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بسم اهلل الرحمن الرحيم

املقّدمة
انطالًقا من إيمان المملكة األردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات اإلنسان 
األردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع 
للطلبة  لتكون معينًا  الدراسية وتطويرها،  المناهج  إلى تحديث  التربية والتعليم،  وزارة 

على االرتقاء بمستواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقّدمة.

بتنمية  ُتعنى  التي  العلوم  كتب  سلسلة  من  واحًدا  الرابع  للصف  العلوم  كتاب  ُيعّد 
المفاهيم العلمية، ومهــارات التفــكير وحـــّل المشكالت، ودمج المفاهيم الحياتية 
والمفاهيم العابرة للمواد الدراسية، واإلفادة من الخبرات الوطنية في عمليات اإلعداد 
الوطنية  القيم  مع  انسجامها  لضمان  عالميًّا؛  المّتبعة  الطرائق  أفضل  وفق  والتأليف 

الراسخة، وتلبيتها لحاجات أبنائنا الطلبة والمعّلمين.

وتأسيًسا على ذلك، فقد اعُتِمدت دورة التعّلم الخماسية المنبثقة من النظرية البنائية 
التي تمنح الطلبة الدور األكبر في العملية التعّلمية التعليمية، وتتمّثل مراحلها في التهيئة، 
الكتاب  هذا  في  أيًضا  اعُتِمد  والتوّسع.  والتقويم،  والتفسير،  والشرح  واالستكشاف، 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  لدمج  ُيستخدم  الذي  التعليم  في   STEAM منحى 

واآلداب والرياضيات في أنشطة الكتاب المتنّوعة.

ُيعّزز محتوى الكتاب مهارات االستقصاء العلمي، وعمليات العلم،  مثل: المالحظة، 
والتصنيف، والترتيب والتسلســل، والمقــارنة، والقيــاس، والتوّقع، والتواصل. وهو 
يتضّمن أسئلة متنّوعة تراعي الفروق الفردية، وُتنّمي مهارات التفكير وحّل المشكالت، 
مهارة  باستخدام  النتائج  إلى  التوّصل  في  العلمية  الطريقة  خطوات  توظيف  عن  فضاًل 

المالحظة، وجمع البيانات وتدوينها.



يحتوي الجزء الثاني من الكتاب على خمس وحدات، هي: الضوء، وحركة األرض، 
والقّوة والطاقة، والكهرباء، والموارد الطبيعية في البيئة.

االختبارات  أسئلة  تحاكي  وأخرى  التفكير،  تثير  أسئلة  على  وحدة  كل  وتشتمل 
الدولية.

وقد ُأحلق بالكتاب كتاب األنشطة والتامرين، الذي حيتوي عىل التجارب واألنشطة 
لدى  العلمي  االستقصاء  مهارات  تطوير  إىل  وهتدف  الطالب،  كتاب  يف  الواردة  مجيعها 

الطلبة، وتنمية االجتاهات اإلجيابية لدهيم نحو العلم والعلامء.

ونحن إذ ُنقّدم الطبعة األوىل )التجريبية( من هذا الكتاب، فإّنا نأمل أن ُيسهم يف حتقيق 
التعّلم  املتعّلم، وتنمية اجتاهات حّب  النهائية املنشودة لبناء شخصية  األهداف والغايات 
ومهارات التعّلم املستمر، فضاًل عن حتسني الكتاب؛ بإضافة اجلديد إىل املحتوى، واألخذ 

بمالحظات املعّلمني، وإثراء أنشطته املتنّوعة.

واهلل ويّل التوفيق
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ْوُء ْوُءالضَّ الضَّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

ْوُء َشْكٌل ِمْن َأْشكاِل الّطاَقِة، َيسيُر في ُخطوٍط ُمْسَتقيَمٍة. الضَّ

6اْلَوْحَدُة
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ُ أَتََهيَّأ

؟ ُن الظِّلُّ أُشاِهُد ِظالًل، فََكْيَف يَتََكوَّ

ْوِء. الدَّْرُس )1(: َخصائُِص الضَّ

ُن الظِّالِل. الدَّْرُس )2(: َتَكوُّ

روِس قاِئَمُة الدُّ
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ُخُطواُت اْلَعَمِل:

 ، 1 َأَضـُع اأْلَْقراَص َعلى حــاِمٍل َخَشبِيٍّ

اْستِقــاَمٍة واِحــَدٍة َعلى  َوُأَثبُِّتها َعلى 
َأْن  َعلى  َوَأْحــِرُص  الّطاِوَلِة،  َسْطِح 
َتكوَن َفْتحاُت ُمنَْتَصِف اأْلَْقراِص َعلى 

اْستِقاَمٍة واِحَدٍة.

ْوِء في إِْحدى  ُب. َأَضُع َمْصَدَر الضَّ 2 ُأَجرِّ

اْلِجهاِت ُمقابَِل اْلَفْتحاِت، َوفي اْلِجَهِة 
اْلُمقابَِلِة ُأَثبُِّت اْلحاِجَز.

ْوُء ِمَن اْلَمْصَدِر. 3  ُأالِحُظ َكْيَف َينَْتِقُل الضَّ

ِمــَن  ُقْرَصْيِن  َمْوِقــَع  ُأَغيُِّر  ُب.  ُأَجــرِّ  4

اأْلَْقــراِص اأْلَْرَبَعِة؛ بِإِزاَحتِهمــا إِلى 
اْلَيميِن َواْلَيساِر َقلياًل، ماذا َيْحُصُل؟

ْوُء  5  َأْسَتنْتُِج. في َأيِّ اْلحاَلَتْيِن َيْعُبُر الضَّ

ِخالَل اْلَفْتحاِت لَِيِصَل إِلى اْلحاِجِز؟

ُع. ماذا َيْحُدُث إِذا َوَضْعنا حاِجًزا َبْيَن اأْلَْقراِص؟ 6  َأَتَوقَّ

التَّْصنيُف: ِعنَْدما ُأَصنُِّف اأْلَْشياَء؛ َفَأنا َأَضُع اْلُمَتشابَِهَة ِمنْها في َمْجموَعٍة واِحَدٍة.

ْوُء يَسيُر في ُخطوٍط ُمْستَقيَمٍة الضَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

   َأْقراٌص ُمْدَمَجٌة َعَدُد 4.

  َمْصَدُر َضْوٍء.

  حاِمٌل َخَشبِيٌّ َعَدُد 4 
ُمَتماثَِلٌة في ااْلْرتِفاِع.

  طاِوَلٌة.

 حاِجٌز.

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

9



ْوُء؟  ما الضَّ
نُنا  ُيَمكِّ   Energy الّطاَقِة  َأْشكاِل  ِمْن  َشْكٌل   Light ْوُء  الضَّ  
ْوِء َعلى  ئيَس لِلضَّ ْمُس اْلَمْصَدَر الرَّ ِمْن ُرْؤَيِة اأْلَْشياِء. َوُتَعدُّ الشَّ
ُتْقَسُم  َمصاِدَر  ِة  ِعدَّ ِمْن  ْوِء  الضَّ َعلى  َوَنْحُصُل  اأْلَْرِض،  َسْطِح 

إِلى ِقْسَمْيِن، ُهما: 

ُصنِْعها،  في  ْنساُن  اإْلِ ِل  َيَتَدخَّ َلْم  تي  الَّ الطَّبيِعيَُّة  اْلَمصاِدُر   -
َوالنُّجوِم  الّشـَْمِس  ِمْثُل  الطَّبيــَعِة؛  في  َأْصــاًل  َوتوَجــُد 

ِة.  اأْلُْخرى َواْلُمضيئاِت اْلَحَيِويَّ

اْلِمْصباِح  ِمْثُل  ْنساُن؛  اإْلِ َيْصنَُعها  تي  الَّ ناِعيَُّة  الصِّ اْلَمصاِدُر   -
ْمَعِة.  َوالشَّ

1 ْرُس ْرُسالدَّ ْوِءالدَّ ْوِءَخصاِئُص الضَّ َخصاِئُص الضَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
في  َوَيسيُر  طاَقٌة،  ْوُء  الضَّ

ُخطوٍط ُمْسَتقيَمٍة.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
 Light ْوُء الضَّ

Energy الّطاَقُة
 Light Ray ٌُّشعاٌع َضْوَئي

ْوِء اْنِعكاَس الضَّ
Reflection of Light 

ااْلْنِعكاُس اْلُمنَْتظُِم 
Specular Reflection

ااْلْنِعكاُس َغْيُر اْلُمنَْتظِِم 
Diffuse Reflection

Sight اإْلْبصاُر

ْوِء؟ ُق: ما َمصاِدُر الضَّ  َأَتَحقَّ

ْوِء َمصاِدُر الضَّ

10



ْوُء؟ َكْيَف َينَْتِقُل الضَّ
َأنَّ  َأْسَتْكِشُف  َنشـــاِط  في  الَحـــْظُت 
َتنَْتِشُر في  ُمْسَتقيَمٍة  َيسيُر في ُخطوٍط  ْوَء  الضَّ
ِمنْها  ُكلُّ َخطٍّ  َوُيَسّمى  ااْلتِّجاهاِت َجميِعها؛ 
ْمِس  الشَّ ُة  َفَأِشعَّ Light Ray؛  ُشعاًعا َضْوِئيًّا 
ااْلتِّجاهاِت  في  ُمْسَتقيَمٍة  ُخطوٍط  في  َتسيُر 

َجميِعها َحّتى َتِصَل إِلى َسْطِح اأْلَْرِض.

ْوِئيَُّة ال َتنَْحني َأْو َتنَْثني؛ لِذا،  ُة الضَّ اأْلَِشعَّ
َخْلَف  َتَقُع  تي  الَّ اأْلَْشياِء  ُرْؤَيُة  ُيْمِكنُني  ال 

 . فِّ ِجداِر ُغْرَفِة الصَّ

ْوُء. ُق: َأِصُف َكْيَف َينَْتِقُل الضَّ  َأَتَحقَّ

ُع: في َأيِّ اْلحـاالِت )1، 2، 3(، َأَتَوقَّ
ُر   ُيْمِكُن لِلنّاظِِر َأْن َيرى اْلِكتاَب؟ ُأَفسِّ

إِجاَبتَِي.

ْمِس  ْوُء الّصاِدُر ِمَن الشَّ َيسيُر الضَّ
في ُخطوٍط ُمْسَتقيَمٍة.

ُل الّصوَرَة أََتَأمَّ
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ْوِء اْنِعكاُس الضَّ

ُه َيْرَتدُّ َعنْها َوُيَغيُِّر اتِّجاَهُه، ُثمَّ  تي ال َيُمرُّ ِخالَلها؛ َفإِنَّ ْوِء َعلى ُسطوِح اْلَموادِّ الَّ ِعنَْد ُسقوِط الضَّ
َوَيْرَتدُّ   .Reflection of Light ْوِء  ُيتابُِع َمسيَرُه في ُخطوٍط ُمْسَتقيَمٍة، َوُيَسّمى هذا اْنِعكاَس الضَّ

تي َتْرَتدُّ بِها اْلُكَرُة ِعنَْدما َتْصَطِدُم بِِجداٍر. ْوُء َعِن اْلِجْسِم بِالطَّريَقِة َنْفِسها الَّ الضَّ

ْوِء  َأْنواُع اْنِعكاِس الضَّ
ااْلْنِعكاُس اْلُمنَْتظُِم  

ِة.  يَّ ُأشاِهُد َخيالَِي ِعنَْدما َأْنُظُر في اْلِمرآِة، َوُأشاِهُدُه َأْيًضا ِعنَْدما َأْنُظُر في َأَدواِت اْلَمْطَبِخ اْلِفِلزِّ
اتِّجاٍه  َعَلْيها في  الّساِقَطَة  ْوِء  الضَّ َة  َأِشعَّ َتْعِكُس  َمْلساُء،  َمْصقوَلٌة  َأنَّ ُسطوَحها  َبُب في ذلَِك؛  َوالسَّ
واِحٍد،  اتِّجاٍه  في  الّساِكِن  اْلماِء  َوَسْطِح  كاْلِمْرآِة  اْلَمْلساِء  اأْلَْجساِم  َعِن  ْوُء  الضَّ َينَْعِكُس  واِحٍد. 

.Specular Reflection َوُيَسّمى هذا اْنِعكاًسا ُمنَْتظًِما

اْنِعكاٌس ُمنَْتظٌِم   

ُشعاٌع َضْوِئيٌّ ساِقٌط. ُشعاٌع َضْوِئيٌّ ُمنَْعِكٌس.

ْطُح اْلعاِكُس السَّ
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ااْلْنِعكاُس َغْيُر اْلُمنَْتظِِم  

اأْلَْرِض؛  َسْطِح  َأْو  اْلِحجاَرِة  ِمْثِل  اْلَخِشنَِة  طوِح  السُّ ذاِت  اأْلَْجساِم  َعلى  َيْسُقُط  الَّذي  ْوُء  الضَّ
ُمنَْتظِِم  َغْيَر  اْنِعكاًسا  هذا  َوُيَسّمى  ُمْخَتِلَفٍة،  اتِّجاهاٍت  في  َولِكْن  ُمْسَتقيَمٍة  ُخطوٍط  في  َينَْعِكُس 
Diffuse Reflection. َوُيساِعُدنا ااْلْنِعكاُس َغْيُر اْلُمنَْتظِِم َعلى ُرْؤَيِة اأْلَْجساِم اْلُمْخَتِلَفِة ِمْن َحْولِنا.

اْنِعكاٌس َغْيُر ُمنَْتظٍِم    

ُشعاٌع َضْوِئيٌّ ُمنَْعِكٌس.

ْطُح اْلعاِكُس السَّ

ُشعاٌع َضْوِئيٌّ ساِقٌط.
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َكْيَف َنرى ما َحْوَلنا؟ 

ْبصاُر Sight  نِْعَمٌة ِمْن نَِعِم الّلِه ُسْبحاَنُه َوَتعالى َعَلْينا، َوَقْد َوَهَب الّلُه لُِكلِّ واِحٍد ِمنّا َعْينَْيِن  اإْلِ
ًة  َأِشعَّ ُتْصِدراِن  أِلَنَُّهما  اْلُمضيَئَة؛  ْمَعَة  َوالشَّ ْمَس  الشَّ َنرى  َفنَْحُن  َحْوَلُه؛  اأْلَْشياَء  ُرْؤَيِة  ِمْن  نانِِه  ُتَمكِّ

َضْوِئيًَّة َتِصُل إِلى َأْعُينِنا َفنَراها.

في  َمصاِدِرها  ِمْن  َتنَْطِلُق  ْوِئيََّة  الضَّ َة  اأْلَِشعَّ أِلَنَّ  َنراها  نا  َفإِنَّ ْوَء  الضَّ ُتْصِدُر  ال  تي  الَّ اأْلَْشياُء  َأّما 
ااْلتِّجاهاِت َجميِعها، َوِعنَْد ُسقوطِها َعلى اأْلَْشياِء؛ َفإِنَّ ُجْزًءا ِمنْها َينَْعِكُس َعْن هِذِه اأْلَْشياِء َفَتِصُل 

ُة اْلُمنَْعِكَسُة إِلى َأْعُينِنا َفنَراها.    اأْلَِشعَّ

ُق: َكْيَف ُيْمِكنُني ُرْؤَيُة اأْلَْجساِم ِمْن َحْولَِي؟  َأَتَحقَّ

ْوِء َمْصَدُر الضَّ

ُة الّساِقَطُة اأْلَِشعَّ ُة اْلُمنَْعِكَسُة اأْلَِشعَّ

اْلَعْيُن

ْبصاِر. َعَمِليَُّة اإْلِ
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ْوُء ِمْن َمْصَدِرِه. ُح َكْيَف َينَْتِقُل الضَّ ئيَسُة. ُأَوضِّ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

  )....................( ِمْن َأْشكاِل الّطاَقِة ُيساِعُدنا َعلى ُرْؤَيِة ما َحْوَلنا.

ْوُء ِمْن َمْصَدِرِه في )....................     ..........................(.   َيسيُر الضَّ

ُرْؤَيتَِي  َسَبَب  ُر  ُأَفسِّ النّاِقُد.  التَّْفكيُر    3

إَِلْيها ِخــالَل  اأْلَْجســـاَم ِعنَْد النََّظِر 
ُرْؤَيتَِي  َعَدِم  َوَسَبَب  ُمْسَتقيٍم،  ُأْنبوٍب 
ُأْنبوٍب  ِخالَل  إَِلْيها  النََّظِر  ِعنَْد  َلها 

ُمْلَتٍو؟ 

ْوِء َحْوَلنا؟ 4  َأَتنَبَُّأ. ماذا َيْحُدُث إِذا َلْم توَجْد َمصاِدُر لِلضَّ

ْوِء َعْن َسْطِح ِجْسٍم: حيَحَة. ُتَسّمى َعَمِليَُّة اْرتِداِد الضَّ 5  َأختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

ب. اْمتِصاًصا. أ. اْنِعكاًسا.    

د. ُشعاًعا َضْوِئيًّا ساِقًطا. جـ. ُشعاًعا َضْوِئيًّا ُمنَْعِكًسا.  

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َجيًِّدا  َيرى  َأْن  ْنســـاُن  اإْلِ َيْسَتطيــُع  ال 
اْلَحَيواناِت  َبْعَض  َولِكنَّ  الظَّـالِم،  في 
هِذِه  ِمْن  اْثنَْيِن  في  َأْبَحُث  ذلَِك.  ُيْمِكنُها 

اْلَحَيواناِت، ُثمَّ َأْرُسُمُهما.

َنصاِئَح  َيْحوي  ا  َتْوَعِويًّ َمنْشوًرا  ُم  ُأَصمِّ
لِْلِحفاِظ َعلى َسالَمِة اْلَعْيِن، َوَعَدِم النََّظِر 
ْمِس ُمباَشَرًة، َوَأْعِرُضُه َأماَم  ِة الشَّ إِلى َأِشعَّ

ُزَمالِئَي.

َمَعَمَع َمَعَمَعاْلفَنِّاْلفَنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ الصِّ
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ّفاَفُة َواْلُمْعتَِمُة   اأْلَْجساُم الشَّ
اْلَموادِّ  َعْبَر  لِْلَْجساِم  ُرْؤَيتَِي  َتَتفاَوُت   
َعْبَر  ما  َشْيٍء  إِلى  َنَظْرُت  َفإِذا  اْلُمْخَتِلَفِة؛ 
َلْوٍح  ُزجاِجيٍّ َأْو َنّظاراٍت ُزجاِجيٍَّة َشّفاَفٍة؛ 

َسُأشاِهُدُه بُِوضوٍح. َولِكنَّني ال َأراُه َأَبًدا إِذا 
َنَظْرُت إَِلْيِه َعْبَر َلْوٍح ِمَن اْلَخَشِب. 

ُيْمِكنُني  َفال  راَفِة؛  الزَّ صوَرِة  إِلى  َأْنُظُر   
اأْلَْجــزاِء  ُرْؤَيُة صــوَرتِها بُِوضـــوٍح في 
َبُب في ذلَِك َأنَّ ُكـلَّ ُجْزٍء  َجميِعهــا؛ والسَّ
ٍة ُمْخَتِلَفٍة، َوَتَتفاَوُت هِذِه اْلَموادُّ  ُمَغطًّى بِمادَّ

ْوَء. في َتْمريِرها الضَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
ــُة  اأْلَِشعَّ َتْسُقُط  ِعنْـــَدما  الظِّــالُل  ُن  َتَتَكوَّ
ْوِئيَّـُة َعلى ِجْسٍم ُمْعتٍِم. َوَيْظَهُر الظِّلُّ داِئًما  الضَّ

. ْوِئيِّ َعلى اْلِجَهِة اْلُمقـابَِلِة لِْلَمْصَدِر الضَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Transparent Materials ّفاَفُة اْلَموادُّ الشَّ

 Translucent Materials ّفاَفِة اْلَموادُّ ِشْبُه الشَّ
Opaque Materials اْلَموادُّ اْلُمْعتَِمُة

Shadow  ُّالظِّل

2 ْرُس ْرُسالدَّ الِلالدَّ ُن الظِّ الِلَتَكوُّ ُن الظِّ َتَكوُّ

2 13
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ّفاَفُة اْلَموادُّ الشَّ
َيـــُمرَّ  َأْن  ــْوِء  لِلضَّ ُيْمِكُن 
، َوُتَسّمى  ِخالَل َبْعِض اْلَمــوادِّ
 Transparent ّفاَفَة   الشَّ اْلَموادَّ 
لِذا،  جــاِج؛  َكالزُّ  ،Materials

ِخالَلها  اأْلَْشياِء  ُرْؤَيُة  ُيْمِكنُني 
بُِوضوٍح.

َنوافُِذ ُزجاِجيٌَّة.
ّفاَفِة اْلَموادُّ ِشْبُه الشَّ

بُِوضوٍح  اأْلَْشياِء ِخالَلها  ُرْؤَيُة  ُيْمِكنُني  لِذا،  َعْبَرها؛  ْوِء  لِلضَّ ُجْزِئيٍّ  بُِمروٍر  َتْسَمُح  اْلَموادِّ  َبْعُض 
 ،Translucent Materials ّفاَفِة ْوِن َمَثاًل، َوُتَسّمى اْلَموادَّ ِشْبَه الشَّ ، َأْو بَِتَغيُِّر َبْعِض ِصفاتِها َكاللَّ َأَقلَّ

ْمِسيَِّة. تي ُتْصنَُع ِمنْها َعَدساُت النَّّظاراِت الشَّ َكاْلَموادِّ الَّ

َنّظاراٌت َشْمِسيٌَّة.
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ُن الظِّالِل                              َتَكوُّ
يًّا َأْو  ْوَء ُكلِّ ْوُء َعلى ِجْسٍم ُمْعتٍِم َأْو ِشْبِه َشّفاٍف؛ َفإِنَّ هذا اْلِجْسَم َيْحُجُب الضَّ ِعنَْدما َيْسُقُط الضَّ

ُن َلُه ظِلٌّ Shadow َعَلْيها. تي َتَقُع َخْلَفُه، َوَيَتَكوَّ ُجْزِئيًّا َعِن اْلِمنَْطَقِة الَّ
ِة الّساِقَطِة َعَلْيِه؛ َفطوُل ظِلِّ اْلِجْسِم في النَّهاِر َوْقَت  َيْعَتِمُد طوُل ظِلِّ اْلِجْسِم َعلى َمْيِل اأْلَِشعَّ
ْمِس الّساِقَطِة  ِة الشَّ باِح َيْخَتِلُف َعنُْه َوْقَت الظَّهيَرِة َأْو َوْقَت اْلَمساِء؛ بَِسَبِب اْختاِلِف َمْيِل َأِشعَّ الصَّ
َمْصَدِر  َعْن  اْلِجْسِم  ُبْعِد  َعلى  َأْيًضا  اْلِجْسِم  ظِلِّ  طوُل  َوَيْعَتِمُد  ماِء.  السَّ في  َمْوِقِعها  اِلْختاِلِف 

 . ُن َعَلْيِه الظِّلُّ ْطِح الَّذي َيَتَكوَّ ْوِء، َوَعلى اْلَمساَفِة َبْيَن اْلِجْسِم َوالسَّ الضَّ

ْكُل )أ(. ْكُل )ب(.الشَّ الشَّ

اْلَموادُّ اْلُمْعتَِمُة   
اْلُمروِر  ِمَن  ْوَء  الضَّ اْلَمـــوادِّ  َبْعـُض  َتْمنَُع 
ِخالَلها،  اأْلَْشياِء  ُرْؤَيُة  ُيْمِكنُني  ال  لِذا،  َعْبَرها؛ 
 ،Opaque Materials اْلُمْعتَِمَة  اْلَموادَّ  َوُتَسّمى 

َكاْلَخَشِب َواْلَحديِد َواْلَوَرِق.  

باٌت بالستيِكيٌَّة ُمْعتَِمٌة. ُمَكعَّ

ْكَلْيِن )أ( َو)ب(؟ 1.  ما اْلَفْرُق َبْيَن الشَّ
ْمِس؟  2.  في َأيِّ ِجَهٍة َيَقُع الظِّلُّ بِالنِّْسَبِة إِلى الشَّ

ُل الّصوَرَة أََتَأمَّ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

، ِمْتُر ِقياٍس، ُدْمَيٌة، َوَرٌق َأْبَيُض، َأْقالٌم، طاِوَلٌة، حاِجٌز.  َمْصَدٌر َضْوِئيٌّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ْوِء ُمقابَِل اْلحاِجِز. ْمَيَة َأماَم َمْصَدِر الضَّ 1 َأَضُع الدُّ

ُن ِقياساتَِي في َجْدَوٍل. ، َوُأَدوِّ ْوِء َوطوِل الظِّلِّ ْمَيِة َوَمْصَدِر الضَّ 2 َأقيُس اْلُبْعَد َبْيَن الدُّ

ُن ُمالَحظاتَِي. ْمَيِة، َوُأَدوِّ ْوِء َبعيًدا َعِن الدُّ ُك َمْصَدَر الضَّ 3 ُأالِحُظ. ُأَحرِّ

ُن ِقياساتَِي في َجْدَوٍل. ، َوُأَدوِّ ْوِء َوطوِل الظِّلِّ ْمَيِة َوَمْصَدِر الضَّ 4 َأقيُس ْالُبْعَد َبْيَن الدُّ

ُر اْلَخْطَوَتْيِن الّثالَِثَة َوالّرابَِعَة.  ُب. ُأَكرِّ 5 ُأَجرِّ

 . ُر َتَغيَُّر طوِل الظِّلِّ 6 ُأَفسِّ

لِّ ُر َأْبعاِد الظِّ َتَغيُّ َنشاٌط
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ْوَء. ئيَسُة. َكْيَف َتْخَتِلُف اْلَموادُّ في َتْمريِرها الضَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1
اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

ْوِء بِاْلُمروِر َعْبَرها ِهَي: ).....................( .   اأْلَْجساُم الَّتي ال َتْسَمُح لِلضَّ
ُمَعيَّنٍَة  ْوَء َعْن مناطَِق  اْلُمْعتَِمُة الضَّ َتْحُجُب اأْلَْجساُم  ِعنَْدما  َتْحُدُث  تي  الَّ الّظاِهَرُة   

ِهَي: )..............................(.
ُأَصنُِّف َنْوَع اْلَموادِّ في اْلَجْدَوِل اآْلتي:  3

؟ 4  التَّْفكيُر النّاِقُد. َكْيَف ُيْمِكنُني ِزياَدُة طوِل الظِّـلِّ لِِجْسٍم ما؛ بِاْستِْخداِم َمْصَدٍر َضْوِئيٍّ

ْكِل  ُن َعلى الّشاَشِة لِْلِجْسِم في الشَّ حيُح الَّذي َيَتَكوَّ حيَحَة. الظِّـلُّ الصَّ َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ  5
ْوِء ِمَن اْلِجْسِم، ُهَو:                  في حاِل تقريِب الضَّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ْمِسيَِّة(  َأْبَحُث في تاريِخ ِصناَعِة )اْلِمْزَوَلِة الشَّ
ظِلِّ  ِمْن  َقديًما  اْلُمْسِلموَن  اْسَتفاَد  َوَكْيَف 
ُثمَّ  الِة،  الصَّ َمواقيِت  َتْحديِد  في  ــْمِس  الشَّ

ْلُت  ُأناِقُش ما َتَوصَّ
إَِلْيِه َمَع ُزَمالِئَي.

َمَعَمَع التّاريِخالتّاريِخاْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع التِّْكنولوجياالتِّْكنولوجيااْلُعلوُماْلُعلوُم

َشّفاَفٌة / ُمْعتَِمٌة اْلماّدُة
جاُج الزُّ
اْلَخَشُب
اْلَوَرُق

َأْبَحُث في اإِلْنَتْرنِت بُِمساَعَدِة َأَحِد َأْفراِد 
آالِت  َعـــَدساِت  َتْركــيِب  في  ُأْسَرتَِي، 
َبْينَها  َوُأقاِرُن  اْلَحديَثِة،  ْقِميَِّة  الرَّ التَّْصويِر 
ْنسان،  اإْلِ في  اْلَعْيِن  َعَدَسِة  َتْركيِب  َوَبْيَن 

ُثمَّ ُأِعدُّ َتْقريًرا َوَأْعِرُضُه َأماَم ُزَمالِئَي.

        أ.                       ب.                 جـ.                  د.



الظُِّل

ْوُءاْلِجْسُم الضَّ الّشاَشُة
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ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

كِيَُّة  النَّّظاَرُة الذَّ

عاَقِة  اإْلِ َذوي  اأْلَْشخاِص  لُِمساَعَدِة  َعديَدٍة  اْبتِكاراٍت  في  َواْلُمْخَتِرعوَن  اْلُعَلماُء  َأْسَهَم 
َر َنّظاَرًة َذِكيًَّة َتْجَعُل اْلَمْكفوَف  َكاْلَمْكفوفيَن. َوِمنُْهم اْلُمْبَتِكُر اأْلُْرُدنِيُّ )ُعَمر ناجي(، الَّذي َطوَّ
قاِدًرا َعلى َتْمييِز اأْلَْشياِء ِمْن َحْولِِه َوَمْعِرَفتِها؛ بِاْستِْخداِم كاميرا ُمَثبََّتٍة في َنّظاَرٍة ُبْرِمَجْت لَِتْحديِد 
اأْلُُذِن  َسّماَعِة  َطريِق  َعْن  اْلَمْكفوِف  إِلى  اْلَمْعلوماِت  َوَنْقِل  بِِه،  ُتحيُط  تي  الَّ اْلُمْخَتِلَفة  ْشياِء  اأْلَ

اْلُمتَِّصَلِة بِها.
اْلُمروِر،  إِشاَرِة  َأْلواِن  َكَتْمييِز  َواأْلَْشكاِل،  اأْلَْشياِء  ِف  َتَعرُّ َعلى  اْلَمْكفوَف  النَّّظاَرُة  ُتساِعُد 
ِكيَُّة َعلى ُمماَرَسِة  َوَتَجنُِّب اْلُمعيقاِت في َأْثناِء َسْيِرِهْم َعلى الطُُّرقاِت، َوبِذلَِك ُتعينُُهم النَّّظاَرُة الذَّ

َنشاطِِهِم اْلَيْوِميِّ َوْحَدُهْم  ِمْن دوِن اْلحاَجِة إِلى اآلَخريَن.

ْنَتْرنِت بُِمساَعَدِة َأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتَِي َحْوَل َهذا النَّْوِع ِمَن النَّّظاراِت،  َأْبَحُث بِاْستِْخداِم َشَبَكِة اإْلِ
ْلُت إَِلْيِه.  َوُأناِقُش ُزَمالِئَي في ما َتَوصَّ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة 

1  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ْوِء )..........................(.  ِمَن اْلَمصاِدِر الطَّبيِعيَِّة لِلضَّ

ْوِء َعِن اأْلَْجساِم َبْعَد ُسقوطِِه َعَلْيها )...........................(.  ُيَسّمى اْرتِداُد الضَّ

ْوِء َنْوعاِن، ُهما: ).....................( َو).........................(.  اْنِعكاُس الضَّ

ْوِء ُتْثبُِت ذلَِك. ْوُء؟ ُأْعطي ِمثااًل َعلى ظاِهَرٍة َتْحُدُث لِلضَّ 2 َكْيَف َينَْتِقُل الضَّ

ُر َسَبَب ُرْؤَيِة صوَرتَِي في اْلِمرآِة َوَعَدِم ُرْؤَيتِها َعلى َصْفَحِة اْلِكتاِب. 3 ُأَفسِّ

ْوَء:  4 ُأَصنُِّف اْلَموادَّ اآْلتَِيَة في اْلَجْدَوِل َحْسَب َتْمريِرها الضَّ

تي ُتْصنَُع ِمنْها َعَدساُت النَّّظاراِت، اْلَحديُد(. جاُج، اْلَخَشُب، اْلَوَرُق، اْلَموادُّ الَّ )الزُّ

َموادُّ ُمْعتَِمٌةَموادُّ ِشْبُه َشّفاَفٍةَموادُّ َشّفاَفٌة

؟ ِن الظِّلِّ 5 َأْسَتنْتُِج. ما ُشروُط َتَكوُّ

َبُب َوالنَّتيَجُة. ماذا َيْحُدُث ِعنَْد َوْضِع َشْيٍء َأماَم ِمرآٍة؟ 6 السَّ

ْمَعِة َحّتى َتِصَل إِلى اْلَعْيِن.  ْوِئيَِّة اْلُمنَْبِعَثِة ِمَن الشَّ ِة الضَّ 7 َأْرُسُم َمساَر اأْلَِشعَّ
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حيَحَة في ما َيْأتي:  8  َأختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

إِْحدى اْلَموادِّ اآْلتَِيِة ُتَعدُّ ِشْبَه َشّفاَفٍة:   

ب. اْلَخَشُب. جاُج.      أ. الزُّ

د. اْلَوَرُق اْلُمَقّوى. ْمِسيَِّة.   جـ. َعَدساُت النَّّظارِت الشَّ

ْوِء: َأَحُد اآْلتَِيِة ُيَعدُّ َمْصَدًرا َطبيِعيًّا لِلضَّ  

ب. اْلَقَمُر.    . أ. اْلِمْصباُح اْلَكْهَرباِئيُّ

ْمَعُة. د. الشَّ ُة.    جـ. اْلُمضيئاُت اْلَحَيِويَّ

في َأيِّ النِّقـاِط َيكـــوُن َمــْوِقُع   
َكما  الظِّلُّ  َن  َيَتَكوَّ َكْي  ْمِس؛  الشَّ

ْكِل؟ في الشَّ

أ.     )1(

ب. )2(

جـ. )3(

د.    )4(

ْمَعِة في اْلحاَلِة:    َأْسَتطيُع ُرْؤَيَة َضْوِء  الشَّ

أ.     )1(

ب. )2(

جـ. )3(

د.    )4(

)1(

)2(

)3(

)4(

1
2

3 4
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ْوِء: بِناُء ِمْنظاِر اْلُفُِق )اْلبيِرْسكوب(  تََغيُُّر اتِّجاِه الضَّ

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

 ُصنــدوٌق ِمَن اْلَكــْرتوِن َمَع ِغطاٍء، ِمرآتاِن 
ٍة َتْعِكُس  َصغيَرتاِن )َأْو ِقْطَعتــاِن ِمْن مـــادَّ
، َشريٌط الِصٌق.  ْوَء بَِشْكٍل َكبيِر(، ِمَقصٌّ الضَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ُذ اْلُخُطواِت  بُِمساَعَدِة َأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتَِي؛ ُأَنفِّ
اآْلتَِيَة: 

نْدوِق،  َفْتَحَتْيِن في َطَرَفي الصُّ َأْسَتْخِدُم اْلِمَقصَّ لَِعَمِل    1

َوبَِحْجٍم ُمناِسٍب لَِحْجِم اْلمرآَتْيِن. 

نْدوِق، بَِحْيُث َتكوُن ُكلُّ واِحَدٍة  2  َأَضُع اْلِمْرآَتْيِن في الصُّ

َعلى  َصنَْعُتها  تي  الَّ اْلَفْتحاِت  َأماَم   )45°( زاِوَية  ِعنَْد 
نْدوِق.  َطَرَفي الصُّ

ريَط الاّلِصَق؛ لَِتْثبيِت اْلَمرايا في اأْلَماِكِن  3  َأْسَتْخِدُم الشَّ

َدِة.    اْلُمَحدَّ

ريِط الاّلِصِق.  نْدوِق، َوُأَثبُِّتُه بِإِْحكاٍم بِاْستِْخداِم الشَّ 4  َأَضُع ِغطاَء الصُّ

5  َأْسَتْخِدُم )اْلبيِرْسكوب( الَّذي َصنَْعُتُه، َوُأَبيُِّن َهْل َأْسَتطيُع ُرْؤَيَة ما َوراَء اْلِجداِر.

6  َأْشَرُح َكْيَف َيْعَمُل ِمنْظاُر اأْلُُفِق )اْلبيِرْسكوب(. 

تَْقويُم اْلَداِء
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َحَرَكةُ اْلَْرِضَحَرَكةُ اْلَْرِض

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

ْيِل َوالنَّهاِر، َوَتعاُقِب اْلُفصوِل اأْلَْرَبَعِة. َينُْتُج َعْن َحَرَكِة اأْلَْرِض ظاِهرتا َتعاُقِب اللَّ

7اْلَوْحَدُة
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ْيُل َوالنَّهاُر. الدَّْرُس )1(: اللَّ

الدَّْرُس )2(: اْلُفصوُل اأْلَْرَبَعُة.

روِس قاِئَمُة الدُّ

ُ أَتََهيَّأ

تَْحتاُج اْلَْرُض إِلى 365 يَْوًما تَْقريبًا؛ َكْي تُْكِمَل َدْوَرةً كاِملَةً 
َحْوَل الشَّْمِس. ماذا يَْنتُُج َعْن َحَرَكِة اْلَْرِض َحْوَل الشَّْمِس؟

سورة آل عمران-اآلية )190(

قاَل َتعالى:
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ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ُيَمثُِّل  َأْزَرَق  بَِلْوٍن  ــغيَر  الصَّ ْحــَن  الصَّ ُن  ُأَلـوِّ  1

ُيَمثُِّل  َأْصَفَر  بَِلْوٍن  اْلَكبيَر  ْحَن  َوالصَّ اأْلَْرَض، 
ْحِن  الصَّ ِة  حافَّ َعلى  َعالَمًة  َوَأَضُع  ْمَس،  الشَّ

اأْلَْزَرِق في َأيِّ َمْوِقٍع.

ُب اأْلََدواِت َكمـــا في  ُأَركِّ َأْعَمــُل َنموَذًجا.   2

ْكِل بُِمساَعَدِة َزميِلَي. الشَّ

ْمِس،  ُك في اْلَوْقِت َنْفِسِه اأْلَْرَض َحْوَل الشَّ ُأَحرِّ  3

َوُأحاِوُل َتْحريَك اأْلَْرِض َحْوَل َنْفِسها.

ُأالِحُظ اْلَمساَر الَّذي َتْأُخُذُه اأْلَْرُض في َأْثناِء   4

ْمِس. َحَرَكتِها َحْوَل الشَّ

تي َعلى  َأْسَتنْتِــُج. َكْيَف َيَتَغيَُّر َمْوِقُع اْلَعالَمِة الَّ  5

ْمِس؟   ْحِن بِالنِّْسَبِة إِلى الشَّ الصَّ

ــع. مـاذا َينُْتُج َعْن َحَرَكِة اأْلَْرِض َحــْوَل  َأَتَوقُّ  6

ْرِض َحْوَل َنْفِسها؟ ْمِس، َوَحَرَكِة اأْلَ الشَّ

ًما َأْو ُمَخطًَّطا لَِتْوضيِح َعَمِل اأْلَْشياِء.  َعَمُل النَّماِذج: َأْعَمُل ُمَجسَّ

َحَرَكةُ اْلَْرِض

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

   ُصحوٌن بالستيِكيٌَّة َأْو َوَرِقيٌَّة 
ُمْخَتِلَفُة اأْلَْحجاِم َعَدُد 2.

   َأْلواٌن.

   عوٌد َخَشبِيٌّ ُمَسطٌَّح.

   َدّبوُس َتْثبيٍت َعَدُد 2.

َمهاَرةُ اْلِعْلِم
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َحَرَكُة اأْلَْرِض َحْوَل ِمْحَوِرها
اْلِمْحَوُر  هذا  َوُيْعَرُف  ِمْحَوِرها،  َحْوَل  اأْلَْرُض  َتدوُر 
َوراِن Rotate Axis، َوُهَو َخطٌّ َوْهِميٌّ َيْمَتدُّ ِمَن  بِِمْحَوِر الدَّ
مالِيِّ َوَيُمرُّ في َمْرَكِز اأْلَْرِض َوَينَْتهي ِعنَْد اْلُقْطِب  اْلُقْطِب الشَّ

َدٍة. . َيميُل ِمْحَوُر َدَوراِن اأْلَْرِض بِزاِوَيٍة ُمَحدَّ اْلَجنوبِيِّ

كاِمَلًة  َدْوَرًة  ِمْحَوِرها  َحْوَل  اأْلَْرِض  َدَوراُن  َيْسَتْغِرُق 
ْوَرُة َدْوَرَة اأْلَْرِض  َيْوًما كاِماًل 24 ساَعًة، َوُتَسّمى هِذِه الدَّ
َتِصُل  َدْوَرٍة  ُكلِّ  َوفي   .Earth’s Daily Cycle اْلَيْوِميََّة 
ْمِس.  َدٌة ِمْن َضْوِء الشَّ ّياٌت ُمَحدَّ َمناطَِق اأْلَْرِض َجميَعها َكمِّ

1 ْرُس ْرُسالدَّ ْيُل َوالنَّهاُرالدَّ ْيُل َوالنَّهاُراللَّ اللَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َحْوَل  بِاْستِْمراٍر  اأْلَْرُض  َتدوُر 
ْمِس، َوَتدوُر َحْوَل ِمْحَوِرها  الشَّ

َأْيًضا.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Rotate Axis َوراِن ِمْحَوُر الدَّ

َدْوَرُة اأْلَْرِض اْلَيْوِميَُّة
Earth’s Daily Cycle

مالِيُّ اْلُقْطُب الشَّ

اْلُقْطُب اْلَجنوبِيُّ

ِمْحَوُر اأْلَْرِض  

ُق: ما اْلَمْقصوُد بَِدْوَرِة اأْلَْرِض اْلَيْوِميَِّة؟  َأَتَحقَّ

تي َتدوُر فيها  َأِصُف الطَّريَقَة الَّ
اأْلَْرُض َحْوَل ِمْحَوِرها.

ْكَل ُل اْلشَّ أَتَأمَّ
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ْيِل َوالنَّهاِر َتعاُقُب اللَّ
اأْلَْرِض  َسْطِح  َعلى  َوالنَّهاِر  ْيِل  اللَّ ُحدوُث  َيَتعاَقُب  ِمْحَوِرها  َحْوَل  اأْلَْرِض  لَِدَوراِن  َنتيَجًة 
نَِة؛ َفَيكوُن اْلَوْقُت َنهاًرا في ِمنَْطَقٍة ما حيَن َيكوُن َمْوِقُعها  لَِفَتراٍت َزَمنِيٍَّة َتْخَتِلُف َحْسَب َأْوقاِت السَّ

ْمِس. ْمِس، َوَيكوُن اْلَوْقُت َلْياًل حيَن َيكوُن َمْوِقُعها َغْيَر ُمواِجٍه لِلشَّ ُمواِجًها لِلشَّ

ْيِل َوالنَّهاِر.  َتعاُقُب اللَّ
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ْمَس َتْظَهُر  َبُب في ذلَِك ُهَو َأنَّ الشَّ ْمَس َتدوُر َحْوَل اأْلَْرِض. َوالسَّ َيْعَتِقُد َبْعُض النّاِس َخَطًأ َأنَّ الشَّ
ْرِق إِلى اْلَغْرِب في ُكلِّ َنهاٍر. ماِء ِمَن الشَّ ُك( في السَّ َكَأنَّها َتنَْتِقُل )َتَتَحرَّ

ْمَس َتْعلو َفْوَق  َوُر َمَع َبْعِضها لَِبياِن َأنَّ الشَّ ْمِس ُكلَّ 30 َدقيقًة، ُدِمَجِت الصُّ ْكُل ُصَوًرا لِلشَّ ُيَبيُِّن الشَّ
ْرِق إِلى اْلَغْرِب. ماِء ِمَن الشَّ ُك في السَّ ْرِق، َوَيْبدو َأنَّها َتَتَحرَّ اأْلُُفِق ِمْن ِجَهِة الشَّ

ماِء؟ َكًة في ُعْرِض السَّ ْمُس ُمَتَحرِّ لِماذا َتْبدو الشَّ

ْكِل، َوَتدوُر َحْوَل ِمْحَوِرها بَِعْكِس َعقاِرِب الّساَعِة )ِمَن اْلَغْرِب  ُة الشَّ َتَعلَّْمُت َأنَّ اأْلَْرَض ُكَرِويَّ
ْمَس، َفَتْبدو  ْرِق(، َوفي َأْثناِء َدَوراِن اأْلَْرِض َحْوَل َنْفِسها ُتواِجُه َبْعُض َأْجزاِء اأْلَْرِض الشَّ إِلى الشَّ
َوراِن َحْوَل َنْفِسها َتْبَتِعُد هِذِه اأْلَْجزاُء  ماِء. َوِعنَْد اْستِْمراِر اأْلَْرِض بِالدَّ ْمُس َكَأنَّها َتْرَتِفُع في السَّ الشَّ

ْمِس َيَتَغيَُّر. ْمُس َكَأنَّها َتنِْزُل َتْحَت اأْلُُفِق؛ لِذا، َيْبدو َأنَّ َمْوِقَع الشَّ ْمِس؛ َفَتْبدو الشَّ َعِن الشَّ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

َدٌة  ُمَزوَّ ُغْرَفٌة  َشّفاٍف،  َغْيُر  الِصٌق  َوَرٌق   ، َيَدِويٌّ ِمْصباٌح  طاِوَلٌة،  اأْلَْرِضيَِّة،  اْلُكَرِة  ُم  ُمَجسَّ  
بَِستاِئَر َسْوداَء َعلى َنوافِِذها.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َم اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة َعلى الّطاِوَلِة في اْلُغْرَفِة. 1  َأَضُع ُمَجسَّ

ِم اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة. 2  َأْكُتُب َعلى َوَرَقٍة الِصَقٍة َكِلَمَة )َبَلدي(، َوَأَضُعها َفْوَق َمْوِقِع اأْلُْرُدنِّ َعلى ُمَجسَّ

ْمَس  ُيَمثُِّل الشَّ اْلُغْرَفَة ُمْعتَِمًة، ُثمَّ ُأضيُء اْلِمْصباَح اليََّدِويَّ الَّذي  َأْعَمُل َنموَذًجا. َأْجَعُل    3

ِم اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة. ُطُه ُأُفِقيًّا بِاتِّجاِه )َبَلدي( َعلى ُمَجسَّ َوُأَسلِّ

َبْينَما َيكوُن  ْمِس،  َبَلِدَي َنهاًرا أِلَنَّها في اْلِجَهِة اْلُمواِجَهِة لِلشَّ ُأالِحُظ. َيكوُن اْلَوْقُت في    4

ْمِس. َوِل الَّتي ال َتكوُن في اْلِجَهِة اْلُمواِجَهِة لِلشَّ اْلَوْقُت َلْياًل في الدُّ

ها  ِم اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة َعْن َأيِّ َأْجزاِء اْلعاَلِم ُمضاٌء، َوَأيُّ 5  َأْبَحُث بُِمساَعَدِة اْلُمَعلِِّم َعلى ُمَجسَّ

ُل ُمالَحظاتَِي. ُمْظِلٌم؟ َوُأَسجِّ

ْمِس.  َم اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة لُِيْصبَِح َمْوِقُع َبَلِدَي في اْلجانِِب َغْيِر اْلُمواِجِه لِلشَّ ُع. ُأديُر ُمَجسَّ 6  َأَتَوقَّ

َكْيَف َيكوُن اْلَوْقُت في َبَلِدَي؟

ْيِل َوالنَّهاِر؟ 7  َأْسَتنْتُِج. ما َسَبُب َتعاُقِب اللَّ

ْيِل َوالنَّهاِر َتعاُقُب اللَّ َنشاٌط
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ْيِل َوالنَّهاِر. ُر َتعاُقَب اللَّ ئيَسُة. ُأَفسِّ 1 اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

َوَينَْتهي  اأْلَْرِض  َمْرَكِز  َوَيُمرُّ في  مالِيِّ  اْلُقْطِب الشَّ ِمَن  َيْمَتدُّ  الَّذي  اْلَوْهِميُّ  اْلَخطُّ   
َدٍة َهَو: )..................(. ، َوَيميُل بِزاِوَيٍة ُمَحدَّ ِعنَْد اْلُقْطِب اْلَجنوبِيِّ

تي ُتتِمُّ فيها اأْلَْرُض َدْوَرًة كاِمَلًة َحْوَل ِمْحَوِرها ُكلَّ َيْوٍم: ).............(. ْوَرُة الَّ ُتَسّمى الدَّ  
ْمَس في اللَّْيِل؟ التَّْفكيُر النّاِقُد. لِماذا ال َنرى الشَّ  3

تي َتدوُرها اأْلَْرُض َحْوَل ِمْحَوِرها في ُأْسبوٍع واِحٍد. ْوراِت اْلكاِمَلِة الَّ َأْحُسُب َعَدَد الدَّ  4

َأْو 36 ساَعًة َكْي َتدوُر  ُر. ماذا ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث َلْو اْسَتْغَرَقِت اأْلَْرُض 12 ساَعًة  ُأَفكِّ  5

َحْوَل ِمْحَوِرها؟
ْيِل َوالنَّهاِر. ُأالِحُظ الّصوَرَتْيِن اآْلتَِيَتْيِن، َوُأناِقُش ُزَمالِئَي في اْلَفْرِق َبْيَن اللَّ  6

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َهــًة لُِزمالِئــَي،  َأْكُتــُب َنْشــَرًة َقصيــَرًة ُمَوجَّ
ــِل  ْي ــِب اللَّ ــَة َتعاُق يَّ ــا َأَهمِّ ــُم فيه ــُن َلْه ُأَبيِّ
َوالنَّهــاِر للنَّباتــاِت َعلى َســْطِح اأْلَْرِض. 

َمَعَمَع َمَعَمَعاْلِكتابَِةاْلِكتابَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم اْلفَلَِكاْلفَلَِكاْلُعلوُماْلُعلوُم 

في  َأْبَحُث  ُأْسَرتَِي،  َأْفراِد  َأَحِد  بُِمساَعَدِة 
ْنَتْرنِت َعْن َأَثِر زاِوَيِة َمْيِل ِمْحَوِر اأْلَْرِض  اإْلِ
َوُأشاِرُك  اأْلَْرِض،  َسْطِح  َعلى  اْلَحياِة  في 

ْلُت إَِلْيها. تي َتَوصَّ ُزَمالِئَي في النَّتاِئِج الَّ

: ًة واِحَدًة ُكلَّ حيَحَة. َتدوُر اأْلَْرُض َحْوَل َنْفِسها َمرَّ َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ  7

أ. َيْوٍم.                     ب. َشْهٍر.                      جـ. َسنٍَة.                    د. 24 َيْوًما.
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ْمِس َحَرَكُة اأْلَْرِض َحْوَل الشَّ
َيَتعاَقُب  لِذلَِك  َوَنتيَجًة  ِمْحَوِرها؛  َحْوَل  اأْلَْرُض  َتدوُر 
ْيُل َوالنَّهاُر. في اْلَوْقِت َنْفِسِه في َأثناِء َدَوراِن اأْلَْرِض َحْوَل  اللَّ
ٍد.  ُمَحدَّ إِْهليِلِجيٍّ  َمداٍر  في  ْمِس  الشَّ َحْوَل  َتدوُر  ِمْحَوِرها، 
ُه اْلَمساُر الَّذي َيْأُخُذُه ِجْسٌم ما في  َوُيْعَرُف اْلَمداُر Orbit بَِأنَّ

َأْثناِء َدَورانِِه َحْوَل ِجْسٍم آَخَر. 

َأْو  َتْقــريًبا،  َيْوًما  َتْسَتــْغِرُق اأْلَْرُض َسنًَة واِحـَدًة )365 
بَِسَبِب هِذِه  ْمِس.  الشَّ َحْوَل  َدْوَرًة واِحَدًة  لُِتْكِمَل  َشْهًرا(   12
َدٍة،  ُمَحدَّ بِزاِوَيٍة  اأْلَْرِض  ِمْحَوِر  َوَمْيِل  ْمِس  الشَّ َحْوَل  ْوَرِة  الدَّ
نَِة اْلُمْخَتِلَفُة، َوَتْخَتِلُف َدَرجاُت اْلَحراَرِة  َتْحـُدُث ُفصوُل السَّ

َعلى َمناطِِق َسْطِح اأْلَْرِض. 

2 ْرُس ْرُسالدَّ اْلُفصوُل اْلُفصوُل الدَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َتْحُدُث اْلُفصــوُل اأْلَْرَبَعُة 
ِمْحــَوِر  َمَيــالِن  بَِســَبِب 
َحْوَل  َوَدَورانِـها  اأْلَْرِض، 

ْمِس. الشَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Orbit اْلَمداُر

ُة نَِويَّ َدْوَرُة اأْلَْرِض السَّ
Annual Earth Cycle

َمداُر اأْلَْرِض 
ْمِس. َحْوَل الشَّ

َربيٌع

َصْيٌفِشتاٌء

َخريٌف

َمداٌر

ْمُس الشَّ

ْْاأَلْرَبَعـُةاأَلْرَبَعـُة
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َتعاُقُب اْلُفصوِل اأْلَْرَبَعِة
ْمِس  الشَّ َحْوَل  لِْلَْرِض  اْلكاِمَلُة  ْوَرُة  الدَّ ُتَسّمى 
َة Annual Earth Cycle، إِْذ  نَِويَّ َدْوَرَة اأْلَْرِض السَّ
ْمِس َوَحْوَل َنْفِسها  ُتحافُِظ ِخالَل َدَورانِها َحْوَل الشَّ
َعلى َمْيِل ِمْحَوِرها بِاتِّجاٍه ثابٍِت، ما ُيَؤّدي إِلى َمْيِل 
ْمِس؛  الشَّ َنْحَو  مالِيِّ  الشَّ اأْلَْرِضيَِّة  اْلُكَرِة  نِْصِف 
تاِء في  الشِّ َفْصُل  َيِحلُّ  َبْينَما  ْيِف،  َفْصُل الصَّ َفَيِحلُّ 
. َوَبْعَد ُمروِر 6 َأْشُهٍر َيْحُدُث  نِْصِف اْلُكَرِة اْلَجنوبِيِّ
َنْحَو  اْلَجنوبِيِّ  اْلُكَرِة  نِْصِف  َمْيُل  َفَيكوُن  اْلَعْكُس، 
َفْصُل  َيِحلُّ  َبْينَما  ْيِف،  الصَّ َفْصُل  َفَيِحلُّ  ْمِس؛  الشَّ
َتكوُن  الَّذي   ، مالِيِّ الشَّ اْلُكَرِة  نِْصِف  في  تاِء  الشِّ
َنتيَجًة  ْمِس.  الشَّ إِلى  ُيْمِكُن  ما  َأْقَرَب  اأْلَْرُض  فيِه 
ِمْحَوِر  َوَمَيالِن  ْمِس،  الشَّ َحْوَل  اأْلَْرِض  لَِدَوراِن 
َعلى  اأْلَْرَبَعُة  اْلُفصوُل  َتَتعاَقُب  اأْلَْرِض؛  َدَوراِن 

َسْطِح اأْلَْرِض.

َعَدِد  في  اأْلَْرِض  َدَوراِن  ِمْحَوِر  َمْيُل  ُر  ُيَؤثِّ
اأْلَْرِض؛  َسْطِح  َعلى  الُمَتوافَِرِة  النَّهاِر  ساعاِت 
َعْن  ُمْبَتِعَدًة  َتميُل  تي  الَّ اأْلَْرِض  َأْجزاِء  في  َفَمَثاًل، 
ْمِس َيكوُن النَّهاُر َقصيًرا َوَيكوُن اْلَفْصُل ِشتاًء،  الشَّ
َفَيكوُن  ْمِس  الشَّ َنْحَو  َتميُل  تي  الَّ اأْلَْجزاِء  في  َأّما 

النَّهاُر َطوياًل َوَيكوُن اْلَفْصُل َصْيًفا.

ِة؟ نَِويَّ ُق: ما اْلَمْقصوُد بَِدْوَرِة اأْلَْرِض السَّ  َأَتَحقَّ

ْيِل في ُكلِّ َمكاٍن َعلى  َأَثُر طوِل النَّهاِر َواللَّ
َسْطِح األَْرِض في َتعاُقِب اْلُفصوِل اأْلَْرَبَعِة.

6:00 َمساًء َصْيًفا

6:00 مساًء ِشتاًء
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
، َوَرَقُة َرْسٍم َبيانِيٍّ )ُمَربَّعاٍت(، َشريٌط الِصٌق َشّفاٌف، َقَلُم َرصاٍص، طاِوَلٌة.  ِمْصباٌح َيَدِويٌّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ريِط الاّلِصِق َعلى َسْطِح طاِوَلٍة. ْسِم اْلَبيانِيِّ بِاْستِْخداِم الشَّ ُأَثبُِّت َوَرَقَة الرَّ  1

ْسِم اْلَبيانِيِّ بَِشْكٍل  ِم ُأْمِسُك اْلِمْصباَح اْلَيَدِويَّ َعلى ُبْعِد 5cm ِمْن َوَرَقِة الرَّ بُِمساَعَدِة اْلُمَعلِّ  2

َعموِديٍّ ُمَسلًِّطا َضْوَء اْلِمْصباِح َعَلْيها.

َعَلْيها  َوَأْكُتُب   ، اْلَبيانِيِّ ْسِم  الرَّ َوَرَقِة  في  َنَة  اْلُمَتَكوِّ ْوِء  الضَّ داِئَرَة  صاِص  الرَّ بَِقَلِم  َأْرُسُم   3

.)A( اْلَحْرَف

َعْن  َنْفِسِه  اْلُبْعِد  َعلى  ماِئٍل  بَِشْكٍل  ثانَِيًة  ًة  َمرَّ اْلَيَدِويَّ  اْلِمْصباَح  ُأْمِسُك  ِم  اْلُمَعلِّ بُِمساَعَدِة   4

ْسِم اْلَبيانِيِّ ُمَسلًِّطا َضْوَء اْلِمْصباِح َعَلْيها. َوَرَقِة الرَّ

َعَلْيها  َوَأْكُتُب   ، اْلَبيانِيِّ ْسِم  الرَّ َوَرَقِة  في  َنَة  اْلُمَتَكوِّ ْوِء  الضَّ داِئَرَة  صاِص  الرَّ بَِقَلِم  َأْرُسُم   5

.)B( اْلَحْرَف

ْسِم اْلَبيانِيِّ لُِكلِّ داِئَرِة َضْوٍء َتمَّ َرْسُمها. َأْحُسُب َعَدَد اْلُمَربَّعاِت في َوَرَقِة الرَّ  6

تي َحَصْلُت َعَلْيها. ُل َبياناتَِي الَّ 7  ُأَسجِّ

ُر ذلَِك. ِي َعَدَد اْلُمَربَّعاِت؟ ُأَفسِّ َأْسَتنْتُِج. َهْل َغيََّرْت زاِوَيُة َمَيالِن اْلِمْصباِح اْلَيَدوِّ  8

تي َحَصْلُت َعَلْيها، َعلى َتْفسيِر ُحدوِث اْلُفصوِل  ُع. َكْيَف ُيْمِكُن َأْن ُتساِعَد النَّتاِئُج الَّ َأَتَوقَّ  9

اأْلَْرَبَعِة؟

ْرَبَعُة ْرِض َواْلُفصوُل اأْلَ ْمِس َعلى َسْطِح اأْلَ ِة الشَّ ُر زاِوَيِة ُسقوِط َأِشعَّ َتَغيُّ َنشاٌط
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مالِيِّ ِمَن اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة؟ ئيَسُة. َكْيَف َتْحُدُث اْلُفصوُل اأْلَْرَبَعُة في النِّْصِف الشَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

ْمِس.   )...................(: ِهَي َدْوَرٌة َتْحُدُث بِسَبِب َدَوراِن اأْلَْرِض َحْوَل الشَّ

إِلى  ُيْمِكُن  ما  َأْقَرَب  اأْلَْرُض  فيِه  َتكوُن  الَّذي  اْلَفْصُل  ُهَو   :)...................(  
ْمِس. الشَّ

َع اْلَفْصَل الَّذي ُولِْدُت فيِه، بِناًء َعلى تاريِخ ميالِدَي؟ 3  التَّْفكيُر النّاِقُد. َهْل ُيْمِكنُني َأْن َأَتَوقَّ

ُر إِجاَبتَِي. نَِة إِْن كاَن ِمْحَوُر اأْلَْرِض َغْيَر ماِئٍل؟ ُأَفسِّ َأْسَتنْتُِج. َهْل َتَتَغيَُّر ُفصوُل السَّ  4

ْيِف َأْعلى ما ُيْمِكُن؟ ُر. لِماذا َتكوُن َدَرَجُة اْلَحراَرِة في الصَّ ُأَفسِّ  5

ْمِس َيكوُن: تي َتميُل ُمْبَتِعَدة ًَعِن الشَّ حيَحَة. في َأْجزاِء اأْلَْرِض الَّ َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ  6

ب. النَّهاُر َطوياًل َوَيكوُن اْلَفْصُل َصْيًفا.   أ. النَّهاُر َقصيًرا َوَيكوُن اْلَفْصُل ِشتاًء.  

د. النَّهاُر َطوياًل َوَيكوُن اْلَفْصُل ِشتاًء. جـ. النَّهاُر َقصيًرا َوَيكوُن اْلَفْصُل َصْيًفا. 

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

اْلُفصوِل  َتْأثيَر  فيِه  ُأَبيُِّن  َتْقريًرا  َأْكُتُب 
ْنساِن، ُثَم ُأْلقيِه َعلى َمساِمِع  اأْلَْرَبَعِة في اإْلِ

ُزَمالِئَي. 

َعلى  اْلهاِشِميَُّة  اأْلُْرُدنِيَُّة  اْلَمْمَلَكُة  َتْعَتِمُد 
َتِويِّ  َوالشَّ ْيِفيِّ  الصَّ التَّْوقيِت  بِنِظاِم  اْلَعَمِل 
ِمْن ُكلِّ عاِم. بُِمساَعَدِة َأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتَِي، 
يَِّة هذا النِّظاِم  ْنَتْرنِت َعْن َأَهمِّ َأْبَحُث في اإْلِ

في اْلَحياِة اْلَيْوِميَِّة، َوُأشاِرُكُه َمَع ُزَمالِئَي.

َمَعَمَع اْلفَلَِكاْلفَلَِكاْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم
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ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

َأْعَمُل َكاْلُعَلماِء.

َكْيَف َيَتَغيَُّر َعَدُد ساعاِت النَّهاِر في ُكلٍّ ِمْن َمدينَِة َعّمان؛ اأْلُْرُدِن، َوَمدينَِة ِسْدني؛ ُأْسُتراليا؟

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ُأالِحُظ اْلَبياناِت في اْلَجْدَوِل    1

ُح َعَدَد  اْلُمجاِوِر، الَّذي ُيَوضِّ
تاريِخ  ِمْن  النَّهاِر  ساعاِت 
ُكلٍّ  في  ُشباَط،   )10–1(
اأْلُْرُدنِّ  في  َعّماَن  َمدينَِة  ِمْن 

َوَمدينَِة ِسْدني في ُأْسُتراليا.

بُِمســـاَعَدِة  اْلَبياناِت.  ُأَمثُِّل   2

ِم َأْرُســـُم َرْسًما َبيانِيًّا  اْلُمَعلَّ
ــُح التَّـــَغيَُّر في َعــَدِد  ُيَوضِّ
ساعــاِت النَّهـــاِر ِخــالَل 
إَِلْيها  اْلُمشاِر  َمنِيَِّة  الزَّ ِة  اْلُمدَّ
ُشباَط  َشْهِر  ِمْن  َأّياٍم(   10(

اَن وِسْدني. لَِمدينََتي َعمَّ

في  التََّغيُِّر  َسَبَب  َأْسَتنْتِــُج   3

َبْيَن  النَّهاِر  َعــَدِد ساعــاِت 
اْلَمدينََتْيِن؟

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:
. - َوَرَقُة َرْسٍم َبيانِيٍّ

ُح َعَدَد ساعاِت النَّهاِر ِمْن تاريِخ )1 – 10( ُشباَط  - َجْدَوٌل ُيَوضِّ
في ُكلٍّ ِمْن َمدينَِة َعّماَن في اأْلُْرُدنِّ َوَمدينَِة ِسْدني في ُأْسُتراليا.

الّتاريُخ
َمدينَُة ِسْدني؛ ُأْسُترالياَمدينَُة َعّماَن؛ اأْلُْرُدنُّ

َعَدُد ساعاِت النَّهاِرَعَدُد ساعاِت النَّهاِر

13 ساَعًة َو44 َدقيقًة10 ساعاٍت َو39 َدقيقًة1 

13 ساَعًة َو42 َدقيقًة10 ساعاٍت َو41 َدقيقًة2 

13 ساَعًة َو41 َدقيقًة10 ساعاٍت َو42 َدقيقًة3 

13 ساَعًة َو39 َدقيقًة10 ساعاٍت َو44 َدقيقًة4 

13 ساَعًة َو37 َدقيقًة10 ساعاٍت َو46 َدقيقًة5 

13 ساَعًة َو35 َدقيقًة10 ساعاٍت َو47 َدقيقًة6 

13 ساَعًة َو33 َدقيقًة10 ساعاٍت َو49 َدقيقًة7

13 ساَعًة َو32 َدقيقًة10 ساعاٍت َو51 َدقيقًة8 

13 ساَعًة َو30 َدقيقًة10 ساعاٍت َو52 َدقيقًة9 

13 ساَعَة َو28 َدقيقًة10 ساعاٍت َو54 َدقيقًة10 
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة 

1 اْلَمفاهُيم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

نَِة َيْبدآن ِعنَْدما ال َيكوُن ِمْحَوُر    )...................(: ُهما َفْصالِن ِمْن ُفصوِل السَّ
ْمِس، َوال َبعيًدا َعنْها. اأْلَْرِض ماِئاًل َنْحَو الشَّ

ْيِل َعلى    )...................(: ُيَسبُِّب َمَيالُنُه اْختاِلًفا في َعَدِد ساعاِت النَّهاِر َواللَّ
َسْطِح اأْلَْرِض.

 )3  ،2 اأْلَْرقاُم )1،  إَِلْيِه  ُد ما ُتشيُر  ُأَحدِّ   2

ْكِل اْلُمجاِوِر، الَّذي ُيَمثُِّل َحَرَكَة  في الشَّ
اأْلَْرِض.

ُر  ُأَفسِّ اأْلُْرُدِن.  في  َلْياًل  َأْم  َنهاًرا  كاَن  إِْن  اْلَوْقَت  ُد  ُأَحدِّ َأْدناُه؛  ْكِل  بِالشَّ ُمْسَتعينًا  ُع:  َأَتَوقَّ   3

إِجاَبتَِي.

ْمِس؟ َبُب َوالنَّتيَجُة. ماذا َينُْتُج َعْن َدَوراِن اأْلَْرِض َحْوَل ِمْحَوِرها، َوَدَورانِها َحْوَل الشَّ 4  السَّ

تي َنراها ِمَن اأْلَْرِض. ِة الَّ ْمِس الّظاِهِريَّ ُر َحَرَكَة الشَّ 5  ُأَفسِّ

اأْلُْرُدنُّ

+ _

+
_1

2

3

38



ْمِس بَِشْكٍل َأْبَطَأ ِمّما ِهَي َعَلْيِه  ُك َحْوَل الشَّ 6  َأَتواَصُل. َأَتَخيَُّل َأماَم ُزَمالِئَي َأنَّ اأْلَْرَض َتَتَحرَّ

اآْلَن، َوَأْذُكُر َأَثَر ذلَِك في َحياتِنا اليَّْوِميَِّة.

حيَحَة في ما َيْأتي: 7 َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

ْمِس: نَِة َتكوُن فيِه اأْلَْرُض َأْقَرَب ما ُيْمِكُن إِلى الشَّ   َفْصٌل ِمَن السَّ
د. اْلَخريُف. بيُع.   جـ. الرَّ تاُء.   ب. الشِّ ْيُف.   أ. الصَّ

ْمِس َدْوَرًة واِحَدًة في:    َتدوُر اأْلَْرُض َحْوَل الشَّ
د. َسنٍَة. جـ. َشْهٍر.   ب. َيْوٍم.   أ. ساَعٍة.  

َوراِن َحْوَل ِمْحَوِرها:    َتْسَتْغِرُق اأْلَْرُض لِلدَّ
د. 48 ساَعًة. جـ. 24 ساَعًة.  ب. 12 ساَعًة.  أ. 6 ساعاٍت.  

ْكُل اْلُمجاِوُر اْلُفصوَل اأْلَْرَبَعَة    ُيَمثُِّل الشَّ
ُع ِعنَْدما  َعلى اأْلَْرِض، ما اْلَفْصُل اْلُمَتَوقَّ
َتكوُن اأْلَْرُض في اْلَمْوِقِع 2 في نِْصِف 

؟ مالِيِّ اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة الشَّ
تاُء.   ب. الشِّ ْيُف.    أ. الصَّ

د. اْلَخريُف. بيُع.   جـ. الرَّ

ماِء  ُك في ُعْرِض السَّ ْمَس َتَتَحرَّ   َنرى الشَّ
ُكلَّ َيْوٍم، بَِسَبِب َدَوراِن:

ْمِس. ب. اْلَقَمِر َحْوَل الشَّ ْمِس َحْوَل اأْلَْرِض.             أ. الشَّ

د. اْلَقَمِر َحْوَل اأْلَْرِض. جـ. اأْلَْرِض َحْوَل ِمْحَوِرها.          

4

1

2

3
ْمُس الشَّ
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تَْقويُم اْلَداِء

ُل ُمالَحظاتَِي. ، َوُأَسجِّ تي َيكوُن فيها اْلَوْقُت َلْياًل، َبْينَما َيكوُن َنهاًرا في اأْلُْرُدنِّ َوَل الَّ 2  ُأالِحُظ الدُّ

ْوِن اأْلَْصَفِر على اْلَخريَطِة. ُن َمْوِقَع اأْلُْرُدنِّ بِاللَّ 3  ُأَلوِّ

ْوِن اأْلَْسَوِد. تي َتْشَهُد اْلَوْقَت َلْياًل بِاللَّ َوَل اأْلُْخرى الَّ ِوُن الدُّ 4  ُألَّ

5  َأْبَحُث بُِمساَعَدِة اْلُمَعلِِّم في َخريَطِة اْلعاَلِم َعْن َأْسماِء 3 ُدَوٍل َيكوُن فيها اْلَوْقُت َلْياًل، 

َبْينَما َيكوُن في اأْلُْرُدنِّ َنهاًرا.

ْيِل َوالنَّهاِر؟ 6  َأْسَتنْتُِج: ما َسَبُب َتعاُقِب اللَّ

َوْقُت اللَّْيِل َوَوْقُت النَّهاِر

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:  َأْلواٌن َصْفراُء َوَسْوداُء.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

1  َأْسَتْخِدُم َرْسَم اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة اآْلتَِي، الَّذي ُيَمثُِّل َخريَطَة اْلعاَلِم:
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ةُ َوالطّاقَةُ ةُ َوالطّاقَةُاْلقُوَّ اْلقُوَّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

ُل  َوَتَتَحوَّ َفَتدوُر  ياُح؛  الرِّ ُتالِمُسها  ِعنَْدما  اْلَمراِوُح  ُك  َتَتَحرَّ
الّطاَقُة فيها ِمْن طاَقٍة َحَركِيٍَّة إِلى طاَقٍة َكْهَربائِيٍَّة.

8اْلَوْحَدُة
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ُة. الدَّْرُس )1(: اْلُقوَّ

الدَّْرُس )2(: الّطاَقُة.

روِس قاِئَمُة الدُّ

ُ أَتََهيَّأ

ةُ الَّتي َسبَّبَْت اْرتِفاَع اْلُكَرِة إِلى اْلَْعلى؟ ما اْلقُوَّ
ةُ الَّتي َسبَّبَْت ُسقوطَها إِلى َسْطِح اْلَْرِض؟  َوما اْلقُوَّ
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الَمِة: إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
 َأْحَذُر ِمْن َسْكِب اْلماِء َعلى اأْلَْرِضيَِّة؛ َكْي ال ُتْصبَِح َزلَِقًة.	 

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َوَأَضُعُه  اْلَوَرِق،  ِمَن  قاِرًبا  ُم  ُأَصمِّ َنموَذًجا.  َأْعَمُل   1

في اْلِوعاِء.
2  َأِصُف اْلحاَلَة اْلَحَرِكيََّة لِْلقاِرِب.

ع. َكْيَف ُيْمِكنُني َتْحريُك اْلقاِرِب َعلى َسْطِح  َأَتَوقُّ  3

ِعَي. ُن َتَوقُّ اْلماِء؟ ُأَدوِّ
ُب َتْحريَك اْلقاِرِب بَِطــراِئَق ُمْخَتِلَفٍة؛ بِالنَّْفِخ  4  ُأَجرِّ

َعَلْيِه َأْو بَِدْفِعِه. 
َطَرَفي  َأَحِد  َعلى  اْلَوَرِق  ِمْشَبــَك  ُأَثبُِّت  ُأالِحُظ.    5

ُب اْلِمغناطيَس ِمَن اْلِمْشَبِك ِمْن  اْلقــاِرِب، َوُأَقــرِّ
دوِن ُمالَمَستِِه. ماذا ُأالِحُظ؟

ُك فيها اْلقاِرَب بِاْستِْخداِم اْلَخْيِط. ُب. َأِصُف َطريَقًة ُأَحرِّ 6  ُأَجرِّ

َر في اْلقاِرِب َوَسبََّب َحَرَكَتُه في اْلُمشاَهداِت الّسابَِقِة؟ ُر. ما الَّذي َأثَّ 7  ُأَفسِّ

َك؟ 8  َأْسَتنْتُِج. ماذا َيْحتاُج اْلِجْسُم الّساِكُن َكْي َيَتَحرَّ

ِة َواْلقاِرِب،  َرْت في اْلقاِرِب َوَتَطلََّب َتْأثيُرها التَّالُمَس َبْيَن َمْصَدِر اْلُقوَّ تي َأثَّ 9  ُأَصنُِّف اْلُقوى الَّ

تي ال َيَتَطلَُّب َتْأثيُرها التَّالُمَس. َواْلُقوى الَّ

َنتاِئِجِهِم  َأْو  َمْعلوماتِِهْم  َأْو  َأْفكاِرِهْم  َنْقِل  بَِهَدِف  التَّواُصِل  َمهاَرَة  اْلُعَلماُء  َيْسَتْخِدُم  التَّواُصُل: 
اْلِعْلِميَِّة إِلى اآْلَخريَن.

ِة في اْلَْجساِم أَثَُر اْلقُوَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

   ِمغناطيُس.

   ِوعاٌء واِسٌع 
فيِه ماٌء.

   َمشابُِك َوَرٍق.

   َوَرَقٌة.

   َخْيٌط.

َمهاَرةُ اْلِعْلِم
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ُة اْلُقوَّ
ُك،  ِعنَْدما َيْرُكُل الِعٌب ُكَرَة َقَدٍم ساِكنًَة َفإِنَّها َتَتَحرَّ
ِعُب في َتْغييِر ِمْقداِر ُسْرَعتِها َأِو  َوِعنَْدما َيْرَغُب الالَّ
َمًعا؛  َواتَّجاِهها  ُسْرَعتِها  ِمْقداِر  َأْو  َحَرَكتِها،  اتِّجاِه 
َأْسَتْكِشُف الّسابِِق،  بَِقَدِمِه. َوفي َنشاِط  َيْدَفُعها  ُه  َفإِنَّ
ِمْشَبِك  ِمْن  اْلِمْغناطيِس  َتْقريِب  ِعنَْد  ُه  َأنَّ الَحْظُت 
اْلِمْغناطيِس  َنْحَو  َينَْجِذُب  ُه  َفإِنَّ ؛  يِّ اْلِفِلزِّ اْلَوَرِق 
ُيْمِكُن  بِاتِّجاِهِه.  اْلَوَرِقيِّ  اْلقاِرِب  ِك  َتَحرُّ إِلى  ًيا  ُمَؤدِّ
َتْفسيُر التََّغيُّراِت في اْلحاَلِة اْلَحَرِكيَِّة لُِكلٍّ ِمَن اْلُكَرِة 
 ، خاِرِجيٍّ ٍر  ُمَؤثِّ بُِوجوِد  )اْلقاِرِب(  اْلَوَرِق  َوِمْشَبِك 
ُر في اأْلَْجساِم  ُر اْلخاِرِجيُّ الَّذي ُيَؤثِّ إِْذ ُيَسّمى اْلُمَؤثِّ
َة  اْلُقوَّ َأْشكالِها  َأْو  اْلَحَرِكيَِّة  حاالتِها  ِمْن  َوُيَغيُِّر 
َتكوَن  َأْن  إِّما  َة  اْلُقوَّ َأنَّ  َتَعلَّْمُت سابًِقا  َوَقْد   .Force

َة َسْحٍب.  َة َدْفٍع َوإِّما َأْن َتكوَن ُقوَّ ُقوَّ

1 ْرُس ْرُسالدَّ ُةالدَّ ُةاْلُقوَّ اْلُقوَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
ِمْن  َفُتَغيُِّر  اأْلَْجساِم  في  ُة  اْلُقوَّ ُر  ُتَؤثِّ
ُر  َوُتَؤثِّ َأْشكالِها.  َأْو  اْلَحَرِكيَِّة  حاالتِها 

اْلُقوى َعْن ُبْعٍد َأْو بِالتَّالُمِس.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Force  ُة اْلُقوَّ

Contact Forces ُقوى التَّالُمِس
Friction Force ُة ااْلْحتِكاِك ُقوَّ

Tension Force ِّد ُقَوةُّ الشَّ
ُقوى التَّْأثيِر َعْن ُبْعٍد

Non	contact Forces

ُة اْلجاِذبِيَِّة اأْلَْرِضيَِّة ُقوَّ
 Gravity Force 

ُة اْلِمْغناطيِسيَُّة  اْلُقوَّ
Magnetic Force

Electric Force ُة اْلَكْهَرباِئيَُّة اْلُقوَّ

ُة؟   ُق:  ما اْلُقوَّ  َأَتَحقَّ

َتَتَغيَُّر اْلحاَلُة اْلَحَرِكيَُّة لُِكَرِة اْلَقَدِم؛ 
ٍة. ُر فيها الاّلِعُب بُِقوَّ ِعنَْدما ُيَؤثِّ
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ُة َدْفٍع ُقوَّ

ُة َدْفٍع ُقوَّ

ُة اْحتِكاٍك ُقوَّ

ُة اْحتِكاٍك ُقوَّ

نْدوِق ِعنَْد َتْحريِكِه  ُة ااْلْحتِكاِك َبْيَن َسْطَحي الّطاِوَلِة َوالصُّ ُقوَّ
نْدوِق. ِة ااْلْحتِكاِك َبْيَن َسْطَحي اْلُعْشِب َوالصُّ َعَلْيها، َأَقلُّ ِمْن ُقوَّ

ُقوى التَّالُمِس َوُقوى التَّْأثيِر َعْن ُبْعٍد
ُتَصنَُّف اْلُقوى ِمْن َحْيُث َطريَقُة َتْأثيِرها في اأْلَْجساِم إِلى ُقوى َتالُمٍس َوُقوى َتْأثيٍر َعْن ُبْعٍد. 

َوفي ما َيْأتي َتْوضيٌح لُِكلٍّ ِمنُْهما: 

ُقوى التَّالُمِس
 .Contact Forces التَّالُمِس  ُقوى  َفَقْط  َتالُمِسها  ِعنَْد  اأْلَْجساِم  ُر في  ُتَؤثِّ تي  الَّ ُة  اْلُقوَّ ُتَسّمى 

. دِّ ُة الشَّ ُة ااْلْحتِكاِك، َوُقوَّ َوِمَن اأْلَْمثَِلِة َعَلْيها: ُقوَّ

ُة ااْلْحتِكاِك ُقوَّ
َة  طوِح اْلُمَتالِمَسِة َفَتْمنَُع اْنِزالَق َبْعِضها َفْوَق َبْعٍض بُِسهوَلٍة ُقوَّ تي َتنَْشُأ َبْيَن السُّ ُة الَّ ُتَسّمى اْلُقوَّ
ُة اْحتِكاٍك  ااْلْحتِكاِك Friction Force. َفَمَثاًل، ِعنَْدما َأْدَفُع ُصنْدوًقا َعلى َسْطِح طاِوَلٍة َتنَْشُأ ُقوَّ

نْدوِق َعلى َسْطِح الّطاِوَلِة. َبْيَن َسْطَحْيِهما اْلُمَتالِمَسْيِن، ُتعيُق َحَرَكَة الصُّ

طوِح اْلَمْلساِء َأِو اْلَمْصقوَلِة؛  طوِح اْلَخِشنَِة، َوَيِقلُّ َعلى السُّ ِة ااْلْحتِكاِك َعلى السُّ َيْزداُد ِمْقداُر ُقوَّ
لِذا، َيكوُن َتْحريُك ِجْسٍم َعلى َسْطٍح َأْمَلَس َأْسَهَل ِمْن َتْحريِكِه َعلى َسْطٍح َخِشٍن. َكما َأنَّ َتْحريَك 
ُصنْدوٍق َعلى َسْطِح طاِوَلٍة َأْسَهُل ِمْن َتْحريِكِه َعلى اْلُعْشِب َأْو َعلى اأْلَْرِضّياِت اْلَخِشنَِة، َفَسْطُح 

اْلُعْشِب َأْكَثُر ُخشوَنًة ِمْن َسْطِح الّطاِوَلِة.
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دِّ ُة الشَّ ُقوَّ
ُة َسْحٍب  دِّ Tension Force ِهَي ُقوَّ ُقَوةُّ الشَّ
ُر في ِجْسٍم بَِوساَطِة َحْبٍل َأْو ِسْلٍك َأْو َخْيٍط.  ُتَؤثِّ
ِة  يَّ اْلِفِلزِّ ْلِسَلِة  السِّ في  ـــدِّ  ُة الشَّ ُقوَّ َتنَْشُأ  َفَمَثاًل: 
ِعنَْدما  )اْلِوْنِش(  اْلَقــْطِر  فـــي شاِحنَِة  اْلُمَثبََّتِة 

َلًة.  َتْسَحُب َسّياَرًة ُمَعطَّ

ّياَرَة  َتْسَحُب شاِحنَُة اْلَقْطِر )اْلِوْنُش( السَّ
ٍة. يَّ بَِوساطِة َحْبٍل َمتيٍن َأْو ِسْلِسَلٍة فِِلزِّ

ُر ُقوى التَّالُمِس في اأْلَْجساِم؟       ُق:  َكْيَف ُتَؤثِّ  َأَتَحقَّ

ُقوى التَّْأثيِر َعْن ُبْعٍد 
ُر في اأْلَْجساِم َعْن ُبْعٍد َوِمْن دوِن َأْن  تي ُتَؤثِّ ُتَسّمى اْلُقوى الَّ
ُتالِمَسها ُقوى التَّْأثيِر َعْن ُبْعٍد contact Forces	Non. َوِمَن 
ُة اْلِمْغناطيِسيَُّة،  ُة اْلجاِذبِيَِّة اأْلَْرِضيَِّة، َواْلُقوَّ اأْلَْمثَِلِة َعَلْيها: ُقوَّ

ُة اْلَكْهَرباِئيَُّة.  َواْلُقوَّ

ُة اْلجاِذبِيَِّة اأْلَْرِضيَِّة ُقوَّ
ٍة َتْسَحُبها  ُر اأْلَْجساُم َجميُعها َعلى َسْطِح اأْلَْرِض بُِقوَّ َتَتَأثَّ
 Gravity اأْلَْرِضيَِّة  اْلجاِذبِيَِّة  َة  ُقوَّ ُتَسّمـــى  اأْلَْرِض،  َنْحَو 
َأْفَلتُّها َفإِنَّها  Force. َفَمَثاًل: إِذا َأْمَسْكُت ُكَرًة في اْلَهواِء، ُثمَّ 

ُة اْلجاِذبِيَِّة  َرْت فيها ُقوَّ َسَتْسُقُط في اتِّجاِه َسْطِح اأْلَْرِض؛ إِْذ َأثَّ
اأْلَْرِضيَِّة ِمْن دوِن ُوجوِد َتالُمٍس َبْينَها َوَبْيَن اأْلَْرِض. 

ُة اْلجاِذبِيَِّة اأْلَْرِضيَِّة. ُقوَّ
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ِة التَّْأثيِر َعْن ُبْعٍد.       ُق:  ُأْعطي َأْمثَِلًة َعلى ُقوَّ  َأَتَحقَّ

ُة اْلِمْغناطيِسيَُّة  اْلُقوَّ
َأْن  دوِن  ِمْن  ٍة  بُِقوَّ فيها  ُر  ُيَؤثِّ إِْذ  اْلَحديِد،  ِمْثَل  ِمنُْه  اْلَقريَبِة  اْلَموادِّ  َبْعَض  اْلِمْغناطيُس  َيْجِذُب 

ُيالِمَسها، َوَينَْجِذُب اْلِمْسماُر إِلى ِمْغناطيَس َقريٍب ِمنُْه ِمْن دوِن ُمالَمَستِِه. 

ِمنُْه  بِاْلُقْرِب  آَخَر  ِمْغناطيَس  َأيِّ  في  ُر  ُيَؤثِّ اْلِمْغناطيَس  َأنَّ  َكما 
َيَتناَفرا.  َأْن  َوإِّما  َيَتجـــاَذبا  َأْن  َفإِّما  ًة،  بُِقوَّ

ـــتي  الَّ ُة  اْلُقـــوَّ َوُتَسّمى 
اْلِمْغنــــاطيُس  بِها  ُر  ُيَؤثِّ
اْلِمْغنـــــاطيِسيََّة  َة  اْلُقوَّ

.Magnetic Force

ُة اْلَكْهَرباِئيَُّة. اْلُقوَّ

ُة اْلَكْهَربائِيَُّة اْلُقوَّ
َكْهَرباِئيٍَّة  بِِشْحناٍت  َمْشحوَنْيِن  ِجْسَمْيِن  َتْقريِب  ِعنَْد 

ِجْسَمْيِن  َتْقريِب  ِعنَْد  َأّما  َيَتجاَذباِن،  َفإِنَُّهما  ُمْخَتِلَفٍة 
َفإِنَُّهما  ُمَتشابَِهٍة  َكـــْهَرباِئيٍَّة  بِِشْحنـــاٍت  َمْشحوَنْيِن 

اأْلَْجساِم  َبْيَن  َتنَْشُأ  تي  الَّ ُة  اْلُقوَّ ُتَســـّمى  َيَتناَفراِن. 
 .Electric Force اْلَكْهَرباِئيََّة  َة  اْلُقوَّ اْلَمْشحوَنِة 

صوٍف  بِِقْطَعِة  بالوَنْيِن  َأْدُلُك  ِعنَْدما  َفَمَثاًل: 
ُبُهما  ُأَقرِّ ِعنَْدما  ُثمَّ  ُمَتشابَِهٍة،  بِِشْحنٍَة  ُيْشحناِن 

ِمْن َبْعِضِهما ُأالِحُظ َأنَُّهما َيَتناَفراِن ِمْن دوِن َأْن 
ْحناِت اْلُمَتشابَِهِة. َيَتالَمسا بَِسَبِب الشِّ

ُة اْلِمْغناطيِسيَُّة. اْلُقوَّ
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ُر في  ُتَؤثِّ َوُأْخرى  ُبْعٍد،  َعْن  اأْلَْجساِم  ُر في  ُتَؤثِّ ُقًوى  َعلى  َأْمثَِلًة  َأْذُكُر  ئيَسُة.  الرَّ اْلِفْكَرُة    1

اأْلَْجساِم بِالتَّالُمِس.

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ٌر خاِرِجيٌّ َيْعَمُل َعلى َتْغييِر اْلحاَلِة اْلَحَرِكيَِّة لِْلَْجساِم.   )...................(:ُمَؤثِّ

ُر في اأْلَْجساِم َعْن ُبْعٍد َوِمْن دوِن َأْن ُتالِمَسها.   )...................(: ُقًوى ُتَؤثِّ

ُر في اأْلَْجساِم ِعنَْد ُوجوِد َتالُمٍس َبْينَُهما َفَقْط.   )...................(: ُقًوى ُتَؤثِّ

َرِة فيها. ِة اْلجاِذبِيَِّة اأْلَْرِضيَِّة اْلُمَؤثِّ ُد اتِّجاَه  ُقوَّ يَِّة، َوُأَحدِّ فِّ 3  َأْرُسُم 3 َأْجساٍم ِمَن اْلُغْرَفِة الصَّ

4  التَّْفكيُر النّاِقُد. ما َسَبُب ُوجوِد ساِئٍل َلِزٍج في اْلَمفاِصِل؟ 

ُمَتشابَِهْيِن في  ِمْغناطيَسْيِن  ُقْطبا  بِها  ُر  ُيَؤثِّ تي  الَّ ُة  اْلُقوَّ ُتَسّمى  حيَحَة.  الصَّ اْلِجاَبَة  َأْختاُر   5

َبْعِضِهما:

َة َتْأثيٍر َعْن ُبْعٍد.  .    ب. ُقوَّ َة َشدٍّ   أ. ُقوَّ

َة َتالُمٍس. ًة َكْهَرباِئيًَّة.   د. ُقوَّ   جـ. ُقوَّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َأْكُتُب  اْلجاِذبِيَِّة.  ِة  ُقوَّ ُوجوِد  َعَدَم  َأَتَخيَُّل 
ُه َسَيْحُدُث ِمْن  َأنَّ َأْعَتِقُد  فِْقَرَتْيِن َأِصُف ما 

ِة اْلجاِذبِيَِّة. دوِن ُقوَّ

ْجراِء  َأْسَتْخِدُم َمصاِدَر اْلَبْحِث اْلُمتاَحَة إِلِ
اْلِمْغناطيِسيَِّة  ِة  اْلُقوَّ َبْحٍث َحْوَل اْستِْخداِم 
َمنْشوًرا  ُم  ُأَصمِّ ُثمَّ  النُّفاياِت،  َفْرِز  في 
تي َحَصــْلُت َعَلْيها،  ُح النَّتـــاِئَج الَّ ُيَوضِّ

َوَأْعِرُضُه َعلى ُزَمالِئَي.   

َمَعَمَع التِّْكنولوجياالتِّْكنولوجيااْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم
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ما الّطاَقُة؟
نُنا  ُتمكِّ َفِهَي  َحياتِنا،  في  ئيَس  الرَّ َك  اْلُمَحرِّ الّطاَقُة  ُتَعدُّ 
لِْلقياِم  إَِلْيها  َوَنْحتاُج  اأْلَْشياِء،  َوَتْغييِر  بِاأْلَْعماِل  اْلِقياِم  ِمَن 
بَِأنَّها   Energy الّطاَقُة  َوُتْعَرُف  اْلَيْوِميَِّة.  َوَأْعمالِنا  بَِأْنِشَطتِنا 

اْلُقْدَرُة َعلى إِْنجاِز َعَمٍل َأْو إِْحداِث َتْغييٍر.

ُك  ُتَحرِّ ياُح  َفالرِّ طاَقًة؛  َحْولِنا  ِمْن  اأْلَْجساُم  َتْمَتِلُك 
ّباِك  الشُّ ِمَن  َتنُْفُذ  تي  الَّ ْمِس  الشَّ ُة  َوَأِشعَّ اأْلَْشجاِر،  َأْغصاَن 

ُن ُبيوَتنا.  ُتَسخِّ

اأْلَْشجاِر  َفَأْوراُق  آَخَر؛  إِلى  ِجْسٍم  ِمْن  الّطاَقُة  َتنَْتِقُل 
ياِح، َوُبيوُتنا َتْسُخُن  ُك َنتيَجَة اْنتِقاِل الّطاَقِة إَِلْيها ِمَن الرِّ َتَتَحرَّ

ْمِس.  ِة الشَّ َنتيَجَة اْنتِقاِل الّطاَقِة إَِلْيها ِمْن َأِشعَّ

2 ْرُس ْرُسالدَّ الّطاَقُةالّطاَقُةالدَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
لِلّطــاَقِة َأْشكـــاٌل ُمْخَتِلَفٌة، 
َوُيْمِكُن َتْحويُلهــا ِمْن َشْكٍل 

إِلى آَخَر.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Energy الّطاَقُة
الّطاَقُة اْلَحَرِكيَُّة 

 Kinetic Energy

الّطاَقُة اْلكاِمنَُة
Potential Energy

ياِح. ُك َأْوراُق اأْلَْشجاِر َنتيَجَة اْنتِقاِل الّطاَقِة إَِلْيها ِمَن الرِّ َتَتَحرَّ
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َأْشكاُل الّطاَقِة
ُة. َوَقْد  اْلَكْهَرباِئيَُّة، َوالّطاَقُة اْلَحراِريَّ لِلّطاَقِة َأْشكاٌل ُمْخَتِلَفٌة، ِمنْها: الّطاَقُة اْلَحَرِكيَُّة، َوالّطاَقُة 
َدْت َأْشكاُل الّطاَقِة إاِّل َأنَّها  َيكوُن لِْلِجْسِم َأْكَثُر ِمْن َشْكٍل لِلّطاَقِة في اللَّْحَظِة َنْفِسها. َوَمْهما َتَعدَّ
َتنَْحِصُر َجميُعها في َنْوَعْيِن َرئيَسْيِن، ُهما: الّطاَقُة اْلَحَرِكيَُّة، َوطاَقُة اْلَوْضِع )الّطاَقُة اْلكاِمنَُة(. وفي 

ما َيْأتي َتْوضيٌح لُِكلٍّ ِمنُْهما: 

الّطاَقُة اْلَحَركِيَُّة 
نُُه  َوُتَمكِّ َحَرَكتِِه،  َنتيَجَة  اْلِجْسُم  َيْمَتِلُكها  تي  الَّ الّطاَقُة  ِهَي   Kinetic Energy اْلَحَرِكيَُّة الّطاَقُة 
ُك َيْمَتِلُك طاَقًة َحَرِكيًَّة  ِمْن إِْنجاِز اأْلَْعماِل َوإِْحداِث َتْغييٍر في اأْلَْجساِم اأْلُْخرى؛ َفاْلَهواُء اْلُمَتَحرِّ

نُُه ِمْن َتْحريِك طاِئَرٍة َوَرِقيٍَّة. ناتَِجًة َعْن َحَرَكتِِه، ُتَمكِّ

نُُه ِمْن َتْحريِك طاِئَرٍة َوَرِقيٍَّة. ُك َيْمَتِلُك طاَقًة َحَرِكيًَّة ُتَمكِّ اْلَهواُء اْلُمَتَحرِّ
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طاَقُة اْلَوْضِع )الّطاَقُة اْلكاِمنَُة(
تي ُتْعطيها  ، والَّ طاَقُة اْلَوْضِع Potential Energy ِهَي الّطاَقُة اْلُمْخَتَزَنُة في اأْلَْجساِم َأِو اْلَموادِّ

اْلُقْدَرَة َعلى إِْحداِث التَّْغييِر. 

نا َنِصُف حاَلَتها اْلَحَرِكيََّة  إِذا َرَفْعُت ُكَرًة َعْن َسْطِح اأْلَْرِض، َوَأْمَسْكُتها َعلى اْرتِفاٍع ُمَعيٍَّن، َفإِنَّ
بَِأنَّها ساِكنٌَة؛ لِذا، َلْن َيكوَن َلها طاَقٌة َحَرِكيٌَّة. َولِكْن، حَين ُأْفِلُتها َفإِنَّها َتْسُقُط َنْحَو اأْلَْرِض؛ َوهذا 
ؤاُل: ِمْن َأْيَن جاَءْت هِذِه الّطاَقُة اْلَحَرِكيَُّة؟ ُيْمِكنُني َتْفسيُر  َيْعني َأنَّها اْكَتَسَبْت طاَقًة َحَرِكيًَّة، َوالسُّ
ذلَِك بَِأنَّ اْلُكَرَة اْلَمْرفوَعَة َعْن َسْطِح اأْلَْرِض َتْخَتِزُن طاَقًة بَِسَبِب ُوجوِدها في اْلُقْرِب ِمن اأْلَْرِض 

ُل هِذِه الّطاَقُة إِلى طاَقٍة َحَرِكيٍَّة في َأْثناِء ُسقوِط اْلُكَرِة.  ُتَسّمى طاَقَة َوْضٍع جاِذبِيًَّة، َوَتَتَحوَّ

َوال َتْقَتِصُر طاَقُة اْلَوْضِع )الّطاَقُة اْلكاِمنَُة( َعلى ُوجوِد اأْلَْجساِم في اْلُقْرِب ِمْن َسْطِح اأْلَْرِض، 
َضْغطِِه  ِعنَْد  النّابُِض  َيْخَتِزُن  َفَمَثاًل:  ُأْخرى.  أِلَْسباٍب  َوْضٍع  َتْمَتِلـَك طاَقَة  َأْن  لِْلَْجساِم  َفُيْمِكُن 

ِه. ريُط اْلَمّطاطِيُّ ِعنَْد َشدِّ طاَقًة كاِمنًَة ُتَسّمى طاَقَة َوْضٍع ُمرونِيًَّة، َوِمْثُل ذلَِك الشَّ

ُد َأْشكاَل الّطاَقِة.       ُق:  ُأَعدِّ  َأَتَحقَّ

َتْخَتِزُن اأْلَْرِضيَُّة اْلَمّطاطِيَُّة ِعنَْد َضْغطِها 
طاَقًة كاِمنًَة ُتَسّمى طاَقَة َوْضٍع ُمرونِيًَّة.

َيْخَتِزُن النّابُِض ِعنَْد َضْغطِِه طاَقًة كاِمنًَة
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

. ى َحْجُم A4، ِمْشَبُك َوَرٍقٌ ، َوَرٌق ُمَقوًّ  ِمَقصٌّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

بِاْستِْخداِم  ـْكِل؛  الشَّ ِح فـي  اْلُمَوضَّ اْلِمْرَوَحِة  َنمـوَذَج  َأْعَمُل   1

الَوَرِق اأْلَْبَيِض.

َأْسَتْخـــِدُم اْلِمَقصَّ بِإِْشراِف اْلُمَعلِِّم، َوَأُقصُّ النَّموَذَج َعلى   2

طوِل اْلُخطوِط اْلُمتَِّصَلِة.

3  َأْطوي اْلُجْزَأْيِن 3 َو4 َفْوَق َبْعِضِهمـا، َعلى طــوِل اْلُخطوِط 

اْلُمَتَقطَِّعِة. 

4  َأْطوي اْلُجْزَء 1 إِلى اأْلَماِم َواْلُجْزَء 2 إِلى اْلَخْلِف، َعلى طوِل 

اْلُخطوِط اْلُمَتَقطَِّعِة. 

 . ْفِليِّ ُأَثبُِّت ِمْشَبَك اْلَوَرِق في َأْسَفِل النَّموَذِج َبْعَد َطيِّ الطََّرِف السُّ  5

ُب. َأْرَفُع اْلِمْرَوَحَة َفْوَق َرْأِسَي، ُثمَّ َأْتُرُكها. 6  ُأَجرِّ

7  ُأالِحُظ َحَرَكَة اْلِمْرَوَحِة في اْلَهواِء َبْعَد َأْن َأْتُرَكها ِمْن َيِدَي. 

ٍة َأْطَوَل؟ 8  َأْسَتنْتُِج. َكْيَف ُيْمِكنُني َأْن َأْجَعَل اْلِمْرَوَحَة َتدوُر في اْلَهواِء لُِمدَّ

ُك إِلى  تي َتجَعُلها َتَتَحرَّ تي َتْمَتِلُكها اْلِمْرَوَحُة َوِهَي في َيِدَي، َوتِْلَك الَّ 9  َأْسَتنْتُِج. ما الّطاَقُة الَّ

َأْسَفَل؟

ِة َنْمَذَجُة اْلِمْرَوَحِة اْلَعموِديَّ َنشاٌط

1

3

2

4
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الُت الّطاَقِة َتَحوُّ
ُل الّطاَقُة ِمْن َشْكٍل إِلى آَخَر. َنْسَتْخِدُم  َتَتَحوَّ
اْلَكثيَر ِمَن اأْلََدواِت َواآلالِت لَِتْحويِل الّطاَقِة 
ااْلْعتِماُد  ُيْمِكنُنا  ال  إِْذ  آَخَر؛  إِلى  َشْكٍل  ِمْن 
ٍد ِمْن َأْشكاِل الّطاَقِة. َفَمَثاًل:  َعلى َشْكٍل ُمَحدَّ
َفإِنَّ  اْلَمالبِِس؛  لَِكيِّ  اْلِمْكواِة  اْستِْخداِم  ِعنَْد 
الّداِخَلَة  اْلَكْهَرباِئيََّة  الّطاَقَة  ُل  ُتَحوِّ اْلِمْكواَة 
ٍة فيها. َوِعنَْدما َيْحَتِرُق  إَِلْيها إِلى طــاَقٍة َحراِريَّ
اْلكيمياِئيَُّة  الّطاَقُة  ُل  َتَتَحـــوَّ ْمَعــِة،  الشَّ َفتيُل 
ٍة َوطاَقٍة َضْوِئيٍَّة. اْلُمْخَتَزَنُة فيِه إِلى طاَقٍة َحراِريَّ

الّطاَقَة  َفإِنَّ  َقَدٍم؛  ُكَرَة  طِْفٌل  َيْرُكُل  َوِعنَْدما 
اْلكيميـاِئيََّة اْلُمْخَتَزَنَة من الغـذاء في ِجْســِمِه 
ُك اْلُكَرَة َوَتْدَفُعها  ُل إِلى طاَقٍة َحَرِكيٍَّة ُتَحرِّ َتَتَحوَّ

إِلى اأْلَماِم. 

ُل الّطاَقُة اْلكيمياِئيَُّة اْلُمْخَتَزَنُة في ِجْسِم الطَّْفِل إِلى طاَقٍة َحَرِكيٍَّة. َتَتَحوَّ

ريِط  ُل الّطاَقُة اْلكاِمنَُة في الشَّ َتَتَحوَّ
اْلَمّطاطِيِّ إِلى طاَقٍة َحَرِكيٍَّة.

ٍة. ُل الّطاَقُة اْلَكْهَرباِئيَُّة إِلى طاَقٍة َحراِريَّ َتَتَحوَّ
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ئيَسُة. َأْذُكُر َنْوَعي الّطاَقِة. 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:   2

  )..............(: ِهَي اْلُقْدَرُة َعلى إِْنجاِز َعَمٍل َأْو إِْحداِث َتْغييٍر.

ُك َنتيَجَة َحَرَكتِِه. تي َيْكَتِسُبها اْلِجْسُم اْلُمَتَحرِّ   )..............(: ِهَي الّطاَقُة الَّ

الِت الّطاَقِة في الّصوَرَتْيِن اآْلتَِيَتْيِن:  َأَتَتبَُّع. َأْكُتُب َتَحوُّ  3

الِت الّطاَقِة، في َتْوليَد الّطاَقِة اْلَكْهَرباِئيَِّة  التَّْفكيُر النّاِقُد. َكْيَف ُيْمِكنُني ااْلْستِفاَدُة ِمْن َتَحوُّ   4

بَِطريَقٍة َغْيِر ُمْكِلَفٍة؟

تي َتْمَتِلُكها َكْأُس اْلماِء اْلَمْوضوَعُة َعلى الّطاِوَلِة: حيَحَة. الّطاَقُة الَّ َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ   5

د. طاَقٌة َكْهَرباِئيٌَّة. ٌة.  جـ. طاَقٌة َحراِريَّ ب. طاَقُة َوْضٍع جاِذبِيٌَّة.  أ. طاَقٌة َحَرِكيٌَّة. 

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َمصابيَح  اْستِْهالَك  اآْلتي  اْلَجْدَوُل  ُيَبيُِّن 
تي  الَّ اْلَكْهَرباِئيَِّة  لِلّطاَقِة  َعٍة  ُمَتنَوِّ إِضاَءٍة 
ما  ساَعٍة.  ِة  لُِمدَّ  )J )جول  بَِوْحَدِة  ُتقاُس 
في  َباْسَتْخداِمِه  َتنَْصُح  الَّذي  اْلِمْصباُح 

اْلَمناِزِل َواْلَمداِرِس؟ لِماذا؟

َمواِرِد  َنْقِص  ُمْشِكَلِة  ِمْن  اأْلُْرُدنُّ  ُيعاني 
لِْلُمْشِكَلِة؛  فاِعَلٍة  ُحلوٍل  َوإِليجاِد  الّطاَقِة، 
ِل َمْشروِع  قاَمِة َأوَّ اْختيَرْت ِمنَْطَقُة الطَّفيَلِة إِلِ
ياِح؛  الرِّ َمْزَرَعَة  ُيَسّمى  َأْو ما  ياِح  لِلرِّ َحديَقٍة 
ْنَتْرنِت  ياِح. َأْبَحُث في اإْلِ اِلْستِْخداِم طاَقِة الرِّ
يَِّة َهذا  بُِمساَعَدِة َأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتي َعْن َأَهمِّ
َوَسَبِب  َواْلبيَئِة،  الّطاَقِة  لِِقطاِع  اْلَمْشروِع 

قاَمِة هذا اْلَمْشروِع.  اْختِياِر الطَّفيَلِة إِلِ

َمَعَمَع التِّْكنولوجياالتِّْكنولوجيااْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع ياِضيّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتالرِّ الرِّ

الّطاَقُة اْلُمْسَتْهَلَكُةاْلِمْصباُح
ُج 216000اْلُمَتَوهِّ
54000اْلُمَتَفْلِوُر

يوِد 25200ِمْصباُح الدُّ

ُة َوقوٍد.ُلْعَبُة َأْطفاٍل ُزْنُبُرِكيٌَّة. َمَحطَّ
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الّطاَقُة اْلمائِيَُّة

دوِد،  ُيْمِكُن َتْوليُد الّطاَقِة اْلَكْهَرباِئيَِّة ِمْن َحَرَكِة اْلِمياِه اْلجاِرَيِة َأِو الّساِقَطِة ِمْن َأعالي السُّ
ُك َمراِوَح  ُه ُيَحرِّ ؛ َفإِنَّ دِّ َدِة. ِعنَْدما َيْسُقُط اْلماُء ِمْن َأْعلى السَّ َوِهَي ِمْن َمصاِدِر الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ
بَِأنَّ  ِعْلًما  َقليَلٍة.  بَِتكاليَف  َكْهَرباِئيٌَّة  َفَتنُْتُج طاَقٌة  َكْهَرباِئيٍَّة،  بُِمَولِّداٍت  )توربيناٍت( َمْوصوَلٍة 

ِث اْلبيَئِة. َتْوليَد الّطاَقِة ِمَن اْلِمياِه ال ُيَؤّدي إِلى َتَلوُّ

ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

ًة  ُم َمْطِويَّ ُأَصمِّ

َدِة،  ًة َعْن َأَهمِّ َمصاِدِر الّطاَقِة اْلُمَتَجدِّ ُم َمْطِويَّ ُأَصمِّ
َوَأْشكاَلها  َدِة  اْلُمَتَجدِّ الّطاَقِة  َمْفهوَم  ُح فيها:  َوُأَوضِّ

يََّتها، َوَأْعِرُضها َعلى ُزَمالِئَي. َوَأَهمِّ
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  1

َأْو  ِجْسٍم  أِلَيِّ  اْلَحَرِكيَِّة  اْلحاَلِة  َتْغييِر  َعلى  َيْعَمُل  ٌر خاِرِجيٌّ  ُمَؤثِّ  :)..............(   
َتْغييِر َشْكِلِه.

تي ُتْعطيها اْلُقْدَرَة َعلى  ، الَّ   )..............(: الّطاَقُة اْلُمْخَتَزَنُة في اأْلَْجساِم َأِو اْلَموادِّ
إِْنجاِز اأْلَْعماِل َوإِْحداِث التَّْغييِر.

بِْعِضها  َفَتْمنَُع اْنِزالَق  اْلُمَتالِمَسِة؛  طوِح  السُّ َبْيَن  َتنَْشُأ  تي  الَّ ُة  اْلُقوَّ  :)..............(  
َفْوَق َبْعٍض بُِسهوَلٍة.

2  ُأقاِرُن. ما َأْوُجُه التَّشاُبِه َوااْلْختاِلِف َبْيَن ُقوى التَّالُمِس َوُقوى التَّْأثيِر َعْن ُبْعٍد.

الِت الّطاَقِة ِخالَل َحَرَكِة  ُد َتَحوُّ 3  ُأَحلُِّل. ُأَحدِّ

ْكِل اْلُمجاِوِر. ّراَجِة في الشَّ الدَّ

َتالُمٍس  ُقوى  إِلى  اآْلتَِيَة  اْلُقوى  ُأَصنُِّف   4

اْلِمْغناطيِسيَُّة،  ُة  اْلُقوَّ ُبْعٍد:  َعْن  َتْأثيٍر  َوُقوى 
اْلجاِذبِيَِّة  ُة  ُقوَّ ااْلْحتِكاِك،  ُة  ُقوَّ  ، دِّ الشَّ ُة  ُقوَّ

ُة اْلَكْهَرباِئيَُّة.  اأْلَْرِضيَِّة، اْلُقوَّ

َل الّطاَقُة إِلى َأْكَثَر ِمْن َشْكٍل في اْلَوْقِت َنْفِسِه. َوَأْذُكُر َأْمثَِلًة  ُر َكْيَف ُيْمِكُن َأْن َتَتَحوَّ ُأَفسِّ  5

َعلى ذلَِك.

ُة ااْلْحتِكاِك َعلى اْلُمحاَفَظِة َعلى َتواُزني َفْوَق اأْلَْرِض  التَّْفكيُر النّاِقُد. َكْيَف ُتساِعُدني ُقوَّ  6

اْلُمنَْحِدَرِة؟ 

ِج. ِج في صاالِت التََّزلُّ ًة لِلتََّزلُّ ُج َأْحِذَيًة خاصَّ َبُب َوالنَّتيَجُة. َيْرَتدي اْلُمَتَزلِّ السَّ  7

تي بَِسَببِها ُيْسَمُع َصْوٌت ِمْن َفّصاالِت اأْلَْبواِب ِعنَْد َفْتِحها َوإِْغالِقها. َة الَّ َأْسَتنْتُِج اْلُقوَّ  8
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9  ُأْكِمُل اْلُمَخطََّط اآْلتَِي:

الّطاَقُة

طاَقِة َوْضٍع

ُكطِْفٌل َيْرُكُض َسّياَرٌة َتَتَحرَّ
طاَقُة َوْضٍع 

كيميائِيٌَّة

طاَقٌة كيميائِيٌَّة 
ُمْخَتَزَنٌة في اْلِجْسِم 

ُكَرٌة َمْرفوَعٌة َعْن 
َسْطِح اأْلَْرِض

َوَتٌر َمّطاطِيٌّ 
َمْشدوٌد 

حيَحَة في ما َيْأتي: 10  َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

ُة: ُر بِها ُقْطباِن ِمْغناطيِسّياِن ُمَتماثاِلِن في َبْعِضِهما ُقوَّ تي ُيَؤثِّ ُة الَّ   اْلُقوَّ

. جـ. َتْأثيٍر َعْن ُبْعٍد.  د. َشدٍّ ب. َتالُمٍس.   أ. َتجاُذٍب.  

َة: ٍك فيِه، ُتَسّمى ُقوَّ ُر بِها اْلماُء في ِجْسٍم ُمَتَحرِّ تي ُيَؤثِّ ُة ااْلْحتِكاِك الَّ   ُقوَّ

د. َتْأثيٍر َعْن ُبْعٍد.   . جـ. َشدٍّ ب. ُمقاَوَمِة اْلماِء.  أ. ُمقاَوَمِة اْلَهواِء. 

ُتْقَسُم إِلى
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تَْقويُم اْلَداِء

لُت الطّاقَِة تََحوُّ

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
، طيٌن  ٌة، ُكَرٌة بالستيِكيٌَّة( ُمَتساِوَيٌة في اْلَحْجِم، عوٌد َخَشبِيٌّ )ُكَرٌة ُزجاِجيٌَّة، ُكَرٌة َحديِديَّ

)َصْلصاٌل(.
ُخُطواُت اْلَعَمِل:

َأَضُع الّطيَن في ِوعاٍء؛ ُمراِعًيا َأْن َيكوَن َسْطُحُه اْلُعْلِويُّ َأْمَلَس ما َأْمَكَن.  1

2  َأْرَفُع ُكَرًة ُزجاِجيًَّة َمساَفَة ِمْتٍر واِحٍد َفْوَق الّطيِن َوَأْتُرُكها َتْسُقُط.

َخَشبِيٍّ  عوٍد  بِاْستِْخداِم  الّطيِن؛  في  جاِجيَُّة  الزُّ اْلُكَرُة  غاَصْتها  تي  الَّ اْلَمساَفَة  َأقيُس   3

بَِوْضِع َعالَمٍة َعَلْيِه.
ٍة، ُثمَّ ُكَرٍة بالستيِكيٍَّة. ُر اْلُخُطواِت الّسابَِقَة بِاْستِْخداِم ُكَرٍة َحديِديَّ ُأَكرِّ  4

ُن ُمالَحظاتَِي. تي غاَصْتها اْلُكراُت، َوُأَدوِّ 5  ُأقاِرُن َبْيَن اْلَمسافاِت الَّ

الِت الّطاَقِة في النَّشاِط. 6  َأْسَتنْتُِج. َأِصُف َتَحوُّ

ْكِل اْلُمجاِوِر:  ُل الّطاَقُة في الشَّ   َتَتَحوَّ

أ. ِمْن َكْهَرباِئيٍَّة إِلى َحَرِكيٍَّة.

ب. ِمْن َحَرِكيٍَّة إِلى َكْهَرباِئيٍَّة. 

جـ. ِمْن كيمياِئيٍَّة إِلى َكْهَرباِئيٍَّة. 

ٍة. د. ِمْن َكْهَرباِئيٍَّة إِلى َحراِريَّ
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اْلَكْهَرباُءاْلَكْهَرباُء

9اْلَوْحَدُة

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

َتْشغيِل  في  َعَلْيها  ُيْعَتَمُد  إِْذ  اْلَحياِة؛  َأساَس  اْلَكْهَرباُء  ُتَعدُّ 
ُمْعَظِم اْلالِت َواأْلَْجِهَزِة في َعْصِرنا اْلحاِضِر.
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الدَّْرُس )1(: الّداراُت اْلَكْهَربائِيَُّة اْلَبسيَطُة.

الدَّْرُس )2(:  اْلَموادُّ اْلموِصَلُة َواْلَموادُّ 
اْلعاِزَلُة.

روِس قاِئَمُة الدُّ

ُ أَتََهيَّأ

ْوُء في  ِعْنَدما أَْضَغطُ ِمْفتاَح إِضاَءِة اْلِمْصباِح يَْنتَِشُر الضَّ
أَْرجاِء اْلُغْرفَِة. أَتَساَءُل كثيًرا: َكْيَف يُضيُء الِْمْصباُح؟ 

ُك اْلَكْهَرباُء ُوصوًل إِلى اْلِمْصباِح؟ َوَكْيَف تَتََحرَّ
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ُخُطواُت اْلَعَمِل:

َأَتنَبَُّأ. َكـْيَف ُيْمِكنُني إِضــــاَءُة   1

اْلِمْصباِح؟

َمْجموَعتَِي  َمَع  ُأحاِوُل  ُب.  ُأَجرِّ  2

َواأْلََدواِت  اْلَمـوادِّ  اْستِْخــداَم 
ُم إِلِضاَءِة  َدني بِها اْلُمَعلِّ تي َزوَّ الَّ

اْلِمْصباِح.

تي  الَّ اْلَعَمِل  ُخُطواِت  َأْرُســُم   3

تي  الَّ النَّتاِئَج  ُن  ُأَدوِّ ُثمَّ  ْذناها،  َنفَّ
َحَصْلنا َعَلْيها.

َمْجمـــوَعتَِي  َذْتُه  َنفَّ ما  ُأقـاِرُن   4

َذْتُه  َنفَّ ما  َمَع  اْلِمْصباِح  إِلِضاَءِة 
اْلَمْجموعاُت اأْلُْخرى.

تي  5 َأْسَتنْتُِج. َأِصُف اْلُخُطواِت الَّ

ْذُتها إِلِضاَءِة اْلِمْصباِح. َنفَّ

ْبداِء  إِلِ التَّجاِرِب؛  َتْخطيِط  َعلى  اْلِعْلِميِّ  التَّْجريِب  َمهاَرُة  َتْعَتِمُد  التَّْجريُب: 
ِة َفَرِضيٍَّة ُمَعيَّنٍَة. ِق ِمْن ِصحَّ اْلُمالَحظاِت، َواْختِياِر اْلَفَرِضّياِت اْلُمناِسَبِة لِلتََّحقُّ

ما الَّذي يَْجَعُل اْلِمْصباَح اْلَكْهَربائِيَّ يُضيُء؟

َمهاَرةُ اْلِعْلِم

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

   ِسْلكاِن َمْعزوالِن
.7cm بِطول      

.1.5v َبّطاِرّيُة  

  ِمْصباٌح َكْهَرباِئيٌّ َمَع قاِعَدتِِه.
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؟ ما التَّّياُر اْلَكْهَربائِيُّ
َفِعنَْدما  الّساِكنَِة؛  اْلَكْهَرباِء  َعِن  سابًِقا  َتَعلَّْمُت 
إَِلْيِه  َسَينَْجِذُب  َشْعِرَي  َفإِنَّ  بَِشْعِرَي؛  َبالوًنا  َأْدُلُك 
تي  ْحناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة الَّ َوَيْلَتِصُق بِِه، َوذلَِك َنتيَجَة الشِّ

ْلِك. ْدْت َعَلْيِه بَِسَبِب الدَّ َتَولَّ

1 ْرُس ْرُسالدَّ ُة اْلَبسيَطُةالدَّ ُة اْلَبسيَطُةالّداراُت اْلَكْهَرباِئيَّ الّداراُت اْلَكْهَرباِئيَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َحَرَكُة   ُهــــَو  اْلَكـــْهَرباِئيُّ  التَّّياُر 
بِاتِّجاٍه  اْلَكْهَرباِئيَّــِة  ْحنـــاِت  الشِّ
واِحٍد؛ َوال َيُمرُّ التَّّياُر اْلَكْهَرباِئيُّ إاِّل 

في الّداراِت اْلَكْهَرباِئيَِّة اْلُمْغَلَقِة.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Electric Current ٌَّتّياٌر َكْهَرباِئي
Electric Circuit داَرٌة َكْهَرباِئيٌَّة

Battery ٌة َبّطاِريَّ
Wires َأْسالٌك

Light Bulb ٌِّمْصباٌح َكْهَرباِئي
Electric Switch ٌِّمْفتاٌح َكْهَرباِئي

ْحناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة. َنْمَذَجُة َحَرَكِة الشِّ

ْحناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة اْلَحَرَكُة َعْبَر َبْعِض  َوُيْمِكُن لِلشِّ
اأْلَْنهاِر.  في  اْلماِء  لَِجَرياِن  ُمشابَِهٍة  بِصوَرٍة  اْلَموادِّ 
ْحناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة بِاتِّجاٍه واِحٍد  َوُيْطَلُق َعلى َحَرَكِة الشِّ

 .Electric Current ُِّة التَّّياُر اْلَكْهَرباِئي َعْبَر اْلمادَّ
. ُف التَّّياَر اْلَكْهَرباِئيَّ ُق: ُأَعرِّ  َأَتَحقَّ

+ _

+
_
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الّداَرُة اْلَكْهَربائِيَُّة اْلَبسيَطُة
َوُيَسّمى  اْلَكْهَرباِئيَُّة،  ْحناُت  الشِّ فيِه  ك  لَِتَتَحرَّ ُمْغَلٌق  َيْلَزُم َمساٌر  ؛  َكْهَرباِئيٍّ لِْلُحصوِل َعلى َتّياٍر 
هذا اْلَمساُر الّدارَة اْلَكْهَرباِئيََّة Electric Circuit. َوُيْمِكُن َعَمُل داَرٍة َكْهَرباِئيٍَّة َبسيَطٍة بِاْستِْخداِم 
ْحناِت  الشِّ لَِتْحريِك  الاّلِزَمَة  اْلَكْهَرباِئيََّة  الّطاَقَة  ُر  ُيَوفِّ َكْهَرباِئيٌّ  َمْصَدٌر  ِهَي:  َرئيَسٍة،  ناٍت  ُمَكوِّ  3
 Light Bulb ٌْحناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة َعْبَرها، َوِمْصباٌح َكْهَرباِئّي اْلَكْهَرباِئيَِّة، َوَأْسالٌك Wires؛ لِنَْقِل الشِّ
تي َتْسَتْهِلُك الّطاَقَة ِمَن اْلَمْصَدِر، َوَقْد َنْسَتْخِدُم  ِمْرَوَحًة َأْو َجَرًسا َبَداًل ِمَن اْلِمْصباِح.  َوِهَي اأَلَداُة الَّ
 ، ُة Battery اْلَمْصَدَر اْلَكْهَرباِئيَّ ْذُتُه في بِداَيِة اْلَوْحَدِة ُتَمثُِّل اْلَبّطاِريَّ في َنشاِط َأْسَتْكِشُف الَّذي َنفَّ
ْحناُت  ُك الشِّ ْحناُت اْلَكْهَرباِئيَُّة إِلى اْلِمْصباِح اْلَكْهَرباِئيِّ َعْبَر َأْسالِك التَّْوصيِل. إِْذ َتَتَحرَّ َوُنِقَلِت الشِّ
اْلَكْهَرباِئيِّ  اْلِمْصباِح  إِلى  ُوصواًل  اأْلَْسالِك  في  َوَتُمرُّ  لِْلَبّطاِرّيِة  الّسالِِب  اْلُقْطِب  ِمَن  اْلَكْهَرباِئيَُّة 

ِة. َوَحّتى اْلُقْطِب اْلموِجِب لِْلَبّطاِريَّ

الّداراُت اْلَكْهَربائِيَُّة اْلَمْفتوَحُة َوالّداراُت اْلَكْهَربائِيَُّة اْلُمْغَلَقُة
ُمْغَلًقا،  ْحناُت  الشِّ فيِه  ُك  َتَتَحرَّ الَّذي  اْلَمساُر  َيكوَن  َأْن  َيِجُب  اْلَحَرَكِة،  التَّّياُر في  َيْسَتِمرَّ  َكْي   
َتّياٌر  َينَْشَأ  َفَلْن  اْلَمساِر؛  في  اْنِقطاٌع  ُوِجَد  إِذا  َأّما  ُمْغَلَقًة.  داَرًة  اْلَكْهَرباِئيَُّة  الّداَرُة  ِعنَْدها  َوُتَسّمى 
 Electric Switch َِّكْهَرباِئيٌّ َوُتَعدُّ الّداَرُة ِعنَْدها داَرًة َمْفتوَحًة. َوُيْمِكنُني إِضاَفُة اْلِمْفتاِح اْلَكْهَرباِئي

ِم بَِفْتِح الّداَرِة َأْو إِْغالِقها.     إِلى الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة؛ لِلتََّحكُّ

داَرٌة َكْهَرباِئيٌَّة ُمْغَلَقٌة.داَرٌة َكْهَرباِئيٌَّة َمْفتوَحٌة.
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َنْسَتْخــِدُم اْلَمفـــاتيَح اْلَكْهَرباِئيََّة 
ِم بَِتْشغيـِل اأْلَْجِهَزِة اْلَكْهَرباِئيَِّة  لِلتََّحكُّ
َواْلُكْمبيوَتر  التِّْلفاِز  ِمْثِل  َوإِْطفـاِئها، 
ـُم  َوُتَصمَّ اأْلَْجهـــَِزِة،  ِمَن  َوَغْيِرهــا 
اْلَمفاتيُح بَِأْشكاٍل ُمْخَتِلَفـــٍة. َوَتْكُمُن 
ِم  يَُّة اْلِمفتاِح اْلَكْهَرباِئيِّ في التََّحكُّ َأَهمِّ
َواأْلَْجِهَزِة  ْوِء  الضَّ َتْشغيـــِل  ِة  ُمدَّ في 
في  َوَكذلَِك  َعـــِة،  اْلُمَتنَوِّ اْلَكْهَرباِئيَِّة 

حيِح َلها. َضماِن ااْلْستِْخداِم الصَّ

تي ُأشاِهُدها  الَّ ماذا ُأَسّمي اأْلَْشياَء 
في الّصــوَرِة؟ َوَأْيَن ُيْمِكــنُني َأْن 

َأِجَدها؟

ْكَل ُل اْلشَّ أَتَأمَّ

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

ِقْطَعٌة ِمــَن اْلَخَشِب، َمســـاميُر، ِمْشَبُك َوَرٍق، داَرٌة 
َصفاِئُح  ِسْلٌك،  َمــالبَِس،  ِمْلَقُط  َبسيَطٌة،  َكْهَرباِئيَّـٌة 

ٌة َرقيَقٌة. َحديِديَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ُب داَرًة َكْهَرباِئيًَّة َبسيَطًة َكما  َأْعَمُل َنموَذًجا. ُأَركِّ  1
ْكِل. في الشَّ

الّداَرِة؟  اْلِمْصبــاُح في  َهــــْل ُيضيُء  ُأالِحُظ.   2

ُح لِماذا. ُأَوضِّ

ُيالِمُس  بَِحْيُث  اْلِمْشَبِك  َطَرَف  َأْضَغُط  ُب.  ُأَجرِّ  3

لِْلِمصباِح،  َيْحُصُل  ماذا  َوُأشاِهُد  اْلِمْسماَر، 
ُل ُمالحظاتَِي. َوُأَسجِّ

الّداَرِة  في  اْلَكْهَرباِئيِّ  اْلِمْفتاِح  َدْوُر  ما  َأْسَتنْتُِج.   4

اْلَكْهَرباِئيَِّة؟

ُر اْلُخُطواِت الّسابَِقَة، َوُأحاِوُل ُصنَْع اْلِمْفتاِح  ُأَكرِّ  5

ْكِل اآْلتي: ِح في الشَّ اْلُمَوضَّ

6 َأِصُف َكْيَف َيْعَمُل هذا اْلِمْفتاُح؟

َأْصَنُع ِمْفتاِحَي اْلخاصَّ َنشاٌط

1
3

5 4
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ئيسُة. ما اْلَعالَقُة َبْيَن التَّّياِر اْلَكْهَرباِئيِّ َوالّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة؟ 1  اْلِفْكَرُة الرَّ

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ْحناُت اْلَكْهَرباِئيَُّة.   )..............(: ِهَي اْلَمساُر اْلُمْغَلُق الَّذي َتَتَدفَّق َعْبَرُه الشِّ
ُك ِخالَل الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة اْلُمْغَلَقِة بِاتِّجاٍه واِحٍد.    )..............(: ُجَسْيماٌت َدقيَقٌة َتَتَحرَّ

3   َأَتَتبَُّع َوَأَتَسْلَسُل. َأِصُف َكْيَف َيُمرُّ التَّّياُر اْلَكْهَرباِئيُّ في الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة.

عاَقِة؟  4  التَّْفكيُر النّاِقُد. َكْيَف َأْسَهَمِت اْلَكْهَرباُء في ُمساَعَدِة اأْلَْشخاِص َذوي اإْلِ

5 ُأقاِرُن َبْيَن َداَرَتْيِن َكْهَرباِئيََّتْيِن إِْحداُهما ُمْغَلَقٌة َواأْلُْخرى َمْفتوَحٌة.

َر اْلَحَلَقَة َعلى طوِل  ُر. في ُلْعَبِة )داَرِة الثَّباِت( َعلى الاّلِعِب َأْن ُيْمِسَك اْلِمْقَبَض َوُيَمرِّ 6  ُأَفكِّ

، َوإِذا  يَّ اْلَمساِر ِمْن دوِن َأْن ُتالِمَس اْلَحَلَقُة اْلَمساَر اْلِفِلزِّ
َوَيْخَسُر  َعاٍل  َصْوٌت  َيْصُدُر  اْلَمساَر؛  اْلَحَلَقُة  الَمَسِت 
َوَمتى  َمْفتوَحًة؟  الّداَرُة  َتكوُن  َمتى  اْلَجْوَلَة.  الاّلِعُب 

ُر إِجاَبتَِي. َتكوُن ُمْغَلَقًة؟ ُأَفسِّ

ُة َعلى: حيَحَة. َتْعَمُل اْلَبّطاِريَّ 7  َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

ب. َتْزويِد الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة بِالّطاَقِة. ِم بَِفْتِح الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة َوإِْغالِقها.  أ. التََّحكُّ
ِم بِإِْغالِق الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة َفَقْط. د. التََّحكُّ ِم بَِفْتِح الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة َفَقْط.   جـ. التََّحكُّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

اْلَبسيَطَة  الّداَرَة  فيها  َأِصُف  فِْقَرًة  َأْكُتُب 
في  ُزَمالِئَي  َعلى  َوَأْعِرُضها  ناتِها،  َوُمَكوِّ

. فِّ الصَّ

َكْي  اْلَبسيَطَة  اْلَكْهَرباِئيََّة  الّداَرًة  َأْسَتْخِدُم 
ِمْفتاًحا  نُها  َوُأَضمِّ َكْهَرباِئيًّا،  َجَرًسا  َل  ُأَشغِّ

ُم بِِه لَِتْشغيِل اْلَجَرِس. َكْهَرباِئيًّا َأَتَحكَّ

َمَعَمَع التِّْكنولوجياالتِّْكنولوجيااْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم
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اْلَموادُّ اْلموِصَلُة

َيُمرُّ التَّّياُر اْلَكــْهَربائيُّ َعْبَر َأْسـالِك التَّْوصيِل في الـّداَرِة 
اْلَكْهَربـاِئيَِّة اْلُمْغَلَقــِة، أِلَنَّها َتْسَمُح بُِمروِر التَّّياِر اْلَكْهَربائيِّ 

ِخالَلها. 

ـتي َتْسـَمُح بُِمــروِر التَّّياِر اْلَكـْهَربائيِّ  ُة الَّ ُتَسّمى اْلمـادَّ
ًة موِصَلًة Conductor، ِمْثُل النُّحاِس َواأْلََلِمنْيوِم  ِخالَلها مادَّ

نْبوِر. َهِب َواْلَحديِد، َوماِء الصُّ َوالذَّ

2 ْرُس ْرُسالدَّ اْلَموادُّ اْلموِصَلُة َواْلَموادُّ اْلعاِزَلُةاْلَموادُّ اْلموِصَلُة َواْلَموادُّ اْلعاِزَلُةالدَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
َبْعُض اْلَموادِّ توِصُل اْلَكْهَرباَء، 

َوَبْعُض اْلَموادِّ ال توِصُلها.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Conductor ٌة موِصَلٌة مادَّ

  Insulator ٌة عاِزَلٌة مادَّ

. توِصُل اأْلَْسالُك اْلَكْهَرباِئيَُّة التَّّياَر اْلَكْهَرباِئيَّ
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ُتَغّطى اأْلَْسالُك اْلَكْهَرباِئيَُّة
بَِطَبَقٍة ِمَن البالستيِك.

اْلَموادُّ اْلعاِزَلُة
تي  الَّ ُة  اْلمادَّ ُتَسّمى 

ال َتْسَمُح لِلتَّّياِر اْلَكْهَربائيِّ 
ًة  مـــادَّ ِخــالَلها  بِاْلُمروِر 
عـــاِزَلًة Insulator، ِمْثُل: 

جاِج َوالبالستيِك  اْلَخَشِب َوالزُّ
َواْلَمّطــاِط. ُأالِحـُظ َأنَّ اأْلَْســالَك اْلَكْهَرباِئيََّة 

ُه َغْيُر موِصٍل لِْلَكْهَرباء.  ُتَغّطى بَِطَبَقٍة ِمَن البالستيِك؛ أِلَنَّ
ُض َحياَتنا  إِنَّ َلْمَس اأْلَْسالِك اْلَمْكشوَفِة ُيَسبُِّب َصْدَمًة َكْهَرباِئيًَّة ُتَعرِّ

لِْلَخَطِر َأِو اْلَمْوِت؛ لِذا، ُتَغّطى بِالبالستيِك ِمْن َأْجِل ِحماَيتِنا.

َتْحَتوي اأْلَْجِهَزُة اْلَكْهَرباِئيَُّة َوَتْوصيالُتها َعلى َموادَّ موِصَلٍة َوَموادَّ عاِزَلٍة. َفَمَثاًل، 
ُه عاِزٌل. ُيْسَتْخَدُم البالستيُك لَِتْغطَِيِة اْلَقوابِِس َوالْمفاتِيِح اْلَكْهَرباِئيَِّة أِلَنَّ
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ِمْن  َمْصنوَعًة  َقفافيَز  اْلَكْهَرباِء  ِصياَنِة  َفنِّيُّ  َيْرَتدي 
َمقابُِضها  َأَدواٍت  َوَيْسَتْخِدُم  َكاْلَمّطاِط،  عاِزَلٍة  َموادَّ 

َمْصنوَعٌة ِمَن البالستيِك َأِو اْلَمّطاِط َأْيًضا؛ َوذلَِك 
ُمباِشَرٍة،  اْلَكْهَربائيِّ بِصوَرٍة  التَّّياِر  َلْمَس  لَِيَتَجنََّب 

َفُيَسبُِّب َلُه َصْدَمًة َكْهَرباِئيًَّة ُتَؤّدي إِلى َوفاتِِه.

تي َأراهــا في الّصــوَرِة إِلى َموادَّ  ُأَصنُِّف اْلَمــوادَّ الَّ
موِصَلٍة َوَموادَّ عاِزَلٍة.

؟ ؟ َوما اْلعاِزُل اْلَكْهَرباِئيُّ ُق: ما اْلموِصُل اْلَكْهَرباِئيُّ  َأَتَحقَّ

ْكَل ُل الشَّ أََتَأمَّ

68



اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

اْلبالستيِك،  ِمَن  ِقْطَعٌة  ُنحاٍس،  ِقْطَعُة  ِقْطَعُة َحديٍد،  ِقْطَعُة ُزجاٍج،  َبسيَطٌة،  َكْهَرباِئيٌَّة  داَرٌة     
ِقْطَعُة َخَشٍب، ِقْطَعٌة ِمَن اْلغرافيِت.

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ُب داَرًة َكْهَرباِئيًَّة َبسيَطًة. 1  ُأَركِّ

ُب. َأْخَتبُِر اْلَموادَّ بَِتْوصيِلها في الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة بِالتَّناُوِب. ُأَجرِّ  2

ُن ُمالَحظاتَِي في َجْدَوٍل. 3  ُأالِحُظ إِضاَءَة اْلِمْصباِح، َوُأَدوِّ

4  ُأَصنُِّف اْلَموادَّ إِلى َموادَّ موِصَلٍة لِْلَكْهَرباِء َوَموادَّ عاِزَلٍة.

اْلَموادُّ اْلموِصَلُة َواْلَموادُّ اْلعاِزَلُة َنشاٌط

+ _

+
_

69



ِة اْلعاِزَلِة؟ ِة اْلموِصَلِة َواْلمادَّ ئيسُة. ما اْلَفْرُق َبْيَن اْلمادَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

ُه )..............(. ُيْسَتْخَدُم اْلبالْستيُك لَِتْغطَِيِة اْلَقوابِِس َواْلَمفاتيِح اْلَكْهَرباِئيَِّة أِلَنَّ  

ِمْثُل:  موِصَلًة،  ًة  مادَّ ِخالَلها  اْلَكْهَرباِئيِّ  التَّّياِر  بُِمروِر  َتْسَمُح  تي  الَّ ُة  اْلمادَّ ُتَسّمى   
.)............(

ُر َسَبَب اْرتِداِء اْلعاِمليَن في اْلَكْهَرباِء َقفافيَز َوَأْحِذَيًة َسميَكًة ِمَن اْلَمّطاِط. ُأَفسِّ  3

َبُب َوالنَّتيَجُة. لِماذا ُيْسَتْخَدُم النُّحاُس في ِصناَعِة اأْلَْسالِك اْلَكْهَرباِئيَِّة؟ السَّ  4

َلٌة؟ ُر ِمْن َلْمِس اْلَمفاتيِح اْلَكْهَرباِئيَِّة َواأْلَْيدي ُمَبلَّ التَّْفكيُر النّاِقُد. لِماذا ُيَحذَّ  5

حيَحَة. إِْحدى اْلَموادِّ اآْلتَِيِة ُتعّد عاِزاًل لِْلَكْهَرباِء: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ  6

د.  اْلَخَشُب. جـ. اأْلََلِمنْيوُم   ب. النُّحاُس.   نْبوِر.  أ. ماُء الصُّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َوَأْكُتُب  َأْسَتْخِدُمُه؛  َأْختاُر ِجهاًزا َكْهَرباِئيًّا 
َواأْلَْجزاَء  لِْلَكْهَرباِء  اْلموِصَلَة  اأْلَْجزاَء 
ما  في  ُزَمالِئَي  ُأشاِرُك  ُثمَّ  فيِه،  اْلعاِزَلَة 

ْلُت إَِلْيِه.   َتَوصَّ

 ، اْلَمَحلِّيِّ اْلُمْجَتَمِع  لَِتْوِعَيِة  َنْشَرًة  ُم  ُأَصمِّ
َحْوَل ااْلْستِْخداِم اآْلِمِن لِْلَكْهَرباِء، َوَأَهمِّ 
ِضِهْم  َتَعرُّ لَِتَجنُِّب  الَمِة  السَّ إِْجراءاِت 

لَِخَطِر اْلَكْهَرباِء.

َمَعَمَع اْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع اْلُمْجتََمِعاْلُمْجتََمِعاللَُّغِةاللَُّغِةاْلُعلوُماْلُعلوُم
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ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

َتْرشيُد اْستِْهالِك الّطاَقِة اْلَكْهَربائِيَِّة

َوَغْيِرها...  َوالثَّاّلجاِت  اْلُمَكيِّفاِت  ِمْثِل   ، َكْهَرباِئيٍّ ُمْلَصٌق إِْرشاِديٌّ َعلى ُكلِّ ِجهاٍز  ُيَثبَُّت 
َكفاَءُتها في  َحْيُث  ِمْن  اْلُمْخَتِلَفـــِة  اْلَكْهَرباِئيَِّة  اأْلَْجِهَزِة  َبْيَن  اْلُمقاَرَنِة  ِمَن  اْلُمْسَتْخِدَم  ُن  ُيَمكِّ

ُق َلُه  اْستِْهالِك الّطاَقــِة اْلَكْهَرباِئيَِّة، ما ُيَحقِّ
اْلُقـــْدَرَة َعلى اْقتِنــاِء َأْجِهَزٍة ذاِت َكفاَءٍة 
عالَِيٍة في َتــْوفيِر الّطـــاَقِة، ِمــْن دوِن َأْن 
ِق ِمْن ذلَِك َعْن َطريِق  َيَتَكبََّد َنَفقاِت التََّحقُّ
اْلَفْحِص َوااْلْختِباِر. َوُيَعدُّ اْلُمْلَصُق َوسيَلًة 
ُم َتْوضيًحا  َعَمِليًَّة َوَبسيَطًة َمْوثوًقا بِها، ُتَقدِّ
أِلَْداِء اْلِجـهاِز َوَكفاَءتِِه في َتْوفيِر اْستِْهالِك 
اْلُمْسَتْخـِدَم  ُد  َوُتَزوِّ اْلَكْهـــَرباِئيَِّة،  الّطاَقِة 
راِء؛  ِة َقْبَل الشِّ روِريَّ بَِبْعِض اْلَمْعلوماِت الضَّ

َطٍة. بَِطريَقٍة واِضَحٍة َوُمَبسَّ

َأْكُتُب َتْقريًرا 

َيِجُب  تي  الَّ لوكاِت  َأَهمِّ السُّ َعْن 
باُعهــا لَِتْرشيـــِد اْلَكْهَربـاِء في  اتِّ
اْلَمنِْزِل َواْلَمْدَرَسِة، َوَأْعِرُضُه َعلى 

ُزَمالِئَي.
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة 

1  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

ُم في َفْتِح الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة َوإِْغالِقها.   )...................(: َيَتَحكَّ

  )...................(: ُتَعدُّ َمْصَدَر الّطاَقِة اْلَكْهَرباِئيَِّة في الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة.

تي ال َتْسَمُح لِلتَّّياِر اْلَكْهَرباِئيِّ بِاْلُمروِر ِخالَلها.   )...................(: ِهَي اْلَموادُّ الَّ

تي َتْسَمُح للتَّّياِر اْلَكْهَرباِئيِّ بِاْلُمروِر ِخالَلها.   )...................(: ِهَي اْلَموادُّ الَّ

  . 2  َأْذُكُر اْلَموادَّ اْلموِصَلَة َواْلَموادَّ اْلعاِزَلَة في اْلقابِِس اْلَكْهَرباِئيِّ

تي ُيضيُء اْلِمْصباُح فيها؟ ُل. ما الّداَرُة اْلَكْهَرباِئيَُّة الَّ 3 ُأَحلِّ

بَِطريَقٍة  َبسيَطًة  َكْهَرباِئيًَّة  داَرًة  َأَمـُل  َبْت  َركَّ النّاِقُد.  التَّْفكيُر    4

ْكِل  الشَّ في  اْلُمَبيََّن  اْلَكْهَرباِئيَّ  ْالِْمصباَح  َولِكنَّ  َصحيَحٍة؛ 
ُر َسَبَب ذلَِك. اْلُمجاِوِر َلْم ُيِضْئ. ُأَفسِّ

+ _

+
_

+ _

+
_

)أ(

)ب(
)جـ(

)د(
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ُع ُحدوَثُه  َأَتَوقَّ الَّذي  ما  ُمَتماثاِلِن.  ِمْصباحاِن  اْلُمجاِوَرِة  اْلَكْهَرباِئيَِّة  الّداَرِة  في  ُع.  َأَتَوقَّ  5

إِلِضاَءِة اْلِمصباَحْين ِعنَْد:

أ.  إِْغالِق اْلِمْفتاِح )1( َفَقْط؟

ب. إِْغالِق اْلِمْفتاِح )2( َفَقْط؟

جـ. إِْغالِق اْلِمْفتاَحْيِن َمًعا؟

حيَحَة في ما َيْأتي: 6 َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

ْحناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة في الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة اْلُمْغَلَقِة:   َينُْتُج َعْن َحَرَكِة الشِّ

ٌة َكْهَرباِئيٌَّة. ب. َبّطاِريَّ    . أ. َتّياٌر َكْهَرباِئيٌّ

. د. ِمْصباٌح َكْهَرباِئيٌّ    . جـ. ِمْفتاٌح َكْهَرباِئيٌّ

إِلى  ْيحتاُج خالٌِد  اْلِمْصباُح  ُيضيَء  َكْي  ْكِل.  الشَّ في  َكما  َكْهَرباِئيًَّة  داَرًة  َب خالٌِد  َركَّ   
إِضاَفِة: 

ٍة ُأْخرى. ب. َبّطاِريَّ أ. ِمْصباٍح َكْهَرباِئيٍّ آَخَر.  

. د. ِمْفتاٍح َكْهَرباِئيٍّ جـ. ِسْلٍك آَخَر.    

ُة اْلموِصَلُة لِلتَّّياِر اْلَكْهَرباِئيِّ في ما َيْأتي، ِهَي:   اْلمادَّ

ب. النُّحاُس. أ. اْلَمّطاُط.    

د.  اْلَوَرُق. جـ. اْلَخَشُب.    

+ _
+

_

+ _

+
_

اْلِمْفتاُح )2(     اْلِمْفتاُح )1(
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لَْوَحةٌ ِجداِريَّةٌ

ٌة في َحياتِنا اْلَيْوِميَِّة، إاِّل َأنَّها َقْد ُتْصبُِح َخطَِرًة إِذا َلْم َنْسَتْخِدْمها بِالطَّريَقِة  اْلَكْهَرباُء ُمِهمَّ
حيَحِة؛ لِذا، َأَتَجنَُّب َلْمَس اْلَمقابِِس َوَمفاتيِح اْلَكْهَرباِء َوَأْسالِكها؛ ِعنَْدما َتكوُن َيداَي  الصَّ
ْنساِن،  َلًة بِاْلماِء، َأْو إِذا كاَنِت اأْلَْسالُك ُمَعّراًة؛ أِلَنَّ التَّّياَر اْلَكْهَرباِئيَّ َيُمرُّ ِخالَل ِجْسِم اإْلِ ُمَبلَّ
ُد َحراَرًة َوُيَسبُِّب اْلَحراِئَق في  ُه ُيَولِّ ُه َقْد ُيَؤّدي إِلى َتَوقُِّف اْلَقْلِب، َكما َأنَّ َفإِذا َحَدَث ذلَِك َفإِنَّ

اْلَمناِزِل.

الَمِة في التَّعاُمِل َمَع  ْنَتْرنِت بُِمساَعَدِة َأَحِد َأْفراِد ُأْسَرتَِي، َعْن َقواِعِد السَّ 1  َأْبَحُث في اإْلِ

اْلَكْهَرباِء.

2  َأْجَمُع ُصَوًرا َوَمْعلوماٍت َعْن ُسلوكاٍت َصحيَحٍة َوُسلوكاٍت َغْيِر َصحيَحٍة في التَّعاُمِل 

ُقها. َمَع اْلَكْهَرباِء وُأَوثِّ

َوَر بَِطريَقٍة جاِذَبٍة. ًة ُأَنظُِّم فيها اْلَمْعلوماِت َوالصُّ 3  َأْعَمُل َلْوَحًة ِجداِريَّ

َة في َأَحِد  ْوَحَة اْلِجداِريَّ ْلُت إَِلْيها، َوُأَعلُِّق اللَّ تي َتَوصَّ 4  ُأشاِرُك ُزَمالِئَي في اْلَمْعلوماِت الَّ

َمّمراِت اْلَمْدَرَسِة.

الَمِة في التَّعاُمِل َمَع اْلَكْهَرباِء َقواِعُد السَّ

ُسلوكاٌت َغْيُر َصحيَحٍة ُسلوكاٌت َصحيَحٌة

تَْقويُم اْلَداِء
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  اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَّةُ في اْلبيئَِة  اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَّةُ في اْلبيئَِة

10اْلَوْحَدُة

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

اْستِْخداُمها؛  ُيْمكُِن  َحْولِنا  ِمْن  الطَّبيَعِة  في  ُمَتوافَِرٌة  َموادُّ  اْلَمواِرُد 
خوِر.  ِمْثُل: النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت َوالنَّْفِط َواْلماِء َواْلَمعاِدِن َوالصُّ
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ُة. الدَّْرُس )1(: اْلَمواِرُد اْلَحَيِويَّ

ِة. الدَّْرُس )2(: اْلَمواِرُد َغْيُر اْلَحَيِويَّ

روِس قاِئَمُة الدُّ

ُ أَتََهيَّأ

ْنساُن اْلَمواِرَد الطَّبيِعيَّةَ لِتَْلبِيَِة حاجاتِِه. ما  يَْستَْخِدُم اْلِ
اْلَمواِرُد الَّتي أُشاِهُدها في الّصوَرِة؟ بِماذا أَْستَفيُد ِمْنها؟

سورة ُلْقَمان - اآلية )20(

قاَل َتعالى:
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الَمِة: إِْرشاداُت اأْلَْمِن َوالسَّ
ِق َأيٍّ ِمَن اْلَموادِّ في النَّشاِط. َأْحَذُر ِمْن َتَذوُّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

إِلى  َوُأَصنُِّفها  اْلَموادَّ  ُص  َأَتَفحَّ ُأَصنُِّف.   1

َموادَّ َنْحُصُل َعَلْيها ِمَن اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة، 
اْلكاِئناِت  ِمَن  َعَلْيها  َنْحُصُل  ال  َوَموادَّ 

اْلَحيَِّة.

تي  ـــُل النَّتــاِئَج الَّ ُأَنظُِّم اْلَبياناِت. ُأَسجِّ  2

َحَصْلُت َعَلْيها في َجْدَوٍل.

ِة  ُأقاِرُن َبْيَن اْلمــَواِرِد الطَّبيِعيَِّة اْلَحَيـــِويَّ  3

ِة. َوَغْيِر اْلَحَيِويَّ

َأْسَتنْتُِج. ما َأَهّمــِيَُّة اْلَمواِرِد الطَّبيِعيَِّة في   4

َحياتِنا؟

تي َأْجَمُعها، لِْلِجاَبِة َعْن َأْسِئَلٍة َأْو َحلِّ َمْسَأَلٍة ما.  َتْحليُل اْلَبياناِت: َأْسَتْخِدُم  اْلَمْعلوماِت الَّ

اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَّةُ في اْلبيئَِة

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ماٌءُصخوٌرُقْطٌن

ُخضاٌر وَفواِكُه

ُتْرَبٌة َلْحٌم

َمهاَرةُ اْلِعْلِم
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؟ ما اْلَمْوِرُد اْلَحَيِويُّ
َعٍة، َوَيْحتاُج  ْنساُن في بيئاٍت ُمَتنَوِّ َيعيُش اإْلِ
إِلى َأْشياَء َكثيَرٍة ِمَن اْلبيَئِة؛ َكْي َيعيَش َوَيْبقى 
هِذِه  ُتَسّمى  َحياتِِه.  في  لَِيْسَتْعِمَلها  َأْو  َحيًّا 
َطبيِعيًَّة  َمواِرَد  إَِلْيها  َيْحتــاُج  تي  الَّ اأْلَْشيــاُء 

 .Natural Resources

تي  الَّ ُة  اْلَحَيِويَّ َواْلَموادُّ  اْلَحيَُّة  اْلكاِئناُت 
َواْلَحَيـــواناِت  النَّبــاتاِت  ِمْثُل  ِمنْها،  َتْأتي 
ًة  َحَيِويَّ َمواِرَد  ُتَسّمى  اأْلُْحفــوِريِّ  َواْلَوقوِد 

.Biotic Resources

1 ْرُس ْرُسالدَّ اْلَمواِرُد اْلَحَيِويَُّة اْلَمواِرُد اْلَحَيِويَُّة الدَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
النَّبـــاتاِت  ُة  اْلَحَيِويَّ اْلَمــــواِرُد  َتْشَمـُل 
ِمنْها،  َتْأتي  تي  الَّ َواْلَمـــوادِّ  َواْلَحَيواناِت 

َوَنْسَتْخِدُمها في َحياتِنا.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Natural Resources َمواِرُد َطبيِعيٌَّة

Biotic Resources ٌة َمواِرُد َحَيِويَّ
Fossil Fuels ُّاْلَوقوُد اأْلُْحفوِري

 Oil النَّْفُط

ِة؟ ُق: ما اْلَمْقصوُد بِاْلَمواِرِد اْلَحَيِويَّ  َأَتَحقَّ

ٍة ٌةَمواِرُد َغْيُر َحَيِويَّ َمواِرُد َحَيِويَّ

اْلماُء

خوُر اْلَهواُءاْلَمعاِدُن َوالصُّ

النَّباتاُت

اْلَحَيواناُت
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النَّباتاُت 

َمْوِرٌد َحَيِويٌّ ُمِهمٌّ لِْلِْنساِن، َيْعَتِمُد َعَلْيِه 
بَِشْكٍل َأساِسيٍّ في ِغذاِئِه. ُتْسَتْعَمُل َأْخشاُب 
النَّباتاِت في ِصناَعِة َأْنواِع اأْلَثاِث اْلُمْخَتِلَفِة، 
َوُتْصنَُع اْلَمالبُِس ِمَن اْلُقْطِن، َوُتْصنَُع َبْعُض 
ِمْن  اْلَوَرُق  َوُيْصنَُع  النَّباتاِت،  ِمَن  اأْلَْدِوَيِة 

َأْوراِق النَّباتاِت َوسيقانِها.

اْلَحَيواناُت 

ُتَعدُّ  ِمنْها  َفاْلَكثيُر  لِْلِْنساِن؛  ُمِهمٌّ  َحَيِويٌّ  َمْوِرٌد 
النَّْقِل،  في  َبْعِضها  ِمْن  َيْسَتفيُد  َلُه.  ِغذاِئيًّا  َمْصَدًرا 
َوَيْسَتْخِدُم صوَف بِْعِض اْلَحَيواناِت َوريَشها َوُجلوَدها 

في ِصناعاٍت ُمْخَتِلَفٍة.
ِمَن  ْنساُن  اإْلِ َيْسَتفيُد  ماذا  ُق:  َأَتَحقَّ  

اْلَمواِرِد اْلَحَيوانِيَِّة َوالنَّباتِيَِّة؟

َبْعُض اْستِْخداماِت اأْلَْخشاِب.
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اْلَوقوُد اأْلُْحفوِريُّ

النَّْقِل،  َوساِئِل  َوَتسييِر  التَّْدفَِئِة  في  َفنَْسَتْخِدُمها  اْلَيْوِميَِّة؛  َحياتِنا  في  َكثيًرا  الّطاَقِة  إِلى  َنْحتاُج 
َوَتْشغيِل اْلَمصانِِع َواآْلالِت اْلُمْخَتِلَفِة، َوَتْوليِد اْلَكْهَرباِء. َولِكْن، ِمْن َأْيَن َنْحُصُل َعلى الّطاَقِة؟ 
َنْحُصُل َعلى الّطاَقِة بَِشْكٍل َرئيٍس ِمْن َحْرِق اْلَوقوِد اأْلُْحفوِريِّ Fossil Fuels؛ َوُهَو َمْوِرٌد َطبيِعيٌّ 
تي عاَشْت َقْبَل َمالييِن الّسنيَن. َوِمْن َأْنواِع اْلَوقوِد  ُن ِمْن َبقايا النَّباتاِت َواْلَحَيواناِت الَّ َحَيِويٌّ َيَتَكوَّ

. : اْلَفْحُم اْلَحَجِريُّ َوالنَّْفُط َواْلغاُز الطَّبيِعيُّ اأْلُْحفوِريِّ

. اْلَفْحُم اْلَحَجِريُّ
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ُن النَّْفُط؟ َكْيَف َيَتَكوَّ

اْلَمَضّخاِت.  َواْستِْعماِل  اآْلباِر  بَِحْفِر  ْنساُن  اإْلِ َوَيْسَتْخِرُجُه  اأْلَْرِض  باطِِن  في  النَّْفُط  ُن  َيَتَكوَّ
تي عاَشْت  الَّ قيَقِة  الدَّ ِة  اْلَبْحِريَّ اْلَحيَِّة  اْلكاِئناِت  َبقايا  ِمْن   Oil النَّْفُط  ُن  َيَتَكوَّ النَّْفُط؟  ُن  َيَتَكوَّ َكْيَف 
َد َضْغًطا َوَحراَرًة، َوَمَع  خوُر َوالتُّْرَبُة؛ ما َولَّ َقديًما َوُدفِنَْت في باطِِن اأْلَْرِض، َوَتراَكَمْت َفْوَقها الصُّ

َلْت إِلى َنْفٍط. ُمروِر اْلَوْقِت َتَحوَّ

ُن النَّْفُط؟ ُق:  َكْيَف َيَتَكوَّ  َأَتَحقَّ

ِة في قاِع اْلَبْحِر َبْعَد كاِئناٌت َحيٌَّة َدقيَقٌة في اْلَبْحِر. ُدفِنَْت َبقايا اْلكاِئناِت اْلَبْحِريَّ
خوُر َوالتُّْرَبُة. َمْوتِها، َوَتراَكَمْت َفْوَقها الصُّ

َد َضْغٌط َوَحراَرٌة.  َلْت إِلى َنْفٍط.َتَولَّ َمَع َمروِر اْلَوْقِت َتَحوَّ
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؟ ماذا َينُْتُج َعْن َحْرِق اْلَوقوِد اأْلُْحفوِريِّ

َي َوُتْلِحُق اأْلَذى في اْلبيَئِة؛ َفَتَتَسبَُّب في َرْفِع  َدَرَجِة َحراَرِة  ُث اْلَهواَء اْلَجوِّ َتنُْتُج غازاٌت ُتَلوِّ
ِة في َكثيٍر ِمَن اْلَمناطِِق في اْلعاَلِم.  يَّ َسْطِح اأْلَْرِض، َوَينُْتُج َعْن ذلَِك َتَغيٌُّر في اأْلَْحواِل اْلَجوِّ

تي  َرَر في اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة َواْلَمباني الَّ ُثُه، ما ُيْلِحُق الضَّ َذَوباُن هِذِه اْلغازاِت في ماِء اْلَمَطِر ُيَلوِّ
َيْسُقُط َعَلْيها. 

ُر َحْرُق اْلَوقوِد اأْلُْحفوِريِّ في اْلبيَئِة؟ ُق:  َكْيَف ُيَؤثِّ  َأَتَحقَّ

. يَّ ُث اْلَهواَء اْلَجوِّ َينَْتُج َعْن َحْرِق النَّْفِط غازاٌت ُتَلوِّ
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
َوِل. ُح اْستِْهالَك النَّْفِط في َأَحِد الدُّ َأْقالُم َتْلويٍن، َجْدَوٌل ُيَوضِّ  

النَّْفُط اْلُمْسَتْهَلُك  اْلِقطاُع

 5
10

ناَعُة الصِّ

 3
10

َوساِئُل النَّْقِل

 2
10

اْلَمناِزُل

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
َأْسَتْخِدُم اْلُمَخطََّط الّداِئِريَّ اْلَبيانِيَّ اآْلتَِي:  1

1  ِمَن النَّْفِط اْلُمْسَتْهَلِك.
10

ُأالِحُظ َأنَّ ُكلَّ ِقْسٍم ِمَن اْلُمَخطَِّط الّداِئِريِّ اْلفاِرِغ، ُيَمثُِّل   2

َأْقَرُأ َبياناِت اْلَجْدَوِل اْلُمَبيَِّن َأْعالُه.  3

النَّْفِط  نِْسَبِة  َحْسَب  الّداِئِريِّ  اْلُمَخطَِّط  َأْقساِم  لَِتْظليِل  اأْلَْلواَن  َأْسَتْخِدُم  اْلَبياناِت.  ُأَمثُِّل   4

اْلُمْسَتْهَلِك لُِكلِّ ِقطاٍع.
َأْكُتُب َعلى اْلِقْسِم اْلُمَظلَِّل اْسَم ُكلِّ ِقطاٍع ُمْسَتْهِلٍك لِلنَّْفِط.  5

َأْسَتنْتُِج. ما َأْكَثُر اْلِقطاعاِت اْستِْخداًما لِلنَّْفِط؟  6

ْفِط اْستِْهالُك النَّ َنشاٌط
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ُة؟ ئيَسُة. ما اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَُّة اْلَحَيِويَّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  2

تي َتْأتي ِمنْها، ُتَسّمى )....................................(. اْلكاِئناُت اْلَحيَُّة َواْلَموادُّ اْلَحَيِوّيُة الَّ  

: اْلَفْحُم اْلَحَجِريُّ َواْلغاُز الطَّبيِعيُّ َو)...........................(. ِمْن َأْنواِع اْلَوقوِد اأْلُْحفوِريِّ  

ُح إِجاَبتَِي. ٌة لِْلِنساِن. ُأَوضِّ ُة ُمِهمَّ التَّْفكيُر النّاِقُد. اْلَمواِرُد الطَّبيِعيَُّة اْلَحَيِويَّ  3

 : َة إِلى َمواِرَد َمْصَدُرها َنباتِيٌّ وَمواِرَد َمْصَدُرها َحَيوانِيٌّ ُأَصنُِّف اْلَمواِرَد الطَّبيِعيََّة اْلَحَيِويَّ  4

اْلَخَشُب، اْلَحليُب، اللُّحوُم، اْلَحريُر، اْلُقْطُن.

َث اْلهواِء. َأْطَرُح ُسؤااًل َتكوُن إِجاَبُتُه َتَلوُّ  5

ْلبِيَِّة لَِحْرِق اْلَوقوِد اأْلُْحفوِريِّ في اْلبيَئِة. ُأْكِمُل اْلُمَخطََّط اآْلتَِي بِِكتاَبِة َأْمثَِلٍة َعلى اآْلثاِر السَّ  6

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

في  َأْبَحُث  ُأْسَرتَِي؛  َأْفراِد  َأَحِد  بُِمساَعَدِة 
َعِن  َمْعلوماٍت  َعلى  لِْلُحصوِل  ْنَتْرنِت  اإْلِ
واِء،  الدَّ ُصنِْع  في  ُتْسَتْخَدُم  تي  الَّ النَّباتاِت 
ْلُت  تي َتَوصَّ َوُأشاِرُك ُزمالِئَي في النَّتاِئِج الَّ

إَِلْيها.

في  ُتْسِهُم  ُحلوٌل  فيها  َعَمٍل  َة  ُخطَّ َأْقَتِرُح 
التَّْقليِل ِمْن َحْرِق اْلَوقوِد اأْلُْحفوِريِّ َوآثاِرِه 
في  َأْفكاِرَي  ُص  ُأَلخِّ ُثمَّ  اْلبيَئِة،  في  ْلبِيَِّة  السَّ

فِْقَرٍة َوَأْقَرُؤها َعلى ُزَمالِئَي.

َمَعَمَع اْلِكتابَِةاْلِكتابَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ الصِّ 

ْلبِيَُّة لَِحْرِق  اآْلثاُر السَّ

اْلَوقوِد اأْلُْحفوِريِّ
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؟ ما اْلَمْوِرُد َغْيُر اْلَحَيِويِّ
توَجُد في الطَّبيَعِة َأْشياُء َغْيُر َحيٍَّة َنْحتاُج إَِلْيها في َحياتِنا، 
خوِر، ُتَسّمى َمواِرَد َغْيَر  ِمْثُل اْلماِء َواْلَهواِء َواْلمعاِدِن َوالصُّ

.Abiotic Resources ٍة َحَيِويَّ

اْلماُء 
 ﴾ قاَل َتعالى: ﴿

                                                      ]سوَرُة اأْلَْنبِياِء، اآْلَيُة 30[. 

، َوُهَو َأســاُس َحياِة اْلكاِئناِت  اْلمــاُء َمْوِردٌّ َغْيُر َحَيِويٍّ
َكْي  إَِلْيِه  َوَتْحتاُج  َأْجساِمها،  َتْركيِب  َيْدُخُل في  َفُهَو  اْلَحيَِّة، 

َتنْمَو َوَتْبقى َحيًَّة.

يوَجُد اْلماُء في الطَّبيَعِة فــي 3 حـــاالٍت، ِهَي: اْلحاَلُة 
ُة. ْلَبُة، َواْلحاَلُة اْلغاِزيَّ الّساِئَلُة، َواْلحاَلُة الصُّ

2 ْرُس ْرُسالدَّ اْلَمواِرُد َغْيُر اْلَحَيِويَِّةاْلَمواِرُد َغْيُر اْلَحَيِويَِّةالدَّ

بيَعِة. اْلماُء في الطَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
خوُر َواْلَمعاِدُن  اْلمــــاُء َوالصُّ
ٌة،  َحَيِويَّ َغْيُر  َطبيِعيٌَّة  َمـــواِرُد 

َنْسَتْخِدُمها َكثيًرا في َحياتِنا.

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
ٍة َمواِرُد َغْيُر َحَيِويَّ

Abiotic Resources 
Mineral اْلَمْعِدُن
Rocks خوُر الصُّ

َدْوَرُة اْلماِء في الطَّبيَعِة
Water Cycle in Nature

ْطِحيَُّة  اْلِمياُه السَّ
Surface Water

اْلِمياُه اْلَجْوفِيَُّة
Ground Water
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َدْوَرُة اْلماِء في الطَّبيَعِة
تـي َيُمرُّ بِهـا؛ َعـْن َطريـِق َدْوَرِة اْلماِء  ُيْمِكـُن َتَتبُّـُع َحَرَكـِة اْلمـاِء فـي الطَّبيَعـِة َواْلَعَمِلّيـاِت الَّ
ـُر اْلمـاُء ِمـَن اْلُمَسـطَّحاِت اْلماِئيَِّة َعلى َسـْطِح  فـي الطَّبيَعـِة Water Cycle in Nature. إْذ َيَتَبخَّ
ـْمِس، َوَيْصَعـُد ُبخـاُر اْلمـاِء إِلـى َطَبقـاِت اْلَجـوِّ اْلُعْليـا َوَيَتكاَثـُف  اأْلَْرِض بِِفْعـِل َحـراَرِة الشَّ
ُك ِمـْن َمـكاٍن إِلـى آَخـَر بِِفْعِل  ـُع َعلـى َهْيَئـِة ُغيـوٍم َتَتَحـرَّ اًل إِلـى َقَطـراٍت َصغيـَرٍة َتَتَجمَّ ُمَتَحـوِّ
يـاِح. َوِعنَْدمـا َيْكُبُر َحْجُمهـا َوَيْزداُد َوْزُنهـا َيْحُدُث اْلُهطـوُل َعلى َسـْطِح اأْلَْرِض َعلى َهْيَئِة  الرِّ

واِم. َأْمطـاٍر َأْو ُثلـوٍج َأْو َبـَرٍد، َوهَكـذا َتْسـَتِمرُّ اْلَعَمِليَّـُة َعلـى الدَّ

ُر َوالتَّكاُثُف َواْلُهطوُل، َعلى َتْحريِك اْلماِء َعلى َسْطِح اأْلَْرِض؟ َكْيَف َيْعَمُل التََّبخُّ

بيَعِة. َدْوَرُة اْلماِء في الطَّ

َبْحٌر

ٌر َتَبخُّ

َتكاُثٌف

ُهطوٌل

ْكَل ُل الشَّ أََتَأمَّ
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اْلَبْحُر اأْلَْحَمُر - اْلَعَقَبُة.

َأْيَن يوَجُد اْلماُء؟
اأْلَْرِض  َسـْطِح  َأْربـاِع   3 اْلمـاُء  ُيَغّطـي 
فـي  اأْلَْرِض  َسـْطِح  َعلـى  ـُع  َوَيَتَجمَّ َتْقريًبـا، 
َن اْلِمياَه  اْلبِحـاِر َواْلُمحيطـاِت َواأْلَْنهاِر لُِيَكـوِّ
ُب  َيَتَسـرَّ َوَقـْد   ،Surface Water ـْطِحيََّة  السَّ
ـقوِق  ُجـْزٌء ِمـَن اْلماِء َعْبـَر َطَبقاِت التُّْرَبِة َوالشُّ
َن  لُِيَكـوِّ اأْلَْرِض؛  باطِـِن  إِلـى  خـوِر  الصُّ فـي 

.Ground Water اْلَجْوفِيَّـَة  اْلميـاَه 
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:

ُم اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة، طاِوَلٌة.   ُمَجسَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

َم اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة َعلى الّطاِوَلِة. 1  َأَضُع ُمَجسَّ

َم اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة َحْوَل ِمْحَوِرها. 2  ُأديُر ُمَجسَّ

َعلى  بِاْلماِء  ُاة  اْلُمَغطَّ اأْلَماِكُن  َأْيَن  ُأالِحُظ.   3

ُل ُمالَحظاتَِي. َسْطِح اْلُكَرِة اأْلَْرِضيَِّة؟ ُأَسجِّ

4 ُأقاِرُن نِْسَبَة اْلمـــاِء َعلى َسْطـــِح اأْلَْرِض 

ُل ُمالَحظاتَِي. بِاْليابَِسِة، َوُأَسجِّ

يَِّة  َكمِّ َأْكَبِر  َعلى  َيْحَتوي  ُهمــا  َأيُّ َأْسَتنْتُِج.   5

اْلُبَحْيراُت  َأِم  َواْلبِحـــاُر  اْلُمحيطاُت  ماٍء، 
َواأْلَْنهاُر؟

ِة   يَّ ِة اْلماِء اْلمالِِح َوَكمِّ يَّ ُمقاَرَنٌة َبْيَن َكمِّ
بيَعِة اْلماِء اْلَعْذِب في الطَّ َنشاٌط

اْلماِئيَّـِة  اْلُمَسـطَّحاِت  ِميـاُه  َتْخَتِلـُف 
اْلَبْحـِر  مـاُء  َيْحَتـوي  إِْذ  ناتِهـا؛  ُمَكوِّ فـي 
يَّـٍة َكبيـَرٍة  َومـاُء اْلُمحيــــِط َعلــــى َكمِّ
صالِـٍح  َغْيـُر  َفُهـَو  لِـذا،  اأْلَْمـالِح؛  ِمـَن 
اأْلَْنهـاِر  ِميـاُه  َأّمـا  راَعـِة.  الزِّ َأِو  ـْرِب  لِلشُّ
َواْلُبَحْيـراِت َفِهـَي َعْذَبـٌة أِلَنَّهـا َتْحَتـوي 
لِـذا،  اأْلَْمـالِح؛  ِمـَن  َقليَلـٍة  يَّـٍة  َكمِّ َعلـى 
راَعـِة. ُيَغّطي  ـْرِب َوالزِّ َفِهـَي صالَِحٌة لِلشُّ
ـَدَة اْلَجنوبِيَّـَة فـي اْلُقْطِب  َة اْلُمْتَجمِّ اْلقـارَّ
ِمـَن  َضْخـٌم  َجليـِديٌّ  ِغطـاٌء  اْلَجنوبِـيِّ 

اْلَعـْذِب. اْلمـاِء 

ُق: لِماذا ُتَعدُّ ِمياُه اأْلَْنهاِر   َأَتَحقَّ
َواْلُبَحْيراِت َعْذَبًة؟
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ْنساِن. يََّة اْلَمعاِدِن في َحياِة اإْلِ َأْسَتنْتُِج َأَهمِّ

اْلَمعاِدُن
خوِر، َوُتْعطي  ٍة ُصْلَبٍة فـي الصُّ اْلَمْعـِدُن  Mineral َمـْوِرٌد َطبيِعـيٌّ َغْيُر َحيٍّ يوَجُد بِصـوَرِة مادَّ
َهـِب، َواْلِجْبِس،  خـوَر َلَمعاًنـا. َتنَْتِشـُر اْلَكثيُر ِمـَن اْلمعاِدِن فـي الطَّبيَعِة، ِمْثـُل الذَّ اْلَمعـاِدُن الصُّ

َواْلكوارتـِز، َواْلغرافيـِت َوَغْيِرها... َوَنْسـَتْخِدُمها َكثًيرا في َحياتِنـا اْلَيْوِميَِّة. 

ُق: ما اْلَمْقصوُد بِاْلَمْعِدِن؟  َأَتَحقَّ

َهِب َمْعِدُن الذَّ

َمْعِدُن اْلِجْبِس

َمْعِدُن اْلكوارتِز

َمْعِدُن اْلغرافيِت
ساَعٌة

ديكوراُت ِجْبٍس

َهِب خاَتٌم ِمَن الذَّ

ُتْصنَُع اْلُحِليُّ َواْلُمَجْوهراُت 
َهِب. ِمَن الذَّ

ُتْصنَُع ديكوراُت اْلَمناِزِل 
ِمَن اْلِجْبِس.

ُتْصنَُع ُزجاَجُة الّساَعِة ِمَن 
اْلكوارتِز.

صاِص ِمَن  ُيْصنَُع َقَلُم الرَّ
َقَلُم َرصاٍصاْلغرافيِت.

اْلَبْحُر اأْلَْحَمُر - اْلَعَقَبُة

ُل الّصوَر أَتَأمَّ
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خوُر الصُّ
ٌة َطبيِعيٌَّة  ْنسـاِن، َفُهَو مـادَّ ا في َحيـاِة اإْلِ خـوُر Rocks َمـْوِرًدا َطبيِعيًّـا َغْيَر َحـيٍّ ُمِهمًّ ُتَعـدُّ الصُّ
ـْكِل َواللَّـْوِن َواْلَمْلَمِس  خوُر َعْن َبْعِضها في الشَّ َنـْت بَِطراِئـَق ُمْخَتِلَفٍة. َتْخَتِلـُف الصُّ ُصْلَبـٌة َتَكوَّ
خوِر َتْحَتوي َعلـى َنْوٍع واِحٍد ِمَن اْلَمعـاِدِن، َوَبْعُضها َتْحَتـوي َعلى َأْكَثَر  َواْلَحْجـِم. َبْعـُض الصُّ
نـاِت اْلِقْشـَرِة اأْلَْرِضيَِّة؛  ئيَسـَة لُِمَكوِّ خوُر اْلَوْحـَدَة اْلبِناِئيََّة الرَّ ِمـْن َنـْوٍع ِمـَن اْلَمعاِدِن. َوُتَعـدُّ الصُّ

إِْذ توَجـُد َتْحـَت ُبيوتِنا َوَشـواِرِعنا، َوَتْحَت اْلبِحـاِر َواْلُمحيطاِت. 

ِة َمعاِدَن ِمنْها: اْلِفِلسباُر َواْلكوارتُز َواْلبيوتيُت. ُن َصْخُر اْلغرانيِت ِمْن ِعدَّ َيَتَكوَّ

اْلكوارتُز

اْلِفِلسباُر
اْلبيوتيُت
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اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
َعٌة، َعَدَسٌة ُمَكبَِّرٌة. ٌة ُمَتنَوِّ   َعيِّناٌت َصْخِريَّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:
خوِر َعلى َأْفراِد َمْجموَعتَِي،  ُع َعيِّناِت الصُّ ُأَوزِّ  1

ًة. بَِحْيُث َيْأُخُذ ُكلٌّ ِمنُْهْم َعيِّنًَة َصْخِريَّ
اْلَعيِّنََة  اْلُمَكبَِّرِة  اْلَعَدَسِة  بِاْستِْخداِم  ُأالِحُظ   2

ُل ُمالَحظاتَِي. َة، َوُأَسجِّ ْخِريَّ الصَّ
َع اأْلَْلــواِن فــي ُحَبْيبــاِت َعيِّنَِة  ـُر َتنَوُّ ُأَفسِّ  3

خوِر.  الصُّ
َعِة اأْلَْلواِن  ُع. َعالَم َيُدلُّ ُوجوُد ُحَبْيباٍت ُمَتنَوِّ َأَتَوقَّ  4

خوِر؟ ماذا ُتَسّمى هِذِه اْلُحَبْيباُت؟ في الصُّ
خوُر؟ ُن الصُّ َأْسَتنْتُِج. ِممَّ َتَتَكوَّ  5

ْلُت إَِلْيِه َعلى ُزَمالِئَي. 6  َأَتواَصُل. َأْعِرُض ما َتَوصَّ

خوِر َنِة لِلصُّ َتْمييُز اْلَمعاِدِن اْلُمَكوِّ َنشاٌط

خوِر؟ ُق:  ما اْلَمْقصوُد بِالصُّ  َأَتَحقَّ

خوِر ُيَسّمى  َنَحَت اأْلَْنباُط َقديًما َنْوًعا ِمَن الصُّ
ِة. ْمِليَّ لِبناِء َمدينَِة اْلَبَترا اْلَوْرِديَّ اْلَحَجَر الرَّ

ـّواِن  اْسـُتْخِدَمْت قديًمـا ُصخـوُر الصُّ
َكمـا  ـــكاكيِن،  َوالسَّ مـــاِح  الرِّ لُِصنْـِع 
زاَلـْت  َومـا  خـــــوُر  الصُّ اْسـُتْخِدَمِت 
ُتْسـَتْخَدُم في َتْشـييِد اْلَمبانـي َوالطُُّرقاِت، 
ِمْثـُل اْلبــــاِزْلِت َواْلغــــرانيِت َواْلَحَجِر 

خـاِم.  َوالرُّ ْمِلـيِّ  الرَّ َواْلَحَجـِر  اْلجيـِريِّ 
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خوِر. ئيَسُة. ُأقاِرُن َبْيَن اْلَمعاِدِن َوالصُّ اْلِفْكَرُة الرَّ  1

2  اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

تي َيُمرُّ بِها، ِهَي )....................................(.  َحَرَكُة اْلماِء في الطَّبيَعِة َواْلَعَمِلّياُت الَّ

تي توَجُد في الطَّبيَعِة َوَنْحتاُج إَِلْيها في َحياتِنا، ِمْثُل اْلماِء َواْلَهواِء   اأْلَْشياُء َغْيُر اْلَحيَِّة الَّ
خوِر َواْلَمعاِدِن، ِهَي )....................................(. َوالصُّ

ُح  ُع َأْن َيْحُدَث إِذا اْنَعَدَم َتكاُثُف ُبخاِر اْلماِء في الطَّبيَعِة؟ ُأَوضِّ التَّْفكيُر النّاِقُد. ماذا َأَتَوقَّ  3

إِجاَبتَِي.

خاُم، اْلكوارتُز(. َهُب، الرُّ ها ُيَعدُّ َمْعِدًنا؟ )اْلغرانيُت، الذَّ 4  ُأَصنُِّف. َأيُّ اآْلتَِيِة ُيَعدُّ َصْخًرا َوَأيُّ

َة؟ ُر. لِماذا ُتَسّمى اْلَبْترا اْلَمدينََة اْلَوْرِديَّ 5  ُأَفسِّ

. ُيعاني اأْلُْرُدنُّ َنْقًصا في اْلَمواِرِد اْلماِئيَِّة، َوَتَقُع َعلى ُكلِّ َفْرٍد في اْلُمْجَتَمِع  ُمْشكَِلٌة َوَحلٌّ  6

َمْسؤولِيَُّة َتْرشيِد اْستِْهالِك اْلماِء. َأْقَتِرُح 3 َطراِئَق لِْلُمحاَفَظِة َعلى اْلماِء.

َأَتَتبَُّع َوَأَتَسْلَسُل. َأْيَن َتْذَهُب ِمياُه اأْلَْمطاِر َبْعَد ُسقوطِها َعلى َسْطِح اأْلَْرِض؟  7

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َنموَذًجا  ُم  ُأَصمِّ ُزَمالِئَي،  َمَع  بِالتَّعاُوِن 
ُح فيِه َمراِحَل َدْوَرِة اْلماِء في الطَّبيَعِة؛  ُأَوضِّ
بِاْستِْخداِم َموادَّ ِمَن اْلبيَئِة، ُثَم َأْعِرُضُه َأماَم 

. فِّ ُزَمالِئَي في الصَّ

َرْسِم  َوَرَقِة  َعلى  اْلَعاَلِم  َخريَطَة  ُأْحِضُر 
اْلبِحاِر  ِمساحاِت  َبْيَن  َوُأقاِرُن  ُمَربَّعاٍت، 
َعْن  اْلعاَلِم؛  في  َواأْلَْنهاِر  َواْلُمحيطاِت 

َطريِق َعَدِد اْلُمَربَّعاِت.

َمَعَمَع اْلُعلوُماْلُعلوُم َمَعَمَع ياِضيّاِتاْلبيئَِةاْلبيئَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم ياِضيّاِتالرِّ الرِّ
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ُع ْثراُء َوالتََّوسُّ ُعاْلِ ْثراُء َوالتََّوسُّ اْلِ

اْلُكنوُز اْلَمْدفوَنُة في َأْجِهَزِة اْلُكْمبيوَتر 

ِم التِّْكنولوجيِّ الَّذي َنعيُشُه، ُتنَْتُج اآْلالُف ِمْن َأْجِهَزِة اْلُكْمبيوَتر اْلَجديَدِة  في َعْصِر التََّقدُّ
ُكلَّ عاٍم، ما َيْعني التََّخلَُّص ِمَن اأْلَْجِهَزِة اْلَقديَمِة عاًما َبْعَد عاٍم، َحْيُث ُتْصبُِح َغْيَر صالَِحٍة 
َمصانَِع  َفإِنَّ  صالٍِح،  َغْيَر  اْلَقديَم  ِجهاِزَي  فيِه  َأرى  الَّذي  اْلَوْقِت  في  َولِكْن،  لاِْلْستِْخداِم. 
إِعاَدِة التَّْدويِر َتْبَحُث َعْن ِمْثِل هِذِه اأْلَْجِهَزِة بُِكلِّ َلْهَفٍة؛ أِلَنَّ َبْعَض َرقاِئِق َأْجِهَزِة اْلُكْمبيوَتر 

صاِص.  ِة َوالنُّحاِس َوالرَّ َهِب َواْلِفضَّ َتْحَتوي َعلى َموادَّ َثمينٍَة ِمْثِل الذَّ

َأْبَحُث َعْن: 

َتْحَتوي  ُأْخرى  إِْلِكترونِيٍَّة  َأْجِهَزٍة 
ِة  َهِب َواْلِفضَّ على َموادَّ َثمينٍَة ِمْثِل الذَّ

َوالنُّحاِس، َوُأْطِلُع ُزَمالِئَي َعَلْيها.
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ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة 

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت. َأَضُع اْلَمْفهوَم اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:  1

ِمَن  َضْخٌم  َجليِديٌّ  ِغطاٌء   ، اْلَجنوبِيِّ اْلُقْطِب  في  اْلَجنوبِيََّة  َدَة  اْلُمَتَجمِّ َة  اْلقارَّ ُيَغّطي   
اْلماِء )...................(.

تي َنْحتاُج إَِلْيها في َحياتِنا، ُتَسّمى اْلَمواِرَد )...................(.   اأْلَْشياُء َغْيُر اْلَحيَِّة الَّ

ُر التََّغيَُّر الَّذي َحَدَث في اْلبيئاِت الّظاِهَرِة في الّصوَرَتْيِن اآْلتَِيَتْيِن: ُأَفسِّ  2

)1()2(

ُأْكِمُل اْلُمَخطََّط اآْلتَِي:  3

ُمَميِّزاُتُهَتْعريُفُه

َأْمثَِلٌة َغْيُر ُمنَْتِمَيٍةَأْمثَِلٌة ُمنَْتِمَيٌة

اْلَوقوُد اأْلُْحفوِريُّ
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َبُب َوالنَّتيَجُة: ماذا َيْحُدُث لَِقَطراِت اْلماِء في اْلُغيوِم، ِعنَدما َيْزداُد َحْجُمها َوَوْزُنها؟ السَّ  4

ُأَعبُِّر َعما َأشاِهُدُه في الّصوَرِة.  5

َنتاِئَج  ُيَبيُِّن  الَّذي  التَّتاُبِعيَّ  ُمَخطَّطَِي  أِلُْكِمَل  اآْلتَِيَة؛  اْلَكِلماِت  َأْسَتْخِدُم  َوَأَتَسْلَسُل.  َأَتَتبَُّع   6

 : َحْرِق اْلَوقوِد اأْلُْحفوِريِّ

ُث اْلَهواِء، غازاٌت ضارٌَّة( ، َتَغيُُّر اْلُمناِخ َوَتَلوُّ ْحفوِريِّ )َحْرُق اْلَوقوِد اأْلُ
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التَّْفكيُر النّاِقُد.  7

ُة َمْعِدًنا؟  لِماذا ال ُيَعدُّ اْلُقْطُن َواْلِقَطُع النَّْقِديَّ

ِة في َكثيٍر ِمْن مناطِِق اْلعاَلِم؟ يَّ  ما َسَبُب َتَغيُِّر اأْلَْحواِل اْلَجوِّ

حيَحَة في ما َيْأتي: 8  َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

َأَحُد اآْلتَِيِة ُيَعدُّ َمْعِدًنا:  

ب. اْلَخَشُب. أ. اْلكوارتُز.    

ُة. د. اْلِقَطُع النَّْقِديَّ جـ. اْلُقْطُن.    

ُيَغّطي الماُء ..... َسْطِح اأْلَْرِض:   

. 2
4

ب.      . 1
4

   أ. 

                      . 4
4

د.         . 3
4

جـ. 

َعَمِليَُّة التَّكاُثِف في َدْوَرِة اْلماِء في الطَّبيَعِة، ِهَي:  

ُل إِلى ساِئٍل. ب. ُصْلٌب َيَتَحوَّ ُل إِلى ُصْلٍب.   أ. ساِئٌل َيَتَحوَّ

ُل إِلى غاٍز. د. ُصْلٌب َيَتَحوَّ ُل إِلى ساِئٍل.   جـ. غاٌز َيَتَحوَّ

ِر؟ ْكِل اْلُمجاِوِر، في َأيِّ اْلَمواِقِع َتْحُدُث َعَمِليَُّة التََّبخُّ في الشَّ  

ب. )2(. أ. )1(.    

جـ. )3(.               د. )4(.
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تَْقويُم اْلَداِء

ْرِب؟ َهْل هذا اْلماُء صالٌِح لِلشُّ

اْلَموادُّ َواأْلََدواُت:
نْبوِر، ماٌء مالٌِح، َمْصَدُر َتْسخيٍن. َدْوَرقاِن ُزجاِجّياِن، ماٌء ِمن الصُّ

ُخُطواُت اْلَعَمِل:

ْوَرُق )ب(  نْبوِر، َوالدَّ ْوَرُق )أ( َيْحَتوي على ماِء الصُّ ْوَرَقْيِن؛ الدَّ ُق اْلماَء في الدَّ 1  َأَتَذوَّ

َيْحَتوي َعلى ماٍء مالٍِح.

2  َأِصُف َطْعَم اْلماِء في ُكلٍّ ِمنُْهما.

ْرِب؟ ُهما ال َيْصُلُح لِلشُّ ُهما َطْعُمُه ُمْسَتساٌغ؟ َوَأيُّ َأْسَتنْتُِج. َأيَّ  3

َحّتى  بِالتَّْسخيِن  َوَأْبَدُأ  ُمَعّلمي،  بُِمساعَدِة  التَّْسخيِن  َمْصَدِر  َفْوَق  ْوَرَقْيِن  الدَّ َأَضُع    4

ُل ُمالَحظاتَِي. ُه في ِكَلْيِهما، َوُأَسجِّ َر اْلماُء ُكلُّ َيَتَبخَّ

ْوَرِق )ب(؟ ما ُهَو؟ ُن راِسٌب في الدَّ 5  ُأالِحُظ. َهْل َيَتَكوَّ

6  َأْسَتنْتُِج. لِماذا ال ُيْمِكنُني ُشْرُب ماِء اْلَبْحِر؟

ْوَرُق )ب(   ماءٌ ِمَن اْلَبْحِر الدَّ نْبوِر ْوَرُق )أ(   ماءٌ ِمَن الصُّ الدَّ
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َمْسَرُد اْلَمفاهيِم َواْلُمْصطَلَحاِت

أ
َأْسالٌك )Wires(: َموادُّ موِصَلٌة َتْسَمُح بُِمروِر اْلَكْهَرباِء َوَنْقِلها في الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة.

اْلَموادِّ  ُسطوِح  َعْن  ْوِئيَِّة  الضَّ ِة  اأْلَِشعَّ اْرتِداُد   :)Reflection of Light( ْوِء  الضَّ اْنِعكاُس 
اْلُمْخَتِلَفِة في ُخطوٍط ُمْسَتقيَمٍة.

اْلَمْلساِء  اأْلَْجساِم  َعِن  ْوِء  الضَّ اْنِعكاُس   :)Specular Reflection( اْلُمنَْتظُِم  ااْلْنِعكاُس 
بُِخطوٍط ُمْسَتقيَمٍة َوبِااْلتِّجاِه َنْفِسِه.

ْوِء َعِن اأْلَْجساِم اْلُمْعتَِمِة  ااْلْنِعكاُس َغْيُر اْلُمنَْتظُِم )Diffuse Reflection(: اْنِعكاُس الضَّ
بُِخطوٍط ُمْسَتقيَمٍة، َولِكْن بِاتِّجاهاٍت ُمْخَتِلَفٍة.

ب
ُد الّداَرَة بِاْلَكْهَرباِء. ُن الَّذي ُيَزوِّ ُة )Battery(: اْلُمَكوِّ اْلَبّطاِريَّ

ت
حناِت اْلَكْهَرباِئيَِّة في الّداَرِة اْلَكْهَرباِئيَِّة  التَّّياُر اْلَكْهَربائِيُّ )Electric Current(: ُمروُر الشِّ

اْلُمْغَلَقِة.

د
الّداَرُة اْلَكْهَربائِيَُّة )Electric Circuit(: اْلَمساُر اْلُمْغَلُق الَّذي َتُمرُّ فيِه اْلَكْهَرباُء.

َدْوَرُة اْلماِء في الطَّبيَعِة )Water Cycle in Nature(: َحَرَكُة اْلماِء في الطَّبيَعِة، َواْلَعَمِلّياُت 
تي َيُمرُّ فيها اْلماُء. الَّ

َدْوَرًة  ِمْحَوِرها  َحْوَل  اأْلَْرِض  َدَوراُن   :)Earth’s Daily Cycle( اْلَيْوِميَُّة  اأْلَْرِض  َدْوَرُة 
كاِمَلًة َيْوًما كاِماًل )24( ساَعًة.

ْمِس  ْوَرُة اْلكاِمَلُة لِْلَْرِض َحْوَل الشَّ ُة )Annual Earth Cycle(: الدَّ نَِويَّ َدْوَرُة اأْلَْرِض السَّ
ُكلَّ َسنٍَة.
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ش
ْوُء، َوُيَمثَُّل بَِخطٍّ ُمْسَتقيٍم َعَلْيِه  ْوئِيُّ )Light Ray(: اْلَمساُر الَّذي َينَْتِقُل فيِه الضَّ عاُع الضَّ الشُّ

ْوِء. َسْهٌم َيُدلُّ َعلى اتِّجاِه اْنتِقاِل الضَّ

ص
َنْت بَِطراِئَق ُمْخَتِلَفٍة َتْحَتوي َعلى َنْوٍع واِحٍد ِمَن  ٌة َطبيِعيٌَّة ُصْلَبٌة َتَكوَّ خوُر )Rocks(: مادَّ الصُّ

اْلَمعاِدِن َأْو َأْكَثَر ِمْن َنْوٍع، َكما َأنَّها َقْد َتْحَتوي َعلى َموادَّ َأْصُلها ِمْن كاِئناٍت َحيٍَّة.

ض
ُرْؤَيِة  ِمْن  نُنا  َوُيَمكِّ اْلَعْيِن،  بَِوساَطِة  بِِه  ُنِحسُّ  الّطاَقِة  َأْشكاِل  ِمْن  َشْكٌل   :)Light( ْوُء  الضَّ

اأْلَْجساِم ِمْن َحْولِنا.

ط
الّطاَقُة )Energy(: اْلُقْدَرُة َعلى إِْنجاِز َعَمٍل ما.

ُن اْلِجْسَم ِمَن اْلَحَرَكِة. تي ُتَمكِّ الّطاَقُة اْلَحَركِيَُّة )Kinetic Energy(: الّطاَقُة الَّ

الّطاَقُة اْلكاِمنَُة )Potential Energy(: الّطاَقُة اْلَمْخزوَنُة داِخَل اْلِجْسِم.

ق
ُر الَّذي َيْعَمُل َعلى َتْغييِر اْلحاَلِة اْلَحَرِكيَِّة أِلَيِّ ِجْسٍم. ُة )Force(: اْلُمَؤثِّ اْلُقوَّ

تي َتنَْشُأ َبْيَن اأْلَْجساِم اْلَمْشحوَنِة. ُة الَّ ُة اْلَكْهَربائِيَُّة )Electric Force(: اْلُقوَّ اْلُقوَّ

اأْلَْجساِم  في  اْلِمْغناطيُس  بِها  ُر  ُيَؤثِّ تي  الَّ ُة  اْلُقوَّ  :)Magnetic Force( اْلِمْغناطيِسيَُّة  ُة  اْلُقوَّ
َواْلَمغانِِط اأْلُْخرى.

تي َتنَْشُأ ِعنَْدما َتَتالَمُس اأْلَْجساُم؛ َفَتْمنَُعها ِمَن  ُة الَّ ُة ااْلْحتِكاِك )Friction Force(: اْلُقوَّ ُقوَّ
ااْلْنِزالِق بُِسهوَلٍة َفْوَق َبْعِضها.
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ُر في اأْلَْجســاِم َجميِعها َعلى  تي ُتَؤثِّ ُة الَّ ُة اْلجاِذبِيَِّة اأْلَْرِضيَِّة )Gravity Force(: اْلُقــوَّ ُقوَّ
َسْطِح اأْلَْرِض، ِمْن كاِئناٍت َحيٍَّة َوَجماداٍت؛ َفَتْعَمُل َعلى َسْحِب اأْلَْجساِم َنْحَو اأْلَْرِض.

تي  َنتيَجَة اْلَحَرَكِة الَّ َأِو اْلَحْبِل،  اْلَخْيِط  َتنَْشُأ في  تي  ُة الَّ اْلُقوَّ  :)Tension Force( ِّد ُة الشَّ ُقوَّ
َتْعَمُل َعلى َشدِّ اأْلَْجساِم. 

م
ِمَن  َلْيَس  َأْصُلها  خوِر،  الصُّ في  َطبيِعيٍّ  َشْكٍل  في  توَجُد  ُصْلَبٌة  ٌة  )Mineral(: مادَّ اْلَمْعِدُن 

اْلكاِئناِت اْلَحيَِّة.

َمْرَكِز  َوَيُمرُّ في  مالِيِّ  الشَّ اْلُقْطِب  ِمَن  َيْمَتُد  َوْهِميٌّ  َخطٌّ   :)Rotate Axis( َوراِن  الدَّ ِمْحَوُر 
 . اأْلَْرِض َوَينَْتهي ِعنَْد اْلُقْطِب اْلَجنوبِيِّ

ُمروِر  َعْن  لِْلَكْشِف  اْلَكْهَرباِئيَِّة  الّداَرِة  في  ُيْسَتْخَدُم   :)Light Bulb( َكْهَربائِيٌّ  ِمْصباٌح 
اْلَكْهَرباِء.

َأْو  الّداَرِة  بَِفْتِح  ِم  لِلتََّحكُّ ُيْسَتْخَدُم  ُن الَّذي  اْلُمَكوِّ  :)Switch Electric( َكْهَربائِيٌّ  ِمْفتاٌح 
إِْغالِقها في اأْلَْجِهَزِة اْلَكْهَرباِئيَِّة اْلُمْخَتِلَفِة.

اْلَمداُر )Orbit(: اْلَمساُر الَّذي َيْأُخُذُه ِجْسٌم ما، في َأْثناِء َدَورانِِه َحْوَل ِجْسٍم آَخَر.

ْوِء َأْن َيُمرَّ ِخالَلها. تي ُيْمِكُن لِلضَّ ّفاَفُة )Transparent Materials(: اْلَموادُّ الَّ اْلَموادُّ الشَّ

ُجْزِئيٍّ  بُِمروٍر  َتْسَمُح  تي  الَّ اْلَموادُّ   :)Translucent Materials( ّفاَفِة  الشَّ ِشْبُه  اْلَموادُّ 
، َأْو بَِتَغيُِّر َبْعِض ِصفاتِها َكاللَّْوِن. ْوِء؛ لِذا، ُيْمِكُن ُرْؤَيُة اأْلَْشياِء ِخالَلها بُِوضوٍح َأَقلَّ لِلضَّ

اْلَموادُّ اْلعاِزَلُة )Insulators(: اْلَموادُّ الَّتي ال َتْسَمُح بُِمروِر التَّّياِر اْلَكْهَرباِئيِّ ِخالَلها.

اْلُمروِر ِخالَلها؛  ِمَن  ْوَء  الضَّ َتْمنَُع  تي  الَّ اْلَموادُّ   :)Opaque Materials( اْلُمْعتَِمُة  اْلَموادُّ 
ْؤَيُة  ِخالَلها. لِذا، ال ُيْمِكُن الرُّ

100



تي َتْسَمُح بُِمروِر التَّّياِر اْلَكْهَرباِئيِّ ِخالَلها. اْلَموادُّ اْلموِصَلُة )Conductors(: اْلَموادُّ الَّ

َوما  اْلَحيَِّة،  اْلكاِئناِت  ِمَن  َعَلْيها  َنْحُصُل  َمواِرُد   :)Biotic Resources( ُة  اْلَحَيِويَّ اْلَمواِرُد 
َينُْتُج َعنْها ِمْن ُمْشَتّقاٍت ُمْخَتِلَفٍة؛ ِمْثِل: اْلَخَشِب َواْلَحليِب َواللُّحوِم.

ِة )Abiotic Resources(: َأْشياُء َغْيُر َحيٍَّة توَجُد في الطَّبيَعِة َوَنْحتاُج  اْلَمواِرُد َغْيُر اْلَحَيِويَّ
خوِر. إَِلْيها في َحياتِنا، ِمْثُل اْلماِء َواْلَهواِء َواْلَمعاِدِن َوالصُّ

قوِق  ُب ُجْزٍء ِمْن ماِء اْلَمْطِر َعْبَر َطَبقاِت التُّْرَبِة َوالشُّ ْالِمياُه اْلَجْوفِيَُّة )Ground Water(: َتَسرُّ
خوِر إِلى باطِِن اأْلَْرِض. في الصُّ

اْلبِحاِر  في  ُع  َيَتَجمَّ اأْلَْرِض،  َسْطــِح  َعلى  ماٌء   :)Surface Water( ْطِحيَُّة  السَّ اْلِمياُه 
َواْلُمحيطاِت َواأْلَْنهاِر.

ن
النَّْفُط )Oil(: َمْصَدٌر ُمِهمٌّ لِلّطاَقِة، َنْسَتفيُد ِمنُْه في َتْشغيِل اْلَمصانِِع َوَتْحريِك َوساِئِل النَّْقِل 

تي َنْسَتْخِدُمها في َحياتِنا اْلَيْوِميَِّة. َوالتَّْدفَِئِة، َوفي إِْنتاِج َكثيٍر ِمَن اْلَموادِّ الَّ

و
النَّباتاِت  َبقايا  ِمْن  ُن  َيَتَكوَّ َحَيِويٌّ  َطبيِعيٌّ  َمْوِرٌد   :)Fossil Fuels( اأْلُْحفوِريُّ  اْلَوقوُد 

تي عاَشْت َقْبَل َمالييِن الّسنيَن. َواْلَحَيواناِت الَّ
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