


طبعة   1444  ـــ  2022

تــدريـــ�س الـــتــعلـيــــم  وزارة  قـــــررت 
نفقـتـها عــلــى  وطــبــعــه  ــاب  ــكــت ال ــذا  هـ

ق�م ب�لت�أليف والمراجعة
فريق من المتخ�ص�صين

ال�صف الث�ين االبتدائي

الف�صل الدرا�صي الث�لث

العلوم



   

وزارة التعليم ، 1444هـح

رقم اإلإيداع : 1444/1545
ردمك : ٢97-0-٥١١-978-603

فهرسة مكتبـة امللـك فهد الوطنيـة أثنـاء النـشـر
وزارة التعلـيـم

العلوم - الصف الثاين ابتدائي - التعليم العام - الفصل الدرايس الثالث
/وزارة التعليم- الرياض ، 1444هـ

114ص ؛ x 21 27.5 سم
ردمـك : ٢97-0-٥١١-978-603

1 ـ  العلوم  - تعليم   2- التعليم االبتدائي  - السعودية      أ  ـ  العنوان
        ديـوي 3٥07،37٢                                       ١٥4٥/١444

www.moe.gov.sa

حقوق الطبع والن�شر محفوظة لوزارة التعليم

FB.T4EDU.COM

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين ا�ثرائية"

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي

IEN.EDU.SA





َمُة َمُةالُمَقدِّ الُمَقدِّ

تَِها َوَكون َأَحِد اْلتَِزاَماِت  يَّ َهمِّ ْعِليِم وَتْحِديثِها أِِلَ ِة بَِتْطِويِر َمَناِهِج التَّ ُعوِديَّ ِة السُّ َيَأتِي اْهتَِماُم الَمْملَكِة الَعربيَّ

ِة  َساِسيَّ ُز َعَلى اْلَمَهاَراِت اأِْلَ ٍة ُمَتَطِوَرٍة ُتَركِّ ِة )20٣0( ُهَو: "إِْعَداِد َمَناِهَج َتْعِليِميَّ ُعوِديَّ ِة السُّ ُرْؤَيَة اْلَمْمَلَكِة اْلَعَربِيَّ

ْخِصيَّة". بِاإْْلَِضاَفة إلى َتْطِويِر اْلَمَواِهِب َوبَِناِء الشَّ

َنْحِو   )20٣0( ِة  ُعوِديَّ السُّ ِة  اْلَعَربِيَّ اْلَمْمَلَكِة  لُِرْؤَيِة  َدْاِعًما  االْبتَِدائِيِّ  انِي  الثَّ فِّ  لِلصَّ اْلُعُلوِم  ِكَتاُب  َوَيْأتِي 

َعٍة"، بَِحيُث  ِد َوْفَق ِخَياَراٍت ُمَتَنوِّ ْعِليِم اْلَجيِّ ْعِليِم "َعْبَر َضَماِن ُحُصوِل ُكلِّ ِطْفٍل َعَلى ُفَرِص التَّ ااِلْستِْثَماِر ِفي التَّ

ْعِليِم. ِم َوالتَّ َعلُّ ِة التَّ ئِيُس َواْلِمْحَوِريُّ ِفي َعَمِليَّ ْوُر الرَّ الِِب ِفيِه الدَّ َيُكوَن لِلطَّ

اْلَمْنَهِج  َهاِت  َتَوجُّ َيْعِكُس  َفاِعٍل،  َتْرَبِويٍّ  وَتْنِظيٍم  ٍق،  ُمَشوِّ بُِأْسُلوٍب  اْلِكَتاِب  ُمْحَتَوى  َعْرُض  َجاَء  َوَقْد 

َواِْحتَِياَجاتِِها  َوَثَقاَفتَِها  ِة  ُعوِديَّ السُّ ِة  اْلَعَربِيَّ اْلَمْمَلَكِة  بِيَئِة  َمْع  َيَتَناَسُب  َوبَِما  ِم،  َعلُّ التَّ َدْوَرِة  ُل ِفي  َوَفْلَسَفَتُه، وَيَتَمثَّ

ِة. ُعوِديَّ ِة السُّ ْعِلْيِم ِفي اْلَمْمَلَكِة اْلَعَربِيَّ ْعِلْيِميَّة في إَِطاِر ِسَياَسِة التَّ التَّ

ُمَراِعَيًة  َتْنِفيِذها،  َعَلى  ِب  اَّلَّ الطُّ بُِقْدَرِة  ِسُم  َتتَّ اْلُمْسَتَوى،  َعِة  ُمَتَنوِّ َأْنِشَطٍة  َعَلى  اْلُمْحَتَوى  اْشَتَمَل  َكَذلَِك 

تِي  َرَة الَّ َة اْلُمَعبِّ َوَر التَّْوِضيِحيَّ ِة َبْيَنُهْم، إَِضاَفًة إَِلى َتْضِميِن اْلُمْحَتَوى الصُّ ِفي اْلَوْقِت َنْفِسِه َمْبَدَأ اْلُفُروِق اْلَفْرِديَّ

َتْنِويع   َعَلى  اْلُمْخَتِلَفِة  َوُدُروِسِه  َوُفُصولِِه  َوَحَداتِِه  ِفي  اْلِكَتاِب  َتْأِكيِد  َمَع  اْلَفْصِل،  َأِو  اْلَوْحَدِة  َطبِيَعَة  َتْعِكُس 

ْقِوْيِم. َأَسالِيِب التَّ

ُز  ْفِكيِر َواْلَعَمِل،  َوبَِما ُيَعزِّ َة ِفي التَّ َة اْلِعْلِميَّ الِِب اْلَمْنَهِجيَّ ِة اكتَِساِب الطَّ يَّ َدْت َفْلَسَفُة اْلِكَتاِب َعَلى َأَهمِّ َوَأكَّ

َوِر، َواْلِكَتاَبُة  ِة والَعَمِلّيِة، َوِمْنَها: ِقَراَءُة الصُّ ُم لَِنْعَمَل"، َوَتنِمَيِة َمَهاَراتِِه الَعْقِليَّ َأْيًضا َمْبَدَأ ُرْؤَيِة )20٣0( "َنَتَعلَّ

الِِب،  َماِذِج، بِاإِْلَضاَفِة إَِلى َتْأِكيِدَها َعَلى َرْبِط اْلَمْعِرَفِة َمَع واِقِع َحَياِة الطَّ ْسُم َوَعَمُل النَّ ُة، َوالرَّ َواْلِقَراَءُة اْلِعْلِميَّ

ِة )20٣0(. ُعوِديَّ ِة السُّ ِة َوبِاْلَفنِّ َوبِاْلُمْجَتَمِع َوبُِرْؤَيِة اْلَمْمَلَكِة اْلَعَربِيَّ حَّ َوِمْن َذلَِك َرْبُطَها بِالصِّ

ُمُه  َوَتَقدُّ اْلَوَطِن  َخْيُر  ِفيِه  لَِما  اْلَجِميَع  َق  ُيَوفِّ َوَأْن  ِمْنُه،  َة  الَمْرُجوَّ اأَِلْهَداَف  اْلِكَتاُب  َق  ُيَحقِّ َأْن  َنْسَأُل  َه  َواللَّ

َواْزِدَهاُرُه.  

4 َمُة الُمَقدَّ



 

 .

 

ْسَرِة   7 َدلِيُل اأْْلُ
الَمِة   8 َتْعِليَماُت السَّ

ُة الَوْحَدُة اْلَخ�ِم�َصُة: اْلـَمــــ�دَّ
ِة    10 ُل التَّا�ِسع: َنْظَرٌة اإَِلى اْلَمادَّ الَف�سْ
ْلَبُة      ١٢ ْر�ُس االأَّوُل: الَموادُّ الصُّ الدَّ
ِقراَءٌة ِعْلِميٌَّة: َطبِيِعيٌّ َأْم ِمْن ُصْنِع اإِْلْنَساِن؟   ١8
وائُِل َواْلَغاَزاُت     ٢0 �ِني: السَّ ْر�ُس الثَّ الدَّ
ُهَما َأْكَبُر َحْجًما؟   ٢6 يَّاُت:  َأيُّ َيا�سِ الُعُلوُم والرِّ
ُمراَجَعُة اْلَفْصِل التَّاِسع َوَنُموَذُج االْختِبارِ  ٢7

ِة   32 راُت اْلَمادَّ ُل الَعا�ِسر: َتَغيُّ اْلَف�سْ
ُر   3٤ ُة َتَتَغيَّ ُل: الَمادَّ ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
َواُصُل   ٤0 ْرِكيُز َعَلى الَمَه�َراِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: التَّ التَّ
ةِ  ٤٢ ُر حاَلِة اْلَمادَّ ْر�ُس الّث�ني: َتَغيُّ الدَّ
ُة؟   ٤8 ْمِعيَّ ْقنَِيُة واْلُمْجَتَمُع: َكْيَف ُتْصَنُع اأَِلْقاَّلُم الشَّ ِقراَءٌة ِعْلِميٌَّة: اْلُعُلوُم والتَّ
ُمراَجَعُة اْلَفْصِل الَعاِشر َوَنُموَذُج االْختِباِر   ٥0

َق�ِئَمُة اْلُمْحَتَوَي�ِت٥



اَقُة اِد�َسُة: اْلُقَوى َوالطَّ اْلَوْحَدُة ال�سَّ
ُل الَحاِدَي َع�َشَر: الُقَوى   ٥٦  اْلَف�شْ
ُك اأَلْشَياَء     ٥٨ ُل: اْلُقَوى ُتَحرِّ ْر�ُس األأَوَّ الدَّ
ُكَها الُكَرُة؟    ٦٨ تِي َتَتَحرَّ يَّاُت:  َما الَمَساَفُة الَّ َيا�شِ الُعُلوُم والرِّ
اني: اْلِمْغَنـاِطيَساُت    ٧٠ ْر�ُس الثَّ الدَّ
ِة الِمْغَناِطيَساِت الُمْخَتِلَفِة؟   ٧٦ اأَْعَمُل كاْلُعَلَماِء: َكْيَف َأْسَتطيُع الُمَقارَنَة َبْيَن ُقوَّ
ُمَراَجَعُة اْلَفْصِل الَحاِدَي َعَشَر َوَنُموَذُج االْختِباِر    ٧٨

اَقِة    ٨٢ ُل الثَّاِنَي َع�َشَر: ا�شِتْعماُل الطَّ اْلَف�شْ
ُل: اْلَحَراَرُة    ٨٤ ْر�ُس األأَوَّ الدَّ
ْرِكيُز َعَلى الَمَهاَراِت: َمَهاَرُة االْستِْقَصاِء: الِقَياُس   ٩٠ التَّ
ْر�ُس الّثانَي: اْستِْكَشاُف اْلَكْهَرباِء     ٩٢ الدَّ
٩٨ ِقراَءٌة ِعْلِميٌَّة: اْلَكْهَرباُء في الَمْنِزلِ 
انَِي َعَشَر َوَنُموَذُج االْختِبارِ  ٩٩ ُمراَجَعُة اْلَفْصِل الثَّ
اِلِب:   ١٠٣ َمْرِجِعيَّاُت الطَّ
الِقياُس   ١٠٤
ٌة   ١٠٨ َأَدَواٌت ِعْلِميَّ
الَمُة   ١٠٩ السَّ
اْلُمْصَطَلحاُت  ١١١

٦ َقاِئَمُة اْلُمْحَتَوَياِت



َدِلْيُل االأُ�ْصَرِة7

اأَْوِلَي�ُء االأُُموِر الِكَراِم:
اأَْهاًًل َو�َسْهاًًل ِبُكْم..... 

اِء.  َرا�ِسيُّ ُمْثِمًرا َوُمِفيًدا، َلُكْم َوأِلأْطَفاِلُكم األأَِعزَّ َل الدِّ َناأُْمُل اأَْن ُيَكوَن َهَذا اْلَف�سْ
نهدف في تعليم مادة )العلوم( اإلى اإك�ساب اأطفالنا المفاهيم العلمية، ومهارات القرن الحادي والع�سرين، 

والقيم التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذا ناأمل منكم م�ساركة اأطفالكم في تحقيق هذا الهدف.
 و�ستجدون في بع�ض الوحدات الدرا�سية اأيقونة خا�سة بكم كاأ�سرة للطفل/ الطفلة، فيها ر�سالة تخ�سكم 

يمكن لكم اأن ت�ساركوا اأطفالكم فيها.

 
ِفْهِر�ُس اأَْن�ِصَطِة اإِ�ْصَراِك االأُ�ْصَرِة ِفي اْلِكَت�ِب

   

رقم ال�سفحةنوع الن�ساطالوحدة/الف�سل

٤2ن�ساط اأ�سرىاخل�م�صة/الع��صر
٩7ن�ساط اأ�سرىال�ص�د�صة/الث�ين ع�صر



أقرأ تعليمات السالمة وأطبقها. َأْحَذُر.  إَِشاَرَة   َأَرى  ِعْنَدما 

اْنِسَكاِب  َعِن  َفْوًرا  َم  الُمَعلِّ ُأْخبُِر 

واِئِل، َأْو َأيِّ َحواِدَث ُأْخَرى.  السَّ

ِعْنَدما  الَواِقَيَة  اَرَة  النَّظَّ َأْلَبُس 
َذلَِك. ِمنِّي  ُم  اْلُمَعلِّ ُيْطَلُب 

َقْبَل  ًدا  َجيِّ َيَديَّ  َأْغِسُل 
وَبْعَدُه. َنشاٍط  ُكلِّ 

َنظاَفِة  َعَلى  ُأَحاِفُظ 
َوَتْرتِيبِِه. اْلَمَكاِن 

8 الَمِة َتْعِليَم�ُت ال�صَّ

اأَِلَدواِت  اْستِْخداِم  ِعْنَد  َأْنَتبُِه 
ِة. َجاِجيَّ الزُّ أِو  ِة  الحادَّ



اْلَوْحَدُة اْلَخاِم�َسُة

َهاَناِت َمْصَدُرَها النَّـَباَتاُت َواْلَمَعاِدُن. َهاَناِت َمْصَدُرَها النَّـَباَتاُت َواْلَمَعاِدُن.َأْلَواُن َبْعِض الدِّ َأْلَواُن َبْعِض الدِّ

ُة اْلَم�دَّ



ِة  ِة َنْظَرٌة اإِىََل الـَمادَّ َنْظَرٌة اإِىََل الـَمادَّ
 َم� اأَْنَواُع الَمَوادِّ الُمْخَتلَِفُة؟

 
......................

ُل ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
ْلَبِة؟ ِة ال�صُّ �ِئ�ُس املَ�دَّ َم� َخ�صَ

�يِن ْر�ُس الثَّ الدَّ
َواِئِل َوالَغ�َزاِت؟ �ِئ�ُس ال�صَّ َم� َخ�صَ

10 ا�ِسُع ُل التَّ الَف�سْ

ا�ِسُع ُل التَّ ا�ِسُعالَف�سْ ُل التَّ الَف�سْ



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ

ُة  الَمادَّ

َوَلُه  َمَكاًنا،  َيْشَغُل  َشْيٍء  َأيُّ  ِهَي 
ُكْتَلٌة

ْلُب  الصُّ

ٌد َخاصٌّ بَِها. ٌة َلَها َشْكٌل ُمَحدَّ َمادَّ

ائُِل السَّ

ِذي  ٌة َتْأُخُذ َشــْكَل اْلِوَعــاِء الَّ َمادَّ
ُتوَجُد فِيِه.

الَحْجُم

ِذي َيْشَغُلُه ِجْسٌم. ِمْقَداُر الَمَكاِن الَّ

اْلَغاُز 

ِذي  ٌة َتنَْتِشــُر لَِتْمــَأ الَمَكاَن الَّ َمادَّ
ُتوَجُد فِيِه.

ا�ِسُع11 ُل التَّ الَف�سْ



ُل ْر�ُس األأَوَّ الدَّ

ْلَبُة ْلَبُةاْلَمَوادُّ ال�صُّ اْلَمَوادُّ ال�صُّ

وَرِة، َوَكْيَف َتْخَتِلُف؟ َكْيَف َتَتَشاَبُه اأَلْشَياُء ِفي َهِذِه الصُّ

12 ْهِيَئُة التَّ



3الُخْطَوُة

ْلَبِة؟ َما َخَوا�صُّ َهِذِه الَمَوادِّ ال�صُّ

الُخُطواُت
ُص اْلَمالِعَق. َما َخَواصُّ ُكلٍّ ِمْنَها؟  اأاَُلِحُظ. أَتَفحَّ  1 

َها  ِ َســَتْطُفو َعلى اْلَمــاِء، َوَأيُّ ��ُع. َأيُّ اْلَمالِعق  2 اأََتَوقَّ

ُب َذلَِك. َسَيْنَغِمُر ِفيِه؟ ُأَجرِّ
ُل فيِه َما  ُل اْلَبَياَناِت. َأْعَمــُل َجــْدَواًل ُأَســجِّ اأُ�َص��جِّ  3 

ُأاَلِحُظُه.

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر
إَِذا  َنَتائِِجـي  َتَتَغيَّـــُر  ُع. َكْيــَف  اأََتَوقَّ  4 

اْســَتْخَدْمُت َأْجَساًما ُأْخَرى؟ َوَكْيَف 
َق ِمْن َذلَِك؟ ُيْمِكُن َأْن أتَحقَّ

َعٍة َماََلِعَق ُمَتَنوِّ

َحْو�ِص َماٍء

اأَْحَتاُج اإلى:

اال�ْصِتْك�َصاُف13



َصْلَصاٌل إِْسَفْنٌج َبْحِريٌّ ُلْعَبٌة ُزَجاٌج َنٌة ُخُيوٌط ُمَلوَّ َصْخٌر

ٌن • َليِّ
�ْصِكيِل • َق�ِبٌل ِللتَّ

• ُمَتَم��ِصٌك

َفُر • اأ�صْ
ٌن • َليِّ

• ِفيِه َفَجَواٌت

• َزْرَق�ُء
َنٌة • َليِّ

ٌة �ِطيَّ • َمطَّ

�ٌف  • �َصفَّ
• َن�ِعٌم اأَْمَل�ُس

• َق�ِبٌل ِلْلَك�ْصِر

• ن�ِعَمٌة 
َنٌة  • ُمَلوَّ

• َطِويَلٌة َوَرِفيَعٌة

• َق��ٍس 
ٌط  • ُمَنقَّ

• َخ�ِصٌن

ْلَبِة َبْع�ُس َخوا�سِّ الـَمَوادِّ ال�صُّ

ْلَبُة؟ ُة الصُّ َما اْلَمادَّ
َما َأْنَواُع اْلَمَوادِّ الَّتي َأَراَها ِمْن َحْولِي؟ 

ٌد َخاصٌّ بَِها، َوَلها  ٌة َلَها َشْكٌل ُمَحدَّ ْلَبُة َمادَّ ُة الصُّ اْلَمادَّ
ْلَبِة َيْنَثنِي،  . َبْعُض الَمَوادِّ الصُّ ِة اْلَمَوادِّ َخَواصُّ ِمْثُل َبِقيَّ
ُر ِعْنَد َثْنيِِه، َوَبْعُضها َيْطُفو َعَلى  َوَبْعُضها اآلَخُر َيَتَكسَّ

اْلَماِء، َوَبْعُضها اآلَخُر َيُغوُص ِفيِه. 

ْلبِة َقاِسَيًة. َلْيَسْت ُكلُّ الَمَوادِّ الصُّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
ْلَبِة؟ َما َخ�َساًئ�ُض الَمَوادِّ ال�سُّ

 الُمْفَرَداُت
ْلَبُة ُة ال�سُّ الَمادَّ

←

←

1٤ ْف�ِصرُي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



َصْلَصاٌل إِْسَفْنٌج َبْحِريٌّ ُلْعَبٌة ُزَجاٌج َنٌة ُخُيوٌط ُمَلوَّ َصْخٌر

ٌن • َليِّ
�ْصِكيِل • َق�ِبٌل ِللتَّ

• ُمَتَم��ِصٌك

َفُر • اأ�صْ
ٌن • َليِّ

• ِفيِه َفَجَواٌت

• َزْرَق�ُء
َنٌة • َليِّ

ٌة �ِطيَّ • َمطَّ

�ٌف  • �َصفَّ
• َن�ِعٌم اأَْمَل�ُس

• َق�ِبٌل ِلْلَك�ْصِر

• ن�ِعَمٌة 
َنٌة  • ُمَلوَّ

• َطِويَلٌة َوَرِفيَعٌة

• َق��ٍس 
ٌط  • ُمَنقَّ

• َخ�ِصٌن

ْلَبِة َبْع�ُس َخوا�سِّ الـَمَوادِّ ال�صُّ

َنــاٍت ُمْخَتِلَفٍة. َفالَمَوادُّ  ْلَبةُ ِمْن ُمَكوِّ ُن اْلَمَوادُّ الصُّ َتَتَكــوَّ
َها  ِة ُكلُّ ِمْثُل الَحِديِد َواأَِلْخَشــاِب َواْلَمَوادِّ الباَِّلْســتِيِكيَّ
ْلَبُة َخِشَنًة َأْو ناِعَمَة  َمَوادُّ قاِســَيٌة. َوَقْد َتُكوُن اْلَمَوادُّ الصُّ
ْوَحــُة َأْدناُه َخَواصَّ َبْعــِض اْلَمَوادِّ  اْلَمْلَمــِس. ُتَبيُِّن اللَّ

ْلَبِة. الصُّ

ْلَبِةِ؟   َما َبْعُض َخَواصِّ اْلَمَوادِّ الصُّ

ْف�ِصرُي15 ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



ْلَبَة؟ َكْيَف َنِقيُس الَمَوادَّ الصُّ
َأْدَواٍت  بِاْستِْخـَداِم  ْلَبـَة  الصُّ الَمَوادَّ  َنِقيـُس 

ى َأَدَواِت اْلِقَياِس. ُتَسمَّ

ْلَبِة  ِة الصُّ ُتْسَتْخَدُم اْلِمْسَطَرُة لِِقَياِس ُطوِل الَمادَّ
وَل  َوَعْرِضَها َواْرتَِفاِعَها. اْلَمَساِطُر َتِقيُس الطُّ

ْنتِِمْتِر. بَِوْحَدِة السَّ

َتْيــِن لِِقَياِس ُكْتَلِة   ُيْســَتْخَدُم اْلِميَزاُن ُذواْلِكفَّ
بُطُرٍق  الِجْســِم  ِقَيــاُس  َوُيْمِكُن  اْلِجْســِم. 
َمْخَتِلَفــٍة. َفَمَثاًَّل ُيْمِكُن ِقَيــاُس ُكْتَلِة َوُطوِل 

َباِشيِر.  ِقْطَعٍة ِمَن الطَّ

اأَِقي�ُس ُكَتَل َبْعِض اأِلَْشَياِء اْلَمْوُجوَدِة 
ــي، بِاْســتِْعماِل اْلِميَزاِنِ  فِــي َصفِّ

َتْيِن.  ُذواْلِكفَّ

ْلَبِة   ِقَي��ُس الـَمَوادِّ ال�صُّ

َتْيِن إَِذا  َماَذا َيْحُدُث لِْلِميَزاِن ُذواْلِكفَّ
تِِه اْلُيْمَنى؟ َأَضْفُت َقَلًما آَخَر إَِلى ِكفَّ

وَرَة اأَْقَراأُ ال�صُّ

16 ْف�ِصرُي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



ْلَبِة.- 1 �ُس. َأْذُكُر َبْعَض اأَِلْمثَِلِة َعَلى اْلَمَوادِّ الصُّ  اأَُلخِّ
ْلَبِة؟- 2 ِة الصُّ  َكْيَف ُيْمِكُننِي ِقَياُس الَمادَّ

ْلَبة؟- ٣ . َما َخَصائُِص الَمَوادِّ الصُّ وؤَاُل االأ�َص��ِصيُّ    ال�صُّ

  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ

ُح َبْعَض َخَواصِّ  فِّ لِْلِقَياِم بَِعَمٍل َفنِّيٍّ ُيَوضِّ ْلَبَة ِفي الصَّ ادَّ الصُّ  َأْسَتْعِمُل اْلَمَوَ
. َهِذِه اْلَمَوادِّ

َب��ِصيِر َهِذِه  ←  ُطوُل ِقْطَعِة الطَّ
10 �َصْنِتِمْتراٍت َتْقِريًب�.

←  اأَِقي�ُس اْلَم�َص�َفَة َحْوَل ِقْطَعِة 
َب��ِصيِر ِب��ْصِتْخَداِم الَخْيٍط. الطَّ

اْلَخْيِط  ُطــوَل  اأَِقــيــ�ــُس  ــمَّ  ←  ُث
ِب��ْصِتْخَداِم ِم�ْصَطَرٍة.

  َما اأَْلَدَواُت الَّتي ُيْمِكُن اْستِْخَداُمها لِِقَياِس
ْلَبِة؟ من اأهداف الروؤية:   اْلَمَوادِّ الصُّ

1.1.2 تعزيز قيم االإتق�ن واالن�صب�ط.

ْقِومُي17 التَّ



         

ْنِع االإِْن�َص�ِن؟ َطِبيِعيٌّ اأَْم ِمْن �صُ
َهَذا الُكْرِسيُّ ُصنَِع ِمَن الَخَشِب. الَخَشُب ُمْنَتٌج َطبِيِعيٌّ 
َيُقوُموَن  ُثمَّ  اأَِلْشَجاَر،  النَّاُس  َيْقَطُع  اأَِلْشَجاِر.  ِمَن 
َصٍة لَِعَمِل  َأَدَواٍت ُمَخصَّ بَِتْشِكيِل الَخَشِب بِاْستِْخَداِم 

 . الُكْرِسيِّ
اََّلِء َيْبَقى  ُيْمِكُن ِطاََّلُء الَخَشِب َأْو َصْبُغُه. َوَتْحَت الطِّ

. بِيِعيُّ َلْوُن الَخَشِب الطَّ

ُكْر�ِصيٌّ َخ�َصِبيٌّ

18 ُع َو�صُّ االإِْثَراُء والتَّ

الَخ�َصُب ُمْنَتٌج َطِبيِعيٌّ ِمَن االأَ�ْصَج�ِر.



الباََِّلْستِيِك.  ِمَن  ُصنَِع  الُمَجاِوِر  ْكِل  الشَّ ِفي  الُكْرِسيُّ 
الباََِّلْستِيُك ِمْن ُصْنِع اإِْلْنَساِن. َيُقوُم النَّاُس بَِجْمِع الَمَوادِّ 

ِة لُِصْنِع الباََِّلْستِيِك، ُثمَّ َتْشِكيِلِه ِفي َنَماِذَج. الِكيِمَيائِيَّ
ُهَناَك َأْنَواٌع ُمْخَتِلَفٌة ِمَن الباََِّلْستِيِك. َفِمْنُه الباََِّلْستِيُك 

ْنِي. َوُيْمِكُن  ْلُب َوالباََِّلْستِيُك الَقابُِل لِلثَّ الصُّ
ِة ِفي  ْوِن إلى الَمَوادِّ الِكيِمَيائِيَّ لإِِلْنَساِن إَِضاَفُة اللَّ

ًنا. الباََِّلستِيِك، َفُيْصبُِح ُمَلوَّ
 ، َطبِيِعيٌّ ي  َصفِّ ُغْرَفِة  ِفي  ْلَبِة  الصُّ الَمَوادِّ  َأيُّ 

َها ِمْن ُصْنِع اإِْلْنَساِن؟ َوَأيُّ

ُث َعْن اأََتَحدَّ
ِة  بِيِعيَّ ْلَبِة الطَّ ْلِخي�س. َما الَفْرُق َبْيَن الَمَوادِّ الصُّ التَّ

ِة؟  َناِعيَّ ْلَبِة الصِّ َوالَمَوادِّ الصُّ

ُكْر�ِصيٌّ ِباَل�ْصِتيِكيٌّ

   

من اأهداف الروؤية:
3.3.3 توطين ال�صن�ع�ت الواعدة.

اقت�ص�د مزدهر

ُع1٩ َو�صُّ االإِْثَراُء والتَّ

ْنِع االإِْن�َص�ِن َيِتمُّ َت�ْصِكيُلُه ِفي َنَم�ِذَج. الَباَل�ْصِتيُك ِمْن �صُ



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ائِِل؟ ولَِماَذا؟ ٍة ِمَن السَّ يَّ َأيُّ اأَلْوِعَيِة َيْحَتِوي َعَلى َأْكَبِر َكمِّ

َواِئُل َواْلَغاَزاُت َواِئُل َواْلَغاَزاُتال�سَّ ال�سَّ

20 ْهِيَئُة التَّ



��ِة َذاِت  َجاِجيَّ َم��اَذا َيْح��ُدُث ِلْلَم��اِء ِف��ي األأَْوِعَيِة الزُّ
األأَ�ْشَكاِل اْلُمْخَتِلَفِة؟

الُخُطواُت

َأِقيُس  َجاِجيَّـــةَ ِفي الِوَعاِء الَعِميِق.   1  َأَضُع اأَلْوِعَيَة الزُّ

ِن بِاْستِْعَماِل َكْأِس الِقَياِس،  ِمْقَداَر ُكوٍب ِمَن اْلَماِء َاْلُمَلوَّ
ِل، ُثمَّ ُأَعيُِّن ُمْسَتَوى اْرتَِفاِعِه.   ُثمَّ َأْسُكُبُه ِفي الِوَعاِء اأَلوَّ
ْبُتَها ِفي  ِن َلْو َســكَ ٍة اْلَماِء َاْلُمَلوَّ يَّ ُع. َما اْرتِفاُع َنْفُس َكمِّ اأََتَوقَّ   2 

ِة اأُلْخَرى؟  َجاِجيَّ ُكلِّ ِوَعاٍء ِمَن اأَلْوِعَيِة الزُّ
ُن ِفي الِوَعاِء   3  َأْســُكُب َكأًســا َواِحَدًة ِمَن اْلَماِءِ َاْلُمَلــوَّ

ُر َهِذِه  َوى اْرتِفاِعِه. ُأَكرِّ انِي، َوَأَضُع َعاََلَمًة ِعْنَد ُمْســتَ الثَّ
ِة اأَلْوِعَيِة. اْلُخْطَوَة َمَع َبِقيَّ

َعاتِي َصِحيَحًة؟  َتاِئَج. َهــْل َكاَنــْت َتَوقُّ اأَ�ْش��َتْخِل�ُص النَّ  4 

ُح َذلَِك. ُأَوضِّ

اأَ�ْشَتْك�ِشُف اأَْكَثَر
النََّشاِط  َنتِيَجُة  ُر  َتَتَغيَّ اأَ�ْش��َتْنِتُج. َهْل   5 

ِمَن  َبَداًل  اْلَعِصيَر  إَِذا اْســَتْخَدْمُت 
اْلَماِء؟ لَِماَذا؟

3الُخْطَوُة

َكاأْ�ِص ِقَيا�ٍص 

ٍة ُمْخَتِلَفٍة اأَْوِعَيٍة ُزَجاِجيَّ

ِوَعاٍء َعِميٍق

اأَْحَتاُج اإلى:

اأْل�شِتْك�َشاُف21



الَب�َحِة

22 ْف�ِصرُي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ

َع ِفيِه. َهَذا الَم�ُء اأََخَذ �َصْكَل �َصْطِح االأَْر�ِس الذي َتَجمَّ

ائُِل؟ َما السَّ

الَِّذي  اْلِوَعاِء  َشْكَل  َيْأُخُذ  ِة  اْلَمادَّ ِمَن  َنْوٌع  ائُِل  السَّ
ُيوَضُع فيِه. 

َتْنَساُب َها  َفإِنَّ ِوَعاٍء  ِفي  َوائُِل  السَّ ُتوَضِع  َلْم   َوإَِذا 
وائِِل َلها ُكْتَلٌة. ًدا. َجِميُع السَّ َواَل َتْأُخُذ َشْكاًَّل ُمَحدَّ

َغِليٌظ  اآلَخُر  َوَبْعُضَها  َكاْلَحِليِب،  َخِفيٌف  َبْعُضها 
َكاْلَعَسِل.

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
َواِئِل والَغاَزاِت؟ َما َخ�َساِئ�ُض ال�سَّ

 الُمْفَرَداُت
اِئُل ال�سَّ
الَحْجُم

الَغاُز

←

←



ْف�ِصرُي2٣ ْرُح َوالتَّ ال�صَّ

ى  اْلَحْجَم . لِِقَياِس  ائُِل ُيَسمَّ ِمْقَداُر الَمَكاِن الَِّذي َيْشَغُلُه السَّ
ًجا.  َجًة َأْو ِمْخباًرا ُمَدرَّ ائِِل نْسَتْخِدُم َكْأًســا ُمَدرَّ َحْجِم السَّ

ِلْتِر. ائِِل بَِوْحَدِة اْلِملِّ ُيَقاُس َحْجُم السَّ

ِة َنْفِسَها ِمَن  يَّ ِسَعاِن لْلَكمِّ وَرِة َأْدَناه َيتَّ َكْأَســا الِقَياِس ِفي الصُّ
ٍة َأْكَبَر ِمَن اآلَخِر. يَّ ائِِل، َوَلِكنَّ َأَحَدُهَما َيْحتِوي َعَلى َكمِّ السَّ

ائِِل. َأْذُكُر َبْعَض َخَواصِّ السَّ  

ائَِلُة َوالَغاَزاُت َلَها َحْجٌم. ْلَبُة َوالسَّ اْلَمَوادُّ الصُّ

ٌج ِمْخَباٌر ُمَدرَّ

�َساِئٌل

ائِِل ِفي  ِلْتًرا ِمَن السَّ َكْم ِملِّ
ُكلِّ ِمَن الَكْأَسْيِن؟

وَرَة اأَْقَراأُ ال�صُّ

ِقَي��ُس احَلْجِم



َما اْلَغاُز؟
ٌة َتْنَتِشُر َفَتْمأُل اْلَمَكاَن الَّذي ُتوَجُد  اْلَغاُز مادَّ
ِة  ُن ِمْن ِعدَّ ُســُه َيَتَكوَّ ِفيــِه. اْلَهَواُء الَِّذي َنَتَنفَّ

َغاَزاٍت، َأَحُدَها َغاُز اأُلْكِسِجيِن. 
ال َنَرى اْلَغاَزاِت ِفي اْلَهَواِء، َوَلِكنَّها َمْوُجوَدٌة 

ِفي ُكلِّ َمَكاٍن َحْوَلَنا.
َّها َمْوُجوَدٌة ِعْنَدما ُيْمأُل بَِها َباُلوٌن  َوَنْعِرُف َأن

َأْو ُكَرٌة، َكَما ُنِحــسُّ بِاْلَهَواِء ِعْنَدَما َتُهبُّ 
ياُح.  الرِّ

 

الَغاَزاُت َلْي�َص َلها �َشْكٌل َخا�صٌّ ِبَها.

ِمَن  ُمْخَتِلَفٍة  بَِأْنواٍع  َأْوِعَيًة  َأْمأُل 
َأَحِد  إَِلى  َأْطـــُلُب  ُثمَّ  ِة،  اْلَمــادَّ
إَِلى  ُيَصنَِّفَها  َأْن  َمْجُموَعتِي  َأْفَراِد 

ٍة.  ُصْلَبٍة، َأْو َساِئَلٍة، َأْو َغاِزيَّ

123456

24 ْف�ِشرُي ْرُح َوالتَّ ال�شَّ



  َأْذُكُر َبْعَض َخَواصِّ اْلَغاِز.

َجِة َمْنِزلَِنا، ُثمَّ ُأَصنُِّفها - 1 ــُف. َأْعَمُل قائَِمًة بِاأَِلْشــَياِء اْلَمْوُجوَدِة ِفي َثاَّلَّ نِّ   اأُ�صَ
ٍة. إَِلى ُصْلَبٍة، َأْو سائَِلٍة، َأْو غاِزيَّ

ائِِل؟- 2   ِفيَم َيْخَتِلُف اْلَغاُز َعِن السَّ

َوائِِل َوالَغاَزاِت؟- ٣ . َما َخَصائُِص السَّ وؤَاُل االأ�َص��ِصيُّ    ال�صُّ

َحُة َحُةَواْل�صِّ   الُعُلوُمالُعُلوُم  َواْل�صِّ
تِي. َأْعَمُل َقائَِمًة بَِسَوائَِل ُمِفيَدٍة لِِصحَّ

� َعَمَل اْلِميــَزاِن. ُكْتَلُة  َتْعَمــُل اْلَع�صَ
الَب�لــوِن اْلَمْنفــوِخ اأَْكَبــُر ِمــْن ُكْتَلِة 

الَب�لوِن َغْيِر اْلَمْنُفوِخ. 

َكْيَف أْعِرُف إَِذْن َأنَّ لِْلَغاِز ُكْتَلًة؟ 
وَرِة التالية أَِلْعِرَف اإِْلجاَبَة. َأْنُظُر إَِلى الصُّ

ُتوَجُد اْلَغ�َزاُت ِفي ُكلِّ َمَك�ٍن َحْوَلَن�.

ْقِومُي25 التَّ



         

26 ُع َو�صُّ االإِْثَراُء والتَّ

ُهَم� اأَْكَبُر َحْجًم�؟ اأَيُّ
ٌة أْكَبُر ِمَن  يَّ َوَضَع َسِعيٌد َبْعَض الَعِصيِر ِفي َكْأَسْي ِقَياٍس. َأيُّ الَكْأَسْيِن ِفيَها َكمِّ

اْلَعِصيِر؟

بأ

ًة اأَْكُتُب ُجْمَلًة َعَدِديَّ
ِلْتٍر ِمَن  ِلْتٍر ِمَن اْلَعِصيِر، َوالَكْأُس )ب( ِفيَها 100 ِملِّ الَكْأُس )أ( ِفيَها 200 ِملِّ

اْلَعِصيِر. َما اْلَفْرُق َبْيَن َحْجَمِي اْلَعِصيِر ِفي الَكْأَسْيِن؟

ُر اأََتَذكَّ
ِة  ِة اْلِحَسابِيَّ ـُر في اْلَعَمِليَّ ُأَفكِّ

تِي َسأْسَتْخِدُمَها. الَّ



اْلغاَزَ
َحْجًما
ْلَبُة الصُّ
ائَِل السَّ

   

الَِيِة بِاْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة: ُأْكِمُل ُكالًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ُة الَّتي َقْد ال َنَراَها، َوَتْنَتِشــرُ لَِتْشَغَل الَمَكاَن - 1 اْلَمادَّ
ى..................................... الَِّذي ُتوَجُد فيِه ُتَسمَّ

َشــْكٌل - 2 َلَها   .......................................... ُة  اْلَمــادَّ
ٌد َخاصٌّ بَِها. ُمَحدَّ

ُة الَّتي َتِسيُل َوَتْأُخـــــذُ َشْكَل - ٣ اْلَمادَّ
اْلِوَعـــــاِء الَّــِذي ُتوَجــــُد فيِه 

ـــى ............................... ُتَسمَّ

َتَسُع اْلَقــــــاُروَرُة اْلُيْمَنــــى - ٤

اْلَماِء  ........................ َأَقــلَّ ِمَن 

ُمَقاَرَنًة باْلَقاُروَرِة اْلُيْسَرى. 

��ِصُع27 ِل التَّ ُمَراَجَعُة الَف�صْ

��ِصُع ِل التَّ ُمَراَجَعُة اْلَف�صْ



الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَْلْسئَِلِة التَّ

ُل اْلَبَي�َن�ِت. ِفيَم َتَتَشاَبُه اْلُكَرَتاِن، وِفيَم َتْخَتِلَفاِن؟ َأيُّ اْلُكَرَتْيِن َلها ُكْتَلٌة َأْكَبُر؟- 5 اأُ�َصجِّ

ِة؟- 6 تِي ُيْمِكُن اْستِْخَداُمها لِقَياِس اْلَمادَّ َواُت الَّ �ُس. َما اأَِلَدَ  اأَُلخِّ

ْلَبَتْيِن اآلتَِيَتْيِن:- 7 َتْيِن الصُّ  اأَُق�ِرُن َخَواصَّ الَمادَّ

28 ��ِصُع ِل التَّ ُمَراَجَعُة الَف�صْ

           



َما َأْنَواُع الَمَوادِّ الُمْخَتِلَفُة؟- ٩

تِي َتْمُأ َهِذِه الَباُلَوناِت؟- 8 ِة الَّ َما َنْوُع اْلَمادَّ

��ِصُع2٩ ِل التَّ ُمَراَجَعُة الَف�صْ

           



ِبَطاَقاُت َحَقاِئَق َعِن املَادَِّة  

ِة؟    ُق َبْيَن اأَِلْنَواِع الُمْخَتِلَفِة لِلَمادَّ  َكْيَف ُأَفرِّ

َوَرَقٍة  ← َعَلى  َنْوٍع  اْسِم  ُكلَّ  الثَّاََّلِث،  ِة  الَمادَّ َأْنَواِع  َأْسَماَء  َأْكُتُب 
ُمْخَتِلَفٍة.

ِة َعَلى الَوَرَقِة. ← ٍة ُمَقابَِل اْسِم الَمادَّ َأْرُسُم َشْكاًَّل ُيَمثُِّل َنْوَع ُكلِّ َمادَّ
ٍة. ← ُز ُكلَّ َمادَّ تِي ُتَميِّ َأْكُتُب َخْلَف ُكلِّ َوَرَقٍة َقائَِمًة بِالَخَواصِّ الَّ
ٍة  ← تِي َتْخَتِلُف ِفيَها ُكلُّ َمادَّ ُل ِفيِه الُفُروَق الَّ َأْرُسُم َجْدَواًل ُأَسجِّ

. فِّ َعِن اأُِلْخَرى، َوَأَتَشاَرُك َمَع ُزَماََّلئِي ِفي الصَّ

وَذُج اْخِتَباٍر مََنُ َتْقِومُي األأََداِء

٣0 ا�ِسُع: َتْقِومُي األأََداِء ُل التَّ الَف�سْ



ِحيَحَة:  اأَْخَت�ُر االإَِج�َبَة ال�صَّ

ِط الُمَجاِوِر.  1  َأْنُظُر إَِلى الُمَخطَّ
ِط؟  َأيُّ الِعَباَراِت ُتْكِمُل الَفَراَغ ِفي الُمَخطَّ

َأْشَياُء اَل ُيْمِكُن ُرْؤَيُتَها.أ. 
 الَخَواصُّ الُمْخَتِلَفُة.ب. 
َأْشَياُء َلَها َشْكٌل َثابٌِت.ج. 
ِة . د.  َأْنَواُع الَمادَّ

 2  َأْنُظُر إَِلى الُرُسوِم َأْدَناُه.

َتْيِن الِميَزاُن ُذواْلِكفَّ الِم�ْصَطَرُة َك�أْ�ُس ِقَي��ٍس َخْيٌط

1 2

َأيُّ اأَْلَدَواِت ُيْمِكُن اْستِْخَداُمَها لِِقَياَس الَحْجُم؟ 

َخْيٌط.  أ. 
َكْأَس ِقَياٍس.ب. 
الِمْسَطَرُة. ج. 
َتْيِن.د.  الِميَزاُن ُذواْلِكفَّ

َغ�ٌز

�َص�ِئٌل

ْلٌب �صُ

وَذُج اْخِتَباٍر مََنُ

ا�ِسُع: َتْقِومُي األأََداِء٣1 ُل التَّ الَف�سْ



ِة  اُت املَادَّ َ ِة َتَغرُّيُّ اُت املَادَّ َ َتَغرُّيُّ
ُة؟ ُر الَم�دَّ  َكْيَف َتَتَغيَّ

 
......................

ُل ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
َة؟ ُ املَ�دَّ َم� الَِّذي ُيَغريِّ

�يِن ْر�ُس الثَّ الدَّ
ِة؟ ُر َدَرَجُة احَلَراَرِة ِفـي املَ�دَّ َكْيَف ُتوؤَثِّ

ُل الَع��ِصُر ُل الَع��ِصُراْلَف�صْ اْلَف�صْ

٣2 ُل الَع��ِصُر الَف�صْ



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

التََّغيُُّر اْلِفيزَيائِيُّ

ِة َأْو َشْكِلها. َتَغيُُّر َحْجِم اْلَمادَّ

التََّغيُُّر اْلكِيِمَيائيُّ

ُأْخَرى  ٍة  َمــادَّ إَِلى  ِة  اْلَمــادَّ ُل  َتَحوُّ
ُمْخَتِلَفٍة.

ُر التََّبخُّ

اِئِل إَِلى َغاٍز. ُل السَّ َتَحوُّ

التََّكثُُّف

ُل الَغاِز إَِلى َساِئٍل. َتَحوُّ

َااِلْنِصَهاُر

ْلَبِة إَِلى َساِئَلٍة. ِة الصُّ ُل اْلَمادَّ َتَحوُّ

ُل الَع��ِصُر٣٣ الَف�صْ



ُل ْر�ُس األأَوَّ الدَّ

ُة  ُة اْلَمادَّ اْلَمادَّ
ُر ُرَتَتَغيَّ َتَتَغيَّ

ُرَها ُهَنا؟ تِي ُأَغيِّ ُة الَّ َما اْلَمادَّ

34 هِيَئُة التَّ



�َل؟ ْل�صَ ُر اْل�صَّ َكْيَف اأَُغيِّ
الُخُطواُت

 1  َأْخَتاُر ِقْطَعَتْي َصْلَصاٍل ُمَتَساِوَيَتْيِن فِي الُكْتَلِة. َأْسَتْخِدُم 

َد ِمْن َذلَِك.  َتْيِن أِلََتأكَّ اْلِميَزاَن ُذواْلِكفَّ
ُكَرًة،  ِمنْها  َل  ْلَصاِل؛ أِلَُشكِّ ِقْطَعَتِي الصَّ  2  َأْضَغُط إِْحَدى 

َها. ُثمَّ َأِصُف َخَواصَّ
ْلَصاِل َبْعَد َتْشِكيِلَها؟  ُع. َهْل َتَغيََّرْت ُكْتَلُة ِقْطَعِة الصَّ اأََتَوقَّ  3 

َتْيِن أِلَْعِرَف َذلَِك.  َأَضُعَها فِي اْلِميَزاِن ُذواْلِكفَّ
يٍن  ْلَصاِل نِْصَفْيِن بِِســكِّ  4  اأَْحَذُر! َأْقِســُم ُكــَرَة الصَّ

ُن ِمنُْهما َشْكَلْيِن.   باَِّلستِيِكيٍَّة، َوُأَكوِّ
ْلَصاَل؟ َت�ِئَج. َكْيَف َغيَّْرُت الصَّ اأَ�ْصَتْخِل�ُس الّنَّ  ٥ 

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر
ْلَصــاَل بُِطــُرٍق  ي. َكْيَف ُأَغيِّــُر الصَّ اأَ�ْصــَتْق�صِ  ٦ 

ُأْخَرى؟ َهْل َسَتَتَغيَُّر اْلُكْتَلُة؟

2الُخْطَوُة

�ٍل ْل�صَ �صَ

َتْيِن  ِميزاٍن ُذواْلِكفَّ

ٍة �ِصّكيٍن ِبال�صِتيِكيَّ

اأَْحَت�ُج اإلى:

اال�ْصِتك�َص�ُف٣5



ٌة. ← َراٌت ِفيزَي�ِئيَّ َطيُّ اْلَوَرِق، اأَْو َثْنُيُه، اأَِو اْلِكَت�َبُة َعَلْيِه َتَغيُّ

َراُت اْلِفيزَيائِيَُّة؟ َغيُّ َما التَّ
ُة بُِطُرٍق ُمْخَتِلَفــٍة. ُيْمِكنُنِي َأْن ُأَُغيَِّر َحْجَم  َتَتَغيَُّر اْلَمادَّ
 . ِة َأْو َشــْكَلها، َوُيْعَرُف َهَذا بِالتََّغيُّــِر اْلِفيزَيائِيِّ اْلَمادَّ
َة َأْو َأْثنَِيَها، َأْو َأْطِوَيَها، َفإِنَّني ُأْحِدُث  ِعنَْدما َأْقَطُع اْلَمادَّ

َتْغِييًرا فِيزَياِئيًّا. 
ِه َأْو َطيِِّه،  ُيْمِكنُنِي َأْن ُأَُغيَِّر َشْكَل اْلَوَرِق َأْو ِقَياَسُه بَِقصِّ

َوَلِكنَُّه َيْبَقى َوَرًقا، َوَتْبَقى َلُه اْلَخَواصُّ َنْفُسها.

َف�إِنَّ  َفَقْط  ِة  اْلَم�دَّ �َصْكَل  ُر  اأَُغيِّ ِعْنَدم� 
ُكْتَلَتَه� َتْبَقى َكَم� ِهَي. ↓

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ  ال�صُّ
َما الَِّذي ُيَغيُِّر الَمادََّة؟

 الُمْفَرَداُت
ُر الِفيزَياِئيٌّ التََّغيُّ
ُر الِكيِمَياِئيٌّ التََّغيُّ

←

←

٣6 ْف�ِصرُي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



ْحِدَثُه في اْلَعِصيِر. ا ُيْمِكُن َأْن ُأُ ًرا ِفيزَيائِيًّ َأْذُكُر َتَغيُّ  

فِي َبْعِض اأِلَْحَيــاِن َتَتَغيَُّر َدَرَجــُة َحَراَرِة 
ُل اْلَماُء إَِلى  ِة؛ َفِفي َيْوٍم َباِرٍد َقْد َيَتَحوَّ اْلَمادَّ

 . َجِليٍد. َوَهَذا َأْيًضا َتَغيٌُّر فِيزَياِئيٌّ
ُطوَبُة َوالَجَفاُف ِمَن التََّغيَُّراِت الِفيزَياِئيَِّة  الرُّ
ْطُب َيْبــُدو ُمْخَتِلًفا فِي  َأْيًضــا؛ َفالطِّيُن الرَّ

. ْكِل َوالَمْلَمِس َعِن الطَّيِن الَجافِّ الشَّ

؛ َحْيُث َيْبُدو  يِن الَجــ�فِّ ْطُب َعــِن الطِّ يُن الرَّ َيْخَتِلــُف الطِّ
.� � َوَق��ِصًي� ِعْنَدَم� َيُكوُن َج�فًّ ْطُب اإِ�ْصَفْنِجيًّ يُن الرَّ الطِّ

ــَجَرِة اإَِلى  ــ�ِن َهــِذِه ال�صَّ ُل الَمــ�ُء َعَلــى اأَْغ�صَ ↑  َيَتَحــوَّ
َجِليٍد. 

ْف�ِصرُي٣7 ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



َراُت اْلِكيِمَيائِيَُّة؟ َغيُّ َما التَّ
بِالتََّغيُِّر  ِة، َوُيْعــَرُف َهــَذا  َتَتَغيَّــُر َخــَواصُّ اْلَمادَّ َقْد 
ُه  ِة َفإِنَّ . ِعنَْدما َيْحُدُث َتَغيٌُّر ِكيِمَيائيٌّ فِي اْلَمادَّ اْلكِيِمَيائِيِّ
َلْت  َها َتَحوَّ َيْصُعُب َأْن ُنِعيَدها إَِلــى َما َكاَنْت َعَلْيِه؛ أِلَنَّ

ٍة َجِديَدٍة، َلَها َخَواصُّ ُمْخَتِلَفٌة.  إَِلى َمادَّ
َفِعنَْدمــا َنْحِرُق اْلَوَرَق ال َنْســَتطِيُع إِعاَدَتُه ِمْن َجِديٍد. 
ِن َعَلى  ْوِء َواإِْلْحَســاَس بِاْلَحــَراَرِة َيُدالَّ إِنَّ ُرْؤَيَة الضَّ

 . ُحُدوِث َتَغيٍُّر ِكيِمَيائيٍّ

اٍح،  ُأالِحــُظ ِقْطَعــَة ُتفَّ

َواأَ�ْصــَتْنِتُج َســَبَب التََّغيُِّر 

اْلِكيِمَياِئيِّ فِيَها.

َبُبَبْعدَقْبل ال�صَّ

َقاِب  الثِّ َبِت الَحَراَرُة اْحتَِراَق ُعوِد  َســبَّ
َوَغيََّرْت َخَصائَِصُه.

َقْد يَسبُِّب الَهَواُء َوالَماُء َصَدَأ الَحِديِد، 
ـٌر ِكيمَيائِيٌّ َيْحُدُث بُِبْطٍء. َوُهَو َتَغيُّ

ُر الِمْسَماُر اْلَحِديِدي؟ َكْيَف َيَتَغيَّ

ُ الِكيمَي�ِئيُّ َغريُّ التَّ

اأَْقَراأُ اجَلْدَوَل

٣8 ْف�ِصرُي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



ا َقْد َحَدَث؟  ًرا ِكيِمَيائِيًّ َكْيَف َأْعِرُف َأنَّ َتَغيُّ  

َدأِ؟ - 1 اَجتِي ِمَن الصَّ . َكْيَف ُيْمِكُننِي ِحَماَيُة َدرَّ  ُم�ْصِكَلٌة َوَحلٌّ

َراِت اْلِفيزَيائِيَِّة.- 2 َغيُّ  َأْذُكُر َبْعَض اأَِلْمثَِلِة َعَلى التَّ

َة؟- ٣ ُر الَمادَّ . َما الَِّذي ُيَغيِّ وؤَاُل االأ�َص��ِصيُّ   ال�صُّ

اُت َيا�ِصيَّ اُتَواْلرِّ َيا�ِصيَّ   الُعُلوُمالُعُلوُم  َواْلرِّ
ُق ِمْن َذلَِك؟  َهْل َتَتَغيَُّر ُكْتَلُة ِكَتاِب اْلُعُلوِم ِعنَْدما َنْطِويِه؟ َكْيَف َنَتَحقَّ

ِفي  ِكيمَي�ِئيٍّ  ٍر  َتَغيُّ ُحُدوَث  اْلَحَراَرُة  ُب  ُت�َصبِّ
َراُه َواأَ�ُصمَّ َراِئَحَتُه. ِة، ُيْمِكُنِني اأَْن اأَ اْلَبْي�صَ

ْقِومُي39 التَّ



ُل َوا�صُ �ِء: التَّ َمَه�َرُة اال�ْصِتْق�صَ

َأَنا َأَتَواَصُل ِعنَْدَما َأْرُسُم َأْو َأْكُتُب َأْو ِعنَْدَما 
َأَتَشاَرُك َأْفَكاِري َمَع اآلَخِريَن. 

اأتعلَُّم← 

ْلَصاِل،  َغيََّرْت َرَباُب فِي َشْكِل ُكَرٍة ِمَن الصَّ
ُح َكْيَف َغيََّرْت فِي َشْكِل  َوَكَتَبْت َقاِئَمًة ُتَوضِّ

الُكَرِة لَِتْعِرَضَها َعَلى َزِمياََّلتَِها.
ْل�َصاِل ُر ِفي ُكَرِة ال�صَّ اأَُغيِّ

	 .
اأَُدْحِرُجَها.

	 .
اأَْجَعُل ِبَها ُثُقوًبا.

	 .
ُحَها. اأُ�َصطِّ

	 .
َغُطَها. اأَ�صْ

٤0 ُع َو�صُّ االإِْثَراُء َوالتَّ



ُب←  اأَُجرِّ

تي ُأَغيُِّر بَِها ِقْطَعًة ِمَن الَوَرِق؟  َما َعَدُد الطُُّرِق الَّ
َل    1  َأْسَتْخِدُم ُمَخطًَّطا َكَما اْسَتْخَدَمْت َرَباُب؛ أِِلََتَوصَّ

َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُأَغيَِّر فِي الَوَرَقِة.
. فِّ  2 ُأَشاِرُك ُزَماََّلِئي فِي الصَّ

اأَْكُتُب َعْن. َكْيَف َتْخَتِلُف الُمَخطََّطاُت، َوَكْيَف َتَتَشاَبُه؟  3  

ُع٤1 َو�صُّ االإِْثَراُء َوالتَّ



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ُلوِج ِعْنَدَما َتْرَتِفُع َدَرَجاُت الَحَراَرِة ِفي الَيْوِم الُمْشِمِس؟  َماَذا َيْحُدُث لِلثُّ
تِي ُيْمِكُن َأْن ُتْحِدَثَها اْلَحَراَرُة ِفي اْلَمَواِد؟ َراُت اأُلْخَرى الَّ َغيُّ َما التَّ

ِة ُر َحاَلِة اْلَمادَّ ِةَتَغيُّ ُر َحاَلِة اْلَمادَّ َتَغيُّ

 ِجَباُل اللَّْوِز ِفي َتُبوَك َوالَِّتي َتَقُع ِفي َقْلِب َم�ْشُروِع
  َمِديَنِة اْلُم�ْشَتْقَبِل

أبدأ اليوم بدراسة الدرس الثاني وأتعلم فيه كيف تؤثر درجة الحرارة في المادة. 
وهذا النشاط سنسعد بتنفيذه سوًيا.
مع وافر الحب : طفلكم/طفلتكم.

النشاط: اطلب من طفلك أن يحضر قطعة ثلج ويضعها في فناء المنزل ويشاهد ماذا 
يحصل خالل فترة من الزمن ثم اسأله: ما سبب تغير شكل قطعة الثلج؟

ن�شاط اأ�شري

42 ْهِيَئُة التَّ



ُر الَحَراَرُة االأَ�ْصَي�َء؟ َكْيَف ُتَغيِّ
الُخُطَواُت

ِة  ْبَدِة َوالُشوُكوالتِة َتْحَت َأِشعَّ ُع. َماَذا َيْحُدُث لِلزُّ اأََتَوقَّ  1 

ْمِس؟  الشَّ

ْبَدَة َوالُشوُكوالَتَة فِــي َطَبَقْيــِن،  اأاُلِحُظ. َأَضــُع الزُّ  2 

َوَأْرُسُمُهَما. 

ْمِس َما ُوِضَع فِي ُكلٍّ  ُع. َكْيـَف ُتَغيُِّر َحَراَرُة الشَّ اأََتَوقَّ   3 

َبَقْيِن فِي َمكاٍن ُمْشِمٍس. َبَقْيِن؟ َأْتُرُك الطَّ ِمَن الطَّ

َســاَعٍة؟  َبْعَد  ِمنُْهما  لِــُكلٍّ  َيْحُدُث  ُل. َمــاَذا  اأََتَوا�صَ  4 

ْسِم، ُثمَّ ُأَقاِرُن َبْيَن  ُح َما َيْحُدُث بِاْلرَّ ُأَوضِّ
ْسَمْيِن. الرَّ

اأَ�ْصَتْك�ِصُف اأَْكَثَر
التَّْجِرَبَةَ باْســتِْخَداِم َشــْيٍء آَخَر،  ُر  ُأَكرِّ  ٥ 

يُِّن َكْيَف َيَتَغيَُّر؟ َوُأَبَ

3الُخْطَوُة

ٍة اأَْطَب�ٍق َوَرِقيَّ

ُزْبَدٍة

�صوُكواَلتٍة

اأَْحَت�ُج اإلى:

اال�ْصِتْك�َص�ُف٤٣



�ؤَاُل األأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
ُر َدَرَجُة الَحَراَرِة ِفي الَمادَِّة؟ َكْيَف ُت�ؤَثِّ

 الُمْفَرَداُت
َهاُر ااَِلْن�صِ

ُر التََّبخُّ
ُف التََّكثُّ

←

←

َة؟ ُر التَّْسِخيُن اْلَمادَّ َكْيَف ُيَغيِّ
َهْل َســَبَق َأْن َتَرْكَت ِقْطَعَة ِشوُكوالَتٍة فِي َجْيبَِك فِي 
ْيِف، َوِعنَْدَما ُكنَْت ُتَحاِوُل َأْن ُتْخِرَجَها َوَجْدَتَها  الصَّ

َقِد اْنَصَهَرْت؟ 
ْلَبِة إَِلى َســاِئلٍة.  ِة الصُّ َل الَمادَّ االْنِصَهــاُر َيْعني َتَحوُّ
َهُب َوالنَُّحاُس-  ْلَبــِة -َوِمنَْها الذَّ َبْعُض الَمَوادِّ الصُّ
َتْحَتاُج إَِلى َحـَراَرٍة َعالَِيٍة لَِتنَْصِهَر ، َوَبْعُضَها اآلخـَُر 
َينَْصِهُر ِعنَْد َدَرَجاِت َحَراَرٍة  ْبُد-  -َوِمنْها الثَّْلُج َوالزُّ

َأَقلَّ َكثِيًرا.

ُه ِفي  بُّ ِهُر الذه��ب ُيْمِكُن �سََ →   ِعْنَدَم��ا َيْن�سَ
ِبُح الذهب  َقَ�اِل��َب، َوِعْنَدَم��ا َيْب��ُرُد ُي�سْ

اأَْكَثَر َق�َساَوًة. 

44 ْف�ِسرُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



ْلِج اإَِذا ُتِرَكْت ِعْنَد  َب�ُت الثَّ ِهُر ُمَكعَّ  َتْن�صَ
 .َدَرَجِة َحَراَرِة اْلُغْرَفِة

ْلَبَة؟ ُر اْلَحَراَرُة اْلَمَوادَّ الصُّ َكْيَف ُتَغيِّ  

ُل اْلَماُء إَِلى َغاٍز ِعنَْد َتْسِخينِِه. َيَتَحوَّ
ــاِئُل إَِلــى َغاٍز َنُقوُل  ُل السَّ ِعنَْدما َيَتَحوَّ
نَّا اْلَماَء إَِلى َدَرَجِة  َر. َوإَِذا َســخَّ ُه َتَبخَّ إِنَّ

ُه َيْغِلي. َحَراَرٍة ُمَعيَّنٍَة َفإِنَّ

اْلَماَء  َأنَّ  اْلُمَتَصاِعــَدُة  اْلَفَقاِقيــُع  ُتَبيُِّن 
ُل إَِلى َغــاٍز ال َنْســَتطِيُع ُرْؤَيَتُه،  َيَتَحــوَّ

ى ُبَخاَر اْلَماِء. ُيَسمَّ

ْلٌب َثْلٌج )�صُ

َم�ٌء )�َص�ِئٌل

ُبَخ�ُر َم�ٍء )َغ�ٌز

َماَذا َيْحُدُث للثَّْلِج ِعنَْد َتْسِخينِِه؟ 
ْكَل اأَْقَراأُ ال�صَّ

ْلِج َلى الثَّ �َفُة َحَراَرٍة اإِ اإِ�صَ

ْلُج اإَِلى َم�ٍء ُل الثَّ َتَحوُّ

ُثمَّ اإَِلى ُبَخ�ِر َم�ٍء

ْلِج ىََل الثَّ اإِ�ص�َفُة َحراَرٍة اإِ

ْف�ِصرُي٤5 ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



َة؟  ْبِريُد اْلَمادَّ ُر التَّ َكْيَف ُيَغيِّ
ُة َأْيًضا بِالتَّْبِريِد، أْي بُِفْقَدانَِها للَحَراَرِة.  َقْد َتَتَغيَُّر اْلَمادَّ
ُل ِمْن  وَّ ُه َيَتَكثَُّف، َأْي َيَتَحَ ِعنَْدما َيْبُرُد ُبخاُر اْلَماِء َفإِنَّ

َغاٍز إَِلى َساِئٍل.
َيَتَكاَثُف ُبَخــاُر اْلَماِء اْلَمْوُجوُد فِــي اْلَهواِء ِعنَْدَما 
ِن  ُياَّلِمُس اأِلَْجَســاَم اْلَبــاِرَدَة، َوَهذا َســَبُب َتَكوُّ
ــْطِح اْلَخاِرِجيِّ  َقَطَراٍت َصِغيَرٍة ِمَن اْلَماِء َعَلى السَّ

لَِكْأٍس َباِرَدٍة.

َجاِج َيْأتِي ِمَن ُبَخاِر اْلَماِء اْلَمْوُجوِد ِفي َهَواِء اْلُغْرَفِة. الَماُء اْلُمَتَكثُِّف َعَلى الزُّ

ــْطِح  ↑  َيَتَك�َثــُف ُبَخــ�ُر اْلَمــ�ِء َعَلى ال�صَّ
اْلَخ�ِرِجيِّ ِللَك�أ�س اْلَب�ِرَدِة.

٤6 ْف�ِصرُي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



ُأَصنُِّف. َأْجَمُع ُصَوًرا لِْلَماِء فِي َحااَلتِِه 
ِة(،  اِئَلِة َوالَغاِزيَّ ْلَبِة َوالسَّ الثَّاََّلِث )الصُّ
ِة. ُثمَّ ُأَصنُِّفَها بَِحَســِب َحااَلِت الَمادَّ

ُل  ــواِئُل ِعنَْدما َتْبُرُد، َأْي َتَتَحوَّ ُد السَّ َقْد َتَتَجمَّ
ــَواِئِل- َوِمنَْها  إَِلى َمــَوادَّ ُصْلَبٍة. َبْعُض السَّ
ُد ِعنَْد َدَرَجِة َحراَرِة  ــاِئُل- َتَتَجمَّ ْمُع السَّ الشَّ
اْلُغْرَفِة، َوَبْعُضها اآلَخِر- َوِمنُْه اْلماُء- َيِجُب 

َد. َأْن َيُكوَن َأْبَرَد َكثِيًرا َحتَّى َيَتَجمَّ

َماَذا َيْحُدُث لِْلَماِء ِعْنَدما َيْبُرُد؟  

َيْبــُرُد  ــْمَعُة  ال�صَّ َتْنَطِفــَئ  ْن  اأَ َبْعــَد 
ْلًب�. ← ِبُح �صُ ْمُع ال�ّص�ِئُل، َوُي�صْ ال�صَّ

ْمِس؟ - 1 ْضُتُه للشَّ ُع. َماَذا َيَحُدُث لِِوَعاٍء ِفيِه َماٌء إَِذا َعرَّ  اأََتَوقَّ

 َماَذا َيْحُدُث لُِبَخاِر اْلَماِء ِعْنَدما َيَتَكثَُّف؟  - 2

ِة؟- ٣ ُر َدَرَجُة الَحَراَرِة ِفي الَمادَّ . َكْيَف ُتَؤثِّ َؤاُل اأْلَسايِِسُّ    السُّ

اُت َيا�ِصيَّ اُتَواْلرِّ َيا�ِصيَّ   الُعُلوُمالُعُلوُم  َواْلرِّ
ُق ِمْن َذلَِك؟  َهْل َتَتَغيَُّر ُكْتَلُة الثَّْلِج ِعنَْدما َينَْصِهُر؟ َكْيَف َأَتَحقَّ

ْقِومُي٤7 التَّ



ْمِعيَُّة؟ َنُع االأَْقالُم ال�صَّ َكْيَف ُت�صْ

ــْمِعيَِّة. ُتَرى، َكْيَف ُصنَِعْت  ُهنَاَك اْلَكثيُر ِمَن اأِلَْلَواِن فِي ُعْلَبِة اأِلَْقاَّلِم الشَّ
َهِذِه اأِلَْقاَّلُم؟ 

يَر �َص�ِئاًل،  ْمُع َحّتى َي�صِ َهُر ال�صَّ ↑  ُي�صْ
بُّ ِفي َق�َلٍب َكِبيٍر. ُثمَّ ُي�صَ

ِلَكْي  َنٌة  ُمَلوَّ ٌة  م�دَّ ْمِع  ال�صَّ اإَلى  �ُف  ↑  ُي�صَ
ُتْعِطَيِه اللَّْوَن الَمْطُلوَب.

٤8 ُع َو�صُّ االإِْثَراُء َوالتَّ



ْقِنَيُة َوالـُمْجَتَمُع الُعُلوُم َوالتَّ

ِغيَرِة  ُقوِب ال�صَّ ِفي َهَذا اْلَق�َلِب ِمَئ�ُت الثُّ
ْمُع  ٍة. َيْمالأُ ال�صَّ وَرِة اأَْقالٍم �َصْمِعيَّ ِفي �صُ
ُد  ُيَبرَّ ُثمَّ  ِمْنه�،  َثْقٍب  ُكلَّ  ِهُر  الُمن�صَ

يُر َعَلى �َصْكِل الَقَلِم. ↓ َفَي�صِ

َة  ْمِعيَّ ُق ِمْن اأَنَّ االأَْقالَم ال�صَّ َحقُّ ↑  َيِتمُّ التَّ
ِعه� ِفي ُعَلٍب. َدٌة َقْبَل َو�صْ َجيِّ

ائُِل ِعْنَد  ُع السَّ ــمْ ُع. َماَذا َيْحُدُث إَِذا ُتِرَك الشَّ َأَتَوقَّ
َدَرَجِة َحَراَرِة اْلُغْرَفِة؟

ُع٤٩ َو�صُّ االإِْثَراُء َوالتَّ



ِل الَع��ِصُر ُمَراَجَعُة َاْلَف�صْ

   

الَِيِة بَِما ُيَناِسُبَها ِمَن اْلَقائَِمِة:  ُأْكِمُل ُكالًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

اْحتَِراُق اْلَخَشِب ِمثاٌل َعَلى.....................................- 1

َل إَِلى َسائٍِل ِفي - 2 ِر ِفي اْلَهَواِء َأْن َيَتَحوَّ ُيْمِكُن لِْلَماِء الُمَتبخِّ
ى ................................................ ٍة ُتَسمَّ َعَمِليَّ

ُه .....................................- ٣ ُل اْلَماُء إَِلى َغاٍز، َأَْي َأنَّ َقْد َيَتَحوَّ

ُطوَبُة َوالَجَفاُف.- ٤ ِمَن اأَِلْمثَِلِة َعَلى.................................... الرُّ

ى .....................................- 5 ٍة َسائَِلٍة ُيَسمَّ ْلَبِة إَِلى َمادَّ ِة الصَّ َتَحّول اْلَمادَّ

ُر َيَتَبخَّ

التََّكثَُّف

التََّغيُِّر الِفيزَيائِيِّ

التََّغيُِّر الكِيمَيائيِّ

االْنِصَهاُر

50 ِل الَع��ِصر ُمَراَجَعُة الَف�صْ



           

ُأِجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة التَّالَِيِة: 

ًرا - 6 ُهَما ُتَبيُِّن َتَغيُّ ا، َوَأيُّ ًرا ِفيزَيائِيًّ الَِيَتْيِن ُتَبيُِّن َتَغيُّ وَرَتْيِن التَّ ــُل. َأيُّ الصُّ اأََتَوا�صَ
َرْيِن.  َغيُّ ا؟ َأْذُكُر َبْعَض اأَِلْمثَِلِة اأُِلْخَرى َعلى ُكلٍّ ِمْن َهَذيِن التَّ ِكيمَيائِيًّ

ِل الَع��ِصر51 ُمَراَجَعُة الَف�صْ



وَذُج اْخِتَباٍر مََنُ            

ْلِج ِعْنَد َتْســِخينِِه إَِلى َدَرَجِة َحَراَرٍة - 7 ــُع. َماَذا َيْحُدُث لِلثَّ اأََتَوقَّ
ًة َطِويَلًة؟  َعالَِيٍة ُمدَّ

ُة؟- 8 ُر اْلَمادَّ َكْيَف َتَتَغيَّ

َتْقِومُي االأََداِء

52 ِل الَع��ِصُر ُمَراَجَعُة الَف�صْ



وَذُج اْخِتَباٍر مََنُ

ُل الَعا�ِشُر: َتْقِومُي األأََداِء٥3 الَف�شْ

ٌر ِفيزَي�ِئيٌّ َتَغيُّ

ٌر ِكيِمَي�ِئيُّ َتَغيُّ

َاُت املَادَِّة تََغرُّيُّ

َأْطِوي َوَرَقًة ِمَن الُمنَْتَصِف. ←
←  ،) َأْكُتُب َعَلى َأَحِد َجانَِبِي الَوَرَقِة )التََّغيُُّر الِفيزَياِئيُّ

.) َوَأْكُتُب َعَلى الَجانِِب اآلَخِر )التََّغيُُّر الِكيِمَياِئيُّ
َأْكُتُب َقاِئَمًة َتْحِوي َعَلى اأِلََقلِّ َثاََّلَثَة َأْمثَِلٍة َعَلى  ←

ُكلِّ َنْوٍع ِمْن َأْنَواِع التََّغيُِّر. 
ُح  ← َأْكُتُب ُجْمَلًة ُمِفيَدًة َعَلــى َجانَِبِي الَوَرَقِة ُتَوضِّ

التََّغيَُّر َعَلى َجانَِبِي الَوَرَقِة. 

َتْقِومُي االأََداِء



5٤ ُل الَعا�ِشُر: َتْقِومُي األأََداِء الَف�شْ

وَذُج اْخِتَب�ٍر مََنُ

ِحيَحَة:  اأَْخَت�ُر االإَِج�َبَة ال�صَّ

ِة ُأْخَرى؟ َة إَِلى َمادَّ ا َيْأتِي ُيَغيُِّر الَمادَّ  1  َأيٌّ ِممَّ

.أ.  الطَّيُّ

التَّْمِزيُق.ب. 

 اْلَقُص.ج. 

 الَحْرُق. د. 

ْسِم.   2  َأْنُظُر إَِلى الرَّ
ــْيُء الَِّذي َيْحُدُث فِــي البَِداَيِة إَِذا  َما الشَّ

ُتِرَك الطََّبُق فِي َدَرَجِة َحَراَرِة الُغْرَفِة؟

ُر.أ.  الَماُء َيَتَبخَّ
َباُت الثَّْلِج َتنَْصِهُر.ب.  ُمَكعَّ
 ُبَخاُر الَماِء َيَتَكثَُّف.ج. 
ُد. د.   الَماُء َيَتَجمَّ



ْعَبِة َقْد َتِزيُد َعَلى  ْعَبِة َقْد َتِزيُد َعَلى ُسْرَعُة اْلَعَرَبِة ِفي َهِذِه اللُّ ُسْرَعُة اْلَعَرَبِة ِفي َهِذِه اللُّ
اَعِة!   اَعِة! ِكيلوِمْتًرا ِفي السَّ 160160 ِكيلوِمْتًرا ِفي السَّ

الَوْحَدُة ال�ّساِد�َسُة

اَقُة اْلُقَوى َوالطَّ



  الُقَوىالُقَوى
ُر الُقَوى الَحَرَكَة؟  َكْيَف ُتَغيِّ

 
......................

ُل ْر�ُس األأَوَّ الدَّ
َرَكَة؟ ُ اْلُقَوى احْْلَ كْيَف ُتَغرِّيِّ

ايِِن ْر�ُس الثَّ الدَّ
َما املِْغَناِطي�ُس؟

ِقَطاِر الَحْرمين

ُل الَحاِدَي َع�َسَر الَف�سْ

56 ُل احَْلاِدَي َع�َسَر الَف�سْ



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ
ُة الُقوَّ

ُر  ُيَغيِّ ٌر  ُمَؤثِّ َوِهَي  َدْفٌع  أو  َسْحٌب  أنَّها  ا  إِمَّ
َة لِْلِجْسِم. اْلَحاَلَة اْلَحَرِكيَّ

الَجاِذبِيَُّة
ٌة َتْجِذُب بَِها اأَلْرُض اأَلْجَساَم إَلْيَها. ُقوَّ

ْحتَِكاِك:  ُة ااْْلِ ُقوَّ
ٍك  ٌة َتْنَشُأ ِعْنَد َتاََلُمِس َسْطِح ِجْسٍم ُمَتَحرِّ ُقوَّ
ُسْرَعِة  ِمْن  ُل  َوُتَقلِّ آَخٍر،  ِجْسٍم  َسْطِح  َمَع 

َكِة. ْجَساِم اْلُمَتَحرِّ اأْلَ
اْلَوْزُن:

ْرِض لِْلِجْسِم. ِة َجْذِب اأْلَ ِمْقَداُر ُقوَّ

التََّجاُذُب 
َسْحُب اأَلْجَساِم َبْعِضَها لَِبْعِض.

جج �س�س

ُقْطَبا الِمْغنَاطِيِس
ُة َجْذِب  َطَرَفا الِمْغنَاطِيِس، َحْيُث َتُكوُن ُقوَّ

الِمْغنَاطِيِس ِعنَْدُهَما َأْكَبَر َما ُيْمِكُن.
التَّنَاُفُر

َتَباُعُد اأَلْجَساِم َبْعِضَها َعْن َبْعٍض.
جج �س�س
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ُل ْر�ُس األأَوَّ الدَّ
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ُك األأَ�ْسَياَء ُك األأَ�ْسَياَءاْلُقَوى ُتَحرِّ اْلُقَوى ُتَحرِّ

َيْحُدُث  الَِّذي  َما  ُكَها.  َفُتَحرِّ اأَلْشجاَر  َياُح  الرِّ َتْدَفُع 
َياُح؟ ِت الرِّ لَِهِذِه اأَلْشَجاِر إِذا اْشَتدَّ



ُك؟ َكْيَف اأَْجَعُل األأَ�ْسَياَء َتَتَحرَّ
الُخُطواُت

ــيَّاَرَة َعلى َسْطٍح ُمْســَتٍو َبْعَد َتْعِيين ُنْقَطِة   1  َأَضُع السَّ

اْلبَِداَيِة، َوَأْدَفُعَها بِِرْفٍق. 
يَّاَرُة؟ تِي َقَطَعْتَها السَّ اأَِقي�ُس. َما اْلَمَساَفُة الَّ  2 

ٍة  ِل، ُثــمَّ َأْدَفُعها بُِقوَّ ــيَّاَرَة إَِلى َمَكانِها األَوَّ  3  ُأِعيُد السَّ

َة. ُأالِحُظ َما َيْحُدُث. َأْكَبَر َهِذِه اْلَمرَّ

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر
يَّاَرَة َنْحِوي؟   ُع. َماَذا َيْحُدُث إَِذا َسَحْبُت السَّ اأََتَوقَّ  4 

2الُخْطَوُةَهْل َسَتْقَطُع اْلَمَساَفَة َنْفَسَها؟

اَرٍة ُلْعَبٍة �َسيَّ

ٍق �َسِريٍط أل�سِ

ٍة ِم�ْسَطَرٍة ِمْتِريَّ

اأَْحَتاُج اإلى:
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ُك اْلُكَرُة اأَْبَعَد. ْكَلُة اأَْقَوى َتَتَحرَّ ِعْنَدَما َتُكوُن الرَّ

وؤَاُل األأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
َكْيَف ُتَغيُِّر اْلُقَوى اْلَحَرَكَة؟

 الُمْفَرَداُت
ُة الُقوَّ

ُة المغناطي�سيُة الُقوَّ
الَجاِذِبيَُّة

اْلَوْزُن
االْحِتَكاُك

←

←

ُك اأَلْشَياَء؟ َما الَِّذي ُيَحرِّ
ُك ِمْن تِْلَقاِء َنْفِسَها، َبْل َتْحَتاُج إِلى  األَْجَساُم ال َتَتَحرَّ

ُه الُقَوى. ُكَها، إِنَّ َشْيٍء َما ُيَحرِّ
ُة  ٌر ُيَغيُِّر الَحاَلَة الَحَرِكيََّة لِلِجْسِم. َوِهَي ُقوَّ ُة ُمَؤثِّ الُقوَّ
َة َطَواَل الَوْقِت  ُة َدْفٍع. َأَنا َأْسَتْخِدُم الُقوَّ َسْحٍب، َأْو ُقوَّ

لَِتْحِريِك األَْشَياِء.

نِي َأْرُكُل الُكَرَة،  َفِعنَْدَمــا َأْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدِم َمَثــاًَل َفإِنَّ
ُك الُكَرُة فِي الَمْلَعِب. ُتَمثُِّل َرْكَلتِي َدْفًعا. َفإَِذا  َفَتَتَحرَّ

انَِها. ى فِي َمَكَ َك الُكَرُة َوَسَتْبَقَ َلْم َأْرُكْلَها َفَلْن َتَتَحرَّ
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ُك الَحْبُل؟ َجاِهِه. ِلَماَذا أل َيَتَحرَّ ِب الَحْبَل كلٌّ ِمْنُهَما ِفي اتِّ اَّلَّ ↓ َي�ْسَحُب َمْجُموَعَتا الطُّ

 ، ُبُه إَِليَّ إَِذا َســَحْبُت ِمْقَبَض اْلبَاِب َفإنِّي ُأَقرِّ
َأْو ِعنَْدَمــا َأْدَفُع اْلَعَربَة َفإنِّــي ُأْبِعُدَها َعنَِّي 
َكاِن.  َيَتَحرَّ َتْجَعلُهَما  ٍة  فِْيِهَما بِقــوَّ ُر  ُأَؤثِّ َفَأَنا 
َأْســَتطِيُع َتْحِريَك َأْجَســاٍم ُمْخَتِلَفٍة بُِقَوى 

ُمْخَتِلَفٍة فِي الِمْقَداِر.

  لَِماَذا َنْحتاُج إَِلى اْلُقَوى؟

�َسْحٌب
َدْفٌع

كاِن اْلَعَرَبَة. ْحُب ُيَحرِّ ْفُع َوال�سَّ الدَّ

ُك اْلَعَرَبَة؟ ↑ َما الَِّذي ُيَحرِّ
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1   َيْرِمي َحاِر�ُس اْلَمْرَمى اْلُكَرَة، َفَتْبَداأُ ِفي اْلَحَرَكِة. 

ُر ِمْن �ُس��ْرَعِتَها،  2   َيْرُكُل َحاِر���ُس اْلَمْرَمى اْلُكَرَة، َفُيَغيِّ
َجاِه َحَرَكِتَها.  َوَكَذِلَك ِمْن اتِّ

ُف َعِن اْلَحَرَكِة.  3   ُيْم�ِسُك َحاِر�ُس اْلَمْرَمى اْلُكَرَة، َفَتَتَوقَّ

َكْيَف ُتَغيُِّر اْلُقَوى َحَرَكَة اْلُكَرِة؟
َوِر. ْعِليَقاِت اأَ�ْصَفَل ال�صُّ اإِْر�َشاٌد: اأَْقَراأُ التَّ

َوَر      اأَْقَراأُ ال�سُّ

ُر الَحَرَكِة َتَغيُّ
ُتَغيُِّر اْلُقــَوى ِمْن َحَرَكِة األَْجَســاِم؛ َفَقْد َتْعَمُل 
ــاِكنَِة، َأْو  الُقــَوى َعَلى َتْحِريِك األْجَســاِم السَّ
َكِة، َأْو ُتْبطُِئ ِمنَْها،  ُع َحَرَكَة األَْجَساِم الُمَتَحرِّ ُتَسرِّ

َجاَه َحَرَكتَِها. َأْو ُتوِقُفَها، َأْو ُتَغيُِّر اتِّ

َفَمثاًًل ُتَغيُِّر الُقَوى َحَرَكَة ُكَرِة الَقَدِم؛ َفِحيَن َيْرِمي 
َحاِرُس الَمْرَمــى الُكَرَة إَِلى َزِميِلــِه َتْبَدُأ الُكَرُة 
ُر فِيَها  ُه ُيَؤثِّ ُك، َوِعنَْدَما َيْرُكُلَها َزِميُلــُه َفإِنَّ َتَتَحــرَّ
َجاِه َحَرَكتَِها. َوُيْمِسُك  ٍة ُتَغيُِّر ِمْن ُسْرَعتَِها َواتِّ بُِقوَّ

َحاِرُس الَمْرَمى الُكَرَة َفَتَتَوقَُّف َعِن الَحَرَكِة.

ُ احَلَرَكِة َتَغرُّيُّ

من اأهداف الروؤية:
2.2.1 تعزيز ممار�صة األأن�صطة الريا�صية في المجتمع.

َكًة ِبَقَدِمي؟   ماذا َيْحُدُث ِعْنَدما اأَْرُكُل ُكَرًة ُمَتَحرِّ
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َما اأَْنَواُع اْلُقَوى؟

ُهنَاَك َأْنواٌع َعِديَدٌة ِمَن اْلُقَوى، َأْكَثُرَها ُشُيوًعا َوَأْشَهُرها ُقَوى التَّاََلُمِس. َوِهَي 
تِي َتنَْشــُأ َعْن َتاََلُمِس األَْشــَياِء. َفَدْفُع الَباِب، َوَضْرُب  الُقَوى الَّ
َها َأْمثَِلٌة َعَلــى ُقَوى التَّاَلُمِس.   الُكــَرِة بِالِمْضَرِب َأِو الَقــَدِم ُكلُّ
ُر فِي األَْجَســاِم َعــْن ُبْعٍد ُدوَن َتاََلُمٍس،  َوُهنَاَك ُقَوى ُأْخَرى ُتَؤثِّ

َوِمنَْها الُقَوى الِمْغنَاطِيِسيَُّة، َوُقَوى الَجاِذبِيَِّة.

ُة الِمْغَناِطي�ِسيَّ
ٍة )َمشــابِِك َوَرٍق َمَثاًَل( َفإِنَّ َهِذِه اْلِقَطَع  ْبُت ِمْغنَاطِيًســا ِمْن ِقَطٍع َحِديِديَّ  إِذا َقرَّ

ُك َنْحَو اْلِمْغنَاطِيِس َوَتْلَتِصُق بِِه. َتَتَحرَّ

َة اْلِمْغنَاطِيِســيََّة. الِمْغنَاطِيُس ال َيْجِذُب  تي َســبََّبْت َذلَِك اْلُقوَّ َة الَّ ي اْلُقوَّ ُنَســمِّ
َجاِج َأِو الباَِلستِيِك. األَْشَياَء اْلَمْصنُوَعَة ِمَن اْلَخَشِب َأِو الزُّ

↓   َيْجِذُب اْلِمْغَناِطي���ُس َم�ساِبَك اْلَوَرِق 
ُدوَن اأَْن ُياَّلِم�َسَها. 

��َرَب  الِم�سْ الُك��َرُة  ��ِرُب  َت�سْ ↑   ِعْنَدَم��ا 
َجاُه َوَمْوِقُع الُكَرِة. ُر اتِّ َيَتَغيَّ
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َة  اأُاََلِحُظ اْلَجاِذِبيَّ

ُر اْلَجاِذِبيَُّة في َجِميِع األأَْج�َساِم  ُع. َهْل ُت�ؤَثِّ اأََتَوقَّ  1  
ِبالتَّ�َساِوي؟

ًة  ِبال�ْس��ِتيِكيَّ َق��اُروَرًة    2  اأُْم�ِس��ُك 
 ، َي��َديَّ ِباإِْح��َدى  َفاِرَغ��ًة 

األأُْخ��َرى  ِباْلَي��ِد  َواأُْم�ِس��ُك 

ِلالأُوَل��ى  ُمَماِثلَ��ًة  َق��اُروَرًة 

��اأًَة ِباْلَم��اِء، ُث��مَّ اأَُم��دُّ َيَديَّ  ُمَعبَّ

َبِعيًدا َعْن ِج�ْسِمي.

ْر�ُض  ُف َما اأُِح�ضُّ ِبِه، َهْل َت�ْسَحُب األأَ اأُاَلِحُظ. اأَ�سِ  3  

ِة  َنْف�ِسَها؟ َتْيِن باْلُق�َّ الَقاُرْوَرَ

��ِة ُهَ� َنْف�ُس��ُه َعلَى  اأَ�ْس��َتْنِتُج. َهْل ِمْق��َداُر اْلَجاِذِبيَّ  4  
ُد ِمْن َذِلَك؟ اْلَقاُروَرَتْيِن؟ َكْيَف اأَتاأكَّ

ُة الَجاِذِبيَِّ
تي ُتْبِقينِي  َأَنا ال َأَرى اْلَجاِذبيََّة، َلِكنَّنِي َأْعِرُف أنَّها ِهَي الَّ
َعَلــى األَْرِض. فِعنَْدما أْقِفُز إَِلى َأْعَلى َفإِنَّ َجاِذبِيَّـــَة 
ُة َسْحٍب  األَْرِض َتْســَحُبنِي إَِلى َأْســَفَل. الَجاِذبِيَُّة ُقوَّ
َأْو َجْذٍب َبْيَن ِجْسَمْيِن. َكَذلَِك َتْعَمُل َجاِذبِيَُّة األَْرِض 
ِة.  ــاِئَلِة َوالَغاِزيَّ ْلَبِة َوالسَّ َعَلى َســْحِب األَْجَساِم الصُّ
يِّ  َفالَجاِذبِيَّــُة األَْرِضيَُّة َتْعَمُل َعَلى َبَقــاِء الَهَواِء الَجوِّ

ُمِحيًطا بِاألَْرِض.

ِزَمِة لَكــْي َأْبَقى َعَلى  ِة اْلَجاِذبيَّــِة الاَّلَّ َمــا ِمْقَداُر ُقــوَّ
ؤاِل هَي: َوْزنِي. الَوْزُن   األَْرِض؟ اإِلجاَبُة َعْن َهَذا السُّ
ِة  َجْذِب اأْلْرِض لِْلِجْسِم. َوُكلََّما زاَدْت ُكْتَلُة  ِمْقَداُر ُقوَّ

ُة َجاِذبِيَِّة األَْرِض َلُه. اْلِجْسِم زاَدْت ُقوَّ

ُة َهَذا  يَّ ُة ااَلأْر�سِ →  َت�ْسَحُب الَجاِذِبيَّ
الِمظلِّيَّ اإِلى ااَلأْر�ِض.

ْلِم�َسَها؟ ِة ُدوَن اأَْن اأَ  َكْيَف اأَْلَتِقُط َم�َساِبَك اْلَ�َرِق الَحِديِديَّ
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َف. َت�ْسُقُط اْلُكَرُة َعلى اْلُع�ْسِب َوَتَتَدْحَرُج. األْحِتَكاُك ُيْبِطُئ ِمْن َحَرَكِتَها َحتَّى َتَتَوقَّ

األحتكاك

ٌة َتنَْشــُأ َعْن َحَرَكِة األَْجَساِم، َحْيُث َتْحَتكُّ  ُقوَّ
ِضدَّ  االْحتَِكاِك  ُة  ُقوَّ وَتْعَمُل  ُأْخَرى،  بَِأْجَساٍم 
َجاِه َحَرَكِة اْلِجْسِم َوَتْجَعُلُه َيْبُطُؤ َوَيَتَوقَُّف.  اتِّ
ْيُت لِلتَّْقليِل ِمَن االْحتِكاِك َبْيَن  ُيْســَتْخَدُم الزَّ
ُتْســَتْخَدُم  َكَما  َكِة،  اْلُمَتَحرِّ اآلالَِت  َأْجــزاِء 
ــيَّاَرِة  السَّ إلْيَقــاِف  )الَفَراِمــل(  الَمَكابِــُح 
َكــِة َعْن َطريِق ِزيــاَدِة االْحتَِكاِك بِْيَن  الُمَتَحرِّ

اإِلَطاَراِت َوالطَِّريِق. 

ًة َعَلى َسْطٍح َمائٍِل.  ُك ِقْطَعًة َخَشبِيَّ ُأَحرِّ
باََِلْستِيك  ِة  بِِصينِيَّ ًة  َمرَّ ي َســْطَحُه  ُأَغطِّ
اْلَبْصِل  َتْقِطيِع  بَِلــْوِح  َوُأْخَرى  ِمْرآٌة   -
- َكْرُتــوٍن. ُأَقاِرُن َبْيــَن ِمَقاِديِر اْلُقَوى 
ِة َعلى  ِزَمِة لَِتْحِريِك اْلِقْطَعِة اْلَخَشبِيَّ الاَلَّ

ُطوِح اْلُمْخَتِلَفِة. السُّ

ُق��َوى األْحِت��َكاِك ُتْبِط��ُئ ِم��ْن 
َحَرَكِة الَوَلِد اأْو ُتْوِقُفُه.

ُطوِح الَخِشنَِة، لَِذا َيْصُعُب َدْفُع  َعَلى السُّ
َأْو َسْحُب ِجْســـٍم َعَلى َسْطٍح َخِشٍن؛ 
ِة  َأْكَبَر ِمــْن الُقوَّ ٍة  َيْحَتاُج إَِلــى ُقوَّ َُّه  أَلن

ِزَمِة لَِتْحِريِكِه َعَلى َسْطٍح َأْمَلَس. الاَلَّ

ُة  ُة الَجاِذبِيَِّة َوُقوَّ  فِيَم َتَتَشــاَبُه ُقــوَّ
؟ ااْلْحتَِكاِكِ

نِي َأْجَعُل الَكابَِح الَمطَّاطِيَّ  ــَف َفإِنَّ ُج َوَأَرْدُت َأْن َأَتَوقَّ إَِذا ُكنُْت َأَتَزلَّ
ٌة  اًكا؛ فااْلْحتَِكاُك ُقوَّ ُياََلِمُس األَْرَض، َفُيَســبُِّب َهَذا التَّاَلُمُس اْحتَِكَ
ُتْبطُِئ َحَرَكَة األَْجَساِم َأْو ُتوِقُفَها.  َوَينَْشــُأ االْحتَِكاُك َعْن َحَرَكِة َأْو 
ُة االْحتَِكاِك َأْكَبَر  ُمَحاَوَلِة َتْحِريِك ِجْسَمْيِن ُمَتاََلِمَســْيِن. َوَتُكوُن ُقوَّ
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ُر اْلُقَوى اْلَحَرَكَة؟  َكْيَف ُتَغيِّ
َك الُقَوى  اْلُقَوى ُتَغيُِّر َحَرَكَة األَْجَســاِم؛ َفُيْمِكُن َأْن ُتَحرِّ
َكَة، َأْو  ــاِكنََة، َأْو ُتوِقَف األَْجَســاَم اْلُمَتَحرِّ األَْجَساَم السَّ
ِعُبوَن الُقَوى فِي الَمْلَعِب  ُتَغيَِّر ِمَن اتَِّجاِهَها. َيْسَتْخِدُم الاَلَّ

لَِتْحِريِك اْلُكَرِة َأو إِيَقافَِها َأو لَِتْغِييِر اْتَجاِه َحَرَكتَِها.

ٍة ُتْسَتْخَدُم ِفيَها اْلُكَرُة. َكْيَف  رُ ِفي ُلْعَبٍة ِرَياِضيَّ   ُأَفكِّ
ُر اتَِّجاُه اْلُكَرِة؟ َيَتَغيَّ

ِع��ُب ِف��ي الُك��َرِة  ��ُر َه��َذا الاَّلَّ ُيوؤَثِّ
َج��اِه  اتِّ ِم��َن  ��ُر  ُتَغيِّ َدْف��ٍع  ِة  ِبُق��وَّ

َحَرَكِتَها َو�ُسْرَعِتَها.

الَمْرَم��ى  َحاِر���ُس  ُيوؤَِث��رُِّ 
ٍةٍ في الُكَرِة ألإِْم�َس��اِكَها  ِبُقوَّ
ٍة ِفي  ��ُر َكَذِل��َك ِبُق��وَّ َوُيوؤَثِّ
اإَِل��ى  ِلَتْمِريِرَه��ا  الُك��َرِة 

أَلِعٍب اآَخَر ِمْن َفِريِقِه.

اُه الُكَرِة؟ َ ُ اجِّتِّ َكْيَف َيَتَغرِّيَّ
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ُر بَِها ِفي ِجْسٍم؟- 1 تِي ُأَؤثِّ َة الَّ ِتيَجُة. َماَذا َيْحُدُث إَذا ِزْدُت الُقوَّ َبُب َوالنَّ ال�سَّ

ُة الَّتي َتْجَعُلني َأَتباَطُأ َوَأَنا َأْرَتِفُع إِلى َأْعَلى؟- 2 ِعْنَدما َأْرَكُب اأُلْرُجوَحَة، َما اْلُقوَّ

ُر اْلُقَوى اْلَحَرَكَة؟- 3 . َكْيَف ُتَغيِّ وؤَاُل األأ�َسا�ِسيُّ    ال�سُّ

ْفِع. ْحِب َوالدَّ ُر فِي ُلْعَبٍة ِرَياِضيٍَّة َمْشُهوَرٍة، َوَأِصُف َما بَِها ِمْن ُقَوى السَّ ُأَفكِّ

ِعُبوَن؟ تِي َيْسَتْخِدُمَها الاَلَّ َما الُقَوى الَّ

ْكَل اأَْقَراأُ ال�سَّ

ٍة ِفي الُكَرِة ِلَكْي  ِع��ُب ِبُقوَّ ُر الاَّلَّ ُيوؤَثِّ
َرَها اإَِلى َزِميِلِه. ُيَمرِّ

من اأهداف الروؤية:
 2.2.1 تعزيز ممار�سة األأن�سطة الريا�سية في

المجتمع.
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ُر اْلُقَوى اْلَحَرَكَة؟  َكْيَف ُتَغيِّ
َك الُقَوى  اْلُقَوى ُتَغيُِّر َحَرَكَة األَْجَساِم؛ َفُيْمِكُن َأْن ُتَحرِّ
َكَة،  اْلُمَتَحرِّ ُتوِقَف األَْجَســاَم  َأْو  ــاِكنََة،  السَّ األَْجَساَم 
ِعُبوَن الُقَوى فِي  َأْو ُتَغيِّــَر ِمَن اتَِّجاِهَها. َيْســَتْخِدُم الاَّلَّ

َجاِه َحَرَكِة الُكَرِة. الَمْلَعِب لَِتْغِييِر اتِّ

ٍة ُتْسَتْخَدُم ِفيَها اْلُكَرُة. َكْيَف  رُ ِفي ُلْعَبٍة ِرَياِضيَّ   ُأَفكِّ
ُر اتَِّجاُه اْلُكَرِة؟ َيَتَغيَّ

ِع��ُب ِف��ي الُك��َرِة  ��ُر َه��َذا الاَّلَّ ُي�ؤَثِّ
َج��اِه  اتِّ ِم��َن  ��ُر  ُتَغيِّ َدْف��ٍع  ِة  ِبُق���َّ

َحَرَكِتَها َو�ُسْرَعِتَها.

الَمْرَم��ى  َحاِر���ُس  ُي�ؤَِث��رُِّ 
ٍةٍ في الُكَرِة إلإِْم�َس��اِكَها  ِبُق�َّ
ٍة ِفي  ��ُر َكَذِل��َك ِبُق���َّ َوُي�ؤَثِّ
اإَِل��ى  ِلَتْمِريِرَه��ا  الُك��َرِة 

إَلِعٍب اآَخَر ِمْن َفِريِقِه.

اُه الُكَرِة؟ َ ُ اجِّتِّ َكْيَف َيَتَغرَّيَّ

68 اإلإثراء والت��سع

ُكَها الُكَرُة؟ َما الَم�َساَفُة الَِّتي َتَتَحرَّ
ِذيَن َيْلَعُبوَن ُكَرَة الَقَدِم ِحَســاَب الَمَساَفِة  ِب الَّ َأَراَد َبْعُض الطُّاَّلَّ

ـَها الُكـَرُة فِي َأْثنَاِء َتْمِريِرها إِلْحَراِز َهَدٍف. تِي َتْقَطُعُ الَّ
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68 ُع َ��سُّ اإلإِْثَراُء َوالتَّ



ُر بَِها ِفي ِجْسٍم؟- 	 تِي ُأَؤثِّ َة الَّ ِتيَجُة. َماَذا َيْحُدُث إَذا ِزْدُت الُقوَّ َبُب َوالنَّ ال�سَّ

ُطوِح؟- 	 لَِماَذا َيْصُعُب َدْفُع ِجْسٍم َعَلى َبْعِض السُّ

. َماَذا َتْعَمُل الُقَوى؟- 	 �ؤَاُل األأ�َسا�ِسيُّ    ال�سُّ

ْفِع. ْحِب َوالدَّ ُر فِي ُلْعَبٍة ِرَياِضيٍَّة َمْشُهوَرٍة، َوَأِصُف َما بَِها ِمْن ُقَوى السَّ ُأَفكِّ
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ِعُبوَن؟ تِي َيْسَتْخِدُمَها الاَّلَّ َما الُقَوى الَّ

ْكَل اأَْقَراأُ ال�سَّ

ٍة ِفي الُكَرِة ِلَكْي  ِع��ُب ِبُق�َّ ُر الاَّلَّ ُي�ؤَثِّ
َرَها اإَِلى َزِميِلِه. ُيَمرِّ

ُع69 َ��سُّ األإِْثَراُء َوالتَّ

55 م

ُع69 َ��سُّ األإِْثَراُء َوالتَّ

ُر �أََتَذكَّ
الً: َأْجَمُع اآلَحاَد. 	 َأوَّ

 َثانًِيــا: إَِذا َكاَن َحاِصُل الَجْمِع  	
َأْكَبَر ِمْن 9 ُأِعيُد َتْجِميَعُه.

 َثالًثا: َأْجَمُع الَعَشَراِت، َوَأْكُتُب  	
النَّاتَِج.

 اأَْخُذ الِقَيا�َساِت 

ِعِب )أ( َحتَّى  	 هــا الُكَرُة ِمْن ِعْنــِد الاَّلَّ تِي َتْقَطُعَُ َأْوِجِد الَمَســاَفَة الَّ
ُوُصولَِها إَِلى الَمْرَمى. 

ى إَِلى َتْغيِيِر اّتَجاِهَها؟ 	 َر اتَِّجاُه َحَرَكِة الُكَرِة؟ َوَما الَِّذي َأدَّ َكْم َمّرًة َتَغيَّ

(اأ)



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

لَِماَذا َيْجِذُب اْلِمْغَناِطيُس َبْعَض َهِذِه اأَلْجَساِم، َوال َيْجِذُب َبْعَضَها 
اآلَخَر؟

70 الّتْهِيَئُة

اْلِمْغَناِطي�َساُتاْلِمْغَناِطي�َساُت



اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر
تِي َيْجِذُبَها اْلِمْغَناِطيُس؟  ُف. ِفيَم َتَتَشاَبُه اأَلْشَياُء الَّ نِّ 4  اأُ�سَ

َما الَِّذي َي�ْسَتِطيُع اْلِمْغَناِطي�ُس َجْذَبُه؟
الُخُطواُت

. َأيُّ َهِذِه  ُع. َأَضـــُع اأَلْجَساَم ِفي اْلِكيِس اْلَوَرِقيِّ اأََتَوقَّ  1 

اأَلْجَساِم َسَيْلَتِصُق بِاْلِمْغَناِطيِس؟ 
َصاِص، ُثــمَّ َأْربُِط   2  َأْربُِط َطــَرَف اْلَخْيِط َحــْوَل َقَلِم الرَّ

َرِف اآلَخِر لِْلَخْيِط. اْلِمْغَناِطيَس ِفي الطَّ
اْلِكيِس  ِمَن  اأَلْجَساِم  لَِســْحِب  اْلِمْغَناِطيَس   3  َأْسَتْعِمُل 

. اْلَوَرِقيِّ

3الُخْطَوُة

ِغيَرٍة اأَْج�َساٍم �سَ

ِكي�ٍس َوَرِقيٍّ

 َخْيٍط

ا�ٍس َقَلِم َر�سَ

ِمْغَناِطي�ٍس

اأَْحَتاُج اإلى:
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وؤَاُل األأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
َما الِمْغَناِطي�َساُت؟

 الُمْفَرَداُت
التََّجاُذُب

ُقْطَبا الِمْغَناِطي�ِض
التََّناُفُر

←

←

َماَذا َتْفَعُل اْلِمْغَناِطيَساُت؟
ُيْمِكُن لِْلِمْغنَاطِــــيِس َأْن َيْجِذَب َأْو َيْســَحَب َبْعَض 
األَْجَســاِم، َكَما ُيْمِكنُُه َأْن َيْجِذَب األْجَساَم َحتَّى فِي 
ِة.  اِئَلِة َأِو الَغاِزيَّ ْلَبِة َأِو السَّ ُوُجوِد َبْعِض اْلَحَواِجِز الصُّ

َيْســَتطِيُع اْلِمْغنَاطِيُس اْلَقِويُّ َأْن َيْجِذَب األَْجَســاَم 
َما اْبَتَعَد اْلِمْغنَاطِيُس َعِن اْلِجْســِم  اْلَبِعيَدَة َعنُْه، َوُكلَّ

ُة َجْذبِِه لِْلِجْسِم.  َضُعَفْت ُقوَّ

ُتْصنَُع اْلِمْغنَاطِيَساُت ِمَن اْلَحِديِد، َوَتْجِذُب األَْجَساَم 
تِي َتْحَتِوي َعَلى َحِديٍد. الَّ ��ُت َه��ِذِه األأْوَراَق ِف��ي  الِمْغَناِطي���ُس ُيَثبِّ

ُقوِط. ↓ َمَكاِنَها َوَيْمَنُعَها ِمَنَ ال�سُّ

الِمْغَناِطي���ُس  َيْجِذُب 
ِم��ْن  ال��َوَرِق  ِم�ْس��َبَك 
ُدوِن اأَْن ُياََّلِم�َسُه. ←
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َماَذا َيْجِذُب الِمْغَناِطي�ُس؟

  َهْل َيْجِذُب اْلِمْغَناِطيُس الَقَلَم ؟ َولَِماَذا؟

ُم الِج�سْ

بُرِْغيٌّ ِمَن الَحِديِد       

ِمْمحاٌة

ُقْفٌل

ْمِعيٌّ َقلَُم تَلِْويٍن �سَ

ال يَنَْجِذُبيَنَْجِذُب

َيْجِذُبها  اأَلْجَساِم  َأيُّ 
اْلِمْغناِطيُس؟

، َوِمنَْها اْلَخَشُب  ال َتْجِذُب اْلِمْغنَاطِيَســاُت اْلَكثِيَر ِمَن اْلَمَوادِّ
َوالباََِلْستِيُك، َوَبْعُض اْلَمعاِدِن َوِمنْها النَُّحاُس. 

تِي  فِّ َوَمِعي ِمْغنَاطِيــٌس، َوُأالِحُظ الَمَوادَّ الَّ ُل فِي الصَّ َأَتَجوَّ
تِي اَلَيْجِذُبَها. َسَيْجِذُبَها الِمْغنَاطِيُس َوالَمَوادَّ الَّ

اأَْقَراأُ اللَّْوَحَة
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َما اْلُقْطَباِن؟
ْفِع  َة الدَّ َياِن ُقْطَبِي اْلِمْغنَاطِيِس. ُقوَّ َطَرَفا اْلِمْغنَاطِيِس ُيَسمَّ
ــْحِب لِْلِمْغنَاطِيِس َتُكوُن َأْكَبَر َمــا ُيْمِكُن ِعنَْد  َأِو السَّ

 . ُقْطَبْيِه. َولُِكلِّ ِمْغنَاطِيٍس ُقْطٌب َشَمالِيٌّ َوآَخُر َجنُوبِيٌّ
ــَمالِيَّ لِِمْغنَاطِيٍس بَِجانِِب  ِعنَْدما َنََضــُع اْلُقْطَب الشَّ

اِن. ُهَما َيَتَجاَذَبَ اْلُقْطِب اْلَجنُوبِيِّ لِِمْغنَاطِيٍس آَخَر َفإِنَّ

إَِذا َوَضْعنَا اْلُقْطَبْيِن اْلَجنُوبِيَّْيِن َأَحَدُهَما بَِجانِِب اآلَخِر َفَســْوَف ُنُاَلِحُظ َأنَُّهما َيَتنَاَفراِن، 
ــيُء َنْفُســُه إَِذا َوَضْعنا ُقْطَبْيِن َشَمالِيَّْيِن  َأْي َيْدَفُع ُكلٌّ ِمنُْهَما اآلَخَر َبِعيًدا. َوَيْحُدُث الشَّ

َأَحَدُهَما بَِجانِِبِِ اآلَخِر.

ي َأْقَطاَب ِمْغَناِطيَسْيِن،  ُأَغطِّ
ي أَلْعـــِرَف َأيُّ  ُثمَّ اأَ�ْسَتْق�سِ
َها  اأَلْقَطاِب ُمَتَشــابَِهٌة، َوَأيُّ

ُمْخَتِلَفٌة؟

→ َهذا اْلِمْغَناِطي�ُس َيْجِذُب ُبَراَدَة اْلَحِديِد.

تِها. َتْخَتِلُف اْلِمْغَناِطيَساُت ِفي ُقوَّ

جج �س�س

جج �س�س
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. ِمْغناِطيَساِن َيَتَناَفراِن، َكْيَف َأْجَعُلُهَما َيَتَجاَذباِن؟- 1   ُم�ْسِكَلٌة َوَحلٌّ

 َما الَِّذي َيْجِذُبُه اْلِمْغَناِطيُس؟- 2

. َما الِمْغَناِطيَساُت؟- 3 وؤَاُل األأ�َسا�ِسيُّ   ال�سُّ

  �لُعُلوُم َو�ْلَفنُّ�لُعُلوُم َو�ْلَفنُّ

َأْرُسُم َلْوَحًة ُأبيُِّن فِيَها َكْيَف َيْسَتْعِمُل النَّاُس اْلِمْغنَاطِيَساِت.

  فِي َأيِّ ُجْزٍء ِمَن اْلِمْغناطِيِس َيُكوُن الَجْذُب َأْقَوى َما ُيْمكُِن؟

َلِة  →  اإِْبَرُة الُبو�سَ
ُد ِبَها  ِمْغَناِطي�ٌس، َوُتَحدَّ

َجاَهاُت. األتِّ

 ُيوَج��ُد َمَج��اٌل ِمْغَناِطي�ِس��يٌّ ُيِحي��ُط 
اإَِل��ى  ��َماِليِّ  ال�سَّ الُقْط��ِب  ِم��َن  ِباألأَْر���سِ 

. الُقْطِب الَجُنوِبيِّ

َكْوَكُبنَا )األَْرُض( ِمْغنَاطِيٌس َضْخٌم ِمْثُل َأيِّ ِمْغنَاطِيٍس 
. الُبوَصَلُة  َلُه ُقْطٌب َشَمالِيٌّ َوُقْطٌب َجنُوبِـــيٌّ َعاِديٍّ 
؛ َحْيُث َتتَِّجُه إِْبَرُة  ِمْغنَاطِيٌس، َوَلَها َمَجاٌل ِمْغنَاطِيِسيٌّ

َمالِيِّ لأَِلْرِض. الُبوَصَلِة إَِلى الُقْطِب الشَّ

ْقِومُي75 التَّ



76 اإلإثراء والتو�سع

ِة الِمْغنَاطِيَساِت الُمْخَتلَِفِة؟ َكْيَف َأْسَتطِيُع الُمَقاَرَنَة َبْيَن ُقوَّ
َكْم ِمْشَبَك َوَرٍق ُيْمكُِن َأْن َيْجِذَبُه ُكلُّ ِمْغنَاطِيٍس؟

الُخُطَواُت
 1  ُأْلِصُق ِمْشــَبًكا َوَرِقيًّــا بَِأَحِد َطَرَفــِي الِمْغنَاطِيِس َمَع 

االْســتِْمَراِر فِي إَِضاَفــِة الَمَشــابِِك الَوَرِقيَّــِة َما َداَم 
ًنا ِسْلِســَلًة ِمَن  الِمْغنَاطِيُس َقــاِدًرا َعَلى َجْذبَِها، ُمَكوِّ

الَمَشابِِك الَوَرِقيَِّة.

1الُخْطَوُة

ٍة َم�َساِبَك َوَرِقيَّ

ج

�ش

ِمْغَناِطي�َساٍت ُمْخَتِلَفٍة

اأَْحَتاُج اإلى:

76 ُع َو�سُّ اإلإِْثَراُء َوالتَّ



َن�َصاٌط ا�ْصِتْق�َصاِئيٌّ

اإلإثراء والتو�سع77

 2  َأْكُتُب َعَدَد الَمَشابِِك الَوَرِقيَِّة الُمْلَصَقِة بَِأَحِد َطَرَفِي الِمْغنَاطِيِس.

ابَِقَة بِاْستِْخَداِم ِمْغنَاطِيَساٍت ُمْخَتِلَفٍة. ُر الُخْطَوَة السَّ  3  ُأَكرِّ

َة الِمْغنَاطِيَساِت الُمْخَتِلَفِة.  4  َأْعَمُل َجْدَوالً ُأَبيُِّن فِيِه ُقوَّ

َأْسَتْكِشُف َأْكَثَر
تِي َأْحِمُلَها بِِمْغنَاطِيَسْيِن؟ ُأوِجُد  ى. َما َعَدُد َمَشــابِِك الَوَرِق الَّ اأَ�ْس��َتْق�سِ

ُب َذلَِك. َطِريَقًة لَِرْبِط الِمْغنَاطِيَسْيِن َمًعا. ُأَجرِّ

�ش

ج

�ش

ج

صفر    1       2       3       4        5       6        7       8        9      10

اِبِك الَورَِق؟ َما َعَدُد َم�شَ

ُع77 َو�سُّ اإلإِْثَراُء َوالتَّ



   

ُأْكِمُل ُكالًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّالَيِة بِاْلَكلَِمِة اْلُمنَاِسَبِة:

ُف اْلُكَرُة الُمَتَدْحِرَجُة َعَلى َأْرِض اْلُغْرَفِة بَِسَبِب ................... .- 1 َتَتَوقَّ

َياِن ...................................... .- 2  َطَرفا اْلِمْغَناِطيِس ُيَسمَّ

ُة - 3 تِــي ُتَحاِفُظ َعَلى َوَجوِد الَهَواِء َحــْوَل اأَلْرِض ِهَي ُقوَّ ُة الَّ   الُقوَّ
. ................................

ِة لِْلِجْسِم ُتَمثُِّل .......................- 4 ِة اأَلْرِضيَّ ِة َسْحِب الَجاِذبِيَّ ِمْقَداُر ُقوَّ
.............................

َمالِيُّ لِِمْغَناِطيٍس ......................................... َمَع اْلُقْطِب - 5 الُقْطُب الشَّ
َمالِيِّ لِِمْغناِطيٍس آَخَر. الشَّ

اْلِمْغناِطيُس ....................... اأَلْجَساَم الَّتي َتْحَتِوي َعلى اْلَحِديِد.- 6

َنْسَتِطيُع َتْحِريَك اأَلْشَياِء بِاْستِْخَداِم ................................... ُمْخَتِلَفٍة.- 7

ِة  اْلَجاِذبيَّ

ااْلْحتَِكاِك 

َيْجِذُب 

َيَتَناَفُر 

اْلُقْطَبْيِن

ُقًوى

اْلَوْزُن

ِل الَحاِدَي َع�َسَر ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

78 ِل احَلاِدي َع�َشَر ُمَراَجَعُة الَف�شْ



ُأِجيُب َعِن األَْسئَِلِة التَّالَِيِة:

انَِيِة لَِكْي َأْجَعَلَها َتْبَتِعُد - 	 اَرِة الثَّ ــيَّ �ُص. َأِصُف َكْيَف َأَضُع اْلِمْغَناِطيَس َعلى السَّ �أَُلخِّ
اَرِة اأُلوَلى. يَّ َعِن السَّ

ِة؟ - 	 ِة اْلَجاِذبِيَّ ِة ااْْلْحتَِكاِك َوُقوَّ َما اْلَفْرُق َبْيَن ُقوَّ

ِك الّسّياَرِة؟ - 	- ا في ُمَحرِّ ائُِق َزْيًتا َخاصًّ لَِماَذا َيَضُع السَّ

؟ لَِماَذا؟- -- َهْل َيْسَتِطيُع اْلِمْغَناِطيُس َجْذَب ِزرٍّ باِلْستِيِكيٍّ

ُك؟- 	-  َما الَِّذي َيْجَعُل اأَلْشَياَء َتَتَحرَّ

مر�جعة �لف�شل �حلادي ع�شر

           

ِل �حَلاِدي َع�َشَر	7 ُمَر�َجَعُة �لَف�شْ



وَذُج اْخِتَباٍر مََنُ َتْقِومُي األأََداِء

َمَتاَهُة املِْغَناِطي�ِس 
َك ِمْشــَبَك َوَرٍق  ← َأْرُســُم َمَتاَهًة َعَلى َوَرَقٍة، َوَأَضُع الِمْغنَاطِيَس َأْســَفَلَها؛ أِلَُحرِّ

ِزَم إِلْنَهاِء الَمَتاَهِة. ا َعْبَر الَمَتاَهِة. َأْطُلُب إَِلى َزِميِلي َأْن َيْحُسَب الَوْقَت الاَلَّ َحِديِديًّ
ًة َجِديَدًة. ُتَرى،  ← ُب الَمَتاَهَة َمرَّ ُك الِمْغنَاطِيِس َبِعيًدا َعِن الَوَرَقِة، َوُأَجــرِّ ُأَحرِّ

لَِماَذا اْسَتْغَرْقُت َوْقًتا َأْطَوَل إِلْنَهاِء الَمَتاَهِة. 
؟  ← َماَذا َيْحُدُث َلِو اْسَتْخَدْمُت ِمْشَبًكا باَِلستِيِكيًّا َبَداًل ِمَن الِمْشَبِك الَحِديِديِّ

َولَِماَذا؟
تِي ُيْمِكُن َأْن َأْسَتْخِدَمَها فِي الَمَتاَهِة؟ ← َما األَْجَساُم األُْخَرى الَّ

80 ِل احَلاِدي َع�َشَر: َتْقِومُي األأََداِء الَف�شْ



وَذُج اْخِتَباٍر مََنُ

ِحيَحَة:  اأَْخَتاُر األإَِجاَبَة ال�سَّ

ْسِم الُمَجاِوِر.    1  َأْنُظُر إَِلى الرَّ

ُة الَّتِي َيْسَتْخِدُمَها الطِّْفُل إِلْغاَلِق الَباِب؟  َما الُقوَّ

الَجاِذبِيَُّة.أ. 

االْحتَِكاُك.ب. 

ْحُب.ج.  السَّ

ْفُع. د.  الدَّ

 2   َما الِجْسُم الَِّذي اَْل َينَْجِذُب إَِلى الِمْغنَاطِيِس؟

ِمْشَبُك َوَرٍق.أ. 

اٌت.ب.  ِمَقصَّ

.ج.  َشِريٌط َمطَّاطِيٌّ

َدَبابِيُس. د. 

َكَة ِعنَْد اْستِْعماِل الَمَكابِِح  يَّاَرَة الُمَتَحرِّ ُة الَّتِي ُتوِقُف السَّ  3    الُقوَّ

ُة: )الَفَراِمِل( ِهَي ُقوَّ

الِمْغنَاطِيِسيَِّة.أ. 

االْحتَِكاِك.ب. 

اْلَجاِذبيَِّة.ج. 

َياِح. د.  الرِّ
ِل احَلاِدي َع�َشَر: َتْقِومُي األأََداِء81 الَف�شْ



اِني َع�َسَر ُل الثَّ اِني َع�َسَرالَف�سْ ُل الثَّ الَف�سْ

اَقِة اَقِةا�ْسِتعَماُل الطَّ   ا�ْسِتعَماُل الطَّ
��َتْعِمُل  َن�سْ َكْي��َف   

اَقَة؟ الطَّ

...................... 
ُل ْر�ُس األأَوَّ الدَّ

ِة؟ َما َتاأِثرُِّي احَْلَراَرِة ِف�ي املَادَّ

ايِِن ْر�ُس الثَّ الدَّ
ُل َعَلى الَكْهَرَباِء؟ َكْيَف َنْح�سُ

82 ايِِن َع�َسَر ُل الثَّ الَف�سْ



ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ

الَحَراَرُة
ُيْمِكُنَها  تِي  الَّ اَقِة  الطَّ َأْشَكاِل  َأَحُد 

ِة. َر َحاَلَة الَمادَّ َأْن ُتَغيِّ

اْلَوُقوُد 
ٌة ُتْنتُِج َحَراَرًة ِعْنَد اْحتَِراِقَها. َمادَّ

َكُة  اْلَكْهَرباُء اْلُمَتَحرِّ
ِفي  َتْسِري  تِي  الَّ اَقِة  الطَّ ِمَن  َشْكٌل 

َمَساٍر ُمَعيٍَّن.

ائَِرُة اْلَكْهَرَبائِيَُّة الدَّ
الَمَساُر الَِّذي َتْسِري ِفيِه اْلَكْهَرباُء.

اكِنَُة الَكْهَرَباُء السَّ
اَقِة ُتْنتُِجُه َأْجَزاٌء َصِغيَرٌة  َنْوٌع ِمَن الطَّ

ِة. ا ِمَن الَمادَّ ِجدًّ

ايِِن َع�َسَر83 ُل الثَّ الَف�سْ



ُل ْر�ُس األأَوَّ الدَّ

َهِذِه َصْحَراُء ِفي َيْوٍم ُمْشِمٍس. َكْيَف َأْعِرُف 
َأنَّ اْلَحَراَرَة ُمْرَتِفَعٌة؟

الَحـــَراَرُةالَحـــَراَرُة

84 الّتْهِيَئُة



اال�ْشِتْك�َشاُف85

لِج اأَ�ْشَرَع؟ َباُت الثَّ ِهُر ُمَكعَّ اأَْيَن َتْن�شَ
الُخُطواُت

باِت  ُمَكعَّ ِمْن  ُمَتَساِوَيَتْيِن  َتْيِن  يَّ بَِكمِّ اْلَكْأَسْيِن   1  َأْمأُل 

ْلِج، َوَأَضُع إِْحَدى اْلَكْأَسْيِن ِفي َمَكاٍن ُمْشِمٍس،  الثَّ
 . لِّ والَكـْأَس اأُلْخَرى ِفي الظِّ

ْلُج ِفيَها َأْسَرَع؟ ُع. َأيُّ اْلَكْأَسْيِن َيْنَصِهُر الثَّ اأََتَوقَّ  2 

ْلُج َحتَّى َيْنَصِهَر  َمُن الَِّذي َيْسَتْغِرُقُه الثَّ ُل. َما الزَّ اأُ�َشجِّ  3 

ْلُج ِفي إِْحَدى  ِفي ُكلٍّ ِمَن اْلَكْأَسْيِن. لَِماَذا يْنَصِهُر الثَّ
اْلَكْأَسْيِن َأْسَرَع ِمَن اأُلْخَرى؟

اأَ�ْشَتْك�ِشُف اأَْكَثَر
يََّتْيِن ُمَتَســاِوَيَتْيِن ِمَن اْلَماِء َلُهَما  ُع. َأَضُع َكمِّ اأََتَوقَّ  4 

َنْفُســَها، فِي َكْأَســْيِن، ُثمَّ َأَضُع  َدَرَجُة اْلَحَراَرِة 
إِْحَداُهَمــا فِي َمــَكاٍن ُمْشــِمٍس، َواألُْخَرى فِي 
. بَِماَذا ُأِحسُّ إَِذا َلَمْسُت ُكــــاًّ ِمنُْهَما َبْعَد  الظِّلِّ

َساَعٍة؟

1الُخْطَوُة

باِت َثْلٍج ُمَكعَّ

َكاأْ�َشْيِن

�َشاَعِة اإِيَقاٍف

اأَْحَتاُج اإلى:



َما اْلَحَراَرُة؟
ُة  ِعدَّ ُهَناَك  ُر.  َتَتَغيَّ َأْو  ُك  َتَتَحرَّ َة  اْلَمادَّ َتْجَعُل  اَقُة  الطَّ

اَقِة.  َأْشَكاٍل لِلطَّ
اَقِة الَّتي ُيْمِكُنَها َأْن ُتَغيَِّر حاَلَة  اْلَحَراَرُة َأَحُد َأْشَكاِل الطَّ
َأِو  َسائٍِل،  إَِلى  ْلَب  الصُّ ُل  ُتَحوِّ َقْد  َفاْلَحَراَرُة  ِة.  اْلَمادَّ

ائَِل إَِلى َغاٍز.  السَّ
ِمَن  َيْأتِي  َوُمْعَظُمَها  َيْوٍم،  ُكلَّ  اْلَحَراَرَة  َنْسَتْخِدُم  َنْحُن 
ُن اْلَهَواَء، َواْليابَِسَة، َواْلماَء َعلى  ْمِس، َوِهَي ُتَسخِّ الشَّ

َسْطِح اأَلْرِض. 

اْلَم��اَء  ْم���ِس  ال�سَّ َح��َراَرُة  ُن  ُت�َس��خِّ
َواْلَياِب�َسَة، ُثمَّ َي�ْسُخُن اْلَهَواُء.

وؤَاُل األأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
َما َتاأِثيُر الَحَراَرِة ِفي الَمادَِّة؟

 الُمْفَرَداُت
الَحَراَرُة

الَوُقوُد
درجة الحرارة

←

←
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ْدِفَئِة. ا�ُس الَوُقوَد ِللتَّ ↑  َي�ْسَتْخِدُم النَّ

َأْيًضا،  ُأْخــَرى  َأْشَياَء  ِمْن  اْلَحَراَرُة  َتْأتِي 
ِعْنَدَما  َحَراَرًة  ُتْنتُِج  ٌة  َمادَّ َوُهَو  الَوُقوُد.  ِمْنَها 
َواْلَفْحُم  َوالَحَطُب  ْيُت  َوالزَّ اْلَغاُز  َتْحَتِرُق. 

ِهَي َبْعُض اأَلْمثَِلِة َعلى اْلَوُقوِد.
َأْفُرُك  اْلَحَرَكِة.  َعِن  َأْيًضا  اْلَحَراَرُة  َتْنُتُج  َكَما 
َوْجِهي.  َعَلى  أَضُعُهَما  ُثمَّ  بُِسْرَعٍة،  َيَديَّ 
إَِلى  َيَديَّ  ِمْن  اْلَحَراَرُة  َتْنَتِقُل  َكْيَف  ُأالِحُظ 
اْلِجْسِم  ِمْن  اْلَحَراَرُة  َتْنَتِقُل  ودائمًا  َوْجِهي: 
اِخِن إَِلى اْلِجْسِم اْلَباِرِد ِعْنَد َتاََلُمِسِهَما . السَّ

  َكْيَف َأْسَتْخِدُم اْلَحَراَرَة ِفي 
الَمْدَرسِة َوِفي اْلَبْيِت؟

َعاِم. ا�ُس اْلَوُقوَد ِلَطْهِي الطَّ ↑  َي�ْسَتْخِدُم النَّ

↓↓  َهِذِه اْلَحَرَكُة ُتْنِتُج َحَراَرًة.

جسم 

حار

انتقال الحرارة

جسم 

بارد
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َما َدَرَجُة الَحَراَرِة؟

يِء. َنْحُن  َدَرَجُة الَحَراَرِة ُتَوِضُح َمَدى ُسُخَوَنِة َأو ُبُروَدِة الشَّ
َنِقيُس َدَرَجَة َحَراَرِة الَهــَواِء َوالَماِء، َوَحتَّى َدَرَجَة َحَراَرِة 
اُء َعَلى ِقَياِسَها لِْلَمْرَضى؛  ِطبَّ تِي َيْحرص ُ اأْلَ َأْجَســاِمَنا الَّ
نَّ ِزَياَدَة َدَرَجِة َحَراَرِة ِجْسِم اإِلْنَساِن َعْن َدَرَجِة اْلَحَراَرِة  أِلَ
ًرا  ًة َتْقِرْيًبا، ُيَعدُّ ُمَؤشِّ َرِة ب 37 َدَرَجًة ِمَئِويَّ ِة اْلُمَقدَّ اْلَطبِْيِعيَّ

َنٍة.  َعَلى إَِصاَبِة اْلِجْسِم بَِأْمَراٍض ُمَعيَّ
َوَنْســَتْخِدُم لِِقَياِس َدَرَجِة الَحَراَرِة َأَداَة ِمْقَياِس الَحَراَرِة 
)الثِّرُموِمْتَر(، َوَبْعُض َأْنَواِعِه َيْحِوي َسائاًَِل َداِخَلُه، َوَهَذا 

ُك َمَع الَحَراَرِة إَِلى َأْعَلى َوإَِلى َأْسَفَل. ائُِل َيَتَحرَّ السَّ

ْيِل؟ َكْيَف َأْعِرُف َذلَِك؟ َهاِر َأْم ِخاََلَل اللَّ َأْيَن َتُكوُن َدَرَجُة الَحَراَرِة َأْعَلى: ِخاََلَل النَّ
وَرَة اأَْقَراأُ ال�سُّ

َدَرَجُة الَحَراَرِة

88 ْف�ِسرُِّي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



َأْسَتْخِدُم ِمْقياَس َحراَرٍة ألأَُقاِرَن َبْيَن َدَرَجِة َحراَرِة ُكلٍّ
اِخْن ِمَن الشاي َواْلَماِء والثلج، ُثمَّ ُأبّين اْلِجْسَم السَّ

َواْلِجُسَم اْلَباِرْد َبْعَد ِقَراءِة ِمْقَياِس اْلَحَراَرِة لُِكلِّ ِجْسٍم؟

   َأْذُكُر َبْعَض اأَلْشَياِء الَّتي َنْحَتاُج إَِلى ِقَياِس َدَرَجِة َحَراَرتَِها.

يُل. ِمْن َأْيَن َتْأتِي ُمْعَظُم َفا�صِ ِئي�َصُة َوالتَّ 1- الِفْكَرُة الرَّ
اْلَحَراَرِة؟  

2- َكْيَف َنِقيُس َدَرَجَة اْلَحَراَرِة؟

ِة؟ . َما َتأثِيُر الَحَراَرِة ِفي الَمادَّ �ؤَاُل األأ�َصا�ِصيُّ 3-   ال�صُّ

 َأْبَحُث ِفي َبْيتِي َأْو َمْدَرَستِي َعْن َمَصاِدَر لِْلَحراَرِة، ُثمَّ َأْرُسُمَها.
  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ

ثلجماء�صاي
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90 ُع َو�سُّ األإْثَراُء والتَّ

اِء: الِقَيا�ُس َمَهاَرُة األ�ْسِتْق�سَ

اِء َحْولِي. َأْســَتِطيُع  لَ إَِلى َمْعُلوَماٍت َعِن اأَلْشــيَ َتَوصَّ َأِقيُس أِلَ
ِقَياَس ُطوِل َوثِْقِل َبْعِض اأَلْشَياِء َأْو َدَرَجِة َحَراَرِة َبْعِضَها اآلَخِر.

اأََتَعلَُّم← 

فِّ ِفي ِقَيــاِس َدَرَجِة  ُب الصَّ  َيْرَغُب ُطــاَلَّ
ِهْم. لَِذا َقاُموا  َحَراَرِة َأْجَزاٍء ُمْخَتِلَفٍة ِفي َصفِّ
بِِقَياِس َدَرَجِة َحَراَرِة َمَكاٍن ُمْشِمٍس بِالُقْرِب 
ــفِّ َوَمَكاٍن آَخَر  اِفَذِة ِفي ُغْرَفِة الصَّ ِمَن النَّ
ُمْظِلــٍم، َوَقاَرُنوا الَدَرَجاِت َبْيــَن الَمَكاَنْيِن 

َبْعَد 15 َدِقيَقًة.
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ُع91 َو�سُّ اإلإْثَراُء والتَّ

ُب	  اأَُجرِّ

ْلِج َوالَماِء الَباِرِد  ُيْمِكُننِي ِقَياُس َدَرَجِة َحــَراَرِة الثَّ
اِفِئ. َوالَماِء الدَّ

َوالَماِء  الَباِرِد  ْلِج َوالَمــاِء  بِالثَّ  1  َأْمأََلُ الُكُؤوَس 

اِفِئ. الدَّ

��ُع. َمــا َدَرَجــُة َحــَراَرِة ُكلِّ َكْأٍس ِمَن   2  اأََتَوقَّ

َعاتِي. ُل َتَوقُّ الُكُؤوِس؟ ُأَسجِّ

 3  اأَِقي���ُس. َأَضُع ِمْقَيــاَس الَحَراَرِة ِفي ُكلِّ َكْأٍس 

ُل َدَرَجَة  َة 5 َدَقائَِق، َوُأَســجِّ ِمَن الُكُؤوِس ُمدَّ

َحَراَرِة ُكلٍّ ِمْنَها.

َعاتِي َقِريَبًة ِمْن ِقَياَساتِي؟  4 اأَُقاِرُن. َهْل َكاَنْت َتَوقُّ
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اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

ا�ْشِتْك�َشاُف اْلَكْهَرباِءا�ْشِتْك�َشاُف اْلَكْهَرباِء

ما َمْصَدُر َطاَقِة َهِذِه اْلَمَصابِيِح؟

92 الّتْهِيَئُة



يُء؟ َباَح الَكْهَرَباِئيَّ ُي�سِ َما الَّذي َيْجَعُل اْلِم�سْ
الُخُطَواُت

َة واْلِمْصَباَح  اِريَّ ــَل اْلَبطَّ ُع. َكْيــَف ُيْمِكُن َأْن ُأَوصِّ  1  اأََتَوقَّ

َأْفَكاِري  ُل  اْلِمْصَباُح؟ ُأَسجِّ َواأَلْســاََلَك َحتَّى ُيِضيَء 
ْفَكاَر َأْفَراِد َمْجُموَعتِي. َوَأَ

َها َجَعَل اْلِمْصَباَح ُيِضيُء،  ُب اأَْفَكاِري. َأيُّ  2  اأَْحَذُر! اأَُجرِّ

َوَأيُّها َلْم َيْنَجْح ِفي َذلَِك؟
ا َوَصْلُت  ُل اْلَبياناِت. َأَتَناَقُش َمَع َأْفَراِد َمْجُموَعتِي َعمَّ  3  اأُ�َس��جِّ

إَِلْيِه ِمْن َنَتائَِج. َكْم َطِريَقًة َنَجَحْت ِفي إَِضاَءِة اْلِمْصَباِح؟

اأَ�ْسَتْك�ِسُف اأَْكَثَر
ُع. َكْيَف َأْجَعُل ِمْصَباًحا َثانًِيا ُيِضيُء؟    4  اأََتَوقَّ

َما الَِّذي َأْحَتاُج إَِلْيِه َأْيًضا؟ 

2الُخْطَوُة

اأَ�ْساََّلٍك

ٍة اِريَّ َبطَّ

َباٍح َكْهَرَباِئيٍّ ِم�سْ

اأَْحَتاُج اإلى:
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َكُة؟ َما اْلَكْهَرباُء اْلُمَتَحرِّ
َل َبْعَض َأْلَعابَِك؟  اِريَّاُت َأْن ُتَشــغِّ َهْل َتْســَتِطيُع الَبطَّ

اِريَّاُت ُتْنتُِج َنْوًعا ِمَن الَكْهَرَباِء. الَبطَّ
تِي  اَقِة الَّ َكُة  َشــْكٌل ِمْن َأْشَكاِل الطَّ اْلَكْهرَباُء اْلُمَتَحرِّ

ُك ِفي َمَساٍر ُمَعيٍَّن. َتَتَحرَّ
َكُة   ى اْلَمَساُر الَِّذي َتْسـِري ِفيِه اْلَكْهَرَباُء اْلُمَتَحرِّ ُيسمَّ
َلًة  ائَِرُة ُمَوصَّ َة .َيِجُب َأْن َتُكوَن الدَّ ائَِرَة اْلَكْهَرَبائِـــيَّ الدَّ

َك ِفيَها اْلَكْهَرَباُء. َتَماًما َحتَّى َتَتَحرَّ

َب��اُح َفَق��ْط ِعْنَدم��ا  ��يُء اْلِم�سْ →  ُي�سِ
ُل َجِميُع األأَ�ْساََّلِك ِفي َداِئَرٍة  ُتَو�سَّ

ُمْغَلَقٍة.

�ِسْلٌك

َباٌح َكْهَرَباِئيٌّ ِم�سْ

ٌة اِريَّ َبطَّ

َمثُِّل َدائَِرًة  ْكَلْيِن ُيُ َأيُّ الشَّ
ًة ُمْغَلَقًة؟  َكْهَرَبائِيَّ

وؤَاُل األأَ�َسا�ِسيُّ  ال�سُّ
ُل َعلَى الَكْهَرَباِء؟ َكْيَف َنْح�سُ

 الُمْفَرَداُت
َكُة الَكْهَرَباُء الُمَتَحرِّ
اِئَرُة الَكّهَرَباِئيَُّة الدَّ

اِكَنُة الَكْهَرَباُء ال�سَّ

←

←

ْكَل اأَْقَراأُ ال�سَّ

ُة اِئرُة اْلَكْهَرَباِئيَّ الدَّ  
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َكِة؟ ُة لِْلَكْهَرباِء اْلُمَتَحرِّ  َما ااْلْستِْخَداَماُت اْلَيْوِميَّ

َكــِة ِمْن َمَحطَّاِت َتْولِيِد   َنْحُصُل َعَلى الَكْهَرَباِء الُمَتَحرِّ
الطَّاَقِة الَكْهَرَباِئيَِّة، َوَلْيَس ِمْن ُجْدَراِن َمنَاِزلِنَا.

َنْحُصــُل َعَلــى اْلَكْهرَبــاِء ِمــَن 
َمَقابِــِس  ِمــْن  َأْو  اِريَّــاِت  اْلَبطَّ
اْلَكْهَرَباِء اْلَمْوُجــوَدِة ِفي ُجْدَراِن 
اَقُة  تِي َتِصُل إَِلْيَها الطَّ َمَناِزلَِنــا، َوالَّ
ــِة َتْولِيِد  ِك ِمْن َمَحطَّ َعْبَر اأَلْســاَلَ
ُيوَضُع  َفِعْنَدَما  ِة.  اْلَكْهَرَبائِيَّ اَقِة  الطَّ
َقابِــُس ِمْحَمَصِة الُخْبِز ِفي َمْقبِِس 
ُن  ُلُه َفإِنَّنِي ُأَكوِّ الَكْهَرَباِء، ُثمَّ ُأَشــغِّ
ِة  ًة ُمتَِّصَلــًة بَِمَحطَّ َدائِــَرًة َكْهَرَبائِيَّ

َتْولِيِد الَكْهَرَباِء.

اِئَرِة  ال���دَّ ِف��ي  الَكْه���َرَباُء  ←  َت�ْس����ِري 
��ِل  ��ِة الُمْغَلَق��ِة ِعْن��َد َو�سْ الَكْهَرَباِئيَّ
ِة ِبالَمْقِب��ِس، ُثمَّ َت�ْسِغيِلَها. الِمْحَم�سَ
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َأُقــصُّ ِمْنِديـــاًَل َوَرِقيًّـــا 
َعَلى َشْكِل ُدوَدٍة. َأْدُلـــُك 
لَِكْي  ًة  باَِلْســتيِكيَّ ِمْسَطَرًة 
اِكَنِة،  َأْشِحَنَها بِاْلَكْهُرَباِء السَّ
ُك  ُثــمَّ اأُأَلِح�����ُظ َكْيَف ُتَحرِّ

وَدَة. اْلِمْسـَطَرُة الدُّ

اِكَنُة؟  َما الَكْهَرباُء السَّ
ِة، َأْو َنْلَبُسَها  اَفِة الَكْهَرَبائِيَّ ِعْنَدما ُنْخِرُج َماَلبَِســَنا ِمَن النَّشَّ
َها َقْد ُناَلِحُظ َأنَّ َبْعَضها َيْلَتِصُق بَِبْعٍض.  ُمَباَشــَرًة َبْعَد َكيِّ

اِكَنِة.  َيْحُدَث َهذا بَِسَبِب اْلَكْهَرباِء السَّ
اَقــِة ُتْنتُِجُه َأْجَزاٌء َصِغيَرٌة  ــاِكَنُة َنْوٌع ِمَن الطَّ اْلَكْهَرَباُء السَّ
َها َمْوُجوَدٌة ِفي  ِة، ال َنْسَتِطيُع ُرْؤَيَتَها، َوَلِكنَّ ا ِمَن اْلَمادَّ ِجدًّ

ُكلِّ َمَكاٍن.
ِغيَرِة َتْلَتِصُق َمًعــا، َوَبْعُضَها َيَتَباَعُد،  َبْعُض اأَلْشــَياِء الصَّ

ِمْثَل الِمْغَناِطيِسيَّاِت.

اِكَنِة.  الَبْرُق �َسْكٌل ِمْن اأَ�ْسكاِل الَكْهَرباِء ال�سَّ  

َتْنَتِقُل  َفُة  العا�سِ ُتَولُِّدها  الَّتي  ْحَناُت  ال�سِّ
ُحِب َواألأَْر�ِس.   َبْيَن ال�سُّ
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اْلَكْهَرباِء  َعَلى  اأَلْمثَِلِة  َبْعَض     َأْذُكُر 
اِكَنِة. السَّ

ِغيَرُة ِمَن  ِعْنَدما َتْنَجــِذُب اأَلْجَزاُء الصَّ
ِة َبْعُضها إَِلى َبْعــٍض َأْو َتَتناَفُر  اْلَمــادَّ
ٍة.   َفإِنَّها َتُكوُن َمْشُحوَنًة بِِشْحَنٍة َكْهَربائيَّ
َتْنَتِقُل  ِعْنَدَما  ا  َكْهَرَبائِيًّ ِجْســٌم  ُيْشَحُن 
إَِلْيـِه.  َأْو  ِمْنـُه  ـُة  الَكْهَرَبائِيَّ ْحَنـاُت  الشِّ
َوِفي َبْعِض اأَلْحَيــاِن ُيْمِكُنَنا ُرْؤَيُة َأْو 
اِكَنِة ِعْنَدَما َتْنَتِقُل  َســَماُع الَكْهَرَباِء السَّ

ِمْن ِجْسٍم إَِلى آَخَر.

↑  َيْنَجِذُب َفْرُو الِقطِّ اإَِلى اْلَباُلوِن اْلَم�ْسُحوِن.

ُة اأَلْلَعاَب؟ اِريَّ ُل اْلَبطَّ ِتيَجُة. َكْيَف ُتَشغِّ َبُب َوالنَّ 1- ال�سَّ

بِِجسِمي  َأْو  بَبْعٍض  َبْعُضها  َيْلَتِصُق  َماَلبِِسي  َتْجَعُل  الَّتي  اَقِة  الطَّ َنْوُع  َما   -2
َأْحَياًنا؟

. َكْيَف َنْحُصُل َعَلى الَكْهَرَباَء؟ وؤَاُل األأ�َسا�ِسيُّ 3-   ال�سُّ

َأْبَحُث في اْستِْخَداماِت النَّاِس لِْلَكْهَرباِء، َوَأْكُتُبَها. 

حوار بين فواز ونورة
فواز: نورة الجو ممطر والبرق قوي.

نورة: يجب أن نحمي أنفسنا من البرق بعدم المشي 
في األماكن المرتفعة والمكشوفة.

فواز: نورة هل تعلمين أن البرق هو شكل من أشكال 
الكهرباء الساكنة تنتقل بين السحب واألرض.

ن�ساط اأ�سري
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98 ُع َو�سُّ األإْثَراُء والتَّ

  َأرِجُع إِلى:    

َمٍة  ــُة َعَلــى ُمَقدِّ َتْحَتــِوي الِقصَّ
َواِضَحٍة، َوَوَسٍط، َونَِهاَيٍة.

ُر �أََتَذكَّ
�أَ ْكُتُب َعْن

ٌط  ًة َعْن َعائَِلٍة َلْيَس َلَدْيِهْم َخاَلَّ َأْكُتُب ِقصَّ
، َوَأِصُف َكْيــَف َيُكوُن الَوْضُع  َكْهَرَبائِيٌّ

ِعْنَد َتْحِضيِر الَكْعك أو الَمْخُبوَزات؟

الَكْهَرَباُء ِفي الَمْنِزِل

ِة ِفي َمْنِزلَِنا-  َكثِيٌر ِمَن اأَلْجِهَزِة الَكْهَرَبائِيَّ
َوُخُصوًصــا ِفي الَمْطَبــِخ- تْحَتاُج إَِلى 
َذلَِك  َوِمْن  تْعَمــَل،  لَِكْي  ٍة  َكْهَرَبائِيَّ َطاَقٍة 
الَكْهَرَباِء  َفُكلٌّ ِمنَ   . الَكْهَرَبائِيُّ ُط  الَخـاَلَّ
َل َوَأْيَسَر.  ِط َيْجَعُل الَحَياَة َأْســهَ َوالَخاَلَّ
ُط الَكْهَرَبائِيُّ  ُتَرى، َكْيَف ُيَساِعُدنا الَخاَلَّ

ْبِخ؟ في َتْسِهيِل الطَّ
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الَوُقوِد

ًة َدائَِرًة َكْهَرَبائِيَّ

َكَة  اْلَكْهَرباَء اْلُمَتَحرِّ

اِكَنِة اْلَكْهَرباِء السَّ

اْلَحراَرَة

اِني َع�َسَر ِل الثَّ ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

   

ِة بِاْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة: الِيَّ ُأْكِمُل ُكالًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ى ..........................- 1 ُك َعْبَر اأَلْساَلِك ُتَسمَّ اَقُة الَّتي َتَتَحرَّ الطَّ

اْلَبْرُق َشْكٌل ِمْن َأْشَكاِل .......................................................- 2

َتْنُتُج الَحَراَرُة َعِن اْحتَِراِق ....................................................- 3

ى ....................- 4 ْلَب إَِلى َسائٍِل ُتَسمَّ ُل الصُّ تِي ُتَحوِّ اَقُة الَّ الطَّ

وَرُة ُتَبيُِّن ............................... ُمْغَلَقًة.- 5 َهِذِه الصُّ
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َتْقِومُي األأََداِء

الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ

تِي ُيِشيُر إَِلْيَها ِمْقَياُس الَحَراَرِة ِفي - 6 اأَِقي�ُس. َما َدَرَجُة الَحَراَرِة الَّ
وَرِة؟ الصُّ

َماَذا ُيْمِكُن َأْن َتْفَعَل الَحَراَرُة؟- 7

ِمْن َأْيَن َتْأتِي اْلَكْهَرباُء إَِلى اْلَمَناِزِل؟- 8

َما َأَهمُّ َأْنَواِع اْلَوُقوِد ِفي اْلَعْصِر اْلَحِديِث؟ أْشَرُح إَِجاَبتِي.- 9

اَقَة؟ 10-   َكْيَف َنْسَتْعِمُل الطَّ
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َتْقِومُي األأََداِء

اَقِة   اأَنَْواُع الطَّ
ُن  ُح  َنْوَعِي الطَّاَقِة )الَحَراَرِة، َوالَكْهَرَباِء(، بَِحْيُث َيَتَضمَّ ُم َجْدَواًل ُيَوضِّ ُأَصمِّ

َحَقاِئَق َعنُْهَما.

ُن ِمْن َثاََلَثِة َأْعِمَدٍة َوَثاََلَثِة ُصُفوٍف. َأْسَتِعيُن بِالِمَثاِل  ← ُم َجْدَواًل َيَتَكوَّ ُأَصمِّ

ْفَحِة. فِي َأْسَفِل الصَّ

ي األَْعِمَدَة بِالَعنَاِويِن التَّالَِيِة: َنْوع الطَّاَقِة، الَمَصاِدر، االْستِْخَدام. ← ُأَسمِّ

َأْكُتُب اْســَم ُكلِّ َنْوٍع ِمَن الطَّاَقِة فِي الَجْدَوِل، َوَأَضُع ُكلَّ َنْوٍع فِي َصفٍّ  ←

ْفَحِة. ٌح فِي الَجْدَوِل َأْسَفَل الصَّ ِمْن ُصُفوِف الَجْدَوِل، َكَما ُهَو ُمَوضَّ

 ُأْكِمــُل الَمَصــاِدَر َواالْســتِْخَداَم الَيْوِمــيَّ لُِكلِّ َنــْوٍع ِمــَن الطَّاَقِة ←

 فِي الَجْدَوِل.

اَقِة اِدُرَنْوُع الطَّ األ�ْسِتْخَداُمالَم�سَ

ْم�ُس، َفْرُك األأَْيِدي، الَوُقوُدالَحَراَرُة ْبِخال�سَّ ِللَبَقاِء َداِفًئا، ِللطَّ

الَكْهَرَباُء
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وَذُج اْخِتَباٍر مََنُ

ِحيَحَة:  اأَْخَتاُر األإَِجاَبَة ال�سَّ

ِة؟ ُر َحاَلَة الَمادَّ اَقِة الَِّذي ُيَغيِّ  1  َما َنْوُع الطَّ

ْوُء. أ. الضَّ

ب. الَحَراَرُة.

ج. الِمْغَناِطيُس.

ْوُت. د. الصَّ

ْكِل.  2    َأْنُظُر إَِلى الشَّ

ِة ُيْنتُِج الَكْهَرَباَء؟ ائَِرِة الَكْهَرَبائِيَّ َأيُّ اأَلْجَزاِء ِفي َهِذِه الدَّ

أ. َضْوُء الِمْصَباِح.

ب. الِمْفَتاُح.

ج. اأَلْساََلُك.

ُة.  اِريَّ د. الَبطَّ

ِمْفَتاٌح
يٌء َباٌح ُم�سِ ِم�سْ

ٌة  اِريَّ َبطَّ

اأَ�ْساََّلٌك



اِلِب اُت الطَّ َمْرِجِعيَّ

• الِقيـــَـا�ُس

ٌة • اأََدَواٌت ِعْلِميَّ

الَمُة • ال�سَّ

َطَلَحاُت • الُم�سْ
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الِقيـــَـا�ُس

َنِة اأَلَدواُت َغْيُر اْلُمَقنَّ

ي، َوُأبيُِّن َكْيَف َفَعْلُت َذلَِك. َأِقيُس ُطوَل ِجْسٍم ُصْلٍب في َصفِّ

ْلَبِة.  ُيْمِكُنني اْستِْخَداُم َأْشَياَء لِِقَياِس ُطوِل َبْعِض اأَلْجَساِم الصُّ
َها.  َأَضُع اأَلْشَياَء ِفي َصفٍّ َواِحٍد، ُثمَّ َأُعدُّ
ْكِل َوالِقَياِس. َأْسَتْخِدُم َأْشَياَء َلَها َنْفُس الشَّ

ْلُك ُطوُلُه َثَماِنَيُة َم�شاِبَك. ↑ َهذا ال�شِّ

ْلُك ُطوُلُه �ِشْبَراِن. ↑ َهذا ال�شِّ

 الِقَيا�ُس

ال�شبرال�شبر
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َنُة اأَلَدَواُت اْلُمَقنَّ

ْلَبِة.  ُيْمِكُنني َأْيًضا اْستِْخَداُم اْلِمْسَطَرِة لِِقَياِس ُطوِل َبْعِض اأَلْجَساِم الصُّ
ْنتِِمْتَر. ى السَّ َأْسَتِطيُع َأْن َأِقيَس بَِوْحَدٍة ُتَسمَّ

وَرِة 8 �سم.← - ُطوُل َهِذِه اللُّْعَبِة 8 �َسْنِتِمْتَراٍت. َوُتْكَتُب في �سُ

ُب اأَُجرِّ

ّياَرِة، ُثمَّ َأِجُد ُطوَلها الَحِقيِقيَّ  ُر ُطوَل َهِذِه السَّ ُأَقدِّ
بِاْستِْخَداِم الِمْسَطَرِة.
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الِقيـــَـا�ُس

الَحْجُم 
ــائِِل بِاْســتِْخَداِم َكْأٍس  ُيْمِكُن ِقَيــاُس َحْجِم السَّ

َجٍة.   ُمَدرَّ
ُة . ٌز )َمَكاٌن( َتْشَغُلُه اْلَمادَّ اْلَحْجُم ُهَو َحيِّ

↑ َتْحَت��ِوي َه��ذِه  اْلَك�أْ���ُس اْلُمَدرَّج��ُة َعلى 
�ِئِل. ِمْقَداِر  ُكوٍب واحٍد ِمَن ال�سَّ

ُق ِمْن  َتَحقَّ َتيِن اأَ َقبل اأَن  اأَ�ْسَتْخِدُم اْلِميَزاَن ِذي اْلِكفَّ  ↑
ْهَم ُي�سيُر اإَِلى َخطِّ اْلَو�َسِط. اأَنَّ ال�سَّ

ُب اأَُجرِّ
ُهَما َلُه ُكْتَلٌة َأْكَبُر؟  َتِي اْلِميَزاِن. َأيُّ َأَضُع َشْيَئْيِن َعَلى ِكفَّ

الُكْتَلُة

َتْيِن. ُيْمِكُن ِقَياُس اْلُكْتَلِة بِاْستِْخَداِم ِميَزاٍن ِذي ِكفَّ
تِي َتْحِمُل اْلُكْتَلَة الُكْبَرى َتْهبُِط إِلى َأْسَفَل. ُة اْلِميَزاِن الَّ ِكفَّ
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َمُن الزَّ
اَعِة. َمِن بِاْستِْخَداِم السَّ ُيْمِكُن ِقياُس الزَّ

َوانِي.  َقائِِق َوالثَّ اعاِت َوالدَّ َمَن بِالسَّ اَعُة َتِقيُس الزَّ السَّ
وَن َدِقيَقًة. اَعِة ِستُّ ِفي السَّ

َدَرَجُة اْلَحَراَرِة
ُيْمِكُن ِقَيــاُس َدَرَجِة اْلَحَراَرِة بِاْســتِْخداِم ِمْقَياِس 

ْرُمْوِمْتر(. اْلَحَراَرِة )الثِّ
َرَجاِت. ى الدَّ ِمْقَياُس اْلَحَراَرِة َيِقيُس بَِوَحَداٍت ُتَسمَّ

َدَرَجٌة �سل�سيو�س

َدَرَجُة اْلَحَراَرِة 30  َدَرَجًة �سل�سيو�س )المئوية( ←

ُب اأَُجرِّ

َأْسَتْخِدُم ِمْقَياَس َحراَرٍة لَِمْعِرَفِة َدَرَجَة اْلَحراَرِة َخاِرَج اْلَمْنِزِل.

ْقَمْيِن َخْمُس َدقائَِق َبْيَن ُكلِّ رَّ
اَعاِت َعْقَرُب السَّ

قائِِق َعْقَرُب الدَّ

َوانِي َعْقَرُب الثَّ
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الَمُة ال�سَّ ٌة اأََدواٌت ِعْلِميَّ

الَحاُسوُب
ُيَساِعُدني َعَلى  اْلَحاُسوُب ِجهاٌز  

اْلُحُصوِل َعلى اْلَمْعُلوَماِت.
اإِلْنَتْرنِــتِّ  اْســتِْخَداُم  ُيْمِكُننِــي 

َواُصِل َمَع اْلَعاَلِم. لِلتَّ

ُب �أَُجرِّ
َرًة لُِرْؤَيِة َشْيٍء ما، ُثمَّ َأْرُسُم َما َأَراُه. َأْسَتْخِدُم َعَدَسًة ُمَكبِّ

ْنُدوُق �لَحا�ُسوِب     �سُ

َلْوَحُة �ْلَمَفاِتيِح
�لَفاأَْرُة                                                   

ا�َسُة �ل�سَّ

َرُة الَعَدَسُة اْلُمَكبِّ
ُتَساِعُدنِي  ُأْخَرى  َأَداٌة  َرُة  اْلُمَكبِّ الَعَدَســُة 

َعَلى اْلُحُصوِل َعَلى اْلَمْعُلوَماِت.
َرُة َتْجَعُل اأَلْشــَياَء َتْبُدو  الَعَدَســُة اْلُمَكبِّ

َأْكَبَر.
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الَمُة ال�سَّ

ٌف َتَوقُّ

ُنُزوٌل اإَِلى األأََْر�ِض

َتَدْحُرٌج

اََلَمُة َداِخَل الَمْنِزِل  السَّ
ِمْن َأْجِل َسالَمتِي َداِخَل اْلَمْنِزِل، َفَأَنا:

ـُِس اأَلْشَياَء اْلَخِطـَرَة، َوبُِسْرَعٍة ُأْخبُِر َعْنَها َأَحَد  •  ال َأْلم
اْلِكَباِر.

ُق َشْيًئا ال َأْعِرُفُه. • ال َأَتَذوَّ
• َأْخُرُج بُِسْرَعٍة في حاَلِة ُحُدوِث َحِريٍق.

ُه- فإنَّنِي  َر اللَّ اُر ِفي َمالبِِسي -ال َقـــدَّ وإَِذا اْشَتَعَلِت النَّ
َأَتَوقَّفُ، َوَأْنِزُل إَِلى اأَلْرِض، ُثمَّ َأَتَدْحَرُج َعَلى اأَلْرِض 

بُِسرَعٍة لَِكْي ُأْطِفَئَها.   

ُب اأَُجرِّ
ُب َعَلى إِْطَفاِء النَّــاِر َأَماَم َأْقِرَبائِي؛ َأِقــُف، َوَأْنَحنِي، ُثمَّ  َأَتــَدرَّ

َأَتَدْحَرُج َعَلى اأَلْرِض بُِسْرَعٍة.  

↑ اأَنا أل اأْلِم�ُض َهِذِه األأَ�ْشياَء.
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الَمُة ال�سَّ
الَمُة خاِرَج الَمْنِزِل السَّ

الَِيَة: بُِع اْلَقَواِعَد التَّ ِمْن َأْجِل َساَلَمتِي َخاِرَج الَمْنِزِل، َفَأَنا َأتَّ

اِرَع ِمَن اْلَمَكاِن  ↑ اأَْقَطِعُ ال�شَّ
�ِص ِلْلُم�َشاِة. اْلُمَخ�شَّ

اَجِة  رَّ ↑ اأْلَب�ُص اْلُخوَذَة ِعْنَد ُرُكوِب الدَّ
ِة. اْلَهَواِئيَّ

ِة. يَّ َيا�شِ ِبُع َقَواِعَد اللُّْعَبِة الرِّ اَرِة.↑ اأَتَّ يَّ ُع ِحَزاَم األأََماِن ِعْنَد ُرُكوِب ال�شَّ ↑ اأَ�شَ

ُب اأَُجرِّ
ُحَها. ابَِقِة، َوَأْرُسُم َلْوَحًة ُتَوضِّ َأْخَتاُر إِْحَدى اْلَقَواِعِد السَّ
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َطَلحاُت الُم�صْ
َيْنُتُج االْحتِكاُك َمَثاًًل  َكِة.  ُتْبِطُئ ِمْن ُسْرَعِة اأَلْجَساِم اْلُمَتَحرِّ ٌة  ُقوَّ االْحِتكاُك: 

ِج بِاأَلْرِض. َزلُّ ِعْنَدَما َتْحَتكُّ َعَجاًلُت ِحذاِء التَّ

ِة ِمْن َغاٍز إَِلى َســائٍِل. َيَتَكثَُّف ُبَخاُر اْلَماِء َعلى  ُل الَمادَّ ُف: َتَحوُّ َكثُّ التَّ
َسْطِح ُزَجاَجٍة باِرَدٍة.

ِة الُصْلَبِة إَِلى َسائِلٍة. ُل الَمادَّ َهاُر: َتَحوُّ االْن�صِ

اِن  َناُف��ُر: َدْفــُع اأَلْجَســاِم َبْعِضَهــا َبْعًضــا. الُقْطبــاِن اْلَجُنوبِيَّ التَّ
َمالِيَّاِن. لِِمْغَناِطيَسْيِن َيَتناَفراِن، َوَكَذلَِك الُقْطَباِن الشَّ

ج
ج

�ش

�ش

ِة َأْو َشْكِلَها. ِعْنَدما َنْطِوي  ٌل ِفي َحْجِم اْلَمادَّ : َتَحوُّ ُر اْلِفيزَياِئيُّ َغيُّ التَّ
ا. ًرا ِفيزَيائِيًّ َة َفإِنَّنا ُنْحِدُث َتَغيُّ اْلَمادَّ

ٌر  ٍة ُمْخَتِلَفٍة. َقْلُي اْلَبْيَضِة َتَغيُّ ِة إَِلى َمادَّ ُل اْلَمادَّ : َتَحوُّ ُر اْلِكيمَياِئيُّ َغيُّ التَّ
. ِكيمَيائِيٌّ

ائِِل إِلى َغاٍز. ُل السَّ ُر: َتَحوُّ َبخُّ َالتَّ

ْجَساِم َبعِضَها لَِبْعٍض.  َجاُذُب: َسْحُب اأْلَ َالتَّ جج �ش�ش
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َطَلحاُت الُم�صْ

ُة  يَّ ٌة َتْأُخُذ َشــْكَل اْلِوَعاِء الَِّذي ُتوَجُد فيــِه، َوَلَها َخاصِّ ال�ّس��اِئُل: َمادَّ
االْنِسَياِب. الَماُء َسائٌِل. 

َباَحِة َمْمُلوٌء  َز الَِّذي ُتوَجُد ِفيِه. َطْوُق السِّ ٌة َتْنَتِشُر لَِتْمأَل اْلَحيِّ اْلَغاُز: َمادَّ
بِاْلَغاِز.

ْمُس  اَقِة َيْجَعُل اأَلْجَساَم َأْدفَأ. الشَّ اْلَح��َراَرُة: َشْكٌل ِمَن َأْشــَكاِل الطَّ
َنا بِاْلَحَراَرِة. َتُمدُّ

اِئ��َرُة اْلَكْهَرَباِئيَُّة: َمَســاٌر تْنَتِقُل ِفيِه اْلَكْهَرَباُء. ُيِضيُء اْلِمْصَباُح  الدَّ
ٍة ُمْغَلقٍة. ِعْنَد َوْصِلِه بِاأَلْسالِك ِفي َدائَِرٍة َكْهَربائِيَّ

يِء. درجة الحرارة : ِمْقَياس لَِمَدى ُسُخوَنِة َأو ُبُروَدِة الشَّ

ِقَياُس  ُيْمِكُنَك  ُة.  اْلَمادَّ َتْشَغُلُه  )َمَكاٌن(  ٌز  َحيِّ ُهَو  اْلَحْجُم  اْلَحْجُم: 
ٍج.  ائِِل بِاْستِْخَداِم َكْأٍس ُمْدرَّ َحْجِم السَّ

ٌة َتْجِذُب اأَلْرُض بَِها اأَلْجَساَم إَلْيَها. الَجاِذِبيَُّة: ُقوَّ
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َطَلحاُت الُم�صْ

113َطَلَحاُت املُ�صْ

َة َجذِب  ُقْطًب��ا اْلِمْغَناِطي���َس: َطَرًفــا اْلِمْغَناِطيَس، َحيُث َتُكــوُن ُقوَّ
اْلِمْغَناِطيِس ِعنِدَها َأْكَبَر َما ُيْمِكُن. 

ِمْن  ا  ِجدًّ َصِغيِرٌة  أْجَزاُء  ُتْنتُِجُه  اَقِة  الطَّ ِمْن  َنْوٌع  اِكَنُة:  ال�صَّ َاْلَكْهَرَباُء 
ِة. اْلَمادَّ

َأْن  ُدوَن  ُبْعٍد  َعْن  ْجَساِم  اأْْلَ ِفي  ُر  ُتَؤثِّ ُقَوى  اْلِمْغَناِطي�ِصيََّة:  َة  اْلُقوَّ
ُتاََلِمُسَها.

َة  ُر اْلَحاَلــَة اْلَحَرِكيَّ ٌر ُيَغيِّ ا أنَّها َســْحٌب أو َدْفــٌع َوِهَي ُمَؤثِّ ُة: إِمَّ َاْلُق��وَّ
لِْلِجْسم.

ْلَبة: مادة لها شكل محدد خاص بها. ة ال�صَّ الَمادَّ

ُك ِفي َمَساٍر ُمَعيٍَّن.  اَقِة َيَتَحرَّ َكُة: َشْكٌل ِمْن  َأْشَكاِل الطَّ اْلَكْهَرباُء اْلُمَتَحرِّ
َكَة. َنا َنْسَتْخِدُم اْلَكْهَرَباَء اْلُمَتَحرِّ ِعْنَدما َنْسَتْخِدُم ِمْحَمَصَة اْلُخْبِز َفإنَّ

ِة َجْذِب اأْْلْرِض لِْلِجْسِم. الوزن: ِمْقَداُر ُقوَّ

ٌة ُتْنتُِج َحَراَرًة ِعْنَدما َتْحَتِرُق. ُيَعدُّ اْلَخَشُب َوُقوًدا. اْلَوُقوُد: مادَّ






