




 

 0795360003 ميز يف الفيزياءتامل األستاذ معاذ أمجد أبو يحيى

 

 : الطريقة العلمية •

 

•

•

البحث؟ من هو أول من اتبع الطريقة العلمية يف سؤال:         

ما هي خطوات الطريقة العلمية يف حل املشكالت؟ سؤال:         

1 .       .2      .3 

.4                .5             .6
.7                         .8

: خطوات الطريقة العلمية يف حل املشكالتتوضيح ل
1 .
2 .
3 .
4 .
5 . 

6 .
7 .
8 .

وجياالفصل األول: الفيزياء والتكنول

 الطريقة العلمية (:1-1األول )الدرس 
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 ؟!ما هي غاية العلم سؤال:         

وضح غاية العلم يف فهم الظواهر والتنبؤ بها وتجب مخاطرها : )تفكير ناقد(  سؤال         
 مستخدمًا مثال النشرة الجوية. 

 اذكر خطوات الطريقة العلمية. . 1

 

 ياته. رارة محتو يف درجة حطبق خطوات الطريقة العلمية لدراسة تأثير البيت الزجاجي  . 2
 

 

 

 ؟! وضح كيف تفيد التجربة أحيانا يف إعادة صياغة الفرضية. 3
 

 :(1-1)حلول أسئلة مراجعة الدرس 
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الحظت األم يف فصل الشتاء وجود قطرات من املاء ىلع زجاج النافذة وجدرانها  . 4
 من الداخل، فسألت ابنها عن السبب، فذهب إلى املكان وجمع املالحظات إلى املطلية

املشكلة وصاغها ىلع صورة سؤال: ملاذا تظهر قطرات ماء يف فصل   أن توصل إلى تحديد
الداخل؟ لتطبيق الطريقة العلمية عليك وضع فرضية  ىلع الجدران والنوافذ منالشتاء 

فرضية أخرى يف حال عدم التوصل إلى  تفسر اإلجابة، وتصميم طريقة الختبارها ثم اقتراح
. نتيجة مقبولة  
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  الفيزياءتاريخ علم  •

•

•

•

 
•

 استخدام العلماء يف تطويرهم للمعرفة أدوات كثيرة ، اذكرها؟ سؤال:         
1 .        .2       .3

 النموذج العلمي؟ما هو سؤال:         
 

 بعدة أشكال اذكرها؟  التي شكلها العلماء الصورة االفتراضية هذه يمكن تمثيلسؤال:         
 

 متى يلجأ العلماء الستخدام أداة النموذج العلمي ؟سؤال:         

 

 من األمثلة ىلع النماذج العلمية؟  3اذكر سؤال:         

 

 ما هو القانون العلمي؟ سؤال:         

 

•

•

 تاريخ علم الفيزياء وتطوره (:2-1) الثانيالدرس 
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 ما الفائدة من اكتشاف القوانين العلمية؟ سؤال:         

 ما هي النظرية العلمية؟ سؤال:         

من تفسير ظاهرة ما أو  ةالنظرية العلميماذا يفعل العلماء عندما ال تتمكن سؤال:         
 نتائج تجريبية؟ 

 

 ما هي النظرية السعرية؟ سؤال:         

 تم وضعها؟  ذا ما هي النظرية الحركية وملاسؤال:         

 كية؟ رية الحر ما هو سبب ظهور النظسؤال:         

 يف  الحركية،  والنظرية السعرية النظرية من كل ىلع معتًمدا:  )تفكير ناقد(  سؤال         
  درجة وترتفع املصباح يسخن مصباح، يف كهربائي تيار مرور عند  :اآلتية العبارة ريستف

 الظاهرة؟  هذه تفسير يف نجحت  النظريتين  أي. رتهحرا
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 يمكن تمثيل هذه الصورة االفتراضية التي شكلها العلماء بعدة أشكال اذكرها؟ سؤال:         
 

يتمثل تطور علم الفيزياء يف تعديل املفاهيم الفيزيائية والقوانين والنماذج سؤال:         
والنظريات لتواكب ما يستجد من مشاهدات وظواهر وأحداث وتتمكن من تفسيرها اذكر 

 )سؤال فهم وليس حفظ(امثلة ىلع ذلك ؟ 

 

علل يتمثل تطور علم الفيزياء يف تعديل املفاهيم الفيزيائية والقوانين  سؤال:        
 والنماذج والنظريات؟ 

 يتفرع علم الفيزياء إلى مجاالت رئيسية ، اذكرها. سؤال:         

 

•

•

تطورت فروع علم الفيزياء وازداد عددها لتغطي مجاالت دقيقة لكثير من سؤال:         
 التخصصات ما هي املجاالت الدقيقة لعلم الفيزياء ؟ 

 

ة فروع أخرى لعلم الفيزياء نتيجة تكامل علم الفيزياء ظهرت يف الفترة اآلخير: سؤال         
 مع مجاالت مختلفة مع علوم أخرى ، ما هي هذه الفروع ؟ 
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 ؟  العلم  بين أهميته يف تطوراملقصود بالنموذج ووضح . 1

. 

 أعط مثااًل ىلع كل من النظرية، والقانون، والنموذج؟ . 2

 اذكر خمسة من أسماء الفروع الرئيسية لعلم الفيزياء ؟ . 3

 

 إلى أي فرع من فروع علم الفيزياء تنتمي كل من االختبارات العلمية اآلتية: . 4

 للطهو وعاء  مقبض لصناعة عازلة مادة من قطعة مالءمة  اختبارأ( 
 

 إنذار  جهاز يف  الستخدامها معزولة موصلة  أسالك اختبار ب(
 

 السيارات إطارات منها تصنع  التي املادة اختبار ج(
 

 صلة بوال جسم  منها  يصنع التي املوصلة املادة اختبار د(

 :(2-1)حلول أسئلة مراجعة الدرس 
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 : التكنولوجيا •

أصل كلمة تكنولوجيا ؟ هو ما سؤال:         
Techno

Logy

؟  لمة تكنولوجياى الحريف لكما هو املعنسؤال:         

•

•

؟  التصميم التكنولوجي جراءاتإأو  ما هي خطواتسؤال:         

1 . 
 .2

3 . 
 .4
5 . . 
6 .

ند زيارتك مدينة جرش األثرية، والنظر يف أرضية شارع األعمدة ع :)تفكير ناقد( سؤال         
ما تصورك لشكل  (7-1األرصفة، معتًمدا ىلع الشكل )  تالحظ آثار العربات الرومانية يف

؟ الرومان العجالت والعربة التي كانت يستخدمها

 التطور التكنولوجي (:3-1) الثالثالدرس 
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 ؟  املقصود بالتكنولوجيا حوض. 1

 

 ؟  كنولوجيعدد خطوات التصميم الت. 2
1 . 

 .2
3 . 

 .4
5 . . 
6 .

قامت شركة مالبس بتصميم معطف مقاوم للمطر والبرد، ما الفحوصات التي تقترحها  . 3
 ؟ ملنتج أفضل وأكثر تسويقا للوصول 

 

 ؟ وملاذا تأخر اختراع العجلة إلى العصروضح ملاذا يستمر تطوير املنتج فترة زمنية طويلة. 4
 البرونزي؟ 

 

تفكير ناقد: صمم طريقة لشحن الهاتف النقال، باالعتماد ىلع طاقتك الحركية يف أثناء  . 5
 ي. املش

 
 

 

 

 :(3-1)حلول أسئلة مراجعة الدرس 
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 ؟ اختر رمز اإلجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات اآلتية. 1
–

                                                 

 –

                                                             

–

                                                

–

                                                                              

–

                                             

 –

                         
 
 
 
 

                     

 سئلة الفصل األولحلول أ
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 أتي : أعط مثااًل لنموذج علمي يستخدم للتعليم يف كل حالة مما ي. 2
←

←  

 ←

عرضة للتعديل أو التغيير؟ بّين ملاذا تكون النظرية العلمية . 3

سر العبارة اآلتية: ال توجد تجربة فاشلة، لكن التجربة تؤكد الفرضية أو تدحضهاف. 4

  ىلع العلماء وأساتذة الجامعات والباحثين يف هذه األيام االطالع ىلع املجالت). 5
تنشر إنجازات العلماء اآلخرين قبل شروعهم يف إجراء تجربة علمية  النشرات العلمية التيو

ضمن خطوات الطريقة العلمية؟  أين يقع هذه اإلجراء .  (جديدة




