أجسـام داخل غرفـة الصف، ثم  اطلـب إلـى الطـالب تفحّ
اسأل:

مـا املـواد التـي تتكـون منهـا معظـم األجسـام يف الصف؟  �
اخلشب، الفلزات، البالستيك.

هـل تنترش العنارص بالقدر نفسـه يف أجزاء الكون املختلفة؟  �
ا عىل  ا يف الفضاء، أمّ ال؛ اهليدروجـني واهليليوم أكثر انتشـارً
األرض فاألكسـجني واأللومنيـوم والنيرتوجـني واحلديـد 

والكالسيوم واهليدروجني.

ما العنارص التي توجد يف معظم أجسام احليوانات؟ الكربون  �
والفوسـفور  والنيرتوجـني،  واهليدروجـني  واألكسـجني 

وكمية قليلة من الفلور والكربيت.

← 

الدائريـة فـي  إلـى األشـكال  الرجـوع  الطـالب  إلـى  اطلـب 
الصفحـة (٧٨)، ثـم ناقـش معهـم مـا تُشـير إليه حـول وجود 
العناصـر في األرض والغـالف الجوي، واطلب إليهم تفسـير 

محتو كل شكلٍ منها، ثم اسأل:

إذا كان الكربـون صلبًا، وبالرغم من ذلك يوجد يف تركيب  �
بعـض الغـازات يف الغالف اجلـوي، فام الذي تسـتدل عليه 
من وجـود هذا العنـرص يف تركيب بعض الغـازات؟ إجابة 
حمتملـة: ترتبـط ذرات الكربـون بعنـارص أخـر مكونـةً 

جزيئات الغاز.

أيـن يوجد أكرب تركيـز لعنرص األكسـجني؟ يف املحيطات،  �
تتكون املحيطات عىل األرض من ٨٥% أكسجني تقريبًا.

← 

راجـع مفردات الدرس، وكلّف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيمية للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.



ا لمبدأ الفروق الفردية من خالل: لبِّي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً تُ

٢١ ___ ١٠٠  ) من كتلة الغالف اجلوي  ن (   دعـم إضــايف ما العنـرص الذي يكوّ
لألرض؟ األكسجني.

إثــــــراء إن معظـم ذرات اهليدروجـني واألكسـجني يف املحيـط 

موجودة يف جزيئات املاء، فكيف وصلت العنارص األخر إىل املحيط؟ انتقلت 
بفعل األهنار التي تصبُّ يف املحيطات.



   
ا فـي الـفـضــاءِ  أكـثـرُ الـعناصـرِ شـيوعً

 . والهيليـومُ الهيدروجيـنُ  الخارجـيِّ 
لُ هذانِ العنصرانِ نحوَ ٠٫٩٨  ويشكِّ
ا على األرضِ فيعدُّ  . أمَّ منْ كتلةِ الكونِ

ا  الهيدروجينُ منَ العناصرِ الشائعةِ، وخصوصً
في الماءِ، في حينِ يوجدُ الهيليومُ بكمياتٍ قليلةٍ. 

 
عناصـرَ  فـإنَّ  الهيدروجيـنِ  إلـى  باإلضافـةِ 
األكســجينِ والسليكـــــونِ واأللومنيـــومِ 
والنيتروجيـنِ والحديدِ والكالسـيومِ منْ أكثرِ 
. وتبيِّنُ الرسومُ  ا على األرضِ العناصرِ شـيوعً
كميـاتِ هـذهِ العناصـرِ فـي الغـالفِ الجويِّ 
ويعتقـدُ  األرضيـةِ.  والقشـرةِ  والمحيطـاتِ 
نٌ مـنَ الحديدِ  العلمـاءُ أنَّ باطـنَ األرضِ مكوَّ

. لبِ المحاطِ بالحديدِ المنصهرِ الصّ

نُ  ، تتكوَّ وكمـا هـو الحالُ فـي جميـعِ المـوادِّ
. ويأتِي معظمُ  النباتاتُ والحيواناتُ منَ عناصرَ
.  إنَّ نحوَ  األكسـجينِ والهيدروجينِ منَ الماءِ
نُ منَ  ٠٫٦٠ منْ أوزانِ أجسام الحيواناتِ يتكوَّ
نُ معظمُ أجسـامِ الحيواناتِ منْ  المـاءِ! وتتكوَّ
عناصـرِ الكربونِ واألكسـجينِ والهيدروجينِ 
قليلـةٍ  وكميـاتٍ   ، والفوسـفورِ والنيتروجيـنِ 
ا الكالسـيومُ فيوجدُ  . أمَّ منَ الكلورِ والكبريتِ

. الكثيرُ منه في العظامِ واألسنانِ


 


  

















  










  
  
  
 

 

 

 









 

















      
          









  

 
    
       

 

       
         


ل •  ل األكسجني واهليدروجني املاء الذي يشكّ  يشكِّ

معظم تركيب األرض وأجسام احليوانات.

 إجابـة حمتملة: العنارص التـي توجد يف احلالـة الصلبة أكثر من • 
العنارص التي يف احلالتني السائلة أو الغازية؛ فالعنارص األكثر كثافةً توجد أسفل 

الغالف اجلوي، حيث ترتسب يف القرشة األرضية عىل اليابسة، وحتت املاء .






← 

 الذرة. 

  

التفاصيلالفكرة الرئيسة

تتكون مراكـز الذرات من 
نواة حتتوي عىل بروتونات 

ونيوترونات.

تتحرك اإللكرتونات حول النواة.

معظم حجم الذرات فراغ.

 ال؛ ألن عنارص املادة الواحدة قد ترتبط  

بعنارص مواد أخر يرتبط بعضها ببعض أو مع غريها من 
ا. العنارص لتكوين مواد جديدة هلا صفات جديدة أيضً

 (أ) الجزيء  

 ( أ ) الفلزات.  

 وحدة البناء في المادة هي العنصر. 

       
ـا لألشـياء التـي اختارهـا  يجـب أن يتضمـن التقريـر وصفً
الطـالب، والفلـزات المصنوعـة منهـا، واسـتعماالتها فـي 

ا لطريقة الحياة من دونها. حياتهم اليومية، وتصورً

   
يلـزم الحصـول علـى٤٦ كجم مـن األكسـجين النقي٢٠٠ 

كجم من الهواء.

ثالثًا: خامتة الدرس


← 

اطلـب إلـى الطـالب التأمل فـي صـور الـدرس وملخصاتها؛ 
لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس.

    
انظـر التعليمـات الضرورية لعمل المطوية فـي مصادر المعلم 

في آخر الدليل.
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 اطلب إلى الطالب عمل قائمة من خمسة عناصر وردت 
في الدرس.

 اطلب إلـى الطالب عمل قائمـة بالعناصـر الفلزية التي 
وردت في الدرس.

 اطلب إلى الطالب عمل بحث عن العناصر النادرة التي 
يحتاجها جسم اإلنسان للمحافظة على صحة جيدة.






 


: جـوزيف  اكـتشفَ العالِمانِ
برستلي، وكارل فلهام شيله 
ا منَ الغازاتِ  ا جـديدً نـوعً
فـي الهـواءِ، وعندَ دراسـةِ 

 تكونُ  خصائصهِ الحظوا أنهُ عندَ ارتباطِ هذا الغازِ معَ عناصرَ أخرَ
، وهيَ كلمةٌ  وهُ األكسجينَ ، لذا سـمُّ المركباتِ الناتجةَ حمضيةً عادةً

." مضِ نُ الحَ ةٌ مِنْ عبارةٍ يونانيةٍ معناها "مكوّ مشتقّ

 
مـا رتّـب ديمتـري مندليـف بطاقـاتِ العناصـرِ  عندَ
إلنشـاءِ الجدولِ الدوريِّ عـامَ ١٨٦٩م، وجدَ فجوةً 
في ترتيبِها، فشـكَّ فـي أنَّ هناكَ بعـضَ العناصرِ التِي 
ـعَ مندليفُ أنَّ العناصرَ سـوفَ  . توقَّ لمْ تكتشـفْ بعدُ

ها. لؤُ ا ما، وأنَّ الفجواتِ سيتمُّ مَ تُكتشفُ يومً

ا قابالً لالشـتعالِ   عزلَ هنـري كافينديش عنصرً
"، ثمّ أعيدتْ تسميةُ العنصرِ باسمِ الهيدروجينِ  اهُ "الهواءَ المشتعلَ سمّ
نِ الماءِ عندَ  ما اكتشـفَ عالمٌ آخرُ أنَّ هذا العنصـرَ له عالقةٌ بتكوّ عندَ
اهُ هيدروجين، وهوَ عبارةٌ عنْ مقطعينِ  ، لذلكَ سـمّ ه معَ عنصرِ األكسـجينِ اتحادِ

نُ الماءِ. هيدرو- جين، ومعناهُ باليونانيةِ تكوُّ

 

 


�

اطلـب إلى مـن يرغب من الطالب قـراءة مقاطع من األحداث 
في النص وفق التسلسـل الزمني، وبعد قـراءة المقطع الخاص 
 باكتشـاف كل عنصـر، اطلـب إليهـم التفكيـر فـي كيـف أد

اكتشاف العنصر إلى تغيير الجدول الدوري، ثم اسأل:

  ما الذي ساعد العلماء على اكتشاف عناصر جديدة؟ إجابة
محتملة: اكتشـاف تكنولوجيا متقدمة تساعد العلماء على 

اكتشاف العناصر.

  ؟ لماذا؟ نعم؛ ألن هل تتوقع وجود عناصر لم تُكتشف بعدُ
هناك فجوات في الجدول الدوري حتى اآلن.

  ا باسـم العالم أينشـتاين بعد ى العلمـاء عنصـرً  لمـاذا سـمّ
ا  ـا للعالم أينشـتاين وتقديرً موته؟ إجابـة محتملـة: احترامً

إلسهاماته العلمية.

�

ذكـر الطـالب بأنهم عندمـا يصنِّفـون األشـياء، فإنهـم يرتبون 
األشـياء التـي تمتلـك صفاتٍ مشـتركةً فـي مجموعـة واحدة، 
ووضـح للطالب أن الجدول الـدوري صنَّف العناصر التي لها 
صفات مشـتركة في مجموعات، ثم اعـرض الجدول الدوري 
ن يرغب منهم في المشاركة أن يحدد  أمام الطالب، واطلب ممَّ

مواقع العناصر الواردة في النص على الجدول الدوري.

 بعـد ذلـك اطلب إلى الطـالب تحديد المجموعـة التي ينتمي 
إليهـا كل عنصر، والعناصر األخر في المجموعة نفسـها، ثم 

الخصائص المشتركة بين عناصر المجموعة.




يتعرف كيف يتم تسمية وتصنيف العناصر . �

    
   



قراءةٌ علميةٌ االسمُ   

 
مـا رتَّب ديمتري مندليف بطاقاتِ العناصرِ إلنشـاءِ الجدولِ الدوريِّ عـامَ ١٨٦٩م، وجدَ فجوةً في  عندَ

عَ مندليفُ أنَّ العناصرَ سـوفَ  . وتوقَّ ترتيبِهـا، فشـكَّ في أنَّ هنـاكَ بعضَ العناصرِ التِي لمْ تُكتشـفْ بعـدُ

ها. لؤُ ا ما، وأنَّ الفجواتِ سيتمُّ مَ تُكتشفُ يومً

"، ثمّ  اهُ "الهواءَ المشتعلَ ا قابالً لالشـتعالِ سمّ : عزلَ هنري كافينديش عنصرً عامَ ١٧٦٦م، الهيدروجينُ

نِ الماءِ  ما اكتشفَ عالمٌ آخرُ أنَّ هذا العنصرَ له عالقةٌ بتكوّ أعيدتْ تسميةُ العنصرِ باسمِ الهيدروجينِ عندَ

اهُ هيدروجين، وهوَ عبارةٌ عـنْ مقطعينِ هيدرو- جين،  ، لذلكَ سـمّ عنـدَ اتحادِه معَ عنصرِ األكسـجينِ

. نُ الماءِ ومعناهُ باليونانيةِ تكوُّ

ا  : جـوزيف برسـتلي، وكارل فلهام شيله نـوعً : اكـتشـفَ العالِمانِ عامَ ١٧٧٢- ١٧٧٤م، األكسـجينُ

، وعندَ دراسـةِ خصائصهِ الحظـا أنهُ عندَ ارتباطِ هذا الغـازِ معَ عناصرَ  ا مـنَ الغازاتِ في الهواءِ جـديـدً

نْ عبارةٍ يونانيةٍ  ةٌ مِ ، وهيَ كلمةٌ مشتقّ وهُ األكسجينَ ، لذا سمُّ  تكونُ المركباتِ الناتجةَ حمضيةً عادةً أخرَ

." مضِ نُ الحَ معناها "مكوّ

رِ  نْ حجَ لَ هذا العنصـرِ مِ مُ همفري ديفـي وعلماءُ آخـرونَ فَصْ : اسـتطاعَ العالـِ عـامَ ١٨٠٨م، البـورونُ

ا بأسماءٍ  رفَ قديمً ؛ وهوَ ملحٌ عُ جُ منها ملحُ البوركسِ ، وهوَ االسمُ العربيُّ للصخورِ التي يُستخرَ البورقِ

يَ العنصرُ البورونَ نسـبةً إلى  ـمّ ، وقدْ سُ هُ في التحنيطِ عندَ قدماءِ المصريينَ ، واشـتُهرَ اسـتخدامُ مختلفةٍ

جُ منها. االسمِ العربيِّ للحجارةِ التي يُستخرَ

ا العنصرَ بدراسةِ الحطامِ الناتجِ عنِ انفجارِ القنبلةِ  عامَ ١٩٥٢م، أينشتنيوم: اكتشفَ فريقٌ منَ العلماءِ هذَ

ا العنصرُ فترةً قصيرةً قبلَ  ا للعالمِ ألبرت أينشتاين. ويوجدُ هذَ ا االسمِ تقديرً هُ بهذَ وْ . وسـمَّ الهيدروجينيةِ

. لَ إلى عناصرَ أخرَ أنْ يتحوَّ








 - استطاعَ العالِمُ همفري ديفي 
 ، رِ البورقِ لَ هذا العنصرِ مِنْ حجَ وعلماءُ آخرونَ فَصْ
جُ منها ملحُ  وهوَ االسمُ العربيُّ للصخورِ التي يُستخرَ
هُ  ا بأسماءٍ مختلفةٍ، واشتُهرَ استخدامُ رفَ قديمً ؛ وهوَ ملحٌ عُ البوركسِ
يَ العنصرُ البورونَ  ـمّ ، وقدْ سُ فـي التحنيطِ عندَ قدماءِ المصريينَ

جُ منها. نسبةً إلى االسمِ العربيِّ للحجارةِ التي يُستخرَ

 اكتشفَ فريقٌ 
ا العنصرَ بدراسـةِ  مـنَ العلماءِ هذَ
الحطـامِ الناتجِ عنِ انفجارِ القنبلةِ 

ا للعالمِ  ا االسمِ تقديرً هُ بهذَ وْ الهيدروجينيةِ. وسمَّ
ا العنصرُ لوقتٍ قصيرٍ  ألبرت أينشتاين. يوجدُ هذَ

. لَ إلى عناصرَ أخرَ قبلَ أنْ يتحوَّ

ا زالـتْ عمليةُ  ؛ فمَ الجـدولُ الـدوريُّ لمْ ينتـهِ بعدُ
. ففِي الخمسةِ والسبعينَ  إضافةِ العناصرِ مسـتمرةً
ا  ا جديدً ـا الماضيةِ أضيفَ أكثرُ مـنْ ٢٥ عنصرً عامً
ي أنَّ كلَّ ثالثِ  ا يعنـِ . وهذَ إلـى الجدولِ الـدوريِّ
ا  . لوْ اكتشفتَ عنصرً سنواتٍ يكتشفُ عنصرٌ واحدٌ

يهِ؟ ا تسمِّ ا فماذَ جديدً

أكتُب عن
      
      
       


←        

     
←        

   



اشـتقاق أسـماء العناصر: ارسـم على اللوح جدوالً من ٣ أعمدة، عنون 
العمود األول بأسـماء أماكن واكتب فيه األسماء التالية: أوروبا، بولندا، 
كاليفورنيا، وعنون العمود الثاني بأسـماء أشـخاصٍ واكتـب فيه: نوبل، 
ماري كوري. ثم اكتب أسـفل الجدول أسماء العناصر التالية: نوبوليوم، 
أيروبيوم، كاليفورنيوم، بولونيوم، كوريوم، واطلب إلى الطالب اكتشاف 

مصدر تسمية كل عنصر، وكتابة فقرة يعبِّر فيها عن نتائجه. 

مستو مبتدئ يكتـب الطالب اسـم العنصر، ويُشـير إلى تسـميته 

. نسبةً إلى مكانٍ أو شخصٍ

مستو عادي يكتـب الطالب اسـم العنصر واسـم الشـخص أو 

المكان المنسوب إليه العنصر.
مستو متقدم يكتب الطالب اسـم العنصر، ويوضح العالقة بين 

المكان أو االسم المنسوب إليه.

     
١٤؛  التخطيطـي  ـم  المنظّ اسـتخدام  علـى  الطـالب  شـجع 
نـص  فـي  الـواردة  المعلومـات  تنظيـم  علـى  لمسـاعدتهم 

"استكشاف العناصر"
ا غازيًّا يف عـام ١٧٦٦، . ١ اهليدروجـني الـذي صنـف عنـرصً

واألكسجني الذي صنف كذلك يف عام ١٧٧٢.
العنـارص حتمـل أسـامء تصـف خصائصهـا مثـل . ٢ بعـض 

اهليدروجني واألكسجني.
يت نسـبةً إىل علـامء مثل أينشـتنيوم، . ٣ ـمِّ بعـض العنـارص سُ

ي نسـبةً إىل الصخور التي استُخرج منها مثل  ـمِّ وبعضها سُ
البورون.
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   

      
 : ني على ملءِ الفراغاتِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

  
١ .. تشتركُ     الفلزاتُ     في خاصيةِ اللمعانِ
اتُ موصلةٌ           للكهرباء           و           الحرارة           .. ٢ الفلزّ
؛ ألنَّها     قابلة للطرق والسحب          .. ٣ اتِ يسهلُ تشكيلُ الفلزّ
اتِ في الطبيعةِ في الحالةِ             الصلبة            .. ٤ توجدُ معظمُ الفلزّ
اتٍ منْ حولِها. . ٥ ضةً للهواءِ فإنَّها             تتآكلُ            ؛ بسببِ اتّحادِها بالالفلزّ اتُ معرّ ما تُتركُ الفلزّ عندَ

     
٦ .. ؛ ألنهَّ          قوي             ومرنٌ اتُ - ومنها الحديدُ - مفيدةٌ في حياتِنا؛ فهو يُستعملُ في أعمالِ البناءِ الفلزّ
؛ ألنَّه موصلٌ جيدٌ             للكهرباء          .. ٧ ويُستعملُ النحاسُ في صناعةِ األسالكِ الكهربائيةِ

        
٨ .. اتُ غيرُ           موصلة          للكهرباءِ الالفلزّ
اتِ فإنَّها غالبًا           تنكسر           أو             تتفتت             . . ٩ عندَ محاولةِ ثنيِ الالفلزّ

      
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   

      
  

مثِّلها فيما يلي: أضعُ رمزَ الكلمةِ أمامَ الوصفِ الذي يُ

   

 

ا، فمنْ أَنا؟ . ١ ةٌ صلبةٌ المعةٌ أوصلُ الكهرباءَ جيّدً أنا مادَّ  
، فمنْ أَنا؟. ٢ ، ال أحبُّ التفاعلَ معَ عناصرَ أُخرَ أنا منَ العناصرِ النادرةِ الخاملةِ  
، فمنْ أَنا؟. ٣ اتِ في الجدولِ الدوريِّ اتِ والالفلزّ مكاني بينَ الفلزّ  
، فمنْ أَنا؟. ٤ ، وبسببِي يستطيعُ الناسُ صنعَ األسالكِ النحاسيّةِ اتِ أنا خاصيَّةٌ للفلزَّ  
، فمنْ أنا؟ . ٥ ، إذا حاولْتَ ثنيي فإنَّني أنكسرُ أوْ أتفتَّتُ أنا موصلٌ رديءٌ للكهرباءِ  
نُ الصدأَ على . ٦ ، فأكوِّ اتِ ، وتتّحدُ بالالفلـزّ ضةً للهواءِ اتُ معرّ ما تُتركُ الفلـزّ   أنـا ظاهرةٌ تحدثُ عندَ

، فمنْ أَنا؟ الحديدِ
، ولكنِّي أقلُّ . ٧ اتِ ، أوصلُ الكهرباءَ والحرارةَ بكفاءةٍ منَ الالفلزّ   أنا خاصيَّةٌ تمتازُ بها أشباهُ الفلزاتِ

، فمنْ أَنا؟ اتِ كفاءةً منَ الفلزَّ

د   

ز   

هـ    

ح   

ج   

أ    

ب

      
   



االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

      
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ

 

  

. ومعظمُ  ا على خصائصِ العناصرِ اتٍ اعتمادً اتٍ وأشـباهِ فلزَّ اتٍ وال فلزَّ يصنّفُ العلماءُ العناصرَ إلى فلزَّ

 ، اتُ       الكهربـاء       والحرارةَ . وتُوصـلُ الفلزّ ها المعةً الفلـزات       يمكـنُ صقلُهـا حتّـى تصبحَ سـطوحُ

ويمكنُ ثنيُها بسببِ         قابليتها للطرق والسحب     .

اتُ مواد عازلة  ها         معتمـة     . والالفلزّ ، وسـطوحُ اتِ اتُ فلها خصائصُ    معاكسـة      للفلزَّ ـا الالفلـزَّ أمَّ

 . وليستْ موصلةً للكهرباءِ والحرارةِ، وإذا تمَّ ثنيُها فإنَّها       تنكسر          أو تتفتّتُ

اتِ موادُّ  اتِ و الالفلزات    . وأشباهُ الفلزّ اتِ لها خصائصُ تقعُ بينَ خصائصِ الفلزَّ في حينِ أنَّ أشباهَ الفلزّ

 . اتِ اتِ ولكنْ أقلَّ منَ الفلزّ شبهُ موصلةٍ توصلُ الكهرباءَ بطريقةٍ أفضلَ منَ الالفلزّ


    

االسمُ   أقرأُ الشكلَ

   
ني على قراءةِ  ، أستخدمُ مفاتيحَ العناصرِ واألمثلةَ لتساعدَ ا منَ الجدولِ الدوريِّ يمثّلُ الجدولُ أدناهُ جزءً

 . هذا الجدولِ

   
 

 
  

 

       

    
 
 
 

H
 •  

Si
 •   
 • 

C
 •   
 •

Fe
 •   
 •

    

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالجدولِ

؟. ١ ماذا يمثّلُ الحرفُ أو الحرفانِ باللغةِ اإلنجليزيةِ داخلَ كلِّ صندوقٍ

ه؟. ٢ لماذا يوجدُ البوتاسيومُ والحديدُ في  الصفِّ نفسِ
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1

Li


3

Na


11
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11

K


19

Rb


37

Cs


55

Fr
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Be


4

Mg
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Ca
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Sr


38

Ba
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Ra


88

Sc
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Y


39

La
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Ac


89

Ti
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Zr


40

Hf


72

Rf


104

V
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Nb


41

Ta


73

Db


105

Cr
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Mo


42

W


74

Sg


106

Mn
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Tc
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Re


75

Bh


107

Fe


26

Ru


44

Os


76

Hs


108

Co
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Rh


45

Ir


77

Mt


109

Ni


28

Pd


46

Pt


78

Cu


29

Ag


47

Au
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Zn


30

Cd


48

Hg


80

Ds


110
Rg
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Uub


112
Uut


113
Uuq


114
Uup


115
Uuh


116
Uus


117
Uuo
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B


5
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Ga


31

In


49

Tl
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C


6

Si


14

Ge


32

Sn


50

Pb


82

N


7

P


15

As


33

Sb


51

Bi


83

O


8

S
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Se


34

Te


52

Po


84

F


9

Cl
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Br


35

I
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At


85

He


2
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2

Ar


18

Kr


36

Xe


54

Ce


58

Th


90

Pr


59

Pa


91

Nd


60

U


92

Pm


61

Np


93

Sm


62

Pu


94

Eu


63

Am


95

Gd


64

Cm


96

Tb


65

Bk


97

Dy


66

Cf


98

Ho


67

Es


99

Er


68

Fm
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Tm
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Md
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Ti
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No


102

Lu


71

Lr
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Rn
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يصـف خصائص الفلزات والالفلزات وأشـباه  �
الفلزات.

ا أو شـبه  � ا أو ال فلزًّ د مـا إذا كان العنرص فلزًّ حيـدِّ
. فلزٍّ

www.obeikaneducation.com :أرجع إلى      
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اختبارُ الدرسِ الثاني االسمالتاريخ
            

؟ . ما أهميّةُ عنصرِ السليكون بوصفهِ شبهَ فلزٍّ لإلنسانِ التفكيرُ الناقدُ

١ . : تعني قابليّةُ الطرقِ والسحبِ للفلزاتِ
توصيلَ الكهرباءِأ. 

ِب.  عكسَ الحرارةَ

سهولةَ التشكيلِ ج. 

الطفوَ في السوائلِد. 

الغازُ الذي يُسـتخدمُ في تعقيمِ مياهِ الشربِ . ٢
هو:

األكسجينُأ. 

الهيليومُب. 

الكلورُج. 

األرجونُد. 

؟ . ٣ اتِ ا يأتي منْ أشباهِ الفلزّ أيٌّ ممّ
األكسجين أ. 

السليكون ب. 

الفلورج. 

النحاس د. 

؟. ٤ ا يأتي منَ الغازاتِ النبيلةِ أيٌّ ممّ
ثاني أكسيد الكربونأ. 

األرجونب. 

الهيدروجينج. 

األكسجين د. 

ا في تطور  عنصر السليكون من أشباه الفلزات، ويدخل في صناعة شرائح أجهزة الحاسوب التي تُعدّ أساسً

ات اإللكترونية، حيث تتيح إجراء العمليات الحسـابية ورسـم الصـور والترجمة من لغة إلى  صناعة المعدّ

.أخر



    
. أثنـي أحــدَ   ألبـسُ النظـاراتِ الواقيـةَ لحمايـةِ عينـيَّ   

أطــــرافِ مشـبكِ الـورقِ نحــوَ ٩٠°، ثـمّ أعيـدُ ثنيـهُ إلـى وضعه 

. بُ العملَ نفسهُ معَ سلكٍ نحاسيٍّ . أجرّ األصليّ

 كـمْ مرةً يجـبُ أن أكـررَ الخطوةَ ١ قبلَ أنْ ينكسـرَ مشـبكُ    

؟ أجدُ عددَ مراتِ الثنيِ المطلوبةِ  ، وكذلكَ السـلكُ النحاسيُّ الورقِ

لكسرِ كلٍّ منهما.

النحاسيُّمشبكُ الورقِ السلكُ

لُ النتائجَ بعدَ محاولةِ خدشِ كلٍّ منهما  ؟ أسجّ : مشبكُ الورقِ أمِ السلكُ النحاسيُّ  أيُّهما يخدشُ اآلخرَ

. لآلخرِ
 

 

رُ استنتاجي. ؟ وأيُّهما كانَ أكثرَ قـابـلـيـةً للتشكــيـل؟ أفسّ  أيُّ الفلزينِ كانَ أكثرَ قساوةً  

 

 

 






 مشبكٍ ورقيٍّ• 
سلكٍ نحاسيٍّ• 
نظاراتٍ واقيةٍ• 

  

    




     

الهدفُ
ا مصنوعةً من موادّ فلزيةٍ  في هذا النشاطِ سوفَ أالحظُ وأصفُ أجسامً

هَ  فَ أوجُ قارنُ بينَها ألتعرَّ ا أخر مصنوعةً من موادّ الفلزيةٍ ثمَّ أُ وأجسامً

دَ الصفاتِ  هِ واالختالفِ بينَ كلٍّ منها. ثم أصفُ كلَّ جسمٍ ألحدِّ التشابُ

. التي تظهرُ فيه بشكلٍ واضحٍ والصفاتِ التي ال تظهرُ بشكلٍ واضحٍ

الخطواتُ

.  أرسمُ جدوالً لتسجيلِ مالحظاتي كما في الجدولِ أدناهُ

الحراريُّ أواللمعانُالتوصيلُ القابليةللتشكيلالبريقُ

قضبانٌ بالستيكيةٌ

معدنيةٌ قضبانٌ

زجاجيةٌ قضبانٌ

 فوالذيةٍ ربطٍ أسالكُ

األسنانِ تنظيفِ عيدانُ

المادة المستعملة

 • ، قضبانٍ بالستيكيةٍ
وفلزيةٍ، وزجاجيةٍ.

ورقِ ألومنيومَ .• 
 •. أوراقٍ
نظاراتٍ واقيةٍ.• 
أسالكِ ربط فوالذيةٍ • 

. مغلفةٍ بالبالستيكِ
 •. عيدانِ تنظيفِ األسنانِ

  

الخاصية المستعملة


    

أقرأُ الصورةَ االسمُ   

      

     
فُ العناصرَ فيها. . أنظرُ إلى الصورةِ وأتعرَّ حُ الصورةُ أدناهُ حاالتِ العناصرِ الالفلزيةِ توضّ

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

؟ . ١ ما الحاالتُ التي تظهرُ في الصورةِ للعناصرِ الالفلزيةِ
 غاز، صلب، سائل

 

ما العناصرُ الظاهرةُ في الصورةِ؟. ٢
الكلور، البروم، اليود

؟. ٣ ما األلوانُ التي تظهرُ عليها هذه العناصرُ في حالتِها الطبيعيةِ
البروم: أحمر.           اليود: أسود. الكلور: أصفر مخضر. 



  


 


 

 

استقصاءٌ مبنيٌّ 

      
  

نُ فرضيةً أكوّ
هلْ تعدّ بعضُ الموادّ أفضلَ توصيالً للتيارِ الكهربائيّ منْ غيرها ؟ ماذا يحدثُ 

عندَ استعمالِ مادةٍ رديئةِ التوصيلِ في دائرةٍ كهربائيةٍ؟ وهلْ يتغيرُ سطوعُ 

؟ أكتبُ فرضيَّتي على النحوِ التالي: "إذا قلّتْ درجةُ التوصيلِ  المصباحِ

" ... للتيارِ الكهربائيّ في دائرةٍ كهربائيةٍ فإنّ سطوعَ المصباحِ الكهربائيّ
 

 

أختبرُ فرضيتي

، وأثبتُ المصباحَ على ماسـكِ    أثبتُ البطاريةَ على ماسـكِ البطاريةِ

 . المصباحِ

، بوصلِ سـلكٍ بينَ أحـد طرفيْ    أعمـلُ دائـرةً كهربائيـةً

، وأصلُ  ماسـكِ البطاريةِ وأحدِ طرفيْ ماسكِ المصباحِ

ا ثانيًا بينَ أحدِ طرفيِ الشريحةِ النحاسيةِ والطرفِ  سـلكً

ا ثالثًا بالطرفِ  . ثمّ أصلُ سـلكً اآلخـرِ لماسـكِ البطاريةِ

الثاني لماسكِ المصباحِ .

بطاريةٍ• 

ماسكِ بطاريةٍ• 

مشابكِ أسالكٍ• 

أسالكِ توصيلٍ• 

مصباحٍ كهربائيٍ• 

ماسكِ المصباحِ• 

عيناتٍ منَ • 
النحاسِ

والحديدِ

والخشبِ والجرافيتِ

  

سالكِ توصيلٍ

يناتٍ منَ 






 

 ،  أغلـقُ الدائـرةَ الكهربائيةَ بوصـلِ طرفِ السـلكِ الثالثِ بالطرفِ اآلخرِ للشـريحةِ النحاسـيةِ  

، وهيَ المتغيرُ التابعُ . وأالحظُ شدةَ سطوعِ المصباحِ

رُ الخطـواتِ مـعَ الموادِّ األخـر. وأالحظ   أكـرّ  

. النتائجَ وأسجلها؛ حيثُ يعدُّ نوعُ المادةِ المتغيرَ المستقلَّ

القصديرُالحديدُاأللمنيومُالنحاسُ

.  أرتّبُ الموادَّ بحسبِ درجةِ توصيلها للتيارِ الكهربائيِّ منَ األكثرِ إلى األقلِّ توصيالً  

 

أستخلصُ النتائجَ 

 هـلْ يمكنُ اعتبـارُ إضاءةِ المصبـاحِ دليالً علـى التوصيلِ الكهربائـيِّ للمادةِ؟ لماذا يسـتعملُ   

؟  النحاسُ في صناعةِ األسالكِ الكهربائيةِ
 

 

 

 هلْ تدعمُ هذهِ النتائجُ فرضيتي؟

 

 












 




 يصف خصائص الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات. �

� . ا أو شبه فلزٍّ ا أو ال فلزًّ  حيدد ما إذا كان العنرص فلزًّ

 اطلب إلى الطالب مشـاركة اسـتجاباتهم لعبارات وسـؤال 
«أنظر وأتساءل؟»، ثم اسأل:

ما اخلصائص التـي جتعل من الفلزات مواد نافعة؟ إجابة  �
حمتملـة: التوصيـل للحـرارة والكهربـاء، املغناطيسـية، 

املرونة، القوة، القساوة، اللمعان.

اكتب األفكار على السبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم شائعة غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.

             
      

     

 

  
 



: تقديم الدرس أوالً
← 

اعـرض على الطالب عينات لمواد فلزيـة، وأخبرهم أنها أمثلة 
على مجموعة مواد تسمى الفلزات، ثم اسأل:

مـا اخلصائص التـي يمكـن أن تتخيَّلها عندما تسـمع كلمة  �
فلز؟ إجابة حمتملة: اللمعان والصالبة واملرونة.

ا من الفحم والكربيت، ثم اسأل: � اعرض عىل الطالب قطعً

كيـف ختتلف هـذه العنارص عـن الفلزات؟ إجابـة حمتملة:  �
ة قابلة للكرس وباهتة اللون. هشَّ

كيـف ختتلف العنارص التـي توجد يف اهلواء عـن الفلزات؟  �
إجابة حمتملة: توجد يف احلالة الغازية.

في هذا الدرس، وضح للطالب أنهم سيستخدمون الخصائص 
المختلفة للعناصر في تصنيفها إلى فلزات، والفلزات، وأشـباه 

فلزات.


أخبـر الطالب أنهم سـيجدون أن الفلزات والالفلزات وأشـباه الفلزات 
لها خصائص مميـزة، لكن ال يمكن االعتماد على اختبار خاصيةٍ واحدةٍ 
فقط، بل يجب أن يتم اختبار خصائص أخر لمعرفة ما إذا كانت المادة 

ا أو شبه فلز. ا أو ال فلزًّ فلزًّ

فمثـالً نجـد أن الكربـون يوصـل الكهربـاء، وإن كان بدرجـة ضعيفـة، 
وهـذه الخاصيـة من خصائص الفلزات، على الرغـم من أن الكربون من 

الالفلزات. 









الختبار التوصيل الحراري لمادةٍ ما، ضعها في مكان مشـمس، 
أو تحت مصباح مضيء. تُجر هذه التجارب من خالل العمل 
في مجموعات صغيرة، أو على مسـتو الصف كله وبمشاركة 

عدد من الطالب، في صورة عرض توضيحي.

 يجمـع الطـالب بيانـات من خـالل إجـراء التجارب 
ويستخدمونها في تصنيف المواد إلى فلزات أو الفلزات.



   القضبان الفلزية، ورقائق األلومنيوم.

  رقائق األلومنيوم.
  أسالك الربط الفوالذية.

  اطلـب إلـى الطـالب إضافـة مالحظاتهـم إلى 
جداول بياناتهم.

    إجابة محتملة: الفلزات مرنة، المعة، وموصلة 
ـا الالفلـزات فلهـا خصائـص مضادة  جيـدة للحـرارة. أمّ

لخصائص الفلزات.



ا لعـدة فلـزات باالختبارات  يجـب أن تتضمن الخطـط اختبارً
نفسـها، ثـم المقارنـة بيـن النتائـج. خصائص جميـع الفلزات 
متشابهة، لكنها تتنوع. بعض الفلزات أفضل توصيالً من غيرها 

. من الفلزات. عدد قليل من الفلزات هشٌّ



لـد الطالب اآلن مجموعة من خصائص الفلزات؛ لذا اطلب 
إليهم البحث عن خصائص أخر مثل قابلية الطرق والسحب، 
 ،وتصميـم طريقةٍ الختبار هذه الخصائـص على فلزاتٍ أخر

وتأكد من وجود خطط لديهم قبل بدء العمل.
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 مجموعات صغيرة ٣٠ دقيقة

م التقدير التالي لتقويم أداء الطالب: لَّ يُستخدم سُ

  (١) ينفذ خطوات العمل بدقة. 
(٢) يأخذ في الحسبان احتياطات السالمة في المختبر. 

(٣) يحدد خصائص كل مادة بوضوح. 
(٤) يلخص خصائص الفلزات والالفلزات، ويناقشها مع 

زمالئه.

 ينفذ ثالث مهام بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







ثانيًا : تنفيذ الدرس


ص الصور والرسوم   اطلب إلى الطالب تفحّ
التوضيحية في كل جزء من الدرس، واسـألهم عن الخصائص 

التي يعتقدون أنها تصف العناصر المختلفة.

اطلب إلـى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 اطلب إلـى الطالب مراجعة المفردات، وتحديد ما 
إذا كانـت تصف الفلز أو الالفلز. جميعهـا تتعلق بالفلزات، ما 
عدا شـبه الموصلة التي تتعلق بأشـباه الفلزات، ثم اطلب إليهم 
ذكر مفردات أخر شـبيهة. إجابة محتملة: قابليتها للتشـكيل، 

التآكل. ناقش معهم ما تعنيه هذه الكلمات.

  المقارنة 

إلـى الطـالب تعبئـة  اطلـب 
المنظـم التخطيطـي١٠ بعـد 
قـراءة كل صفحتين، ويمكن 

االستعانة بأسئلة «أختبر نفسي» لتحديد أوجه المقارنة.


← 

اطلـب إلى الطالب ذكر أسـماء عناصر سـبق لهم دراسـتها أو 
استعمالها، ثم اسأل:

أيُّ الفلزات معروفة لك؟ إجابة حمتملة: النحاس، الذهب،  �
الفضة.

مـا خصائـص هـذه املـواد التـي عـىل أساسـها صنفتهـا إىل  �
فلـزات؟ إجابة حمتملة: تتميز باللمعان، والقسـاوة، توصل 

احلرارة والكهرباء. يمكن إعادة تشكيلها دون أن تنكرس.

 

  
للعناصـرِ الكيميائيـةِ صفاتٌ متعددةٌ تختلفُ مـنْ عنصرٍ إلى 
؛  . ويصنِّـفُ العلمـاءُ العناصـرَ فـي مجموعـاتٍ ثالثٍ آخـرَ
هِ فـي صفاتِها. وهـذهِ المجموعاتُ هي  ا على التشـابُ اعتمـادً
لُ الفلزاتُ  . وتشـكِّ اتِ ، وأشـباهُ الفلزّ اتُ ، والالفلزّ اتُ الفلـزَّ

. ٣ العناصرِ
٤ نحوَ 

تقـعُ الفلـزاتُ في الجانبِ األيسـرِ واألوسـطِ مـنَ الجدولِ 
ا الحديـدُ واأللومنيومُ  . ومنْ أشـهرِ الفلزاتِ شـيوعً الدوريِّ

. والنحاسُ والفضةُ والذهبُ

 ، ها اللمعانُ ، أهمُّ  تشـتركُ الفلزاتُ في مجموعةٍ منَ الصفاتِ
، وسـهولةِ تشكيلِها  والقابليةُ للتوصيلِ الحراريِّ والكهربائيِّ

. حبِ رقِ والسَّ بسببِ قابليتِها للطّ

           
    

           
        

           

   ←
    

 

←
    


 

  ←


 

إن ١جـم مـن الذهـبِ يمكـنُ ترقيقـهُ 
نَ مساحةً مقدارها ١ م٢ . ليكوِّ

  


السليكون عنصر يشترك مع الكربون في بعض الخصائص، أما السليكات 
فهي نوع من الجزيئات تحتوي على سالسل من السليكون واألكسجين 
مع مجموعـات جانبية متعددة تحدد خصائصها، والسـليكات عادة غير 
ملونة، وثابتة في درجات الحرارة العالية، وموصلة للكهرباء، وتستخدم 

مواد مانعة لالحتكاك، والصقة..

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين






 توجـدُ جميعُ الفلـزاتِ في الحالـةِ الصلبـةِ إال الزئبقَ الذي 
 ، يوجدُ في الحالةِ السائلةِ. ويعدُّ الكرومُ أكثرَ الفلزاتِ قساوةً

. ها ليونةً في حينِ يعدُّ السيزيومُ أكثرَ

؛ نتيجةَ  ضُ للتآكلِ في البيئـةِ الخارجيةِ  بعضُ الفلـزاتِ تتعرَّ
، ومـنْ ذلـكَ تـآكلُ الحديـدِ بفعلِ  اتِ لِهـا مـعَ الالفلـزَّ تفاعُ
ها  ها بالتآكلِ بحسـبِ نشاطِ دأِ. تختلفُ الفلزاتُ في تأثرِ الصَّ
) الموجودةِ في  في التفاعلِ مع العناصر األخر (الالفلزاتِ

. ا هي األسرعُ تآكالً البيئةِ. وتكونُ الفلزاتُ األكثرَ نشاطً

ها من التفاعلِ مع األكسـجينِ عن   بعضُ الفلزاتِ يمكنُ منعُ
ها تحتَ الكيروسين مثل الصوديوم والبوتاسيوم  طريقِ حفظِ

  . ها الكيميائيِّ لشدةِ نشاطِ

 
      

         
        

     

   

    

 

← 

قد يظن الطالب أن زيادة مسـاحة النحاس عند طرقها يزيد من 
كميـة النحاس، وضـح للطالب أن كتلة النحـاس لم تتغير بعد 

الطرق، ولكن تغير شكلها وسمكها.

نَ  إن ١جـم من الذهبِ يمكـنُ ترقيقهُ ليكوِّ
مساحةً مقدارها ١ م٢ .

← 

القابليـة للطـرق والسـحب: وضح للطـالب أن الفلـزات إذا 
رقت باملطرقة فإهنا ال تنكرس؛ أي أهنا قابلة للطرق، وأنه يمكن  طُ
ترقيقها بالطرق أو تشـكيلها عىل شـكل أسـالك رقيقـة، أي أهنا 

قابلة للسحب.

التآكل: ناقـش مـع الطـالب معنـى كلمـة التـآكل، وأن تـآكل 
ن طبقة سـهلة التفتُّت عىل سـطح الفلز،  الفلـزات عبارة عن تكوّ
وذلـك عنـد تفاعله مـع الالفلـزات، ووضح للطـالب أن صدأ 
احلديـد هو أحد األمثلة عىل تآكل الفلـزات، وبنيِّ هلم أن احلديد 

(فلز) يتفاعل مع األكسجني (ال فلز) فينتج صدأ احلديد.


للحـرارة •  التوصيـل  التشـابه:  حمتملـة:  إجابـات   

والكهرباء، واللمعان، واملرونة، وقابلية الطرق. االختالف: 
يف اللون، والقساوة، والنشاط الكيميائي.

 الفلزات األكثر قسـاوة تكـون أكثر مقاومة • 
للتشـكل، واخلصائـص التـي حتمـي الفلز مـن اخلدش هي  

نفسها التي متنعه من الطرق، أو االنحناء، أو التشكل.

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبِّـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

خصائـص  عـن  البحـث  الطـالب  إلـى  دعـم إضــايف اطلـب 

ا يتضمن خاصية الطرق والسـحب التي تمت  وا تقريرً الذهـب، وأن يعدّ
دراستها.

إثــــــراء اطلب إلى الطالب طالء أو دهان نصف مسـمار 

الحديد ووضع المسمار في مكان دافئ ورطب مدة أسبوع، ثم المقارنة 
بيـن الجزأين: المطلي وغيـر المطلي. واطلب إليهم كتابـة تقرير يبيِّنون 
فيه هل سـاعد الدهان أو الطالء على منع تآكل المسـمار عن طريق عزل 

األكسجين عنه.







 يتفحـص خصائـص القسـاوة، والمرونـة لعـددٍ مـن 
الفلزات المختلفة.

 نظـارات واقيـة، مشـبك ورق فلزي، سـلك 
نحاسي.

رهم    اطلب إلى الطالب تسجيل توقعاتهم ونتائجهم، وحذّ
مـن حواف مشـبك الـورق والسـلك النحاسـي؛ ألنها قد 

تكون حادة.

  اطلب إلى الطالب مقارنـة توقعاتهم بالنتائج التي حصلوا 
. عليها. إجابة محتملة: ينكسر مشبك الورق أوالً

   اطلب إلـى الطالب مقارنة توقعاتهـم بنتائجهم. إذا واجه 
الطالب مشـكالت في خدش السـلك النحاسـي بمشبك 
الـورق يمكنهم اسـتخدام قطعـة معدنية بدالً من السـلك 
النحاسـي. إجابـة محتملة: مشـبك الـورق يمكنه خدش 

السلك النحاسي.

  الفلز في مشبك الورق كان أكثر قساوة؛ ألنه خدش السلك 
ا السلك النحاسي فكان أكثر مرونة ألنه ينثني  النحاسي، أمّ

على نحوٍٍ أسهل.

← 

ل االصطناعي ثم اسأل: صَ فْ أشر إلى صورة المِ

ملـاذا تُسـتخدم الفلـزات يف األطـراف االصطناعيـة (كام يف  �
مفصـل الـورك)؟ إجابـة حمتملة: الفلـز قوي كقـوة العظم 

الذي متت االستعاضة عنه.


 إجابة حمتملة: النحاس واأللومنيوم يُستعمالن يف أدوات • 

ومواد توصيل احلرارة والكهرباء، ومن ذلك أسالك التوصيل 
وأدوات املطبخ، ويمكن أن يُتخذ من األلومنيوم مرآة.

ل رقائق كرقائق •   إجابة حمتملة: يمكن أن يُشكَّ
األلومنيـوم، ويمكن أن يُسـتعمل يف بعض أنـواع العمليات 

اجلراحية.

  جمموعات ثنائية      ١٠ دقائق  جمموعات ثنائية      ١٠ دقائق

     
تسـتعملُ الفلـزاتُ فـي مختلـفِ مجـاالتِ الحيـاةِ؛ 
 . ، والبعـضُ اآلخـرُ سـهلُ التشـكيلِ هـا قـويٌّ فبعضُ
يستخدمُ  الحديدُ مثالً في أعمالِ البناءِ وصناعةِ هياكلِ 
ه. ويسـتعملُ األلومنيومُ فـي صناعةِ  تـِ السـياراتِ لقوَّ
؛ ألنَّه موصلٌ جيدٌ للحرارةِ. ويسـتعملُ  أواني الطبـخِ
النحاسُ في صناعةِ األسالكِ الكهربائيةِ؛ ألنَّه موصلٌ 

ه. ه وتشكيلُ جيدٌ للكهرباءِ ويسهلُ سحبُ

ها  وبعضُ الفلزاتِ غيرُ نشطة (خاملة)، لذلكَ يستعملُ
، كما في  األطبـاءُ ويثبِّتونَهـا داخلَ جسـمِ المصابيـنَ
، بعدَ التأكدِ  ، وحتى في القلبِ األسـنانِ أو في العظامِ
، ومـنْ هذهِ  ـلُ مـعَ أعضاءِ الجسـمِ مـنْ أنَّهـا ال تتفاعَ

. الفلزاتِ الذهبُ والفضةُ والتيتانيومُ

ها  وتعتمـدُ طـرقُ اسـتعمالِ الفلـزاتِ علـى خصائصِ
اتُ  . فالفلـزَّ الفيزيائيـةِ وكميّـةِ وجودِهـا فـي الطبيعـةِ
- تسـتعملُ  -ومنها الذهبُ والفضةُ الالمعـةُ والنادرةُ

 . في الزينةِ وصناعةِ الحليِّ والمجوهراتِ
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ـا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبّـي هذه األسـئلة احتياجـات الطالب وفقً
خالل:

ا معينة من البراغي  دعـم إضــايف لماذا يستخدم الجراحون أنواعً

الفلزية في العظام المكسـورة في أجسام المصابين؟ إجابة محتملة. ألن 
الفلـزات التـي يختارونها قوية، وتثبـت األجزاء المكسـورة وال تتفاعل 

بسهولة مع أعضاء الجسم.

إثــــــراء لماذا يتم طالء الفلزات؟ ألن الطالء يمنع وصول 

ه. الهواء إلى سطح الفلز، ويمنع التفاعالت التي يمكن أن تُسبِّب تآكلَ









لمـاذا تُصنعُ مقابـضُ أدواتِ الطبخِ منَ الخشـبِ أو 
؟ إنّهـا موادُّ غيـرُ موصلةٍ  السـيراميكِ أو البالسـتيكِ

للحرارةِ والكهرباءِ.

  
للجـدولِ  األيمـنِ  الجانـبِ  فـي  الالفلـزاتُ  تقـعُ 
اتُ فـي حـاالتٍ مختلفةٍ،  الـدوريِّ وتوجـدُ الالفلزَّ
 ، لبُ كالكبريتِ واليودِ ، فمنهـا الصّ بخالفِ الفلزاتِ
، ومنهـا الغازُ كاألكسـجينِ  ومنهـا السـائلُ كالبـرومِ

. والهيدروجينِ والكلورِ

قِ أو  ـرْ ات غيـرُ قابلـةٍ إلعادةِ التشـكيلِ بالطَّ الالفلـزَّ
. ، وليسَ لها رنينٌ لبُ منها قابلٌ للكسرِ ، والصّ السحبِ

ـا الفلـورُ والكلورُ  ومـنَ الالفلـزاتِ النشـطةِ كيميائيًّ
ا  . وهنـاكَ عناصرُ غيرُ نشـطةٍ كيميائيًّ والبـرومُ واليودُ
)، ومنهـا الهيليومُ  ى الغـازاتِ النبيلـةَ (الخاملةَ تسـمَّ

 . والنيونُ واألرجونُ والكربتونُ

  




  

 

    
      



        

 




← 

اطلـب إلى الطـالب مقارنة غاز األكسـجين بقطعة نحاس، ثم 
اسأل:

كيـف تقـارن خصائص الالفلـزات بخصائـص الفلزات؟  �
خصائصها عكس خصائص الفلزات بشكل أسايس.

مـا نوع عنرص السـليكون؟ وملاذا يُعدُّ مـن العنارص املهمة؟  �
السـليكون شـبه فلز؛ ألنه ثـاين عنرص من حيـث الوفرة يف 

القرشة األرضية.

← 

اطلـب إلـى الطالب الرجـوع إلى الصـورة في كتـاب الطالب 
صفحة (٨٧)، ثم اسأل:

ادات لألوعية التي حتـوي غاز  � ، ما سـبب وجـود سـدَّ تُـرَ
الكلـور، والـربوم السـائل؟ إجابـة حمتملة: ألنـه يمكن أن 

ا يف حال انسكابه وتناثره. لَ خطرً يترسب الغاز، ويشكِّ

اطلـب إلى الطالب تحديد العناصـر الالفلزية، ووضح لهم أن 
البـروم يتحول إلى الحالـة الغازية بسـهولة، وأن اليود الصلب 
يمكـن أن تتحـول حالته مـن الحالة الصلبة إلـى الحالة الغازية 

، وذلك عن طريق التسامي. مباشرة دون أن يتحول إلى سائلٍ


اليـود: صلب، الـربوم: سـائل، الكلور:غاز، توجد  
العنارص الالفلزية يف حاالت املادة الثالث صلبة وسائلة وغازية.



قـارن. اكتب العناوين اآلتيـة: الفلزات، الالفلزات، أشـباه الفلزات عىل 
السبورة.

أعـط أمثلـةً عىل كلٍّ منهـا باسـتخدام صورٍ من هـذا الفصـل، أو عينات 
حقيقية ممثلة. 

مستو مبتدئ يسـتطيع الطالب اقرتاح كلامت مناسـبة وكتابتها 
حتت الفئة.

مستو عادي يستطيع الطالب استخدام عبارات أو مجل قصرية 
للمقارنة بني أنواع العنارص.

مستو متقدم يسـتطيع الطالب املقارنة بـني العنارص عن طريق 
استخدام مجل كاملة.









 
ى العناصـرُ التي لهـا خصائـصُ بيـنَ الفلزاتِ  تسـمَّ
، وتقـعُ بيـنَ الفلـزاتِ  والالفلـزاتِ أشـباهَ الفلـزاتِ
. وهـي تشـبهُ  الـدوريِّ الجـدولِ  والالفلـزاتِ فـي 
الفلـزاتِ فـي بعـضِ الخصائـص إال أنهـا تختلـفُ 
عنهـا في خصائصَ أخـر؛ فهي  غيـرُ المعةٍ، وهي 
ـا أقلُّ كفاءةً في نقلِ التيـارِ الكهربائيِّ  والحرارةِ  أيضً
ــــى شـبهَ موصلـةٍ للتيارِ  ، لــذا تسـمَّ منَ الفلـزاتِ

الكهربائـيِّ والـحرارةِ.

؛   وتختلـفُ أشـباهُ الفلزاتِ في تفاعالتِهـا الكيميائيةِ
مـعَ  يتفاعـلُ  وال  الفلـزاتِ  مـعَ  يتفاعـلُ  هـا  فبعضُ

زُ  . وتتميَّ ها اآلخرُ على عكسِ ذلكَ ، وبعضُ الالفلزاتِ
ا بخواصَّ بينَ الفلزيةِ والالفلزيةِ. عمومً

ا فـي الطبيعـةِ عنصرُ  وأكثـرُ أشـباهِ الفلـزاتِ شـيوعً
٢٦ _ ١٠٠    منَ القشرةِ األرضيّةِ  لُ     السـليكون الذي يشـكِّ

ا البورون والجرمانيوم. ومنها أيضً
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← 

ح للطـالب أن كلمة (شـبه) ال تعنـي توافر  شـبه موصلـة  وضّ
الصفة أو اخلاصية بالكامل، كام أهنا ليست معدومة؛ أي أن أشباه 
الفلزات توصل الكهربـاء واحلرارة عىل عكس الالفلزات، لكن 

توصيلها أقل من الفلزات.


 التشـابه: الغازات النبيلة والفلـور عنارص الفلزية يف • 

احلالـة الغازية يف درجة حـرارة الغرفة. االختالف: الغازات 
. ا والفلور نشطٌ النبيلة غري نشطة كيميائيًّ

 أشـباه الفلزات تتشـابه مـع الفلزات يف أهنا • 
موصلة للكهرباء واحلرارة، ولكن بدرجة أقل من الفلزات، 
وتتشـابه مع الالفلـزات يف أهنا غري قابلة للطرق والسـحب 

وغري المعة.

ـا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبِّـي هذه األسـئلة احتياجـات الطالب وفقً
خالل:

إجابـة  الموصـالت؟  أشـباه  عـن  تعـرف  دعـم إضــايف مـاذا 

محتملة. شبه الموصل مادة توصل التيار الكهربائي والحرارة أفضل من 
العوازل، ولكنها أقل كفاءة في التوصيل من الموصالت.

إثــــــراء لماذا يستخدم غاز األرجون في ملء بعض أنواع 

ـا. أيُّ الغازات فـي الجدول الدوري  المصابيـح؟ ألنه غير نشـط كيميائيًّ
يمكـن اسـتخدامه بدل األرجـون؟ ولمـاذا؟ العناصر النبيلـة في العمود 

الثامن من الجدول الدوري؛ ألنها غير نشطة كيميائيًّا.










← 

راجع التعريفات الخاصة بالفلزات وأشـباه الفلزات، ثم اكتب 
ـا بين الطالب حول هذه  م نقاشً خصائصها على السـبورة، ونظِّ

الخصائص وأهميتها في حياتنا اليومية، ثم اسأل:

  بدل احلاسوب  رشائح  يف  الفلزات  أشباه  تُستعمل  ملاذا 
الرشحية،  يف  الكهربائي  التيار  يرسي  أن  الالفلزات؟ جيب 
ويرسي التيار الكهربائي يف أشباه الفلزات، ولكنه ال يرسي 

يف الالفلزات.

  :ملاذا يُستخدم الكلور يف القضاء عىل البكترييا؟ إجابة حمتملة
ألن الكلور شديد التفاعل؛ لذا يستطيع القضاء عىل البكترييا 

التي تعيش يف املاء.

ر الطالب بأن اسـتعمال أشـباه الفلـزات والالفلزات يعتمد  ذكّ
على خصائصهما.

← 

راجـع مفردات الدرس، وكلّف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيمية للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.


 الالفلزات تسـتعمل مواد عازلـة للكهرباء واحلرارة، • 

أما الفلزات فتُستعمل مواد موصلة للكهرباء واحلرارة.

 إجابة حمتملة: قد تُسـتعمل غازات الفلزية • 
مثـل اهليليوم يف البالون، وقد يُسـتعمل النيون واألرجون يف 

املصابيح الكهربائية.

     
الالفلزاتُ موادُّ عازلةٌ جيدةٌ للحرارةِ والكهرباءِ. ومعظمُ مكوناتِ 
، وهما عازالنِ  ، ومنها النيتروجينُ واألكسـجينُ الهـواءِ الفلزاتٌ

جيدانِ للحرارةِ.

وتعمـلُ الالفلزاتُ التي تدخلُ في صناعةِ البالسـتيكِ على عزلِ 
أسالكِ التوصيلِ الكهربائيِّ لحمايتِنا منَ الصدماتِ الكهربائيةِ.

 ٌ ط ، وبركِ السباحةِ؛ ألنَّه نَشِ ويسـتعملُ الكلورُ لتعقيمِ مياهِ الشربِ
ا  ها. أمَّ ا، فيتفاعلُ معَ أجسـامِ الكائناتِ الحيةِ الدقيقةِ ويقتلُ كيميائيًّ
األرجونُ فيسـتعملُ في المصابيحِ الكهربائيةِ بدلَ الهواءِ ؛ ألنَّه ال 

. يتفاعلُ معَ أسالكِ الكهرباءِ في المصباحِ

 ، وتسـتعملُ أشـباهُ الفلزاتِ في مجاالتٍ تسـتعملُ فيها الفلزاتُ
، يدخلُ السليكونُ وأشباهُ  . فعلى سبيلِ المثالِ وأحيانًا الالفلزاتُ
. وتعـدُّ  فلـزاتٍ أخر في صناعةِ شــرائـحِ أجهـزةِ الحاســوبِ

هـذهِ الشرائـحُ

رِ صناعـةِ المعـداتِ اإللكترونيـةِ بمختلـفِ   األسـاسَ فـي تطـوُّ
ها؛ فهيَ تتيحُ للحاسوبِ إجراءَ العملياتِ الحسابيةِ، ورسمَ  أنواعِ

 .والترجمةَ منْ لغةٍ إلى أخر ، الصورِ

هـذهِ الشرائـحُ

رِ صناعـةِ المعـداتِ اإللكترونيـةِ بمختلـفِ   األسـاسَ فـي تطـوُّ
ها؛ فهيَ تتيحُ للحاسوبِ إجراءَ العملياتِ الحسابيةِ، ورسمَ  أنواعِ

 .والترجمةَ منْ لغةٍ إلى أخر ، الصورِ

 
  

 
     

   

     
       



     
     

 


 اطلـب إلـى الطالب عمل مقابلة مع عدد من أفـراد العائلة؛ لمعرفة مد
اسـتعمالهم الفلـزات والالفلـزات وأشـباه الفلـزات في المنـزل ومكان 
العمـل، ثـم اطلـب إليهـم عـرض مقابالتهم علـى زمالئهم فـي الصف 

بالتناوب.







ثالثًا : خامتة الدرس


← 

اطلـب إلى الطالب النظـر إلى الصور وملخصاتهـا؛ لمراجعة 
أهم األفكار التي وردت في الدرس. 

    
انظـر إلـى التعليمـات الضرورية؛ لعمـل المطوية فـي مصادر 

المعلم في نهاية الدليل.
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← 

 القابلية للطرق والسحب. 

  



ـا   يمكـن تثبيـت أسـطوانة مملـوءة جزئيًّ 
بالزئبـق يف غطـاء الصنـدوق اخللفـي للسـيارة، وعند رفع 
الغطاء يتحرك الزئبق إىل أسـفل األسطوانة، ويغلق الدائرة 

الكهربائية فيرسي التيار الكهربائي.

 ( ج ) البورون  

 ( ج ) الكلور  

 الفلزات موصلة للحرارة والكهرباء،  
والمعـة، وتتـآكل عندمـا تتفاعـل مـع الالفلـزات. أمـا 
الالفلـزات فهـي غيرموصلة وغير المعة. أشـباه الفلزات 

لها خصائص متوسطة بين الفلزات والالفلزات.

        
١٠٠ جـم تنتـج ٤ × ١٠٠، أو ٤٠٠ شـريحة، وبذلـك يكون 
مجموع ما تحصل عليه الشركة: ٤٠٠ × ٥٠٠ = ٢٠٠٠٠٠ 

ن النـاس من صنـع أدوات أفضل وأكثر  إجابـة محتملـة: تمكّ
نوا من تحسين ظروف حياتهم. حدةً وأقو، وبذلك تمكَّ

بعض الفلزات
 قابلة للتآكل

نشطة أو 
غري نشطة 

كيميائيًّا

بعض الالفلزات 
تسبب صدأ 

الفلزات

االختالف االختالف  التشابه 

 اطلب إلى الطالب أن يختاروا شـبه فلز، وأن يكتبوا عنه 
، ووصف خصائصه. من حيث رمزه، وعدده الذريّ

 اطلب إلى الطالب رسم خريطة مفاهيم تبيِّن استخدامات 
عددٍ من الالفلزات وخصائصها.

 اطلـب إلـى الطالب اختيـار عنصر (فلـز، أو ال فلز، أو 
، وكتابة مقال يدافعون فيه عن وجهة  شـبه فلز) يعتقدون أنه األكثر أهميةً

نظرهم.







      جمموعة صغرية     ٣٠ دقيقة
المهارات. يجرب، يالحظ، يصنِّف، يستنتج.

اهلدف

يقـارن بين درجـة التوصيـل الكهربائي لعددٍ مـن الفلزات  �
والالفلزات المختلفة.

المواد واألدوات. بطارية جافة، ماسك بطارية، مشبك كهربائي 
(عـدد ٦)، أسـالك توصيل نحاسـية، ماسـك مصبـاح ضوئي، 
مصبـاح ضوئـي حجم صغيـر؛ عينات مـن النحـاس والحديد 

والخشب والجرافيت.

ـص المصباح الضوئـي، وتأكد من  التخطيط المسـبق. تفحّ
د الطالب بأوراق سـوداء لوضعها  أنه يعمل بصورة جيدة، وزوّ

ـنوا من مشاهـدة إضـاءته. خلـف المصـباح ليتمكَّ
التوسـع. سـيقوم الطالب بقياس درجـة التوصيل، من خالل 

مقارنة اختالف توهج المصباح باستخدام عدة مواد مختلفة.

  استقصاء مبني 
كيف أقارن بين الفلزات والالفلزات من حيث قابليتها للتوصيل 

الكهربائي؟

. فرضية محتملة: إذا قلّـت درجة التوصيل للتيار  ن فرضيةً أكـوّ
الكهربائـي فـي دائـرة كهربائيـة، فـإن شـدة إضـاءة المصبـاح 

الكهربائي ستقل.
أخترب فرضيتي

، وأن  د بالتعليمـات خطوةً خطوةً   اطلب إلـى الطالب التقيُّ
ا عند عمل الدائرة الكهربائية. يساعد بعضهم بعضً

  اطلب إلى الطالب رسم خطواتهم األولى؛ إذ سيساعدهم 
ر النتائج. ذلك على تذكّ

  أعمـل تجربـة. ناقش مـع الطـالب المصطلحـات التي 
سيسـتخدمونها في التعبير عن اختـالف توهج المصابيح، 

عهم على التأكد من نتائجهم. وشجِّ
 أصنِّف. النحاس، الحديد، الجرافيت، الخشب.

  أسـتنتج. نعـم، توهـج المصبـاح علـى المـواد التـي تـم 
اختبارها، النحاس موصل جيد للكهرباء.

ا على الفرضيات.   ستختلف اإلجابات اعتمادً

اطلـب إلـى الطـالب كتابـة تقريـر 
تجربتهـم،  نتائـج  فيـه  يوضحـون 
ومقارنـة قـدرة أنـواع مختلفـة مـن 
الفلزات والالفلزات على التوصيل. 
شـجع الطـالب علـى أن يسـتعملوا 
عبـارات محـددة وواضحة لوصف 
نتائجهـم، واطلـب إليهـم توضيـح 
النتائـج التـي توقعـوا التوصـل إليها 
عنـد إجـراء التجربة، ومـا إذا كانت 
النتائـج الحقيقية تتفـق مع توقعاتهم 

أم ال.



 
 

ماسكِ المصباحِ

 
         

  
هـا ؟ ماذا يحدثُ عندَ  هـلْ تعـدُّ بعضُ الموادِّ أفضلَ توصيـالً للتيارِ الكهربائيِّ منْ غيرِ
؟ أكتبُ  اسـتعمالِ مادةٍ رديئةِ التوصيلِ في دائرةٍ كهربائيةٍ؟ وهلْ يتغيَّرُ سطوعُ المصباحِ
فرضيَّتـي علـى النحـوِ التالـي: "إذا قلّتْ درجـةُ التوصيلِ للتيـارِ الكهربائيِّ فـي دائرةٍ 

." ... كهربائيةٍ فإنَّ سطوعَ المصباحِ الكهربائيِّ

 
 ،   أثبـتُ البطاريـةَ علـى ماسـكِ البطاريةِ

. وأثبتُ المصباحَ على ماسكِ المصباحِ

، بوصلِ سـلكٍ بينَ    أعمـلُ دائرةً كهربائيةً
يْ ماسكِ البطاريةِ وأحدِ طرفيْ  أحدِ طرفَ
ا ثانيًا بينَ  ، وأصلُ سلكً ماسـكِ المصباحِ

ا  . ثمّ أصلُ سلكً يِ الشريحةِ النحاسيةِ والطرفِ اآلخرِ لماسكِ البطاريةِ أحدِ طرفَ
. ثالثًا بالطرفِ الثاني لماسكِ المصباحِ

 أغلقُ الدائرةَ الكهربائيةَ بوصلِ   
طـرفِ السـلكِ الثالـثِ بالطـرفِ اآلخرِ 
شـدةَ  وأالحـظُ  النحاسـيةِ،  للشـريحةِ 

. ، وهيَ المتغيِّرُ التابعُ سطوعِ المصباحِ

رُ الخطـواتِ مـعَ الموادِّ   أكـرّ  
ها؛  لُ األخـر. وأالحـظُ النتائجَ وأسـجِّ
. حيثُ يعدُّ نوعُ المادةِ المتغيرَ المستقلَّ

 أرتّبُ الموادَّ بحسبِ درجةِ توصيلِها للتيارِ الكهربائيِّ منَ األكثرِ إلى    
. األقلِّ توصيالً
  

 هلْ يمكـنُ اعتبارُ إضاءةِ المصبـاحِ دليالً على التوصيـلِ الكهربائيِّ    
للمادةِ؟ لماذا يستعملُ النحاسُ في صناعةِ األسالكِ الكهربائيةِ؟ 

  هلْ تدعمُ هذهِ النتائجُ فرضيَّتي؟

عيناتٍ منَ النحاسِ والحديدِ 
والخشبِ والجرافيتِ

بطاريةٍ

مشابكِ أسالكٍمشابكِ أسالكٍ

أسالكِ توصيل

ماسكِ بطاريةٍ

مصباحٍ كهربائيٍّ



إذا قلّتْ درجـةُ التوصيلِ للتيـارِ الكهربائيِّ فـي دائرةٍ 

ا  . ثمّ أصلُ سلكً يِ الشريحةِ النحاسيةِ والطرفِ اآلخرِ لماسكِ البطاريةِ







    




     

الهدفُ
ا مصنوعةً من موادّ فلزيةٍ  في هذا النشاطِ سوفَ أالحظُ وأصفُ أجسامً

هَ  فَ أوجُ قارنُ بينَها ألتعرَّ ا أخر مصنوعةً من موادّ الفلزيةٍ ثمَّ أُ وأجسامً

دَ الصفاتِ  هِ واالختالفِ بينَ كلٍّ منها. ثم أصفُ كلَّ جسمٍ ألحدِّ التشابُ

. التي تظهرُ فيه بشكلٍ واضحٍ والصفاتِ التي ال تظهرُ بشكلٍ واضحٍ

الخطواتُ

.  أرسمُ جدوالً لتسجيلِ مالحظاتي كما في الجدولِ أدناهُ

الحراريُّ أواللمعانُالتوصيلُ القابليةللتشكيلالبريقُ

قضبانٌ بالستيكيةٌ

معدنيةٌ قضبانٌ

زجاجيةٌ قضبانٌ

 فوالذيةٍ ربطٍ أسالكُ

األسنانِ تنظيفِ عيدانُ

المادة المستعملة

 • ، قضبانٍ بالستيكيةٍ
وفلزيةٍ، وزجاجيةٍ.

ورقِ ألومنيومَ .• 
 •. أوراقٍ
نظاراتٍ واقيةٍ.• 
أسالكِ ربط فوالذيةٍ • 

. مغلفةٍ بالبالستيكِ
 •. عيدانِ تنظيفِ األسنانِ

  

الخاصية المستعملة







← 

يتأمـل الطـالب صور الـدروس، ويسترشـدون بهـا؛ لمراجعة 
األفكار الرئيسة في الفصل. 

انظـر التعليمـات الضرورية لعمل المطوية فـي مصادر المعلم 
في نهاية الدليل.



 ق والسحب رْ القابلية للطَّ

 النواة

 العنصر

 الفلز

ة الذرّ

شبه موصل

    

  

      

        
 





 

     

ى  . لِ تسمَّ  قدرةُ المادةِ على إعادةِ التشكُّ

.  توجدُ البروتوناتُ والنيوتروناتُ فـي 

ها إلى موادَّ أبسـطَ منها   المـادةُ التـي ال يمكنُ تجزئتُ
ى  . بالطرقِ الكيميائيةِ العاديةِ تسمَّ

، والتوصيـلُ للحرارةِ  ، وسـهولةُ التشـكيلِ  اللمعانُ
ـِ  . ها صفاتٌ ل والكهرباءِ، كلُّ

 أصغـرُ وحدةٍ في العنصر، وتحمـلُ صفاتِ العنصرِ  
ى  . تسمَّ

 شبهُ الفلزِّ لهُ خواصُّ بينَ الموادّ الموصلةِ والعازلةِ، 
لذا يكونُ  .
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سيماتٌ شحنتُها سالبةٌ تدورُ حولَ نواةِ الذرةِ.. ١  جُ

٢ .. اتِ تتعرضُ  في البيئةِ الخارجيّةِ معظمُ الفلزّ

٣ .. اتِ  للتيارِ الكهربائيِّ أشباهُ الفلزّ

الكيميائيّـةِ . ٤ التفاعـالتِ  خـاللَ  منْهـا  أصغـرَ  شـيءٍ  إلـى  تجزئتُهـا  يمكـنُ  ال  التـي  ةُ  المـادّ
. ى  تسمَّ

مجموعـةُ العناصـرِ المعروفـةِ بــِ  في الجـدولِ الـدوريِّ تتميـزُ بقابليّـةِ التوصيلِ  . ٥
. ، والمرونةِ واللمعانِ

٦ .. ى  هُ تُسمّ أصغرُ وحدةٍ في العنصرِ تحملُ خصائصَ

سـيماتِ همـا البروتونـات . ٧ ى  ويحتـوي علـى نوعيـنِ مـنَ الجُ ةِ يُسـمّ مركـزُ الـذرّ
والنيوترونات. 

ا  .. ٨ ها وجعلِها أقلَّ سمكً ةِ دونَ كسرِ ى سهولةُ تشكيلِ المادّ تُسمّ

ا.. ٩ تينِ أو أكثرَ معً نُ  منَ اتّحادِ ذرّ يتكوّ

١٠ . . اتِ  اتِ والالفلزّ ى العناصرُ التي لها خصائصُ بينَ الفلزّ تُسمّ

اإللكترونات

للتآكل

شبه موصلة

العنصر

الفلزات

الذرة

النواة

قابلية الطرق والسحب

الجزيء

أشباه الفلزات

     
   



مفرداتُ الفصلِ االسمُ   

    
ا يأتي: أختارُ اإلجابةَ الصحيحةَ ممَّ

ها . ١ أصغـرُ جـزءٍ فـي المـادةِ يحتفـظُ بخصائصِ
ى: يُسمَّ

 العنصرَأ. 
الفلزَّب. 
الالفلزَج. 
الجزيءَد. 

ما أصغرُ جزءٍ في العنصرِ يحملُ صفاتِه؟. ٢
الجزيءُأ. 
البروتونُب. 
 الذرةُج. 
شبهُ الفلزِّد. 

ى الدقائقُ المشحونةُ بشـحنةٍ موجبةٍ في . ٣ تُسـمَّ
ةِ: الذرَّ

النيوتروناتِأ. 
اإللكتروناتِب. 
 البروتوناتِج. 
الجزيئاتِد. 

سـيماتِ تشـاركُ البروتونـاتِ في نواةِ . ٤ أيُّ الجُ
ةِ؟ الذرَّ

 النيوتروناتُأ. 
الجزيئاتُ ب. 
العناصرُج. 
اإللكتروناتُد. 

ةِ تكونُ مشـحونةً بشـحنةٍ . ٥ سـيماتِ الذرَّ أيُّ جُ
؟ سالبةٍ

البروتوناتُأ. 
النيوتروناتُب. 
الجزيئاتُج. 
 اإللكتروناتُد. 

٦ .: تانِ أو أكثرُ لتكوينِ يمكنُ أنْ ترتبطَ ذرَّ
البروتونِأ. 
النيوترونِب. 
 الجزيءِج. 
ةٍ كبيرةٍد.  ذرّ

باالنثنـاءِ . ٧ للفلـزاتِ  تسـمحُ  التـي  الخاصيَّـةُ 
 : والتشكيلِ هيَ

 القابليةُ للطرقِ والسحبِأ. 
رُ السطحيُّب.  التوتُّ
القابليةُ للتآكلِج. 
القابليّةُ للطفوِد. 

ه للهواءِ . ٨ ي يحدثُ للفلزِّ الذي يتمُّ تعريضُ ما الذِ
فيتَّحدَ بالالفلزِّ كيميائيًّا؟

يتقلّصُأ. 
يصبحُ شبهَ فلزٍّب. 
 يصدأُج. 
اد.  يصبحُ ال فلزًّ











 اقبـل اإلجابـات التـى تتضمن جزيئًـا، أو جزيء 
أكسجين. يتكون من ذرتين.

.العنصر الفلز في الغالب 

 الفلزات توصل التيـار الكهربائي، وعند 
اإلمسـاك بقضيـبٍ فلـزيٍّ عند حـدوث البرق، قـد يؤدي 
ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية للشـخص الذي يمسك 

بالقضيب الفلزي.

 ،سـتختلف القصص التي يكتبها الطالب
لكن يجب أن تشـير إلـى اعتماد كلٍّ منهـم على مجموعةٍ 
من الصفـات، اسـتخدمها للمقارنة بيـن األواني لتفضيل 
إنـاء وشـرائه ومنها توصيل الحـرارة، ووجود مقابض من 

مواد عازلة.

.(أ) القابلية للطرق والسحب

 ا ال  العبارة خاطئة. الـذرات صغيرة جدً
يمكن رؤيتها بالمجاهر العادية وتحتاج إلى مجاهر خاصة 

لرؤيتها.

 علـى الطـالب اسـتخدام معلومـات الفصل 
لإلجابـة. يجـب أن تتضمن اإلجابـات خصائص 
تساعد على تصنيف المادة ومنها: حالة المادة، اللمعان، القدرة 
علـى توصيـل الحـرارة والكهربـاء، المرونـة، قابليـة الطـرق 

والسحب، درجة القساوة. 

   

  

      

؟  ه الصورةُ حُ  ما نوعُ التركيبِ الذي توضِّ  
ناتُهُ؟ وما مكوِّ

OO

ا من عنصرٍ  ا مصنوعً إذا اختبرتُ جسمً  
. وقد وجدتُ أنَّ الجسمَ غيرُ موصلٍ  غيرِ  معلومٍ
 ، ، وينكسرُ بسهولةٍ ، وغيرُ المعٍ للتيارِ الكهربائيِّ

؟ نَ منهُ الجسمُ فكيفَ أصنّفُ العنصرَ المكوَّ

 لماذا يعدُّ اإلمسـاكُ بقضيبٍ    
؟ ا عندَ حدوثِ عاصفةٍ رعديةٍ ا خطيرً يٍّ سلوكً فلزِّ

تحكِي رغبتي في  أكتبُ قصةً   
، وكيف  نْ بينِ مجموعةِ أوانٍ اختيـارِ إناءِ طهيٍ مِ
في صفاتِ كلٍّ منها،  د تعرّ اخترتُ أنسـبها لي بعَ

وتصنيفها.

ما الصفةُ التي     
تظهرُ عىل الفلزِّ يف الصورةِ؟

رقِ والسحبِ         ب. املرونةُ  أ . القابليةُ للطَّ
 ج . التوصيلُ للكهرباءِ           د. الصدأُ

ا  إذَ الـذراتِ  رؤيـةُ  نـا  يمكنُ        
ها في  نا مجاهرَ عاديةً مثلَ التِي نسـتعملُ اسـتعملْ
؟  المدرسـةِ. هلْ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ أمْ خاطئةٌ

رُ إجابتِي. أفسّ

؟  كيفَ أصنِّفُ الموادَّ  

 
 . أبحثُ عنْ عنرصٍ

 

ا.. ١ أختارُ عنرصً
. كمْ بروتونًا . ٢ أبحثُ عنْ صفاتِ هذا العنرصِ

غليانِهِ  درجتَا  وما  ه؟  ذراتُ حتتوي  وإلكرتونًا 
؟ ، أم شبهُ فلزٍّ ، أم ال فلزٌّ هِ؟ وهلْ هوَ فلزٌّ وانصهارِ

، واستعامالتِهِ . ٣ العنرصِ تاريخِ هذا  أبحثُ عنْ 
الذي  والشخصُ  اكتشافِه،  زمنُ  حيثُ  منْ 
هِ، وهلْ هوَ جزءٌ منْ  ، ومكانُ وجودِ هُ اكتشفَ

تقنيةٍ معينةٍ؟
حولَ . ٤ مطويةٍ  لعملِ  بحثي  نتائجَ  أستعملُ 

، وأستعملُ الصورَ والرسومَ واجلداولَ  العنرصِ
واألشكالَ يف بحثي.



 
م التقدير التالي لتقويم أداء الطالب: يُستخدم سلّ

: يجب على الطالب :
(١)  البحث عن خصائص عنصر واحد من العناصر التي وردت 

في الفصل.

 (٢) تضمين المطوية معلومات عن تاريخ العنصر.

 (٣) وصف استخدامات العنصر في المطوية.

ا للعنصر.  ا ورسومً  (٤) تضمين المطوية صورً
 ينفذ الطالب ٣ مهام صحيحة.

 ينفذ الطالب مهمتين صحيحتين.
 ينفذ الطالب مهمة واحدة صحيحة.







 

   

   

ةِ وشـحنةَ كلِّ جزءٍ.  يمثّلُ الشـكلُ التالي أجزاءَ الذرّ
، وأجيبُ عنِ السؤالينِ ١و٢. أدرسُ الشكلَ

ةِ؟ ا يلي يدور حولَ نواةِ الذرّ أيٌّ ممّ  ۱ 

الجزيءُأ. 
البروتونُب. 
النيوترونُج. 
اإللكترونُد. 

؟ ا يلي يَحملُ شحنةً موجبةً أيٌّ ممّ  ۲ 

الجزيءُأ. 
البروتونُب. 
النيوترونُج. 
اإللكترونُد. 

مـا التصنيـفُ األفضلُ للمـادةِ أوِ للمـوادِّ التي   ۳ 
نةِ في الشكلِ أدناه؟ نُ قطعةَ النقدِ المبيَّ تكوّ

فلزٌّأ. 
جزيءٌب. 
شبهُ فلزٍّج. 
ال فلزٌّد. 

يمثّلُ الشكلُ التالي توزيعَ العناصرِ في:  ٤ 

القشرة األرضيةأ. 
الغالفِ الجويُّ لألرضِب. 
أجسامِ الكائناتِ الحيةِج. 
مياهِ المحيطِد. 

نيوترونبروتون إلكترون




  
١٠٠ 

 _   ١   

  
١٠٠ 

 _ ٧٨    
١٠٠  

 _ ٢١   



 ١ تذكـر الحقائـق، والتعريفات، أويتطلـب المسـتو 
خطـوات العمل، وضمن هذا المسـتو توجـد إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 الشـرح تقديـم  يتطلـب   ٢  المسـتو   

والتوضيح، أو القدرة على تطبيق مهارة. وتعكس اإلجابة ضمن 
ا للموضوع. ا واستيعابًا عميقً هذا المستو فهمً

 ٣ اسـتخدام يتطلب المسـتو 
نـه مـن اسـتخدام  األدلـة و  التحليـل واالسـتدالل، ومـا يتضمّ
المعلومـات الداعمة، وفي هذا المسـتو يمكن أن يكون هناك 

أكثر من إجابة صحيحة.
 ٤ إكمـال مجموعـة يتطلـب المسـتو 

من الخطـوات المتعددة، كما يتطلب تركيـب وبناء المعلومات 
سـتقاة مـن عدة مصـادر، أو من فـروع متعددة مـن المعرفة.  المُ
واإلجابـات ضمـن هـذا المسـتو تعكـس التخطيـط بعنايـة 

واالستدالل المركب.



 د. اإللكتـرون. الجزئ هـو ذرة أو مجموعـة ذرات وليس
ا في نواة  مَ ا من ذرةٍ، أمـا البروتونات والنيترونـات فهُ جـزءً

  الذرة . 

 ب. البروتـون. الجـزئ متعـادل كهربائيًّا؛ ألنـه يتكون من
ذرات متعادلـة، والنيتـرون متعـادل كهربائيًّـا، واإللكترون 

   يحمل شحنة كهربائية سالبة. 

 ،أ. فلـز. قطعـة النقد لهـا لمعـان وقابلة للطرق والسـحب
جميـع المـواد تتكـون مـن فلـزات وليسـت قطعـة النقـد 
ـة وغيـر قابلة للطرق  فقط، أشـباه الفلزات والالفلزات هشَّ

  والسحب، وليس لها لمعان العناصر الفلزية. 

 ب: الغـالف الجـوي لـألرض. القشـرة األرضيـة تتكـون
بشكلٍ رئيسٍ من األكسجين والسليكون، وأجسام الكائنات 
الحيـة تتكـون مـن الكربـون باإلضافـة إلـى الهيدروجين 
واألكسـجين، والمحيطات تتكون معظمها من األكسجين 

  والهيدروجين. 







   

: أدرسُ الشكلَ التاليَ  ٥ 

OO

مـا الوصـفُ األفضـلُ للتركيـبِ الـذي يمثّلُـه   
؟ الشكلُ

ةِ األكسجينِأ.  نواةُ ذرّ
ةُ األكسجينِ ب.  ذرّ
عنصرُ األكسجينِ ج. 
جزيءُ األكسجينِد. 

ني ألميّزَ  أيُّ االختباراتِ اآلتيةِ يُمكنُ أنْ تساعدَ  ٦ 
ا؟ ا أمْ ال فلزًّ ها فِلزًّ ما إذا كانتِ المادةُ التي أختبرُ

قُ المادةِ بالمطرقةِ الختبـارِ قابليَّتِها أ.  طَـرْ  
قِ للطرْ

شُ المادةِ بقطعةٍ منَ الزجاجِ الختبارِ ب.  خدْ  
شِ  قابليّتِها للخدْ

وضعُ المادةِ في الماءِ الختبارِ كثافتِها ج.   
إضافـةُ حمضِ الليمـونِ الختبارِ تفاعلِ د.   

. المادةِ معَ الحمضِ

؟  فُ الالفلزاتِ أيُّ العباراتِ اآلتيةِ تصِ  ۷ 

ها موصلةٌ للتيارِ الكهربائيِّأ.  جميعُ  
ها موادُّ صلبةٌب.  جميعُ  
توجـدُ في الحالـةِ الصلبةِ أوِ السـائلةِ أوِ ج.   

الغازيةِ
ها نشطةٌ كيميائيًّاد.  جميعُ  

  
تشـتركُ الفلزاتُ في مجموعـةٍ منَ الخصائصِ   ۸ 
. فأيُّ الخصائصِ  ها موادَّ مفيدةً لإلنسـانِ لُ تجعَ
ا لصناعةِ األسـالكِ  ا مالئمً تَجعـلُ النحاسَ فلزًّ
ا  ا مناسـبً ها تجعـلُ الذهبَ فلزًّ الكهربائيـةِ، وأيُّ

رُ إجابتِي. ؟ أفسّ لصناعةِ المجوهراتِ


١٧٦٢٧٦
٣٨٤٤٨٠
٧٦٦٨٤-٥٧٧
٧٨٦٨٨٥

 لعنصـر ذرتيـن  يمثـل  الشـكل  األكسـجين.  ء  جـزيْ د: 
األكسـجين. نـواة الـذرة جزء من الـذرة، فيهـا البروتونات 
والنيترونـات، والشـكل ذرتان وليس ذرة واحـدة، العنصر 

  يكون ذرة واحدة. 

 .أ. طرق المادة بمطرقة. الختبار قابليتها للطرق والسـحب
(التشـكيل) القابليـة للطرق والسـحب من أهـم خصائص 
الفلـزات. كثيـر مـن الفلـزات والالفلزات يمكن خدشـها 
بالزجـاج، والطفـو واالنغمـار يعتمـد علـى كثافة الجسـم 
المصنوع منه المادة. وبعض الفلزات تتفاعل مع األحماض 

 وليس جميعها. 

 ج: توجد في الحالة الصلبة أوالسائلة أوالغازية. الالفلزات
غير موصلـة للتيار الكهربائي، وليـس جميعها مواد صلبة. 

  ا مثل العناصر النبيلة. وبعضها غير نشط كيميائيًّ

 ،إجابة محتملة: يمكن تشـكيل النحاس على صورة أسالك
ا  والنحاس موصل جيد للكهرباء مما يجعل النحاس مالئمً
لصناعة األسـالك الكهربائية. الذهب فلـز لين طرقه وفرده 
ـا لصناعة  وتشـكيله بأشـكال مختلفـة، وهـذا يجعله مالئمً

المجوهرات.









 

 الصفحات ٩٨-١٠٧

 يعـرف أن تغيرات الحالة تحدث عند نقاط أو درجات حرارة  �
محددة.

 يتوقع ما إذا كان الجسم سيتمدد أم يتقلص بناءً على التغير في  �
درجة الحرارة..

التغير الفيزيائي

التسامي

درجة االنصهار

درجة الغليان

درجة التجمد

التمدد الحراري

االنكماش الحراري

  ص: ٩٩     
الهدف: يالحظ أن درجة الحرارة ال تتغير في أثناء تغير 

حالة المادة.

المهارات: يقيس، يالحظ، يفسر البيانات، يتواصل.

المواد واألدوات: كوب ورقي أو بالسـتيكي، ماء بارد، 
مكعبـات جليد، ميـزان، مقياس حرارة، سـاعة إيقاف،  

مصدر حراري ( مصباح أو أشعة الشمس) 

 حفظ مكعبات الثلج في المبرد.

 ص:١٠٣     

الهـدف: يسـتنتج أن الهـواء يتقلـص عنـد 
تبريده.

المهارات: يتوقع، يستنتج.

المـواد واألدوات: بالـون، خيـط، جليـد، 
وعاء يكفي حجمه لغمر البالون، ماء.

حفظ الجليد في المجمد.

 



 الصفحات ١٠٨-١١٨

 يعـرف أن المركبـات تتكـون مـن عنصريـن أو أكثـر، وهـي  �
تختلف في خصائصها عن خصائص العناصر المكونة لها.

 يتعرف مؤشرات حدوث تفاعل كيميائي. �

المركب

التغير الكيميائي

المواد المتفاعلة،

المواد الناتجة

  ص: ١٠٩     
الهـدف: يسـتنـتج أن المـادة تتغـير لكنـها ال تفـقد في 

أثـناء التفاعالت الكيميائية.

المهارات: يقيس، يالحظ تغير البيانات

واقيـة، مسـحوق غسـل  نظـارات  المـواد واألدوات: 
(بيكربونـات الصوديـوم)، كيس قابـل للغلق، محلول 

الملح الفوار، كأس ورقية صغيرة، ميزان ذو كفتين.

 ص: ١١٢     
الهدف: يالحظ حدوث تفاعل كيميائي بين مادة الحمض 

وقطعة نحاس.

المهارات: يالحظ

المـواد واألدوات: قطعة نحاس صدئة، 
كوب شفاف، ملح، خل.

تحضير قطعة نحاس صدئة.
يجب أن يلبس الطالب النظارات الواقية، والقفازات والمعاطف الواقية.

مهارة القراءة
 حقيقة أم رأي

مهارة القراءة
املنظم التخطيطي رقم ١٤االستنتاج



املنظم التخطيطي رقم ١٥
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 الصفحات ٩٨-١٠٧

 يعـرف أن تغيرات الحالة تحدث عند نقاط أو درجات حرارة  �
محددة.

 يتوقع ما إذا كان الجسم سيتمدد أم يتقلص بناءً على التغير في  �
درجة الحرارة..

التغير الفيزيائي

التسامي

درجة االنصهار

درجة الغليان

درجة التجمد

التمدد الحراري

االنكماش الحراري

الزمن: ٢٠ دقيقة      ص: ٩٩  
الهدف: يالحظ أن درجة الحرارة ال تتغير في أثناء تغير 

حالة المادة.

المهارات: يقيس، يالحظ، يفسر البيانات، يتواصل.

المواد واألدوات: كوب ورقي أو بالسـتيكي، ماء بارد، 
مكعبـات جليد، ميـزان، مقياس حرارة، سـاعة إيقاف،  

مصدر حراري ( مصباح أو أشعة الشمس) 

التخطيط  حفظ مكعبات الثلج في المبرد.
املسبـــق

الزمن: ١٥ دقيقة     ص:١٠٣  

الهـدف: يسـتنتج أن الهـواء يتقلـص عنـد 
تبريده.

المهارات: يتوقع، يستنتج.

المـواد واألدوات: بالـون، خيـط، جليـد، 
وعاء يكفي حجمه لغمر البالون، ماء.

حفظ الجليد في المجمد. التخطيط 
املسبـــق

 



 الصفحات ١٠٨-١١٨

 يعـرف أن المركبـات تتكـون مـن عنصريـن أو أكثـر، وهـي  �
تختلف في خصائصها عن خصائص العناصر المكونة لها.

 يتعرف مؤشرات حدوث تفاعل كيميائي. �

المركب

التغير الكيميائي

المواد المتفاعلة،

المواد الناتجة

الزمن: ٢٠ دقيقة      ص: ١٠٩  
الهـدف: يسـتنـتج أن المـادة تتغـير لكنـها ال تفـقد في 

أثـناء التفاعالت الكيميائية.

المهارات: يقيس، يالحظ تغير البيانات

واقيـة، مسـحوق غسـل  نظـارات  المـواد واألدوات: 
(بيكربونـات الصوديـوم)، كيس قابـل للغلق، محلول 

الملح الفوار، كأس ورقية صغيرة، ميزان ذو كفتين.

الزمن: ١٠ دقائق     ص: ١١٢  
الهدف: يالحظ حدوث تفاعل كيميائي بين مادة الحمض 

وقطعة نحاس.

المهارات: يالحظ

المـواد واألدوات: قطعة نحاس صدئة، 
كوب شفاف، ملح، خل.

تحضير قطعة نحاس صدئة. التخطيط 
املسبـــق يجب أن يلبس الطالب النظارات الواقية، والقفازات والمعاطف الواقية. التخطيط 

املسبـــق

 يسـتنتج أن الهـواء يتقلـص عنـد 

 بالـون، خيـط، جليـد، 

 قطعة نحاس صدئة، 

   

جمموعة صغرية  مجيع الطالب  جمموعة ثنائيةفراد









 ما الذي يسبب تغير المادة ؟



اطلـب إلى الطـالب النظر إلـى عناوين الـدرس، والمفردات، 
والصور، وتوقع الموضوعات الواردة في الدروس. 

← 

قبـل عـرض محتو الفصـل اعمـل -بالتعامل مـع الطالب- 
جدول تعلـم بعنـوان التغيرات الفيزيائيـة والكيميائيـة للمادة، 
مسـتعمالً لوحـة كرتونية، ثـم ثبتها على الحائـط، واطرح على 
الطالب سـؤال الفكرة العامة: ما الذي يسـبب تغير المادة؟ ثم 

اسأل:

 كيف يرتبط التغري الفيزيائي بدرجتي االنصهار والغليان؟

 ما األدلة عىل حدوث تفاعل كيميائي بني املواد؟


التغريات الفيزيائية والكيميائية للامدة

ماذا ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟
منا؟ تعلّ

املواد الصلبة 
تنصهر 

  هل تعتمد درجة 
االنصهار عىل الكتلة؟

تتغري صفات 
املادة يف التفاعل 

الكيميائي

 هل تتغري كتلة املواد 
عند تفاعلها؟

املركبات هلا 
صفات ختتلف عن 

صفات العنارص

متثل اإلجابات يف اجلدول أعاله بعض االستجابات  املحتملة.
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  اطلب إىل أحد الطالب قراءة املفردات بصوت 
عالٍ أمام الصـف، واطلب إىل الطالب إجياد 
كلمـة أو اثنتني مما تتضمنه صفحات الفصل، 
مقدمتـه،  يف  الـواردة  باملفـردات  مسـتعينني 
واكتـب هـذه الكلـامت ومعانيها عـىل لوحة 

جدارية.
مـرسد  اسـتخدام  عـىل  الطـالب    شـجع 
املصطلحات الوارد يف كتاب الطالب وتعرف 
معـاين هـذه املصطلحـات، واسـتخدامها يف 

تعابري علمية.

    
   



خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ االسمُ   

      
ةِ: أُكملُ النصَّ والجدولَ التاليَ عنِ التغيُّراتِ الفيزيائيَّةِ والكيميائيَّةِ للمادَّ

ةِ الثالثُ هيَ            ةِ. وحاالتُ المادَّ ا في شـكلِ أو حجمِ أو      حالة        المـادّ ـنُ التغيُّـرُ الكيميائـيُّ تغيُّرً يتضمَّ
الصلبة               ، و      السائلة          ، و     الغازية       . 

     

غازٌسائلٌبطيئةٌ / سريعةٌ      التبخر       

      غازٌ     سائلٌ      سريعة     الغليانُ

غازٌصلبٌ      سريعة         التسامي    

سائلٌصلبٌسريعة / بطيئة    االنصهار     

سائلٌغازٌبطيئةٌ /سريعةٌ      التكثف     
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االسمُ   مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ

   
: ني علَى ملءِ الفراغاتِ التاليةِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

      
ى التغير الفيزيائي          .. ١ ةِ يُسمَّ تغيرُ شكلِ جسمٍ منْ دونِ تغيّرِ نوعِ المادَّ
ةِ الثالثُ هيَ         الصلبة         والسائلةُ و         الغازية        .. ٢ حاالتُ المادَّ
ةِ لجسمٍ ما تُعدُّ صفةً        فيزيائية      .. ٣ حالةُ المادّ
متوسطُ اهتزازِ أو تذبذبِ الجزيئاتِ في جسمٍ ما يُقاسُ بـِ       درجة الحرارة      .. ٤
ى . ٥ ةً تبدأُ جزيئاتُه في االهتزارِ بسـرعةٍ أكبرَ بحيثُ ال يبقَ ما يكتسـبُ الجسـمُ الصلبُ طاقةً حراريّ  عندَ

لُ الجسمُ إلى       سائل      . ، فيتحوّ ها قريبًا منْ بعضٍ بعضُ
٦ .. ةً فإنَّها       تتكثف       وتصبحُ سوائلَ ما تفقدُ الغازاتُ طاقةً حراريَّ عندَ
ما يخسرُ السائلُ حرارةً فإنَّه      يتجمد       ويصبحُ صلبًا.. ٧ عندَ
ى       التسامي      .. ٨ لُ بعضُ الموادِّ الصلبةِ مباشرةً إلى غازٍ فإنَّ هذهِ الظاهرةَ تُسمَّ ما تتحوَّ  عندَ
٩ . . لُ إلى الحالةِ الصلبةِ ما تتحوّ معظمُ السوائلِ تصبحُ        أكثر        كثافةً عندَ

      
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ

   
: ا يلي ألُكملَ الجملَ والكلماتِ المتقاطعةَ أدناهُ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ






 
ا     ا  
ل ل ا  

د م   ت  ج   ل ا  د د م ت ل ا   
س ن غ

ا   ك ل

م   م ي

ي ئـ ا ي ز ي ف ل ا 
ن  ش

هـا المادةُ منَ . ١  درجةُ الحرارةِ التـي تتغيَّرُ عندَ
ى  الحالـةِ السـائلةِ إلـى الحالـةِ الغازيةِ تُسـمَّ

درجـةَ  الغليـان     .
 نقصـانُ حجـمِ المـادةِ نتيجـةً لتغيُّـرِ درجةِ . ٢

. ى   االنكماش   الحراريَّ حرارتِها يُسـمَّ
لُ المادةِ مـنَ الحالـةِ الصلبةِ إلَى . ٣ ى تحوُّ  يُسـمَّ

الحالةِ الغازيةِ مباشـرةً  التسـامي      .

 زيـادةُ حجـمِ المـادةِ نتيجـةً لتغيـرِ درجـةِ . ٤
. ى     التمدد     الحراريَّ حرارتِها تُسـمَّ

ها . ٥ تتغيَّـرُ عندَ التـي  ى درجةُ الحـرارةِ  تُسـمَّ   
الحالـةِ  إلـى  السـائلةِ  الحالـةِ  مـنَ  المـادةُ 

الصلبـةِ درجـةَ      التجمـد      .
ها منْ دونِ . ٦  يسمى تغيُّرُ شكلِ المادةِ أوْ حجمِ

تَغيُّـرِ تركيبِهـا التغيُّـرَ       الفيزيائـي      .

 

      
   



نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ االسمُ   

    
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أَختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ



 



ةِ. هـذهِ الحاالتُ هيَ  ى الحـاالتِ الفيزيائيّةَ للمادّ توجـدُ جميعُ الموادِّ في ثالثِ حاالتٍ شـائعةٍ تُسـمَّ
ةُ أو تفقدُ  ما تكتسبُ المادَّ ةِ عندَ الصلبة       ، و السائلة       ، و الغازية        . وتتغيّرُ الحالةُ الفيزيائيّةُ للمادَّ

ةُ (متوسطُ تذبذبِ جزيئاتِ المادةِ)  ها المادَّ ةِ التي تمتلكُ طِ الطاقةِ الحراريّ طاقة حرارية    . ومقياسُ متوسَ

ةِ. وعندَ تسـخينِ الجسـمِ الصلبِ إلى درجة االنصهار     تبدأُ جزيئاتُه بالحركةِ على  هي درجة حرارة المادَّ

. وعنـدَ تسـخينِ السائـلِ إلى درجة الغليان      تزدادُ  لُ الجسمُ الصلـبُ إلى سـائـلٍ نحوٍ أسرعَ ، ويتحـوَّ

ـا بأنَّ درجةَ انصهـارِ الماءِ صفر °س، ودرجـةَ غليانِهِ  . علمً لُ إلى غـازٍ سـرعـةُ حركـةِ جزيئاتِه ويتحـوَّ

، وهـذهِ العمليَّةُ  ا إلى غازٍ مـنْ دونِ المرورِ بالحالةِ السـائلةِ ١٠٠° س. ويتغيّـرُ الجسـمُ الصلـبُ أحيانً

ى التسـامي          . وعندَ تبريدِ السـائلِ إلى       درجة التجمد       يصبحُ صلبًا، وعندَ تبريدِ الغازِ فإنَّهُ  تُسـمَّ

يتكثفُ ويصبحُ  سـائالً.


    

االسمُ   أقرأُ الشكلَ

      
. فَ ما يسبّبُ هذهِ التغيراتِ ةِ، وال يمكنُني رؤيتُها. أتتبّعُ األسهمَ ألتعرّ يبيّنُ الشكلُ تغيّراتٍ تحدثُ للمادّ

     

       
    

  







 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

ما الحاالتُ الثالثُ الشائعةُ للمادةِ؟. ١
الصلبة، السائلة، الغازية

؟. ٢ ةِ؟ وما الذي يسبّبُ هذهِ التغيّراتِ ما العمليّاتُ األربعُ التي تسبّبُ تغيّراتٍ في حالةِ المادّ
التغيرات في درجة الحرارة تسبب حدوث أربع عمليات هي: االنصهار، والتجمد، والتكثف، والتبخر.

؟. ٣ ، وكيفَ تتغيّرُ هذهِ الدقائقُ عندَ االنصهارِ أصفُ دقائقَ جسمٍ ما في الحالةِ الصلبةِ
الدقائق متراصة ومزدحمة وتتحرك في مكانها حركة اهتزازية. أما في الحالة السائلة فال تكون الدقائق متراصة، 

وتتحرك على نحو أسرع، ويمكنها أن تنتقل من مكانها. 

       







  





             

 



يعـرف أن تغريات احلالة حتدث عند نقاط أو  �
درجات حرارة حمددة.

يتوقع هل يتمدد اجلسـم أم ينكمش بناءً عىل  �
التغري يف درجة احلرارة.
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لِ اختبارُ الدرسِ األوّ

ال  يعـدُّ مثـاالً علـى التغيّـرِ . ١ ـا يلـي  أيٌّ ممّ
؟ الفيزيائيِّ

تقطيعُ البصلِأ. 
قلي البيضب. 
انصهارُ الثلجج. 
غليانُ الماءِد. 

عـنِ . ٢ لإلجابـةِ  التالـيَ  الجـدولَ  أَسـتخدمُ 
السؤالِ أدناه.

تغيّراتُ حالةِ بعضِ الموادِّ الشائعةِ

درجةُ االسم
االنصهارِ

درجةُ الغليانِ

٢٥٦٧°س١٠٨٣°سالنحاس

-١٩٦ °س-٢١٠°سالنيتروجينُ
١٠٠°س٠°سالماءُ

١٤٦٥°س٨٠١°سملحُ الطعامِ
٢٨٦١°س١٥٣٨°سالحديدُ

أيُّ المـوادِّ التاليةِ تكونُ في الحالةِ السـائلةِ عندَ 
درجةِ حرارةِ الغرفةِ (٢٥° س)؟

النحاسُأ. 
النيتروجينُب. 
الماءُج. 
ملحُ الطعامِد. 

ى التغيّرُ الذي يحدثُ في حجمِ الجسمِ . ٣ يُسمّ
: ما يكتسبُ حرارةً عندَ

دَ الحراريَّأ.  التمدّ
التقلّصَ الحراريَّب. 
الغليانَج. 
رَد.  التبخّ

لبةِ . ٤ ى تغيّرُ حالةِ المادةِ مـنَ الحالةِ الصّ يُسـمّ
: إلى الغازيةِ مباشرةً

النتحَأ. 
رَب.  التبخّ
التساميَج. 
التقلّصَ الحراريَّد. 

            

ا؟ ا مهمًّ دِ الماءِ في أنابيبِ المياهِ في الليالي الباردةِ أمرً دُ منْ عدمِ تجمّ عدُّ التأكّ . لماذا يُ التفكيرُ الناقدُ
ألنّ الماء يتمدد عند تجمده، لذا تتشقق األنابيب وتنكسر وتسيل المياه منها.






  
 ما يحدثُ لحجمِ البالونِ المملوءِ بهـواءٍ دافئٍ عندَ تبريده،   

ل توقُّعي . وأسجّ
 

 

 

.  أنفخُ بالونًا، وأربطه، وأقيسُ محيطه بخيطٍ

 

 

 ،وأقيسُ محيطهُ بالخيطِ مرةً أخر .  أغمـرُ البالونَ في ماءٍ مثلجٍ عدةَ دقائقَ

ثم أسجلُ مالحظاتي.
 

 

 

؟ أكتبُ أفكاري. رُ حركةُ الجزيئاتِ ما الحظته في التجربةِ  كيفَ تفسّ  

 

 

 

 

 بالوناتٍ • 
خيطٍ • 
وعاءٍ• 
ماءٍ باردٍ• 
جليدٍ • 

  

    




    

نُ فرضيةً أكوِّ
لدرجةِ  يحدثُ  الذي  ما   . تنصهرُ فإنّها  الجليدِ  مكعباتِ  نْتُ  سخَّ إذا 

انصهارِ  أثناءِ  في  والماءِ  الجليدِ  مكعباتِ  على  يحتوي  كوبٍ  حرارةِ 

؟ أكتبُ فرضيةً على النحوِ التالي: "إذا تمَّ تدفئةُ الكوبِ الذي  الجليدِ

يحتوي على الجليدِ والماءِ فإنّ درجةَ حرارةِ الماءِ الناتجِ عنِ انصهارِ 

الجليدِ سوفَ .........."
 

 

 

 

أختبرُ فرضيَّتي

 أمألُ الكـوبَ إلى نصفهِ بالماءِ الباردِ، ثـمّ أضيفُ إليه أربعةَ   

. مكعباتٍ منَ الجليدِ

. هلْ سـتختلفُ كتلةُ  لُ كتلةَ الكوبِ معَ محتوياتهِ  أسـجّ

؟  الكوبِ بعد التسخينِ
 

 

 

 

كوبٍ ورقيٍّ أو • 

بالستيكيٍّ
ماءٍ باردٍ• 
مكعباتِ جليدٍ• 
ميزانٍ• 
ساعةِ إيقافٍ• 
مقياسِ حرارةٍ• 
مصدرٍ حراريٍّ • 

(مصباحٍ كهربائيٍّ أو 
( أشعةِ الشمسِ

  




    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

      

     
. ةُ عندَ التسخينِ أتتبّعُ الخطَّ في الرسمِ البيانيِّ ألر كيفَ تتغيّرُ المادّ

▶

▶

▶

▶

 


 



 


   


 

 

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

؟. ١ ه منْ مفتاحِ الشكلِ ما الذي أفهمُ
يشير إلى حاالت المادة الثالث: الصلبة، والسائلة، والغازية. 

؟. ٢ ها الجليدُ إلى سائلٍ لُ عندَ أيُّ درجةِ حرارةٍ يتحوّ
صفر °س.

؟. ٣ ها الماءُ السائلُ إلى غازٍ لُ عندَ أيُّ درجةِ حرارةٍ يتحوّ
١٠٠ °س. 

     

 

    
المرتفعةِ  الحرارةِ  درجاتِ  في  أسرعَ  السائلةُ  الماءِ  جزيئاتُ  كُ  تتحرّ

مقارنةً بدرجاتِ الحرارةِ المنخفضةِ. وألنَّ الماءَ الساخنَ لهُ طاقةٌ أكبرُ 

 . دَ ، فإنَّه يستغرقُ وقتًا أكبرَ منَ الماءِ الباردِ لكيْ يتجمَّ منَ الماءِ الباردِ

؛  ا العلماءُ فال يأخذونَ بذلكِ دونَ إثباتٍ ، أمَّ ه معظمُ الناسِ وهذا ما يعتقدُ

م. ففِي تجاربِهم  لوا مالحظاتِهِ ، وسجَّ ا سلسلةً منَ التجاربِ وْ ا أجرَ لذَ

وا منْ تحديدِ  نُ وا بتغييرِ عاملٍ واحدٍ في التجربةِ الواحدةِ؛ لكيْ يتمكّ امُ قَ

ه  وا بتغييرِ ي قامُ وا إليْها، والعاملُ الذِ لُ السببِ الرئيسِ للنتائجِ التِي توصّ

. لقدِ اكتشفَ العلماءُ أنَّ الماءَ الساخنَ في بعضِ  ا مستقالًّ ى متغيِّرً يسمَّ

ى هذهِ الظاهرةُ أثرَ ميمبا؛ نسبةً  . وتسمَّ دُ قبلَ الماءِ الباردِ األحيانِ يتجمّ

ها. إلى الطالبِ التنزانيِّ الذي اكتشفَ

مُ أتعلَّ
ى  التجربةِ؟ ويسمَّ نتائجِ  الشيءُ في  ا  يؤثّرُ هذَ . كيفَ  بتغييرِ شيءٍ واحدٍ أقومُ  المتغيّراتِ  ما أستخدمُ  عندَ

التابعُ  المتغيّرُ  ا  بهَ رُ  يتغيَّ التِي  والطريقةُ   . التابعُ المتغيّرُ  هيَ  والنتائجُ   ، مستقالًّ ا  متغيّرً ه  أغيّرُ ي  الذِ الشيءُ 

 . ا المتغيّرُ المستقلُّ ى الطريقةِ التِي يتغيّرُ بهَ تعتمدُ علَ

إليهِ الماءُ  ي يحتاجُ  ، والوقتُ الذِ في هذهِ التجربةِ المتغيّرُ المستقلُّ هوَ درجةُ الحرارةِ عندَ بدءِ التجربةِ

ا في  ا سأعملُ على تغييرِ درجةِ حرارةِ الماءِ عندَ البدءِ وأسجلُ كيفَ يؤثّرُ هذَ . لذَ رُ التابعُ دَ هوَ المتغيّ ليتجمَّ

. دَ ي يحتاجُ إليهِ الماءُ ليتجمّ الوقتِ الذِ

 ماءٍ ساخنٍ• 
ماءٍ باردٍ• 
كؤوسٍ بالستيكيةٍ• 
مقياسِ حرارةٍ• 
جٍ•  مخبارٍ مدرّ
ملصقاتٍ• 
دٍ للتبريدِ•  مجمِّ

  




 







بُ أجرِّ

لَ بياناتِي. حةِ في أسفلِ الصفحةِ ألسجّ  أعملُ لوحةً كالموضّ

). وأضعُ ١٢٠ مل  ، وألصقُ عليهِ عبارةَ (ماءٌ سـاخنٌ  أضعُ في أحدِ األكوابِ ١٢٠ مل منَ الماءِ السـاخنِ

، وألصقُ عليهِ عبارةَ (ماءٌ شـديدُ البـرودةِ). وأضعُ في الكوبِ  مـنَ الماءِ الشـديدِ البـرودةِ في كوبٍ ثانٍ

). وأضعُ في  الثالـثِ ٨٠ مـل مـنَ الماءِ الدافئِ  و٤٠ مل منَ المـاءِ الباردِ، وألصقُ عليهِ عبارةَ (مـاءٌ دافئٌ

 .( ، وألصقُ عليهِ (ماءٌ باردٌ الكوبِ الرابعِ ٨٠ مل منَ الماءِ الباردِ و٤٠ مل منَ الماءِ الدافئِ

. . إنَّ درجةَ الحرارةِ هنَا متغيرٌ مستقلٌّ لُ درجةَ حرارةِ كلِّ كأسٍ منَ الماءِ في الجدولِ  أسجّ

. ها قريبًا منْ بعضٍ ه، مراعيًا أنْ يكونَ بعضُ دِ في الوقتِ نفسِ  أضعُ الكؤوس في المجمّ

، وهذهِ كلُّها  دِ ونهايتَهُ في كلِّ كأسٍ مـنَ الكؤوسِ لُ بدايـةَ التجمّ ، وأسـجّ دَ كلَّ ١٠ دقائقَ ـدُ المجمِّ  أتفقّ

. ى متغيراتٍ تابعةً تسمَّ


   













 


 يعـرف أن تغـريات احلالـة حتـدث عنـد نقـاط أو درجات  �
حرارة حمددة.

 يتوقع هل يتمدد اجلسم أم ينكمش بناءً عىل التغري يف درجة  �
احلرارة.

: تقديم الدرس أوالً
← 

اطلـب إلى الطالب مناقشـة مـا يعرفونه عن تغيـر حالة المادة، 
واسـألهم: ما الـذي يجعل المـادة تتغير من حالـة إلى أخر؟ 
واكتـب قائمـة باسـتجابات الطـالب علـى السـبورة. إجابات 
محتملة: تأثيـرات الطقس البارد والرطوبـة، والطبخ، والتبريد 

والتدفئة في المنزل.

كيـف متيز حالة واحـدة للامدة من احلـاالت األخر؟ لكل  �
حالة خصائصها املختلفة.

ما خصائص احلالة الصلبة؟ الشكل واحلجم ثابتان. �

ما خصائص احلالة السـائلة؟ السـائل ليس له شـكل ثابت،  �
ولكن له حجامً ثابتًا.

ما خصائـص احلالة الغازية؟ الغاز ليس له شـكل أو حجم  �
ثابت.

ه انتباه الطالب إلى سؤال «أنظر وأتساءل»، ثم اسأل: وجّ

ما الذي حيدث للثلج عند انصهاره ؟ إجابة حمتملة: يتغري  �
الثلج من احلالة الصلبة إىل احلالة السائلة .

اكتـب األفكار التـي يطرحها الطالب على السـبورة ، وانتبه 
إلـى أي مفاهيـم شـائعة غيـر صحيحـة قـد تكـون لديهـم، 

وعالجها في أثناء سير الدرس.

 



  
 

         
               

    

  
 


اعرض على الطالب وعاء من الماء، ثم اسأل:

  مـا الذي حيدث للامء عند تغـري حالته؟ إجابة حمتملـة: تبقى الكتلة كام
هي.

اسـتخدم الميزان لقياس كتلة الماء، ضـع الوعاء في مجمد الثالجة وفي 
اليوم الثاني أوجد كتلة الماء المتجمد وقارن ذلك بكتلة الماء السائل قبل 

التجميد وبعده، ثم اسأل: 

  كيـف تعلّق عىل حقيقة أن كتلة املاء تبقـى ثابتة؟ تتغري حالة املاء، لكن
كميته أو كتلته املاء تبقى كام هي.







ز  احفظ مكعبـات الثلج في المبـرد، وجهّ
دهم  مسـاحات مناسـبة حتى يعمل بها الطالب مع المـاء، وزوّ

بقفازات ونظارات واقية.

 يسـاعد هذا النشـاط الطالب على مالحظـة أن درجة 
حرارة المادة ال تتغير في أثناء تغير الحالة. 



 فرضيـة محتملـة: إذا تم تدفئة كـوب من الثلج   
ـا فإن درجة حـرارة الماء المتجمد سـتبقى كما  والمـاء تدريجيًّ

هي.

ـم جـدوالً يحتـوي علـى عينـة بيانـات ليسـتخدمها     صمّ
ا على توقعاتهم. الطالب. وستتنوع اإلجابات اعتمادً

ـر الطـالب بتسـجيل بياناتهم بعـد كل قراءة     ذكّ
لدرجة الحرارة.

  يمكـن أن يقـوم الطـالب بتمثيـل بياناتهـم باألعمـدة، أو 
التمثيل بالنقط على ورق رسم بياني.

   يجب أن يتوصـل الطالب إلى أن درجة 
الحرارة وكتلة الماء تبقيان ثابتتين في أثناء انصهار الثلج.

توقعـات  علـى  ا  اعتمـادً اإلجابـات  سـتتنوع      
الطالب.



يجـب أن يالحظ الطالب مرة أخر أن درجة الحرارة ال تتغير 
في أثناء التجمد. ويمكن أن تتناقص درجة الحرارة إلى ما دون 

(صفر ° س) بعد أن يتجمد الماء بصورة كاملة.



مـا الذي يحدث لدرجة حرارة السـائل عندما يتحول إلى غاز؟ 
اطلـب إلى الطالب التفكير في سـؤالهم الخـاص عما يحدث 
ا  لدرجـة حرارة السـائل عندما تتغير حالته، واطلـب إليهم أيضً

وضع خطة وتنفيذ تجربة لإلجابة عن أسئلتهم.
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 مجموعات صغيرة ٢٠ دقيقة

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:

  (١) يكتب فرضية يحدد فيها المتغيرات بدقة. 
(٢) يسجل خمس قراءات حتى ينصهر الجليد كله. 

(٣) يفسـر البيانات بوصف كل من درجـة الحرارة وكتلة 
الكوب. 

ا يصـف فيه ما إذا كانـت البيانات تدعم  (٤) يكتـب تقريرً
الفرضية أم ال.

 ينفذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







ثانيًا : تنفيذ الدرس


 كلـف الطـالب تفحـص الصور والرسـوم 
التوضيحية في الدرس، واسـألهم: ما الذي يتوقعون تعلمه في 

ا عليها؟ هذا الدرس اعتمادً

اطلب إلـى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 كلف الطالب مراجعة المفـردات وحدد الكلمات 
غير المألوفة لديهم، ثم كلفهم تعريف كل كلمة.

 

اطلــب إلـى الطـالب تعبئـة 
المنظـم التخطيطـي ١٥ بعد 
قــراءة كــل صفحتيـن مـن 
صفحـات الدرس. ويمكنهم 

استخدام أسئلة «أختبر نفسي» لتحديد الحقيقة والرأي.


← 

اكتب على السـبورة الحاالت الثالث الشـائعة للمادة: الصلبة، 
والسـائلة، والغازية، واطلب إلـى الطالب وصف الماء في كل 
حالـة. ووضح أن المواد األخر غير الماء يمكن أن توجد في 

الحاالت الثالث، ثم اسأل:

ما الذي يغري حالة املادة؟ التغري يف الطاقة احلرارية. �

مـا الذي جيب عمله لتغيري املـادة من احلالة الصلبة إىل احلالة  �
السائلة؟ جيب إضافة احلرارة إىل املادة.



 ال. تفقد حرارة؛ ألن الدقائق تتحرك ببطء.

  

     
ي  ؟ هلْ يؤدِّ قُ قطعةً منَ الورقِ ما أمزِّ ه عندَ ما التغيرُ الذي أُحدثُ
ي ذلكَ إلى تغييرِ شـكلِ  ذلكَ إلى تغييرِ نوعِ المادةِ؟ ال؛ بلْ يؤدِّ
الورقـةِ دونَ تغييرِ نوعِ مادتِهـا أو العناصرِ الداخلةِ في تركيبِها. 
رِ شكلِ الجسمِ دونَ  رِ الذي ينتجُ عنْ تغيُّ ى مثلُ هذا التغيُّ ويسـمَّ

. نةِ لهُ التغيرَ الفيزيائيَّ رِ نوعِ المادةِ المكوِّ تغيُّ

 ، ، والسـائلةُ رُ أنَّ هناكَ ثالثَ حاالتٍ للمادةِ، هي: الصلبةُ أتذكّ
. وتعدُّ حالـةُ المادةِ منَ الصفاتِ الفيزيائيةِ للمادةِ. إذا  والغازيةُ
لُ إلى  ، وتتحوَّ وضعتُ قطعةَ ثلجٍ على الطاولةِ فسـوفَ تنصهرُ
ها فتـرةً أطولَ فسـوفَ تختفي؛ ألنَّ  الحالـةِ السـائلةِ، وإذا تركتُ

. لُ إلى بخارٍ الماءَ سيتحوَّ

 إنَّ التغيراتِ التي طرأتْ على قطعةِ الثلجِ في الحالتينِ تغيراتٌ 
ونُ جزيئاتُ المادةِ  ؟ تكُ . ما الذي يسـببُ هذهِ التغيراتِ فيزيائيةٌ

       
    

    
    



   ←

        
  

←
    

  
  
 

←
 


     

  

 







   




درجـة غليان الماء - عادة - تسـاوي ١٠٠˚س، وهذا صحيح فقط على 
مستو سطح البحر. وتقل درجة الغليان كلما ارتفعنا عن مستو سطح 
البحر. ويفسر ذلك بنقصان الضغط الجوي باالرتفاع عن مستو سطح 
البحر، فمثالً يغلي الماء على ارتفاع ١٦٠٠ م عند درجة حرارة ٩٥˚س..

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين







← 

التغيـر الفيزيائـي: أكد للطـالب أن تغيـر حالة المـادة هو تغير 
فيزيائي (طبيعي)› لذا ال تتكون مادة جديدة.

ـه انتبـاه الطالب إلـى المواد  التسـامي: لتوضيـح التسـامي وجِّ
المعطـرة للجـو التي تكون صلبـة، وتصل رائحتهـا إلى جميع 

أجزاء الغرفة.

← 

  اطلب إلى الطالب رسـم ثالثـة مربعات أبعاد كل 
منها ٦ سـم، وعنونها على النحو التالي: األول صلب، والثاني 
سائل؛ والثالث غاز. واطلب إليهم قص ٣٦ قطعة دائرية صغيرة 
من الورق المقو قطر كل منها ٠٫٥ سـم، وإلصاق ١٢ قطعة 
منهـا في كل مربع بطريقة تمثل المسـافة بين الجزيئات في كل 
حالة. ثم اطلب إليهم توضيح سبب توزيع هذه القطع على هذا 
النحـو، ويجب أن تُظهر رسـوم الطالب فهـم حركة الجزيئات 
وتوزيعها في الجسـيمات الصلبة والسائلة والغازية، وفهم دور 

الحرارة في تغير حالة المادة، ثم اسأل:

مـاذا حيدث جلزيئـات املـادة عندما نضيـف إليهـا احلرارة؟  �
تسـبب الطاقـة احلراريـة رسعـة حركـة اجلزيئـات وابتعاد 

بعضها عن بعض.

← 

الفـت انتبـاه الطـالب إلـى صـورة كأس المـاء والجليـد فـي 
الصفحـة ١٠١، واطلـب إليهـم وصـف حالـة المـاء والجليد 
وموقعيهمـا في الكأس. الماء في الحالة السـائلة، والجليد في 

الحالة الصلبة ، والجليد يطفو على الماء في الكأس. 

اسـأل الطالب: ملاذا يطفو اجلليد فوق سـطح املاء السائل؟  �
املاء يف حالته الصلبة أقل كثافة منه يف احلالة السائلة.

كُ  فـي حالـةِ حركـةٍ مسـتمرةٍ. ففـي الحالـةِ الصلبـةِ تتحـرَّ
جزيئـاتُ المادةِ حركـةً اهتزازيةً فـي مكانِها، وتهتـزُّ دقائقُ 
، مقارنةً بالحالةِ  المـادةِ في الحالةِ السـائلةِ على نحوٍ أسـرعَ
الصلبـةِ، وتكـونُ حركةُ الجزيئـاتِ في الحالـةِ الغازيةِ هي 
األسـرعَ مقارنـةً بالحالتينِ السـائلةِ والصلبـةِ. وتتأثرُ حركةُ 
الجزيئـاتِ في المـادةِ بدرجةِ حرارتِها. وتحـدثُ التغيراتُ 

ها. عندما تكتسبُ المادةُ الحرارةَ أو تفقدُ

عـدُّ الحـرارةُ شـكالً مـنْ أشـكالِ الطاقـةِ التـي تنتقـلُ بينَ  تُ
ما تكتسبُ المادةُ  األجسامِ المتباينةِ في درجةِ حرارتِها. عندَ
، وتبدأُ بعدَ  كِ أسـرعَ ها في التحرُّ الصلبـةُ الحـرارةَ تبدأُ دقائقُ
لِ إلى الحالـةِ السـائلةِ. وعندَ  ذلـكَ في االنصهـارِ والتحـوُّ
لِ إلى  اكتسـابِها المزيدَ منَ الحرارةِ تبـدأُ في الغليانِ والتحوُّ
ي يحـدثُ للمادةِ  . ما الذِ رِ الحالـةِ الغازيـةِ عنْ طريـقِ التبخُّ
، وتبدأُ  ؟ تقلُّ سـرعةُ حركـةِ الدقائـقِ مـا تفقـدُ الحـرارةَ عندَ
. فالمادةُ فـي الحالـةِ الغازيةِ تبدأُ فـي التكثُّفِ  ـعِ فـي التجمُّ
لِ إلـى الحالةِ السـائلةِ، والمادةُ في الحالةِ السـائلةِ  والتحـوُّ

لِ إلى حالةِ الصالبةِ. دِ والتحوُّ تبدأُ في التجمُّ

لَ مباشـرةً إلى الحالةِ  يمكـنُ لبعضِ الموادِّ الصلبةِ أنْ تتحوَّ
ى هذهِ الظاهرةُ  الغازيةِ دونَ أنْ تَمرَّ بالحالةِ السـائلةِ. وتسـمَّ
الجـافِّ  الجليـدِ  تَسـامي  ـامي. ومـنَ األمثلـةِ عليهـا  التَّسَ
) عندَ درجـةِ حرارةِ  (المصنـوعِ مـنَ الكربونِ واألكسـجينِ
ـامِي مكعباتِ  ـامى، ومنْ ذلكَ تَسَ ا يتسَ الغرفةِ. و الماءُ أيضً
ِ؛ حيثُ يتكثَّـفُ الغازُ المتصاعدُ  د الجليـدِ أو الطعامِ المجمَّ
. نَ الجليدَ ) الباردِ ليكوِّ دِ (الفريزرِ منهما على جدرانِ المجمِّ

لِها مـنَ الحالةِ  وتـزدادُ كثافـةُ معظمِ المـوادِّ عادةً عنـدَ تحوُّ
ما  ـا عندَ هَ بِ دقائِقِ السـائلةِ إلـى الحالةِ الصلبةِ بسـببِ تقـارُ

    

       
  

       
    

  

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 

خالل:

الجليد  يبين  رسم  عمل  الطالب  إلى  اطلب  دعـم إضــايف  
الثالثة،  الدائرة  في  والماء  الثانية،  الدائرة  في  والجليد  والماء  دائرة،  في 

واطلب إليهم تقديم توضيحات لرسومهم.
التجمد  ــة  درج قياس  الطالب  إلــى  اطلب  إثــــــراء 
من  مل   ١٠٠ األولى:  مختلفتين،  عينتين  في  للماء/الجليد  واالنصهار 
الماء و ٢٠٠ مل  والثانية: ٢٠٠ مل من  الجليد،  الماء و ١٠٠ مل من 
من الجليد. ثم اسأل: لماذا ال تغير كمية الماء درجة االنصهار ودرجة 

التجمد؟







 

ن اجلليـد يف املجمـد (حقيقـة)، يمكن •   تكـوّ
ا  ن جليدً للطـالب إثباهتا، لكن فقرة أن املجمـد الذي ال يكوِّ

أفضل (رأي).

 تتحول إىل احلالة الغازية.• 


← 

اطلب إلى الطالب مناقشة الظروف التي تتغير فيها حالة المادة، 
ثم اسأل:

ما السـبب الرئيـس الـذي يــؤدي إىل تغـري املـادة من حالة  �
إىل أخـر؟ إجابة: عندما تضاف الطاقـة احلرارية إىل املادة 

أو تنزع منها.

← 

درجـة االنصهار: وضح للطـالب أن المادة الصلبة تتحول إلى 
ا أن االنصهار هو  سـائل عند درجة انصهارها. ووضح لهم أيضً

التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.

درجـة الغليان: وضـح للطـالب أن الغليان يعني تحـول الماء 
السـائل إلى غـاز؛ لذا فدرجـة الغليان هي الدرجـة التي يصبح 

ا. عندها السائل غازً

درجـة التجمد: وضح للطالب أن التجمد يعني تحول السـائل 
إلـى صلب؛ لذا فدرجة التجمد هي درجة الحرارة التي تتحول 

عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة.

وضح للطـالب أن درجة التجمد هي نفسـها درجة االنصهار، 
وأن التجمـد عكـس االنصهـار، و االنصهـار عكـس التجمد، 

وكلتا العمليتين تحدثان عند درجة الحرارة نفسها.



غلي عينة من الماء يتطلب تسـخينًا أكثر من صهر عينة مسـاوية 
ا  لهـا من الجليد، والخط األفقـي الذي يمثل الغليان أطول كثيرً

من الخط األفقي الذي يمثل االنصهار.

هُ  ؛ إذْ يزدادُ حجمُ . ويشذُّ عنْ ذلكَ الماءُ تفقدُ الحرارةَ
ناتهِ  دُ بسـببِ انتظـامِ مكوِّ مـا يتجمَّ ـه عندَ وتقـلُّ كثافتُ
ها؛ مقارنةً بالحالةِ السائلةِ. ولذلك فإنَّ كثافةَ  دِ وتباعُ

. الجليدِ أقلُّ من كثافةِ الماءِ السائلِ

    
 ، رُ في حالةِ المادةِ عندَ درجات حرارةٍ معينةٍ يبدأُ التغيُّ
ها  ى درجةُ الحرارةِ التي تبـدأُ المادةُ عندَ فمثالً تسـمَّ
ا الدرجةُ التي تبدأُ  .  أمَّ فـي االنصهارِ درجةَ االنصهارِ

. ى درجةَ الغليانِ ها في الغليانِ فتسمَّ المادةُ عندَ

رُ عنـدَ أيِّ درجةِ حـرارةِ، ولكنْ تزدادُ   يحـدثُ التبخُّ
هُ عندَ درجةِ الغليانِ .وال ترتفِعُ درجةُ حرارةِ المادةِ  يتُ كمّ
لِها منْ حالةٍ إلى أخر. فكيفَ تكسبُ  في أثناءِ تحوُّ
المادةُ الحرارةَ دونَ أنْ ترتفعَ درجةُ حرارتِها؟ تستهلكُ 

▶

▶

▶

▶

 


 



 


   


 

 

      


       
 



     

 
       
        
      

 

   
       

   



اسـأل أسـئلة اكتب المصطلحات التالية على السبورة: درجة االنصهار، 
درجة الغليان، درجة التجمد، واطلب إلى الطالب قراءتها.

مستو مبتدئ يسـتطيع الطـالب تحديد درجـة انصهـار الماء. 
صفر  ْ س. 

مستو عادي يستطيع الطالب استخدام عبارات وجمل قصيرة 
لتعريف درجة الغليان للماء. يغلي الماء عند درجة حرارة ١٠٠ ْ س.

مستو متقدم يستطيع الطالب إكمال جملة لتوضيح ما يحدث 
عندما يفقد الماء حرارة. يبرد الماء ويتجمد عند درجة 0 ْ س .









 يوضح أن الهواء يتقلص عند تبريده.

 بالـون، خيط، ثلج، مـاء، وعاء فيـه ماء يكفي 
لغمر بالون منفوخ.

   سـتتنوع التوقعـات، لكـن يجـب أن تشـير إلـى أن حجم 
البالون يقل عند التبريد.

  المالحظات يجب أن تشـير إلى أن قطر البالون أصغر مما 
كان عليه في الخطوة ٢. 

   إجابة محتملة: تتحرك الجزيئـات ببطء عند تبريد الهواء. 
وكلمـا كانت حركة الجزيئـات أبطأ كان بعضها أقرب إلى 
بعـض. إن تبريد البالون يجعل جزيئات الهواء يقترب كل 

ا أقل فينكمش البالون. منها إلى اآلخر وتشغل حيزً

← 

الفـت انتباه الطـالب إلى الجـدول ص (١٠٣)، واطلب إليهم 
المقارنـة بين درجات االنصهار والغليـان للمواد المتعددة، ثم 

اسأل:

ملاذا ختتلف درجات االنصهار والغليان لكل مادة؟ درجات  �
الغليـان واالنصهـار مـن اخلصائـص املميـزة لـكل مـادة. 

وتستخدمان عادة يف حتديد هوية املادة.

 مـا الذي يعنيه أن مادةً ما هلا درجة انصهار أو غليان مرتفعة  �
ا ؟ هذا يعني أنه يتطلب طاقة حرارية كبرية لتغيري حركة  جدًّ
الدقائـق يف املـادة. وتكـون الدقائق يف املـواد ذات درجات 

ا. الغليان واالنصهار املرتفعة متامسكة معً


 اجلليـد جيعـل املرشوبـات الغازيـة بـاردة • 

(حقيقة). لكن فقرة أن اجلليد جيعل طعمها غري لذيذ (رأي).

 عند حتول بخار املاء إىل ماء سـائل عىل اجللد • 
خيرس طاقة حرارية يكتسبها اجللد.

  جمموعات ثنائية      ١٥ دقيقة

    
   

٢٥٦٧ ْ س١٠٨٣ ْ سالنحاسُ

 ٢١٠ ْ سالنيتروجينُ


 ١٩٦ ْ س


١٠٠ ْ س٠ ْ سالماءُ

١٤٦٥ ْ س٨٠١ ْ سملحُ الطعامِ

٢٨٦١ ْ س١٥٣٨ ْ سالحديدُ

   
        

      
        

        
       


        

  

   
     

      
      

      
       

ها عادةً في تفكيكِ الروابطِ  المادةُ الحرارةَ التي تكتسبُ
ى درجةُ الحرارةِ ثابتةً حتى  بينَ جزيئاتِها وبذلـكَ تبقَ
لَ جميعُ جزيئاتِ المادةِ إلى الحالةِ الجديدةِ. ما  تتحوَّ
؟ تقلُّ سرعةُ  ما تفقدُ الحرارةَ الذي يحدثُ للمادةِ عندَ
؛ فالمادةُ في الحالةِ  عِ ، وتبدأُ في التجمُّ حركةِ الجزيئاتِ
لِ إلى الحالةِ السائلةِ،  الغازيةِ تبدأُ في التكثُّفِ والتحوُّ
لِ  دِ والتحوُّ والمادةُ في الحالةِ السـائلةِ تبدأُ في التجمُّ
إلى الحالـةِ الصلبةِ. درجةُ الحـرارةِ التي تبدأُ عندها 
. وتكونُ درجتا  دِ ى درجةَ التجمُّ دِ تسمَّ المادةُ في التجمُّ

ها. دِ متساويتينِ للمادةِ نفسِ االنصهارِ والتجمُّ

ةٌ بها.  كلُّ مـادةٍ نقيةٍ لها درجـةُ حرارةِ انصهـارٍ خاصَّ
هـا أو غليانِها  والمـوادُّ التـي تكونُ درجـاتُ انصهارِ
ا الموادُّ  ا بقوةٍ، بينَمَ ها متماسكةً معً عاليةً تكونُ جزيئاتُ
هـا وغليانِهـا منخفضةً  التـي تكونُ درجـاتُ انصهارِ

ا. يكونُ تماسكُ جزيئاتِها ضعيفً

 
      
     
       

  

         
      
     

  

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 

خالل:

السيليزية؟  بالدرجات  الماء  انصهار  درجة  ما  دعـم إضــايف  

صفرْ س. وما درجة تجمد الماء بالدرجات السيليزية ؟ صفر ْ س.
وتجمده  الماء  انصهار  درجتا  تكون  لماذا  إثــــــراء 
متساويتين؟ عمليتا االنصهار والتجمد كلتاهما تصف ما يحدث للماء 

في الحالتين الصلبة والسائلة عند درجة الحرارة نفسها.








← 

ـر  اطلـب إلى الطـالب النظر إلى الصورة صفحة (١٠٤)، وفسّ
لهـم أن فواصـل التمـدد شـائعة وتسـتخدم على هذه الشـاكلة 
 فـي البناء. اطلب إلـى الطالب إعطاء أمثلة علـى أماكن أخر
تسـتخدم فيها فواصل التمدد، واكتب إجاباتهم على السـبورة. 

إجابة محتملة: السكك الحديدية، جسور المشاة.

← 

التمـدد الحراري. لمسـاعدة الطالب على فهـم التمدد، اطلب 
ر لهم أن  ا عن األخر. وفسّ إليهم تحريك اليدين إحداهما بعيدً
التمـدد الحراري يعني ابتعاد األجزاء بعضها عن بعض بسـبب 

التغير في الحرارة.

االنكماش الحراري. لمسـاعدة الطـالب على فهم االنكماش 
ـر لهم  اطلـب إليهم تقريب اليدين إحداهما إلى األخر، وفسّ
أن االنكماش الحراري يعني اقتراب األجزاء بعضها من بعض 

بسبب التغير في الحرارة.

راجـع مفردات الدرس، وكلّف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيمية للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.


 إجابـة حمتملـة: التمـدد واالنكـامش ال • 

يسببان مشكالت (رأي) . اجلزء اآلخر من الفقرة: يمكن أن 
ا عىل درجة احلرارة (حقيقة). يستخدم التمدد مؤرشً

 إجابـة حمتملـة: يف الطقس احلـار يمكن أن • 
تتمـدد أجزاء رصيف املشـاة مـع زيادة درجة احلـرارة. وقد 
ا يف الطقس البـارد فقد تنكمش أجزاء الرصيف،  تتكـرس. أمّ

ومن ثم تتسع الفراغات بني املقاطع. 

   
ما ترتفـعُ درجةُ حـرارةِ المادةِ تزدادُ حركـةُ الدقائقِ  عندَ
ـا بينَها، لذا  ا، ويـزدادُ عـددُ التصادماتِ فيمَ نـةِ لهَ المكوِّ
ى زيادةُ حجـمِ المادةِ نتيجةَ التغيرِ  ها. وتسـمَّ يزدادُ حجمُ
ـا إذا انخفضتْ  . أمَّ دَ الحراريَّ فـي درجةِ حرارتِهـا التمدُّ
نةِ لها  درجـةُ حرارةِ المادةِ فـإنَّ حركةَ الجزيئـاتِ المكوِّ
ها.  ا يقلُّ حجمُ ، ويقلُّ عددُ التصادماتِ فيما بينَها، لذَ تقلُّ
ى نقصـانُ حجمِ المـادةِ نتيجـةَ التغيرِ فـي درجةِ  ويسـمَّ

. حرارتِها االنكماشَ الحراريَّ

دُ  ، و تتمدَّ دُ الغـازاتُ وتنكمشُ أكثرَ مـنَ السـوائلِ تتمـدَّ
حَ  السوائلُ وتنكمشُ أكثرَ منَ الموادِّ الصلبةِ. ولكيْ يُسمَ
دِ وانكماشِ الموادِّ المستعملةِ في البناءِ دونَ انثنائِها  بتمدُّ
دةٍ في األبنيةِ  كُ فراغاتٌ في مناطـقَ محدَّ ترَ ـا تُ هَ مِ أو تحطُّ

. دِ يطلقُ عليها نقاطُ التمدُّ

قـاسُ درجـةُ الحرارةِ بمقياسِ الحـرارةِ، الذي يعتمدُ   وتُ
. ومنْ ذلكَ  دِ واالنكماشِ ه على ظاهرةِ التمـدُّ مبـدأُ عملُ
. فعندَ زيادةِ درجـةِ الحرارةِ  مقيـاسُ الحرارةِ الكحولـيُّ
دُ الكحولُ داخلَ  ، يتمـدَّ في الوسـطِ المحيـطِ بالمقياسِ
؛ بحيثُ يشيرُ مستواهُ على تدريجِ  المقياسِ ويرتفعُ مستواهُ

األنبوبِ المصنوعِ منهُ المقياسُ إلى درجاتِ الحرارةِ.

   
  
   

     

    
  
   
    

°

°

    
   

 
       
       

      
     

    
   
    

   


اطلـب إلـى الطالب اسـتخدام المجـالت والكتـب والصحـف اليومية 
واإلنترنـت، وأي مصادر أخر للعلوم؛ إليجاد أنـواع متعددة لمقاييس 
الحـرارة، وطريقـة صنعها، وآلية عملها. واطلـب إليهم جمع ما توصلوا 

إليه وتثبيته على ملصق وعرضه على زمالئهم.







← 
 درجة االنصهار 

  
رأيحقيقة

حالـة  فـي  المـاء  يتمـدد 
الوعـاء  ويكسـر  التجمـد 

الذي يوجد فيه.

مملـوءة  زجاجـة  وضـع  إن 
مجمـد  فـي  بالمـاء  ـا  تمامً

الثالجة فكرة سيئة.

 إجابة حمتملة: تبقى درجة حرارة املاء ثابتة  

عنـد الغليان. إضافـة املزيد من احلرارة إىل املـاء جتعله يغيل 
أرسع، دون أن ترتفع درجة حرارته.

 (ج) غازية  

 (أ) تمدد  

 يمكن أن تتغير حالةالمادة عند اكتساب  
أو فقدان طاقة، كأن تتغير حالة الماء من بخار ماء إلى ماء 
سـائل عند فقدان طاقة أو تتحول من سائل إلى بخار عند 

اكتساب طاقة. 

       
إجابـة محتملة: لن يبقى الجليد طافيًا مـدة طويلة فوق الماء. 
وهـذا يعني أن الثلج يمكن أن ينصهر ويسـيل إلى المحيطات 
والبحيـرات ... إلـخ. إذا لم ينصهر الجليـد وتجمد الماء كله 

فإن العالم سيتحول إلى قالب ضخم من الجليد.

        
٢٢٦٠ × ٥٫٥ = ١٢٤٣٠ جول من الحرارة.

ثالثًا: خامتة الدرس


← 
اطلـب إلـى الطـالب النظر إلـى صـور الـدرس وملخصاتها؛ 

لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس.

    
انظـر التعليمـات الضرورية لعمل المطوية فـي مصادر المعلم 

في نهاية الدليل.

  

   
   
       

 

      
    

    
    

 

   
     

  

   
   

   

  

  
     
 

   
     
     

       
  

      
      

  
    


ب . سائلةً أ . صلبةً  

د . منصهرةً ج. غازيةً  

       
      

ب . انكماشٌ أ . تمددٌ  
د . تجمدٌ ج. تكثفٌ  
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 اطلـب إلـى الطـالب كتابـة جمـل يسـتخدمون فيهـا 
مصطلحي درجة االنصهار، ودرجة التجمد.

 اطلب إلى الطالب كتابة فقرة يفسرون فيها االختالف بين 
التمدد الحراري واالنكماش الحراري.

 اطلب إلى الطالب كتابة فقرة يصفون فيها انتقال الحرارة 
عند درجتي انصهار وتجمد مادة ما.






 

   
كُ جزيئاتُ الماءِ السائلةُ أسرعَ في درجاتِ الحرارةِ المرتفعةِ مقارنةً بدرجاتِ الحرارةِ المنخفضةِ. وألنَّ  تتحرّ
ه  . وهذا ما يعتقدُ دَ ، فإنَّه يستغرقُ وقتًا أكبرَ منَ الماءِ الباردِ لكيْ يتجمَّ الماءَ الساخنَ لهُ طاقةٌ أكبرُ منَ الماءِ الباردِ
م.  لوا مالحظاتِهِ ، وسجَّ ا سلسلةً منَ التجاربِ وْ ا أجرَ ؛ لذَ ا العلماءُ فال يأخذونَ بذلكِ دونَ إثباتٍ ، أمَّ معظمُ الناسِ
وا منْ تحديدِ السـببِ الرئيسِ للنتائجِ  نُ وا بتغييرِ عاملٍ واحدٍ في التجربةِ الواحدةِ؛ لكيْ يتمكّ امُ ففِي تجاربِهم قَ
. لقدِ اكتشفَ العلماءُ أنَّ الماءَ الساخنَ في  ا مستقالًّ ى متغيِّرً ه يسمَّ وا بتغييرِ ي قامُ وا إليْها، والعاملُ الذِ لُ التِي توصّ
ها. ى هذهِ الظاهرةُ أثرَ ميمبا؛ نسبةً إلى الطالبِ التنزانيِّ الذي اكتشفَ دُ قبلَ الماءِ الباردِ. وتسمَّ بعضِ األحيانِ يتجمّ


ى الشيءُ  ا الشيءُ في نتائجِ التجربةِ؟ ويسمَّ . كيفَ يؤثّرُ هذَ ما أستخدمُ المتغيّراتِ أقومُ بتغييرِ شيءٍ واحدٍ عندَ
ا المتغيّرُ التابعُ تعتمدُ علَى  . والطريقةُ التِي يتغيَّـرُ بهَ ، والنتائجُ هيَ المتغيّرُ التابعُ ا مسـتقالًّ ه متغيّرً ي أغيّرُ الـذِ

 . ا المتغيّرُ المستقلُّ الطريقةِ التِي يتغيّرُ بهَ

ي يحتـاجُ إليهِ الماءُ  فـي هـذهِ التجربـةِ المتغيّرُ المسـتقلُّ هوَ درجةُ الحـرارةِ عندَ بدءِ التجربـةِ، والوقتُ الذِ
ا سـأعملُ على تغييرِ  . لذَ رُ التابعُ دَ هوَ المتغيّ ليتجمَّ

رُ  درجةِ حرارةِ الماءِ عندَ البدءِ وأسجلُ كيفَ يؤثّ
. دَ ي يحتاجُ إليهِ الماءُ ليتجمّ ا في الوقتِ الذِ هذَ

 
       
      

    

حةِ في الصفحةِ   أعملُ لوحةً كالموضّ  
لَ بياناتِي. المجاورةِ ألسجّ

ي يحتـاجُ إليهِ الماءُ  فـي هـذهِ التجربـةِ المتغيّرُ المسـتقلُّ هوَ درجةُ الحـرارةِ عندَ بدءِ التجربـةِ، والوقتُ الذِ
ا سـأعملُ على تغييرِ  . لذَ رُ التابعُ دَ هوَ المتغيّ ليتجمَّ

رُ  ُ كيفَ يؤثّ
ا سـأعملُ على تغييرِ  . لذَ  التابعُ

ُ
ا سـأعملُ على تغييرِ  . لذَ  التابعُ

ُدرجةِ حرارةِ الماءِ عندَ البدءِ وأسجلُدرجةِ حرارةِ الماءِ عندَ البدءِ وأسجل

. دَ ي يحتاجُ إليهِ الماءُ ليتجمّ ا في الوقتِ الذِ هذَ

 
       
      

    
      

    
      

حةِ في الصفحةِ  أعملُ لوحةً كالموضّ 

لَ بياناتِي. المجاورةِ ألسجّ


     




يستقصي أي ماء يجمد أسرع: الماء الساخن أو الماء الدافئ  �
أو الماء البارد أو الماء األشد برودة؟

 مـاء سـاخن، ماء بـارد، أكواب بالسـتيكية، 
د للتبريد. جمِّ ج، ملصقات، مُ مقياس حرارة، مخبار مدرّ

 تأكد من سـهولة وصول الطالب إلى موقع 
المجمـد. حضر الماء البارد بإضافـة مكعبات جليد إلى دورق 
فيه مـاء، وضعه في الثالجة حتى يذوب جميـع الجليد. يعتمد 
نجـاح التجربة على أن يكون مسـتو التبريد لجميع الكؤوس 
متساويًا، تأكد أن جميع الكؤوس على مسافة متساوية من باب 

المجمد وفتحات الهواء أو الجدران.

�

أخبـر الطالب أن المتغير المسـتقلَّ يمكن التحكم فيه وتغييره.
وتعتمدُ الطريقةُ التي يتغيـرُ بها المتغيرُ التابعُ على الطريقةِ التي 

يتمُّ بها تغييرُ المتغيرِ المستقلِّ واسأل: 

ا مسـتقالًّ جيب أن يكـون يف التجربة؟ واحد فقط.  � كم متغريً
. ، يف حنيِ يمثّلُ الزمنُ الالزمُ للتجمدِ املتغريَ التابعَ املستقلُّ

لُ تأثيرَ ذلكَ في الزمنِ  أقومُ بتغييرِ درجةِ حرارةِ الماءِ ، ثمَّ أسـجّ
 . دِ الالزمِ للتجمّ

�

   سـاعد الطـالب علـى التحقـق مـن أن جميـع المتغيرات 
ا مسـتقالًّ قد تم التحكم  األخر المحتمل أن تكون متغيرً
فيهـا، وتثبيتهـا فـي التجربـة. اطلب إلى الطالب تسـجيل 
قائمـة بالعوامل الثابتة في الكـؤوس جميعها. كمية الماء، 

نوع الكأس، المجمد.

  اشرح للطالب أن تجربة كهذه يمكن أن يكون فيها أكثر من 
متغير مستقل أو تابع. 



اطلب إلى الطالب البحث في مصادر مختلفة عن أثر ميمبا، وشجعهم 
على مناقشة نتائج بحثهم مع زمالئهم واسأل: 

  من اكتشف أثر ميمبا؟ وأين؟ ومتى؟

  كيف يؤثر نوع مادة الوعاء الذي توضع فيه املادة يف أثر ميمبا؟

 املرتبطة بأثر ميمبا؟ ما العوامل األخر

اطلـب إلـى الطالب كتابة فقـرة للمقارنة بين المتغيـرات التي يمكن 
تغيرها والتحكم فيها والمتغيرات التي تسـتجيب لشـروط إظهار أثر 

ميمبا.













أضـعُ في أحـدِ األكوابِ ١٢٠ مل مـنَ الماءِ   
 .( ، وألصقُ عليهِ عبارةَ (ماءٌ سـاخنٌ السـاخنِ
وأضـعُ ١٢٠ مـل منَ المـاءِ الشـديدِ البرودةِ 
، وألصقُ عليهِ عبارةَ (ماءٌ شديدُ  في كوبٍ ثانٍ
البرودةِ). وأضعُ في الكوبِ الثالثِ ٨٠ مل منَ 
، وألصقُ  الماءِ الدافئِ  و٤٠ مل منَ الماءِ الباردِ
). وأضعُ في الكوبِ الرابعِ  عليهِ عبارةَ (ماءٌ دافئٌ
١٢٠ مل منَ الماءِ الشـديدِ البرودةِ و٤٠ مل

 .( ، وألصقُ عليهِ (ماءٌ باردٌ منَ الماءِ الدافئِ

لُ درجةَ حـرارةِ كلِّ كأسٍ منَ الماءِ في  أسـجّ  
. . إنَّ درجةَ الحرارةِ هنَا متغيرٌ مستقلٌّ الجدولِ

ه،  دِ في الوقتِ نفسِ أضعُ الكؤوس في المجمّ  
. ها قريبًا منْ بعضٍ مراعيًا أنْ يكونَ بعضُ

لُ بدايةَ  ، وأسـجّ دَ كلَّ ١٠ دقائقَ دُ المجمِّ أتفقّ  
 ، دِ ونهايتَهُ فـي كلِّ كأسٍ منَ الكؤوسِ التجمّ

. ى متغيراتٍ تابعةً ها تسمَّ وهذهِ كلُّ

 
: الباردُ أمِ الشـديدُ  دَ أوالً ي تجمّ مـا الماءُ الذِ  
؟ أعيدُ  البـرودةِ أمِ الدافـئُ أمِ المـاءُ السـاخنُ

ي. التجربةَ لتأكيدِ نتائجِ

فِ أثرِ ميمبا.  غيَّرَ العلماءُ المتغيرَ المستقلَّ لتعرُّ  
لتَ  ا يمكن أن أتعلم منَ النتائجِ التِي توصّ ماذَ

؟ إليْها؟ هلْ أثرَ ميمبا حقيقيٌّ فعالً

ا  عُ أنْ يحدثَ إذا اسـتخدمتُ جليدً مـاذا أتوقَّ  
ا اإلجـراءُ يعني  ا؟ هلْ هـذَ ا جـدًّ أو مـاءً حـارًّ
ه؟  االسـتمرارَ في تغييرِ المتغيِّرِ المستقلِّ نفسِ
المتغيرات وأسـجلُ البياناتِ حول  أستخدمُ
ني  االستقصاءِ. أستخدمُ هذهِ البياناتِ لتساعدَ

؟ دُ الماءُ علَى تطويرِ فكرةٍ حولَ كيفَ يتجمَّ


   










�
اطلب إلى الطالب تحليل نتائج البيانات التي جمعوها.

  يجـب أن يتوصل ال  يجـب أن يتوصل الطـالب إلـى أن الماء السـاخن يتجمد 
. أوالً

وضـح للطـالب أن العلماء يعيدون تجاربهم باسـتمرار للتأكد 
من أن نتائجهم موثوقة. واسأل:

ما معنى نتائج موثوقة؟ أن النتائج نفسـها سـتتكرر كل مرة  �
جتر فيها التجربة بالطريقة نفسها.

ا    سـتختلف اإلجابات: الماء الساخن سيتجمد أوال  سـتختلف اإلجابات: الماء الساخن سيتجمد أوالً اعتمادً
ا . على أثر ممبا. نعم. يعد أثر ميمبا حقيقيًّ

  يبقى المتغير المسـتقل نفسه عند استعمال ماء أكثر سخونة   يبقى المتغير المسـتقل نفسه عند استعمال ماء أكثر سخونة 
أو مـاء أكثر بـرودة. ويتجمد الماء األكثر سـخونة أوالً في 

ا على أثر ميمبا.  رأيي اعتمادً

 

    
المرتفعةِ  الحرارةِ  درجاتِ  في  أسرعَ  السائلةُ  الماءِ  جزيئاتُ  كُ  تتحرّ

مقارنةً بدرجاتِ الحرارةِ المنخفضةِ. وألنَّ الماءَ الساخنَ لهُ طاقةٌ أكبرُ 

 . دَ ، فإنَّه يستغرقُ وقتًا أكبرَ منَ الماءِ الباردِ لكيْ يتجمَّ منَ الماءِ الباردِ

؛  ا العلماءُ فال يأخذونَ بذلكِ دونَ إثباتٍ ، أمَّ ه معظمُ الناسِ وهذا ما يعتقدُ

م. ففِي تجاربِهم  لوا مالحظاتِهِ ، وسجَّ ا سلسلةً منَ التجاربِ وْ ا أجرَ لذَ

وا منْ تحديدِ  نُ وا بتغييرِ عاملٍ واحدٍ في التجربةِ الواحدةِ؛ لكيْ يتمكّ امُ قَ

ه  وا بتغييرِ ي قامُ وا إليْها، والعاملُ الذِ لُ السببِ الرئيسِ للنتائجِ التِي توصّ

. لقدِ اكتشفَ العلماءُ أنَّ الماءَ الساخنَ في بعضِ  ا مستقالًّ ى متغيِّرً يسمَّ

ى هذهِ الظاهرةُ أثرَ ميمبا؛ نسبةً  . وتسمَّ دُ قبلَ الماءِ الباردِ األحيانِ يتجمّ

ها. إلى الطالبِ التنزانيِّ الذي اكتشفَ

مُ أتعلَّ
ى  التجربةِ؟ ويسمَّ نتائجِ  الشيءُ في  ا  يؤثّرُ هذَ . كيفَ  بتغييرِ شيءٍ واحدٍ أقومُ  المتغيّراتِ  ما أستخدمُ  عندَ

التابعُ  المتغيّرُ  ا  بهَ رُ  يتغيَّ التِي  والطريقةُ   . التابعُ المتغيّرُ  هيَ  والنتائجُ   ، مستقالًّ ا  متغيّرً ه  أغيّرُ ي  الذِ الشيءُ 

 . ا المتغيّرُ المستقلُّ ى الطريقةِ التِي يتغيّرُ بهَ تعتمدُ علَ

إليهِ الماءُ  ي يحتاجُ  ، والوقتُ الذِ في هذهِ التجربةِ المتغيّرُ المستقلُّ هوَ درجةُ الحرارةِ عندَ بدءِ التجربةِ

ا في  ا سأعملُ على تغييرِ درجةِ حرارةِ الماءِ عندَ البدءِ وأسجلُ كيفَ يؤثّرُ هذَ . لذَ رُ التابعُ دَ هوَ المتغيّ ليتجمَّ

. دَ ي يحتاجُ إليهِ الماءُ ليتجمّ الوقتِ الذِ

 ماءٍ ساخنٍ• 
ماءٍ باردٍ• 
كؤوسٍ بالستيكيةٍ• 
مقياسِ حرارةٍ• 
جٍ•  مخبارٍ مدرّ
ملصقاتٍ• 
دٍ للتبريدِ•  مجمِّ
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االسمُ   مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ

   
: ني علَى ملءِ الفراغاتِ التاليةِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

  
لُ اتّحادُ عنصريْنِ أو أكثرَ         مركبًا         .. ١ يشكِّ
٢ .. نةِ لهُ بِ خصائصُ تختلفُ عنْ خصائصِ           العناصر           المكوّ  للمركَّ
نُ صدأُ الحديدِ عندَ اتحادِ الحديدِ بـِ         األكسجين      .. ٣ يتكوَّ
ى صدأُ الحديدِ       أكسيد الحديد      .. ٤ يُسمَّ
٥ .. تينِ منَ الحديدِ بـِ      ثالث ذرات      منَ األكسجينِ نُ أكسيدُ الحديدِ منَ ارتباطِ ذرَّ  يتكوَّ

   
ةٍ أخر هو         تغير كيميائي        .. ٦ ةٍ إلى مادّ لُ مادَّ تحوُّ
٧ ..نُ روابطُ جديدةٌ معَ ذراتٍ أخر كُ روابطُ بينَ ذراتٍ وتتكوَّ ما تتفكَّ  يحدثُ التغير الكيميائي عندَ
فُ الكيميائيُّونَ الموادَّ المتفاعلةَ والموادَّ الناتجةَ في التفاعلِ الكيميائيِّ بكتابةِ  معادالت كيميائية.. ٨  يتعرَّ
ها.. ٩  تظهرُ     المواد المتفاعلة     عنْ يمينِ المعادلةِ الكيميائيّةِ و    المواد الناتجة    عنْ يسارِ

١٠ . ، ا مجموعَ كتـلِ الموادِّ الناتجةِ  مجمـوعُ كتلِ المـوادِّ المتفاعلةِ في التفاعلِ الكيميائيِّ يسـاوي دائمً
فُ بقانونِ       حفظ الكتلة      .  وهذا ما يُعرَ

     
   



االسمُ   مفرداتُ الدرسِ

     
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ التاليةَ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ

  

 

١ ..   المواد المتفاعلة        هيَ الموادُّ األصليةُ التي تُوجدُ قبلَ بدءِ التفاعلِ الكيميائيِّ
٢ .. نتْ نتيجةً للتغيُّـرِ الكيميائيِّ للموادِّ المتفاعلةِ   المواد الناتجة      هيَ الموادُّ التي تكوَّ
التفاعلُ الكيميائيُّ الذي يستعملُه النباتُ في إنتاجِ السكرِ يُعرفُ بـِ البناء الضوئي          .. ٣
نتجُ عنْ تفاعلٍ كيميائيٍّ         الراسب        .. ٤ ى المادةُ الصلبةُ التي تَ تُسمَّ
نُ روابطُ جديدةٌ عندَ حدوثِ تغير كيميائي      .. ٥ اتِ وتتكوَّ كُ روابطُ الذرَّ تتفكَّ
عبّرُ الكيميائيُّونَ عنِ التفاعالتِ الكيميائيَّةَ باستعمالِ المعادلة الكيميائية      .. ٦ يُ
ى تغيُّـرُ لونِ الفلزِّ بفعلِ التغيُّـرِ الكيميائيِّ التشويه            .. ٧ يُسمَّ
نُ    المركب        عندَ اتِّحادِ عنصريْنِ أو أكثرَ كيميائيًّا. . ٨ يتكوَّ

     
   



نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ االسمُ   

    
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ التاليةَ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممّ



  

كُ روابطُ  . وتتفكَّ ها عنِ الموادِّ المتفاعلةِ ، تختلفُ في خصائصِ ةٌ أو أكثرُ ينتـجُ عنِ التفاعلِ الكيميائيِّ مادَّ

. نَ        مركبـات       جديـدةً اتِ وتكـونُ روابـطَ جديـدةً لتكـوِّ الـذرَّ

ـفُ الكيميائيُّـونَ مـاذا يحـدثُ في التغيُّـرِ الكيميائـيِّ بكتابةِ   المعـادالت الكيميائيّـة    ؛ حيثُ تَظهرُ  يصِ

 . ا        الموادّ الناتجة        فتَظهرُ في الطرفِ اآلخرِ ، أمَّ الموادُّ المتفاعلةُ في أحدِ طرفَيِ المعادلةِ الكيميائيَّةِ

دُ الصيغُ الكيميائيَّةُ      العناصر   باتُ في المعادلةِ الكيميائيَّةِ بـِ       صيغ كيميائية      ، وتحدّ وتُكتبُ المركَّ

نُ منْ         ذرتين         نا جزيءَ الماءِ (H2O) مثالً فإنَّـه يتكوَّ . فلو أخذْ اتِ كلِّ عنصرٍ باتِ وعددَ ذرّ في المركَّ

. منَ الهيدروجينِ و       ذرة واحدة      منَ األكسـجينِ


    

االسمُ   أقرأُ الشكلَ

    
، بينَما  ؛ حيثُ تمثِّلُ الموادُّ التي عن يمينِ السـهمِ المـوادَّ المتفاعلةَ يمثّـلُ الشـكلُ التالي معادلةً كيميائيّةً

 . تُمثِّلُ الموادُّ عن يسارِ السهمِ الموادَّ الناتجةَ

    

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

؟. ١ لتْ عنِ اتّحادِ الهيدروجينِ واألكسجينِ ةُ التي تشكّ ما المادّ
الماء. 

؟ . ٢ اتِ الهيدروجينِ واألكسجينِ في الموادِّ المتفاعلةِ ما عددُ ذرّ
٤ هيدروجين ، و ٢ أكسجين

 

حُ إجابتي.. ٣ ؟ أوضّ هلْ أعدادُ ذراتِ العناصرِ متساويةٌ في الموادِّ المتفاعلةِ والموادِّ الناتجةِ
نعم، فهناك ٤ ذرات هيدروجين وذرتا أكسجين في كل من المواد المتفاعلة والمواد الناتجة؛ حيث تتضمن

ئَيْ ماء؛ يحتوي كل جزيء على ذرة أكسجين وذرتَيْ هيدروجين.    المواد الناتجة جزيْ

     

 
 

 
 

  

                                            



 


 


  


        



يعـرف أن املركبـات تتكـون مـن عنرصيـن  �
أو أكثـر، وهـي ختتلـف يف خصائصهـا عـن 

خصائص العنارص املكونة هلا.

يتعرف مؤرشات حدوث تفاعل كيميائي. �
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اختبارُ الدرسِ الثاني 

            

. عندَ سـلقِ بيضةٍ ال يتغيّرُ لونُها أو شـكلُها، ويتغيرُ قوامها، فهلْ هـذا تغيّرٌ فيزيائيٌّ أمَ تغيّرٌ  التفكيـرُ الناقدُ
؟  كيميائيٌّ

لَ . ١ اتِ يمكنُ أنْ يشـكّ مـا أقلُّ عـددٍ منَ الـذرّ
بًا؟ مركّ

١أ. 

٢ب. 

٣ج. 

٤ فأكثرد. 

؟. ٢ ه المعادالتُ الكيميائيّةُ قُ ما الذي تحقّ
قانونُ حفظِ الكتلةِأ. 

قانونُ الجاذبيّةِب. 

المغناطيسيةُج. 

الجدولُ الدوريُّد. 

؟. ٣ ا يلي ليس مثاالً على التغيّرِ الكيميائيِّ أيٌّ ممّ
الفقاقيعُ في الماء المغليِّأ. 

ملعقةٌ صدئةٌب. 

انطالقُ حرارةٍج. 

سُد.  التنفّ

تسـتعملُ النباتـاتُ تفاعـالً كيميائيًّـا إلنتاجِ . ٤
: الطاقةِ في عمليّةِ

تكوينِ السكرِأ. 

امتصاصِ الماءِب. 

البناءِ الضوئيِّج. 

سِد.  التنفّ

تغير قوام البيضة من الداخل وتصلبه فهو تغير كيميائي.






 
. أبحثُ عـنْ قطعةٍ   يتغيـرُ لـونُ النحـاسِ بسـهولةٍ مع مـرورِ الزمـنِ

الها الصدأُ . نحاسيةٍ قديمةٍ عَ

 أضـعُ القطعةَ النحاسـيةَ القديمـةَ فـي كأسٍ تحتوي على   

لُ مالحظاتي. ، وأسجّ محلولِ الملحِ والخلّ
 

 

 

؟ أخرجُ   هلْ هناكَ أيُّ مؤشـراتٍ تـدلُّ على حدوثِ تفاعـلٍ كيميائيٍّ

. هلْ حدثتْ تفاعالتٌ كيميائيةٌ  فها في الهواءِ القطعةَ النحاسـيةَ وأجفّ

؟ أخر؟ كيفَ أعرفُ
 

 

 

 

 

 

 

 

  خلٍّ• 
ملحِ طعامٍ• 
 قطعٍ نحاسيةٍ• 
كوبٍ• 

  

    

      

نُ فرضيةً أكوِّ
هلْ تتغيرُ الكتلةُ الكليةُ للمادةِ عندما تتحولُ إلى مادةٍ أخر؟ أفكرُ في  

التغيراتِ الكيميائيةِ التي أالحظها، ومنها طبخُ البيضِ أو حرقُ الخشبِ 

"عندما يحدثُ  أكتبُ إجابتي على شكلِ فرضيةٍ بصيغةِ  المدفأةِ.  في  

التفاعلُ  الكيميائيُّ فإنّ كتلةَ المادةِ..........................".

 

 

يتي أختبرُ فرضَّ

. أسـكبُ ٤٠ مل مـنْ محلولِ   أرتـدي النظـاراتِ الواقيةَ   

 ثم أسكبُ ٤٠ مل أخر . مسحوقِ الغسلِ في الكيسِ القابلِ للغلـقِ

مـن محلولِ الملحِ الفوارِ (كبريتاتِ الماغنسـيومِ 

. أضعُ الكأسَ داخلَ  ) في الكأسِ الورقيـةِ المائيـةِ

، بحيثُ  الكيـسِ القابـلِ للغلـقِ بشـكلٍّ عمـوديٍّ

. تكونُ فوهةُ الكأسِ إلى أعلى، ثمّ أغلقُ الكيسَ

 أضعُ الكيسَ بما فيهِ في الميزانِ دونَ خلطِ   

؛ فهيَ المتغيرُ التابعُ في  . أسـجلُ الكتلةَ المحاليلِ

. هذهِ التجربةِ

 

نظاراتٍ واقيةٍ.• 
مسحوقِ غسلٍ • 

.( (بيكربونات الصوديومِ
 •. كيسٍ قابلٍ للغلقِ
محلولِ الملحِ الفوارِ (كبريتاتِ • 

الماغنسيومِ المائيةِ).
كأسٍ ورقيةٍ صغيرةٍ.• 
 •. فتينِ ميزانٍ ذي كِ

  







    

أقرأُ الصورةَ االسمُ   

     
ةِ على حدوثِ  . أبحثُ عنِ األدلّ تبيّـنُ الصورُ معَ الشـروحِ المرفقةِ بعضَ التفاعالتِ الكيميائيّةِ الشـائعةِ

التفاعلِ في كلِّ صورةٍ.

 

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

ةُ التي تسبّبُ التغيّرَ الكيميائيَّ في الصورةِ األولى؟. ١ ما المادّ
المادة المبيضة أو قاصرة اللون.

؟. ٢ ما الموادُّ المتفاعلةُ في الصورةِ الثانيةِ
الحديد واألكسجين.

؟. ٣ فُ حدوثَ تفاعلٍ كيميائيٍّ في الصورةِ الثالثةِ كيفَ تتعرّ
ن فقاقيع من غاز ثاني أكسيد الكربون دليل على حدوث التغير الكيميائي. تكوّ

؟. ٤ ورةِ الرابعةِ ما عالماتُ حدوثِ التفاعلِ الكيميائيِّ في الصُّ
ن الراسب. تكوّ

؟. ٥ ورةِ الخامسةِ رتْ في الصُّ فُ أنَّ هناكَ طاقةً تحرّ كيفَ أَتعرَّ
من الضوء والحرارة.
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االسمُ    كتابةٌ علميّةٌُ

   

أ

   
لتلخيصِ  أدناه  المبينَ  المخططَ  ثمَّ أستخدمُ   ، الماءِ للشربِ العلماءِ صالحيةَ  أبحثُ في كيفيةِ اختبارِ 

: خطواتِ عملِهم بالترتيبِ


ستختلف اإلجابات





 
، أرتِّبُ الخطواتِ بحسبِ تسلسلِها: فيما يلي خطواتُ فحصِ الكلورِ في الماءِ

١ .. لُ كاشفَ تبَّاعِ الشمسِ إلى اللونِ األحمرِ ثمَّ إلى اللونِ األبيضِ   ٣   الكلورُ يحوِّ
٢ .. هُ في أنبوبِ اختبارٍ  ١     أضعُ كميةً من الماءِ المرادِ فحصُ
٣ ..  ٢    أَضعُ ورقةَ تباعِ الشمسِ زرقاءَ في الماءِ داخلَ األنبوبِ

  أكتبُ عن 
، أوِ  ثِ ا عـنْ كيفيةِ قيـامِ العلماءِ بفحصِ الماءِ الكتشـافِ التلـوُّ أعمـلُ بحثًـا، وأكتـبُ تقريرً
البحـثِ عنِ المركباتِ الكيميائيـةِ الخطرةِ. أيُّ التفاعالتِ الكيميائيةِ يَسـتخدمُ العلماءُ في 

ا. فحوصاتِهم؟ أُرتِّبُ خطواتِ العملِ التِي يقومونَ بهَ

   
  

    
   



كتابةٌ علميّةٌُاالسمُ   

  
باتٍ كيميائيةٍ في الماءِ. أبدأُ تقريري بجملةٍ تبينُ أهميةَ فحصِ تلوثِ الماءِ وخطورةِ وجودِ مركَّ

ستختلف إجابات الطالب

، أبدأُ بالجملةِ التي كتبتُها أعـاله، ثمَّ أكتبُ الخطواتِ  ـا منفصلةً . أسـتخدمُ أوراقً  ثـم أبدأُ بكتابةِ التقريرِ
ـقُ أنَّ كلَّ فقـرةٍ أكتبُها تحتوي على فكرةٍ رئيسـةٍ  ، وأتحقَّ التـي يقـومُ بها العلمـاءُ في أثناءِ فحـصِ الماءِ

. وتفاصيلَ حولَ التفاعالتِ الكيميائيةِ

 
ها،  نانِ بعضَ الكلماتِ التي يمكنُ اختصارُ نُ من جملتينِ تتضمّ ، كلُّ فقرةٍ تتكوَّ فيما يلي بعضُ الفقراتِ
، وأعيـدُ كتابةَ الجملةِ في  أقـرأُ كلَّ فقـرةٍ وأعيدُ كتابتَهـا بجملةٍ واحدةٍ بحذفِ الكلمـاتِ غيرِ الضروريةِ

. الفراغِ المخصصِ
١ .. . يجبُ أن تكونَ األنابيبُ معقمةً يجبُ التأكدُ منْ أنَّ أنابيبَ االختبارِ المستخدمةَ نظيفةٌ

يجب التأكد منْ أن أنابيب االختبار معقمة

٢ .. . ويمكنُ أن ينتجَ  عنها تغيرٌ في الرائحةِ التغيراتُ الكيميائيةُ يمكنُ أن ينتجَ عنها تغيرٌ في اللونِ
التغيرات الكيميائية يمكن أن ينتج عنها تغير في اللون والرائحة.

٣ .. . يجبُ أن يتمَّ إجراءُ الفحصِ خاللَ ساعتينِ يجبُ فحصُ العيناتِ بسرعةٍ
يجب فحص العينات خالل ساعتين.

اآلنَ أراجعُ وأتفحصُ ما كتبتُه، ثم أسألُ نفسي:

؟ � هل كتبتُ خطواتِ فحصِ الماءِ بترتيبٍ صحيحٍ

؟ � هل وضحتُ العملياتِ الكيميائيةَ المستخدمةَ في الفحصِ

� هل قمتُ بتصحيحِ األخطاءِ جميعِها؟
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المملكة العربية السعودية



    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

(H2O)   
هُ في حياتِنا اليوميةِ بشكلٍ  ، ونستخدمُ نا إلى الماءِ تحتاجُ أجسامُ
، إالَّ أنَّهُ في بعضِ األحيانِ يجبُ التعاملُ معَ الماءِ بحذرٍ  مستمرٍّ
مـا يوضعُ فلزُّ  ؛ فقدْ يكونُ مادةً شـديدةَ الخطـورةِ، فعندَ شـديدٍ
 (H2) ِهُ وينطلقُ غازُ الهيدروجين الصوديومِ في الماءِ يتفاعلُ معَ
ا، وعندَ إضافةِ حمضِ الكبريتيكِ  الذي يشتعلُ أو يسبّبُ انفجارً
 . ه، ويتطايرُ محلولُ الحمضِ والماءِ إلـى الماءِ يؤدي إلى غليانـِ
ويتحلّـلُ فـوقَ أكسـيدِ الهيدروجينِ (H2O2) إلـى الماءِ وغازِ 

ا.  لُ سريعً نًا فقاقيعَ تتشكّ األكسجينِ مكوِّ
بٍ  وتُستعملُ الصيغُ الكيميائيةُ لتمثيلِ الذراتِ والعناصرِ في مركّ
. والرقمُ  الكبيرُ الموجود أمامَ الصيغِ الكيميائيةِ يدلُّ  أو عنصرٍ
 ، . أما األرقامُ السفليةُ فتُكتبُ بحجمٍ صغيرٍ على عددِ الجزيئاتِ

وتدلُّ على عددِ ذراتِ العنصرِ الموجودةِ.  
ولكي أجدَ عددَ الذراتِ في أيِّ صيغةٍ كيميائيةٍ فإنَّني أضربُ 

. عددَ األرقامِ السفليةِ في الرقمِ الموجودِ أمامَ الجزيءِ

 
ما عددُ ذراتِ الهيدروجينِ واألكسـجينِ في جزيئينِ منَ . ١

الماءِ (2H2O)؟

٢ جزيء × ٢ ذرة هيدروجين = ٤ ذرات هيدروجين 

٢ جزيء × ١ ذرة أكسجين = ٢ ذرة أكسجين 

(3H2O2)؟. ٢ ما عددُ ذراتِ الهيدروجينِ واألكسجينِ في ثالثةِ جزيئاتٍ منْ فوقِ أكسيدِ الهيدروجينِ
٣ جزيئات × ٢ ذرة هيدروجين = ٦ ذرات هيدروجين 

٣ جزيئات × ٢ ذرة أكسجين = ٦ ذرات أكسجين 

   
إليجادِ عددِ الذراتِ 

 �  أضـربُ العـددَ الموجودَ في مقدمـةِ الجزيءِ 

 . كامالً في األعدادِ السفليةِ

2H2= ٢×٢ = ٤ ذراتِ هيدروجين

 �  إذا لـمْ يوجـدْ رقـمٌ أمـامَ الجـزيءِ أسـتخدمُ 

الرقمَ ١.

O2 = ١× ٢ = ٢ ذرة أكسجين

، أسـتخدمُ   �  إذا لـمْ يوجـدْ رقمٌ خلـفَ العنصرِ

الرقمَ ١.

3H = ٣×١ = ٣ ذراتِ هيدروجين

عددُ الجزيئاتِ

4H
2
O

الرقمُ السفليُّ يبينُ 

عددَ الذراتِ 

هيدروجينُ أكسجينُ

    
   

االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

 
نا على عددِ  ، ونَسـتعملُ الصيغَ الكيمائيةَ للجزيئـاتِ لتدلَّ نُ كلُّ جزيءٍ منْ عـددٍ معينٍ منَ الذراتِ يتكـوّ

 . نُ منها الجزيءُ الذراتِ التي يتكوّ

صُ المعادلتينِ الرمزيةَ  . أتفحّ تَسـتخدمُ النباتاتُ الماءَ وثاني أكسـيدِ الكربونِ إلنتاجِ األكسجينِ والسكرِ
واللفظيةَ للتفاعلِ اآلتي:

6H2O+6CO2  6O2+C6 H12O6 
ستةُ جزيئاتِ أكسجين + جزيءُ سكرٍ    ستةَ جزيئاتِ ماءٍ + ستةَ جزيئاتِ ثاني أكسيدِ الكربونِ

؟ . ١ ما عددُ ذراتِ الهيدروجينِ في الموادِّ المتفاعلةِ
١٢ ذرة هيدروجين في ٦ جزيئات ماء؛ حيث يحتوي جزيء الماء على ذرتي هيدروجين: ٦× ٢ = 

١٢ ذرة هيدرجين. 

؟ وما . ٢ ؟ وما عددُ ذراتِ األكسـجينِ الحـرِّ المنطلقةِ منهُ ما عددُ ذراتِ األكسـجينِ في جزيء السـكرِ

؟  عددُ ذراتِ األكسجينِ في ستةِ جزيئاتٍ منَ السكرِ
عدد ذرات األكسجين في جزيء السكر: ٦× ١ = ٦ 

عدد ذرات األكسجين الحر المنطلقة: ٦× ٢ = ١٢ 
عدد ذرات األكسجين في ٦ جزيئات سكر ٦ × ٦=٣٦

؟ . ٣ ما عددُ الذراتِ في الجزيئاتِ على الجانبينِ األيسرِ واأليمنِ منْ معادلةِ التفاعلِ
عند استخدام المعادلة الكيميائية باللغة اإلنجليزية كان عدد الذرات في الجانب األيسر ٣٦؛ منها 

١٢ ذرة هيدروجين، و١٨ ذرة أكسجين، و٦ ذرات كربون. 
ا؛ منها ١٨ ذرة أكسجين، و١٢ ذرة هيدروجين،  وعدد الذرات في الجانب األيمن ٣٦ ذرة أيضً

و٦ ذرات كربون. 

    







 


:
 يعـرف أن المركبـات تتكـون مـن عنصريـن أو أكثر، وهي  �

تختلف في خصائصها عن خصائص العناصر المكونة لها.

 يتعرف مؤشرات حدوث تفاعل كيميائي. �

: تقديم الدرس أوالً
← 

اطلـب إلـى الطـالب إعطـاء أمثلـة علـى تفاعـالت كيميائيـة 
شـاهدوها أو أجروهـا في وقت قريـب. إجابـة محتملة: طبخ 

الطعام أو حرق شيء ما.

ا كيميائيًّـا؟ إجابة حمتملة: الغذاء  � ملـاذا يعد طبخ الطعام تغريً
املطبوخ له خصائص ختتلف عن الغذاء قبل الطبخ.

ما الذي حيدث يف أثناء حرق مادة معينة لكي نعترب االحرتاق  �
تفاعـالً كيميائيًّا؟ إجابة حمتملة: احلـرارة واملادتان الناجتتان 
عـن عملية االحرتاق ـ املاء وثاين أكسـيد الكربون ـ مجيعها 

نتجت عن الوقود واألكسجني يف اجلو.

مـا الـذي حيـدث يف عمليـة البنـاء الضوئـي لكـي نعتربهـا  �
ا كيميائيًّـا؟ إجابة حمتملـة: املاء وثاين أكسـيد الكربون  تغـريً

يستخدمان إلنتاج السكر واألكسجني.

ه انتباه الطالب إلى السؤال "أنظر وأتساءل" في الصورة،  وجّ
ثم اسأل:

مـاذا حيـدث للـامدة عندمـا تتغـري؟ تتفـكك الروابط بني  �
الذرات يف املادة القديمة وتتكون روابط جديدة لتكوين 

مواد جديدة. 

اكتـب األفكار التي يطرحهـا الطالب على السـبورة، وانتبه 
إلى أي مفاهيم غيـر صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في 

أثناء سير الدرس.

 

          
      

  

    





أشـعل شـمعة في غرفة الصف، والفت انتباه الطالب إلى ضوء الشمعة، 

ثم اسأل:

  .ملاذا أضاءت الشمعة؟ حدث تفاعل كيميائي بني الفتيل واألكسجني 

ا زجاجية فوق الشمعة، واطلب إلى الطالب مراقبة ما يحدث،  اقلب كأسً
واسأل:

  ملاذا انطفأت الشمعة؟ توقف التفاعل الكيميائي بسبب استهالك كمية 
األكسجني داخل الكأس.







تأكد من أن الكأس الورقية يمكنها أن تستقر 
بشـكل مسـتقيم في الكيس القابل للغلق، وأن المكان المجهز 
للعمل مناسـب السـتعمال المـاء. واطلب إلـى الطالب لبس 
مالبـس فضفاضـة والنظـارات الواقية والقفـازات والمعاطف 
الواقية. وزود الطالب بأكياس أو أوعية قمامة مناسبة للتخلص 

من المواد المستهلكة بعد انتهاء التجربة.
يسـاعد هذا النشـاط الطـالب على اسـتنتاج أن المادة 
د في أثناء التفاعالت الكيميائية، وأن يقارنوا  فقَ تتغير، لكنها ال تُ

بين كتلة المواد المتفاعلة والمواد الناتجة عن التفاعل.


 فرضية محتملة: عند حدوث تفاعل كيميائي فإن  

مجموع كتل المواد ال يتغير.
ي الدقـة عند قياس        نبّـه الطالب إلى ضـرورة تحرِّ

كتل المواد.
    نبِّه الطالب إلى مالحظة تكون مادة صلبة بيضاء 

في الكيس.
     المتغير المسـتقل: التفاعل الكيميائي الـذي حدث، والذي 
يؤثر في المتغير التابع وهو كتلة المواد. المتغيرات الضابطة: 

كمية كل محلول وغلق الكيس لحفظ الغازات داخله.

   جممـوع كتـل املـواد مل يتغـري بالتفاعـل 
الكيميائي.

  تختلف اإلجابات بحسب فرضية كل طالب.


يمكن للطـالب إجراء التفاعل نفسـه، وأن يقارنوا  بين أحجام 
المحاليل باسـتخدام مخبـار مدرج. إجابة محتملـة: يمكن أن 

يتغير الحجم نتيجة للتفاعل الكيميائي.


اطلب إلى الطالب أن يفكروا كيف يحدث التفاعل الكيميائي، 
ن فرضية، وضع خطة  وهـل التغير الكيميائي يحفظ الكتلة؟ كوِّ

لعمل تجربة الختبارها.

 مجموعات صغيرة ٢٠ دقيقة

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:

  (١) يكتب فرضية يحدد فيها المتغيرات بدقة. 
(٢) يأخذ في الحسبان احتياطات السالمة في المختبر. 
(٣) يحدد المتغير المستقل والمتغير التابع في التجربة. 
(٤) يفسر كيف تغيرت الكتلة خالل التفاعل الكيميائي.

 ينفذ ثالث مهمات بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 كلّـف الطـالب تفحـص الصور والرسـوم 
التوضيحيـة فـي الـدرس. واسـألهم مـا الـذي يعتقـدون أنهم 

سيتعلمونه في هذا الدرس. 

اطلب إلـى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 كلّف الطالب مراجعة المفردات، وحدد الكلمات 
غير المألوفة لديهم، ثم كلفهم تعريف كل كلمة. واطلب إليهم 

المشاركة في التعريفات وتسجيلها على السبورة.

. :

الطـالب  إلـى  اطلـب 
تعبئـة المنظـم التخطيطي 

١٤ بعـد قـراءة كل صفحتين من صفحات الـدرس. ويمكنهم 
استخدام أسئلة «أختبر نفسي». 


← 

اكتـب العبـارات اآلتيـة علـى السـبورة: يرتبـط الكربـون مـع 
األكسـجين لتكوين ثاني أكسـيد الكربـون. ويرتبط الحديد مع 

األكسجين لتكوين أكسيد الحديد ( الصدأ )، ثم اسأل:

ما اليشء املشرتك بني هاتني العبارتني؟ كلتامها تنص عىل أن  �
ا فتكونان مادة ثالثة. مادتني ترتبطان معً

أخرب الطالب أن املادة الثالثة تُسمى «املركب»، ثم اسأل:

ا لتكوين مركب؟  � ما أقل عدد من العنارص جيب أن ترتبط معً
اثنان.

أخبـر الطالب أن العديـد من المركبات تحتـوي على أكثر من 
عنصريـن، ومن ذلـك كربونـات الصوديوم التـي تحتوي على 

ثالثة عناصر.

  

  

     
 

     
    

     
    

     
    



  
نُ  هُ في الطعامِ يتكوَّ حَ الذي نضعُ لْ منَ الطريفِ أنْ نعرفَ أنَّ المِ
؛  منَ ارتباطِ مادتينِ تتَّصفانِ بالخطورةِ، هما الصوديومُ والكلورُ
ها في  ا عنـدَ وضعِ ثَ انفجارً ـدِ فالصوديـومُ مـادةٌ يمكنُ أن تُحْ
ا تَنتجُ مادةٌ  ما يتّحدانِ معً . ولكـنْ عندَ الماءِ. والكلورُ غازٌ سـامٌّ
. فسـبحانَ  ا عنْ صفاتِ العنصرينِ جديدةٌ تختلـفُ في صفاتِهَ
 ( ! ويعـدّ ملـحُ الطعـامِ (كلوريـدُ الصوديـومِ الخالـقِ المدبـرِ
 . باتِ نُ منْ ذرةِ صوديـوم وذرةِ كلورٍ مثاالً علـى المركّ المكـوَّ
ـبُ بأنّهُ مادةٌ نقيةٌ تتألفُ مـنْ اتحادِ عنصرينِ أو  فُ المركَّ ويعـرَّ
بـاتُ لها صفـاتٌ تختلفُ عنْ صفـاتِ العناصرِ  . والمركّ أكثـرَ

نةِ لها. المكوِّ

  ←

        

←
  

  
 
 

  ←


  

   


بعـض التفاعـالت الكيميائية تفاعالت منعكسـة، ومنهـا التفاعالت بين 
األحماض والقواعد. والمقصـود بالتفاعل المنعكس أن التفاعل يمكن 
أن يحدث في أي اتجـاه. وتتكون معادلة التفاعل المنعكس من طرفين؛ 
أحدهما معادلة التفاعل في االتجاه األمامي، واآلخر معادلة التفاعل في 
االتجاه العكسي، وعندما تكون سرعتا التفاعل في االتجاهين متساويتين 

يكون التفاعل في حالة اتزان.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين 







← 

المركـب: وضـح للطـالب أن المركـب مشـتق مـن عمليـة 
ـا. والمركـب الكيميائي مادة  التركيـب، أي وضـع األجزاء معً

ا. تتكون من أكثر من عنصر يتحدان معً

← 

اطلب إلى الطالب تفحص الصورة والشكل في صفحة ١١١، 
والفـت انتباههم إلـى أنواع العناصر فـي المركب وعدد ذرات 

كل عنصر، ثم اسأل: 

ما اسم املركب يف الشكل؟ أكسيد احلديد. �

كيف يتفق اسـم املركب مع أسامء العنارص املكونة له؟ اسم  �
ا  املركب يشـري إىل أنواع العنارص أو املـواد التي تفاعلت معً

إلنتاجه.


 ذرتان؛ ألنه جيب أن يكون هناك عنرصان عىل األقل • 

يف املركب.

 إجابـة حمتملـة: تشـري األسـامء الكيميائيـة • 
إىل العنـارص املوجـودة يف املركب. وتدل الصيـغ الكيميائية 

بصورة خمترصة عىل العنارص املوجودة يف املركب ونسبها.

  
أنظـرُ إلى الصورةِ أدناه، لقدْ تُركتْ هذهِ الدراجةُ فترةً منَ الوقتِ في حديقةِ 
ا في الصـورةِ. ما الصـــدأُ؟ وكيفَ  ، وأصبحـتْ كمَ ئتْ دِ المنـزلِ حتَّـى صَ
نِ للدراجة معَ  نُ نتيجةَ اتحـادِ الحديدِ المكـوِّ ـبٌ يتكوَّ ؟ الصدأُ مركَّ نُ يتكـوَّ

. األكسجينِ الموجودِ في الهواءِ الجويِّ

. يشيرُ االسمُ  ها أسـماءٌ شـائعةٌ كذلكَ ، ولمعظمِ باتِ أسـماءٌ كيميائيةٌ للمركَّ
. فاالسـمُ  بِ ـا لتكويـنِ المركَّ الكيميائـيُّ إلـى العناصـرِ التـي ارتبطـتْ معً
نُ في هذه الحالةِ من ارتباطِ  الكيميائيُّ للصدأِ هوَ أكسيدُ الحديدِ الذي يتكوَّ

. ذرتَيْ حديدٍ معَ ثالثِ ذراتٍ منَ األكسجينِ

عندَ تسـميةِ الموادِّ الكيميائيةِ يسـتخدمُ العلماءُ أسـماءَ العناصرِ التي تدخلُ 
ها عندَ تسـميةِ  رٌ في أسـماءِ بعـضِ العناصرِ أو كلِّ فـي تركيبِهـا. ويحدثُ تغيُّ
. ومـنْ ذلكَ التغيرُ في اسـميِ األكسـجينِ والكلورِ فـي المركبينِ  المركـبِ

 . ) الصوديومِ ، و(كلوريدِ ) الحديدِ (أكسيدِ

 . تسـتعملُ أحيانًـا كلمـاتٌ خاصةٌ لتدلَّ على عـددِ الذراتِ فـي المركبِ
فعلى سـبيلِ المثـالِ تدلُّ كلمةُ «ثاني» فـي غازِ ثاني أكسـيدِ الكربونِ على 

. نُ منْ ذرتَيْ أكسجين ترتبطانِ معَ ذرةِ كربونٍ أنَّ هذا المركب يتكوَّ

، ولكنَّ  للمركباتِ الكيميائيةِ صيغٌ ورموزٌ كيميائيةٌ كما للعناصرِ
ي على عنصرينِ  المركبـاتِ الكيميائيةَ تختلفُ في أنَّهـا تحتوِ

نُ منَ اتحادِ عنصرينِ  ا. فمركبُ الصدأِ يتكوَّ أو أكثرَ تتحدُ معً
. هما الحديدُ واألكسجينُ
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ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل: 

دعـم إضــايف اطلب إلى الطالب رسـم نموذج يبين عدد ذرات 

الكربـون واألكسـجين في ثاني أكسـيد الكربـون. توجد ذرتا أكسـجين 
مقابل كل ذرة كربون في ثاني أكسيد الكربون. 

لحمـض  صيغـة  رسـم  الطـالب  إلـى  إثــــــراء اطلـب   
الكبريتيـك، وكتابـة الصيغـة الكيميائية لـه، علماً أنه يحتـوي على ذرتي 

هيدروجين، وذرة كبريت، وأربع ذرات أكسجين.








← 

أخبر الطالب أننا نسـتطيع تحري حدوث التغير الكيميائي عن 
طريـق مالحظـة تغير الرائحـة. واطلـب إليهم أن يصفـوا تغير 

رائحة الطعام عند طبخه، ثم اسأل:

يعطـي الغـذاء املطبوخ غالبًـا رائحة، فهل روائـح األطعمة  �
املطبوخـة متشـاهبة؟إجابة حمتملـة: األطعمـة املختلفـة هلـا 

روائح خمتلفة.

ملاذا ختتلف روائح األطعمة؟ لوجود مركبات خمتلفة فيها. �

  جمموعة صغرية      ١٠ دقائق

 يالحـظ حـدوث تفاعـل كيميائـي بين مـادة الحمض 
وفلز.

 قطعـة نحـاس صدئـة، كوب شـفاف، ملح، 
خل.

     يعتمـد الزمن الـذي تسـتغرقه القطعة لتصبـح المعة على 
مقدار الصدأ عليها، وغالبًا تستغرق دقائق.

إجابـة محتملـة: تغير لون قطعـة النحاس وقـد زال الصدأ   إجابـة محتملـة: تغير لون قطعـة النحاس وقـد زال الصدأ  
عنها. هذا مؤشـر على حدوث تفاعـل كيميائي. إذا تركت 
القطعـة فـي الهواء ١٥-٢٠ دقيقة سـتظهر طبقـة صدأ مرة 

ا مؤشر على حدوث تفاعل كيميائي. أخر. هذا أيضً

التفاعل الكيميائي بين قطعة النحاس والخل هو نموذج سـريع 
ا للنحاس بمرور الوقت.  لما يحدث فعليًّ

يسـتطيع الطالب وضع صفائح من الفوالذ أو أغطية العلب في 
الخـل بعد إخـراج قطعة النحاس. أكسـيد النحاس الذي تمت 
إزالتـه بالخـل سـيرتبط مع (أو يغطـي) صفيحة الفـوالذ حيث 

يتحرر غاز الهيدروجين.

 


 

    
    

     

   

         
      
      
      


      
    
    
       
   

     
    
    
       

  
، فكيفَ يمكنُ التخلصُ منهُ ومنْ  بَ الخلُّ كِ لو سُ
صُ منْ  زجَ في المـاءِ فلنْ يتمَّ التخلُّ هِ؟ لو مُ رائحتـِ
 ، دِ ه إلى درجةِ التجمُّ رائحتِهِ القويةِ، ولوْ تمَّ تبريدُ
رَ  لُ إلى الحالـةِ الصلبةِ. ممـا يعني تغيُّ فإنَّـه يتحوَّ
ى  ، وتبقَّ ى خالًّ كما هوَ هُ يبقَ ، ولكنَّ حالتِهُ الفيزيائيةَ
ـصِ مـنَ الخـلِّ يجـبُ أنْ يتغيَّرَ  ـه. وللتخلُّ رائحتُ

كيميائيًّا.

ما ترتبـطُ الذراتُ  رُ الكيميائـيُّ عندَ يحـدثُ التغيَّ
ـا إلنتـاجِ مـوادَّ جديـدةٍ تختلـفُ فـي صفاتِها  معً
نـةِ لها. فعندَ  عـنْ صفاتِ المـوادِّ األصليةِ المكوِّ
إضافةِ محلولِ الخلِّ إلى مسـحوقِ الخبزِ - وهو 
ى صودا الخبـزِ - تتصاعدُ  مركـبٌ كيميائيٌّ يسـمَّ
نُ راسبٌ  ، ويتكوَّ فقاقيعُ غازِ ثاني أكسيدِ الكربونِ
. فالذي حدثَ  لُ مـعَ الخلِّ أبيـضُ اللونِ ال يتفاعَ
هنـا هـو أنّ الـذراتِ فـي المسـحوقِ ومحلـولِ 
نتْ  ـا بطريقـةٍ جديـدةٍ، وتكوَّ الخـلِّ ارتبطـتْ معً
 ، ، والماءُ مـوادُّ جديـدةٌ هـي خـالتُ الصوديـومِ
. وهـذهِ المـوادُّ تختلفُ  وثانـي أكسـيدِ الكربونِ
فـي صفاتِهـا عنْ صفـاتِ كلٍّ منْ محلـولِ الخلِّ 

. ومسحوقِ الخبزِ

   

ناقـش راجع المركبـات مع الطـالب، ووضح لهم أنها اتحـاد عنصرين 
رهـم أن للمركـب صفات تختلف عـن خصائص العناصر  أو أكثـر، وذكّ
نة له، ثم ناقش معهم مركبات مختلفة وأسماءها الشائعة والعلمية. المكوّ

مستو مبتدئ يمكن أن يشير الطالب إلى أسماء المركبات.

مستو عادي يمكن للطالب اسـتخدام فقرات أو جمل قصيرة 
ن مركب واحد. لوصف تكوّ

مستو متقدم يمكن للطالب أن يوضحوا باستعمال جمل تامة 
ماذا يحدث خالل تفاعل الخل مع مسحوق الخبز.







← 

التغير الكيميائي: وضح للطالب أن التغير الكيميائي تغير يطرأ 
علـى مادة أو أكثر لتكويـن مواد جديدة تختلف في صفاتها عن 

المواد المتفاعلة األصلية.

المـواد المتفاعلـة: وضـح للطـالب أن المـواد المتفاعلـة هي 
المواد األصلية التي كانت موجودة قبل بدء التفاعل الكيميائي.

المـواد الناتجة: وضح للطـالب أن المواد التـي تكونت نتيجة 
للتفاعل تسـمى المواد الناتجة أي أنها نواتـج التغير الكيميائي 

للمواد المتفاعلة

وضـح للطالب أنه عنـد كتابة معادلة كيميائئة سـواء الرموز أو 
الكلمات فإن المواد المتفاعلة تكتب إلى جهة ذيل السـهم وأن 

المواد الناتجة تكتب إلى جهة رأس السهم.

← 

وضـح للطـالب أن الجزيئـات والمركبات ليسـت متشـابهة، 
ـا. وذرات الجزيء قد  فالجـزيء ذرتـان أو أكثـر متحدتـان معً
ـا المركب فهو مادة  تكـون من النوع نفسـه أو أنواع مختلفة. أمّ
لت نتيجة اتحاد عنصرين أو أكثر بفعل روابط كيميائية ال  تشـكّ
يمكـن فصلها بطرائق فيزيائية. اطلب إلى الطالب الرجوع إلى 

ن الماء ص ١١٣، ثم اسأل:  تفاعل تكوّ

ـا لتكويـن املـاء؟ اهليدروجني  � مـا العنـارص التي ترتبـط معً
واألكسجني.

ما عدد جزيئات املاء الناجتة عن التفاعل؟ اثنان. �


 نعـم؛ ألن عـدد ذرات عنـرص األكسـجني وعنـرص 
اهليدروجـني املتفاعلة يسـاوي عدد ذرات عنرصي األكسـجني 

واهليدروجني الناجتة عن التفاعل.


 املـواد املتفاعلـة: اخلل مـع بيكربونـات الصوديوم • 

(مسـحوق اخلبـز) واملواد الناجتـة: املاء وخـالت الصوديوم 
وثاين أكسيد الكربون.

 ١٦ جزيئًا ألن كل جزيء ماء حيتاج إىل ذرة • 
أكسجني وذريت هيدروجني.

  
يتـمُّ فـي أثنـاءِ دراسـةِ الرياضيـاتِ - التعامـلُ مـعَ 
معادالتٍ في الصورةِ : ٢ + ٦ = ٨ ، أو٣ + ٧ = ٦ + ٤ . 
ا، يتـمُّ التعبيرُ عنِ التغيراتِ  وهكـذا في الكيمياءِ أيضً
 ، ُ التفاعـالتِ الكيميائيةَ الكيميائيـةِ بمعـادالتٍ تمثِّل
الرمـزيَّ  التعبيــرَ  تمثِّـلُ  الكيميائيـةُ  فالمعادلـةُ 
للمـوادِّ  المتفاعلـةِ وهي الموادُّ األصليـةُ التي توجدُ 
، وتظهـرُ عنـدَ أحـدِ  قبـلَ بـدءِ التفاعـلِ الكيميائـيِّ
، والموادِّ الناتجةِ وهـي الموادُ التي  ـيِ المعادلـةِ طرفَ
تكونـت نتيجة التغيـر الكيميائـي للمـوادِ المتفاعلةِ 
وتظهـرُ عنـدَ الطـرفِ اآلخـرِ للمعادلـةِ. ويمكن أن 
يتـمَّ التعبيـرُ عـن المعادلـة بصـورةٍ لفظيـةٍ، حيـثُ 
قـرأُ المعادلـةُ اللفظيـةُ لتكـونِ المـاءِ علـى النحـوِ  تُ
التالـي: يتفاعلُ جزيئانِ مـنَ الهيدروجينِ معَ جزيءٍ 
واحـدٍ منَ األكسـجينِ لتكويـنِ جزيئينِ مـنَ الماءِ . 

اتِ العنصرِ الواحدِ تكونُ متساويةً  أالحظُ أنَّ عددَ ذرّ
، أيْ أنَّ مجمـوعَ كتـلِ المـوادِّ  ـيِ المعادلـةِ فـي طرفَ
 ، ا مجموعَ كتلِ الموادِّ الناتجةِ ي دائمً المتفاعلةِ يساوِ

ى قانونَ حفظِ الكتلةِ. وهذا ما يسمَّ

  

  

        
  

       
  



 
          

      

        
       

     

  

  

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل: 

دعـم إضــايف إن اسـتخدام أسـلوب "إكمال العبارات" يساعد 
الطـالب على فهـم الفرق بين المـادة المتفاعلة والمـادة الناتجة. المادة 
الناتجـة توجد فـي أحد طرفـي المعادلـة الكيميائية، والمـادة المتفاعلة 

توجد في الطرف اآلخر من المعادلة الكيميائية. 

إثــــــراء اطلـب إلـى الطـالب اسـتخدام مـواد مرجعيـة   
ا يحدث للخبز عنـد إعداده بداللة مصطلحـات التفاعالت  للتحقـق ممّ

الكيميائية. وشجعهم على عرض نتائجهم على زمالئهم.








← 

ر الطالب أن التغيرات الكيميائية تنتج مواد جديدة. اسأل: ذكّ

ن مادة جديدة؟ إجابـة حمتملة: قد تظهر  � كيف تكشـف تكوّ
املادة اجلديدة بشكل خمتلف عن املواد املتفاعلة.

كيف ختتلف مادة صدأ احلديد ـ وهي مادة أكسـيد احلديد ـ  �
عن احلديـد؟ احلديد رمادي اللون المع أما الصدأ فهو بنّي 

حممر باهت اللون.

انتبـه إلـى أن تغيـر اللـون داللـة واضحـة علـى حـدوث تغير 
كيميائـي. أخبـر الطالب أن هنـاك عـدة دالالت على حدوث 

التغير الكيميائي عند تناول هذا الدرس.

ـا لكتابة  اكتـب عنـوان هذا الفصـل على السـبورة، واترك فراغً
خمـس دالالت تشـير إلى حـدوث التفاعـل الكيميائي. اكتب 
تغير اللون في السطر األول، والتشويه (إزالة البريق) في السطر 
الثاني، وتحرير الغاز في السـطر الثالث، وتكوين الرواسب في 

السطر الرابع، وتحرير الطاقة في السطر الخامس.

   

      
    

    
 

جُ التغيـراتُ الكيميائيـةُ مـوادَّ جديـدةً تختلـفُ  نتـِ ـُ ت
ا عـنِ الموادِّ األصليـةِ قبلَ  هَ ـا وخصائِصِ فـي صفاتِهَ
. لذا يمكـنُ مالحظةُ بعـضِ العالماتِ التي  التفاعـلِ

 . تدلُّ على حدوثِ التفاعلِ الكيميائيِّ

رِ الكيميائيِّ  ـرُ في اللونِ داللةٌ واضحةٌ على التغيُّ التغيُّ
، وهوَ  عنـدَ تبييضِ أو إزالـةِ لونِ قطعةٍ مـنَ المالبسِ

رِ الكيميائيِّ للصبغاتِ في القطعةِ،  يحدثُ نتيجةَ التغيُّ
ها. رِ التركيبِ الكيميائيِّ للقطعةِ نفسِ أو تغيُّ

نُ التغيـراتُ الكيميائيـةُ طبقـاتٍ علـى المعادنِ  تكـوِّ
ليصبـحَ لونُهـا باهتًا. فالصـدأُ ـ على سـبيلِ المثالِ ـ 
. وتصـدأُ المعادنُ  ، بينَما الحديدُ المعٌ محمـرُّ اللـونِ
رُ لونُهـا، وهذا ما  ، فيتغيَّ نتيجـةَ التغيـراتِ الكيميائيـةِ

.( ى التشويهَ (إزالةَ البريقِ يسمَّ

ةِ للحموضةِ  وعنـدَ وضعِ قطعةٍ منَ األقراصِ المضادَّ

 

    
        

  

 

     
     

 

   

   

ـا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األسـئلة احتياجـات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف مـا حاالت المـادة التي تراها فـي الصورة تحت   
عنوان تحرير الغازات؟ الصلبة والسائلة والغازية.

إثــــــراء ما حـاالت المـادة المتفاعلة فـي الصورة تحت   
عنـوان تحريـر الغازات؟ الصلبة والسـائلة. مـا حالة المـادة الناتجة عن 

التفاعل؟ الغازية.









 عند ظهور مـواد جديدة سـتختلف حالتها عن املواد 
األصليـة، مثـل تصاعـد فقاعـات الغاز عنـد إضافـة األقراص 
املضادة للحموضة (الصلبة) إىل املاء (سائل) وتكون راسبًا عند 

إضافة مادتني يف احلالة السائلة.

← 

وضـح للطـالب أن مصطلح الراسـب يسـتخدم فـي الكيمياء 
للداللـة على تكون مـادة صلبة نتيجـة التفاعـل الكيميائي بين 

محلولين.

 

ا؛ •  ا كيميائيًّ  إجابة حمتملة: تعدّ عملية طبخ البيض تغريً
ألن لون كل من املح وبروتني األلبومني فيه سيتغري.

 إجابة حمتملـة: تتحرر الغـازات والعصارة • 
مـن اجلـذع عند احرتاقـه، ويتغري لونـه وينطلق منـه احلرارة 

والضوء. 

نُ  ، ويبـدأُ تكوُّ فـي الماءِ يحـدثُ التفاعـلُ الكيميائيُّ
اعاتِ  . فظهورُ الفقّ فقاعاتٍ من ثاني أكسـيدِ الكربونِ
. مـاذا يحدثُ  ـرِ الكيميائيِّ دليـلٌ على حـدوثِ التغيُّ
نُ فقاعاتٌ  ؟ تتكوَّ عندَ خلطِ مسحوقِ الخبزِ معَ الخلِّ
رٍ  مـنْ ثاني أكسـيدِ الكربـونِ تـدلُّ على حـدوثِ تغيُّ

! كيميائيٍّ

؛  رُ الكيميائيُّ أشـياءَ أكثرَ مـنَ الغازاتِ جُ التغيُّ قدْ ينتـِ
فالرواسـبُ مثـالً تعـدُّ واحـدةً مـنْ عالمـاتِ التغيرِ 
نُ نتيجـةَ التفاعلِ  لبةٌ تتكوّ ، وهيَ مـادةٌ صُ الكيميائـيِّ
. فمثالً  الكيميائيِّ بيـنَ مكوناتِ محلوليـنِ مختلفينِ

ـباتِ الصابونِ - وهـيَ تنتجُ عنْ  تسـتطيعُ رؤيـةَ ترسُّ
محلولِ الصابونِ معَ الماءِ - على المغسلةِ.

؛  ـراتِ الكيميائيةِ تنتجُ الضـوءَ والحرارةَ بعـضُ التغيُّ
. فاحتراقُ الشمعةِ ينتجُ شعلةً ساخنةً

 

      
    

 

      
      

      
       

      
       



 
        



    
    

    

  

ناقـش اكتـب مصطلـح التغيـر الكيميائـي علـى السـبورة، واطلـب إلى 
الطالب أن يرددوها بعدك. اسـأل الطـالب: ما التغير الكيميائي؟ وضح 
ـا لتكون مواد  لهـم أن التغيـر الكيميائـي يحـدث عندما تتحـد المواد معً

جديدة تختلف في صفاتها عن المواد المتفاعلة األصلية.

مستو مبتدئ يمكن أن يشـير الطالب إلـى التغيرات الكيميائية 
في الصفحات (١١٤ - ١١٥).

مستو عادي يمكـن أن يسـتخدم الطـالب فقـرات أو جمـالً 
قصيرة لوصف التغيرات الكيميائية في الصفحات (١١٤ - ١١٥).

مستو متقدم يمكـن أن يصف الطـالب التغيـرات الكيميائية، 
ن الرواسب باستعمال جمل كاملة. ومنها تكوّ








← 

ـر الطـالب أن التفاعالت الكيميائية تحـدث من حولهم في  ذكّ
األوقات كلها. وارسـم ثالثة أعمدة على السبورة، معنونة على 
النحـو اآلتـي: العمـود األول «التفاعـالت التي تطلـق طاقة»، 
والعمـود الثانـي «التفاعـالت التي تسـتهلك طاقـة»، والعمود 

الثالث «التفاعالت التي تنتج مركبات».

نبههـم إلى ضـرورة أن يأخذوا في الحسـبان أنـواع التفاعالت 
ـا اقتـراح  المذكـورة فـي الصفحـة ١١٦، واطلـب إليهـم أيضً
تفاعـالت لكل فئة من التفاعـالت وتنظيم إجاباتهم في جدول 

واعرض إجاباتهم.

← 

ـه انتبـاه الطالب إلى الصورة علـى الصفحة ١١٦، ووضح  وجِّ
لهم أن بعض التفاعالت الكيميائية تُطلق طاقة، ثم اسأل:

كيـف يمكنك معرفـة أن التفاعـل الكيميائـي أطلق طاقة؟  �
اللهـب اخلـارج من  املركبـة هو نتيجة احتاد األكسـجني مع 

ا. اهليدروجني وهو يطلق حرارة وضوءً

ما الطاقة؟ القدرة عىل إنتاج شغل. �

ما نوع الشـغل «العمـل» الذي تم إنجازه بفعـل هذا التغري  �
بة الفضائية. كَ الكيميائي؟ تم إطالق املرْ

← 

راجـع مفردات الدرس، وكلّف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيمية للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.



بات بفعل التفاعالت الكيميائية.•   تتكون املركّ

 إجابـات حمتملة: ختزن الطاقـة يف جزيئات • 
السكر يف األوراق.

         
    

 

      
تَسـتعملُ النباتاتُ والحيواناتُ تفاعلينِ كيميائيينِ مهمينِ إلنتاجِ 
 . ، وعمليةِ التنفسِ الغذاءِ والطاقةِ، وذلكَ في عمليةِ البناءِ الضوئيِّ
فعمليةُ البناءِ الضوئيِّ تحتاجُ إلى الطاقةِ الشمسـيةِ إلنتاجِ السـكرِ 
ـسِ عمليـةٌ معاكسـةٌ لعمليـةِ البناءِ  . وعمليـةُ التنفُّ عنـدَ النباتـاتِ
، وتستعملُ إلنتاجِ الطاقةِ؛ حيثُ يستعملُ الجسمُ الطاقةَ  الضوئيِّ

ا للخاليا. الناتجةَ عنِ التنفسِ وقودً

ـا تسـتعملُ التفاعـالتِ  ، فهـيَ أيضً وهكـذا الحـالُ فـي اآلالتِ
، فالمركبةُ الفضائيةُ تسـتعملُ الطاقةَ الناتجةَ عنْ تفاعلٍ  الكيميائيةَ
كيميائـيٍّ بيـنَ األكسـجينِ والهيدروجينِ في صورةِ غازٍ سـاخنٍ 

يستعملُ لدفعِ المركبةِ إلى أعلى.

 ، باتِ تُ الكيميائيةُ هيَ الطريقةُ الوحيدةُ لتكوينِ المركَّ والتفاعـالُ
نُ في  - تتكوَّ بـاتِ -ومنها الوقودُ األحفـوريُّ وبعـضُ هذهِ المركّ

 .- ها اآلخرُ يصنَّعُ -ومنها البالستيكُ الطبيعةِ، وبعضُ

 
     

 

         
 

   


اطلـب إلـى الطالب اسـتعمال المجـالت والكتـب والصحـف اليومية 
واإلنترنـت ومصـادر علمية أخر للبحـث عن تغيـرات كيميائية خطرة 
يمكـن أن تحدث في المنزل. واقترح عليهم قراءة اإلشـارات التحذيرية 
على المواد الكيميائية في المنزل كاإلشـارات الموجودة على المنظفات 

ا كتابة تقرير وتقديمه للصف. والمبيضات، واطلب إليهم أيضً







← 

 املواد املتفاعلة. 



إزالة إحد المواد المتفاعلة في 
أثناء حدوث التفاعل الكيميائي

يتوقف التفاعل 
الكيميائي

         

ا من كتلتها.   خترس الشـمعة املحرتقة جـزءً 
ا من الشـمعة املحرتقـة تصبح  فالـذرات التـي تكون جـزءً
ا من الدخان والغاز املنبعـث باالحرتاق. وهناك كتلة  جـزءً

لكل من الدخان والغاز.
 (ج) حرق الخشب 

 (د) أكسيد الفلز.  

 في أثناء حـدوث التفاعل الكيميائي  
يعاد ترتيب ذرات العناصر ويمكن أن تتغير طريقة ارتباط 

بعضها ببعض إلنتاج جزيئات ومركبات جديدة.

        

٣٦ ÷ ٤ = ٩ ، لذلـك يتكون ماء يعـادل ٩ أمثال الهيدروجين 
المسـتخدم. وكتلـة المـاء الناتـج = ١٠٠ كجـم × ٩ = ٩٠٠ 

كجم.

       
ا على حدوث  يمكـن حـدوث تغير فـي اللون فيكـون مؤشـرً

التفاعل الكيميائي. وتغير اللون يتلف اللوحة.

ثالثًا : خامتة الدرس


← 
اطلـب إلـى الطـالب النظر إلـى صـور الـدرس وملخصاتها؛ 

لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس.

    
انظـر التعليمـات الضرورية لعمل المطوية فـي مصادر المعلم 

في نهاية الدليل.
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 اطلب إلى الطالب كتابة جمل يسـتخدمون فيها كلمات 
المادة المتفاعلة والمادة الناتجة.

ا  ا كيميائيًّ  اطلب إلى الطـالب كتابة فقرة يصفون فيها تغيرً
يالحظونه في بيوتهم.

 اطلب إلى الطالب كتابة فقرة يفسـرون فيها قانون حفظ 
الكتلة، مع إعطاء أمثلة على تفاعالت كيميائية توضح هذا القانون.









←
ـح للطـالب أن أسـلوب الكتابـة التوضيحية يسـتعمل في  وضّ
العادة لتوضيح تسلسـل اإلجراءات التي نقوم بها لتنفيذ عملية 
ا منْ  معينة. وفي كثيرٍ من األحيان يكون ترتيب اإلجراءات جزءً
ـى ذلكَ وصف طريقة تحضير وجبة  وصف العملية. ومثالٌ علَ

طعام في كتاب تعليم الطهي. ثم اسأل: 

كيفَ تساعدُ كتابةُ وصفةِ إعدادِ وجبةِ طعام بخطوات مرتبة  �
ومتتابعة عىل تسهيل تنفيذ الوصفة؟ ستختلف اإلجابات.

←
ا وتعابير  أخبر الطالب أن الكتابة التوضيحية قد تسـتعمل صيغً
خاصة تسـهل على القارئ تتبع خطوات إجراء نشاط أو عمل. 
على سـبيل المثـال، فإن صياغة النص هـذه الصفحة من كتاب 
الطالب يبين تسلسـل عملية فحص المركبـات على الرغم من 
أن الخطـوات غير مرقمة. وعلى الطالب أن يفهموا الخطوات 

المطلوبة لتنفيذ هذه العملية.

←
اطلـب إلى الطالب أن يحاولوا كتابة وصف يرشـد إلى طريقة 
الوصـول إلى غرفـة صفهم من دون اسـتعمال خطوات مرقمة 
ا. ستختلف اإلجابات، ولكن على الطالب أن يدركوا  تسلسـليًّ

ا في الكتابة التوضيحية. أن ترتيب اإلرشادات مهم جدًّ

 
ا.  اطلب إلى الطالب المشاركين تبادل كتاباتهم معً


 

ا عنْ كيفية فحص الماء. � أبحث وأكتب تقريرً


اطلب إىل الطالب اختيار عملية • 

مستعملة يف الكيمياء، أو العلوم 
هيتمون هبا.

اطلـب إىل الطـالب البحث عن • 
معلومات حول هذه العملية.

اطلـب إىل الطالب كتابـة تقرير • 
توضيحي هلذه العملية، وترتيب 

خطوات العمل يف التقرير.



أكتُب عن
ا عـنْ  كيفيةِ قيامِ العلماءِ  أعمـلُ بحثًا، وأكتبُ تقريرً
، أوِ البحثِ عنِ  ثِ بفحـصِ الماءِ الكتشـافِ التلـوُّ
التفاعـالتِ  أيُّ  الخطـرةِ.  الكيميائيـةِ  بـاتِ  المركّ
هم؟ أرتِّبُ  الكيميائيةِ يسـتخدمُ العلمـاءُ في فحوصِ

ا. خطواتِ العملِ التِي يقومونَ بهَ

 

يسـتطيعُ العلمـاءُ اكتشـافَ مركبٍ مجهـولٍ باسـتخدامِ التفاعالتِ 
؛ إذْ يسـتخدمونَ مجموعةً منَ الموادِّ الكيميائيةِ المعلومةِ  الكيميائيةِ
بِ المجهولِ  . يقومونَ أوالً بإجراءِ تفاعلٍ كيميائيٍّ للمركَّ الخصائصِ
مـعَ كلِّ مادةٍ مـنَ الموادِّ المعلومـةِ علَى حدةٍ، ثمَّ يالحظـونَ نتائجَ 
لُ المركـبُ المجهولُ معَ بعـضِ الموادِّ  ا. سـيتفاعَ التفاعـالتِ بينَهَ

. رِ ا اآلخَ هَ لَ معَ بعضِ المعلومةِ، ولنْ يتفاعَ
يقـومُ العلمـاءُ بتسـجيلِ مالحظاتِهـم، ثـمَّ يقارنـونَ الخصائـصَ 
، مــــعَ الخصائــصِ الكيميائيــةِ  الكيميائيـةَ للمركـبِ المجهولِ
ا الخصائصُ الكيميائيةُ  ا وجدَ مركبانِ لهمَ ؛ فإذَ للمركباتِ المعلومةِ

ه. ها، فمنَ الطبيعيِّ أنْ يكونَا المركبَ نفسَ نفسُ
 ، . هذهِ الطريقةُ لالكتشـافِ فُ المركـبِ المجهولِ وبذلكَ يتـمُّ تعرُّ

 . ى التحليلَ النوعيَّ ، تسمَّ التِي استخدمتْ لتحديدِ هويةِ المركبِ

 
ا: ي جيدً حتَّى يكونَ عرضِ

رُ الفكرةَ الرئيسةَ منْ خاللِ  �  أطوِّ
. ها بالحقائقِ والتفاصيلِ دعمِ

صُ المعلومـاتِ التِي حصلتُ  �  ألخِّ
عةٍ. ا منْ مصادرَ متنوِّ عليهَ

�  أستخدمُ مفرداتٍ معينةً لجعلِ 
. األفكارِ مترابطةً

ا  اعتمادً  ، النتائــجِ إلى  لُ  �  أتوصَّ
ى الحقائـــقِ والمعلومـاتِ  علَ

التِي جمعتُها.

 

    
   



االسمُ    كتابةٌ علميّةٌُ

   

أ

   
لتلخيصِ  أدناه  المبينَ  المخططَ  ثمَّ أستخدمُ   ، الماءِ للشربِ العلماءِ صالحيةَ  أبحثُ في كيفيةِ اختبارِ 

: خطواتِ عملِهم بالترتيبِ


ستختلف اإلجابات





 
، أرتِّبُ الخطواتِ بحسبِ تسلسلِها: فيما يلي خطواتُ فحصِ الكلورِ في الماءِ

١ .. لُ كاشفَ تبَّاعِ الشمسِ إلى اللونِ األحمرِ ثمَّ إلى اللونِ األبيضِ   ٣   الكلورُ يحوِّ
٢ .. هُ في أنبوبِ اختبارٍ  ١     أضعُ كميةً من الماءِ المرادِ فحصُ
٣ ..  ٢    أَضعُ ورقةَ تباعِ الشمسِ زرقاءَ في الماءِ داخلَ األنبوبِ

  أكتبُ عن 
، أوِ  ثِ ا عـنْ كيفيةِ قيـامِ العلماءِ بفحصِ الماءِ الكتشـافِ التلـوُّ أعمـلُ بحثًـا، وأكتـبُ تقريرً
البحـثِ عنِ المركباتِ الكيميائيـةِ الخطرةِ. أيُّ التفاعالتِ الكيميائيةِ يَسـتخدمُ العلماءُ في 

ا. فحوصاتِهم؟ أُرتِّبُ خطواتِ العملِ التِي يقومونَ بهَ

   
  









← 

يتأمـل الطالب صور الـدروس وملخصاتها؛ لمراجعة األفكار 
الرئيسة في الفصل. 

    
انظـر التعليمات الالزمة لعمل المطويـة في مصادر المعلم في 

نهاية الدليل.



التسامي

مادة متفاعلة

ا ا فيزيائيًّ تغيرً

تمدد حراري

ا ا كيميائيًّ تغيرً

مادة ناتجة

  

   

  
       
       

 

 
         

  

 
      
     

  

       
 



  


  

رُ حالةِ المادةِ منَ الحالةِ الصلبةِ إلى الحالةِ الغازيةِ     تغيُّ
. ى مباشرةً يسمَّ

المـادةُ الكيميائيةُ التـي تتفاعلُ مع مادةٍ أخر إلنتاجِ    
 ى مادةٍ جديدةٍ تُسمَّ

ى لَ الجليدِ إلى ماءٍ سائلٍ يسمَّ ي يسبِّبُ تحوُّ رُ الذِ التغيُّ   
.

مـا تزدادُ حركـةُ دقائقِ جســمٍ ما بفعـلِ الحرارةِ  عندَ  
. هُ في التباعدِ يحدثُ لهُ وتبدأُ دقائقُ

. ى  رُ الذي ينتجُ مادةَ صدأِ الحديدِ يسمَّ التغيُّ  

ـلٍ كيميائيٍّ  المـادةُ الكيميائيـةُ التي تَنتـجُ عـــنْ تفاعُ   
. ى تُسمَّ
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االسمُ   مفرداتُ الفصلِ

ا فيزيائيًّا؟. ١ ا يلي يُعدُّ تغيُّـرً أيٌّ ممَّ
احتراقُ ورقةٍد. 

قليُ البيضِه. 
غليانُ الماءِو. 
مزجُ صودا الخبزِ معَ الخلِّز. 

لُ الثلجِ مباشرةً إلى بخارِ ماءٍ مثالٌ على:. ٢ تحوُّ
 التساميأ. 

الغليانِب. 
االنصهارِج. 
االنكماشِ الحراريِّد. 

دِ معظمِ السوائلِ فإنَّها تخضعُ لـِ:. ٣ عندَ تجمُّ
دِ الحراريِّأ.  التمدُّ

االنكماشِ الحراريِّب. 
التكثُّفِج. 
التساميد. 

٤ .: ما يفقدُ الغازُ حرارةً فإنَّهُ عندَ
رُأ.  يتبخّ

دُب.  يتجمّ
يتسامىج. 
 يتكثَّفُد. 

ها الجليدُ إلى . ٥ لُ عندَ درجـةُ الحرارةِ التي يتحوَّ
: ماءٍ سائلٍ هيَ درجةُ

التساميأ. 
رِب.  التبخّ
 الغليانِج. 
االنصهارِد. 

بًا؟. ٦ ا يلي يُعدُّ مركَّ أيٌّ ممَّ
النحاسُأ. 

 الصدأُب. 
الحديدُج. 
الهواءُد. 

ـا يلي يُعدُّ منَ الموادِّ الناتجةِ في معادلةِ . ٧ أيٌّ ممَّ
؟ البناءِ الضوئيِّ

ةُ الشمسِأ.  أشعّ
الماءُب. 
ثاني أكسيدِ الكربونِج. 

 السكرُد. 

      
ا يأتي: أختارُ اإلجابةَ الصحيحةَ ممَّ



      

 


اختبار الفصل أ

      
           

 

   

نْها.. ١ نُ مِ  يغيّرُ شكلَ جسمٍ ما، وال يغيّرُ الموادَّ التي يتكوّ

٢ . . عى  دْ ةِ مباشرةً منَ الصلبِ إلى الغازِ يُ تَغيُّرُ حالةِ المادّ

٣ . . تظهرُ  عنْ يمينِ المعادلةِ الكيميائيّةِ اللفظيةِ

٤ ..  عمليّةُ تفاعلٍ كيميائيٍّ تحدثُ في النباتاتِ

٥ .. ةِ نتيجةَ التغيّرِ في درجةِ حرارتِها  ى زيادةُ حجمِ المادّ تُسمّ

نةً موادَّ جديـدةً تختلفُ في صفاتِها عنْ . ٦ ا مكوِّ ما ترتبطُ الـذراتُ معً عندَ يحـدثُ 
نةِ لها. صفاتِ الموادِّ األصليةِ المكوّ

٧ .. نةِ لهُ  لهُ صفاتٌ تختلفُ عنْ صفاتِ العناصرِ المكوّ

٨ . . ةُ في االنصهارِ ها المادّ  هي درجةُ الحرارةِ التي تبدأُ عندَ

٩ .. تظهرُ  عنْ يسارِ المعادلةِ الكيميائيّةِ اللفظيةِ

١٠ .. دِ ةُ في التجمّ ها المادّ  هي الدرجةُ التي تبدأُ عندَ

التغير الفيزيائي

التسامي

المواد المتفاعلة

البناء الضوئي

التمدد الحراري

التغير الكيميائيّ

المركب

درجة االنصهار

المواد الناتجة

درجة التجمد









 كانت المـادة في الحالـة الصلبة ثـم أصبحت في 
الحالة الغازية، ومع ذلك لم يتغير من خصائصها شيء.

 من الممكـن تغيير درجـة حرارة 
المحلول، ومن العوامل الضابطة في التجربة مزج السـكر 

بالماء في درجة حرارة الغرفة.

 ،الفقاقيـع دليـل علـى حـدوث تفاعـل كيميائي 
وهناك دالئل أُخر منها تغير اللون.

 ألن من المحتمـل أن يؤدي انبعاج العلبة 
أو ضربها إلى تلف طبقة الطالء وتفاعل الطعام المحفوظ 

مع الفلز.

 عدد الذرات لـكل عنصر دخل في 
التفاعـل يسـاوي عـدد الذرات التـي نتجت عـن التفاعل 

للعنصر نفسه.

 العبـارة صحيحة ألن التغيـر الفيزيائي ال 
يغير نوع المادة فتبقى غير سامة، أما التغير الكيميائي فيغير 

نوع المادة وتصبح غير صالحة لألكل.

.(ب) مركب 

 علـى الطـالب اسـتخدام معلومـات الفصـل 
لإلجابة، على أن تتضمن اإلجابات: أن المادة تتغير 
ا وتصبح  بفعـل الحـرارة، ويمكـن أن تتغيـر كيميائيًّ

ا من مركب أو تتغير من مركب إلى آخر. جزءً

   

 
      

 كيـفَ يختلـفُ الجليدُ الجـافُّ بعدَ أنْ    
ى؟  يتسامَ

تجربـةٌ  يـتْ  أُجرِ إذا          
ا  ، فَمَ الختبـارِ تفاعلِ األكسـجينِ معَ الفلـزاتِ
؟ وما  ه في التجربةِ ي يمكنُني  تغييـرُ العامـلُ الذِ

العواملُ التي سأقومُ بضبطِها أو تثبيتِها؟ 

 ما الدليلُ على حـدوثِ تغيرٍ كيميائيٍّ   
فـي الصورةِ؟ وما األدلـةُ األخر على حدوثِ 

؟ التغيراتِ الكيميائيةِ

تطلَـى الجـدرانُ الداخليـةُ    
األطعمـةُ  فيهـا  تعبَّـأُ  التـي  الفلزيـةِ  للعلـبِ 
المحفوظةُ بمـادةٍ عازلةٍ تمنعُ تفاعلَ الطعامِ معَ 
. لماذا يُنصحُ بعدمِ شـراءِ علبِ الطعامِ  الفلزاتِ

؟ المنبعجةِ

ـحُ كيـفَ تعبِّـرُ   أوضِّ   
؟ المعادالتُ الكيميائيةُ عنْ قانونِ حفظِ الكتلةِ

 .   فسـادُ األطعمـةِ تغيُّرٌ كيميائيٌّ   
رُ إجابتِي.  ؟ أفسّ هلْ هذهِ العبارةُ صحيحةٌ أمْ خاطئةٌ

  


. ٍ كيميائيٍّ يستدلُّ عىل حدوثِ تغريُّ 

 
أحكُّ قطعةَ حديدٍ باملربدِ للحصولِ عىل برادةِ . ١

. احلديدِ
ا يف وعاءٍ . ٢ احلديدِ جافًّ برادةِ  منْ  ا  أحفظُ جزءً

ا يف مكانٍ رطبٍ  مغلقٍ واجلزءَ اآلخرَ مكشوفً
. مدةَ ٣ أيامٍ

٣ . ، اجلزأينِ عىل  طرأتْ  التي  اتِ  ريُ التغّ أالحظُ 
لُ  وأسجِّ جزءٍ،  كلِّ  إىل  ا  مِغناطيسً بُ  أقرِّ ثمَّ 

مالحظايت.
 

      ←

      ←

 يبيِّنُ التفاعلُ     
: نَ الكيميائيُّ في الشكلِ تكوُّ

.أ. .ب.مخلوطٍ بٍ مركَّ
.ج. .د.عنصرٍ فلزٍّ

: نَ الكيميائيُّ في الشكلِ تكوُّ

ةِ؟ رَ المادّ  ما الذي يسبِّبُ تغيُّ  




م التقدير التالي لتقويم أداء الطالب: يستخدم سلّ

: يجب على الطالب :
(١)  يالحظ تغري لون اجلزء األول من برادة احلديد إىل اللون البني وعدم 

تغري لون اجلزء الثاين.
املغناطيس  إىل  ينجذب  مل  احلديد  برادة  من  األول  اجلزء  أن  (٢)  يالحظ 

بينام انجذب اجلزء الثاين.
. (٣) يستنتج أن اجلزء األول تغري كيميائيٌّ

املغناطيس  إىل  احلديد  برادة  انجذاب  وعدم  اللون  تغري  أن  (٤)  يستنتج 
مؤرشان عىل حدوث التغري الكيميائي.

 ينفذ الطالب ٣ مهام صحيحة.
 ينفذ الطالب مهمتين صحيحتين.

 ينفذ الطالب مهمة واحدة صحيحة.









   

 

  

   

تَمتصُّ المادةُ الحرارةَ عندَ تغيُّرِ حالتِها:  ۱ 

نَ السائلِ إلى الصلبِ أ. مِ
نَ الغازِ إلى السائلِ ب. مِ

نَ الصلبِ إلى السائلِ ج. مِ
نَ الغازِ إلى الصلبِ د. مِ

، وأالحظُ قطـراتِ الماءِ  أدرسُ الشـكلَ التاليَ  ۲ 
. كيف  الظاهرةَ على السطحِ الخارجيِّ للكأسِ

؟ نتْ هذهِ القطراتُ تكوّ

دَ على  ـبَ حـرارةً وتجمّ أ.  بخـارُ الماءِ اكتسَ  
سطحِ الكأسِ

ب.  بخارُ الماءِ اكتسبَ حرارةً وتكاثفَ على   
سطحِ الكأسِ

دَ حـرارةً وتكاثـفَ على  ج.  بخـارُ المـاءِ فقَ  
سطحِ الكأسِ

دَ الماءُ في الكأسِ د. تجمّ  

يبيّـنُ الجدولُ أدناه درجاتِ الحرارةِ التي تتغيّرُ   ۳ 
  . ها حالةُ بعضِ الموادِّ عندَ

    

   

٢٥٦٧ ْ س١٠٨٣ ْ سالنحاسُ

 ٢١٠ ْ سالنيتروجينُ


 ١٩٦ ْ س


١٠٠ ْ س٠ ْ سالماءُ

١٤٦٥ ْ س٨٠١ ْ سملحُ الطعامِ

٢٨٦١ ْ س١٥٣٨ ْ سالحديدُ

نَ البياناتِ المجودةِ في    ماذا يُمكنُ أنْ تَستنتجَ مِ
؟ الجدولِ

أ. ال يُمكنُ للنيتروجينِ التغيُّرُ إلى الحالةِ السائلةِ
ب.  معظمُ المـوادِّ الصلبةِ تتغيـرُ إلى الحالةِ 

ها السائلةِ عندَ درجاتِ الحرارةِ نفسِ
ا لتغييرِ  لـزمُ درجاتُ حـرارةٍ عاليةٌ جـدًّ ج.  يَ

نَ الصلبةِ إلى الغازيةِ حالةِ الفلزاتِ مِ
د. ال يُمكنُ تغييرُ حالةِ الملحِ

؟ ما الذي يَحدثُ في أثناءِ التفاعلِ الكيميائيِّ  ٤ 
اتِ الموادِّ إلنتاجِ موادَّ جديدةٍ عادُ ترتيبُ ذرّ أ. يُ

ها اآلخرُ رُ بعضُ اتُ بعضِ الموادِّ ويتبخّ ب. تَنصهرُ ذرّ
دُ بعضُ الموادِّ ج. تُفقَ

نُ ذراتٌ جديدةٌ د. تتكوّ

 ج. مـن الصلب إلـى السـائل. امتصاص الطاقـة يؤدي إلى
زيـادة حركة الجزيئـات وتباعدها وتفككهـا. تحول المادة 
من السـائل إلـى الصلب، أو مـن الغاز إلى السـائل، أو من 
الغاز إلى الصلب جميعها تتطلب فقدان طاقة لتقليل حركة 

 الجزيئات. 

 .ج. بخـار المـاء فقد حـرارة وتكثـف على سـطح الكأس
الكأس الباردة سـببت تكاثـف امتصاص طاقـة بخار الماء 
وتكاثفـه. فعندمـا تفقـد الغـازات الطاقـة فإنهـا تتكاثـف. 



 ا لتغيير حالـة الفلزات ج. يلـزم درجـات حـرارة عالية جـدًّ
مـن الصلبة إلى السـائلة. يالحظ من الجـدول أن النحاس 
ا النصهارهما.  والحديد يلزمهما درجـات حرارة عالية جدًّ
ـا أن درجات حـرارة انصهار المـواد الصلبة  ويالحـظ أيضً
الملـح والنحـاس والحديد ، كمـا أن النيتروجيـن والملح 
لهمـا درجـة انصهـار ودرجـة غليـان أي أنـه يمكـن تغيير 

  حالتهما. 

 أ: يعاد ترتيب ذرات المواد إلنتاج مواد جديدة. التفاعالت
الكيميائية ال يمكنها أن تتسـبب في إنتـاج أنواع جديدة من 
، كما أن الذرات  الذرات أو تفتيت الذرات الموجودة أصالً
نفسـها ال يمكـن أن تتيخـر أو تنصهـر، لكن المادة نفسـها 

  يمكن ان تنصهر أو تتبخر إذا اكتسبت طاقة. 







   

بيّنُ الشكلُ أدناهُ معادلةً لتفاعلٍ كيميائيٍّ بينَ نوعينِ  يُ
. أدرسُ الشـكلَ وأجيبُ عنِ السؤالينِ  منَ العناصرِ

٥ و ٦

؟ ما الذي يُمكنُ أنْ يَنتجُ عنْ هذا التفاعلِ  ٥ 
أ.مخلوطٌ

ب. مركبٌ
ج. تغيّرٌ فيزيائيٌّ للعناصرِ

د. تغيّرُ حالةِ المادةِ للعناصرِ

اتِ على  ـا لقانـونِ حفـظِ الكتلةِ فـإنَّ الـذرّ وفقً  ٦ 
جانبَيِ المعادلةِ تَكونُ

ها أ.  مرتبةً بالطريقةِ نفسِ
متساويةً في أعدادِها للعنصرِ الواحدِ ب. 

ج. حالةُ المادةِ ال تتغيرُ

د.  عـددُ الموادِّ الناتجةِ يسـاوي عـددَ الموادِّ 
المتفاعلة

     ِ

أنظرُ إلى الشكلِ أدناه  ۷ 

، وما عددُ  نُ هذا المركبَ مـا العناصرُ التي تُكوّ
؟ هـلْ يتغيّرُ المركبُ إذا تَغيّرَ  اتِ كلِّ عنصرٍ رّ ذَ
ـرُ  ها؟ أفسّ عـددُ ذراتِ أحـدِ العناصرِ أوْ جميعِ

إجابتِي.

ا فـي الهـواءِ  ـركَ مكشـوفً يصـدأُ الحديـدُ إذا تُ  ۸ 
؟ وهـلْ يُصنّفُ  . كيـفَ يَصـدأ الحديـدُ ـقِ الطلْ
ا أوْ كيميائيًّا؟ وما األدلةُ على  رُ فيزيائيًّ ذلكَ التغيُّ

؟ حدوثِ هذا النوعِ مِنَ التغيّرِ


١٩٨٢٩٩
٣١٠١٤١٠٩
٥١١١٦١١١
٧١٠٩٨١١٢

 



 ١ تذكـر الحقائـق، والتعريفات، أويتطلـب المسـتو 
خطوات العمل. ويحتوي هذا المسـتو إجابة صحيحة واحدة 

فقط.
 الشـرح تقديـم   ٢  المسـتو يتطلـب    

والتوضيح، أو القدرة على تطبيق مهارة. وتعكس اإلجابة ضمن 
ا للموضوع. ا واستيعابًا عميقً هذا المستو فهمً

 ٣ اسـتخدام يتطلب المسـتو 
األدلـة  اسـتخدام   مـن  يتضمنـه  ومـا  واالسـتدالل،  التحليـل 
والمعلومات الداعمة. وفي هذا المسـتو يمكن أن يكون هناك 

أكثر من إجابة صحيحة.
 ٤ إكمـال مجموعـة يتطلـب المسـتو 

من الخطـوات المتعددة، كما يتطلب تركيـب وبناء المعلومات 
المستقاة من عدة مصادر أو من عدة فروع من المعرفة. وتعكس 
اإلجابـات ضمن هـذا المسـتو التخطيط بعناية واالسـتدالل 

المركب.



 ب: مركـب. الشـكل يظهـر إعـادة ترتيـب ذرات نوعيـن
مـن المواد إلنتـاج جزيئات مـادة جديدة. جزيئـات المادة 
الجديـدة تتكـون مـن نوعين مـن الـذرات، فهـي مركب، 
المخلـوط التغير الفيزيائـي للعناصر وتغيـر حالة المادة ال 

  تسبب اعادة ترتيب ذرات عناصر المواد. 

 ب. متساوية في أعدادها للعنصر الواحد. في أثناء حدوث
التفاعل الكيميائي يتم إعادة ترتيب ذرات المواد المتفاعلة 
إلنتاج مـود جديدة المـواد الناتجة قد تختلـف حالتها عن 
المـواد المتفاعلة، وقد ينتج مادة واحدة مـن اتحاد مادتين 

 او اكثر، لكن عدد الذرات ال يتغير. 

 ـا يتكون من إجابـة محتملـة.: الشـكل يمثل مركبًـا كيميائيًّ
نوعين مـن العناصر الجديدة وعدد ذراته ٢، واألكسـجين 
وعـدد ذراته ٣. إذا تغير عدد ذرات أي عنصر فإن المركب 
ـا في خصائصه عن المركب المبين في  الناتج يكون مختلفً
الشكل؛ ألن طريقة ارتباط الذرات وعددها سيتغيران ومن 

ثم ينتج مركب جديد. 

 يصـدأ الحديـد عندمـا يتفاعـل مـع الالفلـزات فـي البيئـة
المحيطة (تفاعل الهواء مع األكسـجين في الهواء) والصدأ 

تغير كيميائي يدل على ذلك تغير اللون.





 

    
   

  





  
     

  



جمموعةأقالم تلوين

١سيارة لعبة

١طاولة خشبية

١قطعة إطار دراجة

٢قلم رصاص

جمموعةكتل معيارية

١كرة زجاجية

١جمموعة كتب

١مذياع

١مرآة مستوية

١مسطرة

٢ممحاة

١منقلة

١ميزان نابيض

١نظارة واقية

لفةخيط

املوادّ واألدوات غري املستهلكة

 



١دبوس مكتب

١رشيط الصق

١عود أسنان

١كأس ورقية

١كيس بالستيكي

٢ لرتماء

١مشبك ورق

١وتر مطاطي

١ورقة مقواة

املواد واألدوات املستهلكة





    
     

    
  

  


 
    

 
     

  

   

   
 ما العالقةُ بينَ الشغلِ والطاقةِ؟

 
؟  كيفَ تجعلُ اآلالتُ حياتَنا أسهلَ

 

   

  

     
   

  
    


 

  

 
      

   

   

 
؟  ما خصائصُ الصوتِ

 
رُ بالمـوادِّ في أثناءِ  ، وكيـفَ يتأثَّ  كيـفَ ينتقـلُ الضوءُ

انتقالِهِ؟
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 الصفحات: ١٢٦-١٣٥

ف الشغل والطاقة.  �  يُعرّ

 يوضح العالقة بين الشغل والطاقة. �

الشغل

الطاقة

طاقة الوضع

طاقة الحركة

قانون حفظ الطاقة

  ص: ١٢٧     

الهدف: يسـتنتج أن طاقة الوضع تُختزن 
في الجسم المرتفع عن سطح األرض.

المهارات: يقيس، يستخدم المتغيرات، 
يفسر البيانات، يستنتج.

المواد واألدوات: قطعة من إطار دراجة 
هوائية، شريط الصق، كرة زجاجية، مسطرة، ساعة إيقاف. 

ا ونظف األسـالك أو    قـص اإلطار أو خرطوم مياه مسـبقً
األطراف احلادة.

 ص: ١٣١     

الهـدف: يقيـس كالًّ مـن الـوزن والقـوة 
ويستنتج العالقة بينهما.

المهارات: يقيس، يستنتج.

المـواد واألدوات: خيـط، ميـزان نابض، 
كتاب. 

اعرض كيفية استعمال الميزان النابض.

 


 الصفحات: ١٣٦-١٤٧

 يتعرف أنواع اآلالت البسيطة. �

والقـوة،  � المقاومـة،  وذراع  القـوة،  ذراع  مـن:  كالًّ  يحسـب   
والمقاومة في آالت بسيطة. 

اآللة البسيطة

الجهد

القوة الناتجة

الفائدة اآللية

نقطة االرتكاز

اآللة المركبة

  ص: ١٣٧     

المبـذول  الشـغل  بيـن  يقـارن  الهـدف: 
باستخدام آلة بسيطة ومن دون استخدامها.

المهارات: يسـتخدم األرقـام، يتواصل، 
يستنتج

المـواد واألدوات: سـيارة لعبـة، ميـزان 
نابض، كتب، مسطرة.

تأكد من توفير مساحة كافية لبناء السطح المائل. 

 ص: ١٤١     

اهلدف: يربط بني طول ذراع القوة والقوة التزان الرافعة.
املهارات: يفرس البيانات.

املواد واألدوات: مسطرة مرتية، خيط، ميزان نابيض، أوزان خمتلفة، مشبكا 
ورق.

ا لتعلق المسطرة. ا قويًّ استخدم خيطً

مهارة القراءة
االستنتاج. 

مهارة القراءة
املنظم التخطيطي رقم ١١التصنيف

املنظم التخطيطي رقم ١٤

  





جمموعة صغرية  مجيع الطالب  جمموعة ثنائيةفراد



 


 الصفحات: ١٢٦-١٣٥

ف الشغل والطاقة.  �  يُعرّ

 يوضح العالقة بين الشغل والطاقة. �

الشغل

الطاقة

طاقة الوضع

طاقة الحركة

قانون حفظ الطاقة

الزمن: ٢٠ دقيقة      ص: ١٢٧  

الهدف: يسـتنتج أن طاقة الوضع تُختزن 
في الجسم المرتفع عن سطح األرض.

المهارات: يقيس، يستخدم المتغيرات، 
يفسر البيانات، يستنتج.

المواد واألدوات: قطعة من إطار دراجة 
هوائية، شريط الصق، كرة زجاجية، مسطرة، ساعة إيقاف. 

ا ونظف األسـالك أو  التخطيط   قـص اإلطار أو خرطوم مياه مسـبقً
املسبـــق

األطراف احلادة.

الزمن: ١٠ دقائق     ص: ١٣١  

الهـدف: يقيـس كالًّ مـن الـوزن والقـوة 
ويستنتج العالقة بينهما.

المهارات: يقيس، يستنتج.

المـواد واألدوات: خيـط، ميـزان نابض، 
كتاب. 

اعرض كيفية استعمال الميزان النابض. التخطيط 
املسبـــق

 


 الصفحات: ١٣٦-١٤٧

 يتعرف أنواع اآلالت البسيطة. �

والقـوة،  � المقاومـة،  وذراع  القـوة،  ذراع  مـن:  كالًّ  يحسـب   
والمقاومة في آالت بسيطة. 

اآللة البسيطة

الجهد

القوة الناتجة

الفائدة اآللية

نقطة االرتكاز

اآللة المركبة

الزمن: ٢٠ دقيقة      ص: ١٣٧  

المبـذول  الشـغل  بيـن  يقـارن  الهـدف: 
باستخدام آلة بسيطة ومن دون استخدامها.

المهارات: يسـتخدم األرقـام، يتواصل، 
يستنتج

المـواد واألدوات: سـيارة لعبـة، ميـزان 
نابض، كتب، مسطرة.

تأكد من توفير مساحة كافية لبناء السطح المائل.  التخطيط 
املسبـــق

الزمن: ١٥ دقيقة     ص: ١٤١  

اهلدف: يربط بني طول ذراع القوة والقوة التزان الرافعة.
املهارات: يفرس البيانات.

املواد واألدوات: مسطرة مرتية، خيط، ميزان نابيض، أوزان خمتلفة، مشبكا 
ورق.

ا لتعلق المسطرة. ا قويًّ استخدم خيطً التخطيط 
املسبـــق
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 كيف تُستعمل الطاقة إلنجاز الشغل؟

� 
الـدرس،  مـن عنـوان  إلـى كل  النظـر  الطـالب  إلـى  اطلـب 
فـي  الـواردة  الموضوعـات  ـع  وتوقّ والصـور،  والمفـردات، 

الدروس.

� 
قبل عرض محتو الفصل، اعمل بالتعاون مع الطالب جدول 
التعلـم بعنـوان «الطاقـة واآلالت»، مسـتعمالً لوحـة كرتونية، 
تثبتها على الحائط، واطرح عليهم سـؤال الفكرة العـامة «كيف 

نستخدم الطاقة إلنجاز الشغل؟»، ثم اسأل:

كيف تساعد اآلالت عىل إنجاز الشغل؟ �

اذكر بعض اآلالت البسيطة املستعملة يف املنزل. �



الطاقة واآلالت
منا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟ ماذا تعلّ

توجد آالت بسيطة 
يف املنزل. 

ما استعامالت اآلالت 
البسيطة يف املنزل؟

ل اآلالت  تسهّ
البسيطة الشغل

ل اآلالت  كيف تُسهّ
البسيطة الشغل؟

الرافعة من اآلالت 
البسيطة

تمثل اإلجابـات في الجدول أعاله بعض اسـتجابات الطالب 
المحتملة.
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  اطلب إلـى أحد الطالب قراءة المفردات بصوت 
عـالٍ أمـام الصـف، واطلـب إلى الطـالب إيجاد 
كلمـة أو اثنتيـن ممـا تتضمنه صفحـات الفصل، 
مستعينين بالمفردات الواردة في مقدمته، واكتب 

هذه الكلمات ومعانيها على لوحة جدارية.

  شجع الطالب على استخدام مسرد المصطلحات 
الـوارد فـي كتـاب الطالـب وتعـرف معانـي هذه 

المصطلحات، واستخدامها في تعابير علمية.
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االسمُ   خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ

  
: أكملُ الخريطةَ المفاهيميَّةَ اآلتية عنِ الطاقةِ واآلالتِ



القدرةُ على إنجازِ شغلٍ ما.

ة         حركة          حرارية         كيميائيّة          وضع           نوويّ

بعضُ أشكالِ الطاقةِ

: ، ويمكنُ حسابُه بالعالقةِ التاليةِ الشغلُ هو القوةُ المبذولةُ لتحريكِ جسمٍ ما مسافةً معينةً
الشغلُ = القوة × المسافة المقطوعة في اتجاه القوة

فرنُ غازٍسيارةٌ تسيرُكتابٌ على رفٍّ    مفاعل نووي        بناء ضوئي      

 

    البكرةُ      العجلة والدوالب المستو المائلُ          الروافع      

أنواعُ اآلالت البسيطةِ

ها. لُ إنجازَ        الشغل       ، وتغيِّرُ القوةَ واتجاهَ تسهّ

مثال
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   

 
: ني على ملءِ الفراغاتِ التاليةِ أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

  
١ .. الشغلُ المبذولُ على جسمٍ ما يغيِّـرُ منْ مقدارِ          طاقة        ذلكَ الجسمِ
الشغلُ يساوي         القوة         المؤثّرةَ في جسمٍ ما مضروبةً في         مسافة         تأثيرِ تلكِ القوةِ.. ٢
وحدةُ الشغلِ هيَ     نيوتن.متر     أوْ         جول        .. ٣
٤ .. ينجزُ شغلٌ عندَ تأثيرِ     قوة         في جسمٍ ما وتحريكِهِ مسافةً معينةً
عندَ تحريكِ جسمٍ على سطحٍ خشنٍ فإنَّه يلزمُ بذلُ شغلٍ للتغلبِ على قوةِ         االحتكاك      .. ٥

  
ى         الجول        .. ٦ تُقاسُ الطاقةُ بوحدةٍ تُسمَّ
كُ فلهُ طاقةُ     حركة    .. ٧ ا الجسمُ المتحرّ للنابضِ المضغوطِ طاقةُ     وضع    ، أمّ
٨ .. إنجازُ شغلٍ على جسمٍ يزيدُ منْ       طاقة       ذلكَ الجسمِ
ا رميُها إلى أعلى فيزيدُ منْ طاقةِ     وضعها      .. ٩  سقوطُ الكرةِ من أعلَى يزيدُ منْ طاقتِها         الحركية        ، أمّ

، والمغناطيسيَّةُ أشكالٌ مختلفةٌ لطاقةِ          الوضع          .. ١٠ ةُ ، والطاقةُ النوويَّ الطاقةُ الكيميائيَّةُ
الحرارةُ والكهرباءُ والصوتُ والضوءُ أشكالٌ مختلفةٌ لطاقةِ     الحركة          .. ١١

      
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ التاليةَ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ





، ولكنْ يمكنُ تحويلُها منْ شكلٍ . ١ نَى وال تُستحدثُ فْ  ينصُّ قانونُ    حفظ الطاقة       على أنَّ الطاقةَ ال تَ
 . إلى آخرَ

ى طاقة حركة     .. ٢ كِ جسمٍ ما تُسمَّ الطاقةُ الناتجةُ عنْ تحرُّ
ى الجول.. ٣  وحدةُ الشغلِ هي وحدةُ القوةِ (نيوتن) مضروبةً في وحدةِ المسافةِ (متر)= نيوتن. م وتُسمَّ
ى    طاقة وضع    .. ٤ الطاقةُ الناتجةُ عن موضعِ الجسمِ تُسمَّ
الطاقةُ الحركيَّةُ لإللكتروناتِ هيَ      طاقة كهربائية      .. ٥
٦ ..  الصوت            شكلٌ منْ أشكالِ طاقةِ الحركةِ
 الشغل               = القوةَ × المسافةِ المقطوعةِ في اتجاهِ القوةِ.  . ٧
 الطاقة               المقدرةُ علَى إنجاز عملٍ ما.. ٨

      
   



االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ التاليةَ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ

 ، هُ مسـافةً ما. إذا بذلتَ قوةً لتحريكِ جسـمٍ على سـطحٍ خشنٍ ةٍ في جسـمٍ وتحريكُ الشـغلُ هوَ تأثيرُ قوَّ

؛ ألنَّ لقوةِ االحتكاكِ  هُ يلزمُ إنجازُ شـغلٍ أكبرَ منَ الشـغلِ الالزمِ لتحريكِهِ لو كانَ على سـطحٍ أملسَ فإنَّ

فُ الطاقةُ بأنَّها القدرةُ على إنجازِ        الشـغل        . . وتُعرَّ مـةً تؤثـرُ فـي عكسِ اتجاهِ القوةِ المبذولةِ مقاوَ

تَها في اتجاهِ األرضِ فإنَّكَ  ا إذا أسقطْ إذا قذفْتَ كرةً إلى أعلى فإنّكَ        تزيد       منْ طاقةِ الوضعِ لها. أمّ

، والطاقةُ  ، منْها: الطاقـةُ الكيميائيَّةُ ةُ أشـكالٍ لطاقةِ الوضعِ تزيـدُ مـنْ طاقتِهـا      الحركية          . هناكَ عدّ

، منْها الطاقةُ     الصوتية     .  ا للطاقةِ الحركيَّةِ ، والطاقةُ      الكهربائية     . وهناكَ عدةُ أشكالٍ أيضً ةُ النوويَّ

 . ، ولكنْ يمكنُ تحويلُها منْ شـكلٍ إلى آخرَ والطاقةُ ال        تفنى       وال تُسـتحدثُ






    

االسمُ   أقرأُ الشكلَ

  
 . . أستخدمُ الشروحَ التي على الشكلِ لمعرفةِ هذهِ العناصرِ نُ معادلةَ الشغلِ يبيّنُ الشكلُ ثالثةَ عناصرَ تكوّ

 

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

ما الذي ينجزُ الشغلَ في الصورةِ؟. ١
الرافعة.

؟ . ٢ علـى أيِّ رفٍّ يجـبُ رفْـعُ صنـدوقٍ موضوعٍ علـى األرضِ إلنجازِ أقـلِّ مقدارٍ ممكنٍ منَ الشـغلِ

ولماذا؟
رفعه إلى الرف السفلي؛ ألن المسافة ستكون أقل.

، ووزنَ صندوقٍ يسـاوي ٢٫٥ نيوتن. ما الشـغلُ . ٣ أفترضُ أنَّ ارتفاعَ الرفِّ العلويِّ يسـاوي ١٠ أمتارٍ

؟ ه إلى الرفِّ العلويِّ الالزمُ لرفعِ
٢٥ جوالً.

       

 ×  
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ف الشغل والطاقة. � يُعرّ

يوضح العالقة بني الشغل والطاقة.  �
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لِ اختبارُ الدرسِ األوّ

            

هِ؟. ١ ا يلي يتطلّبُ شغالً أقلَّ إلنجازِ أيٌّ ممّ
حملُ صندوقٍ كتلتُهُ ١٠ كجم مسافةَ ٢م.أ. 

 حملُ ٥ صناديقَ كتلةُ كلٍّ منْها ١ كجم ب. 
مسافةَ ٢م.

حملُ صندوقٍ كتلتُهُ ١٠ كجم مسافةَ ١م.ج. 

 حملُ ٥ صناديقَ كتلةُ كلٍّ منْها ١ كجم د. 
مسافةَ ١م.

ا يلي ليسَ شـكالً منْ أشـكالِ الطاقةِ . ٢ أيٌّ ممّ
؟ الحركيّةِ

ةُأ.  الطاقةُ الحراريّ

الطاقةُ الكهربائيةب. 

الطاقةُ الصوتيّةُج. 

طاقةُ الوضعِد. 

مـا الـذي يمكـنُ كتابتُـهُ فـي الفـراغِ علـى . ٣
الجـدولِ أدناهُ بناءً على المعلوماتِ الواردةِ 

: فيهِ
هاالطاقةُ مثالٌ عليهاتعريفُ

كرةٌ متحركةٌطاقـةُ جسـمٍ متحـركٍالحركيةُ

الطاقـةُ المختزنـةُ فـي الوضعُ
الجسمِ نتيجةَ وضعِه

جسمٌ متحركٌب. نابضٌ مضغوطٌ أ. 

بكرةٌد. بطاريةٌج. 

، إنَّ الجسمَ . ٤ ا على قانونِ حفظِ الطاقةِ اعتمادً
: الذي يكتسبُ طاقةً حركيّةً يفقدُ

اب. كهرباءَأ.  جهدً

نيوتنَد. طاقةَ وضعٍج. 

ا أقلَّ إذا تمَّ تقليلُ االحتكاكِ فيه؟  حُ لماذا يَستهلكُ التوربينُ وقودً . أُوضِّ التفكيرُ الناقدُ

ل بعض الطاقة التي ينتجها التوربين إلى حرارة وليس في إنتاج الكهرباء، وإذا  يؤدي االحتكاك إلى تحوّ

ا من الطاقة يستخدم في إنتاج الكهرباء. تم تقليل االحتكاك فإن مزيدً








  
ا فِي الصورةِ. هُ في الميزانِ كمَ قُ  أربطُ الخيطَ حولَ الكتابِ وأعلّ

 أسـحبُ الكتـابَ علـى سـطحِ الطاولـةِ بالميـزانِ النابض   

ا. لُهَ ) معَ المحافظةِ على قراءته ثابتةً وأسجِّ (الزنبركيِّ

. ا في الميزانِ لقياسِ وزنِ الكتابِ ا حرًّ  أعلّقُ الكتابَ تعليقً

: رفعُ الكتابِ إلى ارتفاعِ (١م) أمْ سحبُهُ المسافةَ   أيُّهما يبذلُ شغالً أكثرَ

. رُ ذلكَ ا؟ أفسّ هَ نفسَ
 

 

 

 

 

 

. وإذا سحبته مسافةً محددةً فإنَّهُ ال   إذا رفعتُ الكتابَ إلى ارتفاعٍ معين فإنَّهُ يكتسبُ طاقةَ وضعٍ  

؟ ، فأينَ ذهبتِ الطاقةُ منَ الشغلِ في أثناءِ سحبِ الكتابِ يرفعُ بفعلِ الطاقةِ الحركيةِ
 

 

 

 

كتابٍ • 
ميزان نابض (زنبركي)• 
خيطٍ• 

  



    

  

نُ فرضيةً أكوّ
تتغيرُ طاقةُ الجسمِ بفعلِ الجاذبيةِ األرضية. فماذا يحدثُ لكرةٍ زجاجيةٍ 

إذا جعلتها تتدحرجُ داخلَ إطارِ دراجةٍ؟ أكتبُ فرضيةً على النحوِ التالي: 

«........ «إذا زادَ االرتفاعُ الذي انطلقتْ منهُ الكرةُ الزجاجيةُ فإنّ
 

 

 

 

أختبرُ فرضيتي

، بحيـثُ يمسـكُ زميلي باإلطـارِ كما في  ـا فـي مجموعةٍ   نعمـلُ معً

الصورةِ، وأسـتعملُ أنا الشـريطَ الالصقَ لتحديدِ 

نقطةِ بداية سقوطِ الكرةِ على أحد طرفي اإلطار.

 أسـقطُ الكرةَ مـنْ نقطةِ البدايـةِ وأدعها   

. أالحـظُ سـلوكَ الكرةِ  تتدحـرجُ داخـلَ اإلطـارِ

 . رُ المحاولةَ ، وأكـرّ داخـلَ اإلطـارِ حتى تتوقَّـفَ

؛ وارتفاعُ الكرةِ هو  حركةُ الكرةِ هي المتغيرُ التابعُ

. المتغيرُ المستقلُّ

. ، منِ ارتفاعاتٍ مختلفةٍ رُ الخطوتينِ األولى والثانيةَ   أكرّ

قطعةٍ منْ إطارِ دراجةٍ • 

،أو جزءٍ  هوائيةٍ قديمٍ

من خرطومِ ريِّ 

الحديقةِ.

شريطٍ الصقٍ• 

كرةٍ زجاجيةٍ صغيرةٍ• 

  







    

أقرأُ الشكلَ االسمُ   

  
ها. للكرةُ في الحاالتِ  ، ويسـقطُها، ويرفعُ تمثّـلُ الصـورةُ أدناهُ طالبًا في ثالثِ حاالتٍ وهو يرمي الكرةَ

. كلِّها طاقةٌ

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

؟. ١ أيُّ الكراتِ لها طاقةٌ حركيّةٌ
ميت إلى أعلى. الكرة التي أُسقطت إلى أسفل، والتي رُ

؟. ٢ ةُ التي أحدثتْ هذا التغيّرَ التُ التي حدثتْ لطاقةِ الكرةِ؟ وما القوّ في الصورةِ الثالثةِ عن اليسار، ما التحوّ
لت طاقة الوضع إلى طاقة حركية بفعل قوة الجاذبية. تحوّ

ا لو . ٣ ، فهلْ يكون لها طاقةُ وضعٍ أكبرُ أو أقلُّ ممَّ نْ سـطحِ األرضِ إذا كانتِ الكرةُ على ارتفاعِ مترينِ مِ
؟ ولماذا؟ كانتْ على ارتفاعِ مترٍ واحدٍ عنْ سطحِ األرضِ

الجاذبية األرضية، وهذا يزيد من طاقة فيها  التي تؤثر  المسافة  أكبر بسبب زيادة  سيكون لها طاقة وضع 

الوضع للكرة.

      

 

  



 

استقصاءٌ مبنيٌّ 

     
 
نُ فرضيةً أكوّ

هيَ  الحركةِ  طاقةُ   . الجسمِ في  المختزنةِ  الطاقةِ  كميةُ  هيَ  الوضعِ  طاقةُ 

لُ الجاذبيةُ األرضيةُ طاقةَ  ها الجسمُ نتيجةَ حركتِه. تحوِّ الطاقةُ التِي يكتسبُ

. بينَما االحتكاكُ  الوضعِ إلى طاقةِ حركةٍ عندَ سقوطِ الجسمِ على األرضِ

. لُ طاقةَ حركةِ الجسمِ يقلِّ

. كيفَ يؤثّرُ االحتكاكُ  رُ انزالقَ مكعبٍ خشبيٍّ علَى سطحٍ مائلٍ أملسَ أتصوَّ

علَى شكلِ  السؤالِ  إجابةً عنِ  أكتبُ  انزالقِها.  عندَ  الخشبيةِ  القطعةِ  في 

ا زادَ االحتكاكُ فإنَّ كميةَ طاقةِ الوضعِ التِي  ى النحوِ التالِي:" إذَ فرضيةٍ علَ

أصبحتْ طاقةَ حركةٍ .....". 
 

 

 

أختبرُ فرضيتي
والغالفَ  األلومنيوم  وورقَ   ، الشمعيَّ الورقَ  صُ  أتفحّ   أالحظُ 

ا؟ ؟ لماذَ ا أكبرَ عُ أنْ يسبِّبَ احتكاكً ا أتوقّ . أيٌّ منهَ البالستيكيَّ
 

 

 

 ورقٍ شمعيِّ• 

ورقٍ ألومنيومٍ• 

 غالفٍ بالستيكيٍّ • 

      شفافٍ

شريطٍ الصقٍِ• 

لوحةٍ كرتونيةٍ• 

كتب• 

مسطرةٍ• 

مكعبٍ خشبيٍّ • 

  




كعبٍ خشبيٍّ 



 

. المادةُ التِي    ألصقُ الورقَ الشمعيَّ علَى أحدِ جوانبِ اللوحةِ الكرتونيةِ

. ا مستقالًّ ها على اللوحةِ تعدُّ متغيرً سأضعُ

. ى بالورقِ الشمعيِّ   أستخدمُ أربعةَ كتبٍ لعملِ سطحٍ مائلٍ مغطًّ

. وباستخدامِ الشريطِ الالصقِ أضعُ عالمةً  لُ ارتفاعَ الكتبِ   أقيسُ أسجّ

ى هذهِ  حُ موضعَ استقرارِ اللوحةِ الكرتونيةِ على الطاولةِ. وتسمَّ توضّ

متغيراتٍ أحاولُ تثبيتَها في كلِّ محاولةٍ.

ها تنزلقُ  ، وأتركُ ى السطحِ المائلِ بُ أضعُ القطعةَ الخشبيةَ في أعلَ   أجرّ

طَ  ، وأحسبُ متوسّ . أعيدُ التجربةَ مرتينِ أخريينِ  انزلقتِ القطعةُ الخشبيةُ لُ إلى أيِّ مدً . أسجّ إلى أسفلَ

. ه تعدُّ متغيراتِي المستقلةَ . وهذِ المسافةِ في المحاوالتِ الثالثِ

 . ا مرةً أخرَ ا بالستيكيًّ ، وغالفً ا ورقَ األلومنيومِ مرةً   أعيدُ التجربةَ مستخدمً

أَستخلصُ النتائجَ
. حُ السببَ ؟ أوضّ تِي صحيحةٌ  هلْ فرضيَّ

 

 

 

عُ أنْ تعودَ هذهِ    أستنتجُ ما الموادُّ واألدواتُ التِي سببتْ فقدانَ الكرةِ لمعظمِ الطاقةِ الحركيةِ؟ أينَ تتوقَّ

؟ الطاقةَ
 

 

 












 


ف الشغل والطاقة. � يُعرّ

يوضح العالقة بني الشغل والطاقة.  �

: تقديم الدرس أوالً
← 

ناقـش الطـالب فيمـا يعرفونـه عـن الطاقـة، وأخبرهـم أنهـم 
ا، حيث تـم التعامـل مع تلك  سـيتعلمون مفاهيـم جديـدة نسـبيًّ

المفاهيم منذ قرابة ٢٠٠ عام، ثم اسأل:

مـا الطاقـة؟ إجابة حمتملة: تعمل الطاقة عىل حتريك األشـياء  �
أو تغيريها.

أيـن توجد الطاقة؟ إجابة حمتملـة: يمكن أن توجد الطاقة يف  �
كل مكان.

كيف تعرف أن جسـامً ما له طاقـة؟ إجابة حمتملة: عندما أراه  �
يتحرك.

دع الطالب يناقشوا محتو «أنظر وأتساءل»، ثمّ اسأل:

ما الذي يتغري إذا تغري ميل أشـعة الشمس؟ إجابة حمتملة:  �
مقدار سخونة سطح األرض.

اكتـب األفـكار علـى السـبورة، وانتبـه إلـى أي مفاهيـم غير 
صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء سير الدرس.

 

            
         

  

 


كعب من الـورق أو صندوق مصنوع من ورق  أسـقط كرة مطاطية نحو مُ

خفيف، ثم اسأل:

  ما الذي الحظته؟ إجابة حمتملة: املُكعب أو الصندوق قد حتطم بفعل
الكرة. 

  ما الذي جعل الكرة حتطم املكعب؟ إجابة حمتملة: للكرة طاقة أثرت
يف املُكعب. 

أسقط الكرة نفسها على أرضية الغرفة، ثم اسأل:

  :طاقة الكرة، فكيف عرفت أن هلا طاقة؟ إجابة حمتملة أنت ال تر
عندما ارتدت الكرة أظهرت حركتها أنَّ هلا طاقة. 







 قُصَّ إطار الدراجـة أو األنبوب المطاطي 
(خرطـوم المياه) بحذر، ونظف األسـالك مـن الحيز الداخلي 

واألطراف لإلطار أو األنبوب عند إعداد الجهاز.

 يساعد هذا النشـاط الطالب على استنتاج أن األجسام 
المرفوعة عن سطح األرض تخزن طاقة وضع.

 فرضية محتملة: كلما ازداد ارتفاع الموضع الذي  
تسقط منه الكرة زادت المسافة التي تقطعها داخل األنبوب.


ه الطالب إلى تكرار النشاط من أجل الحصول      وجّ

على بيانات حقيقية وموثوقة.

إجابـة محتملة:كلمـا كان ارتفـاع سـقوط  
الكـرة أكبر قطعت مسـافة أكبر داخل اإلطـار، وهذا يدعم 

فرضيتي.

إجابة محتملة: كانت سـرعة الكـرة أكبر ما يمكن  
عند أسـفل األنبوب، ثم بـدأت تتناقص. وكانت سـرعتها 
تـزداد كلمـا ازداد االرتفـاع الـذي أسـقطت منه؛ لـذا كان 

للكرة الزجاجية أكبر طاقة عندما أخذت في السقوط.


إجابـة محتملـة: بـدأت الكرة فـي التوقـف التدريجي بسـبب 

االحتكاك بينها وبين سطح اإلطار الداخلي.

يمكـن للطـالب تصميم تجربة لتغيير أثـر االحتكاك عن طريق 
وضع سطوح مختلفة فوق السطح الداخلي لإلطار، ومالحظة 

التغيير في حركة الكرة في كل مرة.


بيِّـن للطـالب أن الربـاط المطاطي المشـدود له طاقـة وضع. 
اطلـب إليهـم تكوين فرضيـة حول الطاقـة الحركيـة وتصميم 

تجربة لقياسها.
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 مجموعة صغيرة ٢٠ دقيقة

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:

  (١) يكتب فرضية حيدد فيها املتغريات املستقلة والتابعة. 
(٢) خيترب الفرضية بالتعاون مع زميله. 

ا عىل مالحظاته.  (٣) يفرس البيانات اعتامدً
(٤) يستنتج متى كانت رسعة الكرة أكرب ما يمكن.

 ينفذ ثالث مهام بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلـب إلى الطالب االطـالع على الدرس، 
وناقشهم فيما سيتعلمونه فيه.

اطلب إلى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنمية مهـارات القراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

: اطلـب إلى الطـالب تعريف المفـردات بكلماتهم 
الخاصة، ومقارنتها بالتعريفات المتضمنة في النص.

 

كـلـف الطالب تعبئة 
التخطيطـي  المنظـم 
رقـم ١٤ بعـد قـراءة 
مـن  صفحتيـن  كل 

الدرس. يمكن االستعانة بأسئلة «أختبر نفسي».


← 

اكتـب علـى السـبورة كلمـة «الشـغل» قبـل أن يقـرأ الطـالب 
الدرس، ثُم اسألهم:

ف الشـغل؟ إجابـة حمتملـة: عندما أبـذل طاقة  � كيـف تُعـرّ
إلنجاز عمل ما.

هـل هنـاك توافـق بني تعريفـك وتعريـف الكتـاب؟ إجابة  �
حمتملة: يبدو أن تعريفي مشـابه، لكني مل أسـتخدم مفردات 

الكتاب نفسها.

ل شـغلٌ عندمـا يدفـع شـخصٌ مـا سـيارة وال  � بـذَ ملـاذا ال يُ
ز الشغل فقط عندما حترك القوة  نجَ حيركها؟ إجابة حمتملة: يُ

اجلسمَ مسافة ما.



بذلُ شـغلٌ أكثر عند رفـع الصندوق األثقل ووضعه   يُ
عىل الرف األعىل.

   
 قـدْ يكونُ رفـعُ مجموعـةِ صناديقَ علـى رفٍّ عمـالً متعبًا؛ ألنَّ 
. والصناديقُ  ها منْ سطحِ األرضِ إلى الرفِّ علينَا بذلَ شغلٍ لرفعِ
ـغلٍ أقلَّ  ها، ومنْ ثمَّ إلى شُ الخفيفـةُ تحتـاجُ إلى قوةٍ أقلّ لتحريكِ
ما قلَّ ارتفاعُ الرفِّ قلَّ الشـغلُ الالزمُ  لَّ ، وكُ هـا على الرفِّ لوضعِ

؟  . ما المقصودُ بالشغلِ لوضعِ الصناديقِ عليهِ

. فإذا أثّرتْ  الشغلُ القوةُ المبذولةُ لتحريكِ جسمٍ ما مسافةً معينةً
، وتحركَ هذا الجسـمُ في أثناءِ ذلكَ  قوةٌ ثابتةُ المقدارِ في جسـمٍ
ها، فإنَّ هذهِ القوةَ تكونُ قدْ  مسافةً ما بتأثيرِ هذهِ القوةِ وفي اتجاهِ

هُ بالعالقةِ التاليةِ: ، يمكنُ حسابُ أنجزتْ شغالً على الجسمِ

 الشغلُ = القوةَ × المسافةِ المقطوعةِ في اتجاهِ القوةِ.
ووحـدةُ الشـغلِ هـي وحـدةُ القـوةِ (نيوتـن) مضروبةً فـي وحدةِ

ا وزنه ١٠   المسـافةِ (مترٍ)  فتصبح: نيوتـن.م. فإذا رفعـتُ صندوقً
ه ـُ الــذي بذلتـ ـه ١ متـر فــإنَّ الشـغلَ  نيوتـن فـوقَ رفٍّ ارتفاعُ
.  يسـاوي ١٠ نيوتـن.متـر، ويطلـقُ عـلى (نيوتن . متر) اسمُ الجولِ

×  
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نتج طاقة أكثر مما تسـتهلك.  اآلالت الدائمـة الحركـة آالت افتراضيـة تُ
وتتناقض هذه اآللة مع القانون األساسـي فـي الفيزياء، وهو قانون حفظ 
الطاقة، وينص هذا القانون على أن الطاقة ال تُستحدث وال تفنى، ولكنها 
تتحـول من شـكل إلى آخـر. وعلى الرغم مـن إمكانية بناء آلة تسـتخدم 
ا من الطاقة، إال أنه لم يتمكن أي شخص من إنتاج آلة ال  كمية بسيطة جدًّ

تستعمل طاقة.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين







← 

الشـغل   ناقش معنى املصطلح «الشـغل» مع الطالب، ووضح 
هلم أن املفهوم العلمي له يعني «اسـتخدام قوة لتحريك جسم ما 
ملسافة معينة». وهناك معنى شائع للشغل يعني العمل أو الوظيفة 

التي يقوم هبا الشخص.

← 

وجه انتباه الطالب إلى الصور الواردة في الصفحة، ثم اسأل:

متـى ينجز الشـغل؟ يتـم إنجاز الشـغل مثـالً عندمـا يقوم  �
الالعب برفع ثقل.

نـجـز الشــغل؟ عنـدمـا يكــون رافــع األثقال  � مـتـى ال يُ
حامالً لألثقال وال حيركها.

← 

مـن المفاهيم الشـائعة غيـر الصحيحة أن إنجاز شـيء ما يعني 
القيـام بعمـل، وأن هذا العمـل يتعبك. وفي الحقيقـة أن إنجاز 

الشغل والشعور بالتعب ليس بالضرورة أن يكونا متالزمين.

    على . ال يُعدّ كلُّ عمل متعب أقوم به شغالً
الطالب استيعاب أنهم عندما يجلسون ويقومون بالواجبات 
المنزليـة وال يتحركـون فإنهـم ال ينجزون شـغالً بالمفهوم 

الفيزيائي، على الرغم من أنهم أنجزوا عمالً معينًا.


 االحتـكاك يؤثـر سـلبًا عـىل الشـغل املبـذول؛ لذا • 

نحتاج إىل قوة أكرب مما لو مل يكن هناك احتكاك بني الصندوق 
واألرض؛ لذا حتتاج إىل شغل أكرب للتغلب عىل االحتكاك.

 يتم بذل الشـغل عندمـا يتم رفع الصندوق، • 
ا يف أثناء امليش. ا إذا زادت الرسعة تدرجييًّ وأيضً

ما أرفعُ كرةً عنْ سـطحِ األرضِ فإنِّي بال شـكٍّ أبذلُ  عندَ
ا مسـافةً معينةً إلى أعلى، وبذلكَ أكونُ  هَ قوةً في تحريكِ
، ولوِ احتفظتُ بالكـرةِ بينَ يديَّ فترةً  قـدْ أنجزتُ شـغالً
ا في حملِ الكرةِ، لكنَّني  منَ الوقتِ فقـد بذلتُ قوةً أيضً

 . ؛ ألنَّ الكرةَ لمْ تتحركْ لمْ أُنجزْ شغالً

أقـومُ بالكثيـرِ مـنَ األعمالِ التـي أتخيل أنِّي أبـذلُ فيها 
، هلْ  . فمثالً ، ولكنَّني في الحقيقةِ ال أبذلُ شـغالً الً ـغْ شُ
ما  ـي؟عندَ ـكُ بكرةٍ فـوقَ رأسِ سِ مـا أمْ أبـذلُ شـغالً عندَ
ا لسـيارةٍ واقفةٍ، فـي اتجاهينِ  ـمً أدفـعُ أنَا وزميلي مجسّ
. أما  الً غْ ، فإنَّنا الننجزُ شُ هِ ، وبمقدارِ القوةِ نفسِ متعاكسينِ
إذا دفعـتُ أنَا السـيارةَ بقوةٍ أكبرَ من زميلي فإنّ السـيارةَ 

. ، وعندئذٍ نقولُ إنّ هناكَ شغالً قد أُنجزَ كُ تتحرَّ

، فإنَّه  إذا بذلـتُ قوةً لتحريكِ جسـمٍ على سـطحٍ خشـنٍ
هِ لَوْ  يلـزمُ إنجازُ شـغلٍ أكبرَ منَ الشـغلِ الـالزمِ لتحريكِ
؛ ألنَّ قوةَ االحتكاكِ مقاومةٌ تؤثِّرُ  كانَ على سـطحٍ أملسَ

في عكسِ اتجاهِ القوةِ المبذولةِ.

. ليسَ كلُّ عملٍ متعبٍ أقومُ بهِ يعدُّ شغالً

      
 

       

 

 
           

    

     
      

   

  

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

 اطلـب إلـى الطـالب تبـادل األدوار فـي تمثيـل 

. مواقف يبذلون فيها شغالً

 اطلـب إلـى الطـالب تبـادل األدوار فـي تمثيـل 

مواقـف يبـذل فيها أحد الطالب شـغالً أكثـر من طالب آخـر عن طريق 
استخدام صناديق مختلفة األوزان.








← 

اكتب على السبورة كلمة «الطاقة» واطلب إليهم قراءة الصفحة 
رقم (١٣٠)، ثُم اسأل:

مـا الفرق بـني طاقة الوضـع وطاقة احلركـة؟ إجابة حمتملة:  �
طاقة الوضع ختتزن يف جسـم غـري متحرك، أما طاقة احلركة 

فتكون يف جسم متحرك.

ما أثر اجلاذبية األرضية يف الطاقة؟إجابة حمتملة: تنجز شغالً  �
عن طريق حتويل طاقة الوضع إىل طاقة حركة.

← 

الطاقة  وضح للطالب أن الطاقة هي القدرة عىل إنجاز الشغل.

طاقـة الوضع   وضح للطالب أن طاقة الوضع تنشـأ عن موقع 
اجلسم.

طاقـة احلركـة   وضح للطالب أن طاقة احلركـة تنتج عن حركة 
اجلسم.

 
 الصورة يف أقـىص اليمني التي تكون فيهـا الكرة عند 

أعىل ارتفاع.

  
ي  : «لـمْ يعدْ عندِ مـا أشـعرُ بالتعبِ وأنا أمـارسُ الرياضةَ أقولُ عندَ
». الطاقـةُ هـي المقـدرةُ على إنجـازِ عملٍ مـا. إنّنا  طاقـةٌ ألسـتمرَّ
ا بطـراقٍ مختلفةٍ، وكلُّ ما يحـدثُ منْ حولِنا  نسـتعملُ الطاقةَ يوميًّ

. ، كوحدةِ الشغلِ يحتاجُ إلى طاقةٍ. ووحدة الطاقةِ هيَ الجولُ

) فإنّ  ، فعندَ الضغـطِ على نابضٍ (زنبركٍ ا لها طاقةٌ واألجسـامُ أيضً
شـغالً يبذلُ علـيـه، أيْ تنتـقلُ إليـهِ طاقـةٌ وتخزنُ فيـهِ في صـورةِ 
 ، ى طاقةَ الحركةِ طـاقةِ وضعٍ تظهرُ في صورةِ حركةٍ عندَ إفالتِهِ تسمَّ

 . وهيَ الطاقةُ الناتجةُ عنْ حركةِ الجسمِ

رُ الطاقةُ في الحركةِ  . وتتغيَّ ى الحركةَ االهتزازيةَ حركةُ النابضِ تسمَّ
االهتزازيـةِ منْ طاقةِ وضعٍ إلى طاقةِ حركـةٍ، ومنْ طاقةِ حركةٍ إلى 
. وعندَ اللعـبِ بالكرةِ فإنَّ طاقةَ الوضـعِ المختزنةَ في  طاقـةِ وضعٍ
 ُ ها بقوةٍ فإنَّها تكتسـب ها إلى أعلَى، وإذا دفعتُ الكـرةِ تزدادُ عندَ رفعِ
ٍ فإنَّ طاقةَ الوضعِ  ا عندَ إسقاطِ الكرةِ منَ ارتفاعٍ معيَّن . أمَّ طاقةً حركيةً

لُ إلى طاقةِ حركةٍ بفعلِ الجاذبيةِ األرضيةِ. الكامنةَ فيها تتحوَّ
     
    



     
    






  

   

الربـط مع الخبرات الشـخصية راجـع مع الطالب معنـى المصطلحات 
التاليـة: الطاقة، طاقة الوضع، الطاقة الحركية، ثم اسـأل من يرغب منهم 
في وصف خبرات أو تجارب مروا بها ذات عالقة بطاقة الوضع أو طاقة 
الحركـة، واعرض عليهم صورة للعبة كرة القـدم. واطلب إليهم تحديد 

أنواع الطاقة المختلفة فيها.

مستو مبتدئ يشير الطالب إلى بعض أجزاء الصورة باستعمال 
كلمات يسيرة أو عبارات قصيرة.

أو  بسـيطة  جمـل  اسـتعمال  الطـالب  مستو عادي يسـتطيع 
عبارات قصيرة لوصف نوع من الطاقة.

مستو متقدم يسـتطيع الطالب اسـتعمال جمـل كاملة لوصف 
نوع من الطاقة.







 يقيس القوة والوزن ويستنتج العالقة بينهما.

 كتاب، ميزان نابض، خيط.

  على الطالب اسـتخدام العالقة ش = ق × ف لمقارنة كمية   على الطالب اسـتخدام العالقة ش = ق × ف لمقارنة كمية 
الشـغل، حيـث القوة تؤخذ مـن قـراءة الميزان والمسـافة 
ـا فإن رفـع كتاب مسـافة ١ متـر يحتاج إلى  ١متـر. وعمومً
شغل أكثر، ولكن بالنسبة للسرعة العالية، قد يحتاج انزالق 

الكتاب مسافة ١متر إلى شغل أكبر.

  تحولت الطاقة إلى حرارة بفعل االحتكاك.  تحولت الطاقة إلى حرارة بفعل االحتكاك.

← 

 اطلـب إلى الطالب العمل فـي مجموعات لبحث 
أشـكال أخر مـن الطاقة باالسـتعانة بما تعلموه عـن الطاقة، 
وعليهـم اسـتخدام اإلنترنـت والمكتبـة للبحـث عـن الطاقـة 
الكيميائيـة والطاقـة الكهربائيـة. ويجـب أن تتضمـن األمثلـة 
المتعلقـة بالطاقـة الكيميائية أمثلـة على الطاقة فـي البطاريات 
بالطاقـة  المتعلقـة  األمثلـة  تتضمـن  وأن  والنفـط،  والفحـم، 
الكهربائيـة أمثلـة علـى اإلضـاءة وتشـغيل أجهزة الحاسـوب 

واآلالت واألجهزة المنزلية.


 كالمها ينجز القدر نفسه من الشغل.• 

 إجابـات حمتملـة: عندمـا أقف عـىل لوحة • 
الغطـس فـإن يل طاقة وضع، وعندما أقفـز يف املاء أفقد طاقة 

الوضع وأكتسب طاقة حركية.

  جمموعات صغرية      ١٠ دقائق

 
هناكَ أشـكالٌ عدةٌ لطاقةِ الوضعِ وطاقةِ الحركةِ، فهلْ 
اتِ  تعلـمُ أنَّ هنـاكَ طاقةَ وضـعٍ في الروابطِ بيـنَ الذرّ
، وتأخذُ شـكلَ طاقةٍ كيميائيـةٍ. والطاقةُ  والجزيئـاتِ
النوويةُ طاقةُ وضعٍ مختزنةٌ في الروابطِ بينَ البروتوناتِ 
والنيوتروناتِ في الذرةِ. والطاقةُ المغناطيسـيةُ شكلٌ 
، وهي تشـبهُ فـي عملِها طاقةَ  آخـرُ منْ طاقـةِ الوضعِ

الجاذبيةِ األرضيةِ في جذبِ األجسامِ.

؛ فالحرارةُ  دةً وتأخـذُ طاقةُ الحركـةِ أشـكاالً متعـدِّ
. طاقـةٌ حركيـةٌ ناتجـةٌ عـنِ اهتـزازاتِ الجزيئـاتِ

والكهربـاءُ طـاقـةٌ حــركيَّـةٌ ترجــعُ إلـى حــركةِ 
ا شـكالنِ  . والصـوتُ والضـوءُ أيضً اإللكترونـاتِ
منْ أشـكالِ الطاقةِ الحركيـةِ؛ ألنَّ الجزيئاتِ فيهما 
. فجميـعُ أشـكالِ الطاقةِ  تنتقـلُ خـاللَ الموجـاتِ
. ها على إنجازِ شغلٍ ، وهي قدرتُ بينَها صفةٌ مشتركةٌ

 
       
        

 

       
      

    

   
        

      
 

       
     

    
        

  
        
         
      
      
        
       

 

      

   
  

  

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

في  المفردات  استعمال  الطالب  إلى  دعـم إضــايف مااطلب 

صفحة ١٢٨ لكتابة فقرة مختصرة لتوضيح الطاقة.
إثــــــراء اطلب إلى الطالب كتابة فقرة قصيرة تصف تغير 

طاقة الوضع إلى طاقة حركة عند االنزالق على الزحلوقة.








← 

اطلـب إلـى الطـالب تفحص الصـورة  فـي صفحـة (١٣٢)، 
وقراءة الشروح، ثم اسأل:

ما حتـوالت الطاقة املوجودة يف الصـور؟ طاقة الوضع للامء  �
السـاقط تتحول إىل طاقة حركية لتحريـك توربينات داخل 
السـد، وتتحول الطاقة احلركية بعد ذلك إىل طاقة كهربائية. 
والطاقـة احلركيـة آللـة القـص تتحـول إىل طاقـة حرارية/ 
ضوئيـة بسـبب االحتكاك وتظهـر بالرشار الـذي يتطاير يف 

أثناء عملية القص.

← 

ر الطـالب بام تعلموه عـن قانون حفظ  قانـون حفـظ الطاقة  ذكّ
الكتلـة، ووضـح هلـم أن قانون حفـظ الطاقة يشـبه قانون حفظ 
الكتلـة لكنـه يُعنى بحفـظ الطاقة، وهذا يعنـي أن الطاقة ال تفنى 

وال تُستحدث، ولكنها تتحول من شكل إىل آخر.

راجـع مفردات الدرس، وكلّف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيمية للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.


 أن الكـرة السـاقطة مـن ارتفـاع معـني ال ترتـد إىل • 

ا من طاقة احلركة فيها قد حتول إىل  االرتفاع نفسـه؛ ألن جزءً
طاقة حرارية وطاقة صوتية بسبب االحتكاك.

 إجابة حمتملة: قد ترغب يف اسـتعامل الفرن • 
يف إعداد اخلبز وهذا مفيد، ولكن يف فصل الصيف قد تسبب 
حـرارة الفـرن رفع درجة حـرارة املنزل، ويصبـح جو املنزل 

ا، وهذا شغل غري مفيد وغري مريح. حارًّ

    
 ، ما تسقطُ كرةٌ منَ ارتفاعٍ ما تكتسبُ طاقةً حركيةً عندَ
ـه تفقدُ طاقـةَ الوضـعِ الكامنةَ فيها  وفـي الوقتِ نفسِ
ـا. مـنْ هـذهِ المشـاهداتِ ومـنَ التجـاربِ  تدريجيًّ
العلميـةِ الدقيقـةِ وأمثالِهـا وجـدَ العلمـاءُ أنَّ الطاقةَ 
فقدَ منها شـيءٌ  ونَ أنْ يُ لُ منْ شـكلٍ إلـى آخرَ دُ تتحوَّ
لَ العلماءُ  ؛ فالطاقةُ ـ كما توصّ لِ فـي أثناءِ ذلكَ التحوُّ
لُ  ، ولكنَّها تتحوَّ ـ ال تفنَـى وال تُسـتحدثُ منَ العـدمِ
 . اقةِ . ويعرفُ هذا بقانونِ حفظِ الطَّ منْ شكلٍ إلى آخرَ

هُ  عَ ويكشـفُ لنـا قانـونُ حفـظِ الطاقـةِ بعضَ مـا أودَ
نِ مـنْ أسـرارٍ وحكمةٍ  ـوْ الخالـقُ عـزَّ وجلَّ فـي الكَ
وقدرةٍ، قالَ تعالى: القمر. 
فاإلنسـانُ عاجزٌ عنِ اسـتحداثِ الطاقةِ منَ العدمِ أوْ 
دَ بهِ  ا تفرَّ زيادتِها، كما أنَّه عاجزٌ عنْ إفنائِها؛ فذلكَ ممّ

الحقُّ تباركَ وتعالى.

ما اسـتعملناها إلنجازِ  لٌ في الطاقـةِ كلَّ ثُ تحوُّ يحـدُ
كُ المولِّداتِ لتوليدِ  . فطاقةُ الماءِ الحركيةُ تحرِّ شغلٍ

لُ الطاقـةُ الكهربائيةُ إلى  الطاقـةِ الكهربائيةِ. وتتحـوَّ
لُ الطاقةُ  . كما تتحوَّ طاقةٍ حراريةٍ في الفرنِ الكهربائيِّ

الحراريـةُ إلى طاقـةٍ كيميائيـةٍ عندَ خبـزِ العجينِ في 
لِ  ها في الجسـمِ - بعـدَ تناوُ لُ بدورِ ، وتتحـوَّ الفـرنِ

الخبزِ - إلى طاقةٍ حركيةٍ في أثناءِ قذفِ الكرةِ. 

 . ي شـغالً غيـرَ مرغـوبٍ فيـهِ والطاقـةُ أحيانًـا تـؤدِّ
. ففي  ما يكونُ هناكَ احتكاكٌ ويحدثُ هـذا غالبًا عندَ
لَ  وربينِ تحوُّ السـدودِ مثالً يسـبِّبُ االحتكاكُ فـي التُّ
ا  ، ممَّ بعـضِ طاقةِ الحركـةِ إلى حرارةٍ ال إلـى كهرباءَ

. ا لهذهِ التوربيناتِ قدْ يسبِّبُ تلفً

         
  

       


 
      
     
       

      
    

   

   


اطلـب إلـى الطـالب االسـتعانة بالمجالت والكتـب واإلنترنـت، وأي 
مصـادر علمية أخر للبحث عن كيفية تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة 
كهربائيـة فـي البطارية، تسـتعمل في األلعـاب والمصابيـح اليدوية وفي 
ا عرض ما توصلوا إليه أمام زمالئهم. الهواتف النقالة. واطلب إليهم أيضً
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 طاقة وضع. 
  

ماذا أستنتج؟ماذا أعرف؟األدلة
أصفق
 بيدي

الطاقة ال تفنى وال تستحدث لكنها 
تتحول من شكل إىل آخر

تتحول الطاقة احلركية 
إىل طاقة صوتية.

 للبنـدول أكرب طاقة وضـع عندما يكون  
يف أعىل موقـع يف أثناء تأرجحه، ويتحول معظمها إىل طاقة 

حركية عندما يكون البندول يف أخفض موقع له.
 ب. (حركية) 
 ب. (الجول) 

 الطاقـة هي المقـدرة على إنجاز شـغل،  
لذلك إلنجاز الشـغل تحتـاج إلى طاقة. الشـغل هو مقياس 

الطاقة التي تستخدم إلنجاز عمل ما.

       
يمكـن أن تتحـول الطاقة الشمسـية إلى حـرارة، وتتحول إلى 
طاقـة كيميائية عندمـا تقوم النباتات بعمليـة التمثيل الضوئي، 
ويأكل اإلنسـان النباتات ليحصل على طاقة ليتحرك. ويمكن 
تحويل الطاقة الشمسـية إلى كهرباء تسـتعمل فـي العديد من 

األجهزة التي تؤدي مهام مختلفة.

        
الشـغل الكلي  = الشغل في اتجاه الحركة + الشغل في اتجاه 

معاكس التجاه الحركة = (٢٠٠ )  ×١٠) + (١٠٠٠×١)

= (٣٠٠٠) نيوتن × متر = ٣٠٠٠ جول

ثالثًا: خامتة الدرس


← 

يتأمل الطالب صور الدرس وملخصاتها لمراجعة أهم األفكار 
التي وردت في الدرس.

    
علم  انظـر التعليمات الضروريـة لعمل المطوية في مصـادر المُ

في نهاية الدليل.

 كلف الطالب كتابة فقرة توضح الفرق بين طاقة الحركة 
وطاقة الوضع.

 كلف الطالب كتابة فقرة يصفون فيها قانون حفظ الطاقة.

 كلف الطالب البحث عن صور أو رسوم تبين أمثلة على 
تحوالت الطاقة، واكتب فقرة تصف كل صورة.







 

   

ورقٍ شمعيِّ

ورقِ ألومنيومٍ

غالفٍ بالستيكيٍّ شفافٍ

شريطٍ الصقٍ

لوحةٍ كرتونيةٍ

كتبٍ

مسطرةٍ

مكعبٍ خشبيٍ

 
      

  
. طاقـةُ الحركةِ هيَ الطاقةُ التِي  طاقةُ الوضعِ هيَ كميةُ الطاقةِ المختزنةِ في الجسـمِ
لُ الجاذبيـةُ األرضيةُ طاقةَ الوضـعِ إلى طاقةِ  ه. تحوِّ ها الجسـمُ نتيجةَ حركتـِ يكتسـبُ
. لُ طاقةَ حركةِ الجسمِ . بينَما االحتكاكُ يقلِّ حركةٍ عندَ سقوطِ الجسمِ على األرضِ
. كيفَ يؤثّـرُ االحتكاكُ في  رُ انزالقَ مكعبٍ خشـبيٍّ علَى سـطحٍ مائلٍ أملسَ أتصـوَّ
القطعـةِ الخشـبيةِ عنـدَ انزالقِها. أكتبُ إجابةً عنِ السـؤالِ علَى شـكلِ فرضيةٍ علَى 

ا زادَ االحتـكاكُ فـإنَّ كميـةَ طاقـةِ  ي:" إذَ النحـوِ التالـِ
الوضعِ التِي أصبحتْ طاقةَ حركةٍ .....". 

 
وورقَ   ، الشـمعيَّ الـورقَ  ـصُ  أتفحّ    
عُ  ا أتوقّ . أيٌّ منهَ األلومنيوم والغالفَ البالستيكيَّ

ا؟ ؟ لماذَ ا أكبرَ أنْ يسبِّبَ احتكاكً
  ألصقُ الورقَ الشـمعيَّ علَى أحدِ جوانبِ اللوحةِ 

ها على اللوحةِ تعدُّ  . المادةُ التِي سأضعُ الكرتونيةِ
. ا مستقالًّ متغيرً

ى    أسـتخدمُ أربعـةَ كتبٍ لعملِ سـطحٍ مائـلٍ مغطًّ

. بالورقِ الشمعيِّ

وباسـتخدامِ   . الكتـبِ ارتفـاعَ  لُ  أسـجّ    
ـحُ موضعَ  الشـريطِ الالصـقِ أضـعُ عالمـةً توضّ
ى  استقرارِ اللوحةِ الكرتونيةِ على الطاولةِ. وتسمَّ

هذهِ متغيراتٍ أحاولُ تثبيتَها في كلِّ محاولةٍ.

هـا تنزلقُ إلى  ، وأتركُ ى السـطحِ المائلِ أضـعُ القطعةَ الخشـبيةَ في أعلَ   
 ، . أعيدُ التجربةَ مرتينِ أخريينِ  انزلقتِ القطعةُ الخشبيةُ لُ إلى أيِّ مدً . أسجّ أسفلَ






٣٠ دقيقة  مجموعات ثنائية  

 يالحظ، يقيس، يجرب، يستنتج


يقيس تأثير االحتكاك على طاقة الجسم. �

غـالف  ألومنيـوم،  ورق  شـمعي،  ورق    
بالسـتيكي شـفاف، شـريط الصـق، لوحـة كرتونيـة، كتـب، 

مسطرة، قطعة خشبية.

 هيئ مكانًا مناسـبًا يتمكـن فيه الطالب من 
بناء نماذجهم وإجراء القياسات المطلوبة في النشاط. 

 يبين هذا النشـاط سـيبين للطالب كيف تؤثر السطوح 
المختلفة في طاقة الحركة لألجسام.






 فرضيـة محتملـة: إذا زاد االحتكاك فـإن طاقة  
الوضع التي تتحول إلى طاقة حركة سوف تقل.



إجابة محتملة: الغالف البالستيكي؛ ألن ملمسه  
أكثر خشونة.

   سـاعد الطالب في بناء المسـتو المائل، وتأكد من أنهم 
ينفذون إجراءات النشاط بطريقة صحيحة.

يجب أن يستخدم الطالب وحدات القياس نفسها  
ليسهل مقارنة النتائج.

وضـح للطـالب أن الهـدف من إعـادة التجريب  
يهدف إلى التأكد من صحة القياسات.




افترض أن الطالب يريدون مساعدة 
أحـد جيرانهـم النتقالـه إلـى بيـت 
جديـد، وقـد اسـتأجر شـاحنة لنقل 

أثاثه، واسأل:
ما األشياء التي يمكن أن تستعملها • 

لنقل أغراض جارك؟ إجابة حمتملة: 
مستو مائل، بكرة، عجلة وحمور.

اطلب إىل الطالب كتابة تقرير يوضح 
البسـيطة  اآلالت  تسـاعدهم  كيـف 

واملركبة والروافع يف نقل األثاث.





 

استقصاءٌ مبنيٌّ 

     
 
نُ فرضيةً أكوّ

هيَ  الحركةِ  طاقةُ   . الجسمِ في  المختزنةِ  الطاقةِ  كميةُ  هيَ  الوضعِ  طاقةُ 

لُ الجاذبيةُ األرضيةُ طاقةَ  ها الجسمُ نتيجةَ حركتِه. تحوِّ الطاقةُ التِي يكتسبُ

. بينَما االحتكاكُ  الوضعِ إلى طاقةِ حركةٍ عندَ سقوطِ الجسمِ على األرضِ

. لُ طاقةَ حركةِ الجسمِ يقلِّ

. كيفَ يؤثّرُ االحتكاكُ  رُ انزالقَ مكعبٍ خشبيٍّ علَى سطحٍ مائلٍ أملسَ أتصوَّ

علَى شكلِ  السؤالِ  إجابةً عنِ  أكتبُ  انزالقِها.  عندَ  الخشبيةِ  القطعةِ  في 

ا زادَ االحتكاكُ فإنَّ كميةَ طاقةِ الوضعِ التِي  ى النحوِ التالِي:" إذَ فرضيةٍ علَ

أصبحتْ طاقةَ حركةٍ .....". 
 

 

 

أختبرُ فرضيتي
والغالفَ  األلومنيوم  وورقَ   ، الشمعيَّ الورقَ  صُ  أتفحّ   أالحظُ 

ا؟ ؟ لماذَ ا أكبرَ عُ أنْ يسبِّبَ احتكاكً ا أتوقّ . أيٌّ منهَ البالستيكيَّ
 

 

 

 ورقٍ شمعيِّ• 

ورقٍ ألومنيومٍ• 

 غالفٍ بالستيكيٍّ • 

      شفافٍ

شريطٍ الصقٍِ• 

لوحةٍ كرتونيةٍ• 

كتب• 

مسطرةٍ• 

مكعبٍ خشبيٍّ • 

  




كعبٍ خشبيٍّ 











 . طَ المسـافةِ في المحاوالتِ الثالثِ وأحسـبُ متوسّ
 . ه تعدُّ متغيراتِي المستقلةَ وهذِ

 ، ا ورقَ األلومنيـومِ مـرةً ،  أعيـدُ التجربـةَ مسـتخدمً ا ورقَ األلومنيـومِ مـرةً  أعيـدُ التجربـةَ مسـتخدمً

 . ا مرةً أخرَ ا بالستيكيًّ وغالفً

  
. حُ السببَ ؟ أوضّ تِي صحيحةٌ  هلْ فرضيَّ

 ما الموادُّ واألدواتُ التِي سـببتْ فقدانَ    
عُ أنْ تعودَ  الكرةِ لمعظمِ الطاقةِ الحركيةِ؟ أينَ تتوقَّ

؟ هذهِ الطاقةَ

  

      
  

الجاذبيةِ؟  بفعلِ  تتغيّرَ  أنْ  الوضعِ  لطاقةِ  يمكنُ  كيفَ 
ى النحوِ التالِي: أكتبُ إجابةً علَى شكلِ فرضيةٍ علَ

فإنَّ  يزدادُ  الكرةُ  منهُ  تسقطُ  ي  الذِ االرتفاعُ  كانَ  ا  " إذَ
طاقةَ الوضعِ للكرةِ......".

 
تعلمتُ أنَّ الجاذبيةَ تغيّرُ طاقةَ وضعِ األجسامِ الساقطةِ 
ي خاللَها كيفَ  مُ تجربةً أستقصِ إلَى طاقةِ حركةٍ. أصمّ
الكرةِ. أكتبُ  البعدُ عنِ األرضِ في طاقةِ وضعِ  يؤثرُ 
التي  إليْها والخطواتِ  أحتاجُ  التِي  الموادَّ واألدواتِ 

ي ومالحظاتِي. لُ نتائجِ ها. أسجّ سأتّبعُ

     
  

أطرحُ سؤاالً

نُ فرضيةً أكوّ

أختربُ فرضيتِي

أستخلصُ النتائجَ

 
ا؟ كيفَ أقيسُ  تِي؟ لماذَ ي فرضيَّ هلْ تدعمُ نتائجِ
طاقةُ  أصبحتْ  ا  ماذَ الكرةِ؟  وضعِ  طاقةِ  كميةَ 

الوضعِ خاللَ التجربةِ؟ 

 
 : مَ عنْ طاقـةِ الحركةِ؟ مثالٌ ا يمكـنُ أنْ أتعلَّ ماذَ
 المؤثرةِ فـي طاقةِ   للقـوَ مـا األنواعُ األخـرَ

الحركةِ ؟
نُ مجموعةٌ  يجبُ أنْ أكتبَ تجربتِي بحيثُ تتمكّ

 منْ إكمالِ التجربةِ باتباعِ تعليماتِي.  أخرَ

   نبـه الطالب إلـى إعادة اللوح الكرتوني إلـى الوضع الذي 
كان عليه بعد تغيير مادة التغليف في كل مرة.



إجابة محتملة: الفرضية صحيحة،  
انزلق المكعب الخشبي مسافة أكبر فوق الورق الشمعي.

ا  إجابة محتملة: خسـر المكعـب الحركي مقدارً 
أكبـر مـن الطاقـة الحركيـة عندمـا انزلـق فـوق الغـالف 
البالسـتيكي، وتحولت الطاقة الحركية إلى حرارة بسـبب 

االحتكاك.

 


 فرضية محتملة: كلما ازداد االرتفاع الذي تسقط  

منه الكرة ازدادت طاقة الوضع للكرة المختزنة فيها.

 اطلب إلـى الطالب اختبار فرضياتهم باقتراح 
تجـارب لجمـع البيانـات وتسـجيل المـواد التـي يحتاجـون 
إليهـا إلجـراء تجاربهم، وخطـوات العمل، ثم تسـجيل النتائج 
وتحليلها.يمكن اقتراح تجارب تتضمن االسـتدالل على طاقة 
الوضـع بطرق غيـر مباشـرة من خـالل مالحظة طاقـة الحركة 

للكرة عند سقوطها. من االقتراحات التي يمكن تقديمها:

     وضـع وعاء فيه رمل أو طحين تحت الكرة ثم إسـقاط الكرة 
مـن ارتفاعات مختلفة وقيـاس قطر الفوهة التـي تحدثها في 
الرمـل. ومالحظـة العالقة بيـن قطر الفوهـة واالرتفاع الذي 
تسقط منه الكرة. زيادة قطر الفوهة يعني زيادة الطاقة الحركية 

للكرة، ومن ثم زيادة طاقة الوضع المختزنة في الكرة.

      يمكن إسـقاط كـرة مطاطية من ارتفاعـات مختلفة وقياس 
االرتفـاع الذي تصـل إليه الكـرة عند ارتدادها عن سـطح 
األرض. زيـادة االرتفـاع الذي ترتد إليه الكـرة تعني زيادة 

طاقة الوضع التي كانت مختزنة في الكرة قبل سقوطها.

      قيـاس الزمـن بين ارتـداد الكـرة المطاطية في المـرة األولى والمـرة التي 
تليهـا. زيـادة الزمن تعني زيـادة طاقة الوضع التي كانـت مختزنة في الكرة 
قبل سـقوطها. إجابة محتملة: زيادة مساحة السطح تؤدي إلى زيادة معدل 

التبخر.

 سـتختلف اإلجابات. شجع الطالب على تحليل إجراءاتهم 
ونتائجهم واسأل: هل نتائجهم تدعم فرضياتهم؟


ساعد الطالب على تصميم تجارب مناسبة إلجابة السؤال. واترك لهم الفرصة 
الختيـار األدوات التي يمكنهم اسـتخدامها، والمعلومات التـي تلزمهم لتنفيذ 
تجاربهـم . يمكـن أن يقتـرح الطـالب اختبار قـو مختلفة مثـل مقاومة الماء 

والهواء. شجعهم على التواصل مع زمالئهم ومشاركتهم نتائج تجاربهم.
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ االسمُ   

 
: ني علَى ملءِ الفراغاتِ التاليةِ أستعينُ بكتابي ليساعدَ

  
ةِ التي تؤثرُ فيها.. ١ تستطيعُ اآلالتُ البسيطةُ تغييرَ           مقدار   و  اتجاه        القوَّ
هُ . ٢ رُ بقوةٍ في الجسمِ المرادِ تحريكُ ةٍ في            ذراع القوة             آللةٍ بسيطةٍ فإنَّ اآللةَ تؤثِّ رُ بقوّ ما تؤثِّ  عندَ

منْ خاللِ   ذراع المقاومة          .
ةِ المؤثِّرةِ لآللةِ بـِ        الفائدة اآللية       . . ٣ ةِ الناتجةِ والقوَّ تُعرفُ النسبةُ بينَ القوَّ

 
ة المؤثّرة أو مضاعفةَ        المسافة  أو السرعة       .. ٤ تستطيعُ الرافعةُ        مضاعفة القوّ
 لعبةُ أرجوحةِ الميزانِ مثالٌ على النوع األول من الروافع          ؛ حيثُ يكونُ فيها كلٌّ منْ         ذراع القوة         . ٥

وذراعِ المقاومةِ في اتجاهيْنِ متعاكسيْنِ منْ             نقطة االرتكاز         .
؛ حيثُ يكـونُ فيها طولُ ذراعِ  القوة       المبذولةِ . ٦  عربـةُ اليـدِ مثـالٌ علـى النوعِ       الثاني       منَ الروافعِ

 . أطولَ منْ طولِ ذراعِ المقاومة       ويكونانِ في       اتجاه واحد             منْ نقطةِ االرتكازِ
؛ حيثُ يكونُ ذراعُ  المقاومة    أطولَ منْ ذراعِ    القوة     ؛ . ٧   ملقط الشعر    يمثِّلُ النوعَ الثالثَ منَ الروافعِ

 . لذا فإنَ القوةَ المبذولةَ       أكبرُ       منَ المقاومةِ

     
   



مفرداتُ الدرسِ االسمُ   

 
 

: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ التاليةَ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ






، فمنْ أَنا؟       آلة مركبة         . ١ نٍ منْ أكثرَ منْ آلةٍ بسـيطةٍ قدْ أكونُ دراجةً أو سـيارةً أو أيَّ شـيءٍ مكوَّ

، فمنْ أَنا؟      الجهد                 . ٢ رُ في اآلالتِ إلنتاجِ شـغلٍ ثِّ  أقومُ بالضغطِ على رافعةٍ أو سـحبِ بكرةٍ، وأُؤَ

، فمنْ أَنا؟    اآللة البسـيطة      . ٣ ها إلنجازِ الشـغلِ  أنا أداةٌ تعملُ على تغييرِ مقدارِ القوةِ الالزمةِ واتجاهِ
 ترتفـعُ في لعبةِ أرجوحةِ الميزانِ إحد الذراعينِ وتنزلُ الذراعُ األخر، ولكنّني أبقى في مكاني، . ٤

فمـنْ أَنـا؟       نقطـة االرتـكاز    

، فمنْ أَنا؟         الرافعة                 . ٥ ةَ منْ خاللِ الدورانِ حولَ نقطةِ االرتكازِ أنا جسـمٌ صلبٌ ينقلُ القوّ

، وأَنا النسـبةُ بيـنَ المقاومةِ والقـوةِ، فمنْ أَنا؟    . ٦ تَ منَ اآللةِ   أنــا مــنْ يدلُّكَ علـى مقـدارِ ما اسـتفدْ
الفائـدة   اآلليـة     

نـي المفكُّ فيـدورُ طرفِي المدبَّبُ أسـرعَ منْ طرفي . ٧  مائلٌ ألتفُّ حولَ أسـطوانةٍ ويدفعُ  أنـا مسـتوً
، فمـنْ أَنـا؟        البرغـي       العريـضِ

     
   



االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ التاليةِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ



 

تجعلُ اآلالتُ البسـيطةُ الشـغلَ         أسـهل         ؛ وذلكَ عنْ طريقِ تغييرِ المسـافةِ أو االتجاهِ أو مقدارِ 

ةٍ  الجهدِ المبذولِ إلنجازِ        الشـغل         . يمكنُ - باسـتخدامِ السـطحِ المائلِ - رفعُ جسـمٍ ثقيلٍ بقوّ

هِ مباشـرةً إلـى     أعلـى     وكلما زادَ طولُ السـطحِ الـمائـلِ قـلَّ الجـهدُ الالزمُ لسـحبِ  أقـلَّ مـنْ رفعِ

. الجسـمِ عليهِ

. وللرافعةِ ذراعُ قوةٍ  تسـتطيعُ البكـرةُ تغييـرَ اتجـاهِ ومقـدارِ         القوة        المسـتخدمةِ في رفعِ الحمـلِ

وذراعُ مقاومةٍ و       نقطة ارتكاز        . وعندَ التأثيرِ بقوةٍ في ذراعِ القوةِ في الرافعةِ فإنَّ ذراعَ       المقاومةِ 

. ه ولكنْ في اتجاهٍ معاكسٍ يؤثرُ بقوةٍ في الجسـمِ المرادِ تحريكُ

. وكلَّمـا كانَتِ الطاقةُ  يمكـنُ الحصـولُ علَـى       آلـة مركبة       باسـتخدامِ مجموعةٍ منَ اآلالتِ البسـيطةِ

. الناتجةُ عن اآللةِ أكبرَ كانَتْ ذاتَ      فائدة آلية      أكبرَ


    

االسمُ   أقرأُ الصورةَ

 
؟ ، وفيمَ تختلفُ هُ : فيمَ تتشابَ . فهلْ أستطيعُ أنْ أعرفَ ا منَ الروافعِ في الصورةِ أدناهُ نشاهدُ أنواعً

  

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

كُ في أكثرَ منِ اتجاهٍ؟ وما الفائدةُ منها؟. ١ أيُّ رافعةٍ تتحرّ
الن  الرافعة من النوع األول والرافعة من النوع الثاني، وكلتاهما  تسهّ

رفع األشياء.

كيفَ يتغيّرُ النوعُ األولُ منَ الروافعِ إذا تحركَ الطالبُ الذي في أعلى الرافعةِ إلى أسفلِها؟. ٢
القوة  وكذلك  المقاومة،  وذراع  القوة  ذراع  من  كل  موقع  ينعكس  حيث  األسهم؛  اتجاه  ينعكس 

(الجهد). المبذولة  والقوة  (المقاومة)  الناتجة 
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يتعرف أنواع اآلالت البسيطة. �

حيسـب كالًّ مـن القـوة، وطـول ذراع القوة،  �
وطول ذراع املقاومة، يف آالت بسيطة.

www.obeikaneducation.com :ارجع إلى      

          

 

 

 






































www.obeikaneducation.com

المملكة العربية السعودية












ط
شا

الن
ة 

س
كرا

ط
شا

الن
ة 

س
كرا

المملكة العربية السعودية


www.obeikaneducation.com








www.obeikaneducation.com


































المملكة العربية السعودية










      

 


اختبارُ الدرسِ الثاني 

هِ على سطحٍ مائلٍ  . أُبيّنُ لماذا يمكنُ رفعُ جسمٍ بسهولةٍ على سطحٍ مائلٍ طويلٍ أكثرَ منْ رفعِ التفكيرُ الناقدُ
. ، على افتراضِ أنَّ ارتفاعَ السطحينِ متساوٍ قصيرٍ

            

ينُ المطبخِ مثالٌ على:. ١ سكّ
السطحِ المائلِأ. 

البكرةِب. 

الرافعةِج. 

العجلةِد. 

قصُّ مثاالً على:. ٢ يُعدُّ المِ
الرافعةِأ. 

اآللةِ البسيطةِب. 

بةِج.  اآللةِ المركّ

السطحِ المائل د. 

؟ . ٣ ا يلي يُعدُّ مثاالً على الروافعِ أيٌّ ممّ
السطحُ المائلُأ. 

المزالجُ ب. 

األرجوحةُج. 

لعبةُ أرجوحة الميزان ( السيسو )د. 

٤ .: اآللةُ المستخدمةُ في الشكلِ المقابلِ تمثّلُ

النوع َاألولَ منَ الروافعِأ. 

النوعَ الثاني منَ الروافعِب. 

العجلةَ والمحورَج. 

السطحَ المائلَد. 

ألنّ القوة الالزمة لرفع الجسم على السطح األطول أقلّ من القوة الالزمة لرفعه على السطح األقصر. 








  
ا خشبيًّا منْ منتصفه حتى يتوازنَ أفقيًّا.  أعلّقُ مترً

، وأعلّقُ  ا ورقيًّا على مسـافةِ ٢٥سـم مـنْ نقطةِ التعليـقِ  أثبّتُ مشـبكً

ا ورقيًا آخرَ على مسـافةِ ٢٥سـم  ، وأثبّتُ مشـبكً فيهِ الميزانَ النابضيَّ

 ، ، علـى الجهةِ األخـر، وأعلّقُ وزنًـا (ثقالً) فيهِ مـنْ نقطةِ التعليقِ

وأسجلُ قراءةَ الميزانِ عندما يتزنُ أفقيًّا.

. الخطوةَ الثانيةَ معَ تغييرِ موضعِ الميزانِ النابضيِّ على مسـافةِ  رُ  أكرّ

. ١٥ و ٣٥ من نقطةِ التعليقِ وتسجيلِ قراءاتِ الميزانِ

 

 

 

 في كلِّ حالةٍ كانَ فيها طولُ ذراعِ المقاومةِ يسـاوي     

٢٥ سم، ما طولُ ذراعِ القوةِ الالزم ليبقى المترُ الخشبيُّ متزنًا؟

 

 

 

 •  •
مترٍ خشبيٍّ• 

مشبكِ ورقٍ • 

خيطٍ • 

ميزانٍ نابضٍ• 

ثقلٍ• 

  



    

   

ن فرضيةً أكوّ
: رفعُ السيارةِ اللعبةِ على سطحٍ مائلٍ إلى ارتفاعٍ  هما يتطلبُ شغالً أكثرَ أيُّ

أيُّ  تبينُ  فرضيةً  أكتبُ  نفسه؟  االرتفاعِ  إلى  ا  عموديًّ رفعها  أمْ   ، معينٍ

. الحالتينِ يتطلبُ شغالً أكثرَ
 

 

 

أختبرُ فرضيتي

  أعلّقُ السيارةَ في الميزانِ النابض (الزنبركيّ ) وأسجلُ قراءتهُ بوحدةِ 

النيوتن.
 

 

، كما في الصورةِ، وأقيسُ   أستعملُ مجموعة كتبٍ لبناءِ السطحِ المائلِ

ارتفاعَ السطحِ بالمسطرةِ، وأسحبُ السيارةَ إلى أعلى السطحِ المائلِ 

لُ قراءةَ الميزانِ بوحدةِ النيوتن،  ، وأسجِّ وبسرعةٍ ثابتةٍ بالميزانِ النابضيِّ

. لُ القراءاتِ ، وأسجِّ تْها السيارةُ كَ ثمَّ أقيسُ المسافةَ التي تحرَّ
 

. قَ منَ النتائجِ رُ القياساتِ ألتحقّ  أكرّ

سيارةٍ لعبةٍ• 
ميزانٍ نابضٍ• 
كتبٍ• 
مسطرةٍ• 

  









    

أقرأُ الصورةَ االسمُ   

  
. فَ كيفَ يعملُ السطحُ المائلُ أقرأُ الشروحَ التي على الصورةِ؛ ألتعرّ

 

 




 


   

 : أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالشكلِ

كيفَ يمكنُ تحديدُ السطحِ المائلِ في الصورةِ؟. ١
ا. ا منحدرً من ميالن سطح األرض نفسه حيث يكون طريقً

؟. ٢ ماذا تمثّلُ اتجاهاتُ األسهمِ في الشكلِ
تمثل كمية كل من المقاومة والجهد (القوة المبذولة) والقوة الناتجة عن هذا الجهد، وذراع القوة وذراع المقاومة.

؟. ٣ ، فهلْ تصبحُ القوةُ الالزمةُ لدفعِ الصناديقِ أكبرَ أمْ أقلَّ إذا تمَّ تقليلُ طولِ ذراعِ المقاومةِ
أقل.

     



     
   



مهنٌ علميةٌاالسمُ   

   
أقـرأُ النصَّ الخاصَّ بمهن علميةٍ في كتابِ الطالبِ صفحةِ ١٤٥، وأبحثُ كيفَ يَسـتخدمُ صاحبُ كلِّ 

. مهنةٍ اآلالتِ البسيطةَ واآلالتِ المركبةَ في عملِهِ

  أكتبُ عن 
ها صاحبُ كلِّ مهنةٍ في  الفكرة الرئيسة والتفاصيل ما اآلالتُ البسيطةُ والمركبةُ التي يستخدمُ

؟ ؟ ولماذا يَستخدمُ كلَّ آلةٍ عملِهِ

  

 
لِ التاليةِ عنِ اسـتخدامِ اآلالتِ البسـيطةِ واآلالتِ  أسـتعملُ المعلوماتِ الواردةَ في النصِّ إلكمالِ الجمَ

لِ طبيبِ األسنانِ والبنَّاءِ: بةِ في عمَ المركَّ
نَ اآلالتِ البسيطةِ والروافعِ . ١ نْ مجموعةٍ مِ نُ مِ ا يتكوَّ يستخدمُ طبيبُ األسنانُ في عيادتِهِ كرسيًّا خاصًّ

ا آلةً        مركبة      .  لُ معً تُشكِّ
يحتـاجُ الطبيـبُ فـي أثناءِ خلعِ الضرسِ إلى اسـتخدامِ       اآلالت البسـيطة       والروافعِ واآلالتِ . ٢

. المركبةِ
:       العتلة       . ٣ نْ هـذهِ اآلالتِ ا أوْ تفكيكِها، ومِ اء أدواتٍ بسـيطةً لتثبيتِ أجزاءِ البِنـاءِ معً يَسـتخدمُ البنـَّ

اشةُ       والمطرقة      . والكمَّ
تُستعملُ       البكرة       والعجلةُ والمحورُ لرفعِ موادِّ البناءِ إلى ارتفاعاتٍ كبيرةٍ. . ٤

 
: نَ استنتاجاتِي حولَ كلِّ مهنةٍ ا مِ أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ مستفيدً

؟. ١ لماذا يَستعملُ طبيبُ األسنانِ اآلالتِ البسيطةَ واآلالتِ المركبةَ
يسـتعمل الطبيب اآلالت البسيطة والمركبة في الكرسي الذي يجلس عليه المريض؛ ليتمكن من 
ا لتحريك األضراس  تحريك المريض بسهولة في أثناء معاينة األسنان وعالجها. ويستخدمها أيضً

وخلعها إذا احتاج خلع ضرس المريض.

؟. ٢ ها البنّاءُ ما بعضُ اآلالتِ البسيطةِ والروافعِ التي يستخدمُ
يستخدم البنّاء العتلة والكماشة والمطرقة، ويستخدم البكرات والعجلة والمحور.







 



 يتعرف أنواع اآلالت البسيطة. �

 حيسـب كالًّ مـن القـوة، وطـول ذراع القوة، وطـول ذراع  �
املقاومة، يف آالت بسيطة.

: تقديم الدرس أوالً
← 

ناقش الطالب فيما يعرفونه عن اآلالت البسيطة، واكتب بعض 
أنواع هذه اآلالت التي يذكرها الطالب على السبورة، ثم اسأل:

الرافعـة نوع مـن اآلالت البسـيطة. ملاذا تسـتعمل الرافعة؟   �
إجابة حمتملة: تُستعمل لتحريك األجسام الثقيلة.

ملـاذا تُعد اآلالت البسـيطة مهمـة يف حياتنا اليوميـة؟ إجابة  �
ل اآلالت البسيطة إنجاز الشغل. حمتملة: تسهّ

ـه انتبـاه الطـالب إلـى السـؤال المكتوب تحـت «أنظر  وجّ
وأتساءل» في الصورة، ثم اسأل:

ما الذي يسـهل حتريك األجسـام الثقيلة ؟ إجابة حمتملة:  �
وجـود العجلـة واملحور قلل القوة الالزمـة لدفع العربة 

وحتريكها.

اكتـب األفكار على السـبورة، وانتبه إلى أي مفاهيم شـائعة 
غير صحيحة قد تكون لديهم، وعالجها في أثناء الدرس.

          

 

 

 


ا عن  اعرض للطالب نظام الروافع عن طريق وضع مسطرة فوق قلم بعيدً
منتصفهـا، ووضـع ممحاة على أحد األطراف ووضح لهم أن هذه تشـبه 

لعبة السيسو، وأن األثقال تتوازن على جانبي نقطة االرتكاز، ثم اسأل:

  كيف يمكن إعادة اتزان املسطرة؟ إجابة حمتملة: بإضافة ممحاة أخر 
مماثلة عىل الطرف اآلخر. 

  كيف يمكننا رفع ١٠ قطع متامثلة بوضع قطعة واحدة عىل الطرف 
اآلخر؟ إجابة حمتملة: اجعل نقطة االرتكاز قريبة من القطع العرش 

عند طرف املسطرة.







تحتاج إلى مسـاحة كافيـة لتمكين الطالب 
مـن بناء السـطح المائل، وإذا لـم يتوافر السـطح المائل يمكن 

استعمال مجموعة كتب في بناء سطح مائل مناسب.

 يسـاعد هذا النشـاط الطالب على المقارنة بين الشغل 
المبـذول باسـتخدام آلـة بسـيطة والشـغل المبـذول مـن دون 

استخدام آلة بسيطة.



ع ممكن: أحتاج إلى بذل شـغل أقل لسحب   توقّ 
السيارة إلى أعلى المستو المائل.

     سـاعد الطالب على سـحب السـيارة على السطح المائل 
في حركة ثابتة.

علـى  الطـالب  إجابـات  سـتعتمد      
توقعاتهـم، ومع ذلـك عليهم أن يالحظوا أن كمية الشـغل 
المنجـز قـد تكون متسـاوية أو تقريبًا متسـاوية باسـتعمال 
السـطح المائل أو من دون اسـتعماله، وأن االحتكاك على 

السطح المائل قد يعقد القياسات.

تعمل قوة االحتكاك بين السيارة والسطح المائل،  
وتزداد كمية الشغل المبذول نتيجة لقوة االحتكاك.



على الطالب أن يالحظوا أنه إذا قلت زاوية ميل السطح المائل 
فـإن طوله يزداد، ولكن القوة المطلوبة سـتقل، غير أن الشـغل 

المبذول ال يتغير.



اطلـب إلـى الطـالب أن يكتبـوا قائمة بمـواد تُسـتعمل لتقليل 
االحتـكاك على السـطح المائـل، وتصميـم تجربـة وتنفيذها؛ 

لإلجابة عن هذا السؤال.
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 مجموعات صغيرة ٢٠ دقيقة

يستخدم سلم التقدير التالي لتقويم أداء الطالب:

  (١) يكتب فرضية حيدد فيها العالقة بني الشغل وحالة احلركة. 
(٢) ينفذ خطوات العمل الالزمة الختبار الفرضية. 

(٣) يستعمل األرقام حلساب الشغل املطلوب لسحب السيارة.
(٤) يسـتنتج وجود قو أخر يف أثناء حركة السيارة عىل 

السطح املائل.

 ينفذ ثالث مهام بصورة صحيحة.
 ينفذ مهمتين بصورة صحيحة.

 ينفذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.







ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلب إلى الطالب تفحـص صور الدرس، 
وناقشهم فيما سيتعلمونه في الدرس.

 اطلـب إلـى الطـالب قـراءة المفـردات بصـوت 
، وتحديد أي هـذه المفردات غير مألوفـة لديهم، ودعهم  عـالٍ
ن  يعرفـوا تلك المفردات، ويشـاركوا زمالءهم في ذلك، ثم دوّ

استجاباتهم على السبورة.

اطلب إلـى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنميـة مهارات القـراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهـم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.

 
تعبئــة  الطـالب  كـلّـف 
املنظم التخطيطي ١١ بعد

قـراءة كـل صفحتني مـن 
الدرس. يمكن االستعانة بأسئلة «أخترب نفيس».


← 

اكتـب تعريف اآللة البسـيطة التالـي على السـبورة: «آلة تعمل 
علـى تغيير مقـدار واتجـاه القوة الالزمـة إلنجاز الشـغل»، ثُم 

اسأل:

كيف تسـاعدك اآللة البسـيطة عىل إنجاز الشـغل؟ إجابات  �
حمتملة: تغري اآللة البسـيطة مقدار القـوة الالزمة واجتاهها، 

كام تغري املسافة التي يتحركها اجلسم بفعل هذه القوة.

ا. مـاذا يعني  � عندمـا تسـتخدم آلة بسـيطة فإنك تبـذل جهدً
اجلهـد؟  اجلهـد هو القـوة التي نبذهلـا عند اسـتخدام اآللة 

البسيطة.

عندما تسـتخدم آلة بسـيطة، فـام املقاومة (احلمل)؟ اجلسـم  �
الذي يتم حتريكه بفعل اآللة.

  
كِّ البراغي  فَ مـا أحاولُ فتحَ علبـةِ الدهانِ باسـتعمالِ مِ عندَ
لُ المفـكَّ إلـى آلةٍ بسـيطةٍ،  فإنَّنـي فـي هـذهِ الحالـةِ أحـوِّ
نـي علـى فكِّ غطـاءِ علبـةِ الدهــانِ بقوةٍ قليلـةٍ.  تســاعدُ
ها  فاآللةُ البسـيطةُ أداةٌ  تستخدمُ لـتغييرِ مقدارِ القوةِ واتجاهِ
ها عندَ استعمالِ  . القوةُ التي تبذلُ غلِ أو مسافتِها إلنجازِ الشّ
)، والقوةُ التي  ى الجهدَ (القوةَ المبذولةَ اآللةِ البسـيطةِ تسمَّ
 ،( ى المقاومـةَ (القـوةَ الناتجةَ هـا اآللةُ البسـيطةُ تسـمَّ تنتجُ

. ى الحملَ كِ بفعلِ القوةِ يسمَّ ووزنُ الجسمِ المتحرِّ

ى جزءُ اآللةِ البسيطةِ الذي يقعُ عليهِ الجهدُ ذراعَ القوةِ.  ويسمَّ
ى ذراعَ المقاومةِ.  ا الجزءُ الذي يوصلُ هذا الجهدَ فيسـمَّ أمّ
ما  لَّ َ. وكُ ى الفائدةَ اآلليـة والنسـبةُ بينَ طولِ الذراعينِ تسـمَّ
ـرَ ذراعُ المقاومةِ وزادَ ذراعُ القـوةِ كانتِ القوةُ المؤثّرةُ  صُ قَ

 . في الجسمِ أكبرَ
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←
  

  



←


    
 

     
  

     

 

   




 

 

 

   




   


التـروس أحـد مكونـات اآللـة التي تنقـل الحركـة نتيجة حركـة متتابعة 

لمسننات التروس، وتعمل هذه المسننات عمل روافع صغيرة تدور.

وتتكون سلسلة التروس من مسننين أو أكثر. وتعمل التروس على زيادة 
السـرعة أو تقليلهـا، وتغييـر اتجاه الـدوران، أو نقل الحركـة من محور 
إلـى آخر. وتُسـتخدم التـروس في آالت مختلفـة، منها: وسـائل النقل، 

واأللعاب، وأجهزة التسجيل والفيديو.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين 







← 

نة من  ح للطالب أن اآللة البسـيطة أداة مكوّ اآللة البسـيطة  وضّ
أجزاء قليلة. 

ح للطالب أن اجلهد يعني التأثري بقوة يف اآللة، وأنه   اجلهد وضّ
يرتبط عادة بالشغل؛ فمحاولة بذل شغل ما حتتاج إىل جهد.

ح للطـالب أن القوة الناجتة يف اآللة البسـيطة  القـوة الناجتة وضّ
تسـمى املقاومة، وتعني وزن اجلسـم الذي حتركه اآللة بواسـطة 

ذراع املقاومة.

ح للطالب أن كلمة (اآللية) تستخدم للتعبري  الفائدة اآللية  وضّ
عن الفائدة من اسـتعامل اآللة لتحريك أجسـام ثقيلة ببذل جهد 

قليل، وهي متثل النسبة بني طول ذراعي القوة واملقاومة.

← 

ه انتباه الطالب إلى صور اآلالت البسـيطة على الصفحتين  وجّ
(١٣٨ و ١٣٩)، ثم اسأل:

ما األشـياء املشـرتكة بني اآلالت البسـيطة؟ تغري من مقدار  �
القوة واجتاهها أو مسافتها.

← 

قد يظن الطالب أن اآلالت البسيطة هي اآلالت المصنّعة فقط.

 
   .توجد اآلالت البسيطة في الطبيعة

اسأل:

كيف تكـون أجزاء مـن ذراعك آلة بسـيطة؟ يعمل مفصل  �
املرفق عمل نقطة ارتكاز، ويعمل الساعد عمل الرافعة.


 ألنـه عندما تسـتعمله لفتـح علبة دهـان فإنه يعمل •  

عمـل الرافعة، وعند اسـتخدامه يف تثبيت برغـي فإنه يعمل 
ا. بوصفه عجلة وحمورً

 قد حترك جسـامً ثقيالً عن طريق استعامل قوة • 
بسيطة؛ بتقليل طول ذراع املقاومة وزيادة طول ذراع اجلهد.

توجدُ اآلالتُ البسيطةُ يف الطبيعةِ.

في حالةِ اسـتخدام المفكِّ لفتـحِ علبةِ الدهانِ يكونُ 
، وأتركَ  منَ السهلِ أنْ أبذلَ قوةً صغيرةً مسافةً طويلةً
األمرَ لآللةِ البسـيطةِ لتقومَ بالعملِ الصعبِ لمسـافةٍ 
صغيـرةٍ. ويختـارُ الشـخصُ عـادةً نسـبةَ القـوةِ إلى 
لُ اآللةُ البسيطةُ  . وتقلِّ المقاومةِ التي يراها مناسـبةً لهُ

ا منَ الزمنِ الالزمِ للقيامِ بعملٍ ما. أيضً

وهنـاكَ أمثلـةٌ أخر فـي الطبيعةِ تسـتخدمُ اآلالتِ 
. فالعديـدُ منَ الحيواناتِ لهـا فكوكٌ تعملُ  البسـيطةَ
كآالتٍ بسيطةٍ. ومنها القوارضُ التي تقضمُ الخشبَ 

ها القويةِ. القاسيَ بسببِ فكوكِ

 
 

 
 

 
 

  

 

  
 

 
         

 

      
   

    





 



 



 

  

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

تُحرك  عصا  شكل  رسم  الطالب  إلى  دعـم إضــايف اطلب 

ا بوصفه رافعة. ا كبيرً صخرة كبيرة، واستعمل لوحً
جبل  حول  طريق  رسم  الطالب  إلى  إثــــــراء اطلب 

. ا مائالً منحدر، وكتابة فقرة توضح كيف يمثل هذا الطريق سطحً








← 

ا، ثم اسأل: ناقش مع الطالب الروافع التي يتعاملون معها يوميًّ

 هل استخدمت رافعة لتنجز شغالً؟ ستختلف اإلجابات. �

كيـف تكون عربة اليد رافعة؟ حمور دوران العجلة هو نقطة  �
االرتكاز، ويوجد ذراع صلب فيها.

← 

وجه انتباه الطالب إلى صور اآلالت البسـيطة على الصفحتين 
(١٤١،١٤٠)، ثم اسأل:

ما اجلزآن اللذان يشـرتط وجودمها يف اآللة؟ نقطة االرتكاز  �
والقضيب الصلب.

ماذا يسـمى جزآ القضيب عىل طريف نقطـة االرتكاز؟ ذراع  �
ـح للطـالب أنه يمكن اسـتعامل  القـوة وذراع املقاومة.وضّ

كلمة ذراع اجلهد للداللة عىل ذراع القوة.

هناك ثالثة أنواع من الروافع. حدد في كل منها القوة والمقاومة 
ونقطـة االرتـكاز. فـي النـوع األول: تقـع نقطـة االرتـكاز بين 
ذراعي القوة والمقاومة، وفي النوع الثاني: تكون المقاومة بين 
نقطة االرتكاز والقـوة. وفي النوع الثالث تكون القوة بين نقطة 

االرتكاز والمقاومة.

ا من الروافع على السبورة  اطلب إلى أحد الطالب أن يرسم نوعً
ويحدد القوة والمقاومة ونقطة االرتكاز.

← 

ـح للطالب أن املعنـى اللغوي لكلمـة الرافعة هو  الرافعـة  وضّ
ا اآللة التي تقوم  اآللة املسـتخدمة لرفع األشياء. ويقصد هبا علميًّ
بمضاعفة اجلهد أو املسافة أو الرسعة، وأحيانًا تغريّ اجتاه اجلهد.

ح للطـالب أن نقطة االرتكاز تشـبه نقطة  نقطـة االرتـكاز  وضّ
لدعـم الرافعة. وارسـم النـوع األول من الروافع عىل السـبورة، 

ح للطالب كيف تدعم نقطة االرتكاز ذراع الرافعة. ووضّ

 
 ،  بنـاءً على تجربـةِ مفكِّ البراغي وفتـحِ علبةِ الدهانِ
. والرافعةُ  فقـدْ عمـلَ مفـكُّ البراغـي عمـلَ الرافعـةِ
 . ى نقطـةَ االرتكازِ كُ حولَ محورٍ يسـمَّ قضيـبٌ يتحرَّ
أو  المسـافةِ  أو  الجهـدِ  بمضاعفـةِ  الرافعـةُ  وتقـومُ 

السرعةِ، وأحيانًا تغيِّرُ اتجاهَ القوةِ المبذولةِ.

 ، فُ أنـواعَ الروافعِ ، وأتعـرَّ أنظـرُ إلـى الشـكلِ أدنـاهُ
؛ فهيَ تمثِّـلُ النوعَ  وأالحـظُ لعبةَ أرجوحـةِ الميـزانِ
. أالحظُ أنَّ نقطةَ االرتكازِ تقعُ بينَ  األولَ منَ الروافعِ

القـوةِ المبذولةِ والقـوةِ الناتجةِ، وتكـونُ عندئذٍ كلٌّ 
مـنَ القـوةِ المبذولةِ والقـوةِ الناتجـةِ (المقاومة) في 
. يعتمدُ مقـدارُ القوةِ على طولِ  اتجاهينِ متعاكسـينِ

ذراعِ القوةِ المبذولةِ.

 

 ، فُ أنـواعَ الروافعِ ، وأتعـرَّ أنظـرُ إلـى الشـكلِ أدنـاهُ
؛ فهيَ تمثِّـلُ النوعَ  وأالحـظُ لعبةَ أرجوحـةِ الميـزانِ
 ، فُ أنـواعَ الروافعِ ، وأتعـرَّ أنظـرُ إلـى الشـكلِ أدنـاهُ
؛ فهيَ تمثِّـلُ النوعَ  وأالحـظُ لعبةَ أرجوحـةِ الميـزانِ
 ، فُ أنـواعَ الروافعِ ، وأتعـرَّ أنظـرُ إلـى الشـكلِ أدنـاهُ

. أالحظُ أنَّ نقطةَ االرتكازِ تقعُ بينَ  األولَ منَ الروافعِ
؛ فهيَ تمثِّـلُ النوعَ  وأالحـظُ لعبةَ أرجوحـةِ الميـزانِ
. أالحظُ أنَّ نقطةَ االرتكازِ تقعُ بينَ  األولَ منَ الروافعِ
؛ فهيَ تمثِّـلُ النوعَ  وأالحـظُ لعبةَ أرجوحـةِ الميـزانِ

   

  
 

  
 

   

 

   

   

ارسـم. راجع مع الطالب معاني المفردات التالية: نقطة االرتكاز، ذراع 
القـوة، ذراع المقاومـة، واطلب إليهم رسـم األنواع الثالثـة من الروافع 

على دفاترهم، وتحديد أجزاء كل رافعة.

مستو مبتدئ يستطيع الطالب استعمال كلمات يسيرة لإلشارة 
إلى أجزاء الروافع التي رسموها على دفاترهم.

أو  بسـيطة  جمـل  اسـتعمال  الطـالب  مستو عادي يسـتطيع 
عبارات قصيرة لتحديد أجزاء الروافع التي رسموها.

مستو متقدم يسـتطيع الطالب إكمال جمل لتحديد أو وصف 
أجزاء الروافع التي رسموها.







 يربـط بين طـول ذراع المقاومة والقـوة الالزمة لجعل 
الرافعة في حالة اتزان.

 عصـا متريـة، مشـبكا ورق، أثقـال، ميـزان 
نابضي.

، وربطه عند  قـةً    يمكـن اسـتعمال خيط قـوي بوصفـه عالّ
قة . ا في حالة عدم وجود عالّ منتصف العصا المترية تمامً

    كلمـا زاد طـول ذراع القـوة قلّت القـوة الالزمـة لموازنة 
المقاومـة، وكلما قلّ ذراع المقاومة ازدادت القوة الالزمة 
لموازنـة المقاومة. وهذه العصا المترية المعلقة هي النوع 
األول مـن الروافع، والنسـبة بين طـول ذراع القوة وطول 
ذراع المقاومـة توضـح لك كيـف يتم مضاعفـة الجهد أو 

اختزاله (تقليله).


  النوع األول من الروافـع يغريّ اجتاه القوة، والنوعان 

اآلخران اليغريان اجتاه القوة.


 تصنّف الكامشـة يف النوع األول؛ ألن نقطة االرتكاز • 

تقع بني القوة واملقاومة.

 ألن طول ذراع القوة يسـاوي نصف طول • 
ذراع املقاومـة؛ فـإن رسعة القوة تسـاوي نصف رسعة ذراع 

املقاومة.

  جمموعات صغرية      ١٥ دقيقة

     
        

   



 
       



       
      

   



       


        
      
      
      
        

 
          
    

   
         
    

    



   

. وعربةُ  يمكـنُ حملُ موادَّ ثقيلةٍ باسـتعمالِ عربـةِ اليدِ
. ولهـذا النوعِ منَ  اليـدِ هـيَ النـوعُ الثاني مـنَ الروافعِ
، لكـنَّ طـولَ ذراعِ  الروافـعِ ذراعـانِ ونقطـةُ ارتـكازٍ
القـوةِ المبذولـةِ أطـولُ منْ طـولِ ذراعِ القـوةِ الناتجةِ 

. (المقاومةِ)، أالحظُ أنَّ الذراعينِ في اتجاهٍ واحدٍ

ا ما؟ يمثّـلُ الملقطُ النوعَ  هلِ اسـتعملتَ الملقـطَ يومً
، ويكونُ ذراعا القوةِ والمقاومةِ في  الثالثَ منَ الروافعِ
، ويكونُ  الملقـطِ في جانبٍ واحدٍ من محورِ االرتكازِ
ذراعُ المقاومـةِ أطـولَ مـنْ ذراعِ القـوةِ، وبالتالي فإن 
ارَ القوةِ الناتجةِ أصغـرُ من مقدارِ القوةِ المبذولةِ.  مقدَ
يسـاعدُ الملقطُ على التقاطِ األشـياءِ الدقيقةِ وتجنبِ 

. خطرِ لمسِ بعضِ األشياءِ مثلِ الفحمِ المشتعلِ

  

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف اطلـب إلى الطالب كتابـة وصف مختصر يبينون 

فيه كيف يعمل مشط تسوية التربة عمل الرافعة.

إثــــــراء اطلـب إلى الطالب كتابة فقـرة توضح لماذا تعد 

الرافعة من النوع الثالث مفيدة، على الرغم من أن مقدار القوة المستعملة 
فيها كبير.








← 

ناقش الطالب في البكرة وأنظمة البكرات، واسأل:

مـا البكرة؟ إجابـة حمتملة: عجلـة حميطها غائـر يلف حوله  �
سلك أو حبل.

مـا املقصود بـذراع اجلهد؟ طول احلبل الـذي يتحرك بفعل  �
بذل جهد عليه.

مـا املقصـود بـذراع املقاومة؟ املسـافة التـي يتحركها احلبل  �
املعلق فيه احلمل.

← 

اطلـب إلـى الطالب تفحـص صورة الشـاحنة فـي الصفحتين 
١٤٢ و١٤٣، واكتب كلمة «عجلة» على السبورة، ثم اسأل: 

أين تشـاهد العجلة يف الصورة؟ إجابات حمتملة يف إطارات  �
السيارة، البكرة، الرافعة.

ما حمور العجلة؟ قضيب يمر بمنتصف العجلة. �

كيـف تعمـل العجلـة واملحـور كونه نظـام روافـع؟ يعمل  �
ا العجلة فتعمل ذراع رافعة يدور. املحور نقطة ارتكاز، أمّ

اطلـب إلى الطالب النظر إلى جزء الصـور الخاص بالتروس، 
واسأل:

 مـا الـرتوس أو املسـننات ؟ الـرتوس عجـالت بمحـاور،  �
واملسننات نتوءات، وتعمل هذه عىل شكل روافع تدور.

مـا الذي يسـتخدمه السـائق يف السـيارة لتوجيـه حركتها؟  �
املقود.

   
هـا. هلْ شـاهدتَ صخرةً   العجلـةُ نـوعٌ مـنَ اآلالتِ البسـيطةِ يسـهلُ صنعُ
ا في مركزِ  ما تضـعُ قضيبًا أو عصً ؟ إنَّها تشـبهُ تدحرجَ العجلةِ. عندَ تتدحرجُ
. والعجلةُ والمحورُ آلةٌ بسيطةٌ  ، وأكثرَ فائدةً ها سهالً العجلةِ يصبحُ اسـتعمالُ



 

 

  





  





   

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف اطلـب إلـى الطالب رسـم تطبيـق عملـي لنظام 

بُ الحبل إلى أسفل رفعَ «الثقل» إلى  البكرات يوضح كيف يسـبب سـحْ
أعلى. رسم محتمل: رفع العلم على السارية.

إثــــــراء اطلـب إلـى الطالب رسـم نظـام بكـرات مركبة 

يتألـف من أربـع بكرات وحبـل وثقل. رسـم محتمل: بكرتـان ثابتتان، 
وبكرتان متحركتان.







← 

  اطلـب إلى الطالب اختيـار نوع واحد من اآلالت 
التي تشـبه الروافع بكرة أو عجلة ومحور، والبحث عن أشكال 
مختلفة لها من المجالت أو اإلنترنت. ثم اطلب إليهم توضيح 
لمـاذا تعـدُّ هـذه اآلالت روافـع. واسـأل كل طالب عـن ذراع 
القوة (ذراع الجهد) وذراع المقاومة في اآللة. سـتتنوع إجابات 

الطالب بحسب الرسومات التي جمعوها.


 إجابة حمتملة: مفصلة الباب عجلة وحمور؛ ألنه عند • 

حتريك مقبض الباب يتحرك اللسان املتصل بالقفل.

 إجابة حمتملة: اسـتعامل بكرة متحركة. ربط • 
الثقـل بخطاف البكـرة املتحركة، وبذل قوة لسـحب احلبل. 
تتحـرك البكـرة والثقل مقدار نصف مرت لـكل مرت طويل من 

احلبل عىل البكرة الثابتة.

  
   

ها أنْ تُضاعفَ القوةَ والسـرعةَ والمسـافةَ  متينةٌ يمكنُ
. يعملُ المحورُ عملَ  ها مثـلُ الروافعِ ، مثلُ المقطوعةَ
ـيْ رافعةٍ؛  ، وتعملُ العجلـةُ عملَ ذراعَ نقطـةِ ارتـكازٍ
حيـثُ تكونُ أنصـافُ األقطارِ للتـروسِ بمنزلةِ ذراعِ 

قوةٍ وذراعِ مقاومةٍ.

، يُلفُّ حولَـهُ حبلٌ أو  ها غائـرٌ والبكـرةُ عجلـةٌ محيطُ
. والعجلـةُ فـي البكـرةِ تعمـلُ عمـلَ الرافعةِ،  سـلكٌ
كُ عندَ بذلِ  وذراعُ القـوةِ هو طولُ الحبلِ الـذي يتحرَّ
ا ذراعُ أعمدةِ المقاومةِ فهو مقدارُ  القوةِ المبذولةِ ، أمّ

  . االرتفاعِ الذي يرتفعُ إليه الجسمُ

    
     
   
  
   

 
     

       
 

  
       

     
   
  
   
  
   

   

 
      

  

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف كيف يعمل مفك البراغي عمل العجلة والمحور؟ 

مقبض المفك يمثل العجلة وساق المفك تمثل المحور.

إثــــــراء تـدور مسـننات التـرس ( أ ) فـي اتجـاه عقـارب 

السـاعة، فتحرك مسـننات التـرس ( ب ) عكس اتجاه عقارب السـاعة. 
ا؟ وأيهما يمثل الحمل؟ الترس (أ) يبذل الجهد،  أيّ الترسـين يبذل جهدً

والترس (ب) يمثل الحمل ( المقاومة).








ناقـش الطالب في كل من الوتد والبرغي مـع التأكيد على أنها 

أشكال مختلفة للسطح المائل، ثم اسأل:

مـا الوتـد؟  الوتـد نوع من السـطح املائل له طرف سـميك  �
وطرف رقيق.

اذكر بعـض األمثلة عـىل الوتد.  إجابات حمتملة: السـكني،  �
الفأس، الساطور، أدوات القص. 

ا حول  � ما الربغي؟ الربغي نوع من السطح املائل يكون ملتفًّ
حمور أو أسطوانة.

← 

اطلب إلى الطالب قراءة الصورة ( ١٤٤)، ثم اسأل:

ما السـطح املائل؟ إجابة حمتملة: السـطح املائل آلة بسـيطة  �
هلا سـطح طويل ومسـتوٍ يكون أحد طرفيه أعىل من اآلخر، 

ومرتفع ومائل بصورة منحدرة.

ج يف املباين يتطلب منك  � رَ هل اسـتعامل السـطح املائل أو الدَّ
القيـام بخطوات قليلة للوصول إىل طابق معني؟ اسـتخدام 

الدرج يتطلب خطوات أقل.

ـا جبليًّـا؟ كيـف تقـارن طـول الطريق  � هـل شـاهدت طريقً
بارتفاع اجلبل؟ نعم، الطريق أطول من ارتفاع اجلبل. 

 


 نعم، إن دفع الصندوق عىل السـطح املائل أسـهل من 
محله ورفعه، ولكن مقدار الشغل ثابت يف احلالتني.


 املقـص آلة بسـيطة مكونة مـن آلتني بسـيطتني مها: •  

الرافعة واإلسفني؛ لذا يعد املقص آلة مركبة.

 يزيد مقدار القوة املؤثرة.• 

  

       
       

 



  
ا مـا؟ لعلّكَ الحظتَ  قَ تـلٍّ صغيرٍ يومً  هلْ حاولتَ تسـلُّ
ا أكبرَ في  قِ بذلتَ جهـدً مـا زادَ ميـلُ مسـارِ التسـلُّ لَّ أنّـهُ كُ
جُ في  بَّمـا الحظـتَ أنَّ الطرقَ الجبليـةَ تتدرَّ . ورُ قِ التسـلّ
لَ السـيرُ عليها. وقدْ تجدُ  ـهُ ها، وتكونُ ملتويةً ليسَ ارتفاعِ
هُ في مداخلِ بعضِ المساجدِ والمستشفياتِ  الشـيءَ نفسَ
جِ  رَ ا مائلةً بالقربِ من الدَّ ؛ حيثُ تجدُ سطوحً والمدارسِ

. ها بعضُ الناسِ بدلَ الدرجِ يستعملُ

نا  وكما في اآلالتِ البسيطةِ - ومنها السطحُ المائلُ - تدلُّ
مقارنـةُ ذراعِ القوةِ بذراعِ المقاومـةِ على مقدارِ مضاعفةِ 
ما قلَّ طولُ السـطحِ المائلِ  لَّ ، فكُ اآللـةِ للجهدِ المبـذولِ
. وأحيانًا  ، والجهدُ المبذولُ أكبرَ كانَ رفعُ الجسمِ أسـرعَ
، منها العجلةُ  يسـتعملُ معَ السـطحِ المائلِ آالتٌ بسـيطةٌ

. والمحورُ

 

 

  





 


   

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

ا معينًا من القوة بـذل لتحريك  دعـم إضــايف افتـرض أن مقـدارً

صندوق ثقيل على سـطح مائل ووضعه في شاحنة. كيف يمكن تحريك 
الصندوق نفسه ووضعه في الشاحنة باستخدام مستو مائل وبقوة أقل؟ 

بزيادة طول السطح المائل.

إثــــــراء عند استعمال المستو المائل في تحريك جسم، 

ا. فكيف يمكن أن تقلل من هذا االحتكاك؟ إجابات  نتج احتكاكً فإن هذا يُ
محتملة: اسـتعمال عجالت أو أجسـام أسـطوانية بين الجسـم والسطح 

المائل؛ استعمال التزييت أو التشحيم.








← 

اطلـب إلى الطـالب تفحص أجزاء المصعـد صفحة ١٤٥، ثم 
اسأل 

ما أجزاء املصعد؟ بكرة، (ونش) كهربائي، ثقل املوازنة. �

مـاذا نسـمي اآلالت التي تتكون مـن أكثر من آلة بسـيطة؟  �
آالت مركبة.

يوجـد يف اآلالت أجزاء يتحرك بعضها بالنسـبة إىل البعض  �
اآلخر. ماذا تسمى حركة سطوحها املتالمسة؟ االحتكاك.

مـا أثـر االحتكاك يف مقـدار الشـغل؟ يقلّل االحتـكاك من  �
مقدار الشغل املنجز.

← 

ا حتى تسـتطيع  اآللة املركبة  أي أهنا تتكون من أجزاء جممعة معً
نة من آلتني أو  ر الطالب أن اآللة املركبة مكوّ القيـام بعمل ما. ذكّ

ا. أكثر من اآلالت البسيطة تم جتميعهام معً

راجـع مفردات الدرس، وكلّف الطالب العمل في مجموعات 
لتنفيذ نشـاط مفـردات الدرس الوارد في كتـاب تنمية مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيمية للربط بين مفردات 

الدرس جميعها.


 نعـم؛ ألن املقـص فيـه مسـتو مائل عنـد حواف •  

املقص، وعجلة وحمور.

 ال يثبت الربغي يف اجلسم من دون احتكاك،  • 
ا، وتثبيتـه بقوة  ويمكـن انتزاعـه باسـتعامل قوة بسـيطة جـدًّ

ا. بسيطة أيضً

  
ما  . وعندَ هناكَ آالتٌ بسـيطةٌ أخر، منها الوتدُ والبرغيُّ
يُسـتعملُ السطحُ المائلُ لفصلِ جسـمينِ كما في تقطيعِ 
. وقد يكونُ لإلسفينِ  ى عندئذٍ الوتدُ الخشـبِ فإنّه يسـمَّ
. ويسـتعملُ كلٌّ مـنَ المقـصِّ  وجـهٌ أو وجهـانِ مائـالنِ
نتجُ السـطحُ  ، حيـثُ يُ والسـكينِ الوتـدِ لقطعِ األجسـامِ

 . المائلُ للشفراتِ قوةَ قطعٍ

ا البرغيُّ فهو سـطحٌ مائلٌ حولَ أسـطوانةٍ، وأسنانُ  أمَّ
البرغيُّ تغيِّرُ اتجاهَ القوةِ المبذولةِ. ويجدرُ بالذكرِ أنَّ 
ا  قُ بالمطرقـةِ ليندفعَ داخلَ األجسـامِ ، أمَّ الوتـدَ يُطرَ

 . هُ داخلَ األجسامِ بالمفكِّ البرغيُّ فيتمُّ تدويرُ

  
ا  ما نجمـعُ آلتينِ أو أكثرَ منَ اآلالت البسـيطةِ معً عندَ
ها في  . فالشـاحنةُ التي شاهدتُ نحصلُ على آلةٍ مركبةٍ
الصفحـاتِ السـابقةِ فيها أكثـرُ منْ نوعٍ مـنَ اآلالتِ 
آالتٍ  تسـتعملُ  المركبـةِ  اآلالتِ  بعـضُ  البسـيطةِ. 
. ففـي المصعدِ تسـتعملُ  بسـيطةً علـى نحـوٍ مكـررٍ
ه. وتسـتعملُ معظـمُ  ـه وإنزالـِ بكـراتٌ متعـددةٌ لرفعِ
ا ، وهناكَ وزنٌ ثقيلٌ مربوطٌ  ا) كهربائيًّ المصاعدِ (ونشً
؛  ى ثقـلَ الموازنةِ في نهايـةِ حبلِ القوةِ المؤثِّرةِ يُسـمَّ

لتوفيرِ قوةٍ إضافيةٍ.

  
 



 

    
   

 
      
      

 

      
  

 
       

 

       
    

     

 



 


  


اطلب إلى الطالب اسـتخدام المجالت والكتب واإلنترنت وأي مصادر 
ف الفائـدة اآلليـة فـي المركبـات (وسـائل النقل)  علميـة أخـر؛ لتعـرّ
المهجنة التي تسـتخدم الهيدروجين أو الكهرباء، ثم اطلب إليهم تجميع 

ما توصلوا إليه وعرضه على زمالئهم في الصف.







← 

 نقطة االرتكاز. 

 

الروافعالعجلة واملحور

ماسحات الزجاج للسيارة، األبواب.إطارات السيارة

 توفـر الروافع قـوة أكرب لعض الفريسـة  
ومتزيقها.

 (أ). النوع األول من الروافع. 

 (ب). البرغي. 

 اآلالت تغير اتجاه القـوة أو مقدارها،  
أو تغير المسـافة، واآلالت تختصر الوقت الالزم إلنجاز 

شغل ما، أو تقلل الجهد المبذول إلنجازه.

       
يجب أن تشـير إجابـات الطالب إلـى أنواع األعمال الشـاقة 
قعد  التي يمكن إنجازها بسـرعة؛ فمن الصعـب على طالب مُ
ا وأن يدخل إلى المدرسة ويتنقل  ا متحركً أن يسـتخدم كرسـيًّ

فيها من دون وجود سطوحِ مائلة أو مصعد.

        
سرعة ذراع القوة ٣ أضعاف سرعة ذراع المقاومة.

ثالثًا: خامتة الدرس


← 

اطلب إلـى الطالب النظر إلـى الصور وملخصاتهـا؛ لمراجعة 
أهم األفكار التي وردت في الدرس.

انظـر إلـى التعليمـات الضروريـة لعمـل المطوية فـي مصادر 

    

المعلم في نهاية الدليل.
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 كلّـف الطـالب كتابة جملـة تصف اسـتعماالت النوع 
األول من الروافع.

 كلّف الطالب كتابة فقرة توضح الفرق بين األنواع الثالثة 
من الروافع.

 كلّف الطالب كتابـة فقرة توضح أوجه التشـابه وأوجه 
االختالف بين (المحور والعجلة) وبين البكرة.










 يتعـرف جمموعـة مـن املهـن يسـتعمل أصحاهبـا الروافع،  �
بة. واآلالت البسيطة، واملركّ


ناقش التالميذ في األعمال التي يقوم بها كل من طبيب األسنان 

والبنِّاء واألدوات التي يستخدمونها.

�

مـا احلـاالت التـي تتطلب منـا مراجعة طبيب األسـنان؟ امل  �
يف األسـنان، أو خلـع رضس، أو تنظيـف األسـنان بصورة 

دورية.

�

 فيم تتشابه األدوات التي يستخدمها طبيب األسنان والبناء؟  �
يستخدمان الروافع واآلالت البسيطة يف عملهام

�

اطلب إلى التالميذ العمل في مجموعات وتختار كل مجموعة 
آلة من اآلالت البسـيطة التي يستخدمها كل من طبيب األسنان 

والبناء واألعمال التي يقومون بها باستعمال كل آلة.

 
 

؟ وهلْ شاهدتَ  ا عيادةَ طبيبِ األسنانِ هلْ زرتَ يومً
األسنانِ  طبيبُ  يهتمُّ  ها؟  يستعملُ التِي  األدواتِ 
واألسنانِ  والفكينِ  والوجهِ  الفمِ  أمراضِ  بدراسةِ 
األسنانِ  طبيبُ  ويستعملُ  ها.  وعالجِ ها  وتشخيصِ
في عيادتِه بعضَ الروافعِ واآلالتِ البسيطةِ واآلالتِ 
هوَ  المريضُ  عليهِ  يجلسُ  ي  الذِ فالكرسيُّ  المركبةِ. 
آالتٍ  تشكلُ  التي  البسيطةِ  اآلالتِ  منَ  مجموعةٌ 
ما يقررُ الطبيبُ خلعَ ضرسِ مريضٍ فإنَّه  . وعندَ مركبةً
لتحريكِ  البسيطةَ  واآلالتِ  الروافعِ  بعضَ  يستعملُ 
دراسةِ  في  رغبتَ  ا  وإذَ مكانِه.  منْ  هِ  ونزعِ الضرسِ 
العلومِ  في  مهاراتِكَ  بتطويرِ  فعليكَ  األسنانِ  طبِّ 
ها  والرياضياتِ في أثناءِ الدراسةِ في المدرسةِ، وبعدَ

يمكنُك دراسةُ طبِّ األسنانِ فِي الجامعةِ.
       

 
، إنَّها ثمرةُ تعاونٍ بينَ مجموعةٍ  لِ األبنيةَ التِي تحيطُ بكَ تأمَّ
لَ  ي حوَّ اءُ الذِ نَّ مُ البَ كبيرةٍ منَ الناسِ منْ مهنٍ مختلفةٍ. منهُ
اتٍ إلى بِناءٍ حقيقيٍّ علَى  التصاميمَ واألفكارَ منَ مخططَّ
واآلالتِ  الروافعَ  عملِه  في  اءُ  البنَّ ويستعملُ   . األرضِ
 ، والكماشةَ  ، العتلةَ يستعملُ  حيثُ  ؛  والمركبةَ البسيطة، 
ها، ويستعملُ  ا أوْ تفكيكِ ؛ لتثبيتِ أجزاءِ البناءِ معً والمطرقةَ
؛ لنقل المواد أو رفعها إلَى  ، والعجلةَ والمحورَ البكراتِ
ا المجالِ  ارتفاعاتِ كبيرةٍ. وإذا رغبتَ في العملِ في هذَ
العلومِ والرياضياتِ خاللَ  فِي  بتطويرِ مهاراتِكَ  فعليكَ 
 الكلياتِ الفنيةِ أوِ  ، ثمَّ تلتحقُ بعدَ ذلكَ بإحدَ الدراسةِ
تلتحقُ  أوْ   ، الالزمةِ المهاراتِ  لتطويرِ  المهنيةِ  المعاهدِ 

بأحدِ البرامجِ التدريبيةِ لهذهِ المهنةِ.
      

  


فـي  العمـل  الطـالب  إلـى  اطلـب 
مجموعـات، وحدد مهنـة من هاتين 
المهنتيـن لـكل مجموعـة، واطلـب 
إلى كل مجموعة البحث في التأهيل 
والتدريـب الـالزم للعمـل فـي هذه 
المهنـة، أو عمـل مقابلة أثنـاء زيارة 
لـكل صاحـب مهنة في مـكان عمله 
التـي  المزيـد عـن اآلالت  لمعرفـة 
أو  تقريـر  كتابـة  ثـم  يسـتخدمونها، 
بحـث يتضمـن مـا تعلموه عـن هذه 

المهن.





     
   



مهنٌ علميةٌاالسمُ   

   
أقـرأُ النصَّ الخاصَّ بمهن علميةٍ في كتابِ الطالبِ صفحةِ ١٤٥، وأبحثُ كيفَ يَسـتخدمُ صاحبُ كلِّ 

. مهنةٍ اآلالتِ البسيطةَ واآلالتِ المركبةَ في عملِهِ

  أكتبُ عن 
ها صاحبُ كلِّ مهنةٍ في  الفكرة الرئيسة والتفاصيل ما اآلالتُ البسيطةُ والمركبةُ التي يستخدمُ

؟ ؟ ولماذا يَستخدمُ كلَّ آلةٍ عملِهِ

  

 
لِ التاليةِ عنِ اسـتخدامِ اآلالتِ البسـيطةِ واآلالتِ  أسـتعملُ المعلوماتِ الواردةَ في النصِّ إلكمالِ الجمَ

لِ طبيبِ األسنانِ والبنَّاءِ: بةِ في عمَ المركَّ
نَ اآلالتِ البسيطةِ والروافعِ . ١ نْ مجموعةٍ مِ نُ مِ ا يتكوَّ يستخدمُ طبيبُ األسنانُ في عيادتِهِ كرسيًّا خاصًّ

ا آلةً        مركبة      .  لُ معً تُشكِّ
يحتـاجُ الطبيـبُ فـي أثناءِ خلعِ الضرسِ إلى اسـتخدامِ       اآلالت البسـيطة       والروافعِ واآلالتِ . ٢

. المركبةِ
:       العتلة       . ٣ نْ هـذهِ اآلالتِ ا أوْ تفكيكِها، ومِ اء أدواتٍ بسـيطةً لتثبيتِ أجزاءِ البِنـاءِ معً يَسـتخدمُ البنـَّ

اشةُ       والمطرقة      . والكمَّ
تُستعملُ       البكرة       والعجلةُ والمحورُ لرفعِ موادِّ البناءِ إلى ارتفاعاتٍ كبيرةٍ. . ٤

 
: نَ استنتاجاتِي حولَ كلِّ مهنةٍ ا مِ أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ مستفيدً

؟. ١ لماذا يَستعملُ طبيبُ األسنانِ اآلالتِ البسيطةَ واآلالتِ المركبةَ
يسـتعمل الطبيب اآلالت البسيطة والمركبة في الكرسي الذي يجلس عليه المريض؛ ليتمكن من 
ا لتحريك األضراس  تحريك المريض بسهولة في أثناء معاينة األسنان وعالجها. ويستخدمها أيضً

وخلعها إذا احتاج خلع ضرس المريض.

؟. ٢ ها البنّاءُ ما بعضُ اآلالتِ البسيطةِ والروافعِ التي يستخدمُ
يستخدم البنّاء العتلة والكماشة والمطرقة، ويستخدم البكرات والعجلة والمحور.







← 

يتأمـل الطـالب صـور الـدروس وملخصاتهـا؛ لمراجعـة أهم 
األفكار التي وردت في الفصل.

    
للمزيد مـن المعلومات حـول عمل المطويـات راجع مصادر 

المعلم في نهاية هذا الدليل.



اآللة البسيطة

طاقة الوضع

الشغل

ذراع القوة

اآللة المركبة

الفائدة اآللية

نقطة االرتكاز

قانون حفظ الطاقة

       

    

    

  
       
     

 

   
    

 

  
     
       

  

       
     

   
     

    

أداةٌ تعمـلُ على تغييرِ مقدارِ القوةِ   
ها. واتجاهِ

ى  منْ أشكالِ الطاقةِ شكلٌ يسمَّ

ى كميـةُ الطاقـةِ المسـتعملةِ إلنجـازِ عمـلٍ ما  تسـمَّ


  جـزءُ اآللـةِ البسـيطةِ الـذي يؤثـرُ فيـهِ الجهـدُ هـوَ


ا  مـا نجمعُ آلتينِ أو أكثرَ منَ اآلالتِ البسـيطةِ معً  عندَ
فإنَّنا نحصلُ على

فُ النسـبةُ بينَ ذراعِ القـوةِ الناتجـةِ (المقاومةِ)  عـرَ  تُ
بــ   ( المبـذولَ (الجهـدَ  المبذولـةِ  القـوةِ  وذراعِ 



 إذا كانَ للعجلـةِ قضيـبٌ يـدورُ حـولَ محـورٍ فـإنَّ 
 المحورَ يعدُّ 

لُ منْ شكلٍ   الطاقةُ ال تفنَى وال تُستحدثُ ولكنَّها تتحوَّ
ِ ، وهذا ما يعرفُ بـ  إلى آخرَ







 

www.obeikaneducation.com :أرجعُ إلى      

   
    

 

     
   



االسمُ   مفرداتُ الفصلِ

١ .: زُ شغلٌ عندَ نجَ يُ
دفعِ جدارٍأ. 

رفعِ كتابٍب. 
الوقوفِ على األرضِج. 
إمساكِ كتابٍد. 

٢ .: عندَ بذلِ شغلٍ على جسمٍ ما فإنَّ طاقةَ الجسمِ
.أ.  تقلُّ

.ب.   تبقى ثابتةً
.ج.   تزدادُ
.د.   قدْ تزدادُ  أو تقلُّ

٣ .: ةِ هيَ الوحدةُ المستخدمةُ في قياسِ القوّ
المترُأ. 

الكيلوجرامُب. 
 النيوتنُج. 
الجولُد. 

ى:. ٤ القوةُ المؤثرةُ في اآللةِ البسيطةِ تُسمَّ
 الجهدَأ. 

الشغلَب. 
المقاومةَج. 
الفائدةَ اآلليّةَد. 

ها ١٠٠ نيوتنَ في جسـمٍ . ٥ تَ بقوةٍ مقدارُ إذا أثّرْ
 ، كَ مسـافةَ ٥م، في اتجاه القـــوةِ نفسهِ ليتحـرّ

فإنَّ الشغلَ المبذولَ يساوي:
٥ جولأ. 

١٠٠ جولب. 
٢٥٠ جولج. 
٥٠٠ جولد. 

؟. ٦ ا يلي يُعدُّ مثاالً على اآللةِ البسيطةِ أيٌّ ممَّ
المصعدُ الكهربائيُّأ. 

الخالطُ الكهربائيُّب. 
 السطحُ المائلُج. 
اجةُ الهوائيَّةُد.  الدرّ

ا يلـي يُعدُّ مثاالً على الرافعـةِ منَ النوعِ . ٧ أيٌّ ممَّ
؟ األولِ

 المقصُّأ. 
المصعدُ الكهربائيُّب. 
عربةُ اليدِج. 
ملقطُ الشعرِد. 

  
ا يأتي: أختارُ اإلجابةَ الصحيحةَ ممَّ



     

 


اختبار الفصل أ

  
           





١ .. كلُّ جسمٍ مرتفعٍ عنْ سطحِ األرضِ له 

ا. . ٢  هي تجميعُ آلتينِ أو أكثرَ منَ اآلالتِ البسيطةِ معً

 هي المقدرةُ على إنجازِ عملٍ ما.. ٣

٤ ..  هو القوةُ المبذولةُ لتحريكِ جسمٍ ما مسافةً معينةً

٥ .. الرافعةُ جسمٌ صلبٌ ينقلُ القوةَ عندَ دورانِهِ حولَ 

٦ .. لآللةِ تُعرفُ النسبةُ بينَ المقاومةِ والقوةِ المؤثّرةِ في الجسمِ بـ 

٧ .. القانونُ الذي ينصُّ على أنَّ الطاقةَ ال تفنَى وال تُستحدثُ هو 

٨ .. لُ إِلى  ما تسقطُ الكرةُ فإنَّ طاقةَ الوضعِ فيها تتحوّ عندَ

٩ .. ها أو مسافتِها إلنجازِ الشغلِ  أداةٌ تستخدمُ في تغييرِ مقدارِ القوةِ واتّجاهِ

١٠ . . ها عندَ استعمالِ آلةٍ بسيطةٍ هو القوةُ التي تبذلُ

طاقة وضع

اآللة المركبة

الشغل

نقطة االرتكاز

الفائدة اآللية

قانون حفظ الطاقة

طاقة حركية

اآللة البسيطة

الجهد

الطاقة









         

 تكون القوة عمودية في اتجاه 
حركة الجسم، أو ال تحرك الجسم.

.طاقة وضع 

.٥٠٠×١٠= ٥٠٠٠ جول

 ل الشـغل أكثر من  ألن اآللة المركبة تُسـهّ
اآللة البسيطة.

 قانون حفـظ الطاقة «الطاقة ال تفنى 
وال تسـتحدث، ولكنهـا تتحـول مـن شـكل إلـى آخـر»؛ 
فيمكـن تحويلها من طاقة وضع إلى طاقة حركة، وتتحول 
كما في طاقة البترول من طاقة كيميائية إلى طاقة حركة في 

السيارة.

.ب آلة بسيطة 

 العبارة خاطئة: الصخور المستقرة أعلى
الجبل تختزن طاقة وضع.

المعلومـات  الطـالب  يسـتخدم  أن  يجـب   
الواردة في هذا الفصل؟ لينجز الجسـم شـغالً 
البد أن يكون له طاقة، وتحول الطاقة من شكل 

إلى آخر عند إنجاز الشغل.

  

    

؟  كيفَ نستعملُ الطاقةَ إلنجازِ الشغلِ

      

 كيفَ يمكنُ      
رَ في جسمٍ دونَ أنْ تبذلَ شغالً عليهِ؟ لقوةٍ أنْ تؤثِّ

 مـا نـوعُ الطاقـةِ التي    
يكتسـبُها النابضُ عندَ الضغطِ 

؟ عليهِ

أحسـبُ        
الشـغلَ الـذي يبذلُه شـخصٌ 
وزنُه ٥٠٠ نيوتن لصعودِ بنايةٍ 

. ها ١٠ أمتارٍ ارتفاعُ

ا إلى استعمالِ   لماذا نلجأُ أحيانً   
؟ آلةٍ مركبةٍ بدالً منَ اآللةِ البسيطةِ

ا لتوضيح   أكتـبُ تعليقً   
. قانونِ حفظِ الطاقةِ معَ ذكرِ أمثلةٍ

 ما نوعُ اآللةِ التي     
في الصورةِ؟

.أ. .ب.آلةٌ مركبةٌ آلةٌ بسيطةٌ
.ج. .د.سطحٌ مائلٌ عجلةٌ وحمورٌ

 
         

 
 

١ .. ها الناسُ يف املطبخِ رُ يف مشكلةٍ يواجهُ أفكّ
، وأكتبُ استعامالتِ كلِّ واحدةٍ . ٢ أنسخُ اجلدولَ التايلَ

ين عىل تصميمِ  منَ اآلالتِ البسيطةِ يمكنُ أنْ تساعدَ
. ها ذلكَ اجلزءُ لُ بةِ البسيطةِ التي يمثِّ اآللةِ املركّ

 








٣ . ، مُ آلةً مركبةً فيها عددٌ منَ اآلالتِ البسيطةِ أصمِّ
حُ فائدةَ هذهِ اآللةِ. ا يوضِّ مُ خمططً وأرسُ

  الصخـورُ المسـتقرةُ أعلَـى     
. هـلْ هـذهِ العبارةُ  ـا أيُّ طاقةٍ الجبـلِ ليـسَ لديهَ

؟ صحيحةٌ أمْ خاطئةٌ




م التقدير التالي لتقويم أداء الطالب: يستخدم سلّ

: يجب على الطالب أن:
(١)  يذكـر أربـع آالت مركبة فـي المطبخ، ومنهـا: فتاحة العلب، 

والملقط، والمقص.

(٢) يكتب بجانب اآللة المركبة اآلالت البسيطة التي تتكون منها.

(٣) يذكر وظيفة واحدة لكل آلة بسيطة.

(٤) يرسم اآللة المركبة. 
 ينفذ الطالب ٣ مهام صحيحة.

 ينفذ الطالب مهمتين صحيحتين.
 ينفذ الطالب مهمة واحدة صحيحة.











 ج. الطاقـة. المادة لها حجم وكتلـة قابالن للقياس، والقوة
الناتجـة هـي القوة التـي القوة التـي تنتجها اآللة البسـيطة، 
والفائدة اآللية هي النسبة بين القوة الناتجة والقوة المبذولة 

 في اآلالت. 

 أ. كيميائية. الطاقة المغناطيسية تنشأ بين المغناطيس وغيره
مـن المواد المغناطيسـية، والطاقة النووية بين الجسـيمات 
الموجودة في أنوية الذرات، وتؤثر األرض على األجسـام 

 بالجاذبية األرضية. 

 أ. طاقـة الحركـة تتحول إلـى طاقة وضع. عنـد ركل الكرة
تكتسـب طاقة حركيـة فترتفع إلـى أعلى، وتتحـول الطاقة 
ا الى طاقة وضع تزداد كلما زاد االرتفاع عن سـطح  تدريجيًّ
األرض، وتبلغ أقصى قيمة لها عندما تصل الكرة إلى أعلى 
ارتفـاع، فتكـون الطاقة الحركيـة جميعها قـد تحولت إلى 

 طاقة وضع. 

 ،أ: لعبـة التوازن تكون نقطة االرتـكاز بين القوة والمقاومة
وباقي األشـكال تمثل أشـكاالً مختلفة للمسـتو المائل. 





 ـر الحقائـق، والتعريفات، أو  يتطلـب المسـتو١ تذكّ
خطـوات العمل.  وضمن هذا المسـتو توجـد إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 الشـرح تقديـم   ٢  المسـتو يتطلـب    

والتوضيح، أو القدرة على تطبيق مهارة. وتعكس اإلجابة ضمن 
ا للموضوع. ا واستيعابًا عميقً هذا المستو فهمً

 ٣ اسـتخدام يتطلب المسـتو 
األدلـة  اسـتخدام   مـن  يتضمنـه  ومـا  واالسـتدالل،  التحليـل 
والمعلومات الداعمة. وفي هذا المسـتو يمكن أن يكون هناك 

أكثر من إجابة صحيحة.
 ٤  إكمـال مجموعة يتطلـب المسـتو 

من الخطـوات المتعددة، كما يتطلب تركيـب وبناء المعلومات 
المسـتقاة مـن عدة مصـادر أو مـن فروع متعـددة مـن المعرفة. 
وتعكـس اإلجابـات ضمـن هـذا المسـتو التخطيـط بعنايـة 

واالستدالل المركب.









 

    

   

ى: المقدرةُ على إنجازِ عملٍ تسمَّ  ۱ 

المادةَأ. 
القوةَ الناتجةَب. 
الطاقةَج. 
الفائدةَ اآلليةَد. 

نْ أشـكالِ الطاقةِ موجودٌ فـي الروابطِ بينَ  أيٌّ مِ  ۲ 
اتِ المادةِ وجزيئاتِها؟ ذرّ

كيميائيةٌأ. 
 مغناطيسيةٌب. 
 نوويةٌج. 
جاذبيةٌ أرضيةٌد. 

لَ الطاقةِ في كرةٍ  فُ تحوُّ أيُّ العباراتِ التاليةِ تصِ  ۳ 
بعدَ ركلِها إلى أعلَى؟

عٍأ.  طاقةُ الحركةِ تتحولُ إلى طاقةِ وضْ
 طاقةُ الحركةِ تتحولُ إلى طاقةٍ كيميائيةٍب. 
طاقةُ الوضعِ تتحولُ إلى حركةٍج. 
طاقةُ الوضعِ تتحولُ إلى طاقةٍ كيميائيةٍد. 

مثّـلُ النـوع األولَ مـنَ  أيُّ األشـكالِ التاليـةِ يُ  ٤ 
؟ الروافعِ

أ. 

ب.

ج.

د.







 د. ٥٠ سـم: ذراع القوة هو المسـافة بين نقطة االرتكاز
 والجهد. 

 الطفـل في الشـكل الثانـي. الطفـل في الشـكل األول
؛ ألن  يؤثِّـر بقوة في الجدار، إال أن القوة ال تنجز شـغالً
ا، ولكن  الجـدار ال يتحرك، فيكون الشـغل الناتج صفرً
قوة السحب المؤثرة في العربة في الشكل الثاني تجعل 

 العربة تتحرك. 

 إجابـة محتملـة: السـطح المائـل يشـبه الروافـع؛ ألنه
ـل الجهد المبذول إلنجاز الشـغل، فكلما زاد طول  يقلِّ
السـطح المائل الـذي يمثـل ذراع القـوة، كان تحريك 

 الجسم أسهل. 

    

    

ـا مِنَ  أنظـرُ إلى الشـكلِ أدنـاهُ الـذي يمثّلُ نوعً  ٥ 
: الروافعِ

٥٠ سم

١٢٠ سم

ما طولُ ذراعِ المقاومةِ في الرافعةِ؟

 ١٧٠ سمأ. 
 ١٢٠ سمب. 
 ٧٠ سمج. 
 ٥٠ سمد. 

: أنظرُ إلى الطفلينِ في الشكلينِ أدناهُ  ٦ 

رُ إجابتي. ؟ أفسّ غالً أكثرَ أيُّ الطفليْنِ يَبذلُ شُ

؟  فيمَ يُشبهُ السطحُ المائلُ الرافعةَ  ۷ 


١١٢٦٢١٢٧
٣١٢٨٤١٣٦
٥١٣٦٦١٢٥
٧١٤٠









 


 الصفحات ١٥٤-١٦٥

ح كيف ينشأ الصوت، وكيف ينتقل في األوساط. �  يوضِّ

ة الصوت،  � نها التردد، وحدّ د خصائص الصـوت، ويضمِّ  يُحدِّ
والصد، والتضاغط، والتخلخل.

ف انتقال الصوت وانعكاسه وتأثير دوبلر. �  يصِ

التذبدب

موجة صوتية

الوسط

الفراغ

االمتصاص

االنعكاس 

الصد

التردد  

حدة الصوت

  ص: ١٥٥     

األهداف. 

نتج الصوت،  ثبت الطـالب أن االهتزازات تُ يُ
نتج أصواتًا عالية وصاخبة. وأن زيادة التردد تُ

ر البيانات، يستنتج.  المهارات: يالحظ ، يفسِّ

وتـر  واقيـة،  نظـارات  واألدوات:  المـواد 
مطاطي، كأس ورقية، عود أسـنان، مسـطرة، 

شريط الصق.

 ص:١٥٩     

الهدف: يالحظ اختالف سرعة انتقال الصوت
 باختالف الوسط.

المهارات: يتوقع، يستنتج.

المواد واألدوات: مذياع، طاولة خشبية،

 كيس بالستيكي، ماء.

ر مساحة مناسبة للطالب لبناء نماذجهم.   امأل الكيس بالماء، وأغلقه بإحكام.  وفّ

 


 الصفحات: ١٦٦-١٧٧

ح أن للضوء خصائص موجات وخصائص جسيمات. �  يوضِّ

 يعـرف أن الضوء يمكن أن ينعكس أو ينكسـر، وأن له أطواالً  �
موجية مختلفة وألوانًا مختلفة.

الكهرومغناطيسية

طول الموجة

الفوتون

أجسام معتمة

أجسام شفافة

أجسام شبه شفافة

الخيال

انعكاس الضوء

انكسار الضوء

الطيف المرئي

المنشور

 ص:١٧٥      ص:١٦٧    

ح كيـف يتكون اللـون األبيض من تداخل ألـوان الطيف  الهــدف يوضِّ
المرئي.

المهارة: يالحظ.

المواد واألدوات: طبق ورقي،

 أقالم تلوين أحمر وأزرق وأخضر، 

دبوس مكتب، قلم رصاص.

ن. ر عينة من طبق ملوّ   حضِّ

الهدف: 

ح قانون االنعكاس. يوضِّ

ر البيانات. المهارات: يجرب، يقيس، يفسِّ

مـرآة  الصـق،  شـريط  واألدوات:  المـواد 
مستوية، قلما رصاص، ممحاتان، منقلة.

د الطالب باألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط.   زوِّ

الزمن: ٢٥ دقيقة

مهارة القراءة
حقيقة أم رأي

مهارة القراءة
م التخطيطي رقم ٦التلخيص املنظِّ

المنظم التخطيطي رقم ١٥



خالصةٌ 

 ارجع إلى: www.obeikaneducation.com* المدة الزمنية للدرس تتراوح بين ١٢٠- ١٨٠ دقيقة.    







 


 الصفحات ١٥٤-١٦٥

ح كيف ينشأ الصوت، وكيف ينتقل في األوساط. �  يوضِّ

ة الصوت،  � نها التردد، وحدّ د خصائص الصـوت، ويضمِّ  يُحدِّ
والصد، والتضاغط، والتخلخل.

ف انتقال الصوت وانعكاسه وتأثير دوبلر. �  يصِ

التذبدب

موجة صوتية

الوسط

الفراغ

االمتصاص

االنعكاس 

الصد

التردد  

حدة الصوت

  ص: ١٥٥     

األهداف. 

نتج الصوت،  ثبت الطـالب أن االهتزازات تُ يُ
نتج أصواتًا عالية وصاخبة. وأن زيادة التردد تُ

ر البيانات، يستنتج.  المهارات: يالحظ ، يفسِّ

وتـر  واقيـة،  نظـارات  واألدوات:  المـواد 
مطاطي، كأس ورقية، عود أسـنان، مسـطرة، 

شريط الصق.

الزمن: ١٥ دقيقة     ص:١٥٩  

الهدف: يالحظ اختالف سرعة انتقال الصوت
 باختالف الوسط.

المهارات: يتوقع، يستنتج.

المواد واألدوات: مذياع، طاولة خشبية،

 كيس بالستيكي، ماء.

التخطيط    امأل الكيس بالماء، وأغلقه بإحكام.
املسبـــق ر مساحة مناسبة للطالب لبناء نماذجهم. التخطيط  وفّ

املسبـــق

 


 الصفحات: ١٦٦-١٧٧

ح أن للضوء خصائص موجات وخصائص جسيمات. �  يوضِّ

 يعـرف أن الضوء يمكن أن ينعكس أو ينكسـر، وأن له أطواالً  �
موجية مختلفة وألوانًا مختلفة.

الكهرومغناطيسية

طول الموجة

الفوتون

أجسام معتمة

أجسام شفافة

أجسام شبه شفافة

الخيال

انعكاس الضوء

انكسار الضوء

الطيف المرئي

المنشور

الزمن: ٣٠ دقيقة    الزمن: ١٥ دقيقة    ص:١٦٧   ص:١٧٥  

ح كيـف يتكون اللـون األبيض من تداخل ألـوان الطيف  الهــدف يوضِّ
المرئي.

المهارة: يالحظ.

المواد واألدوات: طبق ورقي،

 أقالم تلوين أحمر وأزرق وأخضر، 

دبوس مكتب، قلم رصاص.

ن. ر عينة من طبق ملوّ التخطيط   حضِّ
املسبـــق

الهدف: 

ح قانون االنعكاس. يوضِّ

ر البيانات. المهارات: يجرب، يقيس، يفسِّ

مـرآة  الصـق،  شـريط  واألدوات:  المـواد 
مستوية، قلما رصاص، ممحاتان، منقلة.

د الطالب باألدوات الالزمة لتنفيذ النشاط. التخطيط   زوِّ
املسبـــق

الزمن: ٢٥ دقيقة

مجموعة صغيرة  جميع الطالب  مجموعة ثنائيةفراد
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المملكة العربية السعودية










 كيف نـدرك الصـوت والضوء بحواسـنا؟ وكيف 

نستفيد منهما؟

  
اطلـب إلـى الطـالب النظـر إلـى كل مـن عناويـن الـدروس، 
فـي  الـواردة  الموضوعـات  ـع  وتوقّ والصـور،  والمفـردات 

الدروس.

← 

قبل عرض محتو الفصل، اعمل بالتعاون مع الطالب جدول 
التعلم بعنوان «الصوت والضوء»، مسـتعمالً لوحة كرتونية، ثم 
ثبِّتها على الحائط. واطرح عليهم سـؤال الفكرة العـامة «كيف 
م  ندرك الصوت والضوء بحواسـنا؟ وكيف نسـتفيد منهما؟»، ثُ

اسأل:

 كيف ينتقل الصوت؟

 هل الضوء موجات أم جسيامت؟


الصوت والضوء

منا؟ماذا نريد أن نعرف؟ماذا نعرف؟ ماذا تعلّ
الصوت والضوء 
مـن   شـكالن 

أشكال الطاقة

كيف ينتقل الصوت؟ 
وكيف ينتقل الضوء؟

اآلالت  ل  تُسـهّ هـل 
البسيطة الشغل؟

تنتـقـل الموجـات 
الصوتية في االتجاه 
نفسه الذي تهتز فيه 

جزيئات الوسط

متثِّـل اإلجابـات يف اجلـدول أعاله بعـض اسـتجابات الطالب 
املحتملة.

   

  

     
   

  
    


 

  

 
      

   

   





Section
   

NA

التاريخُ   االسمُ   خريطةٌ مفاهيميّةٌ للفصلِ

  
أكملُ الخريطةَ المفاهيميَّةَ اآلتية عنِ الصوتِ والضوءِ:




فـي صـورةِ   تنتقـلُ  الصـوتُ طاقـةٌ 
مـنَ  سلسـلةٌ  وهـيَ   ، أمـواج    

. التضاغطـاتِ والتخلخـالتِ

اسـتخدام  عـن  الناتجـةُ  الطاقـةُ 
حـدة       أنَّ     علـى  مثـالٌ  ـارةٍ  صفَّ

الصـوتِ        رفيـع        .


نـةٌ مـنْ موجـةٍ  الضـوءُ موجـةٌ مكوَّ
كهربائيّةٍ وأخر مغناطيسـية   ؛ أيْ 

أنَّها موجةٌ    كهرومغناطيسـية    .

ألـوانُ قـوسِ المطرِ مثـالٌ على أنَّ 
التـي  هِ  ألوانـِ إلـى  يتحلَّـلُ  الضـوءَ 

ى           الطيف المرئي       . تُسـمَّ
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المملكة العربية السعودية











  اطلب إلـى أحد الطالب قراءة المفردات بصوت 
عـالٍ أمـام الصـف، واطلـب إلى الطـالب إيجاد 
كلمـة أو اثنتيـن ممـا تتضمنه صفحـات الفصل، 
مستعينين بالمفردات الواردة في مقدمته، واكتب 

هذه الكلمات ومعانيها على لوحة جدارية.

ع الطالب على استخدام مسرد المصطلحات    شجِّ
الـوارد فـي كتـاب الطالـب، وتعـرف معاني هذه 

المصطلحات، واستخدامها في عبارات علمية.
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طاتِ  سلسلةُ التضاغُ       
ا. التِ املنتقلةِ خاللَ مادةٍ مَ والتَّخلخُ

عددُ مراتِ اهتزازِ جسمٍ ما   
خاللَ ثانيةٍ واحدةٍ.

درجةُ علوِّ الصوتِ   
ه، وترتبطُ معَ الرتددِ . أو انخفاضِ

املسافـةُ بـنيَ   
قمتـنيِ متتاليتـنيِ للموجةِ.

جزءٌ منْ موجاتِ         
ا  الضوءِ املتباينةِ التي يمكنُ مشاهدهتُ

بعدَ حتليلِهِ.

أجسامٌ تسمحُ بنفاذِ 
ا. معظمِ األشعةِ الضوئيةِ خالهلَ
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مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ التاريخُ   االسمُ   

 
ني علَى ملءِ الفراغاتِ اآلتية: أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

   
ا يؤدّي إلى تكوينِ مناطقَ تحتوي علَى عددٍ كبيرٍ منَ الجزيئاتِ في أيِّ مادةٍ . ١ ما يُصدرُ جسمٌ صوتً  عندَ

ى     تخلخالت    . ى     تضاغطات    ، ومناطقَ أخر تحتوي على عددٍ قليلٍ منَ الجزيئاتِ تُسمَّ تُسمَّ
ى سلسلةُ التضاغطاتِ والتخلخالتِ التي تنتقلُ في أيِّ وسطٍ     موجةَ الصوتِ    .. ٢ تُسمَّ
٣ . . تتذبذبُ األمواجُ الصوتيَّةُ في     نفس اتجاه     انتقالِ الطاقةِ

   
ةٍ.. ٤ ال ينتقلُ الصوتُ في     الفراغ    ، وهو عبارةٌ عن منطقةٍ ال تحتوي على مادَّ
ينتقلُ الصوتُ بسرعةٍ أكبرَ في     األجسام الصلبة    ، وبسرعةٍ أقلَّ في السوائلِ و     الغازات    .. ٥
ما تصطدمُ . ٦ ما تصطدمُ أمواجُ الصوتِ بأجسـامٍ خشـنةٍ وليِّنةٍ فإنَّ الكثيرَ منها        يُمتص        ، وعندَ  عندَ

 . بأجسامٍ معتمةٍ مسطَّحةٍ ومصقولةٍ فإنَّ الكثيرَ منها ينعكسُ
ى هذهِ العمليّةُ     التذبذب    .. ٧ عندَ ضربِ وترٍ مشدودٍ فإنَّه يهتزُّ إلى أعلى وإلى أسفل، وتُسمَّ

   
تها        .. ٨ دُ األمواجِ الصوتيّةِ ازدادتْ       حدّ كلَّما ازدادَ تردُّ
ه     منخفض    . . ٩ دُ ا الصوتُ الغليظُ فتردُّ ، أمّ ه عالٍ دُ الصوتُ الرفيعُ تردُّ

دِ بسببِ حركتِنا مقتربينَ أو مبتعدينَ عنِ الموجةِ ظاهرةَ    دوبلر     .. ١٠ ى التغيرُ في التردِّ يُسمَّ

     
   



مفرداتُ الدرسِ التاريخُ   االسمُ   

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ





 

         الوسط            مادةٌ ينتقلُ الصوتُ خاللَها.. ١
٢ .. ها بسطحٍ مستوٍ صلبٍ      االنعكاس          ارتدادُ األمواجِ الصوتيةِ عندَ اصطدامِ
٣ .. اتِ اهتزازِ جسمٍ ما خاللَ ثانيةٍ          التردد             عددُ مرَّ
٤ ..             التذبذب      اهتزازُ وترٍ مشدودٍ إلى أعلَى وإلَى أسفلَ
        الصد           تكرارُ سماعِ الصوتِ بسببِ انعكاسِ الموجاتِ الصوتيةِ عنْ سطحٍ ما.. ٥
ا أو غليظًا.. ٦ دُ ما إذا كانَ الصوتُ رفيعً        الحدة              صفةٌ للصوتِ تحدِّ
      الفراغ                الفضاءُ الذي ال يحتوي على مادةٍ.. ٧
٨ ..  االمتصاص           عمليةُ نقلِ الطاقةِ إلى سطحٍ ما، عندَ اختفاءِ موجةٍ فيهِ
  الموجة الصوتية  سلسلةٌ منَ التضاغطاتِ والتخلخالتِ التي تنتقلُ في وسطٍ ما.. ٩

     
   



التاريخُ   االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ

 
: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ التاليةَ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممّ

، وعندئذٍ يبدأُ الهواءُ  كُ إلى األمامِ وإلى الخلفِ فـي الهواءِ المحيطِ بـهِ مـا يهتزُّ جسـمٌ فإنَّـه يتحرّ عندَ

ما تبتعدُ جزيئاتُه  ما تقتربُ جزيئاتُه، و       تخلخالت       عندَ ا       تضاغطات       عندَ نً في االهتزازِ مكوِّ

ى      موجـة الصوت     .  . وحركـةُ التضاغطـاتِ والتخلخالتِ في وسـطٍ ما تُسـمَّ هـا عـنْ بعـضٍ بعضُ

دِ العالي لهُ  وعـددُ التضاغطـاتِ والتخلخـالتِ فـي الثانيةِ يُعرفُ بــِ      التردد     . والصوتُ ذو التـردُّ

. ة                عاليـةٌ حـدّ

. والصوتُ ال ينتقلُ في الفراغ.  ه منخفضٌ دُ ا الصوتُ    الغليظ    فتردُّ ، أمّ دٌ عالٍ والصـوتُ الرفيـعُ لهُ تردُّ

ما تصطدمُ األمواجُ الصوتيَّةُ بسطحٍ ليِّنٍ  وإذا اصطدمَ بجسمٍ صلبٍ أملسَ فإنَّه       ينعكس   ، ولكنْ عندَ

 . خشـنٍ فإنَّ معظمَ طاقتِها تُمتصُّ

  




    

االسمُ   أقرأُ الصورةَ

   
ى "تأثيرَ دوبلر"، وهي تـؤدّي إلى تغييرِ   ، وتسـبّبُ حركـةُ القطارِ ظاهرةً تُسـمّ هُ ارتَ يطلـقُ هذا القطارُ صفّ

. بعض خصائص الصوتِ

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

ما تأثيرُ دوبلر؟. ١
تغير في تردد الصوت الظاهري، وسببه 

االقتراب من مصدر الموجة الصوتية أو 

االبتعاد عنها . 

مـا أقتـربُ منْ قطـارٍ متحـركٍ ترتفعُ . ٢ عندَ

؟ . فما سببُ ذلكَ ةُ الصوتِ حدّ
يزداد تردد الصوت الظاهري عندما نقترب من

 قطار متحرك، لذا ترتفع حدة الصوت.

في أيِّ حالةٍ أسمع "تأثيرَ دوبلر"  بوضوحٍ . ٣

: عنـدَ طيرانِ طائرةٍ فوقـي، أو مرورِ  أكثرَ

ا؟  ا منبّهً دراجةٍ هوائيّةٍ بجانبي تطلقُ صوتً

حُ إجابتي.  أوضّ
أسمع ظاهرة تأثير دوبلر عندما تمر طائرة من 

فوقي؛ ألن السرعة العالية هي التي ستغير حدة الصوت الظاهرية 

ليتم سماعها.
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ـح كيف ينشـأ الصـوت، وكيـف ينتقل يف  � يوضِّ
األوساط.

ة  � نها الرتدد، وحدّ د خصائص الصوت ويضمِّ دِّ  حيُ
الصوت، والصد، والتضاغط، والتخلخل.

ف انتقال الصوت وانعكاسه وتأثري دوبلر �  يصِ

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

www.obeikaneducation.com :ارجع إلى      
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لِ اختبارُ الدرسِ األوّ

            

يبيـنُ الجـدولُ التالـي مقارنـةً بيـنَ سـرعةِ . ١
: الصوتِ في أوساطٍ مختلفةٍ

ةُ سرعةُ الصوتِالمادّ
كبيرةٌصلبةٌ

متوسطةٌسائلةٌ

قليلةٌغازيةٌ

ال ينتقلُ الصوتُ في الفراغِفراغٌ

ينتقلُ الصوتُ بسرعةٍ أكبرَ في:
قضبان النحاسأ. 

الماءِب. 

الهواءِج. 

الفضاءِ الخارجيِّد. 

مبدأُ عملِ أجهزةِ السونارِ هو:. ٢
.أ.  مرورُ موجاتِ الصوتِ في الجسمِ

.ب.  زيادةُ سرعةِ الصوتِ في الموادِّ المختلفةِ

.ج.   تحديدُ موقعِ األجسامِ في الفضاءِ الخارجيِّ

. د.   ارتدادُ موجاتِ الصوتِ عنِ الجسمِ

ةُ الصوتِ على: . ٣ دّ تعتمدُ حِ
دِأ.  التردّ

االمتصاصِب. 

الصدج. 

االنعكاسِ د. 

 هو:. ٤ دَ الصَّ
.أ.  امتصاصُ موجاتِ الصوتِ

.ب.  ه بحاجزٍ انكسارُ الصوتِ خاللَ مرورِ

.ج.  تكرارُ سماعِ الصوتِ المنعكسِ عنْ حاجزٍ

.د.   اهتزازُ الجسمِ

؟ . ما إمكانيّةُ استعمالِ أجهزةِ السونارِ على اليابسةِ التفكيرُ الناقدُ
ينتقـل الصوت بسـرعات مختلفة خـالل المواد المختلفة؛ لذا يمكن اسـتعمال السـونار لتحديد بعض 

معالم باطن األرض مثل الكهوف، وتحديد مواقع الغازات الطبيعية والنفط. 








 
، أم   هـلْ أسـمعُ صوتَ المذيـاعِ بشـكلٍ أفضلَ عبرَ الهـواءِ  

؟ ، أم الخشبِ الماءِ

 

  ، ثم أضعُ أذني على الجهةِ األُخرَ  أضعُ المذياعَ على طاولةٍ خشبيةٍ

. أسجلُ مالحظاتي. للطاولةِ وأستمعُ إلى المذياعِ

االذن مالصقة الوسط
الناقل للوسط 

األذن بعيدة عن 
الناقل الترتيبالوسط 

الهواء

الماء

الطاولة)  ) الخشب 

. هلْ   للكيسِ ، وأضعـهُ بجانبِ أذني، ثم أضعُ المذياعَ في الجهـةِ األخرَ ـا بالسـتيكيًّا بالماءِ  أمألُ كيسً

.هلْ  دُ الكيسَ عنْ أذني وأسـتمعُ إلى صـوتِ المذياعِ عبرَ الهواءِ ؟ أُبعِ صـوتُ المذياعِ عال ٍأم منخفضٌ

؟ أُسجلُ مالحظاتِي. صوتُ المذياعِ اآلن عالٍ أم منخفضٌ

 ، ، الهواءِ  أُرتـبُ األوسـاطَ التاليةَ من الـرديءِ إلى الجيدِ بحسـبِ قدرتِها على نقلِ الصوتِ : الخشـبِ

. الماءِ

. ما ترتيبُ الفلين منْ  ، ولكنَّها أكبرُ منْ كثافةِ الهواءِ   كثافةُ الفلِّينِ أقلُّ منْ كثافةِ الخشبِ أو الماءِ

؟ حيثُ قدرتُه على نقلِ الصوتِ
 

  مذياعٍ• 
كيسٍ بالستيكيٍّ• 

طاولةٍ خشبيةٍ• 

ماءٍ• 

  



    




    

ن فرضيةً أكوّ
الصوتُ  ا  هذَ يعتمدُ  كيفَ   . صوتٌ ينتجُ  المطاطيَّ  الوترَ  أضربُ  ما  عندَ

ا يلِي «إذا  ؟ أكتبُ إجابتي علَى شكلِ فرضيةٍ كمَ على طريقةِ ضربِي للوترِ

. «.......... ازدادتِ القوةُ التي أضربُ بها الوترَ فإنَّ الصوتَ
 

 

أختبرُ فرضيتي

ا  ا وترً نُ موجاتٍ صوتيةً مسـتخدمً ي نظارةً .أكـوِّ  أرتـدِ    

ا في أسفلِ  قبًا صغيرً . أعملُ ثَ مطاطيًّا، كما هوَ مبينٌ في الشكلِ

. أربطُ أحد طرفي الوترِ بنكاشةِ  الكأسِ باستعمالِ عود أسنانٍ

، ثـم أدخلُ نكاشـةَ األسـنانِ إلى الـكأسِ منْ خاللِ  األسـنانِ

الثقبِ وأربطُ الطرفَ اآلخرَ للوترِ المطاطيِّ في المسطرةِ، ثم 

. ا الشريطَ الالصقَ أثبتُ المسطرةَ في الكأسِ مستخدمً

، بينَما أضـربُ الوترَ   يـديَّ  أُمسـكُ الـكأسَ بإحدَ  

؟ أسجلُ مالحظاتي. ا أسمعُ وأالحظُ . ماذَ باليدِ األخرَ
 

 

نظاراتٍ• 
وترٍ مطاطيٍّ• 
كأسٍ ورقيةٍ • 
عودِ أسنانٍ• 
مسطرةٍ خشبيةٍ أو • 

بالستيكيةٍ
شريطٍ الصقٍ• 
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كتابةٌ علميةٌ التاريخُ   االسمُ   

   

  أكتبُ عن 
؟ أَكتبُ قصةً شخصيةً  ؟ أي صوتٍ سـمعتُ صداهُ  صوتٍ قصة شـخصية: هلْ سمعتُ صدَ

ا. حولَ التجربةِ التي مررتُ بهَ

  

 

 : أستخدمُ المخططَ أدناهُ للتخطيطِ لتجربتي الذاتيةِ

ٍذهبت في نزهة إلى واد

 ٍصرخت بصوت عال

 
ا ندائي سمعت الصد مرددً

ستختلفُ إجاباتُ الطالبِ

 

ا تخيّلها. أرتّبُ األحداثَ بحسبِ تسلسلِها؛ وذلكَ بكتابةِ رقمِ ١  كتبَ صديقي ٣ فقراتٍ تتضمنُ أحداثً
فُ  ، والرقمَ ٢ أمامَ الحدثِ التالي، والرقمَ ٣ أمامَ الجملةِ التي تَصِ فُ الحدثَ األولَ أمامَ الجملةِ التي تَصِ

، فيما يلي: الحدثَ األخيرَ

: أحمد.. ١ ٢ صرختُ بصوتٍ عالٍ

دُ ندائِي: أحمد.. أحمد.. ٢ ردِّ درانِ الوادِي يُ ي عنْ جُ وِ  يرتدُّ نحْ ٣ سمعتُ الصدَ

٣ .. ١ مشيتُ إلى منتصفِ الوادي ووقفتُ أمامَ جدرانِهِ العاليةِ

     
   



التاريخُ   االسمُ   كتابةٌ علميةٌ

 

ا صيغةَ  لِ مسـتخدمً . أعيـدُ كتابةَ الجمَ ـيَ أنْ يَسـتخدمَ صيغةَ المتكلمِ ، ونسِ لَ التاليةَ كتـبَ أحمـدُ الجمَ
: المتكلمِ

١ ..  الصوتِ اندهشَ لسماعِ صدَ

اندهشت لسماع صد الصوت 

٢ .. شعرَ بالخوفِ عندَ سماعِ صوتٍ يطلبُ المساعدةَ

شعرت بالخوف عند سماع صوت يطلب المساعدة 

دُ كلمةَ "مساعدة".. ٣ في الحقيقةِ أنَّ الصوتَ كانَ صد صوتِهِ يردّ

في الحقيقة أن الصوت كان صد صوتي يردد كلمة "مساعدة". 

  

ي وعنِ  سِ . وأكتبُ شيئًا عنْ نفْ .. أبدأُ بجملةِ المقدمةِ باستخدامِ صيغةِ المتكلمِ أبدأُ كتابةَ تجربتِي الذاتيةِ
. المكانِ الذي كنتُ فيهِ

جمل محتملة: في يوم من األيام كنت في نزهة مع أصدقائي إلى وادٍ.  

. أكتبُ  ، وأبدأُ بجملـةِ المقدمةِ التي كتبتُها أعالهُ ا منفصلةً ، وأسـتخدمُ أوراقً اآلنَ أكتـبُ تجربتِي الذاتيةَ
 ، بةً بحسـبِ وقتِ حدوثِها. أسـتخدمُ كلماتٍ تعبِّـرُ عنِ التسلسـلِ الزمنيِّ األحداثَ التي مررتُ بها مرتَّ

. ، وفي النهايةِ ، بعدَ ذلكَ : في البدايةِ مثلَ

         
؟. ١ هلْ رويتُ أحداثَ القصةِ على لساني باستخدامِ صيغةِ المتكلمِ
؟. ٢ هلْ أستخدمُ كلماتٍ تَدلُّ على التسلسلِ الزمنيِّ لألحداثِ
حتُ أخطاءَ القواعدِ اللغويةِ والتهجئةِ وعالماتِ الترقيمِ جميعِها؟. ٣ هلْ صحّ







ـه انتبـاه الطـالب إلـى السـؤال المكتوب تحـت «أنظر  وجِّ
وأتساءل»، واسأل: 

مـا الذي تشـعر بـه إذا كنـت قريبًا من حاجـز الصوت؟  �
ا قد تؤدي  إجابات حمتملة: سأشـعر برتددات عاليـة جدًّ

إىل تلف سمعي.

اكتـب األفـكار علـى السـبورة، والحـظ أيَّ مفاهيـم غيـر 
صحيحة لد الطالب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

   


ح كيف ينشأ الصوت، وكيف ينتقل يف األوساط. �  يوضِّ

ة الصوت،  � نها الرتدد، وحدّ د خصائص الصوت ويضمِّ دِّ  حيُ
والصد، والتضاغط، والتخلخل.

ف انتقال الصوت وانعكاسه وتأثري دوبلر. �  يصِ

أوالً تقديم الدرس
← 

اطلب إلى الطالب مناقشة ما يعرفونه عن الصوت. اسأل:

مـا أمهية الصوت؟ إجابات حمتملة: من أجل سـامع األذان،  �
أو لسامع حتذير صفارات اإلنذار، أو لسامع املعلومات.

كيف تنشأ األصوات؟ تنشأ عند اهتزاز األجسام. �

كيف ينتقل الصوت من مكان إىل آخر؟ عن طريق املوجات  �
الصوتية.

اكتب إجابات الطالب على السبورة.

 

             
        

  

 


 ضـع أربـع كـؤوس متماثلـة على سـطح الطاولـة. امأل الـكأس األولى 
. انقر  ، والرابعة    ٤ _  ٥    ماءً ، والثالثة    ٣ _  ٥    مـاءً ، والثانيـة    ٢ _  ٥    ماءً بنسـبة   ١ _  ٥   مـاءً
طـرف كل كأس لتثبـت أن األصـوات الناتجـة عن اهتـزازات الكؤوس 

مختلفة. اسأل:

  د ارتفاع أو انخفاض الصوت الناتج عن كل كأس؟ كمية ما الذي حيدِّ
املاء فيها.

  أقل كمية فيها  التي  الكأس  نتج عنها أخفض صوت؟  الكؤوس  أي 
من املاء.

  أي الكؤوس نتج عنها أعىل صوت؟ الكأس التي فيها أكرب كمية من
املاء.







اختر أماكن آمنة داخل المختبر؛ حيث يُمكن 
للطـالب صنـع نماذجهم. اطلـب إليهـم اسـتخدام النظارات 

عها. الواقية لحماية أعينهم من انفالت األوتار وتقطّ

 يسـاعد هـذا النشـاط الطالب علـى التوصـل إلى أن 
نتج  نتـج الصوت. ويوضحـون أن زيادة التـردد تُ االهتـزازات تُ

أصواتًا عالية وصاخبة.


 فرضية محتملـة: إذا ازدادت القوة التي نضرب  

بها الوتر، فإن الصوت الناتج يُصبح عاليًا وصاخبًا.

 يسمع الطالب الصوت، ويشاهدون اهتزاز الوتر. 

ا  نتـج صوتً ا   يالحـظ الطـالب أن ضـرب الوتر بقـوة كبيرة يُ نتـج صوتً   يالحـظ الطـالب أن ضـرب الوتر بقـوة كبيرة يُ
أعلى من ضربه بقوة قليلة.

ـح الطالب مـا إذا كانـت فرضيتهم   يوضِّ   
صحيحـة أم ال. إذا لـم تكن كذلـك، فعليهـم أن يوضحوا 

عاتهم؟ لماذا اختلفت نتائجهم عن توقّ

نقـل  مـن خـالل  الصـوت  الوتريـة  اآللـة  نتـج  تُ   
ك بدورها  اهتـزازات الوتر المطاطي إلى الـكأس التي تحرّ

الهواء الموجود حولها.


ا  سيجد الطالب أن السلك المشدود والوتر القصير يصدر صوتً

ا أقل حدة. أكثر حدة. أما الوتر الطويل فينتج صوتً


مـا الذي يغيِّـر حدة صوت البوق؟ اطلب إلـى الطالب التفكير 
في سـؤال يبيِّـن كيفية عمل أصـوات مختلفة باسـتخدام علب 
مشروبات غازية. اطلب إليهم تصميم تجربة وتنفيذها لإلجابة 

عن السؤال.

 •
 • 
 • 
 •  
 •    


 • 

      

 
          
        

    

 
          
         
           
         

      

         
     

           
      

 
        
        

    

 
             

          





 

 مجموعات صغيرة ٢٥ دقيقة

م التقدير التالي لتقويم أداء الطالب: لَّ يستخدم سُ

د فيها العالقة بين قوة شـد الوتر    (١) يكتـب فرضيـة يحـدِّ
ة الصوت.  وحدّ

(٢) يأخذ في الحسبان احتياطات السالمة في المختبر. 
ذ خطوات العمل الالزمة الختبار الفرضية.  (٣) ينفِّ

ـر فـي ضـوء المالحظات مـا إذا كانـت البيانات  (٤) يفسِّ
تدعم فرضيته أم ال.

ذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.  ينفِّ
ذ مهمتين بصورة صحيحة.  ينفِّ

ذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.  ينفِّ







ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلب إلى الطالب النظر إلى الصورة، وتوقع 
ما يتعلمونه في هذا الدرس.

 اقرأ مفردات الدرس بصوت مسـموع، واطلب إلى 
ل إجاباتهم على  الطـالب إعطـاء تعريف لـكل مفـردة، وسـجّ

السبورة.

اطلب إلى الطالب إجابة أسـئلة المخطـط التمهيدي للدرس 
الـواردة فـي كتاب تنمية مهـارات القراءة والكتابـة. ثم اطلب 
إليهـم مراجعة إجاباتهم وتعديلها بعد االنتهاء من دراسـة كل 

عنوان رئيس في الدرس.
 

تعبئـة  الطـالب  إلـى  اطلـب 
م التخطيطي ١٥بعد قراءة صفحتين من الدرس. يُمكنهم  المنظّ

االستعانة بأسئلة «أختبر نفسي»؛ للتمييز بين الحقيقة والرأي.


← 

اطلب إلى الطالب التفكير في أصوات مختلفة. ثم اسأل:

ما مصدر الصوت بشكل عام ؟ اهتزاز األشياء. �

ن سـمع الصوت؟  اطرق بيدك على سـطح الطاولة، واسـأل: مَ
ثم اسأل:

كيف ينتقل الصوت إىل آذانكم؟ االهتزاز نشأ عنه  موجات  �
صوتية انتقلت حتى وصلت إىل األذن.

كيف تنشأ مجيع هذه األصوات؟ تنشأ من اهتزازات. �

ثم اطلب إىل الطالب ذِكر بعض مصادر األصوات، واسأل: �

نتج  � مـا الذي تتشـابه فيه هـذه املصـادر؟ مجيعها هتتز لكـي تُ
أصواتًا.

ما الذي يُسـبب االختالف بني األصوات؟ إجابات حمتملة:  �
نوع املـادة املهتزة، كميـة املادة املهتزة، انتظـام االهتزازات، 

شدة االهتزازات.

حقيقةٌ                رأيٌ

   ←

  

     ←


 
 




  


  
  ←

 

      
  عنـدَ ضربِ وترٍ مشـدودٍ فإنَّـه يهتزُّ ويتحركُ إلـى أعلَى وإلى 
. ونتيجةً الهتـزازِ الوترِ  بَ ى هذهِ العمليـةُ التذبذُ . تسـمَّ أسـفلَ
 . كُ الوسـطَ المحيطَ بها، وهـوَ الهواءُ ه وتحـرِّ كُ جزيئاتُ تتحـرَّ
؛  ينقـلُ الهواءُ هـذهِ االهتـزازاتِ إلـى آذانِنا، فنسـمعُ الصوتَ

. ا اهتزازاتٌ هَ فجميعُ األصواتِ منشؤُ

هل الحظتُ اهتزازَ األجسـامِ القريبةِ منْ مِذياعٍ يعملُ بصوتٍ 
؟ ما الذي يسـبِّبُ اهتـزازَ األجسـامِ إِذا كانَ هناكَ صوتٌ  عـالٍ

ا؟  عالٍ قريبٌ منهَ

رُ جسـمٌ مـا صوتًـا فإنَّـه يهتـزُّ إِلـى األمـامِ وإلى  مـا يُصـدِ عندَ
بُ  اعةِ مكبرِ الصوتِ مثالً  يُسـبِّ .إنَّ اهتزازَ غشـاءِ سـمَّ الخلفِ
ا  ها، ممَّ ـمَّ ابتعادَ ، ثُ هـا إلى بعضٍ بَ جزيئاتِ الهواءِ بعضِ تقـارُ
ي على عددٍ كبيرٍ منَ  ي إلى تكوينِ مناطقَ في الهواءِ تحتوِ يـؤدِّ
ي على   تحتوِ ، ومناطقَ أخـرَ طـاتٍ ى تضاغُ الجزيئاتِ تسـمَّ

   
    
   





   



كيف تؤثر االهتزازات يف املادة من حوهلا؟ تُسـبِّب جتمع جزيئات هذه املادة  �
بعضها إىل بعض، ثم تعمل عىل انتشارها مبتعدة بعضها عن بعض.

ماذا تُسـمى املناطق التي حتتوي عىل جزيئات تفصل بينها مسـافات خمتلفة؟  �
التضاغطات والتخلخالت.


الموجـة الصوتية سلسـلة من التضاغطـات والتخلخـالت التي تحدث 
لجزيئـات الهـواء، وال يمكـن رؤيتهـا، ولكـن يمكـن إدراكهـا بجهـاز 
األوسلوسـكوب، الـذي يمكـن من خالله مشـاهدة تـردد الموجة على 

شاشة الجهاز.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية 
www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين 

شاشة الجهاز.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية 
www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين







← 

 اطلب إلى الطالب قراءة الصورة في الصفحة السابقة والصورة 
في هذه الصفحة. ثم اسأل:

كيـف تصل إلينا املوجات الصوتيـة التي تنتج عن اجلرس؟  �
إجابـات حمتملة: تنتـرش املوجات الصوتية خالل الوسـط، 
وهو اهلواء. تعمل املوجات الصوتية عىل حتريك الوسـط يف 

نفس اجتاه انتقال الطاقة.

ما الذي يتحرك عىل طول هذا النوع من املوجات؟ الطاقة. �

← 

التذبذب يعني االهتزاز.

ـح للطـالب أن الموجـة الصوتية نـوع من  موجـة صوتيـة وضِّ
الموجـات الطوليـة، حيث تهتز الموجـات الصوتية إلى األمام 
ـد لهم أن هـذه الموجات تنتقـل فقط خالل  وإلـى الخلف. أكّ
ح للطالب أن جزيئات  المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية. وضِّ

الوسط ال تغيِّر مواقعها في أثناء التخلخل واالنضغاط.

ر الطالب بالمعنى الشـائع لهذه الكلمة «شـيء بين  الوسـط ذكّ
اثنين»، واربطه بالمعنى العلمي لهذه الكلمة «المادة الموجودة 

بين مصدر الموجة واتجاه انتقالها».


 إجابات حمتملـة: رأي؛ ال أنصح ببناء املنازل • 

بالقرب من املطارات. (حقيقة)؛ إن األصوات الصادرة عن 
الطائرات تُسـبِّب اهتـزاز املنازل املجـاورة للمطار، ويمكن 

هلذه االهتزازات أن تدمر املنازل.

 إجابات حمتملة: عند مرور املوجات الصوتية • 
خالل أي منطقة يف الغرفة، فإن كثافة هذه املنطقة تزداد وتقل 
بشكل دوري؛ بسـبب مرور التضاغطات والتخلخالت من 

خالهلا.

              
      

            
     

 

. تنتقلُ  ى تخلخـالتٍ عـددٍ قليلٍ منَ الجزيئاتِ تسـمَّ
ها  التضاغطـاتُ والتخلخالتُ عبرَ الهـواءِ حاملةً معَ
كُ إلى  . وكلُّ منطقةٍ منَ الهـواءِ تتحرَّ الطاقـةَ الصوتيةَ
؛ فالصوتُ  األمـامِ وإلى الخلـفِ إنَّما هيَ تهتزُّ فقـطْ

  . كُ جزيئاتِ الهواءِ من مكانٍ إلى آخرَ اليحـرِّ
ى سلسـلةُ التضاغطاتِ والتخلخالتِ المنتقلةِ  تسـمَّ
ى المـادةُ التي  . وتسـمَّ ا  موجةً صوتيةً خـاللَ مـادةٍ مَ
ا. وتحمـلُ الموجاتُ  تنتقـلُ خاللَهـا الموجةُ وسـطً
الصوتيـةُ طاقةً مثـلَ جميع الموجـاتِ األخر.عندَ

انتقـالِ الموجـاتِ الصوتيـةِ خـاللَ وسـطٍ مـا تهتـزُّ 
ا، وال تنتقلُ معَ الطاقة مِنْ  نِهَ جزيئاتُ الوسطِ في أماكِ

. مكانٍ إلى آخرَ
تسـبِّبُ الموجـاتُ الصوتيةُ اهتزازَ الوسـطِ فـي اتجاهِ 
ى موجـاتُ الصوتِ  ـه؛ لـذا تسـمَّ انتقـالِ الطاقـةِ نفسِ

 . الموجاتِ الطوليةَ
ما تصطدمُ موجاتُ الصوتِ بجسمٍ ما يبدأُ الجسمُ  عندَ
. فإذا كانتِ  ؛ نتيجةً لطاقةِ الموجةِ الصوتيةِ في االهتزازِ
ها الموجـاتُ الصوتيةُ كبيـرةً فإنَّها  الطاقـةُ التـي تحملُ
، قد  ، ونسـمعُ أصواتًـا عاليـةً تسـبّبُ اهتـزازاتٍ قويـةً
ا يوضحُ كيفَ أنَّ األصواتَ  . وهذَ ا لألذنِ تحدثُ ضررً
الصـادرةَ عـنِ الطائراتِ أوْ آالتِ التسـجيلِ عالية وقد 
ا إذا كانتِ الطاقةُ قليلةً فتكونُ  تسبب اهتزازِ األطباقِِ أمَّ
. ها خافتةً ، واألصواتُ التي نسمعُ االهتزازاتُ ضعيفةً

   
  

. تنتقلُ  ى تخلخـالتٍ انتقـالِ الموجـاتِ الصوتيـةِ خـاللَ وسـطٍ مـا تهتـزُّ عـددٍ قليلٍ منَ الجزيئاتِ تسـمَّ

  
  
      





  

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

الموجة  مفهوم  توضيح  الطالب  إلى  دعـم إضــايف اطلب 

التضاغطات  يوضح  شكل  رسم  ثم  الخاصة،  بكلماتهم  الصوتية 
والتخلخالت لموجة صوتية في دفتر العلوم.

إثــــــراء اطلب إلى الطالب البحث في تأثير درجة حرارة 

ع الطالب على ابتكار طريقة  الهواء في سرعة انتقال الصوت خالله. شجّ
ما  يتبادلون  ثم  مختلفة.  حرارة  درجات  عند  الصوت  سرعة  لحساب 

توصلوا إليه من نتائج مع زمالئهم في الصف.








← 

رهم أن  راجع مـع الطالب كيف تنتقل الموجـات الصوتية. ذكّ
الموجات الصوتية سلسـلة من التضاغطات والتخلخالت. ثم 

اسأل: 

مـا الذي نحتاج إليه لنقل هذه التضاغطات والتخلخالت؟  �
نحتاج إىل وسط لنقل املوجات الصوتية.

مـا املادة التي يُمكن اسـتخدامها وسـطًا؟ عدة مـواد، فاملاء  �
ومعظـم  أوسـاطًا.  اسـتخدامهام  يُمكـن  مثـالً  واخلشـب 

األصوات التي نسمعها تصل إلينا عرب اهلواء.

هـل تنتقـل املوجـات الصوتيـة بالرسعـة نفسـها يف مجيـع  �
األوسـاط؟ ال، رسعـة املوجـات الصوتيـة أكـرب مـا يمكن 
يف املـواد الصلبة، ومتوسـطة الرسعة يف السـوائل، وأقل ما 

يمكن يف الغازات.

← 

من المفاهيم الشائعة غير الصحيحة أن االتصاالت التي تتم مع 
المركبة الفضائية تحملها الموجات الصوتية.

    ال ينتقل الصوت في الفضاء الخارجي؛ ألن 
الفضاء فراغ؛ لذا ال يوجد وسط لنقل الموجات الصوتية.

   
 هلْ نستطيعُ سماعَ أصواتٍ في الفضاءِ؟

، والفـراغُ منطقةٌ  نُ مـنْ فـراغٍ ال؛ ألنَّ الفضـاءَ يتكـوَّ
طٌ  زيئاتُ مادةٍ تقريبًا. أيْ ال يوجدُ وسَ دُ فيها جُ ال يوجَ
، لذا  ال تسـتطيعُ  لينتقـلَ الصوتُ خاللَـه في الفضاءِ
ـا  لْتَ مذياعً سـماعَ أيِّ صـوتٍ فيـه، حتَّـى لـو شـغَّ

بجانبِك.

ائِلةِ والغازيَّة.  ينتقلُ الصوتُ عبرَ الموادِّ الصلبةِ والسَّ
ـا يمكنُ فـي الموادِّ  وتكـونُ سـرعةُ الصـوتِ أكبرَ مَ
. تبلغُ سـرعةُ  الصلبـةِ، وأقـلَّ مـا يمكنُ في الغـازاتِ
الصوتِ في الحديدِ مثالً ٦٠٠٠متر في الثانيةِ تقـريبًا، 
ه فـي الهـواءِ ٣٤٣ م  في الثانيةِ.  فـي حـين تبلـغُ سرعـتُ

ويرجـعُ السـببُ فـي اختـالفِ سـرعةِ الصـوتِ في 
األوسـاطِ المختلفـةِ إلـى المسـافاتِ الفاصلـةِ بينَ 
الصوتيـةُ  الطاقـةُ  ا.وتنتقـلُ  لهَ نـةِ  المكوِّ الجزيئـاتِ 
؛ فالموادُّ  بسـببِ التصادمـاتِ بينَ جزيئـاتِ الوسـطِ
ها  ا بعضُ الصلبةُ مثالً تكونُ الجزيئـاتُ فيها قريبةً جدًّ
مُ بسـرعةٍ، لـذا تنقـلُ الصوتَ  ، وتتصـادَ مـنْ بعـضٍ
ا في الغازاتِ فتكونُ المسافاتُ بينَ  . أمَّ بشكلٍ سريعٍ

، ومن ثمَّ  ا أقلَّ ، لذا تكون تصادماتهُ الجزيئـاتِ كبيرةً
. تؤثِّرُ درجةُ  تكـونُ سـرعةُ انتقالِ الصـوتِ فيها أقـلَّ
. فمثالً  ـا فـي سـرعةِ انتقـالِ الصـوتِ الحـرارةِ أيضً
يعملُ الهـواءُ الدافئُ على نقلِ الصوتِ بسـرعةٍ أكبرَ 
؛ ألنَّ سـرعةَ جزيئاتِ الهواءِ الدافئِ  منَ الهواءِ الباردِ

. ، وعددَ التصادماتِ أكثرُ أكبرُ

ال ينتقـلُ الصـوتُ يف  
. الفضاءِ اخلارجيِّ

      
  

   

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

دعـم إضــايف إذا أُعطيت األوساط التالية: هواء، وماء، وحديد، 

تكون  أيّها  وفي  األكبر؟  هي  فيه  الصوتية  الموجات  سرعة  تكون  فأيّها 
في  الصوتية  الموجات  سرعة  األقل؟  هي  الصوتية  الموجات  سرعة 

الحديد أكبر ما يمكن، وفي الهواء أقل ما يمكن.
الطاقة  ل  تحوُّ لوصف  المستخدمة  الكلمة  إثــــــراء ما 

عندما تختفي الموجة في سطح ما؟ عندما تختفي الموجة في سطح ما 
. يُسمى هذا التحولُ االمتصاصَ







 يالحظ اختالف سرعة انتقال الصوت باختالف الوسط.

 مذياع، طاولة خشـبية، كيس بالستيكي حجمه 
نصف لتر مملوء بالماء.

ع أن أسمع الصوت أفضل خالل اخلشب.  أتوقَّ
  يسـتخدم النشـاط املذيـاع، ويمكـن اسـتخدام أي مصـدر      يسـتخدم النشـاط املذيـاع، ويمكـن اسـتخدام أي مصـدر    
ا ثابتًا، مثل دقات عقارب الساعة، وساعة املنبه. يُعطي صوتً

  صوت املذياع مع وجود كيس املاء أكرب من صوته عند إبعاد 
الكيس.

 هواء، ماء، خشب.
يكـون الفليـن بين الماء و الهـواء من حيث قدرته  
على نقـل الصوت. اطلب إلى الطالب إثبات اسـتنتاجهم 

من خالل تجربة إن أمكن ذلك.

← 

الفراغ منطقة ال يوجد فيها جزيئات مواد أو هواء.

ابتـالع  ـح للطـالب أن معنـى االمتصـاص  االمتصـاص وضِّ
شـيء وجمعه  في شـيء آخر، وعالقة المعنى اللغوي بمفهوم 
امتصـاص الصوت. اطلب إليهم اسـتخدام كلمة امتصاص في 

جملة تصف اختفاء موجات صوتية في سطح ما.

ـح للطـالب أن كلمـة انعـكاس تعنـي ارتـداد، أي ارتـداد  وضِّ
الموجات الصوتية عند اصطدامها بحاجز.

االنعـكاس وضح للطـالب ان االنعـكاس يعنـي االرتداد عن 
سـطح ما. وان انعكاس الصـوت هو ارتداد الموجات الصوتية 

عن سطح ما.

الصد اطلب إلى الطـالب التمييز بين مفهوم الصد (تكرار 
سـماع الصوت بسـبب انعكاس الموجات الصوتيـة) ومفهوم 

الصدأ (بمعنى تأكسد الحديد).

  جمموعات صغرية      ١٥ دقيقة

التغيراتُ التي تحدثُ للصوتِ عندَ انتقالِه
، سميكةٌ  يُسـتخدمُ في الغرفِ العازلةِ للصوتِ موادُّ لينةٌ
، تعملُ علـى امتصـاصِ الطاقةِ  وغيـرُ منتظمـةِ الشـكلِ
. فاالمتصاصُ هو عمليةُ نقلِ الطاقةِ إلى سطحٍ  الصوتيةِ
لُ الموجاتُ  مـا عنـدَ اختفـاءِ موجةٍ فيـهِ؛ حيـثُ تتحـوَّ
. الممتصةُ إلى طاقةٍ حركيةٍ أو حراريةٍ في ذلكَ السطحِ

؟ دَ تَ عنِ الصَّ هلْ سمعْ

ا تصطدمُ الموجاتُ الصوتيةُ بسطحٍ مستوٍ صلبٍ  مَ  عندَ
. واالنعكاسُ  ، أيْ تنعكسُ أكبرَ من طاقِتها فإنَّها ترتدُّ عنهُ
  دَ ا الصَّ ا. أمَّ طحٍ مَ هوَ ارتدادُ الموجاتِ الصوتيةِ عنْ سَ
فهوَ تكرارُ سـماعِ الصوتِ بسـببِ انعكاسِ الموجاتِ 
الصوتيةِ. عندَ حدوثِ انعكاسٍ للموجاتِ الصوتيةِ عنْ 
، وتعتمدُ  ا منها يحـدثُ له امتصاصٌ ا فإنَّ جزءً سـطحٍ مَ
. لذا ال يكونُ علوُّ  كميةُ هذا الجزءِ على طبيعةِ السـطحِ

  .  بنفسِ علوُّ الصوتِ األصليِّ دَ الصَّ

 
             

    
      
     

  
     
      
     
   
    
      
   

       
   

        
     
        
              

     

     

 
      
      

     

          
      

      

  

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

يضعون  وهم  يتحدثوا  أن  الطالب  إلى  دعـم إضــايف اطلب 

أصابعهم على حناجرهم. يجب أن يشعروا باهتزاز الحبل الصوتي.
مركزها  في  وضع  غرفة  ح  يوضِّ ا  مخططً إثــــــراء ارسم 

ا صوتية تنعكس عن أحد الجدران وتُمتص  مصدر صوتي يُصدر أمواجً
ح األجزاء على المخطط. من الجدار اآلخر. وضِّ

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

يضعون  وهم  يتحدثوا  أن  الطالب  إلى  دعـم إضــايف اطلب 

أصابعهم على حناجرهم. يجب أن يشعروا باهتزاز الحبل الصوتي.
مركزها  في  وضع  غرفة  ح  يوضِّ ا  مخططً إثــــــراء ارسم 

ا صوتية تنعكس عن أحد الجدران وتُمتص  مصدر صوتي يُصدر أمواجً
ح األجزاء على المخطط. من الجدار اآلخر. وضِّ


 احلقيقـة: الصـد أخفـض مـن الصوت األصـيل. الرأي: • 

الصد خميف.

 رسعة الصوت يف املواد الصلبة أكرب من رسعته يف الغازات؛ • 
لـذا فـإن اسـتامعك للصوت مـن خـالل األرض الصلبة يُمكنك من سـامع 

الصوت برسعة أكرب من رسعة سامعك له من خالل اهلواء.







 
← 

ناقش الطالب  حول خصائص الصوت. اسأل: 

ا أو  � مـا املصطلح الـذي نسـتخدمه لوصـف الصـوت رفيعً
ة الصوت. غليظًا؟ حدّ

أي خصائص الصوت حتدد حدته؟ تردده. �

ما الرتدد؟ الرتدد هو عدد التضاغطات أو التخلخالت- يف  �
املوجة- التي تنتج يف ثانية واحدة.

ما وحدة قياس الرتدد؟ دورة لكل ثانية أو هرتز. �

← 

 اطلب إلى الطالب النظـر إلى الصورة والمخطط الموضحين 
في صفحة ١٦٠. ثم اسأل:

مـا املعلومات التي يُظهرهـا لنا املخطط عن الرتدد؟ يف حالة  �
ا، وهذا  الـرتددات العالية تكـون التضاغطات متقاربـة جدًّ

يعني أن عدد االهتزازات يف الثانية الواحدة كبري.

؟ له أحبـال صوتية  � ملـاذا يكون صـوت الطفل ذا تـردد عالٍ
قصرية.

   
ا بينهما.  ، تجدُ اختالفً عندما تسمعُ صوتَ امرأةِ أوْ رجلٍ

؟ ما الذي يميزُ صوتَ المرأةِ عنِ الرجلِ

لُ إلى أذنِك تختلفُ في  الموجـاتُ الصوتيةُ التي تَصِ
. فـي الحالـةِ األولَى تقتـربُ التضاغطاتُ  الحالتيـنِ
ها.  دُ ، أيْ يـزدادُ تردُّ ها منْ بعضٍ والتخلخـالتُ بعضُ
ـا خاللَ ثانيةٍ  دُ هوَ عددُ مراتِ اهتزازِ جسـمٍ مَ والتـردُّ
رتـز. ويتـمُّ التمييـزُ بينَ  ـه الهِ وحـدةُ قياسِ واحـدةٍ، وَ

تِها. وحـدةُ الصوتِ صفةٌ  األصـواتِ منْ خـاللِ حدَّ
ـا، وهـي  ـا أَمْ غليظً دُ مـا إذا كانَ رفيعً للصـوتِ تحـدِّ

دهُ  ؛ فالصـوتُ الرفيعُ تردُّ دِ الصوتِ تعتمـدُ على  تـردُّ
. ه منخفضٌ دُ ا الصوتُ الغليظُ فتردُّ ، أمَّ عالٍ

ه طريقتانِ مختلفتـانِ لوصفِ  دُ ةُ الصـوتِ وتـردُّ حـدَّ
. فحـدةُ الصـوتِ هيَ طريقـةُ تمييـزِ األذنِ  الصـوتِ
موجـةِ  فـيِ  التضاغطـاتِ  بعـددِ  وترتبـطُ   . للتـرددِ

. ، ولكنَّها تختلفُ عنِ الترددِ الصوتِ

       
   

    

       
   
       
   
       

    

    
   

    

   

ـح للطـالب مفهـوم حـدة الصـوت، واكتـب معناها على  مفـردات وضِّ
السـبورة. اطلـب إلى الطـالب قراءة (حـدة الصـوت) ومعناها بصوت 
ا أو  د مـا إذا كان الصـوت رفيعً ة الصـوت تُحدِّ ـد لهـم أن حدّ مرتفـع. أكِّ

ا. غليظً

مستو مبتدئ يميِّـز الطالب بين أصوات مختلفة من حيث علو 
 أو انخفـاض حدتهـا، وذلـك عند تشـغيل آلـة تسـجيل أو أي آلة أخر

تُصدر صوتًا.

ة الصوت ألصـوات مختلفة  ف الطـالب حدّ مستو عادي يصِ
باستعمال عبارات أو جمل قصيرة.

ة الصوت ألصـوات مختلفة  ف الطـالب حدّ مستو متقدم يصِ
باستعمال جمل تامة.







← 

اهتـزازات موجـة الصـوت لهـا  ـح للطـالب أن  التـردد وضّ
نمـط متكـرر يمكـن رؤيتـه باسـتخدام أجهـزة خاصـة مثـل 

األوسلوسكوب.

ح للطالب المعنى العلمي لحـدة الصــوت. حدة الصوت وضّ

«حـدة الصـوت لهـا عالقـة بالتـردد، وهـي تحـدد مـا إذا كان 
ا.  ا أو غليظً الصوت رفيعً

← 

اطلب إلى الطالب النظر إلى الصورة في صفحة ١٦١. ثم اسأل:

كيـف تقارن اتجـاه حركة الموجات الصوتية التي تسـمعها في 
اتجاه حركة سيارة إسعاف مقتربة منك؟ إجابة محتملة: حركة 
الموجـات الصوتية وحركـة القطار المقترب منـي تكونان في 

االتجاه نفسه.



ة صـوت صافرة القطار أعىل من حدهتا الطبيعية؛   حدّ
بسبب حركة القطار يف اجتاهك. ويُعدُّ هذا مثاالً عىل تأثري دوبلر.


 احلقيقة: األصوات العالية هتز األذن برسعة • 

كبرية. الرأي: األصوات العالية مزعجة.

 يمكننـي تغيري حدة صويت من خالل شـد • 
أحبـايل الصوتية أو إرخائها. عندما تشـد األحبال الصوتية، 
فإن حدة الصوت تزداد، أما عند إرخائها، فإن حدة الصوت 

. تقلّ

      
لزيـادةِ حـدةِ الصـوتِ نعمـلُ علـى زيـادةِ عـددِ 
هـا فـي الثانيـةِ الواحـدةِ.  االهتـزازاتِ التـي يعملُ
ه.  نسـتطيعُ زيادةَ ترددِ الصوتِ بالتحركِ في اتجاهِ
نَا فـي اتجاهِ الموجةِ فإنَّنا نسـمعُ  كْ ؟ إذا تحرَّ كيـفَ
ا ثابتينِ دونَ  ا لَـو بقينَ التضاغطاتِ بسـرعةٍ أكبرَ ممَّ
نَا مبتعدينَ عنها فإنَّ التضاغطاتِ  كْ حركةٍ. وإذا تحرَّ

. ا ثابِتِينَ ا لوْ بقينَ تصلُ إلى أذنِكَ أبطأَ ممَّ

بينَ أو  دِ بسـببِ حركتِنا مقترِ رُ في التردُّ ى التغيُّ يُسـمَّ
. ينَ عنِ الموجةِ تأثيرَ دوبلرَ مبتعدِ

       
             

       
            

 

 

     
   

        
 



  

ا ملبدأ الفروق الفردية من  تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف ما الذي يحدث لتردد الصوت عندما تزداد حدته؟ 

يزداد التردد.

إثــــــراء لمـاذا تكـون سـرعة انتقـال الصـوت فـي المواد 

الصلبة أكبر من سـرعة انتقاله في الغـازات؟ ألن جزيئات المادة الصلبة 
متقاربة، مما يسمح لطاقة الموجة باالنتقال خاللها بسرعة كبيرة.








← 

ر الطالب أن الصوت ينتقل على شكل موجات. واسأل:  ذكّ

مـاذا حيـدث للموجـات الصوتيـة عنـد اصطدامها بجسـم  �
صلب؟ تنعكس املوجات.

� .ماذا نسمي املوجات الصوتية املنعكسة؟ الصد

مـا احليوانـات التـي تسـتخدم الصـد إلجيـاد طعامهـا؟  �
اخلفافيش، واحليتان، والدالفني.

ما اسـم اجلهاز الذي يسـتخدم املوجات الصوتية املنعكسـة  �
لتحديد موقع األجسام وبُعدها؟ السونار.

← 

 اطلـب إلى الطـالب النظر إلـى الصورة في صفحـة ١٦٢. ثم 
اسأل: 

كيـف يُمكن للخفافيش حتديد موقـع احلرشات يف الظالم؟  �
ـا ترتد عن احلـرشات عائدة إليها.  تُصـدر اخلفافيش أصواتً
ويتبـع اخلفـاش مسـار املوجـات الصوتيـة لتحديـد موقـع 

احلرشة.

← 

راجـع مفـردات الدرس، وكلّـف الطالب العمـل يف جمموعات 
لتنفيـذ نشـاط مفـردات الدرس الـوارد يف كتاب تنميـة مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائط مفاهيميـة للربط بني مفردات 

الدرس مجيعها.


 الصوتِ •   تسـتخدمُ الدالفـنيُ واحليتان صدَ

. الدالفـنيُ واحليتـانُ أذكى مـن املخلوقاتِ  لتحديـدِ املواقـعِ
؟ ام رأيٌ البحريةِ األخر. أيُّ هاتنيِ العبارتنيِ حقيقةٌ وأهيُّ

 تنتقل املوجات الصوتية خالل اليابسـة كام • 
ا يف املاء؛ لذا يمكن استخدام السونار عىل اليابسة.  تنتقل أيضً
ويسـتخدم جهاز املوجـات الصوتية يف الطـب، ومبدأ عمله 

مشابه لعمل السونار.

       
     
       

            
 

 

   
اشُ مثالً يرسـلُ  فَّ . فالخُ  فوائدُ مهمةٌ ـدَ للصَّ
  ه الصدَ أصواتًـا ترتدُّ عنْ فريسـتِه، فيرشـدُ
ى عمليةُ إيجـادِ الطعامِ أوْ  إلـى مكانِها. تسـمَّ
ه الطريقةِ تحديـدَ الموقعِ   بهـذِ أشـياءَ أخـرَ
الحيتـانُ  تَسـتخدمُ   . الصـدَ باسـتخدامِ 
ه الطريقةَ لتحديدِ طريقِها  ا هذِ والدالفينُ أيضً
رَ العلماءُ  والحصـولِ على الغـذاءِ. وقد طـوَّ
) تَسـتخدمُ هـذهِ الطريقـةُ  ـونَارَ أجهـزةً (السُّ

لتحديدِ مواقعِ األجسامِ تحتَ الماءِ.

    
  

       
   

   


اطلـب إلى الطـالب اسـتخدام المجـالت، والكتب،  واإلنترنـت، وأية 
مصـادر أخر للعلوم؛ لتعـرف األدوات المسـتخدمة لحماية األذن من 
الضوضـاء وأماكن اسـتخدامها كالمطـارات والمصانـع. واطلب إليهم 

تلخيص نتائجهم في تقرير، وعرضه على زمالئهم.







← 

 تردد. 

  


ال يكون الصوت الناتج عن 
المكنسـة الكهربائية عاليًا 

ر سمعك. إلى درجة تدمِّ

استخدام سدادات األذن 
غير ضروري عند تشغيل 

المكنسة الكهربائية.

   يمكنـك إصدار أصـوات مختلفة، وذلك من خالل شـد    يمكنـك إصدار أصـوات مختلفة، وذلك من خالل شـد 
قطعـة المطـاط وإرخائهـا. أو تغييـر قـوة الضـرب على 

القطعة المطاطية.

 (ب). الحديد. 

  (ج). تنعكس.

مـن  سلسـلة  الصـوت  موجـات       

التضاغطـات والتخلخـالت، تنقل في أوسـاط مختلفة، 
ا  د ما إذا كان الصوت رفيعً ومن خصائصه الحدة التي تحدِّ

ا. ولها عالقة بالتردد. أو غليظً

        
العمق = ٧٠٠×٤ =٢٨٠٠ م

      
رسـم نمـوذج يبيِّـن جزيئـات الهـواء فـي حالتـي التخلخـل 

واالنضغاط.

ثالثًا: خامتة الدرس


← 

اطلـب إلـى الطـالب النظـر فـي صـور الـدرس وملخصاتها؛ 
لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس.

    
لمزيـد مـن التعليمات حـول المطويات، انظـر الصفحات في 

نهاية هذا الدليل.
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ح   اطلب إلى الطالب رسـم موجة صوتيـة واحدة توضِّ
ة مرتفعة. تردد صوت طفل بحدّ

 اطلب إلى الطالب رسم صورة للمقارنة بين تردد صوت 
مرتفع الحدة وصوت آخر منخفض الحدة.

ح امتصاص موجة   اطلب إلى الطالب رسم مخطط يوضِّ
صوتية مع كتابة أسماء الخطوات على الرسم.






 

  
فـي يـومٍ ربيعيٍّ رائعٍ ذهبتُ معَ زمالئي في المدرسـةِ لزيارةِ بعضِ المواقـعِ التاريخيةِ في المملكةِ. وفي 
هُ وقالَ لي: "هناكَ أصواتٌ  ني صديقي أَحمدُ عنْ شيءٍ لفتَ انتباهَ أثناءِ االستراحةِ في أحدِ المواقعِ أخبرَ

غريبةٌ تَصدرُ عنْ هذهِ البئرِ القريبةِ!".

ا بنا نستأذنِ المدرسَ  ، هيَّ : "هذا غيرُ معقولٍ ، ولكنّني استجمعتُ شجاعتي، وقلتُ لهُ اندهشـتُ منْ ذلكَ
." ونذهبْ لنرَ

، فناديتُ بأعلَى صوتِي:  نَا إلى البئـرِ نا حتَّى وصلْ ا، نسـيرُ بخطواتٍ بطيئةٍ، وكانَ المـدرسُ يراقبُ ذهبْنـا معً
"مرحبًا".

؟ كيفَ  ، ثم قلتُ مرةً  أخـر: "هلْ أنتَ بخيرٍ : "مرحبًا، مرحبًـا". أصابَني الخوفُ فسـمعتُ صوتًـا يقولُ
ني المساعدة؟" يمكنُ

: ا، وقالَ ـمَ صديقي ضاحكً ، تبسَّ : "المسـاعدة، المسـاعدة". وفي هذهِ اللحظةِ  فسـمعتُ الصوتَ يقولُ
." َ. إنّهُ صوتُكَ يصطدمُ بسطحِ الماءِ عندَ قاعِ البئرِ فينعكسُ مرةً أخر إليكَ د إنَّهُ الصَّ  ، "ال تخفْ

 

 


يكتبقصة. �


�

القصـة الشـخصية قد تكـون عن أي موضوع بشـرط أن تصف 
تجربة شـخصية. والطالب قد يكونون أكثر ألفة مع ما يقرؤونه 

من مذكراتهم أو من الصحف، أو المجالت.اسأل:

هـل تقرأ الصحـف واملجالت؟ عـن أي نوع مـن اخلربات  �
ستكتب؟ ستتنوع اإلجابات. 

ـح كذلـك أن  القصة يمكن أن تُسـتخدم فـي توثيق تجربة  وضِّ
معينة.

� 
تحدث مع الطالب للتفكير حول اختالف أسـلوب الكتابة في 

.القصة الشخصية  عن أسلوب الكتابة في المواضيع األخر

اسـأل الطالب عـن تعريفهم للقصة الشـخصية . يسـتخدم  �
الكتّاب كلمة «أنا» لإلشارة إىل أنفسهم يف القصة الشخصية.



     
   



كتابةٌ علميةٌ التاريخُ   االسمُ   

   

  أكتبُ عن 
؟ أَكتبُ قصةً شخصيةً  ؟ أي صوتٍ سـمعتُ صداهُ  صوتٍ قصة شـخصية: هلْ سمعتُ صدَ

ا. حولَ التجربةِ التي مررتُ بهَ

  

 

 : أستخدمُ المخططَ أدناهُ للتخطيطِ لتجربتي الذاتيةِ

ٍذهبت في نزهة إلى واد

 ٍصرخت بصوت عال

 
ا ندائي سمعت الصد مرددً

ستختلفُ إجاباتُ الطالبِ

 

ا تخيّلها. أرتّبُ األحداثَ بحسبِ تسلسلِها؛ وذلكَ بكتابةِ رقمِ ١  كتبَ صديقي ٣ فقراتٍ تتضمنُ أحداثً
فُ  ، والرقمَ ٢ أمامَ الحدثِ التالي، والرقمَ ٣ أمامَ الجملةِ التي تَصِ فُ الحدثَ األولَ أمامَ الجملةِ التي تَصِ

، فيما يلي: الحدثَ األخيرَ

: أحمد.. ١ ٢ صرختُ بصوتٍ عالٍ

دُ ندائِي: أحمد.. أحمد.. ٢ ردِّ درانِ الوادِي يُ ي عنْ جُ وِ  يرتدُّ نحْ ٣ سمعتُ الصدَ

٣ .. ١ مشيتُ إلى منتصفِ الوادي ووقفتُ أمامَ جدرانِهِ العاليةِ







أكتُب عن
 لصوتٍ ما؟ أَكتبُ قصةً  هل سـمعتَ صدً
تصـفُ تجربـةً مـررتُ بهـا تتعلـقُ بسـماعِ 

. دَ الصّ


للقصةِ الشخصيةِ الجيدةِ سماتٌ منها:

←      
←     



�
اطلـب إلى الطـالب إعـادة كتابـة النـص الموجود في 
صفحـة كتاب الطالب لشـخصية ثالثة . اسـأل الطالب 

هل تغيّرت القصة عندما كتبت للشخصية الثالثة؟


  اطلب إلى الطالب مشاركة زمالئهم  في الصف بتبادل 

قصصهم الشخصية.




ح للطالب أن مجيـع العلامء حيتفظون بدفاتر مالحظات خاصة  �  وضّ
نون عليها مالحظاهتم، وفرضياهتم، واستنتاجاهتم. يدوّ

اطلب إىل الطالب البحث للتوصل إىل معلومات  عن اكتشافات هلا  �
عالقة بالصوت وتثري إعجاهبم.

ل  � اطلـب إىل الطالب كتابة قصة شـخصية من وجهـة نظر عامل توصّ
إىل اكتشاف ما.











    
   



مخطَّطٌ تمهيديٌّ للدرسِ التاريخُ   االسمُ   

 
ني على ملءِ الفراغاتِ التالية: أستعينُ بكتابي المدرسيِّ ليساعدَ

 
الضوءُ هو تداخلُ طاقةِ القو         الكهربائية         وطاقةِ القو         المغناطيسية        .. ١
تتذبذبُ موجاتُ الضوءِ في اتجاهٍ       عمودي       على اتجاهِ حركتِها.. ٢
ينتقلُ الضوءُ أسرعَ ما يمكنُ في        الفراغِ     .. ٣
دِها.. ٤ يمكنُ حسابُ        سرعة         موجةِ الضوءِ بضربِ طولِها الموجيِّ في تردُّ
للضوءِ خصائصُ      الموجات      وبعضُ خصائصِ     الجسيمات    .. ٥
٦ .. ةُ الضوءِ على سطحٍ ما فإنَّه     ينعكس         ويتشتَّتُ ما تسقطُ أشعّ عندَ

    
ا . ٧ ى جسمً  إذا سـقطَ الضوءُ على جسـمٍ ونفذَ منهُ فإنَّ هذا الجسـمَ     شفاف       ، وإذا نفذَ جزءٌ منهُ يُسمَّ

ا          . ا         معتمً ى جسمً شبه شفاف       . وإذا لم ينفذْ أيُّ جزءٍ منهُ يُسمّ

نُ         الظالل   .. ٨ األجسامُ التي ال تسمحُ للضوءِ بالنفاذِ منْ خاللِها تُكوِّ

     
بحسبِ قانونِ انعكاسِ الضوءِ فإنَّ زاويةَ      السقوط      تساوي زاويةَ     االنعكاس    .. ٩

١٠ .. ى      انكسار      الضوءِ هِ بظاهرةٍ تُسمَّ افيْنِ فإنَّه ينحرفُ عنْ مسارِ  إذا انتقلَ الضوءُ بينَ وسطيْنِ شفّ

    
   



مفرداتُ الدرسِ التاريخُ   االسمُ   


: ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ التاليةَ أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ



 



١ ..  الطيف المرئي         حزمةُ األلوانِ السبعةِ التي في قوسِ المطرِ
٢ .. ، ويوجدُ بشكلٍ مستقلٍّ  الفوتون                    أصغرُ جزءٍ منْ طاقةِ الضوءِ
٣ .. ه في عدسةٍ  الخيال                       صورةٌ لمصدرِ الضوءِ وسببُه انعكاسُ الضوءِ عنْ مرآةٍ أو انكسارُ
٤ ..  الكهرومغناطيسية   تداخلُ طاقةِ قو كلٍّ منَ الكهرباءِ والمغناطيسيةِ
٥ ..  المنشور                   قطعةٌ مقصوصةٌ منْ زجاجٍ ولها وجهانِ متعاكسانِ في صورةِ مثلثٍ
٦ .. تينِ متتاليتينِ للموجةِ  طول الموجة           المسافةُ بينَ قمَّ
ها.. ٧  األجسام الشفافة     موادُّ تسمحُ بنفاذِ معظمِ األشعةِ الضوئية عبرَ
٨ . . افينِ مختلفينِ  انكسار الضوء         تغيُّـرُ مسارِ الضوءِ عندَ انتقالِه بينَ وسطيْنِ شفَّ
٩ . .  انعكاس الضوء         ارتدادُ الضوءِ عن السطوحِ

١٠ . .  أجسام شبه شفافة         أجسامٌ تسمحُ بنفاذِ جزءٍ من الضوءِ وتحجبُ الجزءَ اآلخرَ
ها. . ١١ هُ خاللَ  أجسام معتمة         أجسامٌ تحجبُ الضوءَ وتمنعُ مرورَ

    
   



التاريخُ   االسمُ   نشاطٌ ختاميٌّ للدرسِ


ا يأتي ألمألَ الفراغاتِ التالية: أختارُ الكلمةَ المناسبةَ ممَّ







، وينتقلُ الضوءُ أسـرعَ ما يمكنُ في       الموجـةُ الضوئيَّـةُ طاقةٌ في صورةِ مجاالتٍ كهربائيةٍ ومغناطيسـيَّةٍ

.الفراغ         ، وبسـرعةٍ أقلَّ في أوسـاطٍ أخر

. ونحنُ نر أطوالَ  تينِ متتاليتينِ للموجـةِ تقـاسُ الموجـةُ بـِ     طول الموجة    ، وهيَ المسـافةُ بيـنَ قمَّ

ها  ، وأقصرُ الموجاتِ تظهرُ بلونٍ      بنفسجي     ، وأطولُ موجاتٍ مختلفةٍ للضوءِ تظهرُ في ألوان مختلفةٍ

يظهرُ بلونٍ          أحمر         . 

هُ حتى يصطدمَ بجسـمٍ ما أو ينتقلَ في وسـطٍ  غيّرُ مسـارَ وينتقلُ الضوءُ في      خطوط مسـتقيمة       وال يُ

ما  ه). وعندَ نفذُ الضوءُ في وسـطٍ ما فإنَّ سـرعتَه تتغيّرُ و      ينكسـر      (ينحرفُ عنْ مسـارِ ما يَ ؛ فعندَ آخرَ

، فإنَّه ينكسـرُ ويتحلَّلُ إلى ألوانِهِ  ثةٍ نفذُ الضوءُ في منشـور          زجاجيٍّ على شـكلِ قطعةٍ زجاجيَّةٍ مثلَّ يَ

المختلفـةِ التـي تُعـرفُ بــِ الطيـف المرئـي           . وإذا اصطـدمَ الضوءُ بجسـمٍ         معتـم          فإنَّ معظمَ 

 . الضوءِ يُمتصُّ أو  يتشـتَّتُ عنِ الجسـمِ
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خالصة 

  




         
  



موجـات  � خصائـص  للضـوء  أن  ـح  يوضِّ
وخصائص جسيامت.

أو  � ينعكـس  يعـرف أن الضـوء يمكـن أن 
ا  ينكرس، وأن له أطواالً موجية خمتلفة وألوانً

خمتلفة.
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اختبارُ الدرسِ الثاني 

  

 


؟ . لماذا تبدو لنا األشجارُ خضراءَ اللونِ التفكيرُ الناقدُ

            

ما:. ١ ا موجيًّا عندَ يسلكُ الضوءُ سلوكً
.أ.  يسيرُ بخطٍّ مستقيمٍ

ينعكسُ عنْ سطحٍ ما.ب. 

ا.ج.  يمتلكُ زخمً

يكونُ فوتونًا.د. 

ا ضوئيًّا يسـقطُ . ٢ يبيّـنُ الشـكلُ التالي شـعاعً
: على سطحِ مرآةِ، فماذا يمثّلُ هذا الشكلُ

دُ الضوءِأ.  تردّ

الطيفُ الكهرومغناطيسيُب. 

قانونُ االنعكاسِج. 

انكسارُ الضوءِد. 

انحرافُ الضوء عن مساره يُسمى.. ٣
اأ.  انعكاسً

اب.  انكسارً

اج.  امتصاصً

خياالد. 

ةُ األكثرُ شفافيّةً هي:. ٤ المادّ
الماءُأ. 

الرملُب. 

نُج.  الزجاجُ الملوّ

نُد.  البالستيكُ الملوّ
مرآه

ألنّ الضوء يسقط عليها، فتمتص جميع األلوان فتعكس لونها الخاص بها، وهو اللون األخضر، فتبدو 

لنا خضراء اللون.








 
 ،  أسـتخدمُ قلمَ رصاصٍ لتقسـيمِ طبقٍ ورقيٍّ دائريٍّ إلى سـتةِ أقسامٍ

ه. وألونُ كلَّ قسمينِ متقابلينِ باللَّون نفسِ

. بوسٍ صاصٍ باستخدامِ دَ لمِ رَ  أثبِّتُ الطبقَ على قَ

؟  . ما اللّـونُ الذي أراهُ هُ  أديـرُ القلمَ بِيدي فيـدورُ الطبقُ معَ  

ا؟ لماذَ
 

 

 

 

 

 

  قلم رصاصٍ• 
أقالم تلوينٍ• 

طبقٍ ورقيٍ• 

دبوسٍ• 

  



    

        

نُ فرضيةً أكوّ
ا في  ا ثمَّ انعكسَ عنهَ  الضوءَ الذي سقطَ عليهَ ما أنظرُ إلى المرآةِ أرَ عندَ

اتجاهِ عينيَّ ....... .

التي  المرآةِ والزاويةِ  الضوءُ على  ا  بهَ التي سقطَ  الزاويةِ  بينَ  العالقةُ  ا  مَ

؟ أكتبُ إجابتِي علَى هيئةِ فرضيةٍ "إذا نقصتِ  نها إلى عينيَّ انعكسَ بها عَ

الزاويةُ التي يسقطُ بها الضوءُ على المرآةِ فإنَّ الزاويةَ التي ينعكسُ بها 

الضوءُ إلى عينيَّ ...". 

يَّتي ضِ رْ أختبرُ فَ

  ما باألخرَ   ألصقُ قطعتينِ منَ الشـريطِ الالصـقِ إحداهُ

، ثم  لتكوين الشـكل T وأضعُ إشارةً عندَ التقاءِ القطعتينِ

ا) فوقَ الحافةِ العليا للشـكلِ  أضعُ المرآةَ رأسـيًّا (عموديًّ

T. أثبتُ الطـرفَ المدببَ لكلِّ قلمِ رصاصٍ في ممحاةٍ، 

بحيثُ يأخذُ كلُّ منهما شكالً رأسيًّا على الممحاةِ.

 أثبـتُ أحــدَ القلميـنِ أمامَ المــرآةِ عـنْ يَســارِ    

ـي عن يميـنِ الشـكلِ T، وأحركُ  الشـكل T وأضعُ رأسِ

المـرآةِ  وسـطِ  فـى  القلـمِ  صـورةَ    أرَ بحيـثُ  ـي  رأسِ

 ، الموضوعةِ فوقَ حافةِ الشـكل T، ثـمَّ أثبتُ القلمَ الثانيَ

ا. بحيثُ يحجبُ رؤيتِي لصورةِ القلمِ األولِ في المرآةِ تمامً



شريطٍ الصقٍ• 
مرآةٍ مستويةٍ• 
يْ رصاصٍ•  قلمَ
ممحاتينِ• 
منقلةٍ• 

  

منقلةٍ









    

أقرأُ الصورةَ االسمُ   

    

 
. مِ األلوانِ زَ ئِيِّ أو حِ رْ تبيّنُ الصورةُ أدناهُ كيفَ يستطيعُ المنشورُ تكوينَ الطَّيْفِ المَ

   

أجيبُ عنِ األسئلةِ التاليةِ المتعلقةِ بالصورةِ: 

ما اسمُ األداةِ الموجودةِ في الصورةِ؟ وما عملُها؟. ١
المنشور. يكسر الضوء األبيض ويحلله إلى ألوان الطيف المرئي السبعة.

ما؟. ٢ . ما العالقةُ بينَهُ دُ ألوانَ الطيفِ دُ اللونَ األبيضَ في الصورةِ، وأحدّ أحدّ
الضوء األبيض عن اليسار، وألوان الطيف عن اليمين. يمر الضوء األبيض عبر المنشور ويتحلل إلى ألوان الطيف 

السبعة التي أراها عن يمين الصورة.

؟. ٣ ها لهُ أقصرُ طولٍ موجيٍّ ، وأيُّ أيُّ األلوانِ في الطيفِ لها أكبرُ طولٍ موجيٍّ
األحمر، البنفسجي.
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العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

 
؟. ١ ؟ وما متوسط هذا الطولِ أيُّ األلوانِ لهُ أكبرُ طولٍ موجيٍّ

ا من البليون من المتر.  األحمر، ٦٧٥ جزءً

؟ وهلْ هذا الطولُ أكبرُ منَ الطولِ الموجيِّ للونِ البرتقاليِّ . ٢ ما متوسـطُ الطولِ الموجيِّ للونِ األصفرِ
؟  أَمْ أصغرُ منْهُ

ا من البليون من المتر، وهي أصغر من الطول الموجي للون البرتقالي. ٥٧٥ جزءً

؛ لمساعدتي . ٣ يَ البيانيِّ ، مستعينًا برسمِ أمثّلُ بيانيًّا باألعمدةِ األطوالَ الموجيةَ لأللوانِ في الرسمِ أعالهُ
 . نْ خارجِ قوسِ المطرِ إلى داخلهِ على ترتيبِ ألوانِ قوسِ المطرِ مِ

أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، بنفسجي.

    
، وتسـاءلْتَ لمـاذا تظهرُ  تَ قوسَ المطرِ هلْ سـبقَ أنْ شـاهدْ
؟ يَرجعُ هـذا الترتيبُ إلـى أنَّ األلوانَ  ـهِ سِ ألوانُـه بالترتيـبِ نفْ
، حيـثُ تكونُ أطـولُ موجةٍ إلى  تظهـرُ وفقَ الطـولِ الموجيِّ
. أسـتخدمُ المعلومـاتِ في الجدولِ أدناهُ  خارجِ قوسِ المطرِ

 . ألجدَ ترتيبَ األلوانِ في قوسِ المطرِ

   
بيانـيٍّ  رسـمٍ  لعمـلِ  البيانـاتِ  أسـتعملُ 

باألعمدةِ.
 . �  أمثلُّ كلَّ محورٍ بمتغيرٍ واحدٍ

ثّــلَ المحـورُ بأعـدادٍ، أستخـدمُ فتـراتٍ  مُ �   إذا 
 ،(٥٠٠  ،٤٥٠  ،٤٠٠  ،٣٥٠ (مثلِ  متساويـةً 

 . وأكتبُ أسماءَ الوحداتِ

�   أسـتعملُ بياناتي لرسـمِ عمودٍ يمثّلُ االرتفاعَ 
 . الصحيحَ لكلِّ نقطةٍ على المحورِ األفقيِّ األطوالُ الموجيّةُ للضوءِ
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األطوال الموجيّةُ للضوءِ بأجزاءٍ من البليونِ للمترِ

   

االسمُ   العلومُ والرياضياتُ

 
. وهذا يساعدُ على إرسالِ إشاراتٍ  األطوالُ الموجيةُ ألمواجِ الراديو طويلةٌ
. ويمكنُ التمييزُ بينَ أطوالِ أمواجِ الراديو بتردّدِها أوْ  واضحةٍ لمسافاتٍ أبعدَ
. والهرتزُ هوَ الوحـدةُ الدوليةُ لقياسِ التـردّدِ. ويمثّلُ دورةً  طولِها الموجيِّ
 ، ، وهناكَ أطـوالٌ موجيـةٌ متعددةٌ يُشـارُ إليهـا بالبادئاتِ واحـدةً في الثانيـةِ
. تُعرفُ  فـ"ميجا" مثـالً  تعنـي مليونًـا، لـذا فـإنَّ مليـونَ دورةٍ فـي الثانيـةِ
. أجيبُ عنِ  بالميجاهيرتز. و١٠ ميجاهرتز تعني ١٠ ماليين دورةٍ في الثانيةِ

. األسئلةِ أدناهُ مستعمالً الجدولَ التاليَ لتردّداتِ موجاتِ راديو مألوفةٍ

دِ أمواجِ راديو إف. إم؟ . ١  ما مد تردّ

 ميجاهرتز  

٨٨-١٠٨راديو إف. إم

٥٤ -٨٨قنواتُ التلفزيونِ ٢-٦

١٧٤-٢١٦قنواتُ التلفزيونِ ٧-١٣

V ِد ٤٧٠-٨٩٠قنواتُ التلفزيون العاليةُ التردّ

الُ ٨٢٤-٨٩٤الهاتفُ النقّ

٨٨-١٠٨ ميجاهرتز
دٍ ؟. ٢ ما موجةُ الراديو التي لها أعلى تردّ

ال الهاتف النقّ
دِ قنواتِ التلفزيونِ جميعها؟. ٣ ما مد تردّ

٥٤-٨٩٠ ميجاهرتز

أمثّـلُ باألعمدةِ البيانيـةِ أمواجَ الراديو. . ٤
ا يمثـلُّ التـرددَ ذا القيمـة  أرسـمُ عمـودً
ا آخرَ يمثلُّ الترددَ ذا  ، وعمودً غـرَ الصُّ
ا المثالَ الذي  ، مستخدمً برَ القيمةِ الكُ

ـحُ أمـواجَ راديـو إف إم. يُوضِّ



 قنوات التلفزيونالهاتف النقال
العالية التردد

 قنوات التلفزيون
٧-١٣

 قنوات التلفزيون
٢-٦

راديو إف إم
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موجةُ الراديو 
للتردد القيمة الصغر القيمة الكبر للتردد







ه الطالب إلى السؤال المكتوب تحت «أنظر وأتساءل»،   وجِّ
واسأل:

ما نوع املسـار الذي يسـلكه ضوء  الشمس للوصول إىل  �
األرض؟ الضوء يصل من الشمس يف خطوط مستقيمة. 
دوران األرض حـول نفسـها وحـول األرض يغـريِّ ميل 

أشعة الشمس الواصلة إىل األرض.

اكتب األفكار على السبورة، والحظ أية مفاهيم غير صحيحة 
لد الطالب، وعالجها في أثناء سير الدرس.

  


ح أن للضوء خصائص موجات وخصائص جسيامت. �  يوضِّ

 يعـرف أن الضـوء يمكـن أن ينعكـس أو ينكـرس، وأن لـه  �
أطواالً موجية خمتلفة وألوانًا خمتلفة.

: تقديم الدرس أوالً
← 

اطلب إلى الطالب مناقشة ما يعرفونه عن الضوء. اسألهم:  

ل إجـابـاهتـم. إجابات حمتملة:  � مـا أمهية الضوء هلم؟ سـجِّ
جتعلنا نر األشـياء من حولنا، يؤثِّر يف شعورنا وإحساسنا 

باألشياء.

هل األضواء مجيعها متشاهبة؟ ال، ختتلف األضواء يف ملعاهنا  �
وألواهنا.

ملاذا يُسـتخدم الضوء؟  لرؤية األشـياء، لنموِّ النبات، لقطع  �
األشياء (ليزر)، للحصول عىل معلومات عن النجوم وغري 

ذلك.


ا  بيِّن للطالب أن الضوء ينكسـر عندما ينفذ من وسـط إلى آخر. امأل كأسً
ك المزيج  شـفافة بالمـاء ، وأضف قطرات من الحليب إلـى الماء، ثم حرِّ
ا للضوء خلف الكأس. يحدث  ا. ثبِّت مصدرً ليختلط الحليب بالماء تمامً
ا كما ينكسر عند  انكسار للضوء عند مروره خالل جزيئات الحليب، تمامً
نفاذه من خاليا طبقات الغالف الجوي. شجع الطالب على مناقشة سبب 

زرقة السماء وقت الظهيرة، بينما تبدو حمراء عند الغروب، ثم اسأل: 

  كيف يظهر مزيد من ألوان الطيف خالل فرتة غروب الشمس أكثر من 
األوقات األخر؟

 كيف تؤثِّر سحابة كبرية يف مشهد غروب الشمس؟

 

     
        

 

 









د الطـالب بالمـواد الالزمة، لـكل منهم: ممحاتيـن، منقلة،  زوّ
قلمي رصاص، شريط الصق، طبق ورقي. استخدام ممحاة أو 

صلصال أطفال لتثبيت القلم رأسيًّا.

 يساعد النشـاط الطالب على تصور قانون االنعكاس. 
سـيالحظ الطالب أن زاوية سـقوط األشـعة الضوئية تسـاوي 

زاوية انعكاسها.


ـع محتمـل: إذا زاد قيـاس الزاوية التي يسـقط بها  توقّ 
الشـعاع على المـرآة، فسـيزداد قياس زاوية انعكاسـها في 

اتجاه العين.

   يجـب أن يضع الطالـب قلم الرصـاص على أحد 
ك رأسـه حتـى يشـاهد القلم في  طرفـي الشـكل T، ويحـرِّ
 ،T منتصـف المرآة على امتـداد الخط الطويل في الشـكل
ــا خـيال القـلم  ثـم يضع القلـم الثاني بحـيث يغـطي تمامً
األول فـي المرآة، ثـم يقيس الزاوية بين الشـكل T والخط 
الوهمـي الواصـل من القلـم األول إلـى منتصـف المرآة. 

يجب أن تكون هذه الزاوية واحدة للقلمين.

   سـاعد الطـالب على التوصيل بين الزاوية 
المقيسة والزاوية التي ينعكس بها الضوء عن المرآة. يجب 
ا أو غير صحيح. عه صحيحً ر الطالب لماذا كان توقّ أن يفسِّ


ـر البعد عن المرآة قد يؤثِّر في سـهولة قيـاس الزوايا، ولكن  تغيُّ

ال يغير الزوايا.



ر يف طريقة  هل يمكن اسـتخدام عدة مرايا لتعكـس الضوء؟ فكِّ
لوضـع مرايـا بعضها مع بعض لصنع بريسـكوب لرؤية جسـم 
خلـف حاجـز. اطلـب إىل الطـالب تصميـم جتربـة وتنفيذهـا 

لإلجابة عن السؤال.

 مجموعات صغيرة ٣٠ دقيقة

م التقدير التالي لتقويم أداء الطالب: لَّ يُستخدم سُ

د فيهـا العالقة بين زاوية سـقوط    (١) يكتـب فرضيـة يحدِّ
األشعة وزاوية االنعكاس على مرآة. 

(٢) يستخدم المنقلة في قياس الزاويا. 
د المتغير المستقل والمتغير التابع في هذه التجربة.  (٣) يحدِّ

ـر فـي ضـوء المالحظات مـا إذا كانـت البيانات  (٤) يفسِّ
تدعم فرضيته أم ال.

ذ ثالث مهامّ بصورة صحيحة.  ينفِّ
ذ مهمتين بصورة صحيحة.  ينفِّ

ذ مهمة واحدة بصورة صحيحة.  ينفِّ
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ثانيًا: تنفيذ الدرس


 اطلـب إلى الطالب قـراءة أسـئلة العناوين 
الرئيسة، وتوقع ما سيتعلمونه في هذا الدرس.

 اقرأ مفردات الدرس بصوت مسـموع، واطلب إلى 
ل إجاباتهم على  الطـالب إعطـاء تعريف لـكل مفـردة، وسـجِّ

السبورة.

. 

اطـلـب إلـى الطـالب تعبئة 
ـم التخطيطـي ٦ بعـد قـراءة كل صفحتيـن مـن الدرس،  المنظِّ

ويمكن االستعانة بأسئلة «أختبر نفسي».


← 

اطلـب إلى الطالب مراجعـة ما يعرفونه عن الضـوء ومصادره 
وألوانه، واسأل:

مـا بعض مصادر الضوء؟ ضوء الشـمس وضـوء املصابيح  �
وضوء النار.

ما استعامالت الضوء؟ إضاءة املنازل والشوارع، تستخدمه  �
النباتات إلنتاج الغذاء.

← 
طول الموجة نبّه الطالب إلى أن (الطول الموجي) كلمة مركبة 
ـح للطـالب أن الطول  وهـي تكـرار الضطـراب منتظـم، وضِّ
مسـافة. والطول الموجي هو المسـافة بين نقطة على الموجة، 

والنقطة التي تماثلها على الموجة التالية . 
كـلمـــة  أن  للطـالب  ـح  وضِّ الكهرومغناطيسـي:  الطيـف 
كهرومغناطيسـي مركبـة مـن كلمتيـن: كهربائي ومغناطيسـي، 
وأن هـذا المصطلـح يسـتخدم للتعبير عـن انتقـال الطاقة على 
شـكل موجـات لها خصائص مشـتركة مغناطيسـية وكهربائية، 

والتداخل بينهما يسمى الكهرومغناطيسية.
ـح للطـالب أن الفوتـون أصغر جزء مـن الطاقة  الفوتـون: وضِّ

الضوئية.

خالصة 

       
  

 
 


 


 

 

 
. للضوءِ مصادرُ  الضوءُ شكلٌ من أشكالِ الطاقةِ نحسُّ بهِ بالعينِ
ها. والضوءُ  ا الشمسُ والمصابيحُ الكهربائيةُ وغيرُ ، منهَ دةٌ متعدّ
، ال  يسـيرُ في خطوطٍ مسـتقيمةٍ، وينتشرُ على شـكلِ موجاتٍ
، كما  طاتِ والتخلخـالتِ ا علـى التضاغُ هَ تعتمـدُ في انتشـارِ
رُ بحوالَيْ ١٥٠  . يقطعُ ضوءُ الشـمسِ مسـافةً تقدَّ في الصوتِ
رُ بحوالَيْ  ا زمنًا يقدَّ مليـونَ كم للوصولِ إلى األرضِ مسـتغرقً
ومِغناطيسـيةٍ؛  رُ هْ . والضـوءُ عبـارةٌ عـنْ موجـاتٍ كَ ٨ دقائـقَ
   الكهربائيـــةِ وطاقةِ القوَ ى تداخلُ طاقةِ القوَ حيثُ يسـمَّ

. ةَ ناطيسيَّ غْ ومِ رُ هْ المغناطيسيةِ الكَ

ه في  الفراغِ  رُ سرعتُ ا؛ حيثُ تقدَّ ينتشرُ الضوءُ بسرعةٍ كبيرةٍ جدًّ
ه في  بحوالَيْ ٣٠٠٠٠٠ كم في الثانية تقريبًا، بينَما تقلُّ سـرعتُ
.ويعتقدُ بعضُ  األوساطِ الماديَّة، مثلِ الهواءِ و الماءِ و الزجاجِ
العلمـاءِ أنـهُ اليوجدُ شـيءٌ في الكونِ يسـيرُ بسـرعةٍ أكبرَ منْ 

سرعةِ الضوءِ.

ا؛  فُ موجاتِ الضـوءِ منْ خاللِ الطولِ الموجيِّ لهَ يمكنُ تعرُّ
تينِ متتاليتينِ  فُ طولُ الموجةِ بأنَّه المسـافةُ بيـنَ قمَّ حيـثُ يُعرَّ
للموجـةِ. ويمكـنُ حسـابُ سـرعةِ الموجـةِ بضـربِ طولِها 

دِها. الموجيِّ في تردُّ

   ←
       

   
←

 
 


  
 

   
 
 

  


  ←


خالصةٌ 

   




فـي بعـض السـيارات تكـون المـرآة الموضوعة علـى الجانب األيسـر 
للسيارة مستوية، وهذا النوع من المرايا ال يغير من أحجام األجسام التي 
نراها من خاللها. ولكن المرآة الموضوعة على الجانب األيمن للسيارة 
ا مصغرة   تكون بعيدة عن عيني السـائق؛ لذا يجب أن ير السائق أحجامً
لألجسـام التـي تظهـر فيهـا. لذلـك تسـتخدم مـرآة محدبـة؛ ألن المرآة 

المحدبة تُظهر األجسام معتدلة وبحجم أصغر.

  ملزيد من املعلومات ارجع إىل اخللفية العلمية يف هناية     

www.obeikaneducation.com الدليل وإىل املوقع اإللكرتوين 







← 

اطلـب إلـى الطالب النظر إلى الشـكلين فـي الصفحتين ١٦٥ 
و١٦٦، وساعدهم على فهم أن الضوء عبارة عن تداخل نوعين 

من الطاقة الكهربائية والمغناطيسية، واسأل:

فيمَ تتشـابه الطاقـة الكهربائية واملغناطيسـية؟ كالمها ينتقل  �
عىل شكل موجات.

ا عىل الشكل، ما الطول املوجي ملوجة الضوء؟ املسافة  � اعتامدً
بـني نقطة عىل املوجـة ونقطة أخر مماثلة عـىل املوجة التي 

تليها.

أي أجزاء الزهرة يف الصورة تظهر أوالً عىل الفيلم؟ األجزاء  �
الفاحتة اللون.

ـح للطالب أن األجزاء الفاتحة انعكس عنها كمية أكبر من  وضِّ
فوتونات الضوء التي سقطت على الفيلم.

← 

من المفاهيم الشـائعة غيـر الصحيحة أن الضوء مجرد موجات 
فقط. والصحيح أن للضوء بعض خصائص الجسيمات.

    وبعـض الموجـات  خصائـص  للضـوء 
خصائص الجسيمات. جسيمات الضوء تنتقل في خطوط 
مسـتقيمة. وتنتقلُ فـي الفراغ حيث ال يوجد وسـط مادي 

يعوقها.


 يسلك الضوء سلوك اجلسيامت بطرائق متعددة؛ فهو •  

يسري يف خطوط مستقيمة تُسمى أشعة ضوئية، وعندما يسقط 
عىل جسم وينعكس عنه يسلك سلوك اجلسيامت الصغرية.

 رسعـة الضوء تسـاوي تـردده مرضوبًا يف • 
طوله املوجي. لذلك يمكنك حساب الطول املوجي للضوء 

إذا قسمت رسعته عىل تردده.

        
           

   

 

يْماتٌ سَ الضوءُ جُ
ا. معَ أنَّ الضوءَ موجاتٌ من الطاقةِ إالَّ أنَّه جسيماتٌ أيضً

لكنْ كيفَ يمكنُ لشـيءٍ أنْ يكونَ موجاتٍ وجسيماتٍ 
ا السؤالِ سنواتٍ  رَ العلماءُ في هذَ ه؟ تحيَّ في الوقتِ نفسِ
وا  لُ ـوا العديدَ منَ التجـاربِ حتَّى توصَّ مُ ، وصمَّ طويلـةً
إلى أنَّ للضـوءِ خصائصَ الموجاتِ وبعضَ خصائصِ 
ى  ، وتسمَّ . وجسيماتُ الضوءِ ليسَ لها كتلةٌ الجسيماتِ
. والفوتونُ أصغـرُ جزءٍ من الطاقـةِ الضوئيةِ  وتُونـاتٍ فُ

. يوجدُ بشكلٍ مستقلٍّ

ويسلكُ الضوءُ سلوكَ الجسيماتِ بطرائقَ متعددةٍ؛ فهوَ 
ما  ، وعندَ ى أشعةً ضوئيةً يسيرُ في خطوطٍ مستقيمةٍ تسمَّ
يسـقطُ علـى جسـمٍ وينعكسُ عنهُ فهوَ يسـلكُ سـلوكَ 

الجسيماتِ الصغيرةِ.

 . يشـبهُ الضوءُ الجسـيماتِ في مجموعةٍ مـنَ الصفاتِ
ومنْ ذلـكَ أنَّ الضوءَ يغيِّرُ اتجاهَ الجسـيماتِ الصغيرةِ 

ها. عندَ االصطدامِ بها، كالذراتِ وغيرِ

ـا تصطدمُ جسـيماتُ الضوءِ بفيلـمِ كاميرا تتركُ  مَ وعندَ
لُ هذهِ  ا يظهـرُ فيه على شـكلِ نقـاطٍ صغيرةٍ، تشـكِّ أثـرً

 . ا صورةَ الجسمِ األصليِّ النقاطُ معً

      
       

  

للضـوءِ خصائـصُ املوجاتِ وبعـضُ خصائصِ 
. اجلسيامتِ

  

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

دعـم إضــايف اطلب إلى الطالب التعبير بكلماتهم الخاصة عن 

الفوتون، وتمثيل مفهوم الفوتون لديهم بالرسم.
مفـهوم  عن  البحـث  الطـالب  إلى  إثــــــراء اطلـب 

الفوتونـات ومناقشة نتائجهم مع زمالئهم. 








← 

اطلب إلى  الطالب مناقشة تجاربهم مع الظل. ثم اسأل:

ما الظل؟ الظل هو احتجاب الضوء خلف اجلهة املضاءة. �

متـى تـر الظـل غالبًا؟ إجابـات حمتملة: يف يوم مشـمس،  �
ا عىل جسم، عندما تكون يف  عندما يُسـقط شـخصٌ ما ضوءً

شارع مضاء.

← 

جسم معتم جسم ال يسمح بمرور الضوء خالله. اسأل الطالب 
عـن كلمات أخـر تصف  عـدم قابليـة المادة لمـرور الضوء 

خاللها.إجابة محتملة: أجسام غامقة.

 جسم شفاف جسم يسمح بمرور الضوء خالله. اسأل الطالب 
عـن كلمات أخر تصف قابلية المـادة لمرور الضوء خاللها.

إجابة محتملة: الشفافيات.

ا من الضوء، وتشتت  ا بسيطً ر جزءً جسم شبه شفاف أجسام تمرِّ
أغلب الضوء الساقط عليها ومنها البالستيك.

← 

  كلّـف الطالب العمل بمجموعـات ثنائية لتكوين 

ظـل علـى الحائـط. واطلب إليهـم أن يسـتخدموا شـفافيات، 
ا معتمة. يجب  ا شبه شفافة، وأجسامً ا شفافة، وأجسامً وأجسـامً
أن يتضمن النشاط تكوين ظالل ألجسام متحركة وأخر ذات 
أحجـام متغيرة. ثم يعرض الطـالب نتائجهم على زمالئهم في 

الصف.

    

                 

 ، ال نسـتطيعُ رؤيـةَ األجسـامِ خلـفَ البـابِ المغلـقِ
 ، رَ . تُ ؛ ألنها تَحجبُ الرؤيةَ رانِ دْ وكذلكَ خلفَ الجُ
؟ الضوءُ ضروريٌّ للرؤيةِ؛  ا يكونُ الضوءُ كذلكَ لماذَ
نْها  ما ينعكـسُ الضـوءُ عَ  األجسـامَ عندَ حيـثُ نـرَ
ـمُ األجسـامُ منْ حيثُ مرورُ الضوءِ  إلى أعينِنا. وتقسَّ
. ها في الصورِ أدناهُ ا إلى ثالثةِ أنواعٍ يمكنُ تميزُ هَ عبرَ

؛ هيَ األجسـامُ التي ال ينفـذُ الضوءُ  ا معتمـةً أجسـامً
مـن خاللِها؛ ألنها تمتصُّ الضوءَ السـاقطَ عليها وال 
ا. ومن هذهِ األجسـامِ الحديدُ  ُ الضوءُ من خاللِهَ ينفذ
ا   أجسامً . وهناكَ أجسـامٌ أخرَ والخشـبُ والكتابُ
شفافةً  وهيَ األجسامُ الشفافةُ التي تسمحُ بنفاذِ معظمِ 
 . ى، ومنهـا الزجاجُ ها، وتسـمَّ األشـعةِ الضوئيـةِ عبرَ

افةِ فهي  ا شـبهَ شـفافةٍ أما األجسامُ شبهُ الشـفَّ أجسامً
ا،  األجسـامُ التي تشـتِّتُ أغلبَ الضوءِ السـاقطِ عليهَ
 . ، ومنها البالستيكُ ا منهُ ا يسيرً نفــذُ جــزءً ولكنَّـها تُ

ما يسـقطُ الضوءُ على جسمٍ معتمٍ أو شبهِ شفافٍ  عندَ
ا منه - عنِ  ا الجسمَ يحجبُ الضوءَ - أو جزءً فإنَّ هذَ
. والظلُّ هوَ  نُ له ظـلٌّ ـه، فيتكوَّ المنطقـةِ الواقعةِ خلفَ

 . دُ انحجابٍ للضوءِ مجرَّ

نُ  ما يقعُ جسـمٌ بينَ مصدرِ ضوءٍ وجسـمٍ آخرَ يتكوَّ وعندَ
ظلٌّ للجسمِ األولِ علَى الجسمِ الثانِي.

ما أقـفُ أمامَ  ـا عندَ ـي صباحً  هـلْ أالحـظ طـولَ ظلِّ
؟ هلْ  أشـعةِ الشـمسِ في أوقـاتٍ مختلفةٍ من النهـارِ
ا؟ يتغيَّرُ  ؟ لماذَ ـه طوالَ النهـارِ ي بالطولِ نفسِ ى ظلِّ يبقَ

  

   

الفردية من  الفروق  ا ملبدأ  األسئلة احتياجات الطالب وفقً تلبي هذه 
خالل:

شبه  واألجسام  الشفافة  األجسام  بين  الفرق  دعـم إضــايف ما 

عليها.  الساقط  الضوء  معظم  بمرور  تسمح  الشفافة  األجسام  الشفافة؟ 
أغلب  وتشتِّت  الضوء،  من  ا  بسيطً ا  جزءً ر  تمرِّ الشفافة  شبه  واألجسام 

الضوء الساقط عليها.
إثــــــراء ما الذي يجعل طول الظل أكبر من طول الجسم 

أحيانًا؟ إجابة محتملة: ميل األشعة أو قرب الجسم من مصدر الضوء 
يجعل طول الظل أكبر من طول الجسم.







← 

اطلـب إلى الطـالب النظر إلـى الصور علـى الصفحتين ١٧٠ 
و١٧١ واسأل:

ما الظـل؟ إجابة حمتملة: الظل منطقة معتمة؛ ألن جسـامً ما  �
حجب مصدر الضوء عنها.

د شكل الظل؟ عن طريق حتديد مسار األشعة. � كيف حتدِّ

ـح للطـالب أن الظل يتأثر بالمسـافة بين الجسـم صاحب  وضِّ
الظل والسطح الذي يتكون عليه الظل. واسأل:

كيـف يوضح ظل الطالـب يف الصفحة ١٧١ مفهوم الظل؟  �
أجـزاء جسـم الطالـب األبعد عـن األرض ومنهـا الرأس 
والكتفـان، تبدو أكرب من األجزاء القريبة من األرض ومنها 

القدمان.


ا •  ا من خالل األجسـام الشفافة، وينفذ جزئيًّ  ينفذ كليًّ 

من األجسام شبه الشفافة، ويمتص من األجسام املعتمة.

  أنظر إىل طول ظل جسـم، وأقارنه مع طول • 
د اجتاه الظل.  اجلسم، وأحدِّ

       
      

       
  

          
       

 

      

 ، يْلُ أشـعةِ الشـمسِ السـاقطةِ عليَّ خاللَ النهارِ مَ
ا لذلـكَ طولُ ظلِّي. يعتمـدُ طولُ الظلِّ  فيتغيَّـرُ تبعً
ا  ، كمَ إذنْ علَى ميلِ األشـعةِ السـاقطةِ على الجسمِ
 . ى بُعدِ الجسمِ عنِ المصدرِ الضوئيِّ لَ أنَّه يعتمدُ عَ
ا على المسـافةِ بينَ الجسـمِ والسطحِ  ويعتمدُ أيضً
. أالحظُ كيفَ يتغيَّرُ طولُ  نُ عليهِ الظلُّ الذي يتكـوَّ
لُ  ، ثمَّ أسـجِّ ـي فـي أوقـاتٍ مختلفةٍ مـنَ النهارِ ظلِّ

مالحظاتي. 

  

ا ملبدأ الفروق الفردية من خالل: تلبي هذه األسئلة احتياجات الطالب وفقً
في  الموضوع  الجسم  ظل  طول  يتغير  دعـم إضــايف لماذا 

أشعة  تكون  الظهيرة  وقت  النهار؟  خالل  آخر  إلى  وقت  من  الشمس 
األوقات  الجسم. في  ا وقريبًا من  الظل قصيرً فيكون  الشمس عمودية، 

ا لذلك. األخر يزداد ميل األشعة على األرض، فيزداد طول الظل تبعً

إثــــــراء إذا كانـت سـرعة الضـوء  ٣٠٠٠٠٠ كـم/ث، 

فاحسـب بُعد الشـمس عن األرض إذا اسـتغرق ضوء الشـمس ٨ دقائق 
للوصول إلى األرض. المسافة = السرعة × الزمن، الزمن المستغرق

 = ٨×٦٠ =٤٨٠ ثانية، السـرعة = ٣٠٠٠٠٠ كم/ث. المسـافة = ٤٨٠ 
×٣٠٠٠٠٠كم/ث= ١٤٤٠٠٠٠٠٠ كم.








← 

اطلب إلى الطالب مناقشـة ما يعرفونه عن انعكاس الضوء. ثم 
اسأل:

ما خصائص سطح املرآة؟ معتم ومصقول والمع. �

ماذا حيدث لو أن سـطح املرآة مل يكن المعًا؟ سـينفذ الضوء  �
خالل املرآة أو يتشتت عنها.

مـا املقصـود باالنكسـار؟ االنكسـار انحـراف الضـوء عن  �
مساره عندما ينفذ من وسط شفاف إىل وسط شفاف آخر.

مـاذا حيـدث لرسعة الضـوء عندمـا ينفذ الضوء من وسـط  �
شفاف إىل وسط شفاف آخر كانتقاله من اهلواء إىل الزجاج؟ 
رسعـة الضوء تقل عندمـا ينفذ من اهلـواء إىل الزجاج، بينام 

تزيد رسعته إذا نفذ من الزجاج إىل اهلواء.

← 

انعـكاس الضـوء ذكـر الطـالب بمـا تعلمـوه حـول انعـكاس 
الصوت، ووضح لهم ان انعكاس الضوء هو ارتداد الضوء عن 

سطح ما.

ا في اتجاه  انكسـار الضوء أكد أن االنكسـار يعني أن هناك تغيرً
مسـار الضوء ناتج عن تغير مقدار سـرعة الضوء. وهذا يحدث 

عادة عندما ينتقل الضوء من وسط إلى وسط  آخر.


 أصغر من اجلسم املوضوع أمام العدسة ومعتدل.• 

 عندمـا ترتد الكرة تكـون زاويـة ارتدادها • 
مساوية للزاوية التي أرسلت هبا. وهذا يشبه انعكاس الضوء، 

حيث تكون زاوية السقوط مساوية  لزاوية االنعكاس.

      
مـا أنظـرُ إلـى المـرآةِ المسـتويةِ أشـاهدُ صورتي.  عندَ
تتكون الصور في المرآه انعكاسُ الضوءِ عنْ سـطحها 
 ، ، فموجاتُ الضـوءِ تنعكسُ عنِ السـطوحِ المصقـولِ
ه  . وانعكاسُ الضوءِ هـوَ ارتدادُ ـا ينعكسُ الصـوتُ كمَ
. وأغلبُ الضـوءِ الذي يصلُ إلـى أعينِنَا  عنِ السـطوحِ
 الجسـمَ  . ونحنُ نرَ هـوَ ضوءٌ منعكسٌ عنِ األجسـامِ
مـا ينعكسُ الضوءُ عنهُ إلى أعينِنَا. واألجسـامُ التي  عندَ
ـا. وليـسَ مـنَ  ال تعكـسُ الضـوءَ ال نسـتطيعُ أنْ نراهَ
؛  الضـروريِّ أنْ يكـونَ السـطحُ صلبًا ليعكـسَ الضوءَ

. فسطوحُ السوائلِ والغازاتِ كذلكَ تعكسُ الضوءَ

ا؛ ألنَّ معظمَ  تظهر الصورة في المرآةِ المسـتويةِ واضحً
. ها المصقولِ موجاتِ الضوءِ تنعكسُ عنْ سطحِ

هِ  ما يسـقطُ الضـوءُ على المرآةِ فإنَّ زاويةَ سـقوطِ وعندَ
ى  ا يسمَّ ا. وهذَ ه عنهَ ي زاويةَ انعكاسِ ى المرآةِ تسـاوِ علَ
. صورة الجسـمِ في المرآةِ المسـتويةِ  قانونَ االنعكاسِ
دَ  عْ ا بُ ه في المرآةِ مسـاويً ها، ويكونُ بُعدُ فَ يظهـرُ كأنَّه خلْ

ا. الجسمِ عنهَ

ما يكونُ  ا منْ سطوحٍ كرويةٍ. وعندَ د تكونُ المرايَا جزءً قَ
ا  ، أمَّ ةً رَ عَّ قَ ى مرايَا مُ ها العاكسُ إلى الداخلِ تسـمَّ سـطحُ
ى مرايَا  ها العاكـسُ إلـى الخارجِ فتسـمَّ إذا كانَ سـطحُ
نُ أشكاالً كثيرةً للصور؛ فقدْ  . وهذهِ المرايَا تكوِّ بَةً دَّ حَ مُ

. لةً أو مقلوبةً ، معتدِ رةً تكونُ األخيلةُ مكبَّرةً أو مصغَّ

     

      

  

 

 

     

       
  

   

قـراءة الصور ناقـش الطالب في كيـف تختلف الصور باختـالف أنواع 
المرايا. اطلب إليهم النظر إلى شكل الصور في المرايا في الصفحة ١٧٢ 

ثم التعبير عنها بألفاظهم.

مستو مبتدئ قـد يشـير الطالب إلـى كل من المرآة المسـتوية، 
ا لألجسـام الموضوعة  والمـرآة المقعرة  والمـرآة المحدبة، تكون صورً

أمامها.

مستو عادي قد يسـتخدم الطالب الكلمات التـي قرؤوها في 
ا مصغرة للجسـم  ن صورً جمـل صغيرة لوصف أن المـرآة المحدبة تكوِّ

كما في الشكل.

مستو متقدم قـد يكتب الطالب جمـالً كاملة لوصـف الصور 
واإلشارة إلى انعكاس األشعة.







← 

اطلـب إلـى الطــالب مشـاهـدة الرســوم التوضيحـيـة فــي 
ـه أنظارهـم إلـى اسـتخدامات انكسـار  الصفحـة ١٧٣، ووجِّ
ز  ر الطـالب بالنظارات والعدسـات الالصقة. وركّ الضـوء، ذكّ

على مبدأ أن  الضوء ينكسر. ثم اسأل:

ما أمهية العدسات املستخدمة يف النظارات؟ تعمل عىل كرس  �
موجات الضوء.

الضـوء.  � تركـز  العدســات  للعدسـات.  وظيفتـني  اذكـر 
العدسات تغريّ من حجم الصورة.

هـل مجيـع العدسـات هلـا الشـكل نفسـه؟ ال، فالعدسـات  �
املحدبـة منحنيـة إىل اخلارج، بينام العدسـات املقعرة منحنية 

إىل الداخل.

← 

  اطلـب إلـى الطـالب أن يعملـوا فـي مجموعات 

صغيرة؛ لتكوين خمسـة أعمدة وخمسة صفوف من قطع نقدية 
ك الصف األول لألمـام بحيث ينحـرف قليالً في  معدنيـة. حـرِّ
ك الصف الثاني وهكـذا لبقية الصفوف،  اتجـاه اليمين، ثم حـرِّ
ا أن يحافظ كل صف على اسـتقامته في أثناء الحركة، ثم  مراعيً
تقوم كل مجموعة برسم نموذج يمثل حركة القطع النقدية عند 
حركتها في المسـار المنحني الموجـود على األطراف. الحظ 
أن القطـع فـي كل عمود تتقـارب من جهة اليميـن وتتباعد عن 
جهة اليسار، بينما تهتز القطع الداخلية مكانها، وذلك ليبقى كل 

ا على استقامته. صف من الصفوف محافظً

قارن ما حدث بما يحدث للضوء عند انتقاله من وسـط شـفاف 
إلى وسط شفاف آخر (انكسار الضوء).

انكسارُ الضوءِ
نٌ  هـلْ قلمُ الرصاصِ في الشـكلِ المجـاورِ مكوَّ
رَ القلمُ بظاهرةِ  . لقدْ تأثَّ : الَ ؟ اإلجابـةُ يْنِ منْ قطعتَ
. انكسارُ الضوءِ هوَ انحرافُ الضوءِ  انكسارِ الضوءِ
ه. وهيَ ظاهـرةٌ طبيعيةٌ تحدثُ  للضوءِ  عنْ مسـارِ
، مثل  افينِ مختلفينِ يْنِ شـفَّ ـطَ سَ عندَ انتقالِهِ بينَ وَ
الهـواءِ والماءِ. فانكسـارُ الضوءِ عنـدَ انتقالِهِ منَ 

. الهواءِ إلى الماءِ جعلَ القلمَ يظهرُ كأنَّه قطعتانِ

العدساتُ
 . ـرُ األشـعةَ الضوئيـةَ أداةٌ شـفافةٌ تكسِ العدسـةُ 
)  تعملُ  ةٌ بةٌ (المَّ : عدسةٌ محدَّ والعدسـاتُ نوعانِ
علَى تجميعِ األشـعةِ الضوئيةِ المنكسرةِ في نقطةٍ 
. وهـذا يجعلُ األجسـامَ  ى البـؤرةَ واحـدةٍ تسـمَّ
 ( قةٌ ـرةٌ (مفرِّ . وعدسـةٌ مقعَّ و أكبرَ ا تبدُ القريبـةَ منهَ
دُ  تعمـلُ علـى تفريـقِ األشـعةِ المنكسـرةِ، فتباعِ
مُ العدسـاتُ فـي كاميراتِ  بينَهـا. لذلك تسـتخدَ
هـا.  وغيرِ والنظـاراتِ  والتلسـكوبِ  التصويـرِ 
نا علـى رؤيةِ  األجسـامِ  النظـاراتُ التـي تسـاعدُ

. بوضوحٍ هيَ عدساتٌ

     

   
   

 

       
  

            
       

 

    
   

   
   

 

  

ـا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األسـئلة احتياجـات الطالب وفقً
خالل:

دعـم إضــايف مـاذا يحـدث للضـوء عندمـا ينكسـر؟ ينحـرف 

الضوء.

ا أكثر  إثــــــراء مـاذا يحـدث للضـوء عندمـا يدخل وسـطً

كثافة؟ ينكسر بزاوية أصغر من الزاوية التي سقط بها على السطح.








← 

ـح للطـالب أن األلـوان التـي نراهـا ناتجـة عـن اختالف  وضّ
ترددات الضوء الذي يدخل العين. ثم اسأل:

مـا ألوان الضوء التي نراها؟ إجابات حمتملة: أمحر، برتقايل،  �
أصفر، أخرض، أزرق، نييل ، بنفسجي. ألوان الطيف.

ما الذي يسـبب اختالف األلـوان؟ كل لون له طول موجي  �
خمتلف عن اللون اآلخر.

ما الضوء األبيض؟ الضوء األبيض مزيج من ألوان الطيف  �
املرئي كلها.

ـر للطالب أن سـبب تكون قوس المطر هو انعكاس الضوء  فسّ
داخـل قطـرات المطر وانكسـاره عند مروره مـن خاللها، وأن 
الشمس تكون خلف الشخص في أثناء مشاهدته قوس المطر.

← 

اطلب إلى الطالب مشاهدة الرسوم التوضيحية في الشكل. ثم 
اسأل:

  ملاذا يظهر اجلسم املعتم بلون معني؟ ألنه يعكس الضوء إىل  �
أعيننا. اللون الذي يعكسـه هو لون اجلسـم الذي يظهر لنا، 

.بينام يمتصّ مجيع األلوان األخر

ملاذا يظهر اجلسـم الشـفاف بلون معني؟ يظهر بلون الضوء  �
الذي ينفذ منه.


 اللون البنفسجي.

  
ما تسـقطُ األشـعةُ الضوئيةُ  سُ المطرِ في السـماءِ عندَ ـوْ يظهـرُ قَ
؟ في  ه السبعةُ الجميلةُ . فمنْ أينَ جاءتْ ألوانُ على قطراتِ المطرِ

، هي: نُ من سبعةِ ألوانٍ الواقعِ إنَّ ضوءَ الشمسِ المرئيَّ يتكوَّ

- البرتقاليُّ – األصفرُ – األخضرُ - األزرقُ - النيليُّ –  األحمـرُ
 . ى الطيفَ المرئيَّ . وهذهِ األلوانُ تسمَّ البنفسجيُّ

الطيـفُ المرئيُّ جزءٌ منْ موجـاتِ الضوءِ المختلفـةِ التي يمكنُ 
ـنَ  العالمُ إسـحاقُ نيوتن عامَ  ها بعـدَ تحليلِهِ. وقد تمكَّ مشـاهدتُ
ما أسـقطَ أشـعةَ الشمسِ في يومٍ  ١٦٦٠م منْ تحليلِ الضوءِ عندَ
لَ الضوءِ المرئيِّ إلى  ، فالحظَ تحلُّ مشمسٍ على منشورٍ زجاجيٍّ
ا ينتجُ اللونُ  تْ هذهِ األلوانُ السـبعةُ معً زِجَ ا مُ ألوانهِ السـبعةِ. وإذَ

 . األبيضُ

 الجسـمَ المعتمَ   األجسـامَ بألوانٍ محددةٍ؟ نرَ ولكنْ كيفَ نرَ
افَ بلونِ   الجسمَ الشفَّ نه،  بينَما نرَ ي ينعكسُ عَ بلونِ الضوءِ الذِ

. الضوءِ الذي ينفذُ منهُ

    
     
            

     
   

  

       
      

 



   

اسـتخدم معلومـات داعمـة، واكتـب الكلمتين (منشـور، طيـف) على 
السـبورة. اطلـب إلى الطـالب أن يكرروا لفـظ الكلمتيـن، اطلب إليهم 
ـه انتبـاه الطـالب إلى الرسـم  مناقشـة  المقصـود بكلتـا الكلمتيـن. وجِّ

التوضيحي للمنشور، وناقش شكل المنشور. 

مستو مبتدئ قـد يُشـير الطـالب إلـى اسـم المنشـور، ويمكن أن  
يحددوا ألوان الطيف. 

مستو عادي قد يستخدم الطالب الكلمات التي قرؤوها في جمل 
صغيرة لوصف عمل المنشور.

مستو متقدم قـد يكتـب الطالب جمـالً كاملـة لتعريف المنشـور 
والطيف.







 يوضـح كيف يتكـون اللـون األبيض من تداخـل ألوان 
الطيف المرئي.

 طبـق ورقي، طباشـير أو أقالم رصاص (أحمر، أزرق، 
أخضر)، دبابيس مكتب، قلم رصاص مع ممحاة.

ن لونًـا أبيــض. الضـوء    يجــب أن تمــزج األلـوان لتكـوِّ
األبيـض تكون من مزج األطوال الموجية األخر للضوء.

عادةً يشـاهد الطالب لونًـا قريبًا من األبيـض ال اللون األبيض 
الناصع؛ وهذا ألن األلوان المستعملة في الطبق األبيض ليست 

المعة بشكل كافٍ لتكوين اللون األبيض.

← 

، والطيـف المرئي  الطيـف المرئـي كلمة (طيـف) تعني خيـاالً
ا من األلوان السـبعة (األحمـر، البرتقالي، األصفر،  يعني مزيجً
األخضر، األزرق، النيلي، البنفسجي) التي يتكون منها الضوء، 

ا بالترتيب نفسه في قوس المطر. والتي تظهر دائمً

ح أن المنشور جسم شفاف ثالثي األبعاد. أطلق  المنشـور  وضّ
عليه هذا االسـم ألنه ينشـر الضـوء ويحلله إلى ألوانـه المرئية 

السبعة. ثم اسأل:

كيف تم احلصول عىل هذا الشـكل للمنشـور؟ بقطع ونرش  �
الزجاج. 

راجـع مفـردات الدرس، وكلّـف الطالب العمـل يف جمموعات 
لتنفيـذ نشـاط مفـردات الدرس الـوارد يف كتاب تنميـة مهارات 
القراءة والكتابة، ثم رسـم خرائـط مفاهيمية للربط بني مفردات 

الدرس مجيعها.


 أمحـر+ أخرض ينتـج لون (أصفـر)، بينـام ينتج لون • 

(أرجواين) إذا مزجت األمحر واألزرق. 

 األجسام الزرقاء املعتمة تعكس فقط الضوء • 
األزرق. الضـوء األصفر ال يوجد فيه لون أزرق، لذلك فإن 
 . اجلسم األزرق لن يعكس أي لون، وسيظهر أسود أو مظلامً

 مجموعات صغيرة ١٥ دقيقة

نا موجاتِ الضوءِ بأطوالٍ موجيةٍ مختلفةٍ،   عيونُ تـرَ
وكلُّ لـونٍ مـنْ ألوانِ الطيفِ المرئـيِّ له طولٌ موجيٌّ 
جُ األطـوالُ الموجيةُ  وطاقـةٌ خاصةٌ بـهِ؛ حيثُ تتـدرَّ
للضـوءِ المرئيِّ منَ اللونِ األحمرِ الذي لَه أكبرُ طولٍ 
ي لَه  ـجيِّ الذِ سَ نَفْ ،وأقـلُّ طاقةٍ، إلـى اللونِ البَ موجيٍّ
أقلُّ طولٍ موجـيٍّ وأكبرُ طاقةٍ. والطيفُ المرئيُّ جزءٌ 
، لكننَّا ال نسـتطيعُ رؤيةَ  صغيـرٌ مـنَ الطيـفِ المرئـيِّ
ي طولُ موجتِه أكبرُ منْ طولِ موجةِ اللونِ  الضوءِ الذِ
 . ـجيِّ األحمـرِ أو أقصرُ منْ طولِ موجةِ اللونِ البنفسَ
ـلِ مجموعةٍ  ويمكـنُ رؤيـةُ ألوانٍ مختلفـةٍ عندَ تداخُ
ا؛ فلوْ سـلطتُ ثالثَ حزمٍ منَ الضوءِ  مـنَ األلوانِ معً
ا عندَ  ، بحيثُ تتقاطعُ معً األحمرِ واألخضرِ واألزرقِ
ها علـىَ سـطحٍ أبيضَ فسـوفَ تتكـونُ ألوانٌ  سـقوطِ

. جديدةٌ في مناطقِ تقاطعِ هذهِ الحزمِ

          
           

         
     

          
     

 

        
        

      

 
      
    

         
   

         
  

         
  

    
         
    

         
    

                    

يزدادُ الطولُ الموجيُّ

موجاتُ الراديو األشعةُ تحتُ الحمراءِ

الضوء المرئي

األشعة فوقأشعةُ جاما
األشعة السينية البنفسجية

  

ا لمبدأ الفـروق الفردية من  تلبـي هذه األنشـطة احتياجات الطـالب وفقً
خالل:

ا ملونة  دعـم إضــايف اطلـب إلـى الطـالب أن يأخـذوا أجسـامً

للخارج، وأن يعرضوها ألشعة الشمس.

 .تتكون أشعة الشمس من عدة ألوان من ضوء الفلورسنت وألوان أخر
ستنتشر عدة ألوان لتصل إلى العين. 

ين  ا لمنشـورَ إثــــــراء يمكـن للطالب أن يرسـموا مخططً

يّـن دخول الضوء إلى أحدهمـا، فيتحلل إلى ألوانه السـبعة، ثم تدخل  بَ تَ
هـذه األلوان إلى المنشـور الثاني، فتمتزج وتخرج منـه بلون أبيض. دع 

الطالب يتحققوا من ذلك باستخدام منشورين.







← 

 األجسام املعتمة. 

   



 

 إجابـات حمتملـة: يف كلتـا احلالتـني يغـري  
الضـوء اجتاهـه. يف االنعكاس يسـقط الضوء عىل السـطح 
وينعكس عنه، أما يف االنكسار فينحرف الضوء عن مساره 

عندما ينتقل من وسط شفاف إىل وسط شفاف آخر.
 (أ) بالزاوية نفسها 

 (أ) األحمر 
 ينتقل الضوء على شـكل موجات في  
ا سلوك جسيمات تسمى  خطوط مستقيمة، ويسلك أيضً
جسـيمات الضوء الفوتونات، ويمكننا أن تغير في مسار 

الذرات وغيرها من الجسيمات الصغيرة.

        
يجـب أن تظهـر الرسـوم أن زاويـة السـقوط تسـاوي زاويـة 

االنعكاس.

     
رسم نموذج يبين تحليل الضوء األبيض إلى ألوان الطيف: األحمر، 

البرتقالي، األصفر، األخضر، األزرق، النيلي، البنفسجي.

ثالثًا: خامتة الدرس 


← 
اطلـب إلـى الطـالب النظـر فـي صـور الـدرس وملخصاتها؛ 

لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس.

    
انظـر إلـى التعليمـات الضروريـة لعمـل المطوية فـي مصادر 

المعلم في نهاية الدليل. 

 اطلب إلى الطالب بناء مخطط يبين التغير الذي يحدث 
للون قطعة قماش خضراء عند تعرضها لضوء أبيض ثم أخضر ثم أحمر.

ص الصور في صحيفة، ثم تحديد   اطلب إلى الطالب تفحُّ
عدد األلوان المختلفة للحبر الذي استُعمل فيها.

ص لون صورة مـن مجلة، ثم   اطلـب إلى الطـالب تفحُّ
ا لتكوين هذا اللون. تحديد عدد األلوان التي مزجت معً
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 يستخدم الرسوم البيانية لعرض بيانات رقمية.

←
ه الطالب إلى طريقة إعداد الرسـوم البيانية، وتأكد من أنهم  وجِّ
يعرفـون أن البيانـات فـي المحورين (الرأسـي واألفقـي) تبدأ 

بالصفر.

←
اكتـب األعـداد التالية علـى السـبورة ٧٢ ، ١١٦، ١٢١، ١٣٩ 

واسأل:

ـا، فكيـف تقسـم المحور  إذا أردت تمثيـل هـذه األعـداد بيانيًّ
الرأسي؟ إجابة محتملة صفر-١٥٠

←
اكتب على السبورة:

الصف الثالث ١١٢ طالبًا.

الصف الرابع ٩٧ طالبًا.

الصف الخامس ١٢٨ طالبًا.

اطلـب إلـى الطالب اسـتخدام هـذه البيـانـات إلعـداد رسـم 
بياني.

← 
ا من البليون من المتر األحمر ٦٧٥ جزءً

ا من البليون من المتر. ٢٥ جزءً

تأكد من رسوم الطالب.



(األزرق  النيلـي  اللـون  يصنـف 
الداكـن) غالبًـا أنـه من ألـوان قوس 
المطر. اطلـب إلى الطـالب تحديد 
ون النيلي ومقارنته  الطول الموجي للَّ
مـن  لأللـوان  الموجيـة  باألطـوال 
حوله، ثم اطلب إليهـم إضافة اللون 

النيلي إلى الرسم البياني.





    

العلومُ والرياضياتُ االسمُ   

 
؟. ١ ؟ وما متوسط هذا الطولِ أيُّ األلوانِ لهُ أكبرُ طولٍ موجيٍّ

ا من البليون من المتر.  األحمر، ٦٧٥ جزءً

؟ وهلْ هذا الطولُ أكبرُ منَ الطولِ الموجيِّ للونِ البرتقاليِّ . ٢ ما متوسـطُ الطولِ الموجيِّ للونِ األصفرِ
؟  أَمْ أصغرُ منْهُ

ا من البليون من المتر، وهي أصغر من الطول الموجي للون البرتقالي. ٥٧٥ جزءً

؛ لمساعدتي . ٣ يَ البيانيِّ ، مستعينًا برسمِ أمثّلُ بيانيًّا باألعمدةِ األطوالَ الموجيةَ لأللوانِ في الرسمِ أعالهُ
 . نْ خارجِ قوسِ المطرِ إلى داخلهِ على ترتيبِ ألوانِ قوسِ المطرِ مِ

أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، بنفسجي.

    
، وتسـاءلْتَ لمـاذا تظهرُ  تَ قوسَ المطرِ هلْ سـبقَ أنْ شـاهدْ
؟ يَرجعُ هـذا الترتيبُ إلـى أنَّ األلوانَ  ـهِ سِ ألوانُـه بالترتيـبِ نفْ
، حيـثُ تكونُ أطـولُ موجةٍ إلى  تظهـرُ وفقَ الطـولِ الموجيِّ
. أسـتخدمُ المعلومـاتِ في الجدولِ أدناهُ  خارجِ قوسِ المطرِ

 . ألجدَ ترتيبَ األلوانِ في قوسِ المطرِ

   
بيانـيٍّ  رسـمٍ  لعمـلِ  البيانـاتِ  أسـتعملُ 

باألعمدةِ.
 . �  أمثلُّ كلَّ محورٍ بمتغيرٍ واحدٍ

ثّــلَ المحـورُ بأعـدادٍ، أستخـدمُ فتـراتٍ  مُ �   إذا 
 ،(٥٠٠  ،٤٥٠  ،٤٠٠  ،٣٥٠ (مثلِ  متساويـةً 

 . وأكتبُ أسماءَ الوحداتِ

�   أسـتعملُ بياناتي لرسـمِ عمودٍ يمثّلُ االرتفاعَ 
 . الصحيحَ لكلِّ نقطةٍ على المحورِ األفقيِّ األطوالُ الموجيّةُ للضوءِ

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

أحمربرتقاليأصفرأخضرأزرقبنفسجي

700

600

500

400

أحمر
برتقالي

أصفر

أخضر

أزرق

بنفسجي

(٦٧٥) 

(٦٠٠)
(٥٧٥)

(٥٢٥)

(٤٥٠)

(٤٠٠)

األطوال الموجيّةُ للضوءِ بأجزاءٍ من البليونِ للمترِ
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اطلـب إلى الطالب الرجـوع إلى الصور والنصـوص المرافقة 
لمراجعة األفكار الرئيسة.

    
للمزيد مـن المعلومات حول عمل المطويـات، راجع مصادر 

المعلم في نهاية هذا الدليل.



موجة الصوت. ١

انعكاس الضوء. ٢

٣ .الصد

الرتدد. ٤

أجسام شفافة. ٥

انكسار الضوء. ٦

الطيف املرئي. ٧

أجسام معتمة. ٨

       

   

          
     

      
     
     

طـاتِ  التضاغُ سلسـلةِ  مـنْ  نُ   تتكـوَّ  
التِ خاللَ انتقالِها في األوساطِ الماديةِ. والتخلخُ

. نَا في المرآةِ بسببِ   نشاهدُ خيالَ 

انعـكاسُ الموجـاتِ الصوتيـةِ فـي اتجـاهِ المتكلمِ  
. ى   يسمَّ

ى   ا خاللَ ثانيةٍ واحدةٍ يسمَّ عددُ مراتِ اهتزازِ جسمٍ مَ 
 .

األجسـامُ التي تسمحُ بنفاذِ معظمِ األشـعةِ الضوئيةِ  
 . ى  منْ خاللِها تسمَّ

. ى  هِ يسمَّ انحرافُ الضوءِ عنْ مسارِ 

ها  جزءٌ منْ موجاتِ الضوءِ المتبايِنةِ التي يمكنُ مشاهدتُ 
ى  . بعدَ تحليلِهِ يسمَّ

ال يمكنُ رؤيةُ األشياءِ الموضوعةِ في صناديقَ خشبيةٍ  

. ألنَّ الصناديقَ 
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اختبارُ الفصلِ أ

  
           

  

 

اتِ اهتزازِ جسمٍ ما خاللَ ثانيةٍ واحدةٍ.. ١  هو عددُ مرّ

ةٍ ما . ٢  سلسلةُ التضاغطاتِ والتخلخالتِ المنتقلةُ خاللَ مادّ

 جزءٌ منْ موجاتِ الضوءِ المتباينةِ التي يمكنُ مشاهدتُها بعدَ تحليلِه. . ٣

٤ .. دُ هلِ الصوتُ رفيعٌ أو غليظٌ  صفةٌ للصوتِ تحدّ

٥ ..  هو تكرارُ سماعِ الصوتِ بسببِ انعكاسِ الموجاتِ الصوتيةِ

هـذهِ . ٦ ى  وتُسـمّ أسـفلِ  والـى  األعلـى  إلـى  كُ  ويتحـرّ يهتـزُّ  فإنَّـه  مشـدودٍ  وتـرٍ  ضـربِ  عنـدَ 

. العمليّةُ 

٧ .. أصغرُ جزءٍ منَ الطاقةِ الضوئيّةِ ويوجدُ بشكلٍ مستقلٍّ هو 

٨ .. كلُّ جسمٍ ال ينفذُ الضوءُ منْ خاللِه هو 

٩ . .  ظاهرةٌ طبيعيّةٌ تحدثُ للضوءِ عندَ انتقالِه بينَ وسطينِ شفافّينِ

١٠ . . تينِ متتاليتينِ للموجةِ  هو المسافةُ بينَ قمّ

التردد

موجة الصوت

الطيف المرئي

ة الصوت حدَّ

الصد

التذبذب

الفوتون

جسم معتم

انكسار الضوء

طول الموجة



    
   



مفرداتُ الفصلِ التاريخُ   االسمُ   

الوسطُ الذي ينتقلُ الصوتُ فيه أسرعَ هو:. ١
الماءُأ. 

الحديدُب. 
الهواءُج. 
الفراغُد. 

للصـوتِ الرفيـعِ                   أعلـى منَ الصوتِ . ٢
: الغليظِ

شدةٌأ. 
ةٌب.  حدّ
طولُ موجةٍج. 
سرعةٌد. 

؟. ٣ أيُّ الجملِ التاليةِ عن الضوءِ تعدُّ صحيحةً
.أ.    له خصائصُ الموجاتِ والجسيماتِ

.ب.  ينتقلُ بشكلٍ بطيءٍ في الفراغِ
.ج.  ةِ يَّ  ينتقلُ فقطْ خاللَ األوساطِ المادِّ
.د.  ه منَ الطاقةِ ا له المقدارُ نفسُ  دائمً

٤ .: نُ هُ يكوّ عندَ نفاذِ الضوءِ خاللَ المنشورِ فإنَّ
اأ.  صورً

 ألوانَ الطيفِ المرئيب. 
ظالالًج. 
انعكاساتٍد. 

نا . ٥ مـا يسـقطُ الضوءُ على جسـمٍ معتـمٍ فإنَّ عندَ
 . نر اللونَ الذي                       الجسمُ

هأ.  يمتصُّ

هُب.  لُ يحلِّ

هج.  يعكسُ

هد.  يكسرُ

انحـرافُ الضوءِ عـن مسـارهِ عندَ انتقالـهِ منْ . ٦
افٍ آخرَ هو: افٍ إلى وسطٍ شفّ وسطٍ شفَّ

االنعكاسُأ. 
االنكسارُب. 
االمتصاصُج. 
التحللُد. 

أيُّ أطيافِ الضوءِ المرئيِّ اآلتيةِ له أقصرُ طولٍ . ٧
: موجيِ

األحمرُأ. 

البنفسجيُّب. 

األصفرُج. 

األزرقُد. 

 
ا يأتي: أختارُ اإلجابةَ الصحيحةَ ممَّ









         

 رأي: إن األصـوات الصـادرة عـن منبـه . ٩
السـيارة تُزعـج النـاس يف الشـوارع والبيـوت املجـاورة. 

حقيقة: األصوات تسبب اهتزاز طبلة األذن.

 عندما ينزل املطر، تعمل قطرات املاء عىل انكسـار . ١٠
الضـوء األبيـض يف السـامء، فتتشـتت ألـوان الطيـف التي 

يتكون منها الضوء األبيض (قوس املطر).

 انعكس الضـوء من أماكن أخر يف املنزل. . ١١ 
أختـرب الفرضيـة: أطفئ مجيع مصادر اإلضـاءة األخر يف 
املنـزل، فإذا اختفى الضوء تكـون الفرضية  صحيحة، وإذا 

ن فرضية جديدة. وجدت غري ذلك، فإنك تكوّ

 ارتداد الكرة انعكاس، وتكون الزاوية التي . ١٢
ترتد هبا الكرة مساوية للزاوية التي أُرسلت هبا . وانعكاس 
الضـوء هو ارتداده عن السـطح العاكس، وتكـون الزاوية 
التي انعكس هبا الضوء مسـاوية للزاوية التي سقط هبا عىل 

السطح.

 يتكون الظل عندما يقع جسـم معتم . ١٣
بـني مصـدر الضوء وجسـم آخـر، فيحجب اجلسـم املعتم 

األشعة الضوئية عن سطح اجلسم اآلخر.

 (ب) انكسار الضوء.. ١٤

 العبارة خاطئة: بعض العدسات تعمل عىل . ١٥
جتميع األشعة الساقطة عليها، وبعضها يعمل عىل تفريقها.

١٦.  الصـوت والضـوء شـكالن مـن أشـكال الطاقة، 
فندرك الصوت بحاسـة السـمع، ونعرف به بعض 
األحـداث التـى تـدور حولنـا، ونتواصـل بـه مع 
اآلخرين، وندرك الضوء بحاسـة البصر، ويُسـاعد 

الضوء على الرؤية.

  

   

الصــوتَ والضـــوءَ  نـدركُ    كيـفَ   
ا؟ نا؟ وكيفَ نستفيدُ منهمَ بحواسِّ

    

 هلْ منَ الالئقِ اسـتعمالُ منبِّهِ      
؟ أدعمُ رأيي  السـيارةِ دونَ سـببٍ داخلَ المـدنِ

. بالحقائقِ

؟ نُ ألوانُ قوسِ المطرِ  كيفَ تتكوَّ  
 أطفأتُ مصادرَ الضوءِ الموجودةَ    
، ولكنِّي ال أزالُ أشاهدُ  في غرفتِي ألنامَ في الليلِ

ها. نُ فرضيَّتي، ثم أختبرُ ا فيها. أكوِّ نورً

 كيفَ يكونُ ارتدادُ كرةِ السـلةِ   
ـا النعـكاسِ الضـوءِ عـنِ  إلـى زميلِـك نموذجً

؟ السطوحِ

 أكتـبُ فقرةً أبيِّـنُ فيها    
؟ نُ الظلُّ كيفَ يتكوَّ

 تعتمدُ النظاراتُ     
الطبيةُ على مبدأِ:

أ. انعكاسِ الضوءِ
ب.انكسارِ الضوءِ

 ج.اختالفِ الطولِ املوجيِّ لأللوانِ
د. امتصاصِ الضوءِ

  جميعُ أنواعِ العدسـاتِ تعملُ    
علَـى تجميعِ األشـعةِ السـاقطةِ عليها. هـلْ هذهِ 

رُ إجابتي. ؟ أفسِّ العبارةُ صحيحةٌ أمْ خاطئةٌ

 
لُ  ا مختلفةً منَ الموجاتِ التي يتشـكَّ فُ أنواعً أتعرَّ

، ومنها: منها الطيفُ الكهرومغناطيسيُّ

 
    
     

     

١.  أستخدمُ المراجعَ العلميةَ أو اإلنترنتَّ للبحثِ 
عنْ خصائصِ كلٍّ منها.

ـا للمقارنـةِ بينَها. يجـبُ أنْ  ا بيانيًّ ٢.  أرسـمُ رسـمً
 ، ، والترددِ تشتملَ المقارنةُ علَى الطولِ الموجيِّ
ا. ، معَ ذكرِ أمثلةٍ لكلِّ نوعٍ منهَ ونقطتَيِ اختالفٍ

 
    




م التقدير التالي لتقويم أداء الطالب: يستخدم سلّ

: يجب على الطالب :
(١) رسم منحنى بياني.

(٢) المقارنة بينها من حيث الطول الموجي والتردد. 

(٣) تضمين معلومات عن تطبيق كل  نوع منها.

(٤)  كتابـة فقـرة يصـف بهـا  طريقـة تنظيمهـا فـي الطيف 
الكهرومغناطيسي، ويصف العالقة بين التردد والطول 

الموجي.
 ينفذ الطالب ٣ مهام صحيحة.

 ينفذ الطالب مهمتين صحيحتين.
.  ينفذ الطالب مهمةً واحدةً صحيحةً










 

   

   

؛  ـنَ الصدَ الصـوتُ األصلـيُّ يَكـونُ أعلَى  مِ  ۱ 
: نْ طاقةِ موجاتِ الصوتِ األصليِّ ا مِ ألنَّ جزءً

انعكس أ.  

ب. تضاغط

ج.  امتُصّ

د.  تضاعف

أيُّ األشكالِ اآلتيةِ تُعبّرُ عنْ الظِلِّ وموقِعِ الظلِّ   ۲ 
؟ بصورةٍ صحيحةٍ

يمثُّلُ الشـكلُ أدناهُ سـلوكَ الضوءِ عندَ سقوطِهِ   ۳ 
بةٍ على عدسةٍ محدَّ

رُ العدسةُ المحدبةُ في الضوءِ؟ كيفَ تؤثّ

ـنَ العدسـةِ فـي خطوطٍ  تنفـذُ األشـعةُ مِ أ.  
ها نْحرفُ عنْ مسارِ مستقيمةٍ وال  تَ

ها بالعدسـةِ  ـرُ األشـعةُ عنـدَ مرورِ تنكسِ ب.  
وتتشتّتُ في اتجاهاتٍ مختلفةٍ

ها بالعدسـةِ  ج.  تنكسـرُ األشـعةُ عنـدَ مرورِ
وتتجمعُ في نقطةٍ واحدةٍ خلفَ العدسةِ

العدسـةِ  سـطحِ  عـنْ  األشـعةُ  تنعكـسُ  د.  
عُ في نقطةٍ واحدةٍ وتتجمّ

مصدر
ضوء

مصدر
ضوء

مصدر
ضوء

مصدر
ضوء

أ.

ب.

ج.

د.

 ّج. امتص. عندما تصطدم موجات الصوت بحاجز، يمتص
ا مـن موجـات الصـوت، وينعكـس الجـزء  الحاجـز جـزءً
اآلخـر، فال نسـمع الصوت المنعكس بنفـس علوّ الصوت 

  األصلي. 

 ب. الجسـم المعتـم الذي يسـبّب الظـل، يقع بيـن مصدر
ع الظل برسم شعاع بين مصدر  األشـعة والظل، ويمكن تتبُّ

 األشعة ورأس الجسم المعتم.  

 ج. تنكسر األشعة عند مرورها بالعدسة، وتتجمع في نقطة
واحدة خلف العدسـة. العدسـات أجسـام شـفافة تسـمح 
ت األشـعة،  بمرور األشـعة خاللها، وقد تكون مقعرة تشـتّ
ع األشـعة في نقطةٍ واحدةٍ، واألجسام التي  أو محدبة فتجمّ
  تعكس األشعة تكون غير شفافة، ومنها المرايا. 







   

نَ الطيفِ  الضوآن األحمرُ والبنفسجيُّ جزآن مِ  ٤ 
فةُ المشتركةُ بينَهما؟ . ما الصّ المرئيِّ

هُأ.  سُ لهما الطولُ الموجيُّ نفْ  
هاب.  سِ ينتقالنِ في الفراغِ بالسرعةِ نفْ
األلـوانِ ج.  جميـعِ  ـنْ  مِ لألجسـامِ  يُمكـنُ 

هما امتصاصُ
ما على المنشـورِ د.  ينحرفانِ عندَ سـقوطِهِ  

ها سِ بالزاويةِ نفْ

    

نَ  يبيّـنُ الجـدولُ سـرعةَ الصـوتِ فـي عـددٍ مِ   ٥ 
نِ السؤالِ  . أدرسُ الجدولَ وأُجيبُ عَ األوساطِ

الذي يليه.

سرعةُ الصوتِ في أوساطٍ مختلفةٍ

السرعةُ متر في الثانيةِ الوسطُ

٤٥٤٠الزجاجُ
٥٢٠٠الفوالذُ

١٥٣١ماءُ البحرِ

٣٤٠الهواءُ

٤١١٠الخشبُ
*  سـرعةُ الصـوتِ مقيسـةٌ بدرجـةِ حـرارةِ 

٢٥° سليسيوس

ما الوسطُ الذي سـرعةُ الصوتِ فيه أعلى، وما   
؟ الوسطُ الذي سرعةُ الصوتِ فيه أخفضُ

مـا السـببُ فـي اختـالفِ سـرعةِ الصـوتِ في   ٦ 
، الغازيةِ) ، السائلةِ األوساطِ (الصلبةِ

 البرقَ وبعـدَ فترةٍ قصيرةٍ منْ  أوضـحُ لماذا نرَ  ۷ 
رؤيتِهِ نسـمعُ صوتَ الرعدِ مـعَ أنَّهما حدثا في 

ه. سِ الوقتِ نفْ

. رُ لماذا يَختلفُ طولُ الظلِّ في أثناءِ النهارِ أفسّ  ۸ 


١١٥٣٢١٦٢
١٦٠، ٣١٦٥٤١٦٧
٥١٥٢٦١٥٢
١٦٢- ١٥٢٨١٦٣، ١٦٠ ٧

 ب: ينتقالن في الفراغ بالسـرعة نفسها. وتنتقل جميع أنواع
األشـعة فـي الطيـف الكهرومغناطيسـي في الفراغ بسـرعة 
 الضـوء، لـكلٍّ منها طول موجي يختلف عـن اآلخر، ونر
الطيـف المرئـي بألـوان مختلفة، لـكلٍّ منها طـول موجي، 
وتنكسـر األشـعة من جميع األطوال الموجية عند مرورها 

 خالل المنشور. 

 تكون سـرعة الصوت في الفوالذ أعلى من سرعته في باقي
المـواد المذكـورة في الجـدول، وتكون سـرعته في الهواء 

 أقل من سرعته في باقي المواد. 

 تختلف سرعة الصوت في المواد باختالف المسافة الفاصلة
بين الجزيئات المكونة لكل مادة؛ فكلما زادت المسافة بين 
جزيئـات المادة قلّت سـرعة الصوت، ففي المـواد الصلبة 
تكـون المسـافات بيـن جزيئاتهـا صغيرة وسـرعة الصوت 
عالية، أما في المواد الغازية فتكون المسـافة بين الجزيئات 

كبيرة وسرعة الصوت منخفضة.

 ا مقارنـةً بسـرعة انتقـال ينتقـل البـرق بسـرعةٍ عاليـةٍ جـدًّ
الموجـات الصوتية، لذلـك تصل موجات الضـوء المرئي 

الصادرة عن البرق إلينا قبل سماعنا صوت الرعد.

 ـا لذلك يتغير يتغيَّر ميل أشـعة الشـمس خـالل النهار، وتبعً
طول الظل.



 ١ تذكـر الحقائـق، والتعريفات، أويتطلـب المسـتو 
خطـوات العمل، وضمن هذا المسـتو توجـد إجابة صحيحة 

واحدة فقط.
 الشـرح تقديـم   ٢  المسـتو يتطلـب    

والتوضيح، أو القدرة على تطبيق مهارة. وتعكس اإلجابة ضمن 
ا للموضوع. ا واستيعابًا عميقً هذا المستو فهمً

 ٣ اسـتخدام يتطلب المسـتو 
األدلـة  اسـتخدام   مـن  نـه  يتضمّ ومـا  واالسـتدالل،  التحليـل 
والمعلومات الداعمة، وفي هذا المسـتو يمكن أن يكون هناك 

أكثر من إجابة صحيحة.
 ٤  إكمـال مجموعة يتطلـب المسـتو 

من الخطـوات المتعددة، كما يتطلَّب تركيـب وبناء المعلومات 
اة مـن عدة مصـادر، أو من فـروع متعددة مـن المعرفة.  سـتقَ المُ
وتعكـس اإلجابـات ضمـن هـذا المسـتو التخطيـط بعنايـة 

واالستدالل المركب.
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تراجـع الوحـدات املسـتخدمة يف نظـام الوحـدات العاملي  �
ويقارن بينها.

← 
اكتب على السـبورة كلمة مسـطرة، واطلب إلـى الطالب كتابة 

أدوات أخر للقياس،  ثم اسأل: 

مـا الـذي تقيسـه كل أداة مـن هـذه األدوات؟ ومـا وحـدة  �
قياسها؟ إجابة حمتملة: الطول بوحدة السنتمرت.

← 
بيّـن للطالب أن الـدرس يُعنى بمراجعة بعـض أدوات القياس 
ووحداتها، ثُم اكتب على السـبورة الكلمات: المسافة، الكتلة، 

درجة الحرارة، ثُم اسأل:

ما األداة املناسـبة لقيـاس كل كمية مكتوبـة؟ مبينًا وحدتني  �
تُستعمالن لقياسها.

القيـاس.  شـريط  أو  المسـطرة  لقياسـها  يُسـتخدم  المسـافة؛ 
ووحدات قياسها هي: السنتمتر والمتر.

الكتلـة، يُسـتخدم لقياسـها الميـزان ووحـدات قياسـها هـي: 
الكيلوجرام والجرام.

درجـة الحـرارة، يُسـتخدم لقياسـها مقيـاس درجـة الحـرارة، 
ووحدات قياسها هي: السليسيوس والفهرنهايت.

← 
اطلب إلى الطالب  قراءة جدول وحدات القياس، ثُم اسأل: 

مـا النظـام املسـتعمل يف وحدات القيـاس؟ إجابـة حمتملة:  �
النظام العاملي للوحدات.

 



 

si    

 
دِ املاءِ ٠ ْس تقريبًا، ودرجةُ غليانه  درجةُ جتمُّ

١٠٠° س تقريبًا.

 
١٠٠٠مرت(م) =١ كيلومرت(كم).

١٠٠سنتمرت(سم) = ١ مرت(م).
١٠ملمرت(مم) = ١ سنتمرت(سم). 


١٠٠٠مللرت (مل) = ١ لرت.

١ سنتمرت مكعب(سم٣ ) = ١مللرت (مل).


كيلــوجـرام   ١  = (جـم)  ١٠٠٠جـــرام 

(كجم).


١ كيلوجرام (كجم) = ٩٫٨ نيوتن.



أنظمة القياس

هناك نظامان شائعا االسـتعمال في القياسات هما: النظام اإلنجليزي والنظام 
ا النظام المتري ليسهل تبادل  المتري أوSI، ويسـتعمل العلماء في العالم حاليًّ
المعلومات، وهذا النظـام يعتمد على وحدات قياس الطول (المتر)، والكتلة 

(الكيلوجرام).

نت هنا  مّ ا من النظام المتري، إال أنها قد ضُ  ومع أن درجة الحرارة ليست جزءً
لغايات تحويل درجة الحرارة الفهرنهاتية (نظام إنجليزي) إلى درجة سـيليزية 

بحسب النظام المتري.

   ارجع إىل املوقع اإللكرتوين:    

 www.obeikaneducation.com 










يستعمل املسطرة املرتية لقياس الطول. �

يستعمل مقياس احلرارة لقياس درجة احلرارة. �

يستعمل ساعةً وساعة إيقاف لقياس الزمن بالثواين. �

← 
، ثم اسأل:  اعرض أمام الطالب مسـطرة بطول ١٠ سـنتمتراتٍ

كيف تم تقسيمها؟

اذكر بعض األجسام بطول أكرب من ١٠سم، وأقل من ذلك.   �
إجابات حمتملة: الكريس أطول من ١٠ سـم، واملمحاة أقل 

من ١٠ سم.

املرت يسـاوي ١٠٠ سـنتمرت. اذكر أسـامء أجسـام طوهلا مرت  �
واحـد تقريبًـا.  إجابة حمتملة: ارتفاع مقبـض الباب، عرض 

الطاولة.

← 
اطلب إلى الطالب ذكر أشكال متعددة من الساعات، ثم اسأل:

مـا الوحـدات التي تُسـتعمل عـادة يف قياس الزمـن؟ إجابة  �
حمتملة: الثانية،  الدقيقة، الساعة.

← 
اطلب إلى الطالب النظر إلى صور ساعة إيقاف، واسأل: 

� . ما عدد الثواين التي تقرؤها يف الساعة؟ ٨٫٤٣ ثوانٍ

ص صورة المسـطرة ومشـبك الورق،  اطلب إلى الطالب تفحُّ
ثم اسأل:

ما طول مشبك الورق؟ ٥سم . �

اطلب إلى الطالب فحص صورة مقياس الحرارة، واسأل:

ما درجة احلرارة التي يقرؤها املقياس؟ ٢٣ ْ س تقريبًا. �

د عندها املاء؟ صفر˚س تقريبًا.  � ما درجة احلرارة التي يتجمَّ





 
 

تقاسُ درجةُ احلرارةِ باستعاملِ مقياسِ احلرارةِ. وهو أداةٌ 
مصنوعةٌ من أنبوبٍ زجاجيٍّ رفيعٍ حيتوي عىل سائلٍ ملونٍ 

باللونِ األمحرِ غالبًا.

، فريتفعُ إىل  دُ يتمدَّ السائلُ داخلَ األنبوبِ  ما يسخنُ  فعندَ
. ، فينخفضُ إىل أسفلَ ما يربدُ ينكمشُ أعىل، وعندَ

جٌ  مدرّ إنه  أدناه.  احلرارةِ  مقياسِ  صورةِ  إىل  أنظرُ   
بالتدريجِ املئويِ (سلسيوس).

؟  ما درجةُ احلرارةِ الظاهرةِ يف املقياسِ



هُ  يستغرقُ الذي  الوقتِ  ملعرفةِ  اإليقافِ  ساعةُ  تستعملُ 
حدوثُ عملٍ ما.

تقيسُ ساعةُ اإليقافِ كالًّ منَ الساعاتِ والدقائقِ والثواين 
وأجزاءِ الثانيةِ.



 إذا نظرتُ إىل املسطرةِ أدناه فسأالحظُ أنَّ كلَّ سنتمرتٍ 
ختمنَ  أن  تستطيعُ  هل   . ملمرتاتٍ عرشةِ  إىل  مٌ  مقسّ

؟ طولَ مشبكِ الورقِ

 طولُ مشبكِ الورقِ حوايل ٤سنتمرتات و٩ ملمرتات. 
يمكنُك كتابةُ الرقمِ عىل الشكلِ (٤٫٩ سم).

أحاولُ تقديرَ أطوالِ بعضِ األشياء املوجودة يف غرفةِ 
. أقارنُ تقديرايت بالطولِ احلقيقيِّ بعدَ قيامي الصفِّ

ا باملسطرةِ. هَ بقياسِ




دعـم إضــايف كيـف تُظهر السـاعة الرقمية والسـاعة العادية الوقت؟  

يظهـر الوقت في السـاعة العاديـة، عن طريق حركة عقـرب الدقائق أو عقرب 
الثوانـي، أما في السـاعة الرقميـة فيظهر الوقت على صورة أرقـام. متى تكون 
سـاعة التوقيت مفيدة؟ عندما تحتاج إلـى معرفة الوقت إلى أقرب منزلةٍ مئويٍة 

من الثانية.

؟ عـن طريق الظل  ةُ الشـمس الوقتَ ولَ زْ إثــــــراء كيـف تقيس مِ

ض ألشعة الشمس.  المتكون بفضل عمود المزولة المعرّ










يستعمل امليزان لقياس الكتلة. �

يستعمل املخبار املدرج لقياس احلجم. �

يستعمل امليزان النابيض لقياس الوزن. �

← 
ا؟  اسأل الطالب: هل استعملوا أداةً لقياس الوزن سابقً

ملـاذا يعد امليـزان مـن أدوات القيـاس؟ إجابـة حمتملة: ألنه  �
يقارن بني الكتل.

أمسك بميزان نابضي، واسأل الطالب: 

مـاذا يعنـي التدريج عىل امليـزان؟ إجابة حمتملـة: كل عالمة  �
متثّل ا ملم.

← 
بيّـن للطالب أن الميزان الزنبركي يقيس الوزن بوحدة النيوتن، 

وأن كجم يساوي ١٠ نيوتن تقريبًا، ثم اسألهم:

هـل يمكنـك قيـاس وزنك باسـتعامل هـذا امليـزان؟ إجابة  �
حمتملة: ال؛ ألنه ال يوجد فيه تدريج يكفي لوزين.

ما أوجه الشـبه واالختالف بني امليـزان النابيض وامليزان ذي  �
الكفتني؟ امليـزان النابيض وذو الكفتني من أدوات القياس، 

ا الثاين فيقيس الكتلة. لكن أوهلام يقيس الوزن، أمّ

← 
اطلب إلى الطالب قراءة الصور، ثم اسأل:

كيـف يمكنـك معرفـة مـا إذا كان امليـزان حيمـل جسـمني  �
كتلتامهـا متسـاويتان أم ال؟ يشـري املـؤرش إىل التدريـج يف 

املنتصف، ويكون يف وضع عمودي.

 

   
 



يمكنُك   . اجلسمِ يف  املوجودةِ  املادةِ  كميةُ  هي  الكتلةُ 
وملعرفةِ   ، الكفتنيِ ذي  امليزانِ  باستعاملِ  الكتلةِ  قياسُ 
معروفِ  آخرَ  جسمٍ  بكتلةِ  هُ  أقارنُ فإنَّني  ما  جسمٍ  كتلةِ 

الكتلةِ.

تا  كفّ تكونُ  بحيثُ  االتزانِ  امليزانَ يف وضعِ  أجعلُ   
.  واحدٍ امليزانِ عىل مستوً

 ،  أضعُ اجلسمَ املرادَ معرفةُ كتلتِهِ عىل الكفةِ اليُرسَ
. ا انخفضتْ سأالحظُ أهنّ

 أضيفُ كتالً صغريةً معروفةً يف الكفةِ اليمنى حتى 

ا كتلةَ  ي متامً . الكتلُ الصغريةُ تساوِ تانِ تتعادلَ الكفّ
. ِاجلسمِ يف الكفةِ اليرس



 لقياسِ الوزنِ نستعملُ امليزانَ 

). الوزنُ مقدارُ  نربكيَّ النابض (الزُّ
. يقاسُ  قوةِ جذبِ األرضِ للجسمِ

وزنُ اجلسمِ بوحدةِ النيوتن.
قُ  ٍ أعلِّ  لقياسِ وزنِ جسمٍ معنيَّ

القراءةَ  ذُ  وآخُ  ، امليزانِ يف  اجلسمَ 
، فتكونُ هيَ  ها املؤرشُ عىل تدريجِ امليزانِ التي يتوقَّفُ عندَ

. وزنَ ذلكَ اجلسمِ

ُ

 أستطيعُ قياسَ حجمِ سائلٍ معنيٍ باستعاملِ الكأسِ 

جةِ. املدرّ

منتظمِ  غريِ  جسمٍ  حجمِ  قياسُ  ني  يمكنُ كذلكَ   

كميةً  أضعُ  التاليةِ:  بالطريقةِ  مثالً  كاحلجرِ  الشكلِ 
لُ ارتفاعَ املاءِ  كافيةً منَ املاءِ يف كأسٍ مدرجةٍ، وأسجّ

فيها.

االرتفاعَ  لُ  وأسجّ  ، الكأسِ يف  برفقٍ  احلجرَ  أضعُ   

الفرقَ  مساويًا  احلجرِ  حجمُ  فيكونُ  للامءِ.  اجلديدَ 
بنيَ القراءتنيِ األوىل والثانيةِ. بنيَ القراءتنيِ األوىل والثانيةِ. 



اطلـب إلـى التالمـيذ تســمية كل أداة من األدوات الواردة  فـي الصورة، وما 
يقيسه كلٌّ منها.

مستو مبتدئ يذكر الطالب أسماء األدوات، وما تقيسه.

مستو متوسط يذكـر الطـالب أسـماء األدوات، ويكتبـون عبـارات 

تصف ماذا يقيسه كلٌّ منها.

مستو متقدم يذكـر الطـالب أسـماء األدوات ومـا تقيسـه، واسـم 
الوحدة المستعملة، ويصفون ذلك بجمل تامة. 










يقـارن بني الرسـوم البيانية، وخيتار رسـامً بيانيًّـا لتمثيل  �
جمموعة من البيانات.

← 
اطلب إلى الطالب التصويـت على أنواع التفاح التي يحبونها، 
ووجههم إلى أنه يمكن التصويت مرة واحدة. ناقش الطالب في 
طرائـق جمع البيانات وعرضها، ومنهـا الجداول والملصقات 

والرسوم البيانية. 

← 
ناقش التمثيل بالدوائر مع الطالب، وأشـر إلى أنه يمكن تمثيل 
القيم على هذا الرسم؛ إما بكسور وإما بنسب مئوية، وكل جزء 
مـن البيانات يحول إلى جـزء من الـكل، وأن مجموع األجزاء 

يمثّل ١٠٠%، أو (١).

← 
اطلب إلى الطالب دراسة الرسوم البيانية "باألعمدة، بالدوائر، 

بالخطوط"، ثم اسأل: 

ما أجـزاء التمثيل البياين باألعمدة؟ مقياس رسـم، عنوان،  �
عنوانان عىل مقياسني.

ا عىل  � ماذا عليك أن تفعل، إذا كان أحد العمودين ال يقع متامً
اخلط؟ أقوم بعملية تقريب للرقم.

إالمَ يُشـري التمثيـل البياين بالدوائر؟معلومات حول نسـب  �
نات بيانات. مكوّ

كيـف يُظهـر التمثيـل اخلطـي املعلومات؟ عـن طريق خط  �
يصل بني نقاط أو بني نقاط بيانات عىل الرسم.

 



  

اتِ  ، إذا قمتُ بتجربةٍ هتدفُ إىل معرفةِ عالقةِ عددِ اللفّ . وكمثالٍ عىل ذلكَ هنا تُستعملُ األعمدةُ لتمثيلِ البياناتِ
املغناطيسيةِ  قوةَ  أنَّ  يبنيُ  املجاورَ  الشكلَ  فإنَّ  كهربائيٍّ  مغناطيسٍ  يف  الكهربائيةِ  املغناطيسيةِ  بالقوةِ  مسامرٍ  حولَ 

  . اتِ الكهربائيّةِ تزدادُ بزيادةِ عددِ اللفّ

  

يوضحُ التمثيلُ بالدوائرِ كيفيةَ توزيع جمموعةٍ كاملةٍ منَ البياناتِ إىل أجزاءٍ. يوضحُ التمثيلُ توزيعَ العنارصِ الشائعةِ 
. أالحظُ أنَّ جمموعَ النسبِ املئويةِ جيبُ أنْ يساويَ ١٠٠ % .   يف أجسامِ احليواناتِ

   
ها عىل  مَ . ومن طرقِ االستفادةِ منْ هذهِ البياناتِ أنْ أنظّ عندما أُجري جتربةً علميةً فإنّني أمجعُ املعلوماتِ أو البياناتِ
مُ  ي ينظّ ني اختيارُ نوعِ الرسمِ البياينِّ الذِ شكلِ رسومٍ بيانيةٍ. وهناكَ أنواعٌ متعددةٌ وخمتلفةٌ منَ الرسومِ البيانيةِ. يمكنُ

مُ البياناتِ املمثلةِ فيهِ. هْ بيانايت يف أفضلِ صورةٍ، ويسهلُ عيلَّ وعىل اآلخرينَ فَ
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ا لمبدأ الفروق الفردية من خالل: تلبي هذه األنشطة احتياجات الطالب وفقً

دعـم إضــايف يمثـل الجدول التالي عـدد الميداليات (الجوائز) التي 

حصلت عليها فرق بعض الدول في األلعاب األولمبية عام ١٩٩٢م:
الدولة              عدد امليداليات

٣١ كوبا   
٣٠ هنجاريا   
٢٩ كوريا اجلنوبية  
٢٩ فرنسا   
٢٧ أسرتاليا   
٢٢ إسبانيا   

اطلب إلى الطالب اختيار رسم بياني يمثل هذه البيانات.

إثــــــراء اطلـب إلـى الطالب جمـع بيانات عـن الطقس خالل 

أسبوع، وأطوال الطالب، وإعداد رسمين بيانيّين مختلفين.









يقرأ خرائط جغرافية وخرائط مفاهيمية. �



← 
اكتب الكلمات التالية على السبورة: قطة، سمكة، صقر، ماعز، 

حيوانات أخر، في أربعة أعمدة على جدول. 

ونها، وكتابة  اطلب إلى الطالب ذكر حيوانات مألوفة لديهم يربُّ
أسمائها في الجدول، ووضع إشارة أمام اسم كل طالب.                      

كيف نستطيع معرفة أكثر احليوانات املألوفة لد الطالب؟ �

حددٍ منها، واكتب عددها تحت اسـمها  أعـط مثاالً على نـوعٍ مُ
في العمود.

← 
ه انتباه الطالب إلى جدول الموصلية الحرارية، واسأل: وجّ

أي املـواد هلا أعىل موصليـة حرارية؟ وجه انتباه الطالب إىل  �
اخلريطة، واسأل: 

ما اهلدف من هذه اخلريطة؟ تُظهر ثالثة أنواع من الصخور. �

← 
وضح للطالب أنهم سيسـتعملون نوعين من الخرائط: األولى 
خريطـة لطريـق، واألخـر خريطـة مفاهيمية، وهنـاك خرائط 
أخر مثـل: خريطة الطقس، وخرائـط طبوغرافية. ويمكن أن 

تكون الخرائط في ثالثة أبعاد أو بُعدين، ثم اسأل: 

هـل متثـل خريطـة الطريـق املنطقـة؟ وفيـم ختتلـف عنها؟  �
ر معامل رئيسة/شوارع وبنايات حمددة ختتلف يف  كالمها يُظهِ

التفاصيل.

 

  


 . ين اجلداولُ عىل تنظيمِ البياناتِ خالل التجاربِ  تساعدُ
نُ معظـمُ اجلـداولِ منْ صفـوفٍ وأعمدةٍ، تشـريُ  تتكـوَّ
ُ اجلدولُ اآليت تسـجيالً  . يبنيَّ ا إىل نوعِ البياناتِ هَ عناوينُ

. لقيمِ التوصيلِ احلراريِّ

    
   

٢٥٦٧˚س١٠٣٨˚ سالنحاسُ

 ٢١٠ ْ سالنيتروجين


 ١٩٦ ْ س


١٠٠˚سصفر˚ سالماءُ

١٤٦٥˚س٨٠١˚سملحُ الطعامِ

٢٨٦١˚س١٥٣٨˚سالحديدُ

 

وتساعدُ  ما.  مساحةٍ  تفاصيلَ  حُ  يوضّ رسمٌ  اخلريطةُ 
مثالً  الطرقِ  فخرائطُ   ، املواقعِ فِ  تعرُّ عىل  اخلرائطُ 
، وهناك أنواعٌ  حُ كيفيةَ االنتقالِ من مكانٍ إىل آخرَ توضّ
، كاملرتفعاتِ  حُ معاملَ سطحِ األرضِ منَ اخلرائطِ توضّ
اجليدةِ  اخلريطةِ  ميزاتِ  ومنْ  وغريِها.  واألوديةِ 
يشريُ  رمزٍ  ، وعىل  مناسبٍ مقياسِ رسمٍ  ها عىل  احتواؤُ
رموزِ  عىل  حتتوي  خرائطُ  وهناكَ   ، الشاملِ اجتاهِ  إىل 

ا . االجتاهاتِ األخر أيضً

  

ـحُ هـذا النوعُ منَ اخلرائـطِ كيفيةَ ارتبـاطِ األفكارِ  يوضِّ
ين خرائطُ املفاهيمِ  . وتسـاعدُ هـا ببعضٍ واملفاهيمِ بعضِ
حُ  عىل تنظيـمِ املعلوماتِ املرتبطةِ بموضـوعٍ ما. وتوضّ
اخلريطـةُ اآلتيـةُ كيفيـةَ ارتبـاطِ أفـكارٍ خمتلفـةٍ حـولَ 

 . خورِ الصّ

ش

١سم = ١٠٠كم


















تصنيف المعلومات 
سـاعد الطالب على إيجاد أمثلة على جداول بيانية ورسـوم بيانية مختلفة من 
مجـالت أو صحف، واطلـب إليهم تصنيفها في ثالثة أنواع (جداول، رسـم، 
لوحات)، واسـأل: ماذا يمكنك أن تتعلم من الرسـوم البيانية؟ وكيف تختلف 

الجداول عن اللوحات؟

ها لوحة  مستو مبتدئ يسـتطيع الطالب قـراءة العناوين، وتحديـد أيُّ
ها رسم أو جدول. وأيُّ

مستو متوسط يسـتطيع الطالب وضع جدول لوصف األنواع الثالثة 
مها كل نوع. والمعلومات التي ينظِّ

مستو متقدم يستطيع الطالب اسـتعمال جمل تامة لتوضيح األنواع 
الثالثة، من حيث أوجه التشابه واالختالف. 





مصادر للمعلم

•  املنظامت التخطيطية

•  املطويات التعليمية

•  سالمل التقدير

م تقدير النشاط-  سلّ

م تقدير الكتابة-  سلّ

•  اخللفية العلمية





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ١ )

الفكرة الرئيسة والتفاصيل





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٢ )

الفكرة الرئيسة والتفاصيل

الفكرة الرئيسة
صيل

التفا





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٣ )

أتوقّع

ما أتوقع
ث؟

ماذا حيد





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٤ )

أتوقّع
عي توقّ

ث؟
ماذا حيد





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٥ )

ص لخِّ

اخلالصة
(ملخص)





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٦ )

ص لخِّ

اخلالصة
(ملخص)





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٧ )

التتابع

األول

التايل

األخري





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٨ )

السبب والنتيجة

النتيجةالسبب





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ٩ )

السبب والنتيجة

النتيجةالسبب





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ١٠ )

قارن

االختالفالتشابهاالختالف





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ١١ )

أصنِّف





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ١٢ )

املشكلة واحلل

املشكلة

اخلطوات نحو احلل

احلل





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  ( ١٣ )

أستخلص النتائج

ت
االستنتاجا

ص
ت الن

إرشادا





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  (١٤ )

أستنتج

ماذا أستنتج؟
ف؟

ماذا أعر
ت

إرشادا





التاريخ:االســــم:

املنظم التخطيطي  (١٥ )

حقيقة أم رأي

حقيقة
رأي





املطــويات
تعليامت عمل املطويات 

فيام ييل تعليامت توضح اخلطوات العملية لعمل املطويات بأشكاهلا املختلفة. 

١.   ابـدأ كما لو كنـت تعمل مطوية شـطيرة الهمبرجر،  وذلك بطـي الورقة وتحديد 
منتصف كل نصف.

٢.  اطـوِ الحـواف الخارجيـة للورقـة، بحيـث تلتقي الحافتـان عند منتصـف الورقة 
اعين. رَ ال مِصْ لتشكِّ

١.  اعمل شبه نصف كتاب.

٢.  قم بطيّه مثل شـطيرة النقانق، ويكون هذا على شـكل شبه كتاب 
، وبداخله صفحتان، ويسـتخدم لتسجيل  بغالفٍ من ورقٍ مقوًّ

المعلومات.

ها  ١.  قـم بطيِّ ورقة قياسـها (٢٩سم×٢١سـم) من النصـف، ويمكن طيُّ
ا مثل شطيرة النقانق.  عموديًّ

ا مثل شطيرة الهمبرجر، كما في الشكل المجاور.  ٢. يمكن طيُّ الورقة أفقيًّ

١.  اطوِ ورقةً قياسها ٢٩سم × ٢١سم من النصف على شكل شطيرة الهمبرجر.

ا  لتشـكيل جيـب، واطوِ على طول  ٢.  افتـح إحد الطيات، واثنِ ٥سـم من طرفها طوليًّ
الخط المنقط. 

٣. ألصق الحافة الخارجية للجيب بكمية بسيطة من الصمغ. 

: مطوية نصف الكتاب    أوالً

ا: مطوية املرصاع    رابعً

ثانيًا: مطوية عىل شكل كتاب مطوي   

ثالثًا: مطوية جيبية





١.  اطوِ ورقةً قياسها ٢٩سم×٢١سم ثالثة أقسام، كما في الشكل المجاور.

١. اطوِ ورقة قياسها ٢٩سم×٢١سم مثل شطيرة النقانق. 

د منتصف خط الطي، ثم  ٢.   اجعـل الورقـة في وضعها األفقي، بحيث يكون خط الطيّ إلـى أعلى، وحدّ
 . اطوِ الطرف األيمن منه؛ لتصل حافته إلى منتصف خط الطيّ

٣.  اطوِ الطرف األيسر؛ لتصل حافته إلى منتصف خط الطي؛ لتصبح المطوية من ثالث طيَّات/طبقات. 

ودين الناتجيـن عن الخطوتين ٢، ٣،  خدُ ها على طول األُ صّ  الطيـات، وقُ ٤.  افتـح المطويـة وارفع إحدَ
ل ثالثة ألسنةٍ يمكن رفعها إلى أعلى. بحيث يتشكَّ

ا: مطوية ثالثية    خامسً

ا: مطوية لسانية ثالثية سادسً

ا: مطوية شبه الكتاب سابعً

ثامنًا: مطوية اجلدول املثني

١.  ضع ورقتين قياس كلٍّ منهما ٢٩سم× ٢١سم إحداهما فوق األخر، بحيث تكون إحد الحافتين 
أعلى من األخر بمسافة ٢٫٥سم.

٢.  اطوِِ الورقتين بحيث تتقابل الحواف السفلية لهما مع الحواف العلوية، وتكون المسافة بين الحواف 
األربع متساوية. 

 . ٣.  عندما تصبح الحواف على مسافةٍ واحدةٍ بعضها من بعض، اضغط بشدة على طول منطقة الطيِّ

ـدِ الورقتيـن إحداهما عن األخر، وضـع غراءًً على طول األخدود إلحـد الورقتين، ثم أرجع  بْعِ ٤.  أَ
ا، حيث يمكنك تدبيسهما.  الورقتين معً

ا عموديةً وأفقيةً على ورقة قياس ٢٩سم× ٢١سـم أو أكبر. (يكون عدد  ١.  ارسـم أسـطرً
األعمدة والصفوف بحسب الحاجة). 

ا لعمل جداول.  ٢.  اطوِ الورقة عموديًّ

٣.  اكتب عناوين األعمدة والصفوف بحسب الحاجة. 





إظهار الفضول الطبيعي من خالل معالجة األشياء  واألفكار ببراعة

 يتابع المشـاركة في نشـاطات مفتوحة النهاية خالل معالجة األشـياء أو األفكار ببراعة واستكشـافها، ويحاول
ا. ا أو أوليًّ ا شخصيًّ بطرائق غير مألوفة في المعالجة، ويُظهر تفسيرً

.يستكشف األشياء أو األفكار ويعالجها دون مناقشة التفسير الشخصي

.يعتمد عىل اآلخرين يف معاجلة األفكار وتوجيهها

.ال ينهمك في معالجة األفكار  

ها، ويالحظ المتوقع وغير المتوقع. لُ يُجري مشاهداته ويسجِّ

.ا حواس متعددة يصف بدقة عدة مشاهدات ويسجلها مستخدمً

.يصف عدة مشاهدات يمكن أن يتوقع مشاهدة بعضها

.يعتمد على اآلخرين لتوجيه مشاهداته

.ا قليالً من المشاهدات يسجل عددً

يطرح أسئلة قابلة لالختبار، يمكن استكشافها من خالل االستقصاء العملي.

.ا دون توجيه المعلم  يطرح أسئلة قابلة لالختبار، يمكن استكشافها علميًّ

.يطرح أسئلة قابلة لالختبار بتوجيهٍ قليلٍ من المعلم

يطرح أسئلة قابلة لالختبار بتوجيه كبير من المعلم

.يستخدم أسئلة المعلم

سلم التقدير الرباعي النقاط لتقييم النشاط
تقويم القدرات الالزمة لتنفيذ استقصاء علمي

سلم التقدير اللفظي للنشاط





التخطيط والتنفيذ لالستقصاء العلمي

.استيفاء االستقصاء للخطوات المنطقية

.احتواء االستقصاء على أخطاء منطقية

.يتطلب االستقصاء توجيهات كثيرة من المعلم 

.يستخدم االستقصاءات التي يوفرها المعلم فقط

استعمال األجهزة واألدوات لجمع المعلومات وتوسيع اإلدراك.

.ا، ويستخدمها بشكل صحيح يختار األجهزة واألدوات المناسبة دائمً

.يستخدم األجهزة واألدوات المناسبة عادة، و/أو يستخدمها بشكل صحيح 

.يختار األجهزة واألدوات المناسبة أحيانًا، و/أو يستخدمها بشكل صحيح

.ا ما يختار األجهزة واألدوات المناسبة، و/أو يستخدمها بشكل غير صحيح  نادرً

يستخدم البيانات لتطوير تفسير منطقي لإلجابة عن السؤال موضع االستقصاء.

 ا على البيانات و/أو المعلومات من ا مقبوالً معتمدً ا، ويطور تفسـيرً يقوم بتسـجيل البيانات بطريقة منطقية متسـقة دائمً
مصادر علمية موثوقة.

 ا على البيانات، و/أو المعلومات من مصادر ا مقبوالً معتمدً يقوم بتسـجيل البيانات بطريقة منطقية عادة، ويطور تفسـيرً
علمية موثوقة.

 يسـجل بيانـات غيـر دقيقة/غير مكتملة، والتفسـير يعكس بيانـات ومعلومات غيـر دقيقة وغير مكتملـة، ويعتمد على
مصادر علمية تفتقر إلى الدقة.

.جد) غير منطقي البيانات غير مكتملة، والتفسير (إن وُ

إجراءات التواصل، والنتائج، وتفسيرات االستقصاء.

 ـن اآلخرون من اتباعها؛ ويعمل رسـومات توضيحية مفصلة لتفسـير اإلجراءات يكتـب التعليمـات بدقة، بحيث يتمكَّ
واألفكار، ويستخدم البيانات الكمية والوصفية لوصف األشياء ومقارنتها.

 ا على البيانات النوعية لوصف األشياء أو األحداث ن اآلخرون من اتباعها، ويعتمد أساسً يكتب التعليمات، بحيث يتمكّ
ومقارنتها.

.يكتب تعليمات غير كاملة

.يكتب تعليمات غير كاملة وغير دقيقة





الربط مع الكتابة

توفـر النشـاطات الكتابية الفـرص للمعلمين بتكامـل الكتابة مع 
منهاج العلوم، وإعداد الطالب لالختبارات الكتابية. وترد المهام 

واألنشطة الكتابية في كتاب الطالب في المواقع التالية:

  ث وأحتدّ ر  «أفكّ عنوان  حتت  كتايب  سؤال  درس  كل  هناية  يف 
وأكتب»، ويف مراجعة الدرس.

  انظر إىل مربعات الكتابة التكاملية حتت عناوين «كيف تكون
عاملًا»، ومهارات االستقصاء العلمي»، ويف «الكتابة العلمية» 
خالل  لتضمينها  فعالة  طرائق  الستخدام  املعلم  دليل  يف 

الدروس.

ربط سلم التقدير باألنماط الكتابية

أشـكال الكتابـات المتعلقـة، ذات أربـع نقـاط في سـلم التقدير 
اللفظـي، ولها سـتة أنماط كتابية هي: السـرد الشـخصي، الكتابة 
الوصفيـة، الكتابـة القصصيـة، الكتابة الشـرحية (كيـف يمكن)، 
لم تقدير لفظي في  والكتابة المقارنة، الكتابة التفسيرية. وهناك سُ
سـبع سمات لتقويم األنماط الكتابية الستة. كل نمطٍ منها مصمم 
ـا، وللكتابة  لبنـاء مهارات كتابيـة ضرورية للكتابـة الجيدة عمومً
مة  العلميـة بشـكل خـاص؛ لتطوير فكـرة علميـة واضحـة ومنظَّ
ومدعومة بالحقائق والتفاصيل، باستخدام تراكيب لغوية متنوعة. 
هذه المهارات - من المهارات الكتابية- تركز عليها االختبارات 

التحصيلية في سلم التقدير اللفظي المكون من سبع سمات.

سلم التقدير اللفظي للكتابة

األنامط الكتابية
الرسد الشـخيص. يسـاعد هذا النمـط من النصوص الكتابية عـىل التعبري بقصة حقيقية عن خربة شـخصية،    ←

من حيث التسلسـل الواضح واملنظم لألحداث. ومعظم االختبـارات الكتابية تتطلب كتابة رسد نصٍّ منظمٍ 
. وواضحٍ ومنطقيٍّ

الكتابة الوصفية. تسـاعد الطالب عىل تضمني تفاصيل دقيقة وواضحة يف الكتابة، بحيث متكنهم من اختيار    ←
مفردات حمددة وجذابة، وستسـاعد هذه املهارات الطالب عند كتابة التقارير املختربية، ويف الكتابة الرسدية 

والتفسريية.
الكتابـة القصصية. ويسـتخدم هذا النمط ليسـاعد الطـالب عىل الرسد اخليايل، فعىل سـبيل املثال، مقطع من    ←

م منذ البداية. ومعظم االختبارات التحصيلية  اخليال العلمي بتفاصيل حيوية خمطط هلا يف سطور النص ومنظّ
ا عىل حدث حقيقي أو خيال قصيص. ا مبنيًّ ا شخصيًّ تتطلب الرسد، بغض النظر عام إذا كان رسدً

الكتابة الرشحية. تتطلب بعض املهام من الطالب توضيح كيفية إمتام عمل أو عملية ما، مثل التجربة العلمية.    ←
إن مقـدرة األطفـال عىل تنظيم كتاباهتم خطوة بخطوة أداة مهمة يف كتاباهتم يف العلوم، كام أن إعطاء تفاصيل 

واضحة وتنظيم األحداث بتسلسل تتطلبه الكتابات اجليدة مجيعها.
الكتابـة املقارنـة. يركـز هذا النـوع عىل مهـارات رضورية عند كتابـة مقالة، أو تقريـر يبني أوجه التشـابه أو    ←

االختالف بني شيئني أو نتيجتني، ويُستخدم هذا النمط املوضوعي عند الكتابة يف العلوم.
الكتابـة التفسـريية. يركز هـذا النمط عىل املهارات الرضوريـة لكتابة ملخص، أو تقريـر أو بحث، أو مقالة،    ←

مُ هذا النمط عادة يف اختبارات كتابية. وَّ قَ ويُستخدم هذا النمط الكتايب غالبًا عند الكتابة عن العلوم. ويُ





استخدام عالمات سالمل التقدير

م التقدير المكون من أربعة مستويات أدائية، لتقويم أداء الطالب في األنشطة الكتابية. لَّ استخدم سُ

سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة

لتحديد الدرجة املناسبة:

ف وصف النمط الكتايب املطلوب يف الكتابة من بني هذه األنامط الستة: الرسد الشخيص، والكتابة الوصفية، والكتابة    ← تعرَّ
القصصية، والكتابة الرشحية (كيف يمكن)، والكتابة املقارنة، والكتابة التفسريية ( كام يف تقرير).

م كتابة الطالب عىل    ← ف الوصف املناسب يف السامت التي توضح نوعية عمل الطالب الكتايب يف هذا النمط، وقوِّ ثم تعرَّ
. رضٍ النحو التايل: (٤) ممتاز، (٣) جيد، (٢) مقبول، (١) غري مُ

ذْ يف احلسبان كيف كانت استجابة الطالب حمققة هلدف الكتابة، وحتقق من أن استجابته تُظهر السامت السبع للكتابة    ← خُ
يف العلوم:

 األفكار واملحتو

 التنظيم

 نطق الصوت

 اختيار الكلامت

 سالسة اجلمل

 أصول الكتابة

 العرض
ضع الدرجة املناسبة (١ – ٤) بناءً عىل استجابة الطالب للوصف املوجود يف سلم التقدير اللفظي.   ←

ألغراض املعاجلة:
ف نقاط الضعف لد الطالب (مثل التنظيم، اختيار  يمكن استخدام سلم التقدير اللفظي الرباعي النقاط للكتابة؛ لتعرُّ  

الكلامت، طالقة اجلمل)، وعىل أي حال، ال تضع درجات لكل سمةٍ عىل انفراد.





١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
األفـكار واملحتـو. يُظهـر أصالةً 
يف تطوير األفكار، أو قصة مقتبسة 

من جتربة شخصية.

ا  ر أفكارً األفـكار واملحتو. يُطـوِّ
واضحـة معقولـة، بحيـث يطـور 

قصة حقيقية عن الكاتب. 

يُظهر صعوبةً   .األفكار واملحتـو
يف  ويفشـل   ،املحتـو تطويـر  يف 

عرض إحساس قوي باهلدف.

ال حيـاول   .واملحتـو األفـكار 
تطويـر األفـكار أو اإلخبـار عـن 

حدث حقيقي.

ن مـن التنظيم اجليد  التنظيم. يتمكَّ
للرسد الشـخيص بشـكل سـلس، 
بحيث تلفت نظر القارئ يف البداية 

والوسط حتى النهاية.

ن من التنظيم للرسد  التنظيم. يتمكّ
ـريِّ القارئ  الشـخيص، بحيث ال حيُ

عند قراءته.

ن من التنظيم للرسد  التنظيم. يتمكّ
الشـخيص، وقد حيتوي عىل أخطاء 
تنظيمية مثل عدم املتابعة بعد بداية 

جيدة. 

التنظيم. يفتقر إىل الرتتيب، بحيث 
يؤثر يف فهم النص واستيعابه.

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
شـخيص وحـس مالئـم للهـدف 

وللمستمعني.

بصـوت  يعـربّ  الصـوت.  نطـق 
شـخيص وبحـس مالئـم للهـدف 

واملستمعني.

العـرض  الصـوت. حيـاول  نطـق 
، لكن ال يتواصل  بصوتٍ شـخيصٍّ

 . مع املستمعني بشكلٍ كاملٍ

نطـق الصـوت. ال حيـاول التعبـري 
املسـتمعني  مشـاركة   أو  بصوتـه 

رؤيته. 

كلـامت  خيتـار  الكلـامت.  اختيـار 
ا وأحاسـيس  مبتكـرة تنقـل صـورً

بطريقة طبيعية.

ا  جهـدً يبـذل  الكلـامت.  اختيـار 
ا  صـورً تنقـل  كلـامت  اختيـار  يف 

وأحاسيس.

اختيار الكلامت. خيتار كلامت عادة 
ما تكون مبهمة وتفتقر إىل اخليال.

عـدم  يُظهـر  الكلـامت.  اختيـار 
التمكـن من اختيـار املفردات التي 
تعرب عن صور واضحة أو خيالية.

سالسـة اجلمل. يُنشـئ مجـالً قوية 
ومتنوعة وذات هدف تشـجع عىل 

القراءة الشفوية املعربة.

سالسة اجلمل. يُنشئ مجالً متنوعة 
ـا بقليـل من  يمكـن قراءهتـا جهريًّ

التمرين.  

ـام يُنشـئ مجالً  سالسـة اجلمـل. قلّ
متنوعـة وإن حـدث ذلـك، فإهنـا 

تفتقر إىل السهولة واالنسياب.

سالسـة اجلمل. يستخدم مجالً غري 
مرحيـة أو غـري كاملـة، بحيـث ال 

تدعو إىل القراءة الشفوية.

نًـا من  أصـول الكتابـة. يُظهـر متكُّ
أصـول الكتابـة املتَّبعـة، وتشـمل 

اإلمالء والرتقيم والنحو.

بمعظـم  يتقيـد  الكتابـة.  أصـول 
أصول الكتابة املتبعة.

عـىل  حيتـوي  قـد  الكتابـة.  أصـول 
مشـكالت يف أصول الكتابـة املتبعة، 
ا اإلمالء أو الرتقيم أو النحو. متضمنً

ن من  أصـول الكتابة. عـدم التمكُّ
استخدام أصول الكتابة األساسية 

املتبعة وصعوبة يف القراءة.

ـا مرتبًا أو  العـرض. يسـتخدم خطًّ
ـا مناسـبًا، بحيث يلفـت انتباه  بنطً
القـارئ إىل الرسـالة املوجـودة يف 

النص. 

العرض. يستخدم خط اليد بشكل 
املناسـب،  باحلجـم  أو  مقـروء، 

بحيث تكون قراءة النص سهلة.

ا  ا مقـروءً العـرض. يسـتخدم خطًّ
ا، وقد خيتلـف حجمه خالل  نسـبيًّ

النص. 

العـرض. يسـتخدم عـدة خطوط 
ممـا  درجاهتـا،  مـن  أنـواع  وعـدة 

ب معه قراءة النص. يصعُ

سلم التقدير

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الرسد الشخيص





١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
ـا  إبداعً يُظهـر   .واملحتـو األفـكار 
 وصفـيٍّ  وأصالـة يف تطويـر حمتـوً
ا. ا ومركزً معني، بحيث يكون واضحً

 يطـور حمتو .األفـكار واملحتو
ا  ـا بطريقـةٍ عامـةٍ مسـتخدمً وصفيًّ

ا واضحة ومركزة.  أفكارً

يُظهر صعوبةً   .األفكار واملحتـو
يف تطويـر أفكار واضحـة ومركزة 

وحمتو وصفي معني.

ال حيـاول   .واملحتـو األفـكار 
أو وصف  واضحـة ٍ عرض أفـكار ٍ

حمتو حمدد.

إعـداد  مـن  ـن  يتمكَّ التنظيـم. 
وصف سـلس ومنظم عند عرضه 

للتفاصيل.

ا بطريقة جتمع  م وصفً التنظيم. ينظِّ
ريِّ القارئ  التفاصيـل، بحيـث ال حيُ

عند قراءته النص.

ا قـد حيتوي  التنظيـم. يعمـل وصفً
عىل مشـكالت يف البناء، واألفكار 

غري مرتابطة. 

التنظيم. يُظهر عدم ترتيب يؤثر يف 
فهم النص واستيعابه.

نطـق الصـوت. يسـتخدم صوتًـا 
ـا يؤثر يف املسـتمعني ويعرب عن  قويًّ

شخصية الكاتب.

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
انتبـاه  جتـذب  وبطريقـة  شـخيص 

املستمعني إىل الكاتب.

العـرض  الصـوت. حيـاول  نطـق 
بصـوت شـخيص وبحـسٍّ جيذب 
يف  صعوبـةً  جيـد  لكنـه  االنتبـاه، 

.املحافظة عىل املستو

نطـق الصـوت. ال حيـاول التعبـري 
بصوتـه، أو يعرب بصـوت ال يروق  

املستمعني. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
مؤثرة قويـة؛ لتكوين صورة ذهنية 

لد القارئ.

ا يف  اختيـار الكلـامت. يبذل جهـدً
اختيار املفردات الواضحة التي قد 

جتذب املستمعني.

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
انتبـاه  تلفـت  ال  بحيـث  تتكـرر، 

املستمعني.

اختيار الكلـامت. يُظهر عدم متكن 
من اختيـار املفردات الصحيحة أو 

التي تناسب الوصف.  

مجـالً  يُنشـئ  اجلمـل.  سالسـة 
قراءهتـا  يسـهل  بحيـث   ، متنوعـةً

. بصوت واضحٍ

سالسة اجلمل. يُنشئ مجالً غالبًا ما 
تكون متنوعة وسهلة.  

سالسة اجلمل. يُنشئ مجالً متنوعة 
أحيانًـا، لكنها غـري مكتملة وحمرية 

ومبهمة عىل القارئ.

مجـالً  يسـتخدم  اجلمـل.  سالسـة 
غري كاملـة، بحيث يصعب قراءهتا 

 . بصوت واضحٍ

نًـا من  أصـول الكتابـة. يُظهـر متكُّ
بحيـث  املتبعـة،  الكتابـة  أصـول 

يكون الوصف سهل القراءة.

نًـا من  أصـول الكتابـة. يُظهـر متكُّ
املتبعـة  الكتابـة  أصـول  معظـم 

ويطبقها يف الوصف.

غالبًـا  يُظهـر  الكتابـة.  أصـول 
الكتابـة  أصـول  يف  مشـكالت 
املتبعـة، متضمنًا اإلمالء أو الرتقيم 

أو النحو.

أصـول الكتابـة. يُظهر عـدم قدرة 
يف اسـتخدام األصـول األساسـية 

للكتابة.

العرض. يستخدم خط اليد بشكل 
مرتـب، وبحجم مناسـب، وهناك 
والفراغـات،  النـص  بـني  اتـزان 

بحيث يلفت انتباه القارئ.

العـرض. يسـتخدم خـط يـدٍ مقبوالً 
مرتبًا، أو باحلجم املناسـب باإلضافة 
إىل مساحات متساوية، بحيث جتذب 

انتباه القارئ إىل قراءة النص.

مقـروء  بخـط  يكتـب  العـرض. 
وبحجم منسـق، واملسـاحات غري 

متساوية.

العـرض. يسـتخدم عـدة خطوط 
درجاهتـا،  مـن  أنـواع  وعـدة 
ممـا  متسـاوية  غـري  ومسـاحات 

يصعب معه قراءة النص.

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة الوصفية





١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
األفـكار واملحتـو. يُظهـر خياالً 
يف تطويـر أفـكار القصـة وبنائهـا 

وحمتواها.

األفـكار واملحتـو. يُظهـر بعض 
القصـة  أفـكار  تطويـر  يف  اخليـال 

وبنائها وحمتواها.

ر أفكار  األفـكار واملحتـو. يُطـوِّ
القصـة وبناءهـا وحمتواها بشـكل 

مقبول.

األفكار واملحتـو. ال يبذل جهدًا 
ق  لألفكار أو اخليال  يف تطوير مشوِّ
واملحتو؛ وال يوجد بناء للقصة.

التنظيم. يعـرض مهارات تنظيمية 
قة للقصة،  قويـة يف بناء بداية مشـوّ

ويف وسطها وهنايتها.

املهـارات  يسـتخدم  التنظيـم. 
للقصـة  بدايـة  التنظيميـة؛ إلجيـاد 

ووسطها وهنايتها.

التنظيم. يُظهر صعوبةً يف إجياد بناء 
للقصة. 

التنظيـم. يبـدي عـدم القـدرة عىل 
بناء القصة. 

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
يعكس نغمـة القصة وجيذب انتباه 

ا. املستمعني كثريً

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
مالئم، وجيذب انتباه املستمعني. 

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوتٍ 
اوالً التواصل مع املستمعني. حمُ

نطـق الصـوت. ال حيـاول إظهـار 
ا باملستمعني.  صوته، وال يُبدي اهتاممً

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفرداتـه 
بدقـة؛ لتطوير املكان والشـخوص 

وتسلسل األحداث. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
متنوعة ودقيقة تالئم تطور القصة.

اختيـار الكلامت. ال خيتار مفردات 
متنوعة أو حمددة لتطوير القصة.

اختيار الكلامت. يستخدم مفردات 
ة للقارئ.   غري صحيحة أو حمريِّ

ـن مـن بناء  سالسـة اجلمـل. يتمكَّ
بحيـث  ومتنوعـة،  مشـوقة  مجـل 
تثري القصة، وتشـجع عىل إلقائها 

بصوت واضحٍ.

نتج مجـالً تكون  سالسـة اجلمـل. يُ
متنوعة وسهلة لد قراءهتا غالبًا.  

 ، سالسة اجلمل. يبني مجالً مفهومةً
لكـن يصعـب متابعتهـا أو قراءهتا 

أحيانًا.

سالسـة اجلمـل. يكتب مجـالً غري 
ة، بحيـث يصعـب  كاملـة أو حمـريّ

 . قراءهتا بصوتٍ واضحٍ

معرفـة  يُظهـر  الكتابـة.  أصـول 
املتبعـة  الكتابـة  بأصـول  متمكنـة 
وتشمل اإلمالء والرتقيم والنحو.

معرفـة  يُظهـر  الكتابـة.  أصـول 
املتبعـة؛  الكتابـة  أصـول  بمعظـم 
وحيتاج العمل إىل تدقيق ومراجعة 

مستمرين. 

يُظهـر حمدوديـة  الكتابـة.  أصـول 
املتبعـة؛  الكتابـة  أصـول  بمعظـم 
وحيتاج العمل إىل تدقيق ومراجعة 

مكثفني.

أصـول الكتابـة. يُظهر مشـكالت 
يف اسـتخدام أصول الكتابة بشكل 

كبري تؤثر يف قراءة النص.

العرض. يسـتخدم خـط يد مرتب 
ا بحجم مناسب لتعزيز فهم  أو خطًّ

النص وقراءته.

ا،  ـا مقروءً العرض. يسـتخدم خطًّ
وحيـاول بنجـاح اسـتخدام البنـط 

املناسب.

ا أو  ا مقروءً العرض. يسـتخدم خطًّ
بحجـم مناسـب، إالَّ أن العبارات 
غـري واضحة بسـبب عـدم وجود 

تنسيق مناسب.

العرض. يكتب قصة غري واضحة 
حمرية بسبب مشكالت تتعلق بخط 

اليد أو بحجم اخلط أو املسافات.

سلم التقدير

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة القصصية





١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
ر ورقـة  األفـكار واملحتـو. يطـوِّ
ا  ا واضحً (وثيقة) هادفة متثل تفسريً

للمهمة أو العملية. 

ر ورقـة  األفـكار واملحتـو. يطـوِّ
معقـوالً  ا  تفسـريً متثـل  (وثيقـة) 

ا للمهمة أو العملية. وواضحً

ر ورقـة  األفـكار واملحتـو. يطـوِّ
(وثيقة) تبـنيِّ احلس باهلدف، لكن 
العمليـة  أو  التعليـامت  تفـرس  ال 

بطريقة واضحة. 

األفكار واملحتـو. ال يبذل جهدًا 
ا  يف إطالع القارئ كيف يعمل شـيئً
مـا، والكتابـة تبـني عـدم وضوح 

اهلدف.

بطريقـة  الكتابـة  ـم  ينظِّ التنظيـم. 
تنقل القارئ بطريقة سلسـة خالل 
النص يف كل خطوة يف أثناء تفسريه 

الواضح لعملية أو مهمة حمددة. 

يف  اخلطـوات  يعـرض  التنظيـم. 
العملية بطريقـة جيدة، وينتقل من 

نقطة إىل أخر بوضوح.

املعلومـات  يعـرض  ال  التنظيـم. 
بطريقـة واضحـة؛ واالنتقـال  من 

نقطة إىل أخر ضعيف. 

بـدي عـدم مقـدرة عىل  التنظيـم. يُ
ذات  تفاصيـل  توفـري  أو  تنظيـم 

عالقة. 

نطـق الصـوت. يسـتخدم صوتـه 
الشـخيص ليظهـر اهتاممـه باهلدف 

واملستمعني.

ا لتفسـري  نطق الصوت. يبذل جهدً
األفـكار بطريقـة مالئمـة للهدف 

وللمستمعني. 

نطـق الصوت. يسـتخدم صوتًا ال 
يبني دائامً االهتامم هبدف الكتابة أو 

باملستمعني.

ا يبني  نطق الصـوت. ال يبذل جهدً
اهتاممه باهلدف أو باملستمعني. 

مفـردات  خيتـار  الكلـامت.  اختيـار 
تعـربِّ عـن الزمـن، مثـل: أوالً وثم، 
باإلضافة إىل كلامت تعرب عن املكان، 
مثـل يف األعىل واألسـفل، التي تبني 

ا خلطوات العملية. فهامً واضحً

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفـردات 
الورقـة  هـدف  ختـدم  وظيفيـة 
(الوثيقة) لتفسري املهمة أو العملية. 

اختيار الكلامت. يستخدم مفردات 
ال ختـدم الفهم الكامـل للمهمة أو 

العملية التي يتم رشحها.

اختيار الكلامت. يُظهر عدم مقدرة 
يف اختيـار املفـردات املناسـبة لكلٍّ 
من املوضوع واهلدف واملستمعني.  

ـن مـن بناء  سالسـة اجلمـل. يتمكَّ
مجـل قويـة تدعـم حمتـو الورقـة 
نـوع  يف  ويتحكـم  ؛  ومنهجيَّتهـا 

اجلمل وأطواهلا.

سالسة اجلمل. يتمكن من بناء مجل 
ا؛ ويتحكم يف  هلا معنى وتنساب معً

املحافظة عىل مجل بسيطة.

نتج مجالً مفهومة  سالسـة اجلمل. يُ
لكنهـا قصـرية ومتقطعـة أو غـري 

متنوعة.

مجـالً  يسـتخدم  اجلمـل.  سالسـة 
 ، متـدنٍّ حـسٍّ  ذات  عبـارات  أو 

وصعبة، ويستحيل متابعتها. 

أصـول  يطبـق  الكتابـة.  أصـول 
الكتابة املتبعة بدقة وبشـكل فعال؛ 

والعمل حيتاج إىل تدقيق يسري. 

أصـول الكتابـة. يسـتخدم أصول 
الكتابة املتبعة بشكل متنوع وبدقة؛ 

والعمل حيتاج إىل تدقيق يسري.

أصول الكتابـة. يرتكب أخطاء يف 
أصول الكتابة املتبعة مثل: اإلمالء 

والرتقيم واألخطاء النحوية.

أصـول الكتابة. يُظهـر عدم مقدرة 
الكتابـة  أصـول  اسـتخدام  عـىل 

املتبعة.

رضية  العـرض. يسـتخدم طريقة مُ
ا  لعـرض املحتـو بنجـاح متزامنً
مع النص والرسـوم لدعم املفاهيم 

الرئيسة وتوضيحها.

ا سـهل القراءة  العرض. يبنـي نصًّ
يف معظمـه، ويعـرض املحتو مع 
النص والرسـوم لتوضيح املفاهيم 

الرئيسة.

العرض. يُظهر تباينًا يف حجم اخلط 
وانحداره، باإلضافة إىل املسـافات 
والربط بني أجزاء النص، والرسوم 

 . ليست واضحةً دائامً

العـرض. يُظهـر عدم مقـدرة عىل 
املناسـب،  اخلـط  حجـم  اختيـار 
أو اسـتخدام مسـافات متسـاوية، 
وغـري قادر عىل دعم عمله بالصور 

والرسوم.

م التقدير الرباعي النقاط للكتابة الربط مع الكتابة: سلّ
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة الرشحية





١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
ا  ر أفكارً األفـكار واملحتو. يطـوِّ
بطريقـة  مقارنـة  لعمـل    وحمتـوً

مفيدة وهادفة. 

ا  ر أفكارً األفـكار واملحتو. يطـوِّ
التشـابه  أوجـه  لبيـان    وحمتـوً

واالختالف بصورة فعالة.

ا  ر أفكارً األفـكار واملحتو. يطـوِّ
 لبيـان املقارنـة، لكـن ال  وحمتـوً

تلفت انتباه القارئ.

ال حيـاول   .واملحتـو األفـكار 
تطوير املقارنة.

التنظيم. ينظم املعلومات والتفاصيل 
يف شـكل فئات تبـني أوجه التشـابه 

واالختالف بشكل واضح.

املعلومـــات  ينظـــم  التنظيـــم. 
والتفاصيل يف شـكل فئـات؛ لبيان 
أوجه التشـابه واالختالف بشـكل 

مالئم.

التنظيـم. ينظـم بعـض التفاصيـل 
واملعلومات يف فئات. 

التنظيـم. يبـدي عـدم مقـدرة عىل 
تنظيـم التفاصيـل واملعلومـات يف 

فئات. 

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوتٍ 
ــع عىل تفاعـل املسـتمعـني   يشـجِّ

ومشاركتهم.

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
يلبِّي متطلبات املستمعني.

نطـق الصـوت. يفتقـر إىل صوت 
شـخيص فعال، أو يعرض بطريقة 

ال تراعي أحاسيس املستمعني. 

ا  نطـق الصـوت. ال يبــذل جهــدً
لتكويـــن صـــوت شــخيص يف 

الكتابة. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
وخمتلفـة؛  متشـاهبة  مثـل  املقارنـة 
االختـالف  نقـاط  إىل  لإلشـارة 

والتشابه.

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
التشـابه  أوجـه  لبيـان  املقارنـة، 
أو  األشـياء  بـني  واالختـالف 

األفكار. 

اختيار الكلامت. يستخدم مفردات 
حتاول دعم املقارنة وربط األفكار.

ا  اختيـار الكلـامت. ال يبـذل جهـدً
يف اسـتخدام املفـردات التـي تبني 

التشابه واالختالف.

ـن مـن بناء  سالسـة اجلمـل. يتمكَّ
القـراءة  إىل  تدعـو  قة  مشـوِّ مجـل 

اجلهرية.

ـن مـن بناء  سالسـة اجلمـل. يتمكَّ
مجل قد تكـون آليـة، ولكن يمكن 

ا بشكل عام. قراءهتا جهريًّ

سالسة اجلمل. يُنشئ مجالً متقطعة 
ويصعـب  غريبـة  تبـدو  قصـرية 

قراءهتا.

سالسـة اجلمـل. يكتب مجـالً غري 
كاملـة أو حمـرية، بحيـث يصعـب 

قراءهتا بصوت مرتفع.

معرفـة  يُظهـر  الكتابـة.  أصـول 
متمكنـة بأصـول الكتابـة املتبعـة، 
تشـمل الرتقيم والقواعد واإلمالء 

واهلوامش. 

أصول الكتابة. يُظهر معرفة مالئمة 
بأصول الكتابة املتبعة.

ا  نًا حمدودً أصـول الكتابة. يُظهر متكُّ
من األصول املتبعة يف الكتابة.

أصـول الكتابة. يُظهـر عدم مقدرة 
عـىل توظيـف األصـول املتبعـة يف 

الكتابة.

ا  ا مكتوبًا مرحيً العرض. يعرض نصًّ
تيح  للعني وسـهل القراءة، بحيث يُ
الفرصـة للقارئ لالسـتدالل عىل 

أوجه التشابه وأوجه االختالف.

ا يوجه  ـا واضحً نتج نصًّ العرض. يُ
أوجـه  عـىل  الرتكيـز  إىل  القـارئ 

التشابه وأوجه االختالف.

يعـرض  ال  ـا  نصًّ نتـج  يُ العـرض. 
أوجـه التشـابه وأوجـه االختالف 

بشكل فعال.

أو  صعبًـا  ـا  نصًّ يُظهـر  العـرض. 
يستحيل قراءته وفهمه.

سلم التقدير اللفظي للكتابة

الربط مع الكتابة: سلم التقدير الرباعي النقاط للكتابة
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة املقارنة





١ غري مرض٢ٍ مقبول٣ جيد٤ ممتاز
  ر حمتوً األفـكار واملحتو. يطـوِّ
الرئيسـة  الفكـرة  يدعـم  ـا  واضحً

ويالئم اهلدف واملستمعني. 

 ، ر حمتوً األفكار واملحتـو. يطوِّ
ويركـز عىل مالءمة اهلدف ويريض 

املستمعني.

 ، ر حمتوً األفكار واملحتـو. يطوِّ
الرئيسـة،  الفكـرة  دعـم  وحيـاول 

ويُلفت انتباه املستمعني. 

األفـكار واملحتـو. ال حيـاول أن 
 يركـز عـىل هـدف  يطـور حمتـوً

ويُريض املستمعني.

بـدي مهـارات تنظيمية  التنظيـم. يُ
قويـة يف مقدمـة الكتابة ووسـطها 

. وخامتتها بشكلٍ فعالٍ

بـدي مهـارات تنظيميـة  التنظيـم. يُ
ا  ووسـطً مقدمـة  تتضمـن  جيـدة 
ص املعلومات. فعالني، وخامتة تُلخِّ

بـدي مهـارات تنظيمية  التنظيـم. يُ
ا  ا مبنيًّ حمـدودة؛ ال يشـتق اسـتنتاجً

عىل احلقائق املعطاة.

التنظيـم يُبدي مشـكالت تنظيمية 
تؤثر يف النص وقراءته.

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
شـخيص يالئم املوضـوع واهلدف 

ا. واملستمعني جدًّ

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
شـخيص يالئم املوضـوع واهلدف 

واملستمعني.

نطـق الصـوت. يعـرض بصـوت 
شخيص ال يالئم املوضوع واهلدف 

أو حاجات املستمعني.

ا  جهـدً يبـذل  ال  الصـوت.  نطـق 
لتطوير صوت شخيص. 

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
واضحـة ودقيقـة تالئـم املوضوع 

واهلدف واملستمعني.

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
ا. جتعل املوضوع واضحً

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
توصـل الرسـالة بطريقـة مالئمـة 

ولكن تقليدية.

اختيـار الكلـامت. خيتـار مفردات 
غري دقيقة، وحتريِّ القارئ.

ـن مـن بناء  سالسـة اجلمـل. يتمكَّ
ثرِي الفهم والنص. مجل متنوعة تُ

ـن مـن بناء  سالسـة اجلمـل. يتمكَّ
مجـل هلـا معنـى ويسـهل قراءهتـا 

بصوت مرتفع.

ن من بناء مجل  سالسة اجلمل. يتمكَّ
تبدو غريبة يف بعض األوقات.

سالسـة اجلمـل. يكتب مجـالً غري 
كاملة أو مجالً يصعب قراءهتا.

أصول الكتابـة. يُظهر معرفة دقيقة 
بأصـول الكتابـة، ومنهـا عالمات 

الرتقيم والقواعد واإلمالء.

أصول الكتابـة. يُظهر معرفة دقيقة 
باسـتخدام معظـم أصـول الكتابة 
املتبعة؛ والعمل حيتاج إىل قليل من 

التدقيق.

أصول الكتابـة. يرتكب أخطاء يف 
أصول الكتابة املتبعة مثل: اإلمالء 
والرتقيـم والنحـو؛ والعمل حيتاج 

إىل الكثري من التدقيق.

أصـول الكتابـة. يُظهـر أخطـاء يف 
أصول الكتابة بشكل يؤثر يف قراءة 

النص واستيعابه.

ا  ـا مرحيً ابيًّ ـا كتَ العـرض. يعـرض نصًّ
للعـني ومتكامـالً مـن حيـث النـص 
والرسوم، ويستخدم الصور واخلرائط 

لدعم املعلومات وحتسـينها.

ا لتوضيح  العرض. يستخدم صورً
النقاط يف النص، عىل الرغم من أن 

. الصور ال تدعم املعلومات دائامً

العرض. يعرض يف معظم األحيان 
ـا قابالً للفهم، ولكـن التكامل  نصًّ

بني النص والصور حمدود.

تيح  ا ال يُ ا حمريً العرض. يعرض نصًّ
للقـارئ الوصـول إىل املعلومـات 

فيه.

م التقدير الرباعي النقاط للكتابة الربط مع الكتابة: سلّ
السامت السبع للكتابة يف العلوم

الكتابة التفسريية







خلفية علمية


نامذج الطقسِ

  الدرس األول: الغالف اجلوي والطقس
  الدرس الثاين: الغيوم واهلطول


العواصف واملناخ

  الدرس األول: العواصف
  الدرس الثاين: املناخ 


املقارنة بني أنواع املادة

  الدرس األول: العنارص
  الدرس الثاين: الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات


التغريات الفيزيائية والكيميائية للامدة

  الدرس األول: تغريات حالة املادة
بات والتغريات الكيميائية   الدرس الثاين: املركّ


القو والطاقة

  الدرس األول: الشغل والطاقة
  الدرس الثاين: اآلالت البسيطة


الصوت والضوء

  الدرس األول: الصوت

  الدرس الثاين: الضوء






الفصل السابع

نامذج الطقس

 

ـا أن غالفها  ا أن األرض تتكـون مـن طبقات، وقـد تبني أيضً عرفـت سـابقً
اجلوي يتكون من طبقات. ويبلغ ارتفاع هذا الغالف ٥٦٠ كلم تقريبًا، ويساعد 
عىل اسـتمرار احلياة عىل األرض من خالل  توفري اهلواء للتنفس، وإعادة تدوير 
املاء ومواد أخر يف الطبيعة، كام حيمي األرض من األشـعة الضارة. وال يتوافر 
املناخ املناسـب للعيش عىل األرض من دون الغالف اجلوي، وكذلك ال يمكن 

توافر درجات حرارة ومناخ مناسبني للحياة.
ا عـىل التغري يف درجة احلرارة؛ أوهلا  ينقسـم الغالف اجلوي إىل طبقات اعتامدً
طبقة الرتوبوسـفري، وهـي الطبقة األقرب إىل سـطح األرض، ومتتد إىل ارتفـاع 
٨- ١٤٫٥ كلـم، وتـرتاوح درجـة حرارهتـا بـني الدرجة املسـجلة عىل سـطح 
ا فوق مسـتو سـطح البحـر حتى تلتحـم بالطبقة  األرض والتـي تقـل صعودً
التالية. يليها طبقة السرتاتوسـفري التي متتـد حتى ارتفاع ٥٠ كلم، وتصل درجة 
احلرارة يف بداية هذه الطبقة إىل -٦٠ درجة سـيليزية، يف حني تبلغ يف هنايتها إىل 
-١٥ درجة سـيليزية. ويليها طبقة امليزوسـفري، ومتتد حتى ٨٥ كلم فوق سطح 
األرض، وتقل فيها درجة احلرارة لتصل إىل -١٢٠ درجة سـيليزية، ثم ييل هذه 
الطبقة طبقة الثريموسفري التي متتد ألكثر من ٦٠٠ كلم، وتصل درجات احلرارة 
فيها إىل ٢٠٠٠ درجة سـيليزية، ويُسمى اجلزء السفيل منها  طبقة األيونوسفري ، 

وهي جزء صغري من الغالف اجلوي له أمهية ألسباب عدة.
متتد األيونوسفري من ٨٠ – ٥٥٠ كلم فوق سطح األرض، ويكون اإلشعاع 
ا. حيث تعمل األشـعة فوق البنفسـجية   ا جـدًّ الشـميس عنـد هذا املسـتو قويًّ
وأشـعة X القادمة من الشمس عىل حتليل اجلزيئات وحتطيمها، وعندما تكسب 
ا وتُسـمى  الـذرات اإللكرتونـات أو تفقدها تصبح جزيئات مشـحونة كهربائيًّ
األيونات، وتعتمد درجة التأين عىل كمية األشـعة القادمة من الشمس؛ لذا فإن 

مدة النهار والفصول واملوقع اجلغرايف مجيعها تؤثر يف درجة تأين هذه الطبقة.
ا يف االتصاالت؛ إذ تصطدم األمواج الراديوية  وطبقة األيونوسفري مهمة جدًّ
هبـا وتنعكس نحو األرض، ممـا يتيح االتصاالت الراديوية عىل مسـتو العامل. 
وعندما حيدث اضطراب يف هذه الطبقة بفعل ألسـنة اللهب الشـميس يتأثر بث 

حمطات الراديو اإلذاعية.
ومن الظواهر الفريدة التي حتدث يف السـامء ظاهرة الشـفق القطبي، وحتدث 

بفعل اصطدام دقائق من الشمس بدقائق يف طبقة األيونوسفري.

 

ا مـن دورة املاء  عندمـا يتبخـر املاء املوجود عىل سـطح األرض  بوصفه جزءً
 يف الطبيعـة يرتفـع إىل أعىل يف الغالف اجلوي. حيث حيتوي اهلواء عىل مسـتو
مـن الرطوبة يكثـر يف اهلواء الدافئ عنه يف اهلواء البارد. وعندما يرتفع بخار املاء 
إىل أعىل الغالف اجلوي يربد ويبدأ يف التكاثف، ويتحول من غاز إىل سـائل عىل 

صورة قطريات مياه صغرية.
ا (تُسمى  وتتشكل الغيوم عندما تتجمع قطريات املاء حول دقائق صغرية جدًّ
نو التكاثـف) موجودة يف الغالف اجلوي، ومنها الغبار، والدخان، وبلورات 
ا. ويتطلب جتميع  امللـح ومواد صلبة أخر، وحجم هذه القطـريات صغري جدًّ
قطـرة واحـدة من املـاء ما يقـارب مليـون قطرية. وهنـاك جزء صغـري من هذه 
اجلزيئات يُسـمى نو اجلليد تسبب جتمد بخار املاء وتكوين بلورات ثلجية من 

دون املرور بحالة السيولة.
والغيوم نوع من املخاليط حيث تبقى قطريات املاء والبلورات الثلجية معلقة 
يف الغاز، وعندما يزداد حجمها تسـقط عىل سـطح األرض عـىل صورة أمطار. 
وإذا مل تنصهـر هذه البلورات الثلجية يف أثناء سـقوطها إىل األرض تسـقط عىل 
هيئـة ثلـج. ويعتمد جتمع قطريات املاء أو البلـورات الثلجية عىل حجم الدقائق 

املوجودة يف الغالف اجلوي وكميتها ونوعها.
الكتـل اهلوائيـة هـي أجسـام كبـرية مـن اهلـواء تتشـابه يف درجـات احلرارة 
والرطوبة وتغطي مسـاحات واسعة، وعند حتركها تؤدي إىل تغيري حالة الطقس 
يف الطبقات السـفىل، وعند تصـادم كتلتني تتكون اجلبهات اهلوائية التي تسـبب 

ا يف الطقس.  ا رسيعً تغريً
ويُعـد اسـتمطار الغيوم عملية لتغيري أنظمة الطقـس والغيوم، ويتم ذلك من 
خالل رش الغيوم بأنواع خمتلفة من نو التكاثف، التي تؤدي إىل تغيري الطقس. 
ومـن أمثلة تلك النو بلورات امللح التي توفـر دقائق ليتكثف عليها بخار املاء  
 ويتحول إىل قطريات، ويُسـتخدم يوديد الفضة أو اجلليد اجلاف - بوصفه نو
متجمد مالئامً - لتكوين بلورات ثلجية. وعندما تكرب البلورات الثلجية تسـقط 
عىل األرض يف صورة مطر أو ثلج. ومن أكثر االسـتعامالت السـتمطار الغيوم 
إزالـة الضباب يف املطارات لتسـهيل هبوط الطائرات وإقالعهـا، ويتم هذا عن 

طريق رش الضباب بجليد متجمد أو نيرتوجني سائل أو يوديد الفضة .







الفصل الثامن
العواصف واملناخ

 

العواصـف الرعدية أمطار كثيفة يصاحبها الـربق والرعد. وتتوافر الظروف 
املالئمـة  حلـدوث العواصـف الرعديـة عند حـدوث تفاوت كبـري يف درجات 
ا. وعادة ما حيدث  ا جدًّ احلـرارة، أو عندما يكون انخفاض درجات احلرارة كبريً
انخفاض درجات احلرارة يف فصل الربيع والصيف، بسبب ارتفاع درجة حرارة 
سـطح األرض، وارتفاع درجة حـرارة اهلواء املحيط به. وعندما يسـخن اهلواء 
يرتفـع يف اجلـو وحيل حملـه اهلواء البـارد املوجـود يف طبقات اجلـو. وعند توافر 
الظـروف املالئمـة تتشـكل التيـارات القوية التي حتمـل بخار املـاء القريب من 
السـطح إىل طبقـات اجلو العليا، حيث يتكاثـف وهيطل مرة أخر عىل األرض 

يف صورة أمطار كثيفة.
ل الربق غري مفهومة حتى اآلن، عىل الرغم من معرفة  وال تزال طريقة تشـكّ
العلـامء أن الـربق عبارة عن تفريغ شـحنات بـني غيوم مشـحونة وبني األرض 
أو بـني الغيـوم، وأن التفاعل بني املاء املتسـاقط وبلورات اجلليد يولد شـحنات 
كهربائية بني الغيوم، وتزداد حدة هذه الشحنات بزيادة قوة التيارات الناجتة عن 

التفاوت الكبري يف درجات احلرارة.
وغالبًا ما حتدث العواصف الرعدية يف فصيل الربيع والصيف بسبب التفاوت 
الكبري يف درجات احلرارة. أما يف الشـتاء عندما يربد سـطح األرض ويربد اهلواء 
ا. ومـع ذلك، فقد حتدث  فوقـه، فيصبح التفـاوت يف درجات احلرارة قليالً جدًّ
ل طبقة دافئة  العواصف الرعدية يف فصل الشـتاء. وعادة ما حتدث عندما تتشـكّ
ذات هواء رطب بني اهلواء البارد وسـطح األرض، مما يسبب تفاوتًا يف درجات 
احلـرارة. ولكـن يصعب رؤية العواصـف الرعدية الشـتوية مقارنة بالعواصف 

الرعدية التي حتدث يف الشهور الدافئة من السنة.

 

كوكـب األرض كوكب فريد بني الكواكب األخر؛ لوجود الغالف اجلوي 
. ففي السـابق كان  ا دائامً فيه. ولذلك فهو مناسـب للحياة. وليس ذلك صحيحً
الغـالف اجلـوي األريض يتكون من الغـازات اآلتية : بخار املاء، وأول أكسـيد 
الكربـون، وثـاين أكسـيد الكربـون، واهليدروجـني، والنيرتوجـني، واألمونيا، 
وامليثـان. وهـذه الغازات خليط غري مناسـب حليـاة املخلوقات احليـة. ثم صار 

الغالف اجلوي يتكون من خليط الغازات احلالية.
يتكـون الغالف اجلوي احلايل من:  ٧٨% نيرتوجني، و٢١% أكسـجني، و١% 
دنا الغالف اجلوي بحاجتنا من  غازات أخر منها ثاين أكسـيد الكربـون. ويزوِّ
ا أخر، منها أنه  الغازات الرضورية للحياة. ومع هذا فإن للغالف اجلوي أدوارً
ا مالئامً للدورات الطبيعية األساسية للحياة، ومنها دورة املاء، ودورة  يعد وسـطً
الكربون، ودورة األكسجني، ودورة النيرتوجني. كذلك تؤدي الغازات املكونة 
ا يف محاية كوكب األرض وتدفئته. وتسـمى جمموعة  ا كبريً للغـالف اجلـوي دورً
غـازات بخـار املـاء، وثاين أكسـيد الكربـون، وأكـاسـيد النيرتوجـني، وامليثان 
غـازات الدفيئة (غـازات االحتباس احلـراري). وهلذه الغـازات تأثري عميق يف 

درجة حرارة سطح األرض.
ومـن اخلطـأ الشـائع عنـد كثري من النـاس اعتبـار غـازات الدفيئـة وظاهرة 
ا سيئًا؛ فعدم وجود هذه الغازات يعني انعدام احلياة عىل  االحتباس احلراري أمرً
هـذا الكوكب.  فاألرض تتلقى كميات ضخمة من الطاقة الشمسـية، ومع هذا 
ال تكفي لتدفئة سـطح األرض وتوفري درجات حرارة مناسـبة حلياة املخلوقات 
احليـة. إال أن اإلشـعاع احلراري املنبعـث من الغالف اجلوي حيـول دون ضياع 

الطاقة الالزمة لتدفئة األرض واملحافظة عليها.
وقد نشـأت مشـكلة االحرتار العاملي بسـبب انطالق غازات الدفيئة؛ حيث 
يزيد إنتاج كميات ضخمة من غازات الدفيئة بسـبب أنشـطة اإلنسـان املختلفة 
ا من أهم الغازات التي  مـن مقدار االحتبـاس احلراري. ويعدُّ غاز امليثان واحـدً
تسـهم يف ظاهـرة االحرتار العاملـي. وعىل الرغم مـن أن تركيز غـاز امليثان أقل 
من تركيز غاز ثاين أكسـيد الكربـون إال إن جزيئات امليثان أكثر فاعلية يف حبس 
األشـعة الشمسـية. وينبعث غاز امليثان يف أثناء عمليات تعدين وتوزيع الفحم، 
ومـن عمليـات الطمـر الصحي، واألنشـطة الزراعيـة، ومعاجلة امليـاه العادمة، 
والصناعـات األخـر. وألنه املكون الرئيـس للغاز الطبيعي فهـو مصدر مهم 
للطاقة. وهلذا فرتشـيد استخدام الغاز الطبيعي يمكن أن يسهم بقوة يف احلد من 

مشكلة االحرتار العاملي.








الفصل التاسع

املقارنة بني أنواع املادة

  الدرس األول

يف أواخر السـتينات من القرن التاسـع عرش، مل جيد ديمرت مندليف أسـتاذ 
ر البدء  الكيمياء العامة الرويس يف جامعة سـانت بطرسـربج كتابًـا يقتنع به، فقرّ
بكتابة كتابه اخلاص، ويف أثناء ذلك اكتشف أنه مل ينته فقط إىل تصنيف للعنارص، 
ـل إىل نظرية حديثـة يف الكيمياء. وقد تضمن كتابه جـدوالً يتكون من  بـل توصّ
ا كانت معروفة يف ذلك الوقت. فقام أوالً برتتيب العنارص يف أسـطر  ٦٣ عنرصً
ـا لتزايـد أوزاهنا الذريـة. وكان العلـامء وقتئذٍ حيددون الـوزن الذري  أفقيـة وفقً
للعنرص بمقارنتـه بأخف العنارص وهو اهليدروجني ذو الوزن الذري ١. ثم قام 
ا خلصائصها الفيزيائية،  مندليف بعد ذلك برتتيب العنارص يف أعمدة رأسـية وفقً
ـا الفلزات يف الطرف األيرس والالفلزات يف الطرف األيمن. وعندما ترك  واضعً
فراغـات يف جدولـه وجـد أن العنـارص ذات اخلصائص املتشـاهبة ظهرت عىل 
فرتات منتظمة بشـكل دوري. وقد متثـل ذكاء مندليف يف ترك فراغات لعنارص 
ن  ا عىل اخلصائص واألوزان الذرية. وبعد عدة سـنوات متكّ غري مكتشـفة اعتامدً

بعض الكيميائيني من اكتشاف العنارص التي توقعها مندليف يف ذلك الوقت.
ا عىل أعدادهـا الذرية  ويصنـف العلـامء يف الوقـت احلـارض العنارص اعتـامدً
(التـي تتزايـد يف معظـم األحيان مـع تزايـد األوزان الذريـة )، ومـع ذلك فإن 
ا من العنارص  اجلدول الدوري احلديث يشبه جدول مندليف؛ فهناك ١١٦ عنرصً
ـا بقية العنارص فقد قـام العلامء  املعروفـة توجد بشـكل طبيعـي عىل األرض، أمّ
ا، ثم  بتصنيعهـا. وذرات هذه العنارص غري مسـتقرة؛ أيْ توجد لفرتة قصرية جدًّ
تبدأ يف إصدار إشعاعاهتا والتحول إىل مواد أخر. وعند اكتشاف عنرص جديد 
فإن "االحتاد الدويل للكيمياء التطبيقية والبحتة" يقوم بتوثيق اكتشـاف العنرص، 
ويعطي الشخص أو املؤسسة املكتشفة احلق يف تسميته. فمثالً العنرص ذو العدد 
الـذري ٩٧ (وهـو العنرص اخلامس بعد اليورانيوم)، اكتشـفه علـامء من جامعة 

كاليفورنيا يف بريكيل فسمي" بريكيليوم ".

 الدرس الثاين

خيلط الكثري من الناس بني مصطلحي السليكون  (Silicon) والسليكونات 
(Silicone). فالسـليكون عبـارة عـن تركيـب بلـوري صلـب يشـبه املـاس، 
رمـادي اللون، المع، يقع بني الفلزات والالفلـزات يف اجلدول الدوري. ويُعد 
ا يف القرشة  ا يف الكون والعنرص الثاين األكثر شيوعً العنرص السـابع األكثر شيوعً
ن الرئيـس للرمل والكوارتـز والنيازك وصخـور القمر.  األرضيـة. وهو املكـوّ
ويمتـاز السـيليكون بقابليته لالرتباط مع األكسـجني؛ لـذا ال يوجد يف صورته 
النقيـة، بـل يف صورة مركبـات مع األكسـجني مثل السـليكات، وثاين أكسـيد 

السليكون يف املعادن والرمل.
والسـليكون شـبه موصل، وهذا يعني أنه وسـط بني املوصل والعازل. فشبه 
املوصل يوصل التيار الكهربائي حتت ظروف معينة. أما السليكون فيوصله عند 
احتوائـه عىل بعض الشـوائب. وتُسـمى العملية التي تضاف فيها الشـوائب إىل 
السـليكون بـ "إضافة الشـوائب" ( doping ). وهذه العملية جتعل السليكون 
مادة مفيدة إلنتاج الرقائق اإللكرتونية التي تدخل يف تركيب الدوائر الكهربائية 
املصغـرة املسـتخدمة يف صناعـة أجهزة احلاسـوب (ومـن هنا جاء اسـم وادي 
ا للصناعـات املبنية عىل  السـليكون، وهـو منطقة يف واليـة كاليفورنيا تُعد مقـرًّ
احلاسوب). والسـليكون عنصـر مقــاوم للحـرارة، وتبلغ درجــة انصهــاره 

١٤٢٣ ْس ، ودرجة غليانه ٢٦٣٠ ْس .
ـا السـليكونات فهـي بوليمـرات صناعيـة طويلـة السلسـلة (جزيئـات   أمّ
تتألف من وحدات متكررة ). وتتكون من السـليكون واألكسـجني والكربون 
واهليدروجني. والسلسـلة الرئيسـة أو اجلزء اخلطي لسلسـلة السـليكون يتكون 
من ذرات السـليكون واألكسـجني بالتبادل. ويشـكل الكربـون واهليدروجني 
سالسـل صغـرية ترتبـط مـع السلسـلة الرئيسـة للعنـرص. ويؤدي تغيـري طول 
السلسلة إىل تغيري خصائص السليكون الذي يوجد يف صورة سائلة، أو هالمية، 
أو صلبة، أو طرية. وللسـليكونات تطبيقـات صناعية وجتارية عديدة، تتضمن: 
استخدام مقاومات االحتكاك، والراتنجات، واللعب املرنة، وصناعة األطراف 
االصطناعيـة وصاممات القلب. والسـليكونات مواد عديمة اللـون والرائحة، 
وثابتة بشكل غري عادي عند درجات احلرارة املتطرفة، كام تقاوم الرطوبة واملواد 

الكيميائية.
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التغريات الفيزيائية والكيميائية للامدة

  الدرس األول

تكون اجلزيئات املكونة حلاالت املادة الشـائعة يف حالة حركة مسـتمرة. فهي 
تـدور وهتتـز وتتصادم فيـام بينها. إن حاالت املـادة الثالث _ الصلبة والسـائلة 
والغازيـة – تعكـس االختالفات يف معدل حركة اجلزيئـات. فجزيئات املادة يف 
احلالـة الصلبـة تكون متقاربـة؛ لذا تتميز باحلركـة األبطأ. أما جزيئـات املادة يف 
ا تكون اجلزيئات يف احلالة الغازية األرسع  احلالة السـائلة فتتحرك أرسع، وأخريً

حركة، وهلا طاقة أعىل.
وتعتمـد حركـة اجلزيئـات عىل درجـة احلـرارة؛ فاجلزيئات األقـل يف درجة 
احلـرارة تكون أبطأ،  وإضافة طاقة حراريـة إىل املادة تؤدي إما إىل تغري يف درجة 
حرارهتا، أو تغري املادة من حالة إىل أخر، فمثالً تزداد سخونة املاء البارد بزيادة 
احلـرارة املضافة إليـه. أما إضافة احلـرارة إىل ماء يغيل فلن تغـري درجة حرارته، 

ولكنه سيتحول من احلالة السائلة إىل احلالة الغازية. 
وإذا زادت درجة حرارة السائل فإن جزيئاته تكتسب طاقة وتتسارع حركتها. 
وعند اكتسـاهبا طاقة كافيـة للتغلب عىل قو الربط بينهـا تبدأ يف االنفالت من 
سـطح السائل، وتُسـمى هذه العملية التبخر. واملواد املختلفة هلا درجات غليان 
خمتلفـة، وتعـرف درجة الغليان ملـادة ما بأهنا الدرجـة التي تبدأ عندهـا املادة يف 
التغري من احلالة السـائلة إىل احلالة الغازية عند تعادل الضغط البخاري للسـائل 

مع الضغط اجلوي.
وباسـتمرار انتقـال احلـرارة إىل املادة تـزداد حركة اجلزيئـات بصورة أرسع ، 
وال تفلت من سـطح السـائل بشـكل مبارش. وعندما تكتسب دقائق املاء الطاقة 
نة الغاز. والفقاقيع التي تشـاهدها يف السـائل املغيل  الكافية، تبدأ يف التبخر مكوّ
ا ألن الغاز أقـل كثافة من  هـي يف الواقـع الغـاز الذي ينشـأ عن السـائل. ونظـرً

السائل فإن فقاقيع الغاز تبدأ يف التصاعد.
الضغـط اجلـوي هو قـوة اهلـواء التـي تضغط عـىل سـطح األرض يف موقع 
معـني. ويقاس عادة عند مسـتو سـطح البحـر، وعند درجة حـرارة ٢٠ ْس، 
وعنـد قياسـه وجـد أنه يسـاوي ١ كيلو جـرام/ سـم٣ . وعىل أية حـال، يعتمد 
تغـري الضغط من موقـع إىل آخر عىل كثافة اهلـواء. ويتناقص الضغط اجلوي مع 
االرتفاع عن مسـتو سـطح البحر. ولكي نفهم ذلك علينا األخذ يف احلسـبان 
سـلوك جزيئات الغاز؛ فهي يف حالة حركة رسيعة ومتباعدة. وتسحب اجلاذبية 
اهلواء األكثر كثافة إىل أسـفل، وينتقل اهلواء األقل كثافة إىل أعىل، وتُسـمى هذه 

العملية بتيارات احلمل، وهي املسؤولة عن التغريات املتعددة يف الضغط اجلوي 
وأنامط الطقس.

ويتداخـل ضغط السـائل يف حالـة املاء املغيل فـوق دقائق الغـاز مع الضغط 
ا، عندما تكتسـب الدقائق  ا قوة عىل الدقائق تبقيها يف مكاهنا. وأخريً اجلوي حمدثً
لة الفقاقيع، التي  ا يف املادة مشـكّ طاقـة كافيـة تنتقل إىل أعىل، وترتك مكاهنا فارغً
تكون أقل كثافة من السائل املحيط هبا؛ لذا تطفو عىل السطح ثم تتبخر. وعندما 

تبدأ هذه الفقاقيع مغادرة السطح يبدأ الغليان.
ويمكن أن يغيل السـائل يف الفضاء اخلارجي عند درجات حرارة قليلة حيث 
ال يوجـد ضغـط جوي. ويكـون الضغط اجلوي عىل ارتفـاع ١٠٠٠٠ مرت فوق 
ا ألن  سـطح البحر مساويًا ثلث الضغط اجلوي عند مستو سطح البحر. ونظرً
الضغـط الناتـج عىل الدقائق يكون أقـل؛ لذا تبدأ املـواد يف التبخر عند درجات 
اد الفضاء بدالت خاصة مزودة بضغط  حـرارة أقل؛ لذلك، جيب أن يرتـدي روّ

يمنع املاء املوجود يف دمائهم من الغليان يف أثناء ارتيادهم الفضاء.
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يـؤدي التغـري الكيميائـي إىل تكويـن مواد جديـدة، عىل عكس مـا حيدث يف 
املخلـوط؛ إذ ال يمكـن إرجـاع النواتـج إىل موادهـا األصلية بطرائـق فيزيائية. 
والطريقـة الفيزيائية الوحيدة التي يمكن من خالهلا احلصول عىل املواد األصلية 

ا إىل عنرصيه: اهليدروجني واألكسجني.  هي حتليل املاء كهربائيًّ
ويمكـن متثيــل التفاعـالت الكيميائيـة بمعـادالت كيميائية. فمثـالً يرتبط 
األكســجـني يف اجلــو مـع احلـديـد من خـالل خـطـوتني لتكـويـن الصـدأ. 
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ويستخدم الكيميائيون التفاعالت املنعكسة والتفاعالت غري املنعكسة، فإذا 
ـا لتعيد دورة املواد  ـا فـإن املواد الناجتة يمكن أن تتفاعل معً كان التفاعل منعكسً
املتفاعلة مرة أخر. وعندما يصل النظام إىل حالة اتزان كيميائي يستمر التفاعل 
يف االجتاهـني األمامـي والعكيس بمعدل ثابت. وعند هـذه احلالة تثبت كميات 
نـات التفاعل عند االتزان عبارة  املـواد املتفاعلة والناجتة. ويف الواقع تكون مكوّ

عن املواد املتفاعلة واملواد الناجتة.
واالتـزان الكيميائـي حالـة مـن التـوازن بني تفاعلـني كيميائيـني يف اجتاهني 
خمتلفني. وألهنام متوازنان فإن التفاعل يف االجتاه األمامي حيدث برسعة مساوية 
لرسعـة التفاعل يف االجتاه العكيس. وعنـد االتزان، وعىل الرغم من أن التفاعل 
يف االجتاهـني يبدو كأنه متوقف، إال أنه يسـتمر يف الواقـع ويكون يف حالة اتزان 

ديناميكي ( متحرك ). 
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الطاقة واآلالت
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الطاقة هي القدرة عىل بذل الشغل. وينجز الشغل بفعل قوة حترك األجسام، 
، فإذا دفعـت كتلة  ومـن املمكـن أن تؤثـر قو كبـرية مـن دون أن تبذل شـغالً
دت الطاقة، أو  صخريـة مقدارها ٢٠٠ كجم بقوة كبرية، ومل تتحرك فإنك قد بدّ
. أما القدرة فهي معدل بذل الشغل، أو معدل  أثرت بقوة ولكنك مل تبذل شـغالً
استخدام الطاقة؛ فاجلري ملسافة كيلومرت لصعود تل يستلزم قدرة أكرب من قطع 

املسافة نفسها مشيًا، عىل الرغم من تساوي الشغل املبذول يف احلالتني.
تُصنَّـف الطاقـة إىل طاقة وضع وطاقـة حركة. ويكون لطاقـة الوضع وجود 
عندما تكون هناك قو بني جسمني أو أكثر؛ ففي نظام العربة املتحركة عىل لعبة 
األفعوانيـة تؤثر األرض بقوة يف العربة بفعل اجلاذبيـة األرضية، وتكون للعربة 
طاقة وضع وهي يف أعىل املسـار؛ ألهنا يف موضع يمكن للجاذبية أن حتركها منه 
إىل أسـفل املنحدر. ويُسـمى هذا الشـكل من أشـكال طاقةِ الوضع طاقةَ وضع 
اجلاذبيـة األرضيـة. وبصورة مشـاهبة، فإن طاقـة الوضع الكهربائيـة، أو اجلهد 
الكهربائي، حتدث نتيجة تنحية الشـحنات املوجبة عن السالبة. وكذلك يمتلك 
النابـض طاقـة وضع خمزنة بداخله بسـبب حالـة االنضغاط أو االسـتطالة التي 
يعانيها، وتسـمى طاقة الوضع املرونية. وكلام زادت قساوة النابض، وانضغاطه 
أو متدده، زادت طاقة الوضع املرونية املخزنة فيه. وتُعد كل من الطاقة الكيميائية 

والطاقة النووية من أشكال طاقة الوضع.
طاقـة احلركـة هي الطاقة التي يمتلكها اجلسـم بسـبب حركتـه، فكلام زادت 
رسعتـه أو كتلتـه زادت طاقة حركته. وعندما تتحرك سـيارة مـن أعىل املنحدر 
تتحـول طاقـة الوضع فيها إىل طاقـة حركة؛ ويُعد البندول مثـاالً آخر عىل حتول 
طاقة الوضع إىل طاقة حركة. فعندما يكون البندول يف أعىل نقطة له تكون طاقته 
كلهـا طاقـة وضع، وعندما يبدأ يف التأرجح إىل أسـفل يتحـول خمزونه من طاقة 
ا إىل طاقـة حركة. أما عندما يتأرجح إىل أعىل، فإن طاقته احلركية  الوضـع تدرجييًّ
ا إىل طاقة وضـع. وعندما يصل إىل أعىل نقطة يف االجتاه املعاكس  تتحـول تدرجييًّ
ا إىل طاقة وضع. وتُعد الطاقة احلرارية، وهي الطاقة  تكـون طاقته قد حتولت كليًّ

النامجة عن حركة جزيئات املادة، شكالً آخر من أشكال طاقة احلركة.
وينص قانون حفظ الطاقة عىل أن الطاقة ال تفنى وال تُستحدث، ولكن يمكن 
حتويلهـا من شـكل إىل آخر كام يمكن نقلها من جسـم إىل آخـر. وعندما تتحرك 
ا يف اجتاه قمة املنحدر، فإهنا تكتسـب طاقة وضع،  العربـة عـىل األفعوانية صعودً

وخترس يف املقابل كمية مسـاوية من طاقة احلركة. ومن جهة أخر، اسـتخدمت 
ا مـن الطاقة يتحول دائامً  ا ألن جزءً الطاقـة يف نقـل العربة إىل قمة املنحدر. ونظرً
ا خارج اآللة فإنه ال توجد آلة مثالية (أيْ حتول الطاقة كلها من  إىل صورة أقل نفعً
شكل إىل شكل آخر مستفاد منه. فعىل سبيل املثال، عندما يتأرجح البندول جيئة 
وذهابًا، يتحول جزء من طاقته احلركية إىل طاقة حرارية بفعل االحتكاك باهلواء، 

وينتج عن ذلك تباطؤ البندول تدرجييًّا حتى يتوقف يف النهاية.
وعندما يسـقط جسم عن ارتفاع ما فإن طاقة وضع اجلاذبية األرضية تتحول 
إىل طاقـة حركـة. وإذا ارتد اجلسـم بعد وصوله األرض حيتفـظ بطاقته احلركية، 
التي تتحول مرة ثانية إىل طاقة وضع، يف حني يرتفع اجلسـم إىل أعىل. ومن جهة 
ا من طاقة اجلسم يتحول إىل طاقة حرارية، وطاقة صوتية عندما  أخر، فإن جزءً
يصطـدم بـاألرض، أما إذا مل يرتد اجلسـم لـد وصوله األرض فهـذا يعني أن 

لت إىل طاقة صوتية وحرارية. طاقته احلركية كلها قد حتوّ
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اآلالت أدوات تسـاعد الناس عىل إنجـاز الشغل؛ فهي تزيد من مقدار القوة 
املبذولـة، أو تزيـد من رسعة احلـدث، أو تغري اجتـاه القوة، واألدوات الشـائعة 
االسـتعامل كاملطـرقة تعدُّ آالت بسـيطة. واألنواع األساسـية الستة من اآلالت 
البسـيطة هي: الرافعة، واملسـتو املائـل، والوتد، والقـالووظ، والعجلة ذات 
ا فتتكـون من توليفـة من اآلالت  املحـور، والبكـرة، أمـا اآلالت األكثـر تعقيدً

الست البسيطة.
َّن هو تعديل عىل العجلة ذات املحور؛ فالرتوس عجالت مسننة، قادرة  املسـن
عىل تغيري اجتاه احلركة، وزيادة أو إنقاص القوة أو الرسعة. فالقوة املؤثرة يف ترس 
كبـري ينتـج عنها حتريك ترس صغـري بصورة أرسع، والعكـس صحيح. فعندما 
ـا آخر فإهنام يدوران يف اجتاهني متعاكسني، وجلعلهام يدوران  حيرك ترسٌ ما ترسً

ل (أو الوسيط). ى الرتس املعدِّ يف االجتاه نفسه يوضع بينهام ترس آخر يُسمّ
ا «سلسـلة الرتوس»، ويُسـمى أحدها  وتُسـمى جمموعة الرتوس املرتبطة معً
«ترس املدخالت»، ويُسمى آخر «ترس املخرجات». وعندما تتداخل مسنّنات 
ترس املدخالت مع مسـننات ترس املخرجات تنتج احلركة. فعىل سـبيل املثال، 
ا مع سلسـلة  ال الدراجة يدور الـرتس األمامي، ويكون مرتبطً عندمـا يُدفع بـدّ
حديديـة للدراجة، فتتحرك السلسـلة وتدير الرتس اخللفـي املرتبط معها الذي 
يرتبـط بدوره مع العجلة اخللفية. وعندما يُدفع البدال تكون حركة الدراجة إىل 
األمام أضعاف حركة البدال؛ لذا تسـتخدم سلسلة الرتوس يف كثري من اآلالت 

ارة، ومنها الساعات واملحركات الكهربائية. ذات األجزاء الدوّ






الفصل الثاين عرش

الصوت والضوء

 الدرس األول

الصوت شـكل من أشـكال الطاقـة. عندما هيتز جسـم تنتقل الطاقـة الناجتة 
عـن االهتـزاز عرب الوسـط املحيط عىل شـكل موجـات طوليـة. وعندما تصل 
املوجات الصوتية إىل أذن السامع هتتز طبلة األذن واألغشية، وتعمل العظيامت 
الثالثـة يف األذن الوسـطى عـىل متريـر االهتـزازات إىل األذن الداخليـة، حيث 
تتحـول االهتزازات إىل نبضات يقـوم  العصب بتوصيلها إىل الدماغ الذي يميز 

األصوات.
حـدة الصوت شـكل تـدرك بـه األذن والدماغ تـرددات الصـوت. ويقاس 
الـرتدد بوحدة هرتـز، ويعني عدد االهتزازات خالل ثانيـة. حيث تكون النغمة 

أكرب للرتدد األكرب.
قـد حيتاج الشـخص الذي يعاين من تلـف يف أذنه إىل جهـاز تقوية الصوت. 
وتوجـد أجهزة تقوية الصوت بأشـكال وأحجام عدة، لكـن مجيعها تتكون من 
أربعة أجزاء رئيسـة هي: ميكروفون، ومكرب صوت، وسـامعة،  وبطارية. وهي 
تشـبه األذن؛ فامليكروفـون حيـوي غشـاء هيتـز، فتتحـول تلك االهتـزازات إىل 
إشارات كهربائية متر عرب املكرب، فتتحول اإلشارات املكربة يف السامعة إىل موجة 

صوتية تنترش يف اهلواء؛ تصل إىل أذن السامع، ثم إىل دماغه.
وهنـاك عدة خيارات متاحة لألشـخاص الذيـن حيتاجـون إىل أجهزة تقوية 
السـمع. وتستخدم احلاالت التي تعاين من ضعف حادّ يف السمع سامعة توضع 
ا فتسـتخدم  خلـف األذن. أمـا احلاالت التـي يكون فيها ضعف السـمع حمدودً
ا ال تكاد تلحظ، توضع داخل األذن، وحتتوي عىل ضوابط  سامعات صغرية جدًّ

داخلية للرتددات، يمكن للمستخدم أن يضبطها من اخلارج.  

 الدرس الثاين

ينتقل الضوء يف مسارات مستقيمة. عندما يرتد الضوء عن سطح سقط عليه 
ا. وأكثر السـطوح العاكسة هي السطوح املصقولة  يسـمى هذا االرتداد انعكاسً

واملرايا.
ينعكس الضوء عن املرآة املستوية بالزاوية نفسها التي سقط هبا عليها. لذلك 
يكون بُعد اخليال خلف املرآة عىل بعد اجلسـم املوضوع أمامها نفسـه. فاجلسـم 
املوضوع عىل بعد مرتين أمام املرآة املسـتوية يظهر  خياله عىل البعد نفسـه داخل 
ا لشكل اجلسم املوضوع  املرآة. ويكون شـكل اخليال داخل املرآة املستوية مطابقً
ا، واأليرس يمينًا.  ا، حيث يظهر اجلانب األيمن يسـارً أمامها، لكنه مقلوب جانبيًّ

وقد حيدث انعكاس آخر للشعاع املنعكس عن املرآة ، فيعتدل اخليال.
بًا إىل  بـة جـزء من سـطح كروي، يكـون سـطحه العاكـس حمدَّ واملـرآة املحدَّ
اخلارج. وتستخدم عندما يكون جمال الرؤية املطلوب رؤيته أكرب. ويكون خيال 
اجلسـم املتكـون يف املرايـا املحدبة أصغر من اجلسـم احلقيقي املوضـوع أمامها، 
ويظهر أبعد. وهلذا السـبب يكتب حتذيرعىل املرآة اجلانبية للسـيارة أن األجسام 

أقرب مما تبدو يف املرآة.




