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بسم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة
انطالًقا من إيمان المملكة األردنّية الهاشمّية الراسخ بأهمّية تنمية قدرات اإلنسان 
األردنّي، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطنّي لتطوير المناهج، بالتعاون مع 
للطلبة  لتكون معينًا  الدراسّية وتطويرها،  المناهج  إلى تحديث  التربية والتعليم،  وزارة 

على االرتقاء بمستواهم المعرفّي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقّدمة.

ُيَعدُّ كتـاب العلوم للّصّف الثاني واحًدا من سلسلـة كتب العلوم التي ُتْعنى بتنميـة 
الحياتّيـة  المفاهيم  ودمج  المشكالت،  وَحـلِّ  التفكير  ومهارات  العلمّيـة،  المفاهيم 
والمفاهيم العابرة للمواد الدراسّية، واإلفادة من الخبرات الوطنّية في عمليات اإلعداد 
الوطنّية  القيم  مع  انسجامها  لضمان  عالميًّا؛  الُمتََّبعة  الطرائق  أفضل  وفق  والتأليف 

الراسخة، وتلبيتها لحاجات أبنائنا الطلبة والمعلِّمين.

النظرّيـة  من  المنبثقـة  الخماسيـة  التعلُّم  دورة  اعُتِمدت  فقد  ذلك،  على  وتأسيًسا 
مراحلها  وتتمثَّل  التعليمّية،  التعلُّمّية  العملية  في  األكبر  الدور  الطلبة  تمنح  التي  البنائّية 
ع. اعُتِمد أيًضا في هذا  في التهيئة، واالستكشاف، والشرح والتفسير، والتقويم، والتوسُّ
الكتاب منحى STEAM في التعليم الذي ُيستعَمل لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

عة. واألدب والرياضّيات في أنشطة الكتاب المتنوِّ

العلم، مـن مثـل:  العلمّي، وعملّيات  الكتاب مهارات االستقصـاء  ز محتـوى  ُيعزِّ
المالحظة، والتصنيف، والترتيب والتسلُسل، والمقارنة، والقياس، والتوقُّع، والتواصل. 
وَحلِّ  التفكير  مهارات  وُتنّمي  الفردّية،  الفروق  تراعي  عة  متنوِّ أسئلة  ن  يتضمَّ وهو 
ل إلى النتائج باستخدام  المشكالت، فضاًل عن توظيف خطوات الطريقة العلمّية في التوصُّ

مهارة المالحظة، وجمع البيانات وتدوينها.



يحتوي الجزء الثاني من الكتاب على ثالث وحدات، هي: جسم اإلنسان وصحته، 
ة. وتشتمل كل وحدة على أسئلة تثير التفكير، وأخرى ُتحاكي  والصوت والضوء، والمادَّ

ْولّية. أسئلة االختبارات الدَّ

وقد ُألِحَق بالكتاب كتاب األنشطة والتمارين، إْذ يحتوي على التجارب واألنشطة 
الواردة في كتاب الطالب جميعها ، وتهدف إلى تطوير مهارات االستقصاء العلمّي لدى 

الطلبة، وتنمية االتجاهات اإليجابّية لديهم نحو العلم والعلماء.

ل أْن ُيسِهم في  م الطبعة األولى )التجريبّية( من هذا الكتاب، فإّنا نؤمِّ ونحن إذ ُنقدِّ
تحقيق األهداف والغايات النهائّية لبناء شخصّية الُمتعلِّم، وتنمية اتجاهات ُحبِّ التعلُّم 
ومهارات التعلُّم المستمر، فضاًل عن تحسين الكتاب؛ بإضافة الجديد إلى المحتوى، 

واألخذ بمالحظات المعلِّمين، وإثراء أنشطته المتنوعة.

والله ولي التوفيق

المركز الوطني لتطوير المناهج



تُهُ ْنساِن َوِصحَّ تُهُ ِجْسُم اْلِ ْنساِن َوِصحَّ  ِجْسُم اْلِ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

4اْلَوْحَدُة

ْنساَن َأْعضاًء ُمْخَتلَِفًة ُتساِعُدُه َعلى اْلَعْيِش. َوَهَب الّلُه ُسْبحاَنُه َوَتعالى اْلِ
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ْنساِن. ُل: َأْعضاُء ِجْسِم اْلِ ْرُس اأْلَوَّ الدَّ

يَّـُة. حِّ ْرُس الّثاني: اْلعاداُت الصِّ الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

ُن ِجْسمي؟ َوَكْيَف أُحافِظُ َعلَْيِه؟ ِممَّ يَتََكوَّ
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الَمِة: َأْغِسُل َيَديَّ َجيًِّدا َبْعَد ااِلْنتِهاِء ِمَن النَّشاِط. إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ْنساِن  ُص َنموَذَج ِجْسم اإْلِ ُأالِحُظ: َأَتَفحَّ  1

َف  ٍة؛ أِلََتَعرَّ اْلَموجوَد في ُمْخَتَبر اْلَمْدَرَسِة بِِدقَّ
َأْجزاَءُه اْلُمْخَتِلَفَة.

ْنساِن ُمْسَتعينًا بِالنَّموَذِج  ُأَصنُِّف َأْجزاَء ِجْسِم اإْلِ  2

َحَسَب َمْوِقِعها.

ُم  ُم َنموَذًجا: َأْسَتْخِدُم اْلَمْعجوَن، َوُأَصمِّ ُأَصمِّ  3

َنموَذًجا لِْلَْعضاِء َكما َتْبدو في النَّموَذِج اْلجاِهِز.

ريِط الاّلِصِق. ْمُتها َعلى َمريوِل اْلَمْطَبِخ بِاْستِْخداِم الشَّ تي َصمَّ ُأَثبُِّت اأْلَْعضاَء الَّ  4

َأَتواَصُل: َأْعِرُض َتْصميمي َعلى ُزَمالئي.  5

َأْطَرُح َتساُؤالٍت: َأْرَتدي اْلَمْريوَل َأماَم ُزَمالئي، َوَأْطَرُح اأْلَْسِئَلَة اآْلتَِيَة:  6

يَُّة هِذِه اأْلَْجزاِء؟ ما َأَهمِّ  
ِة ِجْسمي؟   َكْيَف ُأحافُِظ َعلى ِصحَّ  

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

َتْصميُم َنموَذٍج: بِناُء َنموَذٍج لَِتْسهيِل ِدراَسِة اْلَمفاهيِم اْلِعْلِميَِّة اْلُمْرَتبَِطِة بَِأْعضاِء 
ْنساِن. ِجْسِم اإْلِ

ماذا في الّداِخِل؟

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ْنساِن َمْريوُل َمْطَبٍخَنموَذٌج لِِجْسِم اإْلِ

َمْعجوٌنَشريٌط الِصٌق
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ما اْلُعْضُو؟

َوظيَفٌة  َلُه  اْلِجْسمِ  في  ُجْزٌء   Organ اْلُعْضُو 
ٍة  ْنساِن ِمْن َأْعضاٍء ِعدَّ اإْلِ ُن ِجْسُم  َيَتَكوَّ َدٌة.  ُمَحدَّ

نُُه ِمْن َأداِء َوظاِئِفِه َواْلَبقاِء َحيًّا. ُتَمكِّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

يتكّوُن ِجسُم اإِلْنساِن ِمن َأْعضاٍء 
ُتساِعُدُه َعلى اْلَعْيِش.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Organ اْلُعْضُو
Sense Organs ِّس َأْعضاُء اْلِ

Five Senses اْلَواسُّ اْلَْمُس
Internal Organs َأْعضاٌء داِخِليٌَّة

1 ْرُس ْرُسالدَّ َأْعضاُء ِجْسمِ اَأْعضاُء ِجْسمِ اإِْْلْنساِن إِلْنساِن الدَّ
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ْسِم، َوُيساِعُد  َفَأنا َأْسَتْعِمُل َيدي في َأْثناِء َتناُوِل الطَّعاِم، َواْلِكتاَبِة، َوااْلْستِْحماِم، َوالرَّ
ْبهاُم َعلى إِْتقاِن اأْلَْعماِل اْلُمْخَتِلَفِة. اإْلِ

ْبهاُم اإْلِ

ْنساِن؟ يَُّة َأْعضاِء ِجْسِم اإْلِ ُق: ما َأَهمِّ  َأَتَحقَّ

َأّما َقَدمي َفبِها َأْمشي َوَأْرُكُض َوَأْرُكُل اْلُكَرَة.

11



ُخُطواُت اْلَعَمِل
َوَأَضُعها  اْلَمْطلوَبَة  اْلَموادَّ  ُر  ُأَحضِّ  1

َعلى الّطاِوَلِة َأمامي.
ريَط اأْلَْسَوَد َعلى َعْيني. َأَضُع الشَّ  2

ُب: َيْضَغُط َأَحُد ُزَمالئي بِاْلِمْمحاِة  ُأَجرِّ  3
)َوْجهي،  ِجْسمي  َأْجزاِء  َأَحِد  َعلى 

َكتِفي، َقَدمي(.
الَّذي  اْلُجْزِء  اْسَم  َأْكُتُب  ُل:  ُأَسجِّ  4
ْغِط َعَلْيِه َعلى اْلَوَرَقِة. َأْحَسْسُت بِالضَّ

تي َعلى الّطاِوَلِة   ُأَصنُِّف: َأْلِمُس اْلَموادَّ الَّ  5
َوُأصنُِّفها إِلى َموادَّ َخِشنٍة َوَموادَّ ناِعَمٍة.

َعْن  اْلَمْسؤوُل  اْلُعْضُو  ما  َأْسَتنْتُِج:    6
ِة اْلَلمِس؟ حاسَّ

ْمِس؟ ما ُعْضُو اللَّ َنشاٌط َأْعضاُء اْلِحسِّ
َأْعضاُء اْلِحسِّ Sense Organs  َمْسؤوَلٌة 
َعِن اْلَحواسِّ اْلَخْمِس Five Senses  َوبِها 
ُف اأْلَْشياَء، َفَأنا ُأْبِصُر اأْلَْشياَء بَِعْيني،  َنَتَعرَّ
واِئَح  الرَّ َوَأُشمُّ  بِِلساني،  الطَّعاَم  ُق  َوَأَتَذوَّ
ُف  بَِأْنفي، َوَأْسَمُع اأْلَْصواَت بُِأُذني، َوَأَتَعرَّ
َمْلَمَس اأْلَْشياِء بِِجْلدي، ُتساِعُدني َأْعضاُء 

ِف اْلعاَلِم.  اْلِحسِّ َعلى َتَعرُّ

َأْعضاُء اْلِحسِّ اْلَخْمسُة.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت
َقَلٌم، َوِمْمحاٌة، وَشــريٌط َأْسَوُد، وَحَجٌر َصغيٌر،  َوَرَقٌة، َوَ

 . ٌب َخَشبِيٌّ وِمْســطرٌة، وَوَرُق َصنَْفَرٍة، وُمَكعَّ
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َأْعضاٌء داِخلِيٌَّة
ماُغ الَّذي ُينَظُِّم َجميَع  توَجُد في ِجْسمي َأْعضاٌء داِخلِيٌَّة Internal Organs ِمنْها الدِّ
ُم في َعَمِل َجميِع اأْلَْعضاِء، َواْلَقْلُب الَّذي َيْعَمُل َعلى َضخِّ  تي َأقوُم بِها، َوَيَتَحكَّ اأْلَْفعاِل الَّ
َهْضِم  َعلى  َواْلَمِعَدُة  ِس،  التَّنَفُّ َعلى  َئتاِن  الرِّ َوُتساِعُدني  ِجْسمي،  َأْجزاِء  َجميِع  إِلى  ِم  الدَّ

الطَّعاِم الَّذي َأَتناَوُلُه .

ْنساِن اأْلَْعضاُء الّداِخِليَُّة في ِجْسِم اإْلِ

َة اْلَبَصِر في إِْنجاِز َأْعمالِِه؟ تي َيْسَتْخِدُمها إْنساٌن َفَقَد حاسَّ ُق: ما اْلَحواسُّ الَّ  َأَتَحقَّ
13



ْنساِن؟ ئيَسُة: ما َأْعضاُء ِجْسِم اإْلِ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفـاهيـُم َواْلُمْصَطَلحـاُت: َأِصـُل   2
تي  بَِخـطٍّ َبْيـَن اْلُمْفَرَدِة َوالّصـوَرِة الَّ

َتُدلُّ َعَلْيها:

َبْيَن اْلُعْضَوْيـِن في  ُأقـاِرُن  َأْسَتنْتُِج:   3
كِل اْلُمجاِوِر ِمْن َحْيُث اْلَوظيَفُة. الشَّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َأنَّ   إاِّل  َجميِعها؛  اْلِجْسِم  بَِأْعضاِء  التَّْدخيُن  ُيِضرُّ 
ًرا. ُأشاِرُك ُزَمالئي في َتْصميِم  َئَة َأْكَثُر اأْلَْعضاِء تضرُّ الرِّ
يَِّة ااْلْبتِعاِد َعِن التَّْدخيِن،  َنٍة؛ لِلتَّْوِعَيِة بَِأَهمِّ بِطاقاٍت ُمَلوَّ

ْعالناِت في َمْدَرَستي. َوُأْلِصُقها َعلى َلْوَحِة اإْلِ

َأكُتُب بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي 
ماِغ  الدِّ يَّـَة  َأَهمِّ ُح  ُتَوضِّ ُجْمَلًة 

لِْلِْنساِن.

َأْعضاُء اْلِحسِّ
Senses Organs 

َأْعضاٌء داِخلِيٌَّة
Internal Organs 

تي اْسَتْخَدَمْتها  ـُع: مـا اأْلَْعضـاُء الَّ َأَتَوقَّ  4
ْفَلُة ِعنَْد َتناُولِها َطعاَمها؟ الطِّ

ُن َعـَدَد  َأْسَتْخـِدُم اأْلَْرقـاَم: ُأَدوِّ  5
اأْلَْعضاِء في ِجْسمي في اْلَجْدَوِل.

َمَعَمَع َمَعَمَعالُمْجتََمِعالُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم اللُّغِةاللُّغِةاْلُعلوُماْلُعلوُم

اْلَعَدُداْلُعْضُو
ُأُذٌن

َقْلٌب
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ْرُس ْرُسالدَّ ُةالدَّ يَّ حِّ ُةاْلعاداُت الصِّ يَّ حِّ اْلعاداُت الصِّ 2

يَُّة اْلتي ُتْبقي اْلِجْسَم َقِويًّا؟ حِّ ما اْلعاداُت الصِّ

يَُّة Healthy Lifestyle ُسلوكاٌت  حِّ اْلعاداُت الصِّ
ٍة َجيَِّدٍة. ُتساِعُدنا َعلى َأْن َنْبقى بِِصحَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
يََّة  حِّ ْنساِن اْلعاداِت الصِّ باُع اإْلِ اتِّ
يف َحياتِِه ُيساِعُدُه َعىل َبقاِء ِجْسِمِه 

ا َمِْميًّا ِمَن اأْلَْمراِض. َقِويًّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Healthy Lifestyle يَّة عاداٌت ِصحِّ

Food ِغذاٌء
Healthy Food ٌّي ِغذاٌء ِصحِّ

 Unhealthy ٍّي ِغذاٌء َغْيُ ِصحِّ
Food
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َواْلَخْضراواِت   اْلَفواِكِه  َفَتناُوُل 
َيْحميني ِمَن اأْلَْمراِض.

يوِت َيُمدُّ ِجْسمي  هوِن َوالزُّ َتناُوُل الدُّ
تي َيْحتاُجها لِْلَحَرَكِة، وَأداِء  بِالّطاَقِة الَّ

اأْلَْعماِل اْلُمْخَتِلَفِة.

َواللُّحـوِم  َواْلَحليِب،  اْلَبْيِض  َتناُوُل  َأّما 
َواْلُبقولِّياِت َواأْلَْلباِن َوُمْشَتّقاتِها َفُيساِعُد 

َعلى ُنُموِّ ِجْسمي.

يِّ Healthy Food إِْذ َيْحتاُج ِجْسمي  حِّ يَِّة َتناُوُل اْلِغذاِء الصِّ حِّ َوِمَن اْلعاداِت الصِّ
ّياٍت كافَِيٍة ِمَن اْلماِء ِخالِل اْلَيْوِم. َعٍة ِمَن اْلِغذاِء، َوإِلى َكمِّ ّياٍت ُمْعَتِدَلٍة َوُمَتنَوِّ إِلى َكمِّ
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ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ِة َثالَثِة َأّياٍم في اْلَجْدَوِل. ُن ما َتناَوْلُتُه ِمْن َموادَّ ِغذاِئيٍَّة لُِمدَّ ُأَدوِّ  1

ْفطاُراْلَيْوُم َوَجباٌت َخفيَفٌةاْلَعشاُءاْلَغداُءاْلِ

ُأقاِرُن اْلَجْدَوَل الَّذي َأْعَدْدُتُه بَِجْدَوِل َزميلي.  2

؟ يٌّ َأْسَتنْتُِج: َهِل اْلِغذاُء الَّذي َأَتناَوُلُه ِغذاٌء ِصحِّ  3

؟ يٌّ َهْل ِغذائي الَّذي َأَتناَوُلُه ِصحِّ َنشاٌط

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

َقَلٌم

َوَرَقٌة

لَِجْعِل  َيْكفي  ال  َوْحَدُه  يِّ  حِّ الصِّ اْلِغذاِء  َتناُوُل 
ياَضَة اْلُمناِسَبـَة  ا؛ َفَيِجُب َأْن ُأماِرَس الرِّ ِجْسمي َقِويًّ
َوِجْسـمي  ـًة  َقِويَّ َعَضالتي  أِلَْجَعـَل  ُمنَْتَظٍم  بَِشْكٍل 

ياَضُة في ُنُموِّ ِجْسمي. َنشيًطا، َوُتْسِهُم الرِّ

ياَضِة ُمماَرَسُة َأْنواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن الرِّ
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النَّْوُم باِكًرا ُيريُح اْلِجْسَم َوَيْجَعُلُه َأْكَثَر 
ـُة النَّْوِم فُتسـبُِّب ُفْقـداَن  َنشـاًطا، َأّمـا ِقـلَّ

ْعَف اْلعامَّ في اْلِجْسِم. التَّْركيـِز، والضَّ

يِّ حِّ اْلِغذاُء َغْيُر الصِّ
ِر  كَّ السُّ ِمَن  َكبيَرٍة  ّياٍت  َكمِّ َعلى   Unhealthy Food يِّ  حِّ الصِّ َغْيُر  اْلِغذاُء  َيْحَتوي 
ريَعُة. َوُيَسبُِّب  كاِكُر َواْلَوَجباُت السَّ يَِّة: السَّ حِّ هوِن، َوِمَن اأْلَْغِذَيِة َغْيِر الصِّ َواْلِمْلِح َوالدُّ

يًَّة، ِمنْها ِزياَدُة اْلَوْزِن. يِّ َُمْشِكالٍت ِصحِّ حِّ اْلِغذاُء َغْيُر الصَّ

يَِّة  حِّ ُق: َأْذُكُر َبْعَض اْلعاداِت الصِّ  َأَتَحقَّ
تي ُأماِرُسها. الَّ

ِمَن  َنْفسي  َأْحمي  َكْيَف  ُق:  َأَتَحقَّ  
ْمنَِة )اْلَوْزِن الّزاِئِد(؟  السُّ
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ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

َتْخَتِلُف َطبيَعُة اْلِغذاِء الَّذي َيَتناَوُلُه النّاُس 
ِمْن َبَلٍد َإلى آَخَر، ُأناِقُش ُزَمالئي في هذا 

ااِلْختاِلِف. 

اْلبيْتزا

اْلَمنَْسـُف
ٌة( سوشي )َمْأكوالٌت َبْحِريَّ

اْلَمْكبوُس
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باُعها لُِيْصبَِح ِجْسمي َقِويًّا؟ تي َيِجُب اتِّ يَُّة الَّ حِّ ئيَسُة: ما اْلعاداُت الصِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ   2

تي َتُدلُّ َعَلْيها: َبيَن اْلُمفَرَدِة َوالّصوَرِة الَّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يٌَّة عاداٌت ِصحِّ
Healthy Lifestyle

يٌّ ِغذاٌء ِصحِّ
Healthy Food

يٍّ ِغذاٌء َغْيُر ِصحِّ
Unhealthy Food

بُِشـْرِب  ُينَْصـُح  اأْلَْرقــاَم:  َأْسـَتْخِدُم   3
يَّـٍة كافَِيٍة ِمَن اْلمـاِء ِمْقداُرها َتْقريًبا  َكمِّ
7 َأْكـواٍب َيْوِميًّـا، َأْحُسـُب ِمْقـداَر ما 

َأْحتاُجـُه ِمـَن اْلمـاِء فـي َثالَثـِة َأّياٍم.

َمَعَمَع الُمْجتََمِعالُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم

ـٍة«؛ لَِتْشجيِع َطَلَبِة َمْدَرَستي َعلى  ُأشاِرُك ُزَمالئي في التَّْخطيِط لَِحْمَلـِة »لِنَْحيا بِِصحَّ
ْفطاِر، َوُشْرِب اْلَحليِب، َوالنَّْوِم باِكًرا. َضروَرِة َتناُوِل َوْجَبِة اإْلِ

َمَعَمَع ياِضيّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتالرِّ الرِّ

لوَن؟ فِّ  الّثاني َطَلَبَتها: َأيَّ َأْنواِع اْلِغذاِء ُتَفضِّ َمُة الصَّ َسَأَلْت ُمَعلِّ
َلَبِة، َوَرَسَمت َشْكاًل ُيَعبُِّر َعنْها. َمُة إِجاباِت الطَّ َلِت اْلُمَعلِّ َسجَّ

َلَبِة. ُلُه َأْغَلُب الطَّ ُد اْلِغذاَء الَّذي ُيَفضِّ ْكَل، ُثمَّ ُأَحدِّ ُل الشَّ َأَتَأمَّ
َلَبِة الذين ُيَفِضلوَن الَحلوياِت؟ بَِم َتنَصُح الطَّ

ُع اأْلَْطفاَل َعلى ُشْرِب اْلَحليِب، ُثمَّ ُأْلِصُقُه  ُم َمَع ُزَمالئي ُمْلَصًقا ُيَشجِّ َأَتواَصُل: ُأَصمِّ
 . فِّ في ُغْرَفِة الصَّ

لُحوٌمَحلَِويّاٌت َحليٌب َفواِكُه

َعَدُد اْلَطْفاِل
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0
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ُع ُعاْلِْثراُء والتََّوسُّ اْلِْثراُء والتََّوسُّ

ّييَن بَِأْطراٍف  َأَتواَصُل: َأْبَحُث َعْن َأْبطاٍل ُأْرُدنِّ
ِصناِعيٍَّة َحّققوا إِْنجازاٍت ِرياِضيًَّة، ُثمَّ ُأشاِرُك 

ُزَمالئي َنتاِئَج َبْحثي.

كِيَُّة  ناِعيَُّة الذَّ اأْلَْطراُف الصِّ

اْلَمْبتوَرِة َسواٌء  َبديَلًة َعِن اأْلَْطراِف  ِكيَُّة روبوتاٍت  ناِعيَُّة الذَّ ُتَعدُّ اأْلَْطراُف الصِّ
ماِغ ِمْثَل اأْلَْطراِف الطَّبيِعيَِّة؛  َأكاَنِت اأْلَْرُجَل َأِم اأْلَْذُرَع، َحْيُث َتْأُخُذ َأواِمَرها ِمَن الدِّ

اأْلَْمُر الَّذي ُيساِعُد َعلى َأداِء اْلَمهامِّ دوَن ُمساَعَدِة اآْلَخريَن. 

ناعيَِّة.  َق اأْلُْرُدنُّ إِْنجاًزا َكبيًرا في َمجاِل َتْصنيِع اأْلَطراِف الصِّ َوَلَقْد َحقَّ
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د

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

يُّ حِّ اْلِغذاُء الصِّ
  Healthy Food

اأْلَْعضاُء الّداِخِليَُّة
Internal Organs

Organ اْلُعْضُو

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

ًأْمَلُ اْلَفراَغ في ُكلِّ ِمَن اْلُجَمِل اْلتَِيِة بِاْلَكلَِمِة اْلُمناِسَبِة:  1
ْنساِن، ِمْثَل: اْلَقْلِب َواْلَكبِِد  توَجُد داِخَل ِجْسِم اإْلِ  

َوَغْيِرهما: ..........................

َدٌة: .......................... ُجْزٌء في اْلِجْسِم َلُه َوظيَفٌة ُمَحدَّ  

ًة: .......................... ًة َوِصحَّ ِغذاٌء َيْجَعُل َأْجساَمنا َأْكَثَر ُقوَّ  

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

ْفَلُة  تي َتْسَتْخِدُمها الطِّ ُأالِحُظ: َأْذُكُر اْلَحواسَّ الَّ  2
الّظاِهَرُة في الّصوَرِة.

. يَِّة  حِّ يَِّة  َو َتْحَت اْلعاَدِة َغْيِر الصِّ حِّ َأْسَتنْتُِج: َأْرُسُم َتْحَت اْلعاَدِة الصِّ  3
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د

َتفْكيٌر ناِقـٌد: َأْحَمُد ال َيَتناَوُل ُفطوَرُه َقْبَل َذهابِـِه إِلى اْلَمْدَرَسِة، َكْيَف َسُأْقنُِعـُه   4
بَِتناُوِل ُفطوِرِه؟

يٌَّة؟ لِماذا؟ ْخَصْيِن َلَدْيِه ُمْشِكَلٌة ِصحِّ ُع: َأيُّ الشَّ َأَتَوقَّ  5

حيَحِة لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلِجاَبِة الصَّ  6

َأَحُد اأْلَْعضاِء اآْلتَِيِة َيْهُضُم الطَّعاَم:  )1
اْلَمِعَدُة.    جـ  اْلَقْلُب.  ب  ماُغ.  الدِّ أ 

يًّا: َأَحُد اآْلتَِيِة ال ُيَعدُّ ِغذاًء ِصحِّ  )2
ُة.          اْلَمْشروباُت اْلغاِزيَّ جـ  اأْلَْلباُن.  ب  اْلَفواِكُه.  أ 

َأَحُد اآْلتَِيِة ُيَقلُِّل ِمْن َنشاطي:  )3
. يُّ حِّ اْلِغذاُء الصِّ جـ  ياَضِة.  ُمماَرَسُة الرِّ ب  ُة النَّْوِم.  ِقلَّ أ 

: ني بِالّطاَقِة َأْكَثَر ِعنَْد َتناُولِِهِ َأيُّ اأْلَْغِذَيِة اآْلتَِيِة َيُمدُّ  )4
اْلَحليُب. جـ  ْبَدُة.  الزُّ ب  التُّّفاُح.  أ 
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َتْقومُي اْلَداِء
ُم َبْرناَمًجا ِرياِضيًّا َيْوِميًّا ُأَصمِّ

، َوَأْسَتعيُن بُِمَعّلمي ِعنَْد اْلحاَجِة. الَمِة: َأْحَذُر ِعنَْد اْستِْخداِم اْلِمَقصِّ إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت 
 . َنٌة، الِصٌق، ِمَقصٌّ ُلها َأنا وُزَمالئي، بِطاقاٌت ُمَلوَّ ُصَوٌر أِلَْلعاٍب رياِضيٍَّة ُأَفضِّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
ياَضِة  َوَأْكُتُب ًتْحَت ُكلِّ صوَرٍة اْسَم الرِّ َنِة  اْلُمَلوَّ اْلبِطاقاِت  َوَر َعلى  ُأْلِصُق الصُّ  1

الّظاِهَرِة فيها.

ُم بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي َجْدَواًل ُيَبيُِّن َأْوقاًتا ُمْقَتَرَحًة لُِمماَرَسِة ُكلِّ ِرياَضٍة،  ُأَصمِّ  2
ُثمَّ ُأْلِصُق اْلبِطاقاِت في َمكانِها اْلُمناِسِب في اْلَجْدَوِل.

اْلَجْدَوِل  َتْعميُم  اْلُمْمِكِن  َوِمَن  اْلَجْدَوِل.  بَِتنْفيِذ  َوُزَمالئي  َأنا  َأْلَتِزُم  َأَتواَصُل:   3
ياِضّيوَن(. َعلى َلْوَحِة إِْعالناِت اْلَمْدَرَسِة َتْحَت ُعنْواِن: )َنْحُن الرِّ
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ْوُء ْوُت والضَّ ْوُءالصَّ ْوُت والضَّ الصَّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

5اْلَوْحَدُة

يٌَّة َكبيَرٌة في َحياتِنا. ْوِء َأَهمِّ ْوِت َوالضَّ لِلصَّ

25



ْوُت َوَخصائُِصُه. ُل: الصَّ ْرُس اْلَوَّ الدَّ

ـْوُء َوَمصاِدُرُه. ْرُس الّثاني: الضَّ الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

 ما الَّذي يَراهُ َويَْسَمُعهُ زائُِر َمدينَِة اْلَْلعاِب؟ 
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الَمِة: َأْسَتْخِدُم اْلِمْطَرَقَة بُِمساَعَدِة ُمَعلِّمي. إِْرشاداُت اْلَْمِن َو السَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:                  
ُب: ُأَثبُِّت َطَرَف اْلِمْسَطَرِة اْلباِلْستيِكيَِّة  ُأَجرِّ  1  

َعلى الّطاِوَلِة بَِيدي، َوَأْضَغُط َعلى َطَرفِها 
اْلُحرِّ إِلى اْلَْسَفِل بَِيدي اْلُْخرى.

2  ُأالِحُظ ما َيْحُدُث لِْلِمْسَطَرِة اْلباِلْستيِكيَِّة   
ِعنَْد َتْرِك َطْرفِها اْلَمْضغوِط لِْلَْسَفِل، 

ُل ُمالَحظاتي. َوُأَسجِّ

ناَنَة بِاْلِمْطَرَقِة  ْوَكَة الرَّ ُب: َأْضِرُب الشَّ ُأَجرِّ  3
ْوَكَة ِمْن ُأُذني، َهْل َأْسَمُع َصْوًتا؟ ُب الشَّ بِِرْفٍق، ُثمَّ ُأَقرِّ

ْوُت؟ َأْسَتنْتُِج: َكْيَف َينَْشُأ الصَّ  4

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

ُل فيها اْلَفْرُد إِلى َنتيَجٍة ُمَعيَّنٍَة. ْستِنْتاُج: َمهاَرٌة َعْقِليٌَّة َيَتَوصَّ ااْلِ

ْوُت؟ َكْيَف يَْنَشأُ الصَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ِمْطَرَقٌة

ِمْسَطَرٌة باِلْستيكِيٌَّة

َشْوَكٌة َرّناَنٌةطاِوَلٌة
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ْوُت؟ َكْيَف َينَْشُأ الصَّ
َنْسَمُع  َفنَْحُن  َحياتِنا؛  َكبيَرٌة في  يٌَّة  َأَهمِّ ْوِت  لِلصَّ

َعًة بَِوساَطِة ُأُذَنْينا. َأْصواًتا ُمَتنَوِّ

ْوُت Voice َنتيَجَة َحَرَكِة اْلِجْسِم َذهاًبا  َينَْشُأ الصَّ
Vibration؛  اْهتِزاًزا  اْلَحَرَكُة  هِذِه  َوُتْدعى  َوإِياًبا، 
َيْهَتزُّ  ُه  َفإِنَّ َمَثاًل  اْلعوِد  آَلِة  َمْشدوٍد في  َوَتٍر  َنْقِر  َفِعنَْد 
ُك إِلى َأْعلى َوإِلى َأْسـَفـَل َفُيْصـِدُر َصـْوًتا،  َوَيَتَحرَّ
ْوُت َنتيَجـَة  َوِعنْـَد النَّْفِخ ِفي آَلـِة النّاِي َيْصُدُر الصَّ

اْهتِزاِز اْلَهواِء.

1 ْرُس ْرُسالدَّ ْوُت َوَخصائُِصُهالدَّ ْوُت َوَخصائُِصُهالصَّ الصَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

اْهتِزاِز  َعِن  ْوُت  الصَّ َينَْشُأ 
َتِلُف اْلَْصواُت  اْلَْجساِم، َوَتْ

بِاْختاِلِف َمْصَدِرها.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

   Voice ْوُت الصَّ

Larynx ُاْلَحْنَجَرة

Vocal Cord ُّْوتِي اْلَحْبُل الصَّ

Vibration َنتيَجَة اِْهتِزاٌز ْوَت  الصَّ نْسَمُع 
اْهتِزاِز ِغشاِء َطْبَلِة اْلُُذِن. 

ْوُت  ُق: َكْيَف َينَْشُأ الصَّ َأَتَحقَّ  
في آَلِة الطُّبوِل اْلموسيِقيَِّة؟
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ْنساُن؟ ُم اْلِ ْوُت ِعنَْدما َيَتَكلَّ ُق: َكْيَف َينَْشُأ الصَّ  َأَتَحقَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل
أَضُع ِقْطَعَة اْلبولِْسَتريِن َعلى اْلِمنَْضَدِة،   1

ْكِل. َوُأَثبُِّت َعَلْيها َمساميَر َكما في الشَّ
َأْربُِط ُكلَّ ِمْسماَرْيِن ُمَتقابَِلْيِن بِِرباٍط َمّطاطِيٍّ بَِحْيُث َيكوُن َمْشدوًدا َجيًِّدا.  2

ُك عوَد اْلَخشِب َعلى اْلَْربَِطِة اْلَمّطاطِيَِّة بِِرْفٍق ذهاًبا وإياًبا. ُب: ُأَحرِّ ُأَجرِّ  3

ُأالِحُظ َحَرَكَة اْلَْربَِطِة اْلَمّطاطِيَِّة، ماذا َنَتَج َعنْها؟  4

ُأْلِصُق  ُثمَّ  َبْعِضها،  بِجانِِب  ًة  ُمَتراصَّ اْلماّصاِت  َأَضُع   5

َواْلَْسَفِل،  ِمَن اْلَْعلى  بِاْستِْخداِم َشريٍط الِصٍق  اْلماّصاِت 
ْكِل. ها بَِشْكٍل ماِئٍل َكما في الشَّ ُثمَّ َأُقصُّ

ُب: ُأْمِسُك آَلتي اْلموسيِقيََّة َكما َلْو ُكنُْت ُأْمِسُك َشطيَرًة  ُأَجرِّ  6

. ُثمَّ َأْنُفُخ في اْلَفَتحاِت دوَن َأْن َأْلَمَسها بَِشَفَتيَّ
َأْسَتنْتُِج: َكْيَف َتنَْشُأ َأْصواٌت ُمْخَتِلَفٌة ِمْن ُكلِّ آَلٍة؟  7

َة لُِتْصِدَر َصْوًتا. َأْصَنُع  آَلتي اْلموسيِقيَّ َنشاٌط

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ْنساِن؟ ْوُت ِعنَْد اْلِ َكْيَف َينَْشُأ الصَّ
َأْشُعُر  َحنَْجَريت  َعىل  بُِلْطٍف  َأْضَغُط  ِعنَْدما 
اْلَحنَْجَرُة  َتوي  َتْ اْلَكالِم.  َأْثناَء  َيَْتزُّ  َشْيًئا  َأنَّ 
ُكلٌّ  ُيَسّمى  َتْركيَبْيِ  َعىل  داِخِلها  يف   Larynx

.Vocal cord َّْوِت ِمنُْهام اْلَحْبَل الصَّ

ْوتِيَّْيِن ْوُت َعِن اْهتِزاِز اْلَحْبَلْيِن الصَّ َينَْشُأ الصَّ

َعٌة ِمَن اْلبولِْسَتريِن، َوَمساميُر، َوَأْربَِطٌة َمّطاطِيٌَّة، َوعوٌد  ِقْطَعٌة ُمَربَّ

. ، َو10 ِمْن ماّصاِت اْلَعصيِر، َوَشريٌط الِصٌق، َوِمَقصٌّ َخَشبِيٌّ
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ْوِت؟ ما َخصائُِص الصَّ

َتْخَتِلُف اْلَْصواُت بِاْختاِلِف َمصاِدِرها؛ لِذا َفاْلَْصواُت َتُدّلنُي َعلى اْلَشياِء. َفَمثاًل 
َعِن  َكبيَرٍة  اْهتِزازاٍت  َعِن  َتنُْتُج  تي  الَّ )اْلعالَِيَة(  اْلُمْرَتِفَعَة  اْلَْصواَت  ُأَميَِّز  َأْن  َأْستطيُع 

تي ًتنُْتُج َعِن اْهتِزازاٍت َصغيَرٍة.  اْلَْصواِت اْلُمنَْخِفَضِة الَّ

اّلِل َصْوًتا ُمْرَتِفًعا. ُيْحِدُث ماُء الشَّ

ُيْحِدُث ماُء النَّْهِر َصْوًتا ُمنَْخِفًضا.
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ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ْوِت، َوُأَصنُِّفها  َأْكُتُب قاِئَمًة بَِمصاِدِر الصَّ
إِلى َأْصواٍت َرفيَعٍة َوَأْصواٍت َغليَظٍة.

ِة َعـِن اْلَْصـواِت اْلَغليَظـِة، َوِمنْها  فيَعـَة، َوِمنْهـا َصـْوُت اْلِقطَّ  ُأَميِّـُز اْلَْصـواَت الرَّ
اْلَكْلِب. َصـْوُت 
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ِمنْها  ُأُذَنيَّ  ِة  بِِصحَّ َوَتُضرُّ  َسماُعها،  ُيْزِعُجني  )العالَِيِة(  اْلُمْرَتِفَعِة  اْلَْصواِت  َبْعُض 
َأْصواُت آالِت َحْفِر الّشاِرِع.

ُجُل واِقياٍت َعلى ُأُذَنْيِه؟ ُق: لِماذا َيَضُع الرَّ  َأَتَحقَّ
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ْوُت؟ ئيَسُة: َكْيَف َينَْشُأ الصَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن   2
تي َتُدلُّ َعَلْيها: اْلُمْفَرَدِة َوالّصوَرِة الَّ

ُع: في َأيِّ اْلحاَلَتْيِن ُيْصِدُر اْلباُب َصْوًتا  َأَتَوقَّ  3
إِْغالِقِه  ِعنَْد  َأْم  بِِرْفٍق  إِْغالِقِه  ُمْرَتِفًعا؟ِعنَْد 

ٍة؟ َولِماذا؟  بُِقوَّ

َتْفكيٌر ناِقٌد: لِماذا َيْهَتزُّ ِغشاُء َطْبَلِة ُأُذني ِعنَْدما َتُمرُّ شاِحنٌَة بُِقْربي؟  4

اِدِر َعنْها ِمَن اْلَْعلى  ْوِت الصَّ ُم ُصَوَر اْلَْشياِء بَِحَسِب الصَّ َأْسَتْخِدُم اْلَْرقاَم: ُأَرقِّ  5
َصْوًتا إِلى اْلَْخَفِض َصْوًتا:

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ْوُت الصَّ
Voice

اِْهتِزاٌز
Vibration

اْلَحنَْجَرُة
 Larynx

النُّْطِق  َة  حاسَّ في  ُر  ُتَؤثِّ تي  الَّ ْمِع  السَّ ِة  حاسَّ َضْعِف  ِمْن  اْلَْشخاِص  َبْعُض  ُيعاني 
اْلُُذِن  َسّماَعَة  َيْسَتْخِدموَن  لِذلَِك  اْلَكالَم؛  َيَتَعلَّموَن  الَّذيَن  اْلَْطفاِل  ِعنَْد  ًة  خاصَّ
ّماعاِت  يَِّة هِذِه السَّ ْنَتْرنِت َعْن َأَهمِّ بِّيََّة. َأْبَحُث بِالتَّعاُوِن َمَع والَِديَّ في َشَبَكِة اْلِ الطِّ

َوَأْنواِعها، ُثمَّ ُأشاِرُك ُزَمالئي النَّتاِئَج.

َمَعَمَع ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ الصِّ
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ْوِء يَُّة الضَّ َأَهمِّ

ْوُء Light َعلى ُرْؤَيِة اْلَْجساِم  ُيساِعُدنا الضَّ
ِمْن َحْولِنا، َوال ُيْمِكُن لِْلَعْيِن َأْن َترى اْلَْجساَم 

ِمْن دوِن َضْوٍء.

ْوِء اْلَساِسيَّ َعلى  ْمُس َمْصَدَر الضَّ ُتَعدُّ الشَّ
َسْطِح اْلَْرِض.

2 ْرُس ْرُسالدَّ ْوُء َوَمصاِدُرُهالدَّ ْوُء َوَمصاِدُرُهالضَّ الضَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

اْلَْشياِء.  ُرْؤَيِة  ِمْن  ْوُء  الضَّ نُنا  ُيَمكِّ
ْوِء. َتِلُف اْلَْجساُم يف َتْريِرها لِلضَّ َوَتْ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Light    ْوُء الضَّ
 Natural Source  ٌَّمْصَدٌر َطبيِعي
Artificial Source  ٌّمْصَدٌر ِصناِعي

  Transparent Object  ِجْسٌم َشّفاٌف
Opaque Object  ِجْسٌم ُمْعتٌِم

ْوِء في َحياتِنا؟    يَُّة الضَّ ُق: ما َأَهمِّ  َأَتَحقَّ

ْوِء اْلَساِسيَّ َعلى َسْطِح اْلَْرِض.   ْمُس َمْصَدَر الضَّ ُتَعدُّ الشَّ
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ْوِء؟ ما َمصاِدُر الضَّ
َوَلم  بْيَعِة،  الطَّ َأْصًل في  يوَجُد  الَّذي  ِمنْها  ُمْخَتِلَفٍة،  ِمْن َمصاِدَر  ْوِء  الضَّ َعلى  َنْحُصُل 
َوالنُّجوِم  ْمِس  الشَّ ِمْثَل:   Natural Source َطبيِعيًّا  َمْصَدًرا  َوُيَسّمى  ْنساُن،  اْلِ َيْصنَْعُه 
 Artificial Source ْنساُن، َوُيَسّمى َمْصَدًرا ِصناِعيًّا اْلُْخرى، َوِمنْها الَّذي َيْصنَُعُه اْلِ

ْمَعِة. ِمْثَل: اْلِمْصباِح َوالشَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت: ُصنْدوٌق ِمَن اْلَكْرتوِن َلُه ِغطاٌء، 
، ُلْعَبُة  ِمْصباٌح َيَدِويُّ

َأْطفاٍل َصغيَرٌة.
ُخُطواُت اْلَعَمِل

ُب: ُأْحِضُر ُصنْدوًقا َوَأْعَمُل ُثْقًبا في َأَحِد  ُأّجرِّ  1

َأْسَتطيُع النََّظَر ِمْن ِخاللِِه ُثمَّ  َجوانِبِِه؛ بَِحْيُث 
نْدوِق َوُأْغِلُقُه.  َأَضُع ُلْعَبَة اْلَْطفاِل داِخَل الصُّ
ْعَبَة؟ ُأالِحُظ: َأْنُظُر ِمْن ِخالِل الثُّْقِب، َهْل َأرى اللُّ  2

ُب: ُأْدِخُل اْلِمْصباَح اْلَيَدِويَّ َبْعَد إِضاَءتِِه  ُأَجرِّ  3

ُثمَّ  ْعَبِة،  اللُّ باِتِّجاِه  ُهُه  َوُأَوجِّ نْدوِق  الصُّ داِخَل 
نْدوَق، َوَأْنُظُر ِمْن ِخالِل الثُّْقِب، َهْل  ُأْغِلُق الصُّ

ْعَبَة اْلَن؟ َأرى اللُّ
ْوِء في اْلَماِكِن اْلُمْعتَِمِة؟ يَُّة َمصاِدِر الضَّ َأْسَتنْتُِج: ما َأَهمِّ  4

ْوِء.َنشاٌط ُة الضَّ يَّ َأَهمِّ

ْوِء  ـُق: إِذا اْنَقَطـَع التَّّيـاُر اْلَكْهَرباِئـيُّ َوَأنـا فـي اْلَمنْـِزِل، مـا َمصـاِدُر الضَّ َأَتَحقَّ  
تـي ُيْمِكنُنـي َأْن َأْسـَتْخِدَمها لُِرْؤَيـِة مـا َحْولـي؟ الَّ
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ّفاَفُة َواْلَْجساُم اْلُمْعتَِمُة اْلَْجساُم الشَّ
ْوُء  ْوِء ِمْن ِخاللِها، َفاْلِجْسُم الَّذي َينُْفُذ الضَّ َتْخَتِلُف اْلَْجساُم ِمْن َحْيُث ُمروُر الضَّ
جاُج َواْلماُء،  ِمْن ِخاللِِه ُيَسّمى ِجْسًما َشّفاًفا Transparent Object، َوِمثاُل ذلَِك: الزُّ
ْوُء ِمْن ِخاللِِه ُيَسّمى ِجْسًما ُمْعتًِما Opaque Object، َوِمثاُل  َواْلِجْسُم الَّذي ال َينُْفُذ الضَّ

ذلَِك: اْلَحديُد َواْلَخَشُب.

ْوُء ِمْن ِخاللِها. ُق: َأْذُكُر َأْشياَء ِمْن َحـْولي ُمْعتَِمـًة ال َينَْفُذ الضَّ َأَتَحقَّ  
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َتْغليٍف  َوَرُق   ، َخَشبِيٌّ َلْوٌح   ، ُزجاِجيٌّ َلْوٌح  َواْلََدواُت:  اْلَموادُّ 
. ، ِكتابي، ِقْطَعٌة ِمْن َرقاِئِق اْلََلِمنْيوِم، ِمْصباٌح َيَدِويٌّ باِلْستيِكيٌّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل
؟ جاِجيِّ ْوِح الزُّ ْوُء ِمْن ِخالِل اللَّ ُع: َهْل َينُْفُذ الضَّ َأَتَوقَّ  1

ُثمَّ  اْلحاِئِط،  إِلى  ُهُه  َوُأَوجِّ اْلَيَدِويَّ  اْلِمْصباَح  ُأضْيُء  ُب:  ُأَجرِّ  2

جاِج َأماَم اْلِمْصباِح. َأَضُع َلْوَح الزُّ
ُل ُمالَحظاتي. ْوِء إِلى اْلحاِئِط، ُأَسجِّ ُأالِحُظ ُوصوَل الضَّ  3

ُر اْلُخْطَوَتْيِن 2، 3 بِاْستِْخداِم اْلَموادِّ اْلُْخرى. ُأَطبُِّق: ُأَكرَّ  4

ْوِء ِمْن ِخاللِها. ُأَصنُِّف اْلَموادَّ تِْبًعا لُِمروِر الضَّ  5

ْوِء ِمْن ِخاللِها.َنشاٌط ْجساِم َوْفًقا لُِمروِر الضَّ ُف َأْنواَع اْلَ َأَتَعرَّ

ْوُءاْلَْجساُم ْوُءَينُْفُذ ِمنُْه الضَّ ال َينُْفُذ ِمنُْه الضَّ
َلْوٌح ُزجاِجيٌّ

َلْوٌح َخَشبِيٌّ

َوَرُق َتْغليٍف باِلْستيِكيٌّ

ِكتايب

ِقْطَعٌة ِمْن َرقاِئِق اْلََلِنْيوِم
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ْوِء ِمْن َحْولي.  ُد َمصاِدَر الضَّ ئيَسُة: ُأَعدِّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحـاُت: َأِصُل   2
تي  بَِخطٍّ َبْيَن اْلُمْفَرَدِة َوالّصوَرِة الَّ

َتُدلُّ َعَلْيها : 

جاُج  َبُب َوالنَّتيَجُة: لِماذا ُيَعدُّ الزُّ السَّ  3
ُمناِسًبا لُِصنِْع النَّوافِِذ؟

ُم َتْجِرَبًة  َد؟ ُأَصمِّ َأْسَتنْتُِج: اْلماُء َشّفاٌف ال َلْوَن َلُه، َفَهْل َيْبقى اْلماُء َشّفاًفا إِذا َتَجمَّ  4
ؤاِل.  لِْلِجاَبِة َعِن السُّ

ْوِء َحراَرًة َأْيًضا؟ َأْذُكُر َأْمثَِلًة َتْدَعُم إِجاَبتي. ُد َمصاِدُر الضَّ َتْفكيٌر ناِقٌد: َهْل ُتَولِّ  5

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ِجْسٌم َشّفاٌف
  Transparent Object

ِجْسٌم ُمْعتٌِم
Opague Object

َمْصَدُر َضوٍء 
 Light source

ِمـْن  ْيـِل  اللَّ فـي  ْؤَيـَة  الرُّ َأْسـَتطيُع  ال 
دوِن َضـْوٍء، إاِّل َأنَّ ُهنـاَك َحَيوانـاٍت 
بِاْسـتِْخداِم  َأْبَحـُث  ذلِـَك،  َتْسـَتطيُع 
َمصـاِدِر اْلَمْعلومـاِت َعـْن َحَيواناٍت 
ْيِل، َوُأناِقُشـها  ْؤَيَة في اللَّ َتْسـَتطيُع الرُّ

ُزَمالئي. َمـَع 

َوِر َعَدَد اْلَموادِّ  ُيَبيُِّن التَّْمثيُل الّتالي بِالصُّ
ّفاَفِة داِخَل ُغْرَفتي: اْلُمْعتَِمِة َوالشَّ

َعِن  اْلُمْعتَِمِة  اْلَْجساِم  َعَدُد  َيزيُد  َكْم 
ّفاَفِة؟  اْلَْجساِم الشَّ

َمَعَمَع اْلبيئَِةاْلبيئَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم

َعَدُد اْلَْجساِم 

اْلُمْعتَِمِة

ّفاَفِة الشَّ

. َتْيِ ( ُتَثُِّل مادَّ اْلِْفتاُح: ُكلُّ )

َمَعَمَع ياِضيّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتالرِّ الرِّ 
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ُة  اْلُمضيئاُت اْلَحَيِويَّ

ْوِء بِنَْفِسها َوهَي ُتَعدُّ َمْصَدًرا َطبيِعيًّا لِْلِضاَءِة.  كاِئناٌت َحيٌَّة قاِدَرٌة َعلى إِْنتاِج الضَّ

َأْنواِع  َبْعُض  ِمنْها  اْلُمحيطاِت،  َأْعماِق  في  ِة  اْلَحَيِويَّ اْلُمضيئاِت  ُمْعَظُم  توَجُد 
ِمنْها  اْليابَِسِة،  َعلى  َتعيُش  اْلُمضيئاِت  َبْعُض  َوُهناَك  اْلَبْحِر،  َوَقناديِل  اْلَْسماِك 

اْلَحَشراُت اْلُمضيَئُة.

كاَن النَّاُس َقديًما َيْصطادوَن اْلُمضيئاِت َكبيَرَة اْلَحْجِم َوَيْحَتِفظوَن بِها في َأْقفاِص 
ِلضاَءِة ُظْلَمِة َلياليِهْم.

ُسْبحاَنُه  اّللِه  َخْلِق  َعجاِئِب  إِْحدى  ْوِء  الضَّ إِْنتاِج  َعلى  اْلكاِئناِت  هِذِه  ُقْدَرُة  ُتَعدُّ 
َوَتعالى في الطَّبيَعِة.

ِة، بِاْستِْخداِم َمصاِدِر اْلَمْعلوماِت  َأَتواَصُل: َأْبَحُث َعْن َأْمثَِلٍة ُأْخرى لِْلُمضيئاِت اْلَحَيِويَّ
اْلُمَتوافَِرِة، َوُأناِقُشها َمَع ُزَمالئي.

ُع ُعاْلِْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ
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اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

َأْكُتُب اْلَمْفهوَم الُمناِسَب  في ُكلِّ َفراٍغ ِمّما َيْأتي:  1

ْوتِيَُّةَمصاِدُر ِصناِعيٌَّةَمصاِدُر َطبيِعيٌَّة ْمُساْلَْحباُل الصَّ ْوُتَأْجساٌم َشّفاَفٌةالشَّ الصَّ

َينَْشُأ ِمَن اْهتِزاِز اْلَْجساِم: .........................  

ئيَس َعلى اْلَْرِض: ......................... ْوِء الرَّ ُتَعدُّ َمْصَدَر الضَّ  

ْوُء ِمْن ِخاللِها: ......................... تي َيُمرُّ الضَّ اْلَْجساُم الَّ  

ْنساُن: ......................... بْيَعِة، َوَلم َيْصنَْعها اْلِ تي توَجُد َأْصاًل في الطَّ ْوِء الَّ َمصاِدُر الضَّ  

ْوِء: .........................  ُدنا بِالضَّ ْنساِن ُتَزوِّ َمصاِدُر ِمْن ُصنِْع اْلِ  

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ

ْيِء الَّذي ُيْصِدُر َصْوًتا َوَضْوًءا َمًعا: َأَضُع إِشاَرَة  )  ( َتْحَت صوَرِة الشَّ  2

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة
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ُأَصنُِّف في اْلَجْدَوِل اْلَْصواَت اْلتَِيَة إِلى َرفيٍع َوَغليٍظ:  3

اْلُعْصفوِر/  َصْوُت  الطَّْبِل/  َصْوُت 
اْلَمْرَأِة/  َصْوُت  اْلِمْطَرَقِة/  َصْوُت 

َصْوُت َجَرُس اْلَمْدَرَسِة.

ْوُت اْلُمْرَتِفُع )اْلعالي(؟ َأِصُف: َكْيَف َيْحُدُث الصَّ  4

ٍة َشّفاَفٍة:   ٍة ُمْعتَِمٍة َومادَّ ُأَصنُِّف اْلَموادَّ اْلتَِيَة إِلى مادَّ  5

واِء في ُعَلٍب َكْرتونِيٍَّة؟ َتْفكيٌر ناِقٌد: لِماذا توَضُع ُزجاجاُت الدَّ  6

حيَحِة لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلِجاَبِة الصَّ  7

ْوِء: َأَحُد اْلتَِيِة َمْصَدٌر َطبيِعيٌّ لِلضَّ  )1
ْمَعُة.  الشَّ جـ  اْلفانوُس.  ب  النُّجوُم.  أ 

ْوُء ِمْن ِخاللِِه: َأَحُد اْلتَِيِة َينُْفُذ الضَّ  )2
اْلحاِئُط. جـ  اْلَخَشُب.  ب  اْلَهواُء.  أ 

ِمَن اْلَْمثَِلِة َعلى اْلَموادِّ اْلُمْعتَِمِة:  )3
الاّلِصُق الّشّفاُف. جـ  اْلَخَشُب.  ب  جاُج.  الزُّ أ 

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

َصْوٌت َغليٌظَصْوٌت َرفيٌع
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لوكاِت اْلتَِيِة بَِوْصِف ُكلٍّ ِمنْها بِِعباَرِة: ُسلْوٌك َصحيٌح،  ُأْصِدُر ُحْكًما َعلى السُّ  8  
َأْو ُسلْوٌك َغْيُر َصحيٍح.

ّياَرِة في َأيِّ َمكاٍن َوِمْن دوِن َسَبٍب. ....................... َيْسَتْخِدُم رامي زاموَر السَّ  
َتَضُع ساَرُة َيَدها َعلى َشْمَعٍة ُمضيَئٍة. .......................  

ُتضْيُء َمْريُم ُغْرَفَتها اْلُمْشِمَسَة في َأْثناِء النَّهاِر. .......................  
َيَضُع َأْحَمُد واِقياِت ُأُذٍن في َأْثناِء َعَمِلِه في َحْفِر اْلَْنفاِق. .......................  

َتْقومُي اْلَداِء

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

ْوَت في َمنِْزلي. ْوَء َوالصَّ َأْسَتْكِشُف الضَّ

ُلها، ُثمًّ ُأَصنُِّفها إِلى: ُأالِحُظ اْلَْجساَم اْلَمْوجوَدَة في َمنَْزلي َوُأَسجِّ
َأْجساٍم ُتْصِدُر َأْصواًتا.   َأْجساٍم ُتْصِدُر َضْوًءا.  

ْلُت إَِلْيِه. َأَتواَصُل: ُأشاِرُك ُزَمالئي في اْلَمْدَرَسِة ما َتَوصَّ
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ةُ  اْلمادَّةُ اْلمادَّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

6اْلَوْحَدُة

َتْخَتلُِف اْلَموادُّ ِمْن َحْولِنا في َخصائِصها َواْستِْخداماتِها.
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ُة َوَخصائُِصها. ُل: اْلمادَّ ْرُس اْلَوَّ الدَّ

الُتها. ِة َوَتَحوُّ ْرُس الّثاني: حاالُت اْلمادَّ الدَّ

ُة َوالّطاَقُة. ْرُس الّثالُِث: اْلمادَّ الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

ُ أَتََهيَّأ

أَِصُف ما أَراهُ في الّصوَرِة.
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الَمِة: َأْغِسُل َيَديَّ َجيًِّدا َبْعَد اِلْنتِهاِء ِمَن النَّشاِط. إِْرشاداُت اْلَْمِن َوالسَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َأْبَرَز  َأِصُف  ُثمَّ  َجيًِّدا  اْلَموادَّ  ُص  ًأَتَفحَّ  1

َخصاِئِصها: ِمْثَل َلْونِها، َوَشْكِلها، َوَمْلَمِسها.

اْلَمّطاطِيََّة  ْعِر  الشَّ َرْبَطَة  ُأْمِسُك  ُب:  ُأَجرِّ  2

اْلُْخرى،  بَِيِدَي  َطَرَفها  َوَأْسَحُب  بَِيدي 
ُن ُمالَحظاتي. ُألِحُظ ما َيْحُدُث َلها، َوُأَدوِّ

ُن  ُر اْلُخْطَوَة )2( بِاْستِْخداِم اْلَخْيِط، َوُأَدوِّ ُأَكرِّ  3

ُمالَحظاتي.

َة اْلَعصيِر ِمَن اْلُمنَْتَصِف َوُألِحُظ ما َيْحُدُث َلها. ُب: َأْثني ماصَّ ُأَجرِّ  4

ُن ُمالَحظاتي. ُر اْلُخْطَوَة )4( بِاْستِْخداِم عوِد َتنْظيِف اْلَْسناِن، َوُأَدوِّ ُأَكرِّ  5

ُع: ماذا َسَيْحُدُث إِذا  َأَتَوقَّ جاِجيََّة، ُثمَّ  ُص اْلَمْقَلَمَة اْلُقماِشيََّة َواْلَكْأَس الزُّ َأَتَفحَّ  6

جاِج؟ كاَنِت اْلَكْأُس َمْصنوَعًة ِمَن اْلُقماِش َواْلَمْقَلَمُة ِمَن الزُّ

ِة َواْستِْخداماتِها؟ َأْسَتنْتُِج: َهْل ُهناَك َعالَقٌة َبْيَن َخصاِئِص اْلمادَّ  7

ْلُت إَِلْيها. تي َتَوصَّ َأَتواَصُل: ُأناِقُش ُزَمالئي في النَّتاِئِج الَّ  8

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

َمهاَرُة التَّْصنيِف: َوِهَي َوْضُع اْلَْشياِء اْلُمَتشابَِهِة في َخصاِئِصها في َمْجموعاٍت. 

ما َخصائُِص اْلمادَِّة؟

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

َرْبَطُة َشْعٍر َمّطاطِيٌَّة

ُة َعصيٍرَكْأٌس ُزجاِجيٌَّة ماصَّ

َمْقَلَمٌة ِمَن اْلُقماِش

َخْيٌط

عوُد َتنْظيِف اْلَْسناِن

45



ِة  َخصائُِص اْلمادَّ

ُكلُّ  َوُيَسـّمى  بِاْلَْشـياِء،  َملـْيٌء  عاَلُمنـا 
ًة Matter. َولُِكلِّ  ـنا مادَّ ُفُه بِِحواسِّ َشـْيٍء َنَتَعرَّ
ٍة َخصاِئُص َكثيـَرٌة ُتَميُِّزها، ِمنْهـا: اللَّْوُن،  مـادَّ

ـْكُل، َواْلَمْلَمـُس. َوالشَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

ُة  َتِلُف اْلَوادُّ يف َخصاِئِصها، َواْلادَّ َتْ
ٍء َلُه ُكْتَلٌة، َوْيَشغُل َحيًِّزا. ُكلُّ َشْ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Matter :ُة اْلمادَّ
  Balance :اْلميزاُن

Mass :اْلُكْتَلُة 
Volume :اْلَحْجُم

اْلَموادُّ اْلموِصَلُة لِْلَحراَرِة:
Heat Conducting Materials

اْلَموادُّ اْلعاِزَلُة لِْلَحراَرِة:
Heat Insulating Materials

1 ْرُس ْرُسالدَّ ُة َوَخصائُِصهاالدَّ ُة َوَخصائُِصهااْلمادَّ اْلمادَّ
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 اْلُكْتَلُة 

تي  الَّ اْلَخصاِئِص  إِْحدى  اْلُكْتَلُة  ُتَعدُّ 
ِمْقداُر  ِهَي   Mass َواْلُكْتَلُة  َة.  اْلمادَّ ُتَميُِّز 
َوُيْمِكُن  اْلِجْسِم.  في  اْلَمْوجوَدِة  ِة  اْلمادَّ
لُِمقاَرَنِة  َتْيِن  اْلَكفَّ ذي  اْلميزاِن  اْستِْخداُم 
ها  ها اْلَخفيُف َوَأيُّ ؛ َفنَْعِرُف َأيُّ ُكَتِل اْلَموادِّ

الثَّقيُل. 
ُخُطواُت اْلَعَمِل: 

إِْحدى  َكفِّ  في  اْلِمْمحاَة  َأَضُع  ُب:  ُأَجرِّ  1
اْلُْخرى،  َيِدَي  َكفِّ  في  َوْالِكتاَب  َيَديَّ 

ُهما ُكْتَلُتُه َأْكَبُر؟ َأيُّ

ِق ِمْن َوْضِع اْلميزاِن.  َأْسَتعيُن بُِمَعلِّمي لِلتََّحقُّ  2

َتْي  َكفَّ إِْحـدى  فـي  ِكتـاًبا  َأَضُع  ُأالِحـُظ:   3
ُثمَّ  اْلُْخرى،  ِة  اْلَكفَّ في  َواْلِمْمحاَة  اْلميزاِن 
تا  َتِي اْلميزاِن، َهْل َبِقَيْت َكفَّ ُأراِقُب َحَرَكَة َكفَّ

اْلميزاِن َعلى اْلُمْسَتوى َنْفِسِه؟ َولِماذا؟

4  ُأقاِرُن: َأيُّ اْلِجْسَمْيِن ُكْتَلُتُه َأْكَبُر؟ 

َتِي اْلميزاِن  ُع: ماذا ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث لَِكفَّ َأتَوقَّ  5
ٍة َوِكتاَبْيِن في  إِذا َوَضْعُت   ِكتاًبا واِحًدا في َكفَّ

ِة َتَوقُّعي. ُق ِمْن ِصحَّ ِة اْلُْخرى؟ َأَتَحقَّ اْلَكفَّ

ُزَمالئي  َعلى  َنتاِئجي  َأْعِرُض  َأَتواَصُل:   6
َوُأناِقُشها.

َكْيَف ُأقاِرُن ُكَتَل َموادَّ ُمْخَتِلَفٍة؟ َنشاٌط

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ُهما ُكْتَلُتُه َأْكَبُر: اْلفيُل َأِم  ُق: َأيُّ  َأَتَحقَّ
اْلُعْصفوُر؟

َتْيِن ميزاٌن ذو َكفَّ َثالَثُة ُكُتٍب
ِمْمحاٌة
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ّياَرُة َأِم الّشاِحنَُة؟ ُهما َأْكَبُر َحْجًما: السَّ ُق: َأيُّ َأَتَحقَّ  

اْلَحْجُم 
َتْخَتِلُف اْلَموادُّ ِمْن َحْولِنا في ُحجوِمها.

َواْلَحْجُم Volume ُهَو ِمْقداُر اْلَمكاِن )اْلَحيِِّز( الَّذي َيْشَغُلُه اْلِجْسُم.

  ِعنَْدما َتنْمو اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة َيْزداُد َحْجُمها.
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التَّْوصيُل اْلَحراِريُّ
ــراَرِة  ــٍة لِْلَح ــوادَّ موِصَل ــى َم ــراَرِة: إِل ــا لِْلَح ــَب َتْوصيِله ــوادُّ َحَس ــُف اْلَم ُتَصنَّ
Heat Conducting Materials َوِمنْهــا: الََلِمنْيــوُم َواْلَحديــُد َوالنُّحــاُس، َوَمــوادَّ 

عاِزَلــٍة لِْلَحــراَرِة   Heat Insulating Materials، َوِمنْها: اْلَخَشــُب، َواْلباِلْســتيُك،  
َوالّصــوُف.

ٍة، ِمنْهــا: َأوانــي  ــُة لِْلَحــراَرِة فــي ِصناَعــِة َأْشــياَء ِعــدَّ  ُتْســَتْخَدُم اْلَمــوادُّ اْلموِصَل
ْهــِي َوأباِريــُق الّشــاِي، َأّمــا اْلَمــوادُّ اْلعاِزَلــُة لِْلَحــراَرِة؛ َفِهــَي ُتْســَتْخَدُم فــي ِصناَعِة  الطَّ

َمقابـِـِض َأوانــي الطَّْهــِي، َواْلَمالبـِـِس الّصوفِيَّــِة َوَغْيِرهــا.

اْلُمَصنََّعَة ِمَن اْلَخَشِب  َأْسَتْخِدُم اْلَمالِعَق  ُق: لِماذا  َأَتَحقَّ  
في َتْحريِك الطَّعاِم في َأْثناِء الطَّْهِي؟
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ِة اِْستِْخداماُت اْلمادَّ
ــَتْخِدُم  ــاًل َنْس ــا؛ َفَمَث ــى َخصاِئِصه ــا َعل ــي َحياتِن ــوادِّ ف ــتِْخداماُت اْلَم ــُد اْس َتْعَتِم
ــاِء  ــي بِن ــَة ف ْلَب ــوَر الصُّ خ ــَتْخِدُم الصُّ ــِذ، َوَنْس ــِة النَّوافِ ــي ِصناَع ــّفاَف ف ــاَج الشَّ ج الزُّ
ْلــُب  اْلُبيــوِت، َوَنْســَتْخِدُم اْلُقْطــَن فــي ِصناَعــِة اْلَمالبـِـِس النّاِعَمــِة،  َأّمــا اْلَحديــُد الصُّ

ــّياراِت. ــِة السَّ ــي ِصناَع ــَرٌة  ف ــٌة َكبي يَّ ــُه َأَهمِّ َفَل

َتْعَتِمُد اْستِْخداماُت اْلَموادِّ 
في َحيـاتِنـا اْلَيْوِميَّـِة َعلى 

َخصاِئِصها.

ُق: ما َخصاِئُص  َأَتَحقَّ  
اْلبالوِن؟
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ِة؟ ئيَسُة: ما َخصاِئُص اْلمادَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن   2
تي َتُدلُّ َعَلْيها: الّصوَرِة َواْلَخصيَصِة الَّ

ياِضّياِت. َتْيِن لُِمقاَرَنِة ُكْتَلِة ِكتاِب اْلُعلوِم بُِكْتَلِة ِكتاِب الرِّ 3 َأقيُس: َأْسَتْخِدُم اْلميزاَن ذا اْلَكفَّ

ُأقاِرُن: َأيُّ اْلَحَيواناِت اْلتَِيِة َأْكَبُر َحْجًما؟  4

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ُيَعدُّ اْزِدياُد الّطوِل ِعنَْد 
راِت  ُمَؤشِّ ِمْن  ْنساِن  اْلِ
َأْسَتعيُن  ليِم،  السَّ النُُّموِّ 
بُِمَعلِّمي لِِقياِس طولي، 
ُثمَّ ُأقـاِرُنـُه بِطولي في 
ِن  اْلعاِم اْلماضي اْلُمَدوَّ
في بِطاَقتي اْلَمْدَرِسيَِّة.

اْلُكْتَلُة
Mass

اْلَحْجُم
Volume

ْكِل اْلُمجاِوِر إِلى  َتْيِن ظاِهَرَتْيِن في الشَّ ُأَصنُِّف مادَّ  5
ٍة عاِزَلٍة لِْلَحراَرِة: ٍة موِصَلٍة لِْلَحراَرِة، َومادَّ مادَّ

َمَعَمَع ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ َمَعَمَعالصِّ ياِضيّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتالرِّ الرِّ

تي َتتَِّسُع َلها  واِئِل الَّ يَُّة السَّ َتْخَتِلُف َكمِّ
الَّذي  اْلماِء  كْأِس  َسَعَة  َأِجُد  اْلَْوِعَيُة. 

َأْشَرُب فيِه بِاْستِْخداِم فِنْجاِن َقْهَوٍة. 
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ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
ُصْلَبـٌة،  َثـالٌث:  حـالٌت  ِة  لِْلـادَّ
ُة  ـٌة. َوَتَتَحـّوُل اْلادَّ َوسـاِئَلٌة، َوغاِزيَّ
ِمـْن حاَلٍة إىِل ُأْخرى إِّما بِالتَّْسـخنِي 

َأو بِالتَّْبيـِد.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Solid :ُصْلٌب

Liquid : ساِئٌل
Gas :غاٌز 

Melting :اِلْنِصهاُر
 Freezing :ُد التًَّجمُّ

Evaporation:ُر التََّبخُّ
Condensation:التَّكاُثُف

2 ْرُس ْرُسالدَّ الُتهاالدَّ ِة َوَتَحوُّ الُتهاحاالُت اْلمادَّ ِة َوَتَحوُّ حاالُت اْلمادَّ

ِة؟ ما حاالُت اْلمادَّ
في  َتْخَتِلُف  اْلَموادَّ  َأنَّ  سابًِقا  َدَرْسُت 
ْوِن،  َخصاِئِصها، ِمْثِل: اْلُكْتَلِة، َواْلَحْجِم، َواللَّ
ْكِل. َوَتْخَتِلُف اْلَموادُّ ِمْن َحْولِنا في حالتِها؛  َوالشَّ
 ،Solid ُصْلَبٍة  َفتـوَجـُد فـي َثـالِث حالٍت: 

. Gas ٍة َوسائَِلٍة Liquid، َوغاِزيَّ
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َلْيَس   Liquid Matter الّسائَِلُة   ُة  اْلمادَّ
اْلِوعاِء  َشْكَل  َوَتْأُخُذ  ٌد،  ُمَحدَّ َشْكٌل  َلها 

الَّذي توَضُع فيِه، َوِمنْها اْلماُء َواْلَعصيُر.

َشْكٌل  َلها   Solid Matter ْلَبُة  الصُّ ُة  اْلمادَّ
آَخَر.  إِلى  َمكاٍن  ِمْن  ُنِقَلْت  إِذا  َيَتَغيَُّر  ل  ٌد  ُمَحدَّ

مى. ْلَبِة اْلِحجاَرُة َوالدُّ َوِمَن اْلَموادِّ الصُّ
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تي  الَّ اْلَموادِّ  ُد حالِت  ُأَحدِّ ُق:  َأَتَحقَّ  
اِْحَتَوْتها َوْجَبُة إِْفطاري اْلَيْوَم.

ٌد،  ُة  Gas َلْيَس َلها َشْكٌل ُمَحدَّ ُة اْلغاِزيَّ اْلمادَّ
َفنَْحُن  فيِه.  توَجُد  الَّذي  اْلَمكاِن  في  َوَتنَْتِشُر 
ِة غازاٍت، َوَنْمَلُ  َن ِمْن ِعدَّ ُس اْلَهواَء اْلُمَكوَّ َنَتنَفَّ

اْلبالوناِت بِاْلغازاِت َأْيًضا.

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ما حالُت اْلَموادِّ الّظاِهَرِة في الّصوَرِة؟
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ِة بِالتَّْسخيِن  الَت اْلمادَّ َتَحوُّ
َدِة عاَدًة؛ َكْي َتْبقى  ْيِف، َوَنْحَفُظها في اْلُمَجمِّ ُنْقبُِل َعلى َتناُوِل اْلُمَثلَّجاِت في َفْصِل الصَّ
إِلى  ْلَبِة  الصُّ اْلحاَلِة  ِمَن  ِة  اْلمادَّ ِل  َتَحوُّ َعَمِليَُّة   Melting ْنِصهاُر   َوااْلِ َتنَْصِهَر،  َول  ُصْلَبًة 

اْلحاَلِة الّساِئَلِة بِالتَّْسخيِن.
َتنَْصِهُر اْلُمَثلَّجاُت َفُتْصبُِح حاَلُتها ساِئَلًة.
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َعلى  ُسقوطِها  َبْعَد  اْلَْمطاِر  ِمياُه  َتِجفُّ 
ِر  التََّبخُّ إِلى  ذلَِك  َوَيعوُد  ساعاٍت،  ِة  بِِعدَّ الّشاِرِع 
اْلحاَلِة  ِمَن  اْلماِء  ِل  َتَحوُّ َعَمِليَُّة  َوُهَو   Evaporation

ِة بِالتَّْسخيِن. الّساِئَلِة إِلى اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ

َوَتَرْكُتها في َحديَقِة  ُع ماذا َسَيْحُدُث لِماٍء َوَضْعُتُه َصْيًفا في صينِيٍَّة،  َأَتَوقَّ ُق:  َأَتَحقَّ  
اْلَمنِْزِل ُأْسبوًعا.
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َنشاٌط

ُد اْلماُء َفُيْصبُِح َجليًدا.  َيَتَجمَّ ِة بِالتَّْبريِد  الُت اْلمادَّ َتَحوُّ
ِل  ُد Freezing َعَمليَُّة َتَحوُّ ُد َفُيْصبُِح َجليًدا، َوالتََّجمُّ َدِة َيَتَجمَّ ِعنَْدما َنَضُع ماًء في اْلُمَجمِّ

ْلَبِة بِالتَّْبريِد. ِة ِمَن اْلحاَلِة الّساِئَلِة إِلى اْلحاَلِة الصُّ اْلمادَّ

ُة ِمْن حاَلٍة إِلى ُأْخرى؟ ُر اْلمادَّ َكْيَف َتَتَغيَّ

ـالَمِة: َأْحـَذُر ِمـَن  إِْرشـاداُت اْلَْمِن َوالسَّ
اْنِسكاِب اْلماِء الّساِخِن.

ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
يٍَّة ِمَن  َأْسَتعيُن بُِمَعلِّمي لَِتْسخيِن َكمِّ  1

اْلماِء في اْلَكْأِس.
ُأالِحُظ: ماذا َيَتصاَعُد ِمَن اْلَكْأِس؟ ماذا   2

ُنَسّمي هِذِه اْلَعَمِليََّة؟
ْحِن، َوَأْنَتظُِر  باِت اْلَجليِد َفْوَق الصَّ جاِجيَّ َفْوَق اْلَكْأِس، ُثمَّ َأَضُع ُمَكعَّ ْحَن الزُّ َأَضُع الصَّ  3

َخْمَس َدقاِئَق.
َن َعَلْيِه ِمَن اْلَْسَفِل؟ لِماذا؟ ْحَن َقلياًل، ماذا َتَكوَّ ُر: َأْرَفُع الصَّ ُأَفسِّ  4

. جاِجيِّ ْحِن الزُّ باِت اْلَجليِد َفْوَق الصَّ تي َحَدَثْت لُِمَكعَّ َأْسَتنْتُِج: ما اْلَعَمِليَُّة الَّ  5

ٍة ُأْخرى؟  جاِجيِّ الّسابِِق إِلى َجليٍد َمرَّ ْحِن الزُّ َل اْلماَء الّساِئَل في الصَّ َأَتنَبَُّأ: َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُأَحوِّ  6

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

َمْصَدُر َحراَرٍة

باُت َجليٍد ُمَكعَّ
كْأٌس ُزجاِجيٌَّة

َصْحٌن ُزجاِجيٌّ
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ِد. ِر َعْكَس َعَمِليَِّة التَّكاُثِف، َوَعَمِليَُّة اِلْنِصهاِر َعْكَس َعَمِليَِّة التََّجمُّ ُتَعدُّ َعَمِليَُّة التََّبخُّ

ُمالَمَستِِه  ِعنَْد  اْلماِء  ُبخاُر  َيَتكاَثُف 
النّـافِـَذِة،  ُزجـاِج  ِمْثـَل  بـاِرًدا  َسـْطًحا 
َوالتَّكاُثُف  َقَطراِت مـاٍء.  إِلـى  ُل  َوَيَتـَحوَّ
ِة  اْلمادَّ ِل  َتَحوُّ َعَمِليَُّة   Condensation

الّساِئَلِة  اْلحاَلِة  إِلى  ِة  اْلغاِزيَّ اْلحاَلِة  ِمَن 
بِالتَّْبريِد.

ْستِْحماِم بِماٍء  ُق: لِماذا ل َأْسَتطيُع ُمشاَهَدَة َوْجهي في ِمْرآِة اْلَحّماِم َبْعَد اْلِ َأَتَحقَّ  
ساِخٍن؟

غاٌز

َجليٌد

َتكاُثٌف

ُبخاُر ماٍء

ٌد َتَجمُّ

ُصْلٌب

ٌر َتَبخُّ

ساِئٌل

اِْنِصهاٌر
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َمَعَمَع اْلُمْجتََمِعاْلُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم

ُة ِمْن حاَلٍة إِلى ُأْخرى؟ ِة؟ َوَكْيَف َتَتَغيَُّر اْلمادَّ ئيَسُة: ما حالُت اْلمادَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن   2
تي َتُدلُّ َعَلْيها: اْلُمْفَرَدِة  َوالّصوَرِة الَّ

ِل َقَطراِت اْلماِء َعلى  ُر: ما َسَبُب َتَشكُّ ُأَفسِّ  3
الّصـوَرِة  في  لِْلُعْلَبـِة  اْلخـاِرِجيِّ  ـْطِح  السَّ

اْلتَِيِة؟

َر ُعَمُر َوزينَُة َوْضَع إِناِء ماٍء َتْشَرُب ِمنُْه َعصافيُر اْلَحديَقِة، َفاْقَتَرَح  َتْفكْيٌر ناِقٌد: َقرَّ  4
َفاْقَتَرَحْت َوْضَعُه  َأّما زينَُة  ناِء َعلى طاِوَلٍة في ِمنَْطَقٍة َمْكشوَفٍة،  ُعَمُر َوْضَع اْلِ

ُد: ُعَمَر َأْم زينََة؟ َولِماذا؟ ُهما ُتَؤيِّ في الظِّلِّ َتْحَت َشَجَرٍة. َأيَّ

بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي ُأْفِرُز)ُأَصنُِّف( النُّفاياِت 
اْلََلِمنْيوِم  ُعَلِب  َعلى  لِْلُحصوِل  َمْدَرَستي  في 
َواْلَموادِّ اْلباِلْستيِكيَِّة، َوَأْسَتعيُن بِإِداَرِة َمْدَرَستي 
ِة بِإِعاَدِة َتْدويِر  لِلتَّواُصِل َمَع اْلِجهاِت اْلُمْخَتصَّ
َأْفراٍن  في  َصْهِرها  َطريِق  َعْن  النُّفاياِت،  هِذِه 

ٍة َوإِعاَدِة َتْشكيِلها؛ لاِْلِْستِفاَدِة ِمنْها. خاصَّ

التَّكاُثُف
Condensation

ُر التََّبخُّ
Evaporation

ْنِصهاُر اْلِ
Melting

ُد التََّجمُّ
Freezing

59



3 ْرُس ْرُسالدَّ ُة َوالّطاَقُة الدَّ ُة َوالّطاَقُة اْلمادَّ اْلمادَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

َعــُل اْلَْشــياَء َتْعَمــل  الّطاَقــُة َتْ
، َوللّطاَقــِة َأْشــكاٌل  ُ َوَتَتَغــرَّ

ٌة.    ــدَّ ــُد ِع ــٌة، َوَفواِئ َع ُمَتنَوِّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Energy :الّطاَقُة
  Heat:اْلَراَرُة
Sun :ْمُس الشَّ

 Electricity :اْلَكْهَرباُء
Wind :ياُح الرِّ

ما الّطاَقُة؟
إِلــى  اْلَحيَّــِة  اْلكاِئنــاِت  َتْحتــاُج َجميــُع 
َتْجَعــُل  َفالّطاَقــُة  لَِتْبقــى؛   Energy الّطاَقــِة 
اْلَْشــياَء َتْعَمــُل َوَتَتَغيَّــُر، َولِلّطاَقــِة َأْشــكاٌل 

َدٌة. ُمَتَعــدِّ َوَفواِئــُد  ُمْخَتِلَفــٌة 
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ُن  اْلَحــراَرُة  Heat طاَقــٌة ُتَســخِّ
ــِض  ــي َبْع ــا َدْوٌر ف ــياَء، َوَله اْلَْش
ِة. َوَنْحُصــُل  لِت اْلمــادَّ َتَحــوُّ
ــْمِس،  اْلَحــراَرِة ِمــَن الشَّ َعلــى 
ِمنْهــا:  ُمْخَتِلَفــٍة  َمــوادَّ  َواْحتِــراِق 

اْلغــاُز َواْلَخَشــُب.

ـْمُس Sun  َوالنُّجوُم  نُنـا ِمْن ُرْؤَيـِة اْلَموادِّ ِمـْن َحْولِنا، َوُتَعـدُّ الشَّ ـْوُء طاَقـٌة ُتَمكِّ الضَّ
ْوِء. اْلُْخـرى- َكما َتَعلَّْمُت سـابًِقا -َمصـاِدَر لِلضَّ
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ــُل  ــٌة َتْعَم ــاُء Electricity  طاَق اْلَكْهَرب
ــاُء  ــا ُتض ــَزِة، َوبِه ــَن اْلَْجِه ــٌر ِم ــا َكثي بِه

اْلَمصابيــُح.

ُك اْلَْشياَء. ِك Moving Water طاَقٌة ُتَحرِّ ياِح Wind  َواْلماِء اْلُمَتَحرِّ لِلرِّ
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ُد اْلَكْهَرباُء. ياُح اْلَمراِوَح اْلَهواِئيََّة َفَتَتَولَّ ُك الرِّ ُتَحرِّ

ــِة  ــكاِل الّطاَق ــْن َأْش ــْكٌل ِم ــْوُت َش الصَّ
ــا  نُن ــاِم، َوُتَمكِّ ــزاِز اْلَْجس ــِن اْهتِ ــُج َع َتنُْت

ــا. ــدوُر َحْوَلن ــا َي ــماِع م ــَن َس ِم

يَُّة الّطاَقِة؟ ُق: ما َأَهمِّ َأَتَحقَّ  
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

اْلَحراَرِة  يَِّة  َأَهمِّ َعْن  َأْبَحُث 
َتْقريًرا  َوُأِعدُّ  جاِج،  الزُّ ِصناَعِة  في 
َأماَم  َوَأْعِرُضُه  ناَعِة،  َحْوَل هِذَه الصِّ

ُزَمالئي.

ُأِعدُّ َلْوَحًة َتُضمُّ ُصَوًرا ُمْخَتِلَفًة ِلَْشكاِل الّطاَقِة في َمنِْزلي.

يَُّتها في َحياتِنا؟ ئيَسُة: ما َأْشكاُل الّطاَقِة؟ َوما َأَهمِّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

بَِخطٍّ  َأِصُل  َواْلُمْصَطَلحاُت:  اْلَمفاهيُم   2
تي َتُدلُّ َعَلْيها: َبْيَن اْلُمْفَرَدِة َوالّصوَرِة الَّ

ُأَصنِّـُف اْلَمـوادَّ اْلتَِيـَة إِلى َمـوادَّ عاَزَلٍة   3
لِْلَحـراَرِة، َوَمـوادَّ موِصَلـٍة لِْلَحراَرِة:

جاُج، النُّحاُس، اْلَهواُء، اْلَحديُد، اْلباِلْستيُك(. )الزُّ

؟ َئ َيَديَّ َتْفكْيٌر ناِقٌد: إِذا ُكنُْت خاِرَج اْلَبْيِت َوَشَعْرُت بِاْلَبْرِد، َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُأَدفِّ  4

َكْهَرباُء
 Electricity 

َحراَرٌة
Heat

ٌك ماٌء ُمَتَحرِّ
Moving Water

َمَعَمَع اْلفَنِّاْلفَنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم

َمَعَمَع اْلُمْجتََمعاْلُمْجتََمعاْلُعلوُماْلُعلوُم
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َدَرَجُة اْلَحراَرِة 

ْيِء َأْو ُسخوَنتِِه. َأْسَتْخِدُم ميزاَن  َدَرَجُة اْلَحراَرِة ِهَي ِمْقياٌس لَِمدى ُبروَدِة الشَّ
اْلَحراَرِة لِِقياِس َدَرَجِة اْلَحراَرِة » َدَرَجِة ِسِلْسيوَس«. َوُهناَك َأْنواٌع َوَأْشكاٌل ُمْخَتِلَفٌة 
ِمْن َموازيِن اْلَحراَرِة، ِمنْها ما ُيْسَتْخَدُم لِِقياِس َدَرَجِة َحراَرِة اْلَهواِء؛ وبِذلَِك ُيساِعُد 

في َمْعِرَفِة حاَلِة الطَّْقِس، َوِمنْها ما ُيْسَتْخَدُم لِِقياِس َدَرَجِة َحراَرِة اْلِجْسِم.

َحراَرِة  َدَرَجِة  اْرتِفاَع  ِلَنَّ  اْلِجْسِم؛  َحراَرِة  َدَرَجِة  ِقياِس  َعلى  اْلَطِّباُء  َيْحِرُص 
ًرا  ُمَؤشِّ ُيَعدُّ  ِسِلْسيوَس(  َدَرَجَة   37( الطَّبيِعيَِّة  اْلَحراَرِة  َدَرَجِة  َعْن  ْنساِن  اْلِ ِجْسِم 

َعلى إِصاَبِة اْلِجْسِم بَِأْمراِض ُمَعيَّنٍَة.

ُع ُعاْلِْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِْثراُء َوالتََّوسُّ

َأْبَحـُث فـي َأْنواِع َموازيِن اْلَحـراَرِة َواْسـتِْخداماتِها، ُثمَّ َأْعـِرُض َنتاِئَج َبْحثي 
ُزَمالئي. َأماَم 
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت

َأْكُتُب اْلَمْفهوَم َأِو اْلُمْصَطَلَح اْلُمناَسَب في اْلَفراِغ في ما َيْأتي:  1
)Condensation التَّكاُثَف ،Energy الّطاَقِة ،Heat insulating اْلعاِزَلَة لِْلَحراَرِة(

ِة إِلى الّساِئَلِة ُيَسّمى: ِة ِمَن اْلحاَلِة اْلغاِزيَّ ُل اْلمادَّ َتَحوُّ

: ُيَعدُّ اْلباِلْستيُك ِمَن اْلَْمثَِلِة َعلى اْلَموادِّ

َنْحُصُل َعَلْيها ِمَن اْحتِراِق اْلَخَشِب:

اْلَمهاراُت َواْلَْفكاُر اْلِعْلِميَّةُ 

جاِجيَِّة؟  َل َعلى النّافَِذِة الزُّ ُأالِحُظ: ما الَّذي َتَشكَّ  2
َولِماذا؟   

ها  َأُقصُّ ُثمَّ  ُمْخَتِلَفٌة،  حالُتها  لَِموادَّ  ُصَوٍر  َعْن  اْلَمَجاّلِت  في  َأْبَحُث  ُأَصنُِّف:   3
َوُأْلِصُقها في َجْدَوٍل ُمشابٍِه لِْلَجْدَوِل اْلتي:

ِة حاالُت اْلمادَّ
ٌةساِئَلٌةُصْلَبٌة غاِزيَّ

ُأقاِرُن َبْيَن َمصاِدِر اْلَحراَرِة ِمْن َحْيُث اِْستِْخداماُتها في َحياتِنا.  4
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َأْسَتنَتُِج: َهْل َيَتكاَثُف ُبخاُر اْلماِء َعلى َسْطِح ُزجاِج النّافَِذِة ِمَن اْلخاِرِج في َأّياِم   5
ُر إِجاَبتي. تاِء اْلباِرَدِة؟ ُأَفسِّ الشِّ

َبْيِن ُكْتَلُتُه َأْكَبُر: اْلَْحَمُر  َأَتنَبَُّأ: َأيُّ اْلُمَكعَّ  6
َأِم اْلَْبَيُض؟ َولِماذا؟

ُكْتَلٌة،  َلُه  َلْيَس  اْلَهواَء  َأنَّ  َيْعَتِقُد  الّثاني  فِّ  الصَّ في  طالٌِب  سامي  ناِقٌد:  َتْفكْيٌر   7
ٌة، َوَلُه ُكْتَلٌة ُمْسَتْخِدًما َموادَّ َبسيَطًة؟ َكْيَف ُأْقنُِعُه َأنَّ اْلَهواَء مادَّ

حيَحِة لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلِجاَبِة الصَّ  8

أْسَتْخِدُم َأَحَد اْلتَِيِة لُِمقاَرَنِة ُكْتَلِة ِجْسَمْيِن:    )1
اْلِمْسَطَرَة.        جـ  ميزاَن اْلَحراَرِة.  ب  َتْيِن.  اْلميزاَن ذا اْلَكفَّ أ 

ِمَن اْلَْمثَِلِة َعلى اْلَموادِّ اْلموِصَلِة لِْلَحراَرِة:    )2
اْلباِلْستيُك.     جـ  اْلَخَشُب.  ب  اْلََلِمنْيوُم.  أ 

نَِة َتكوُن َدَرَجُة اْلَحراَرِة فيِه َأْعلى:   3(  َأيُّ ُفصوِل السَّ
بيُع.    الرَّ جـ  تاُء.  الشِّ ب  ْيُف.  الصَّ أ 

ُل الّساِئِل إِلى غاٍز ُيَسّمى:   4(  َتَحوُّ
ًرا.  َتَبخُّ جـ  َتكاُثًفا.  ب  اِْنِصهاًرا.  أ 
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ِة الَّتي َتْحُدث ِخالَل إِْعداِد َوْجَبِة اْلَغداِء في َمنِْزلي. الِت اْلمادَّ َأْسَتْكِشُف َتَحوُّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت: َوَرٌق، َوَقَلٌم، َوِمْسَطَرٌة .

ُخُطواُت اْلَعَمِل: 
لٍت  ُأالَحُظ: ُأراِقُب والَِدتي ِعنَْد إِْعداِدها َوْجَبَة اْلَغداِء، َوَأْبَحُث َعْن َتَحوُّ  1
تي َتْسَتْخِدُمها في إِْعداِد اْلَوْجَبِة َواْلَمْشروباِت اْلباِرَدِة،  في حالِت اْلَموادِّ الَّ

ُثمَّ َأْرُصُدها َعلى َوَرَقٍة جانِبِيٍَّة.

ْلُت إَِلْيها َوْفَق اْلَجْدَوِل اْلتي: تي َتَوصَّ لِت الَّ ُأَصنُِّف التََّحوُّ  2

َتْقومُي اْلَداِء

ِة الُت اْلمادَّ َتَحوُّ

ٌداِْنِصهاٌر ٌرَتَجمُّ َتكاُثٌفَتَبخُّ
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َمْسَرُد اْلَمفاهيِم َواْلُمْصَطلَحاِت

أ
أَْعضاُء اْلِحسِّ Sense Organs: أَْعضاٌء َمْسؤولٌَة َعِن اْلَحواسِّ اْلَخْمِس، َوِهَي 	 

اْلَعْيُن َواْلَْنُف َواللِّساُن َواْلُُذُن َواْلِجْلُد.

ْلَبِة إِلى اْلحالَِة الّساِئلَِة ِبالتَّْسخيِن.	  ِة ِمَن اْلحالَِة الصُّ ِل اْلمادَّ اْلِْنِصهاُر Melting:َعَملِيَُّة َتَحوُّ

اِلْهِتزاُز Vibration: َحَرَكُة اْلِجْسِم َذهاًبا َوإِياًبا ِباْسِتْمراٍر.	 

ت
ِة ِمَن اْلحالَِة الّساِئلَِة إِلى اْلحالَِة اْلغاِزيَِّة 	  ِل اْلمادَّ ُر Evaporation: َعَملِيَُّة َتَحوُّ التََّبخُّ

ِبالتَّْسخيِن.

ْلَبِة ِبالتَّْبريِد.	  ِة ِمَن اْلحالَِة الّساِئلَِة إِلى اْلحالَِة الصُّ ِل اْلمادَّ ُد Freezing: َعَمليَُّة َتَحوُّ التََّجمُّ

اْلحالَِة 	  إِلى  اْلغاِزيَِّة  اْلحالَِة  ِمَن  ِة  اْلمادَّ ِل  َتَحوُّ َعَملِيَُّة   :Condensation التَّكاُثُف 
الّساِئلَِة  ِبالتَّْبريِد.

ج
ْوُء ِمْن ِخاللِِه.	  ِجْسٌم َشّفاٌف Transparent Object: اْلِجْسُم الَّذي َيْنُفُذ الضَّ

ْوُء ِمْن ِخاللِِه.	  ِجْسٌم ُمْعِتٌم Opaque Object: اْلِجْسُم الَّذي ال َيْنُفُذ الضَّ

ح
اْلَحْجُم Volume: ِمْقداُر اْلمكاِن )اْلَحيِِّز( الَّذي َيْشَغلُُه اْلِجْسُم.	 

َقَبِة، َوَتْحَتوي اْلَحْنَجَرُة في داِخلِها َعلى 	  اْلَحْنَجَرُة Larynx: ُعْضٌو يوَجُد في الرَّ
ْوِتيَِّة. اْلِحباِل الصَّ

داِخَل 	  َتْركيباِن  ٌهما  ْوِتيّاِن(:  الصَّ )اْلَحْبالِن   :Vocal Cords ْوِتيَُّة  الصَّ اْلِحباُل 
ْوِت. اْلَحْنَجَرِة، َيْهَتّزاِن أَْثناَء اْلَكالِم ِلِْصداِر الصَّ
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ص
ْوُت Voice: طاَقٌة َتْنَشاُ َعِن اْهِتزاِز ِجْسٍم ما. 	  الصَّ

ض
ْوُء Light: طاقة تُساِعُدنا َعلى ُرْؤَيِة اْلَْجساِم ِمْن َحْولِنا.	  الضَّ

ع
اْلَبقاِء 	  َعلى  اْلِْنساَن  تُساِعُد  ُسلوكاٌت   :Healthy Lifestyle يَُّة  حِّ الصِّ اْلعاداُت 

ٍة َجيَِّدٍة. ِبِصحَّ
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