
النارش 
املركز الوطني لتطوير املناهج

يرس املركز الوطني لتطوير املناهج، ووزارة الرتبية والتعليم - إدارة املناهج والكتب املدرسية، استقبال آرائكم وملحوظاتكم عىل هذا الدليل 
عن طريق العناوين اآلتية: هاتف: 8-4617304/5، فاكس: 4637569، ص. ب: 1930، الرمز الربيدي: 11118،

scientific.division@moe.gov.jo :أو بوساطة الربيد اإللكرتوين

العـلــومالعـلــوم
الف�سل الدرا�سي الثاين

ال�سف الثاين - دليل المعلم

2

موسى عطا اهلل الطراونة )رئيًسا(

ســـويداند. جواهر عبدالكريم الغويري نـــارص  يــانــــا محمــد الكيالنـــيرنـــا 

روناهي» حممد صالح« الكردي )منسًقا(

فريـق التأليـف



© Harper Collins Publishers Limited 2020.
- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum 
Development. Amman - Jordan

ISBN:   -   -   -   -  

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any 
means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise , without the prior written permission of the publisher or 
a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Lecensing Agency Ltd, Barnard›s Inn, 86 
Fetter Lane, London, EC4A 1EN.
British Library Cataloguing -in- Publication Data
A catalogue record for this publication is available from the Library.

اململكة األردنية اهلاشمية
رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية

)   /    /    (

372,357

األردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

العلوم: كتاب الطالب )الصف الثاني(/ المركز الوطني لتطوير المناهج.- عمان: المركز، 2020

ج1)   ( ص.

ر.إ.:    /     /2020

الواصفات: /العلوم الطبيعية//البيئة//التعليم االبتدائي//المناهج/

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبية الوطنية.

1441 هـ/ 2020 م الطبعة األوىل )التجريبية( 

رت وزارة الرتبيـة والتعليـم تدريـس هـذا الدليـل يف مـدارس اململكـة األردنيـة اهلاشـمية مجيعهـا، بنـاًء عـىل قـرار املجلـس األعىل للمركـز الوطنـي لتطوير  قـرَّ
املناهـج يف جلسـته رقـم ) /2020(، تاريـخ  /  /2020 م، وقـرار جملـس الرتبيـة والتعليـم رقـم ) /2020( تاريـخ  / /2020 م بدًءا من العـام الـدرايس 2020 / 2021 م.

2



قائمُة المحتوياِت

الصفحةُ الموضوُع  
7 الوحدة 4: جسم اإلنسان وصحته..............................................................................................................................................................................................................................................  

10 الدرس 1: أعضاء جسم اإلنسان .....................................................................................................................................................................................................................................................  

15 الدرس 2: العادات الصحية ...................................................................................................................................................................................................................................................................  

21 ع: األطراف الصناعية الذكية.......................................................................................................................................................................................................................   اإلثراء والتوسُّ

22   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... مراجعة الوحدة 

27 الوحدة 5: الصــــوت والضـــوء................................................................................................................................................................................................................................................  

30 الدرس 1: الصوت وخصائصه ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

36 الدرس 2: الضوء ومصادره.....................................................................................................................................................................................................................................................................  

41   ................................................................................................................................................................................................................................................................................. اإلثراء املضيئات احليوية

42   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... مراجعة الوحدة 

49 الوحدة 6: المادة...................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

52   ................................................................................................................................................................................................................................................ الدرس 1: أعضاء جسم اإلنسان؟ 

58   .................................................................................................................................................................................................................................................. الدرس 2: حاالت املادة وحتوالهتا

66 الدرس 3: املادة والطاقة.................................................................................................................................................................................................................................................................................  

71 ع: درجة احلرارة.............................................................................................................................................................................................................................................................   اإلثراء والتوسُّ

72   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... مراجعة الوحدة 

75 ملحق أوراق العمل .............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

99 ملحق إجابات كتاب األنشطة والتامرين .................................................................................................................................................................................................................................  

107 املراجع ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3



مصفوفة النتاجات
جسم اإلنسان وصحته

نتاجات التعلم للصف الثايننتاجات التعلم للصف األولاملجال
نتاجات التعلم للصفوف 

الالحقة
طبيعة العلم والتكنولوجيا
حمور: االستقصاء العلمي

 يسـتخدم عمليـات العلـم عنـد 
إجـراء )أستكشف(.

 يطبق عمليات العلم إلجراء 
جتربة.

 يستخدم عمليات العلم 
إلجراء جتربة ويوظفها لبناء 

املعرفة العلمية.

 ينظم البيانات التي حيصل 
عليها يف جدول.

 يتواصل مع زمالئه بنتائج  
جتاربه.

 يستخدم عمليات العلم 
إلجراء جتربة، ويوظفها لبناء 

املعرفة العلمية.

العلم والتكنولوجيا والنشاط 
البرشي

حمور: تكنولوجيا الصحة

 يتبع العادات الصحية للوقاية من 
اإلصابة باألمراض. 

 يستخدم التكنولوجيا حلل أية 
مشكلة صحية وحتسني نوعية 

احلياة.

  يتوصل إىل دور العلوم 
واالتكنولوجيا يف حتسني 

نوعية احلياة، وحل 
املشكالت الصحية.

عادات العقل
حمور: احلساب والتقدير

  يطبق اسرتاتيجيات 
الرياضيات العقلية  يف 

عمليات حسابية.

علوم احلياة
حمور: جسم اإلنسان وصحته

 يتعرف بعض الصفات املظهرية 
والسلوكية والعقلية  التي متيز 

اإلنسان عن غريه.

 يتعرف احلاجات األساسية 
الرضورية الستمرار اإلنسان يف احلياة.

 يستكشف أمهية أعضاء جسم 
اإلنسان يف مساعدته عىل 

االستمرار يف احلياة.

 يربط بني الغذاء الصحي 
وممارسة العادات الصحية 

التي منها: النوم الكايف 
وممارسة التامرين الرياضية ؛ 

ا. جلعل جسمه قويًّ

 يتعرف دور الغذاء يف توفري 
الطاقة واملواد الالزمة لنمو 

اإلنسان وإبقاء جسمه سلياًم.

 يتعرف مصادر اخلطر عىل 
سالمة اإلنسان يف املنزل، 

والشارع، ومرافق البيئة.

 يتعرف دور كل من: حواسه 
وخرباته، وإرشادات 

اآلخرين يف إرشاده، ويف 
التقليل من تعرضه للخطر.
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املفاهيم مؤرشات األداء لكل درسالدروس
واملصطلحات

عدد 
عناوين األنشطة املرفقةاحلصص

الدرس األول:
أعضاء جسم 

اإلنسان

إرشادات  زمالئه  مع  يطبق  البرشي  والنشاط  والتكنولوجيا  العلم  جمال 
األمن والسالمة عند استخدام أدوات العلم:

  يتواصل مع زمالئه بنتائج جتاربه.
  حيلل البيانات التي حصل عليها.

 ( احلياة  نوعية  التكنولوجيا يف حتسني  أمهية  لبحثه حول  ملخًصا  يعد    
األطراف الصناعية(. 

جمال العلوم احلياتية :
  يذكر أعضاء احلس يف جسمه.

 يوضح وظيفة كل عضو حس من أعضاء احلس.
  يعطي أمثلة عىل دور قدمي اإلنسان ويديه يف تسهيل أمور حياته.
  يوضح بأمثلة دور اإلهبام يف تسهيل تعامل اإلنسان مع األشياء.

والرئتني  كالقلب  احليوية  الداخلية   اجلسم  أعضاء  بعض  موقع  حيدد    
والدماغ، ووظيفة كل منها.

  يصمم لوحة تبني أمهية الدماغ.

organs العضو
أعضاء الحس
sense organs 

الحواس الخمس
five senses 

أعضاء داخلية
internal organs 

 نشاط : ما عضو 2
اللمس؟

 نشاط منزيل: أصنع 
تاًجا

الدرس الثاين:
العادات 
الصحية 
وأمهيتها 

للجسم

عادات العقل
  حيل مسائل باستخدام عمليتي اجلمع والطرح.

  يربط القيم العلمية واالجتامعية بمجاالت العلوم والتكنولوجيا 
واهلندسة والرياضيات.

  جمال العلم والتكنولوجيا والنشاط البرشي
  يطبق مع زمالئه إرشادات األمن والسالمة عند استخدام أدوات 

العلم.
  يذكر أدوات العلم التي تستخدم يف املالحظة.

  يتواصل مع زمالئه بنتائج جتاربه.
  ينظم البيانات التي حصل عليها يف جدول.

  حيلل البيانات التي حصل عليها.
  يعد ملخًصا لبحثه حول أمهية التكنولوجيا يف حتسني نوعية احلياة

 ) األطراف الصناعية الذكية(.

العلوم احلياتية
  يذكر أنواًعا حمددة من املواد الغذائية التي يتناوهلا اإلنسان.

  يوضح أمهية الغذاء لإلنسان.
  يناقش اختالف طبيعة الغذاء الذي يتناوله الناس يف البلدان املختلفة.

  حيلل بيانات ليقدم أدلة عىل اختالف أذواق الناس جتاه الطعام.
  يوضح مفهوم الغذاء الصحي.

  يناقش دور الغذاء الصحي يف صحة اإلنسان.
  يوضح أنامط تغذية خاطئة لدى بعض الناس. 

  يناقش أمهية التامرين الرياضية للصحة.
  خيصص وقًتا من اليوم ملامرسة رياضة حيبها.

  يستنتج أمهية النوم الكايف لصحة جسمه.
  يصمم ملصًقا لتوعية اآلخرين بأمهية الغذاء الصحي، وممارسة 

الرياضة للصحة.

عادات صحية 
healthy lifestyle 

food غذاء

غذاء صحي
healthy food 

 غذاء غير صحي 
unhealthy food

 نشاط: هل غذائي الذي 3
أتناوله صحي؟
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نظرة عامة إىل الوحدة   
الوحدة؛ الستثارة  بداية  الصورة  تأمل  الطلبة  إىل  اطلب 

تفكريهم لتوقع ما ستعرضه الوحدة من دروس.

 تقويم املعرفة السابقة
إلعداد  الطلبة  مع  تعاون  الوحدة،  حمتوى  عرض  قبل 
وصحته«  اإلنسان  بعنوان:»جسم  التعلم  جدول 
مستخدما لوًحا كرتونيًّا، ثم ثبِّته عىل احلائط، ثم اسأل:

كيف حيافظ اإلنسان عىل صحة جسمه؟  
اإلجابة املحتملة:  ممارسة الرياضة، رشب املاء

 ما العادات  الصحية التي جيب أن متارسها يوميا ليبقى 
ا؟  جسمك قويًّ

اإلجابة املحتملة:  تناول الغذاء اجليد ، النوم مبكًرا.
 اذكر بعض أعضاء اجلسم؟ وما أمهيتها حلياتنا؟ 

اإلجابة املحتملة:  العينان تبرص هبام، اليدان تساعدها عىل 
أداء أعامهلا.

ل اإلجابات  يف عمود: )ماذا نعرف؟( يف جدول  سجِّ
التعلم )LWK( املوضح أدناه، واكتبه عىل اللوح )أو 
عىل لوحة أو قصاصات ورقية ُتوزع عىل الطلبة بداية 
الوحدة، ثم ُتمع لُتعاد إىل الطلبة بعد استكامل دراسة 

الوحدة؛ إلكامل اجلدول(.

اإلنسان والصحة

ماذا تعلمنا؟ماذا تريد أْن  نعرف؟ماذا نعرف؟

يتكون جسم 

اإلنسان من أعضاء 

عدة.. 

العالقة بني وظائف 

أعضاء جسم اإلنسان 

واستمراره يف احلياة.

إن للغذاء أمهية يف 

حياة اإلنسان.

الغذاء الذي جيعل 

ا.  جسم اإلنسان قويًّ

ممارسة الرياضة 

ا. جتعل جسمي قويًّ

املامرسات األخرى 

التي تزيد جسمي 

صحة.

مُتثِّل اإلجابات يف اجلدول  بعض إجابات الطلبة امُلحتَملة.

الوحدة
جسم اإلنسان وصحته

44

الفكرة العامة

اإلنســان  وتعالــى  ســبحانه  اللــه   وهــب 
أعضــاء مختلفــة تســاعده علــى العيــش، 

الحيــاة. واســتمرار 

تُھُ ْنساِن َوِصحَّ تُھُ ِجْسُم اْإلِ ْنساِن َوِصحَّ  ِجْسُم اْإلِ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

4اْلَوْحَدُة

. يْشِ لى الْعَ هُ عَ دُ ةً تُساعِ تَلِفَ خْ ضاءً مُ نْسانَ أَعْ ِ تَعالى اإلْ هُ وَ بْحانَ هُ سُ بَ اللّ هَ وَ
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االستنتاج:
وّضح للطلبة أن االستنتاج مهارة يتوّصل فيها الفرد 
إىل نتيجة معيَّنة، وأنه باالستنتاج يستخدم ما تعّلمه 

ملعرفة ما سيحُصل.
التنظيمي  باملخطط  الطلبة  د  ِزوِّ الوحدة  انتهاء  بعد   
حمتوى  من  أمثلة  لكتابة  القراءة؛  بمهارة  اخلاص 

الوحدة كام يف املثال اآليت : 

مهارة القراءة 

أتهيَّأ

ه الطلبة إىل تأمل  الغذاء الذي تتناوله الفتاة يف الصورة، وناقشهم  يف أمهيته لصحتها، ثم اسأل:  وجِّ
أذكر أسامء الغذاء املوجود يف الطبق؟  

إجابة حُمتَملة: خرضاوات
)جزر وبروكيل(، ومعكرونة.
هل غذاء الفتاة صحي؟ ملاذا؟  

لوجود  نعم؛  امُلحتَملة:  اإلجابات  من 
أكثر من نوع من الغذاء.

جانب  إىل  الفتاة  حترص  ماذا  عىل   
تناوهلا طعامها؟

كمية  رشب  امُلحتَملة:  اإلجابات  من 
كافية من املاء

 تعتقد الفتاة يف الصورة أهنا تتناول غذاء 
مفيًدا لصحة جسمها، هل تؤيد ذلك؟
من اإلجابات امُلحتَملة: نعم؛ فهي 

تتناول خرضاوات ومعكرونة، 
وترشب املاء ، كذلك تبدو سعيدة.

مثـل  يترصفـون  أهنـم  الطلبـة  أخـرب 
العلـامء عندمـا يقدمـون املالحظات، 
ويطرحـون األسـئلة، ويبحثـون عـن 
جسـم  أعضـاء  عـن  املزيـد  معرفـة 
اإلنسـان، ووظيفتها وأمهيـة املحافظة 

عليهـا.
عـن  لإلجابـة  كافًيـا  وقًتـا  امنـح 
األسـئلة املطروحـة من خـالل العمل 
اسـتمع  ثـم  ومـن  جمموعـات،  يف 

فيهـا.    وناقشـهم  إلجاباهتـم، 

اكتبها  أو  الوحدة  دروس  أسامء  الطلبة  عىل  اقرأ   
عىل اللوح، وناقشهم يف ما يعرفونه عن حمتويات 
للتحقق من سالمة   الوحدة من مفاهيم وأفكار؛ 
البنية املفاهيمية السابقة لدى الطلبة؛ لضامن تعلم 
دروس  سري  أثناء  معاجلتها  طريق  عن  هلم  فعال 

الوحدة.
من  مزيًدا  سيتعلمون  أهنم  للطلبة  ح  وضِّ  
دراسة  أثناء  يف  ومعانيها  واملصطلحات  املفاهيم 
هذه  وسيستخدمون  العلمية.  املوضوعات 
التي   األسئلة  إجابة  يف  واملصطلحات  املفاهيم 

سرتد يف الوحدة.
ع الطلبة يف أثناء دراسة الوحدة عىل استخدام   شجِّ  
هناية   يف  الوارد  واملصطلحات   املفاهيم  مرسد 

كتاب الطالب؛ لتعرف املعاين.  

نظرة عامة إلى دورس الوحدة

. نْسانِ ِ مِ اإلْ سْ ضاءُ جِ : أَعْ لُ َوَّ سُ األْ رْ الدَّ

. يَّـةُ حِّ سُ الثّاني: الْعاداتُ الصِّ رْ الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

ُ أَتََھیَّأ

ُن ِجْسمي؟ َوَكْیَف أُحافِظُ َعلَْیِھ؟ ِممَّ یَتََكوَّ
8

االستنتاجاتأدلة من النص

حيتاج جسمي إىِل 
كميات معتدلة 

ومتنوعة من الغذاء، 
وإىل كميات كافية 

من املاء خالل اليوم. 
وملامرسة الرياضة 

والنوم الكايف؛ ألحافظ 
عىل صحة جسمي.

رضورة تناول الغذاء 
الصحي تناول غذاء غري 

صحي يرض باجلسم.

بعض األغذية تسبب يل 
السمنة.

السمنة ترض بصحتي.
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اسم الطالب
املهام

4321

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء. 
 أداة التقويم : سلم التقدير العددي.                                               

اهلدف: يستكشف بعض أعضاء جسم اإلنسان، وأمهية املحافظة عليها.
املواد واألدوات:

النشاط بوقت كاف, وهي: ) نموذج جلسم  وفِّر املواد واألدوات قبل بدء 
اإلنسان، مريول مطبخ، معجون، رشيط الصق(.

إرشادات األمن والسالمة:
تنفيذ  االنتهاء من  بعد  اليدين  املكان، وغسل  تنظيف  إىل رضورة  الطلبة  نبِّه   -

النشاط. .
خطوات العمل:

بينهم،  ما  يف  التعاون  إليهم  واطلب  صغرية   جمموعات  إىل  الطلبة  قسم 
باستخدام  األعضاء  وتصميم  املالحظات،  )تدوين  عليهم  املهام  وتوزيع 

املعجون(، وفتح كتاب التامرين عىل صفحة 5.

ف  أالحظ: كلف الطلبة بتفحص نموذج جسم اإلنسان بدقة؛ لتعرُّ  1
مقرر  دفرت  يف  تعرفوها  التي  األعضاء  أسامء  وتدوين  أعضائه، 

املجموعة.
يف  توجد  اإلنسان  جسم  من  أجزاء  عىل  األمثلة  من  حمتملة:  إجابات 

الداخل: القلب ، الرئتان.
مستعينًا  اإلنسان  جسم  أجزاء  تصنيف  إىل  الطلبة  ه  وجِّ ُأَصنِّف:   2   
اجلسم  أجزاء  املجموعة  مقرر  وليدوْن  موقعها،  حسب  بالنموذج؛ 

التي استكشفوها.
القلب والرئتان؛ ألهنا توجد يف  إجابات حمتملة: أعضاء داخلية منها 

داخل اجلسم.
نموذج  تصميم  مهمة  توزيع  رضورة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ نموذًجا:  أصمم    3  
مستخدمني  املجموعة؛  أفراد  عىل  الداخلية  اإلنسان  جسم  ألعضاء 
وقًتا  حمدًدا  اجلاهز،  النموذج  يف  كام  املصممة  لتبدواألعضاء  املعجون 

إلنجاز املهمة )5 دقائق(. 
م التوجيهات التي تسهم يف إمتام تنفيذ املهمة        تابع أعامل الطلبة، وقدِّ

كلام لزم األمر.
جرى  التي  األعضاء  تثبيت  العمل  جمموعات  ضمن  الطلبة  إىل  اطلب    4

تصميمها عىل مريول املطبخ، باستخدام الرشيط الالصق. 
5  أتواصل: أعلن انتهاء وقت إنجاز مهمة تصميم نموذج لألعضاء، 
ثم أتح لكل جمموعة فرصة عرض تصميمهم أمام باقي املجموعات، 

باختيار طالب)منسق( من بينهم؛ ألداء مهمة العرض.
6  أطرح تساؤالت: اطلب إىل الطالب) املنسق( طرح األسئلة املوجودة 
ه الطلبة إىل  يف كتاب التامرين بعد ارتداء املريول أمام الزمالء، ثم وجِّ
تدوين اإلجابات يف مكاهنا املحدد يف كتاب التامرين صفحة )4(: ما 

أمهية هذه األجزاء؟ 
إجابات حمتملة : تساعدنا عىل االستمرار يف احلياة .

الغذاء  تناول  حمتملة:  إجابات  جسمي؟   صحة  عىل  أحافظ  كيف 
اجليد، وممارسة الرياضة )من معرفته السابقة /تكامل رأيس(.

مهارة العلم

ه الطلبة إىل قراءة  ما هو مكتوب عن مهارة » تصميم النموذج«،ثم  وجِّ
وضح هلم اهنا مهارة يستخدمها العلامء لتسهيل دراسة املفاهيم العلمية، 
العلم  عمليات  بإحدى  خاص  مترين  وجود  إىل  الطلبة  انتباه  وجه  ثم 
هذا  أسئلة  إجابات  وملعرفة  التامرين.  كتاب  يف  التصنيف(  االخرى) 
التمرين متارين متنوعة  الدليل. ويتبع هذا  امللحق  يف هذا  انظر  التمرين 

ختدم مواضيع الوحدة. وللحصول عىل إجابات انظر هناية هذا الدليل.

الزمن  15 دقيقة

الزمن: 15 دقيقة.      تقومي نشاط  )أستكشف(

. نَ النَّشاطِ تِهاءِ مِ نْ دَ االِ ا بَعْ يِّدً يَّ جَ دَ لُ يَ سِ : أَغْ ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ إِرْ
: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

نْسانِ  ِ م اإلْ سْ صُ نَموذَجَ جِ حَّ : أَتَفَ ظُ أُالحِ  1

فَ  رَّ َتَعَ ؛ ألِ ةٍ قَّ ةِ بِدِ سَ رَ دْ مَ تَبَر الْ خْ وجودَ في مُ الْمَ
. ةَ تَلِفَ خْ مُ هُ الْ زاءَ أَجْ

جِ  تَعينًا بِالنَّموذَ سْ نْسانِ مُ ِ مِ اإلْ سْ زاءَ جِ نِّفُ أَجْ أُصَ  2

قِعِها. وْ بَ مَ سَ حَ

مُ  مِّ أُصَ ، وَ عْجونَ مَ مُ الْ دِ تَخْ ا: أَسْ مُ نَموذَجً مِّ أُصَ  3

. زِ جِ الْجاهِ بْدو في النَّموذَ ما تَ ضاءِ كَ َعْ ا لِألْ جً نَموذَ

. قِ صِ ريطِ الالّ دامِ الشَّ تِخْ طْبَخِ بِاسْ مَ ريولِ الْ لى مَ تُها عَ مْ مَّ ضاءَ الَّتي صَ َعْ بِّتُ األْ أُثَ  4

مَالئي. لى زُ ميمي عَ ضُ تَصْ رِ : أَعْ لُ أَتَواصَ  5

: تِيَةَ ةَ اآلْ ئِلَ َسْ حُ األْ أَطْرَ مَالئي، وَ يولَ أَمامَ زُ رْ مَ تَدي الْ : أَرْ التٍ حُ تَساؤُ أَطْرَ  6

زاءِ؟ َجْ هِ األْ يَّةُ هذِ مِّ ما أَهَ  
مي؟   سْ ةِ جِ حَّ لى صِ يْفَ أُحافِظُ عَ كَ  

َمھاَرةُ اْلِعْلِم

ضاءِ  بِطَةِ بِأَعْ تَ رْ مُ يَّةِ الْ لْمِ عِ فاهيمِ الْ مَ ةِ الْ هيلِ دِراسَ جٍ لِتَسْ : بِناءُ نَموذَ ميمُ نَموذَجٍ تَصْ
. نْسانِ ِ مِ اإلْ سْ جِ

ماذا في الّداِخِل؟

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

نْسانِ ِ مِ اإلْ سْ جٌ لِجِ طْبَخٍنَموذَ يولُ مَ رْ مَ

قٌ ريطٌ الصِ عْجونٌشَ مَ

9

املهامت )مؤرشات األداء(:
يتواصل مع زمالئه  بشكل فعال.  :1

يتعاون مع أفراد جمموعته النجاز املهمة يف   :2
الوقت املحدد.

يسمي أعضاء جسم اإلنسان الداخلية.  :3

العالمات: 
ينفذ 4 مهامت بطريقة صحيحة.  :4
ينفذ 3 مهامت بطريقة صحيحة.  :3
ينفذ  مهمتني بطريقة صحيحة.  :2

:ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1
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تقويم المعرفة السابقة    
قبل عرض حمتوى الدرس ينبغي استخدام أسلوب 
من  الطلبة  لدى  عام   للكشف  الذهني،  العصف 
الرئيسة  معرفة سابقة حول أجزاء جسم اإلنسان 
ماذا  نعرف؟  ماذا  خمطط  ارسم   ، حلياته  وأمهيتها 

نريد أن نعرف؟ ماذا تعلمنا؟ 
التعلم اخلاص بالصف، سجل ما يعرفه   يف جدول 
ثبِّت    . بالفعل عن أعضاء جسم االنسان  الطلبة 
عىل  اإلنسان  جلسم  الرئيسة  األجزاء  تظهر  لوحة 
اللوح ) قد جتدها يف خمترب املدرسة، أو ابحث عنها 
يف شبكة املعلومات واطبعها عىل ورقة( ، اطلب 

إليهم تأمل الصورة ثم اطرح  السؤال اآليت : 
ما أجزاء جسم اإلنسان الرئيسة؟  

إجابات محتملة: الرأس ، األطراف ، الجذع.
 البدء باستخدام العصف الذهني

قبل البدء شدَّ انتباه الطلبة بطرح التساؤلني اآلتيني : 
يف جسم اإلنسان أعضاء خمتلفة، فام العضو؟   

اإلجابات المحتملة:هو جزء من الجسم له وظيفة 
محددة.

وهل مجيع أعضاء جسمك تستطيع رؤيتها؟ إجابة   
محتملة: في جسم اإلنسان أعضاء عدة منها نراه، 

ومنها ما هو في داخل أجسامنا.
واإلجابة  الذهني،  للعصف  كافيا  وقًتا  الطلبة  امنح 
عن السؤال المطروح، ثم عزز إجاباتهم؛ لتشجيعهم 
فاستمع  الطلبة؛  إجابات  ستتنوع  المشاركة،  على 
نها على اللوح، ثم ناقشهم  لهم وتقبل إجاباتهم ودوِّ
في إجاباتهم للوصول إلى تعريف صحيح للعضو، 
عدة  أعضاء  من  يتكون  االنسان  جسم  أن  وإلى 

تساعده على البقاء حيًّا.

     ما العضو؟   
 مناقشة الفكرة الرئيسة

بعد قراءة  الفكرة الرئيسة مع الطلبة اسأل :
الوظيفة  لها  اإلنسان  جسم  أعضاء  جميع  هل   

نفسها؟ اإلجابات المحتملة: ال.

أعضاء جسم اإلنسانالدرس 11

؟ وُ ما الْعُضْ

ةٌ  ظيفَ وَ هُ  لَ مِ  سْ الْجِ في  ءٌ  زْ جُ  Organ وُ  ضْ عُ الْ
ةٍ  دَّ ضاءٍ عِ أَعْ نْ  نْسانِ مِ ِ مُ اإلْ سْ نُ جِ وَّ تَكَ يَ  . ةٌ دَ دَّ حَ مُ

يًّا. بَقاءِ حَ الْ هِ وَ ظائِفِ نْ أَداءِ وَ نُهُ مِ كِّ تُمَ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

ضاءٍ  ن أَعْ نْسانِ مِ سمُ اإلِ نُ جِ يتكوّ
. يْشِ عَ لى الْ هُ عَ دُ تُساعِ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Organ ُو ضْ عُ الْ
Sense Organs ِّس ضاءُ احلِْ أَعْ

Five Senses ُس َمْ َواسُّ اخلْ احلْ
Internal Organs ٌلِيَّة ضاءٌ داخِ أَعْ

1 ْرُس ْرُسالدَّ َأْعضاُء ِجْسمِ اَأْعضاُء ِجْسمِ اِْْ�ْنساِن ِ�ْنساِن الدَّ

10

تقديم الدرستقديم الدرس أوًل 

التدريس التدريس  ثانيًا 

توضيح مفاهيم الدرس  
ه أسئلة إىل الطلبة حول أعضاء جسم اإلنسان وأمهيتها بالنسبة إليه  العضوorgan: وجِّ
فقد أحد أعضائه، وما أمهية اختالف أعضاء  إنسان  مثل: ختيل ماذا سيحدث حلياة  

جسم اإلنسان يف وظائفها ؟
مناقشة إجابات الطلبة والتعليق عليها، لتوضيح مفهوم العضو .

  استمع إلجابات الطلبة وناقشهم فيها. 
استخدام الصور والشكال:

اطلب إلى الطلبة تأمل الصورة في كتاب الطالب، ثم اطرح السؤال بداية الدرس :
 ما العضو؟ اإلجابات المحتملة: جزء من جسم اإلنسان له وظيفة محددة.

 ما أهميته بالنسبة إلى حياة اإلنسان؟ اإلجابات المحتملة: يساعده على الحياة. 
كلف أحد الطلبة بقراءة النص العلمي أعلى الصورة.
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استخدام الصور واألشكال  
ه الطلبة إلى تأمل الصورتين في كتاب الطالب ،ثم اسأل: وجِّ

  ما األعامل التي تساعدك يداك عىل إنجازها؟
 اإلجابات المحتملة:  أستعمل يديَّ في أثناء تناول الطعام، 

والكتابة، واالستحمام، والرسم .
 ارسم كف يدك عىل اللوح ، ثم اسال: من منكم يستطيع 

أن يسمي أصابع اليد؟ 
اإلجابات المحتملة:خنصر، بنصر، سبابة ، إبهام ، 

وسطى.

لطرح  عد  ثم  اليد،  أصابع  أسماء  الرسم  على  ن  دوِّ
السؤال اآلتي:

 ما األعامل التي  تساعدك قدماك عىل إنجازها؟
     اإلجابات المحتملة: أمشي وأركض وأركل الكرة.

 ، العيش  عىل  تساعده  املحتملة:  االجابات  أحتقَّق:   
واالستمرار يف احلياة.

دُ  يُساعِ ، وَ مِ سْ الرَّ ، وَ مامِ تِحْ سْ االْ ، وَ ةِ كِتابَ الْ ، وَ لِ الطَّعامِ ناوُ ناءِ تَ لُ يَدي في أَثْ مِ تَعْ أَنا أَسْ فَ
. ةِ تَلِفَ خْ مُ مالِ الْ َعْ لى إِتْقانِ األْ بْهامُ عَ ِ اإلْ

بْهامُ ِ اإلْ

؟ نْسانِ ِ مِ اإلْ سْ ضاءِ جِ يَّةُ أَعْ مِّ : ما أَهَ قُ قَّ  أَتَحَ

. ةَ رَ كُ لُ الْ كُ أَرْ كُضُ وَ أَرْ بِها أَمْشي وَ مي فَ ا قَدَ أَمّ

11

األنشطة العالجية:  
أيدهيم عىل  بطباعة كف  بأوراق ملونة، وكلفهم  الطلبة  د  زوِّ   

الورقة ، ثم كتابة كلمة )إهبام( عىل اإلصبع الذي يمثل اإلهبام.

األنشطة اإلثرائية: 
كلِّف الطلبة بتصميم جدول يدونون فيه أكرب عدد من األعامل   

التي يامرسوهنا باستخدام أيدهيم وأقدامهم.

تنويع التدريس

أصابـع اليـد: جـزء مـن جسـم اإلنسـان تسـاعده عـىل إمتـام أعاملـه املختلفـة 
بإتقـان، وأيضـا تسـاعده عـىل اإلحسـاس، ويوجد يف كل يد مخسـة أصابع تسـمى 
األصابـع مـن األصغـر إىل األكـرب باألسـامء التاليـة: اخلنـرص البنـرص، الوسـطى، 

اإلهبام. السـبابة، 

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة   

 * قضايا بيئية )املحافظة عىل البيئة(: 
 توجيه مالحظة الطلبة  لسلوكات األطفال يف الصورة 

لتنمية قيم إجيابية حول أمهية املحافظة عىل البيئة.
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لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
ها  عُ أَضَ وَ ةَ  طْلوبَ مَ الْ وادَّ  مَ الْ رُ  ضِّ أُحَ  1

ةِ أَمامي. لَ لى الطّاوِ عَ
يْني. لى عَ دَ عَ وَ َسْ ريطَ األْ عُ الشَّ أَضَ  2

حاةِ  مْ مِ مَالئي بِالْ دُ زُ طُ أَحَ غَ : يَضْ بُ رِّ أُجَ  3
هي،  جْ (وَ مي  سْ جِ زاءِ  أَجْ دِ  أَحَ لى  عَ

مي). تِفي، قَدَ كَ
الَّذي  ءِ  زْ الْجُ مَ  اسْ تُبُ  أَكْ  : لُ جِّ أُسَ  4
. ةِ قَ رَ وَ لى الْ يْهِ عَ لَ طِ عَ غْ تُ بِالضَّ سْ سَ أَحْ

ةِ   لَ لى الطّاوِ تي عَ وادَّ الَّ مَ سُ الْ : أَلْمِ نِّفُ أُصَ  5
. ةٍ مَ وادَّ ناعِ مَ نةٍ وَ شِ وادَّ خَ ها إِلى مَ أُصنِّفُ وَ

نْ  عَ ؤولُ  سْ مَ الْ وُ  ضْ عُ الْ ما   : تَنْتِجُ أَسْ   6
؟ لَمسِ ةِ الْ حاسَّ

؟ سِ مْ وُ اللَّ ضْ ما عُ َنشاٌط سِّ ضاءُ الْحِ أَعْ
ةٌ  ؤولَ سْ سِّ Sense Organs  مَ ضاءُ الْحِ أَعْ
بِها  سِ Five Senses  وَ مْ واسِّ الْخَ نِ الْحَ عَ
يْني،  ياءَ بِعَ َشْ رُ األْ أَنا أُبْصِ ، فَ ياءَ َشْ فُ األْ رَّ تَعَ نَ
وائِحَ  الرَّ مُّ  أَشُ وَ بِلِساني،  الطَّعامَ  قُ  وَّ أَتَذَ وَ
فُ  رَّ أَتَعَ ني، وَ واتَ بِأُذُ َصْ عُ األْ مَ أَسْ بِأَنْفي، وَ
ضاءُ  ني أَعْ دُ لْدي، تُساعِ ياءِ بِجِ َشْ سَ األْ لْمَ مَ

 . مِ عالَ فِ الْ رُّ لى تَعَ سِّ عَ الْحِ

. سةُ مْ سِّ الْخَ ضاءُ الْحِ أَعْ

اْلَموادُّ َواْألََدواُت
 ، غيرٌ رٌ صَ جَ ، وحَ دُ وَ ــريطٌ أَسْ ، وشَ حاةٌ مْ مِ ، وَ لَمٌ قَ ، وََ ةٌ قَ رَ وَ

 . بِيٌّ شَ بٌ خَ عَّ كَ ، ومُ ةٍ رَ نْفَ قُ صَ رَ ، ووَ ــطرةٌ سْ ومِ

12

اسم الطالب
املهام

4321

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء. 
 أداة التقويم : سلم التقدير العددي.                                               

الزمن: 15 دقيقة.     

تقومي نشاط  )أستكشف(

املهامت )مؤرشات األداء(:
يتواصل مع زمالئه  بشكل فعال.  :1

يتعاون مع أفراد جمموعته النجاز املهمة يف   :2
الوقت املحدد.

يسمي أعضاء جسم اإلنسان الداخلية.  :3

العالمات: 
ينفذ 4 مهامت بطريقة صحيحة.  :4
ينفذ 3 مهامت بطريقة صحيحة.  :3
ينفذ  مهمتني بطريقة صحيحة.  :2

:ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1

رسائل  إىل  املنبهات(   ( املثريات  حتول  عصبية  هنايات  احلس  أعضاء  يف  توجد 
عصبية تنتقل إىل الدماغ عرب األعصاب لتجري ترمجتها، وحتديد االستجابة املناسبة 

للمثري) املنبه(.

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ

أعضاء الحس
استخدام الصور واألشكال   

اطلب إىل الطلبة تأمل الصور يف كتاب الطالب ، ثم أسأهلم: 
كيف تربط بني  كل عضو حس واحلاسة املسؤول عنها؟  

 إجابات حمتملة: العني حاسة البرص، اللسان حاسة 
الذوق، األذن حاسة السمع، األنف حاسة الشم، 

اجللد حاسة اللمس.

األنشطة العالجية:  
إليهم  اطلب  ثم  احلس،  ألعضاء  صوًرا  الطلبة  عىل  اعرض    

حتديد احلاسة املسؤول عنها كل عضو.
األنشطة اإلثرائية: 

اطلب إىل الطلبة كتابة مجل قصرية تربط بني عضو احلس ووظيفته.  

تنويع التدريس

توضيح مفاهيم الدرس  
 أعضاء الحس : 

استخدم اسرتاتيجية الطاولة املستديرة
اكتب السؤال اآليت عىل اللوح: ما أعضاء جسمك التي تساعدك 
عىل التفاعل واإلحساس ؟ وما أمهيتها؟  ثم كلف أحد الطلبة يف 
عىل  الورقة  مترير  إىل  الطلبة  ه  وجِّ الورقة،  أعىل  بكتابته  املجموعة 
الطاولة؛ بحيث يضيف كل طالب عبارة تساعد يف إجابة السؤال 
إىل أن ينهي املعلم املهمة، أتح الفرصة هلم لعرض نتائجهم عىل بقية 

املجموعات وناقشهم فيها.
إحساس،  عضو  اجللد  أن:  حجتي  العلمي:  ودلييل  أحاجج، 
العلمي عىل ذلك؟  دليلك  ما  االنسان.  أكرب عضو يف جسم  وهو 

إجابات حمتملة: ألنه يغطي جسم اإلنسان كله من اخلارج.

اهلدف: يستنتج  عضو حس اللمس ) اجللد(. 
املواد واألدوات: وفِّر املواد واألدوات قبل البدء بتنفيذ النشاط 
بوقت كاف )رشيط أسود ، ورقة وقلم، مسطرة ، ورق صنفرة، 

مكعب خشبي(.
عىل   املحافظة  رضورة  إىل  الطلبة  نبِّه  والسالمة:  األمن  إرشادات 

نظافة اليدين والتأكد من نظافة الرشيط القاميش.

خطوات العمل:
اطلب إىل الطلبة الرجوع إىل كتاب التامرين صفحة )5 (.   1

ه املجموعات إىل اختيار طالبنْي منهم لتنفيذ النشاط . وجِّ  2
أجرب : تابع الطلبة خالل تنفيذ هذه اخلطوة.  3

ه الطلبة إىل  ذكراسم العضو الذي أحس به  وجِّ أسجل :   4

عىل الورقة. إجابات حمتملة : قدمي ، كتفي، وجهي.
5 أصنف: اطلب إىل الطلبة ملس املواد التي عىل الطاولة، وأن 

يصنفوها إىل مواد خشنة، ومواد ناعمة. 
ه الطلبة إىل كتابة العضو املسؤول عن حاسة  6 أستنتج:  وجِّ

اللمس يف كتاب التامرين ص 5.

الزمن: 10 دقيقة. نشاط

12



وجه رسالة حمبة اىل أرسة الطالب
األهل  األعزاء، يرجى منكم إظهار حب مساعدة األبناء يف تنفيذ النشاط؛  ملا لذلك 

من أثر يف ترسيخ ما قد يكتسبه الطالب من مفاهيم وخربات تعليمية خالل الدرس.  

أصنع  تاًجا 
اطلب من الطلبة رسم أعضاء احلس 
، ثم قصها  امللون  الكرتون  عىل قطع من 
لصنع تاٍج كام يف الشكل أدناه، ثم اطلب 
عند  زمالئهم   أمام  التاج  ارتداء  منهم 

حضورهم إىل املدرسة.

 استخدام الصور واألشكال
التعليقات   وقراءة  الصور،  إىل  النظر  الطلبة  إىل  اطلب   

التوضيحية، ثم اسأل: 
 من يذكر لنا بعض األعضاء املوجودة يف داخل جسم 

االنسان؟
إجابات حمتملة : القلب ، الكبد ،الدماغ ، الرئتان. 

 عضو يف جسمك ينظم مجيع األعامل التي تقوم هبا، من هو؟
 إجابات املحتملة: الدماغ

 عضو يف جسمك مسؤول عن التنفس؟ 
 إجابات املحتملة: الرئتان

 عضو يف جسمك ينبض باستمرار، فمن هو؟   
 إجابات املحتملة: القلب

 ما العضو املسؤول عن هضم الطعام ؟
   إجابات املحتملة: املعدة.

 أحتقَّق:احلواس التي يستخدمها هي: السمع، اللمس، 
الشم، الذوق.

توضيح مفاهيم الدرس  
internal organs أعضاء داخلية

طبِّق اسرتاتيجية: الطاولة املستديرة 
د الطلبة  بورقة العمل)1( املرفقة  يف املالحق ، ثم كلف كل  زوِّ
طالب يف املجموعة بكتابة اسم أحد األعضاء ووظيفته، وبعد 
أن ينتهي يمرر الورقة عىل الطاولة زميل آخر يكتب اسم عضو 
الفرصة  أتح  املهمة.  املعلم  ينهي  أن  إىل  آخر ووظيفته، وهكذا 

للطلبة لعرض نتائجهم عىل بقية املجموعات، وناقشهم فيها.

أصنع  تاًجأ نشاط منزلي

لِيَّةٌ ضاءٌ داخِ أَعْ
ميعَ  نَظِّمُ جَ ماغُ الَّذي يُ نْها الدِّ لِيَّةٌ Internal Organs مِ ضاءٌ داخِ مي أَعْ سْ دُ في جِ توجَ
خِّ  لى ضَ لُ عَ مَ عْ لْبُ الَّذي يَ قَ الْ ، وَ ضاءِ َعْ ميعِ األْ لِ جَ مَ مُ في عَ كَّ تَحَ يَ تي أَقومُ بِها، وَ َفْعالِ الَّ األْ
مِ  ضْ هَ لى  عَ ةُ  دَ عِ مَ الْ وَ  ، التَّنَفُّسِ لى  عَ تانِ  ئَ الرِّ ني  دُ تُساعِ وَ مي،  سْ جِ زاءِ  أَجْ ميعِ  جَ إِلى  مِ  الدَّ

هُ . لُ ناوَ الطَّعامِ الَّذي أَتَ

نْسانِ ِ مِ اإلْ سْ لِيَّةُ في جِ اخِ ضاءُ الدّ َعْ األْ

؟ مالِهِ رِ في إِنْجازِ أَعْ بَصَ ةَ الْ دَ حاسَّ قَ ها إنْسانٌ فَ مُ دِ تَخْ تي يَسْ واسُّ الَّ : ما الْحَ قُ قَّ  أَتَحَ
13

التقويمالتقويم ثالثًا 

هناك ثالثة أنواع من األوعية الدموية : الرشايني والشعريات الدموية، واألوردة. 
عندما ينقبض القلب، يندفع الدم عرب الرشايني ، ثم األوعية األرفع)األكثر دقة( وهي 
الشعريات الدموية والتي متد أجزاء اجلسم بحاجتها من الغذاء واألكسجني، ثم يعود 

الدم إىل القلب.

الرشيان وعاء دموي حيمل الدم من القلب،  والوريد وعاء دموي يعيد الدم إىل القلب.

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ

توظيف التكنولوجيا
ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن موضوعات 
فيديوهات تعليمية أو عروض تقديمية جاهزة عن علاًم 
بأنَّه ُيمِكنك إعداد عروض تقديمية تتعلَّق بموضوع 
عن  التعليمية  املواد  هذه  يف  الطلبة  شاِرك  الدرس. 
تطبيق  أو  للمدرسة،  اإللكرتونية  الصفحة  طريق 
التواصل االجتامعي )الواتس آب(، أو إنشاء جمموعة 
عىل تطبيق (Microsoft teams(، أو استعمل أيَّ وسيلة 

تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

أخطاء شائعة   
املفهوم  يعنيان  والدماغ  العقل  أن  الطلبة  بعض  يعتقد 
بالتفكري  العقل مفهوم غري مادي له عالقة  نفسه، إال أن 
الذي ميز اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان عن سائر الكائنات 
من  جمموعة  وهو  مادي  مفهوم  فهو  الدماغ  أما  احلية، 
عن  وهومسؤول  اجلمجمة  داخل  املوجود  الرتاكيب 

تنظيم العلميات واألنشطة لإلنسان.
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؟ نْسانِ ِ مِ اإلْ سْ ضاءُ جِ : ما أَعْ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ الْفِ  1

ـلُ  : أَصِ طَلَحـاتُ صْ الْمُ فـاهيـمُ وَ الْمَ  2
تي  ةِ الَّ ـورَ الصّ ةِ وَ دَ رَ فْ مُ يْـنَ الْ ـطٍّ بَ بِخَ

يْها: لَ لُّ عَ تَدُ

ـنِ في  يْ وَ ضْ عُ يْنَ الْ بَ نُ  أُقـارِ  : تَنْتِجُ أَسْ  3
. ةُ ظيفَ وَ يْثُ الْ نْ حَ رِ مِ جاوِ كلِ الْمُ الشَّ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

أَنَّ   إِالّ  ميعِها؛  جَ مِ  سْ الْجِ ضاءِ  بِأَعْ خينُ  التَّدْ رُّ  يُضِ
ميمِ  مَالئي في تَصْ كُ زُ ا. أُشارِ رً ضاءِ تضرُّ َعْ ثَرُ األْ ةَ أَكْ ئَ الرِّ
 ، خينِ نِ التَّدْ تِعادِ عَ بْ يَّةِ االْ مِّ يَةِ بِأَهَ عِ ؛ لِلتَّوْ ةٍ نَ لَوَّ بِطاقاتٍ مُ

تي. سَ رَ دْ الناتِ في مَ عْ ِ ةِ اإلْ حَ وْ لى لَ ها عَ قُ أُلْصِ وَ

مَالئي  عَ زُ نِ مَ أَكتُبُ بِالتَّعاوُ
ماغِ  الدِّ يَّـةَ  مِّ أَهَ حُ  ضِّ تُوَ ةً  لَ مْ جُ

. نْسانِ ِ لِإلْ

سِّ ضاءُ الْحِ أَعْ
Senses Organs 

لِيَّةٌ ضاءٌ داخِ أَعْ
Internal Organs 

تْها  مَ دَ تَخْ تي اسْ ضـاءُ الَّ َعْ : مـا األْ ـعُ قَّ أَتَوَ  4
ها؟ لِها طَعامَ ناوُ نْدَ تَ ةُ عِ لَ الطِّفْ

دَ  ـدَ نُ عَ وِّ : أُدَ قـامَ َرْ مُ األْ ـدِ تَخْ أَسْ  5
. لِ وَ دْ مي في الْجَ سْ ضاءِ في جِ َعْ األْ

َمَعَمَع َمَعَمَعالُمْجتََمِعالُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم اللُّغِةاللُّغِةاْلُعلوُماْلُعلوُم

وُ دُالْعُضْ دَ الْعَ
نٌ أُذُ
لْبٌ قَ

14

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة       

املهارات احلياتية ) الوعي الصحي(:  *
للمدخن، وبنيِّ  الرئتني  للتدخني عىل وظيفة  السلبي  األثر  الطلبة حول  استنتاجات  دعم 
هلم أيًضا أثر التدخني السلبي عىل املحيطني باملدخن؛ مستخدًما الصور للمقارنة بني رئة 

املدخن ورئة أحد املحيطني به، بام فيهم األطفال واحلوامل.

استخدام جدول التعلُّم   
باستخدام  تلخيص معلوماهتم؛  الطلبة وعيِّل    ساعد 
يف  وتسجيلها  الدرس،  يف  الواردة  العلمية  املفاهيم  

جدول التعلم  يف عمود »ماذا تعلمنا«. 
إجابات أسئلة مراجعة الدرس  

العني  هي:  اخلمسة  احلس  أعضاء  الرئيسة:  الفكرة   1

الداخلية  واألعضاء  واألنف،  اللسان  و  واجللد  واألذن 
هي: القلب والرئتان والدماغ واملعدة.

املفاهيم واملصطلحات:   2

3 استنتج :  

4- أتوقع : أعضاء احلس وهي :  العني ) حاسة البرص( ، اللسان 
) الذوق( ، كام اهنا استخدمت  اليد.

5-َأْسَتْخِدُم اأْلَْرقاَم : 

العلوم         مع            الفن  

التقويمالتقويم ثالثًا 

العلوم        مع        املجتمع  

تقبل أعامل  الطلبة مجيعها؛ عىل أن تتضمن صوًرا  ألثر التدخني عىل الرئة، ثم ساعدهم 
عىل تثبيتها عىل لوحة اإلعالنات املدرسية. 

َأْعضاُء اْلِحسِّ
Sense Organs 

َأْعضاٌء داِخلِيٌَّة
Internal Organs 

عضو حس  األذن : 
حاسة  عن  مسؤول 

السمع

الدماغ : ينظم مجيع 
األفعال التي يؤدهيا 

اإلنسان.

اْلَعَدُداْلُعْضُو
ُأُذٌن

َقْلٌب

لتصميم  بعضهم  مع  التعاون  الطلبة  إىل  اطلب 
لوحة توضح أمهية الدماغ لإلنسان، ثم ساعدهم عىل 

عرض لوحاهتم يف خمترب العلوم يف املدرسة.

أخطاء شائعة   

اجللد  اللمس هو  أن عضو  إال  اليدين،  تقترص عىل  اللمس  أن حاسة  الطلبة  بعض  يعتقد 
الذي  حيتوي عىل مستقبالت عصبية )حسية( ، كام أنه  يعد  أكرب عضو يف جسم اإلنسان، 

ويغلفه من اخلارج.
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ْرُس ْرُسالدَّ ُةالدَّ يَّ حِّ ُةاْلعاداُت الصِّ يَّ حِّ اْلعاداُت الصِّ 2

يًّا؟ وِ مَ قَ سْ بْقي الْجِ يَّةُ الْتي تُ حِّ ما الْعاداتُ الصِّ

لوكاتٌ  يَّةُ Healthy Lifestyle سُ حِّ الْعاداتُ الصِّ
ةٍ. يِّدَ ةٍ جَ حَّ بْقى بِصِ لى أَنْ نَ نا عَ دُ تُساعِ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
يَّةَ  حِّ نْسانِ الْعاداتِ الصِّ ِ باعُ اإلْ اتِّ
هِ  مِ سْ ىل بَقاءِ جِ هُ عَ دُ ياتِهِ يُساعِ يف حَ

. راضِ َمْ نَ األْ يًّا مِ ْمِ ا حمَ يًّ وِ قَ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Healthy Lifestyle يَّة حِّ عاداتٌ صِ

Food ٌذاء غِ
Healthy Food ٌّي حِّ ذاءٌ صِ غِ

 Unhealthy ٍّي حِّ ُ صِ ريْ ذاءٌ غَ غِ
Food

15

 تقويم المعرفة السابقة  
نعرف؟  أن  نريد  ماذا  نعرف؟  )ماذا  التعلم  جلدول  ُعد 
الطلبة  يعرفه  ما  سجل  بالصف  اخلاص  تعلمنا؟(  ماذا 
حول عادات اجلسم الصحية التي جتعل أجسامهم قوية.

 البدء بقصة  
قصرية  قصة  الطلبة  عىل  ارسد  بالدرس  البدء  قبل 
يامرسها  صحية  غري  وأخرى  صحية  عادات  تتضمن 
بطل/ بطلة القصة، ثم ناقش الطلبة يف هذه العادات.

العادات الصحية الدرس 22

تقديم الدرستقديم الدرس أوًل 

ما العادات الصحية التي تبقي الجسم قويًّا؟
مناقشة :   

      طبِّق اسرتاتيجية: )كنت أعتقد واآلن أعرف(  
التأمل  الطلبة  إىل  اطلب  الدرس  حمتوى  عرض  قبل 
اللوح  عىل  اكتب  ثم  اليومية،  وأعامهلم  بمامرساهتم 

اجلدول  اآليت :  

اآلن أعرفكنت أعتقد

  
يامرسوهنا  كانوا  التي  العادات  ما  الطلبة:  اسأل 

معتقدين أهنا تقوي أجسامهم؟
عىل  لتشجيعهم  وعززها  الطلبة،  إلجابات  استمع 
املشاركة ، ثم دون اإلجابات املقبولة ضمن اجلدول 

السابق، وناقشهم فيها.

التدريس التدريس  ثانيًا 

توضيح مفاهيم الدرس  
العادات الصحية healthy lifestyle  اطلب إىل الطلبة العودة إىل كتاب الطالب، ثم كلف أحدهم 

بقراءة الفكرة الرئيسة.
اطلب إىل الطلبة تأمل الصورة بداية الدرس، ثم اسأل: ما العادات الصحية التي تنصح 
هبا زمالءك لتصبح أجسامهم قوية؟ ما األغذية التي تنصح األطفال أن يتناولوها؟ ملاذا؟ 
جيدة،  بصحة  نبقى  أن  عىل  تساعدنا  سلوكات  نتبع  أن  علينا  جيب  املحتملة:  اإلجابات 
منها: تناول الغذاء الصحي واملتنوع، ورشب املاء ، وممارسة الرياضة أنصح بتناول أغذية 
صحية، مثل: اخلرضاوات والفواكه واللحوم، ... ، ألهنا تسهم يف نمو اجلسم نموا سليام 

وتقلل من احتاملية اإلصابة باألمراض.
مناقشة إجابات الطلبة والتعليق عليها؛ لتوضيح مفهوم العادات الصحية وأمهيتها جلسم 

اإلنسان.
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راواتِ   ضْ الْخَ وَ واكِهِ  فَ الْ لُ  تَناوُ فَ
. راضِ َمْ نَ األْ ميني مِ يَحْ

مي  سْ دُّ جِ مُ يوتِ يَ الزُّ هونِ وَ لُ الدُّ ناوُ تَ
، وأَداءِ  ةِ كَ رَ ها لِلْحَ تاجُ تي يَحْ ةِ الَّ بِالطّاقَ

. ةِ تَلِفَ خْ مُ مالِ الْ َعْ األْ

اللُّحـومِ  وَ  ، ليبِ الْحَ وَ بَيْضِ  الْ لُ  ناوُ تَ ا  أَمّ
دُ  يُساعِ اتِها فَ تَقّ شْ مُ بانِ وَ َلْ األْ بُقولِيّاتِ وَ الْ وَ

مي. سْ وِّ جِ لى نُمُ عَ

مي  سْ تاجُ جِ يِّ Healthy Food إِذْ يَحْ حِّ لُ الْغِذاءِ الصِّ ناوُ يَّةِ تَ حِّ نَ الْعاداتِ الصِّ مِ وَ
. مِ يَوْ اللِ الْ نَ الْماءِ خِ يّاتٍ كافِيَةٍ مِ مِّ إِلى كَ ، وَ غِذاءِ نَ الْ ةٍ مِ عَ تَنَوِّ مُ ةٍ وَ لَ تَدِ عْ يّاتٍ مُ مِّ إِلى كَ
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توضيح مفاهيم الدرس  
 healthy food  الغذاء صحي

استخدام الصور واألشكال
التعليقات   وقراءة  الصور،  تأمل  الطلبة  إىل  اطلب 
التوضيحية يف كتاب الطالب، ثم اطرح أسئلة مثل: من 

يذكر لنا أمثلة عىل اخلرضاوات والفواكه؟
  : حمتملة  إجابات  جسمك؟  إىل  بالنسبة  أمهيتها  ما    

حتمينا من األمراض.
   أي أنواع األغذية نحصل منها عىل الدهون والزيوت؟

اللحوم   ، الزبدة  بأنواعها،  الزيوت  حمتملة:  إجابات     
احلمراء،.....

  ما أمهية تناول غذاء حيتوي عىل دهون وزيوت؟ إجابة 
حمتملة : يمدنا بالطاقة ألداء األعامل املختلفة.

  من يذكر لنا أغذية تساعدنا عىل النمو السليم؟
إجابة حمتملة: البيض، واحلليب، واللحوم، 

والبقوليات، واأللبان ومشتقاهتا .

املفيدة  الغذائية  العنارص  عىل  حيتوي  الذي  واملرشب  املأكل  هو  الصحي  الغذاء 
والرضورية للجسم؛ فهو يمنح اجلسم القدرة عىل النمو بالشكل السليم، وحيمي اجلسم 
من األمراض مثل: فقر الدم وتسوس األسنان، وكذلك اإلمساك وزيادة الوزن بشكل 

مفرط، وأيًضا يوفر للفرد الطاقة الالزمة ألداء واجباته وأعامله اليومية املختلفة.

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ

ع ورقة العمل )2( املوجودة يف املالحق عىل الطلبة  وزِّ
ههم إىل حلها بشكل فردي مانًحا إياهم الوقت  ، ثم وجِّ

الكايف لتنفيذها، ثم أدر نقاًشا مجاعيًّا ملناقشة إجاباهتم.

(2(ورقة العمل

أخطاء شائعة   

يزودهم  فقط  احلليب  رشب  أن  الطلبة  بعض  يعتقد    
صحيح؛  غري  وهذا  سليم،  لنمو  األساسية  بحاجاهتم 
فاحلديد الذي يسهم يف نموهم البدين والعقيل بشكل سليم، 
حيصل اإلنسان عليه عن طريق تناول اللحوم واألسامك، 
اخلرضاوات  تناول  وكذلك  بسهولة  جسمه  ويمتصه 
يثابرون  الذين  فاألطفال  والبقوليات؛  املجففة  والفواكه 
عىل رشب الكثري من احلليب وهيملون تناول اخلرضاوات 
والفواكه وبعض أنواع اللحوم يكونون عرضة خلطر فقر 

الدم.
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استخدام الصور واألشكال   
التعليقات   وقراءة  الصور،  تأمل  الطلبة  إىل  اطلب 
التوضيحية يف كتاب الطالب، ثم اطرح أسئلة مثل:  

هل متارس الرياضة يوميًّا؟  -
إجابات حمتملة:نعم.

أي أنواع الرياضة  حتب أن متارس؟  -
إجابات حمتملة: كرة القدم ، اجلري يف امللعب.

ما أمهية  ممارسة  الرياضة املناسبة  جلسمك؟   -
بشكل  املناسبة  الرياضة  ممارسة  حمتملة:  إجابات 
منتظم جيعل عضاليت قوية وجسمي نشيًطا، وتسهم 

ا سلياًم. يف نمو جسمي نموًّ
استمع إلجابات الطلبة، وناقشهم فيها للتوصل للمعرفة 

العلمية السليمة.

صحي،  غذاء  إىِل:  يتناوله  الذي  الغذاء  يصنف  اهلدف: 
وغذاء غري صحي.

والقلم  الورقة  بتحضري  الطلبة  كلِّف  واألدوات:  املواد 
قبل بدء تنفيذ النشاط بوقت كاف.

استعامل  إىل  الطلبة  ه  وجِّ والسالمة:  األمن  إرشادات 
املقص بحذر.

خطوات العمل:
زمياًل،  انتق  )فكر،  اسرتاتيجية:   بتطبيق  النشاط  ذ  نفِّ
من  زمياًل  خيتار  أن  طالب  كل  من  اطلب  شارك(، 
جمموعته ليشاركه تنفيذ النشاط، تأكد من جاهزية الطلبة 
كتاب  إىل  الرجوع  إليهم  تطلب  أن  بعد  النشاط،  لتنفيذ 

التامرين صفحة)6 ( .
ه الطلبة إىل تنفيذ النشاط بشكل فردي؛ بملء اجلدول  وجِّ  1

ضمن النشاط يف كتاب التامرين.
بنتائج  نتائجهم  ملقارنة  للطلبة  فرصة  أتح  يقارن:   2

زمالئهم، ومناقشتهم فيها.
أستنتج: وجه الطلبة إىل رضورة طرح السؤال اآليت   3

عىل زميله خالل املناقشة: 
 » هل الغذاء الذي أتناوله غذاء صحي؟«

أن  عىل  النشاط  تنفيذ  ساعدكم  كيف  الطلبة:  اسأل 
ههم  حتافظوا عىل صحتكم؟ تقبل إجابات الطلبة ووجِّ

إىل مفهوم الغذاء الصحي وأمهيته. 

الزمن: 10 دقيقة. نشاط

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
. لِ وَ دْ امٍ في الْجَ ةِ أَيّ ةِ ثَالثَ دَّ ذائِيَّةٍ لِمُ وادَّ غِ نْ مَ تُهُ مِ لْ ناوَ نُ ما تَ وِّ أُدَ  1

مُ فْطارُالْيَوْ ِ داءُاإلْ ةٌالْعَشاءُالْغَ فيفَ باتٌ خَ جَ وَ

ميلي. لِ زَ وَ دْ هُ بِجَ تُ دْ دَ لَ الَّذي أَعْ وَ دْ نُ الْجَ أُقارِ  2

؟ يٌّ حِّ ذاءٌ صِ هُ غِ لُ ناوَ غِذاءُ الَّذي أَتَ لِ الْ : هَ تَنْتِجُ أَسْ  3

؟ يٌّ حِّ هُ صِ لُ تَناوَ ذائي الَّذي أَ لْ غِ هَ َنشاٌط

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

لَمٌ قَ

ةٌ قَ رَ وَ

لِ  عْ لِجَ في  يَكْ ال  هُ  دَ حْ وَ يِّ  حِّ الصِّ غِذاءِ  الْ لُ  ناوُ تَ
بَـةَ  ناسِ مُ ةَ الْ ياضَ سَ الرِّ بُ أَنْ أُمارِ يَجِ ا؛ فَ يًّ وِ مي قَ سْ جِ
ـمي  سْ جِ وَ ـةً  يَّ وِ قَ التي  ضَ عَ ـلَ  عَ َجْ ألِ نْتَظَمٍ  مُ لٍ  كْ بِشَ

مي. سْ وِّ جِ ةُ في نُمُ ياضَ مُ الرِّ هِ تُسْ نَشيطًا، وَ

ةِ ياضَ نَ الرِّ ةٍ مِ تَلِفَ خْ ةُ أَنْواعٍ مُ سَ مارَ مُ

17

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة    

قضايا حقوق اإلنسان )احرتام احلقوق(:   *
نمِّ لدى الطلبة احرتام ذوي اإلعاقة وتقديرهم ومساندهتم 

يف ممارسة حقوقهم املختلفة بأن يكونوا عوًنا هلم.

اسم الطالب
املهام

4321

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء.
  يستخدم سجل التقدير اآليت؛ لتقويم أداء  أداة التقويم : سلم التقدير العددي.                                               

الزمن: 15 دقيقة.      تقومي نشاط

املهامت )مؤرشات األداء(:
يتواصل مع زمالئه  بشكل فعال.  :1

يتعاون مع أفراد جمموعته إلنجاز املهمة يف   :2
الوقت املحدد.

يستنتج أن اجللد عضو اللمس.   :3
 4: يفرس قدرته عىل حتديد اجلزء الذي ضغط عليه زميله.

العالمات: 
ينفذ 4 مهامت بطريقة صحيحة.  :4
ينفذ 3 مهامت بطريقة صحيحة.  :3
ينفذ  مهمتني بطريقة صحيحة.  :2

:ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1
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استخدام الصور والشكال  
اطلب إىل الطلبة تأمل الصور، وقراءة التعليقات  

التوضيحية يف كتاب الطالب، ثم اطرح أسئلة مثل:
  كم ساعة تنام يوميًّا؟  إجابات حمتملة: تسع ساعات.

يومك  عىل  قليلة  ساعات  النوم  يؤثر  كيف  صف   
 ، االنتباه  وقلة  الرتكيز،  فقدان  حمتملة:  إجابات  الدرايس؟ 

والضعف العام يف اجلسم. 

ثَرَ  هُ أَكْ لُ عَ يَجْ مَ وَ سْ ا يُريحُ الْجِ مُ باكِرً النَّوْ
ـدانَ  قْ مِ فتُسـبِّبُ فُ ـا قِـلَّـةُ النَّوْ نَشـاطًا، أَمّ

. مِ سْ عامَّ في الْجِ فَ الْ عْ ، والضَّ كيـزِ التَّرْ

يِّ حِّ يْرُ الصِّ الْغِذاءُ غَ
رِ  كَّ السُّ نَ  مِ ةٍ  بيرَ كَ يّاتٍ  مِّ كَ لى  عَ  Unhealthy Food يِّ  حِّ الصِّ يْرُ  غَ غِذاءُ  الْ تَوي  يَحْ
بِّبُ  يُسَ . وَ ةُ ريعَ باتُ السَّ جَ وَ الْ كاكِرُ وَ : السَّ يَّةِ حِّ يْرِ الصِّ ةِ غَ يَ ذِ َغْ نَ األْ مِ ، وَ هونِ الدُّ لْحِ وَ مِ الْ وَ

. نِ زْ وَ ةُ الْ يادَ نْها زِ ، مِ يَّةً حِّ كِالتٍ صِ شْ يِّ َمُ حِّ يْرُ الصَّ غِذاءُ غَ الْ

يَّةِ  حِّ رُ بَعْضَ الْعاداتِ الصِّ كُ : أَذْ قُ قَّ  أَتَحَ
ها. سُ تي أُمارِ الَّ

نَ  مِ نَفْسي  مي  أَحْ يْفَ  كَ  : قُ قَّ أَتَحَ  
)؟  ائِدِ نِ الزّ زْ وَ نَةِ (الْ مْ السُّ
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توضيح مفاهيم الدرس  
 unhealthy foodالغذاء غير الصحي

النشاط  يف  إليه  توصلوا  ما  بني  املقارنة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  
السابق من أنواع األغذية الصحية وبني ما يتناوله الطفل 
يف الصورة. نظِّم خمطًطا ذهنيًّا ) انظر اخلارطة املفاهيمية 
الطلبة  قدرة  من  للتحقق  اللوح؛  عىل  املالحق(  ضمن 
عىل التميز بني الغذاء الصحي وغري الصحي من حيث: 

النوع واألثرعىل صحته.
اسمح للطلبة بإكامل املخطط، وقدم هلم العون أينام دعت 

احلاجة.
لتوضيح  مناقشة؛  أدر  املخطط  إكامل  من  االنتهاء  بعد 

أمهية االبتعاد عن تناول الغذاء غري الصحي

الصحي  غري  العذاء  تناول  عن  باالبتعاد  أحتقَّق:   
التامرين  ممارسة  إىل  باإلضافة   ، الرسيعة  كالوجبات 

الرياضية.

أخطاء شائعة   

أخرِب الطلبة أنَّه توجد أنواع خطرة من الرياضة جيب جتنُّبها، أو ُيمِكن ممارستها وفق أسس 
أيًضا  ُيمِكن  فجأة.  بقوة  اجلسم  أو حتريك  كبرية،  أثقال  مثاًل- محل   - فال جيوز  سليمة؛ 

ص، أو بإرشاف ُمعلِّم الرتبية الرياضية. ب ُمتخصِّ ممارسة الرياضة بإرشاف ُمدرِّ

أسئلة عالجية:  
  طفالن أحدمها ينام 10 ساعات يوميا، واآلخر ينام 5 
ساعات يوميا، أهيام سيكون يومه املدريس أفضل؟ ملاذا؟

أسئلة إثرائية: 
ما العادات الصحية التي حيقق ممارستها القول املأثور:   

» العقل السليم يف اجلسم السليم« ؟

تنويع التدريس

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة       

املهارات احلياتية ) فن التعامل(:  *
ه الطلبة إىل عدم السخرية من األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أو ضعف   وجِّ

يف البنية.
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أتأمل الصورة  
اطلب إىل الطلبة تأمل الصور يف كتاب الطالب ، ثم 

اطرح أسئلة مثل: 
املشهورة  واألطعمة  األطباق  بعض  لنا  يسمي  من   -

التي يعرفها؟  إجابات حمتملة: كبسة ، بيتزا. 
األطباق  من  قدر  أكرب  عىل  لتحصل  السؤال  كرر   

واألطعمة حول العامل.

طبِّق استراتيجية: » اثن ومرر«  
قسم الطلبة إىل أربع جمموعات: 

املجموعة األوىل : كلِّف طالًبا من املجموعة بتحضري 
يف  مشهور  غذاء  اسم  كتابة  إليه  اطلب  ثم   ، ورقة 

األردن.
زمليه  اىل  متريرها  االنتهاء  بعد  الطالب  إىل  اطلب 
يكرر  ال  بحيث  آخر؛  غذاء  اسم  ليكتب  بجواره؛ 
الغذاء نفسه الذي كتبه زميله، وهكذا حتى متر الورقة 

عىل مجيع أفراد املجموعة.
املهمة  تنفذ  املتبقية أن  الثالث  اطلب إىل املجموعات 

بعد أن حتدد لكل جمموعة اسم البلد املعني .
قائمة  ليقرأ  طالب؛  الختيار  للطلبة  فرصة  أتح 

املجموعة عىل باقي املجموعات.

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

هُ النّاسُ  لُ تَناوَ غِذاءِ الَّذي يَ ةُ الْ تَلِفُ طَبيعَ تَخْ
مَالئي في هذا  ، أُناقِشُ زُ رَ لَدٍ إَلى آخَ نْ بَ مِ

 . تِالفِ خْ االِ

بيتْزا الْ

ـفُ نْسَ مَ الْ
( ةٌ يَّ رِ أْكوالتٌ بَحْ سوشي (مَ

بوسُ كْ مَ الْ
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وجه رسالة حمبة اىل أرسة الطالب

األهل االعزاء،  ينبغي إظهار حب مساعدة االبناء يف  تنفيذ النشاط ؛ ملا له من أثر  يف 
ترسيخ ما قد يكتسبه الطالب من مفاهيم وخربات تعليمية خالل الدرس.  

أحّض وجبة صحية لإلفطار

اطلب من الطلبة حتضري وجبة إفطار صحية بمساعدة األهل، ورسم  األغذية 
التي اختاروها عىل بطاقات ملونة، ثم عرض ما رسموه عىل زمالئهم عرب وسائل 

التواصل االجتامعي. 

أحّض وجبة صحية لإلفطارنشاط منزلي

19



استخدام جدول التعلُّم   
باستخدام  معلوماهتم؛  تلخيص  عىل  الطلبة  ساعد    
يف  وتسجيلها  الدرس،  يف  الواردة  العلمية  املفاهيم 

جدول التعلم  يف عمود: »ماذا تعلمت؟«
إجابات أسئلة مراجعة الدرس  

1 الفكرة الرئيسة: تناول غذاء صحي ، ممارسة الرياضة، النوم 

الكايف، االبتعاد عن تناول الوجبات الرسيعة.
2 املفاهيم واملصطلحات: 

3 استخدام األرقام: 7 + 7 + 7 = 21 كوًبا 

يًّا؟ وِ مي قَ سْ بِحَ جِ ها لِيُصْ باعُ بُ اتِّ تي يَجِ يَّةُ الَّ حِّ : ما الْعاداتُ الصِّ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ الْفِ  1

طٍّ  لُ بِخَ : أَصِ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ الْمَ  2

يْها: لَ لُّ عَ تي تَدُ ةِ الَّ ورَ الصّ ةِ وَ دَ فرَ مُ بَينَ الْ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

يَّةٌ حِّ عاداتٌ صِ
Healthy Lifestyle

يٌّ حِّ ذاءٌ صِ غِ
Healthy Food

يٍّ حِّ يْرُ صِ ذاءٌ غَ غِ
Unhealthy Food

بِ  ـرْ بِشُ ـحُ  نْصَ يُ  : قــامَ َرْ األْ مُ  دِ ـتَخْ أَسْ  3
ريبًا  قْ ها تَ دارُ قْ نَ الْمـاءِ مِ يَّـةٍ كافِيَةٍ مِ مِّ كَ
ـدارَ ما  قْ ـبُ مِ سُ يًّـا، أَحْ مِ وْ ـوابٍ يَ 7 أَكْ

. امٍ ـةِ أَيّ ـنَ الْمـاءِ فـي ثَالثَ ـهُ مِ تاجُ أَحْ

َمَعَمَع الُمْجتََمِعالُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم

لى  تي عَ سَ رَ دْ بَةِ مَ لَ جيعِ طَ »؛ لِتَشْ ـةٍ حَّ يا بِصِ لَـةِ «لِنَحْ مْ طيطِ لِحَ مَالئي في التَّخْ كُ زُ أُشارِ
ا. مِ باكِرً النَّوْ ، وَ ليبِ بِ الْحَ رْ شُ ، وَ فْطارِ ِ بَةِ اإلْ جْ لِ وَ ناوُ ةِ تَ رورَ ضَ

َمَعَمَع یاِضیّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم یاِضیّاِتالرِّ الرِّ

؟ لونَ ضِّ غِذاءِ تُفَ بَتَها: أَيَّ أَنْواعِ الْ لَ فِّ  الثّاني طَ ةُ الصَّ لِّمَ عَ أَلَتْ مُ سَ
نْها. بِّرُ عَ عَ الً يُ كْ ت شَ مَ سَ رَ ، وَ بَةِ لَ ةُ إِجاباتِ الطَّ لِّمَ عَ مُ لَتِ الْ جَّ سَ

. بَةِ لَ لَبُ الطَّ هُ أَغْ لُ ضِّ فَ غِذاءَ الَّذي يُ دُ الْ دِّ ، ثُمَّ أُحَ لَ كْ لُ الشَّ أَمَّ أَتَ
؟ لوياتِ لونَ الحَ ضِ فَ بَةِ الذين يُ لَ حُ الطَّ بِمَ تَنصَ

هُ  قُ ، ثُمَّ أُلْصِ ليبِ بِ الْحَ رْ لى شُ َطْفالَ عَ عُ األْ جِّ ا يُشَ قً لْصَ مَالئي مُ عَ زُ مُ مَ مِّ : أُصَ لُ أَتَواصَ
 . فِّ ةِ الصَّ فَ رْ في غُ

لُحوٌمَحلَِويّاٌت َحليٌب َفواِكُه

َعَدُد اْألَطْفاِل
12
10

8

6
4

2

0
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التقويمالتقويم ثالثًا 

العلوم        مع        املجتمع  

العلوم        مع          الرياضيات  

يٌَّة عاداٌت ِصحِّ
Healthy Lifestyle

يٌّ ِغذاٌء ِصحِّ
Healthy Food

يٍّ ِغذاٌء َغْيُر ِصحِّ
Unhealthy Food

تعاون مع الطلبة لتسهيل مهمة تنفيذ احلملة 
املدرسية  اإلذاعة  عرب  نتائجهم  ونرش  التوعوية، 
من خالل ختصيص أسبوع  إذاعي أطلقوا عليه: 

» صحتك هتمنا« . 

ه الطلبة إىل تأمل املخطط، وساعدهم عىل حتليل  وجِّ
البيانات ، ثم اطرح عليهم التساؤالت : 

- أي  غذاء يفضله أغلب الطلبة؟ 
    إجابات حمتملة :  احلليب.

- ما األغذية التي يفضلها عدد قليل من الطلبة؟    
     الفواكه.

- بم تنصح الطلبة الذين يفضلون احللويات؟ 
   إجابات حمتملة : التقليل منها؛ ألهنا تسبب هلم

  األمراض وعىل رأسها: تسوس األسنان.
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القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة       

القضايا اإلنسانية والسياسية والوطنية )اهلوية الوطنية واملواطنة(:   *
أبناء  بإنجازات  واالفتخار  واالعتزاز   الصاحلة،  املواطنة  حس  الطلبة  لدى  نمِّ   
وطنهم  يف املجاالت العلمية والتكنولوجية املختلفة؛ باإلشارة إىل دور األردن يف 

حتقيق إنجاز يف جمال األطراف الصناعية الذكية. 

األطراف الصناعية الذكية       األطراف الصناعية الذكية       
اهلدف

تقدير دور التكنولوجيا يف حل مشكالت   
كثري ممن فقدوا أحد أطرافهم .

إرشادات وإجراءات

يف  التكنولوجيا  أمهية  يذكرون  الطلبة  اجعل   
إىل  مشرًيا  أمهيتها  اللوح  عىل  واكتب  حياهتم، 

عنوان االثراء والتوسع.
 اطلب إىل الطلبة تأمل الصورتني، ثم اطرح أسئلة 
إجابة حمتملة:  من مثل: ماذا تشاهد يف الصورة؟ 

أطراف صناعية.
إجابة  احلياة؟  يف  الصناعية  األطراف  أمهية  ما   

حمتملة: متّكن اإلنسان من القيام بأعامله.
اطرح  ثم   ، النص  قراءة  الطلبة  أحد  إىل  اطلب   
؟  املجال  هذا  يف  األردن  دور  ما   : اآليت  السؤال 

إجابة حمتملة: حقق إنجاًزا كبرًيا يف هذا املجال. 
 بـامذا شـعرت وانـت تقـرأ حـول اإلنجـازات 
إجابـات حمتملـة:  الطـب؟  األردنيـة يف جمـال 
بالفخـر، باالعتـزاز، باحلـامس ألحقـق املزيـد 

عندمـا أكـرب.
بأطراف  أردنيني  أبطال  بالبحث عن  الطلبة  كلف 
ساعدهم  ثم  رياضية،  إنجازات  حققوا  صناعية 
نتائج  يف  مدرستهم  طلبة  مشاركتهم  تنظيم  يف 
أبحاثهم؛ عن طريق اإلذاعة املدرسية، أو صفحة 

املدرسة اإللكرتونية.  

اإلثراء والتوسعاإلثراء والتوسع ُع ُعاْإلِْثراُء والتََّوسُّ اْإلِْثراُء والتََّوسُّ

يّينَ بِأَطْرافٍ  نِّ دُ نْ أَبْطالٍ أُرْ ثُ عَ : أَبْحَ لُ أَتَواصَ
كُ  ، ثُمَّ أُشارِ يَّةً ياضِ قوا إِنْجازاتٍ رِ قّ يَّةٍ حَ ناعِ صِ

ثي. تائِجَ بَحْ الئي نَ مَ زُ

كِيَّةُ  يَّةُ الذَّ ناعِ َطْرافُ الصِّ األْ

واءٌ  ةِ سَ بْتورَ مَ الْ َطْرافِ  نِ األْ ةً عَ بَديلَ كِيَّةُ روبوتاتٍ  يَّةُ الذَّ ناعِ َطْرافُ الصِّ دُّ األْ تُعَ
؛  يَّةِ َطْرافِ الطَّبيعِ ثْلَ األْ ماغِ مِ نَ الدِّ ها مِ رَ ذُ أَوامِ أْخُ يْثُ تَ ، حَ عَ رُ َذْ لَ أَمِ األْ جُ َرْ أَكانَتِ األْ

 . رينَ خَ ةِ اآلْ دَ ساعَ هامِّ دونَ مُ مَ لى أَداءِ الْ دُ عَ رُ الَّذي يُساعِ َمْ األْ

 . ناعيَّةِ َطرافِ الصِّ نيعِ األْ جالِ تَصْ ا في مَ بيرً ا كَ نُّ إِنْجازً دُ ُرْ قَ األْ قَّ دْ حَ قَ لَ وَ
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 استخدام جدول التعلُّم 
معهم   أعددته  الذي  التعلم  جدول  يف  الطلبة  راجع 
تعلموه عن  ما  الوحدة، وساعدهم عىل مقارنة  بداية 
» أعضاء جسم اإلنسان وصحته« مع ما كانوا يعرفونه 
يف  إضافية   معلومات  أية  سجل  ثم  البداية،  يف  عنه 

عمود : » ماذا تعلمنا؟« يف  جدول التعلم.

44مراجعة الوحدة 

د

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

يُّ حِّ غِذاءُ الصِّ الْ
  Healthy Food

لِيَّةُ اخِ ضاءُ الدّ َعْ األْ
Internal Organs

Organ ُو ضْ عُ الْ

اْلَمفاھیُم َواْلُمْصطَلَحاُت

: بَةِ ناسِ ةِ الْمُ لِمَ تِيَةِ بِالْكَ لِ اآلْ مَ نَ الْجُ لِّ مِ راغَ في كُ ُ الْفَ ألَ أًمْ  1
بِدِ  كَ الْ لْبِ وَ قَ : الْ ثْلَ ، مِ نْسانِ ِ مِ اإلْ سْ لَ جِ دُ داخِ توجَ  

هما: .......................... يْرِ غَ وَ

.......................... : ةٌ دَ دَّ حَ ةٌ مُ ظيفَ هُ وَ مِ لَ سْ ءٌ في الْجِ زْ جُ  

.......................... : ةً حَّ صِ ةً وَ وَّ ثَرَ قُ نا أَكْ سامَ لُ أَجْ عَ ذاءٌ يَجْ غِ  

اْلَمھاراُت َواْألَْفكاُر اْلِعْلِمیَّةُ

ةُ  لَ ها الطِّفْ مُ دِ تَخْ تي تَسْ واسَّ الَّ رُ الْحَ كُ : أَذْ ظُ أُالحِ  2
ةِ. ورَ ةُ في الصّ رَ الظّاهِ

. يَّةِ  حِّ يْرِ الصِّ ةِ غَ عادَ تَ الْ يَّةِ  وَ تَحْ حِّ ةِ الصِّ عادَ تَ الْ مُ تَحْ سُ : أَرْ تَنْتِجُ أَسْ  3

22

اإلنسان والصحة

ماذا تعلمنا؟ماذا تريد أْن  نعرف؟ماذا نعرف؟

يتكون جسم 
اإلنسان من 
أعضاء عدة.

العالقة بني وظائف 
أعضاء جسم االنسان 
واستمراره يف احلياة.

لكل عضو من أعضاء 
جسم اإلنسان وظيفة حمددة 

تساعده عىل احلياة. 

إن للغذاء 
أمهية يف حياة 

اإلنسان.

نوع الغذاء الذي جيعل 
ا. جسم اإلنسان قويًّ

إن الغذاء الصحي يساعدين 
عىل النمو السليم وجيعل 

ا. جسمي قويًّ

ممارسة الرياضة 
جتعل جسمي 

ا. قويًّ

املامرسات األخرى التي 
تزيد جسمي صحة.

ممارسة العادات الصحية مثل: 
الرياضة، والنوم، وممارسة 

 إجابات أسئلة الوحدة

املفاهيم واملصطلحات   1

  األعضاء الداخلية 

العضو  

  الغذاء الصحي.

املهارات واألفكار العلمية:  2

      أالحظ: البرص، اللمس.

أستنتج:  3

 عمل مطوية  
صمم مطوية من الورق املقوى مكونة من قسمني: األول بعنوان » العادات الصحية 
وأثرها عىل صحة اجلسم« والقسم الثاين بعنوان: »العادات غري الصحية وأثرها عىل صحة 

اجلسم« ، ثم قسم الطلبة إىل جمموعتني:
الصحية،  للعادات  صور  بإدراج  األول  القسم  تنفيذ  عن  مسؤولة  األوىل:  املجموعة   

وتدوين أمهيتها للجسم .
مع  الصحية  غري  للعادات  صوًرا  وتدرج  الثاين،  القسم  عن  مسؤولة  الثانية:  املجموعة   

تقديم نصائح صحية مرفقة .
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التَّْفكرُي النّاِقُد:   4
بأنَّ اإلفطار املحتوي عىل أغذية صحية يمد جسمه 

بام حيتاجه ليؤدي أعامله بشكل جيد. 

ُع: َأَتَوقَّ  5
مدخن،  ألنه  ؛  الصورة  يمني  يف  الذي  الشخص 

ورئتاه غري سليمتني بسبب التدخني.

ممّا  لكل  الصحيحة  اإلجابة  رمز  حول  دائرة  أضع   6
يأيت:

1(     املعدة.
2(     املرشوبات الغازية.

3(        قلة النوم.
4(     الزبدة.

د

ـهُ  نِعُ أُقْ يْفَ سَ ، كَ ةِ سَ رَ دْ مَ هِ إِلى الْ هابـِ بْلَ ذَ هُ قَ لُ فُطورَ تَناوَ دُ ال يَ مَ : أَحْ يرٌ ناقِـدٌ تَفكْ  4
هِ؟ لِ فُطورِ بِتَناوُ

؟ لِماذا؟ يَّةٌ حِّ كِلَةٌ صِ شْ هِ مُ يْ دَ يْنِ لَ صَ خْ : أَيُّ الشَّ عُ قَّ أَتَوَ  5

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ ةِ لِكُ حيحَ ةِ الصَّ ِجابَ زِ اإلْ مْ لَ رَ وْ ةً حَ عُ دائِرَ أَضَ  6

: مُ الطَّعامَ ضُ هْ تِيَةِ يَ ضاءِ اآلْ َعْ دُ األْ أَحَ  (1
   . ةُ دَ عِ مَ الْ جـ   . لْبُ قَ الْ ب   . ماغُ الدِّ أ 

يًّا: حِّ ذاءً صِ دُّ غِ عَ تِيَةِ ال يُ دُ اآلْ أَحَ  (2
         . ةُ يَّ غازِ روباتُ الْ شْ مَ الْ جـ   . بانُ َلْ األْ ب   . واكِهُ فَ الْ أ 

نْ نَشاطي: لِّلُ مِ قَ تِيَةِ يُ دُ اآلْ أَحَ  (3
. يُّ حِّ غِذاءُ الصِّ الْ جـ   . ةِ ياضَ ةُ الرِّ سَ مارَ مُ ب   . مِ ةُ النَّوْ قِلَّ أ 

: لِهِِ ناوُ نْدَ تَ ثَرَ عِ ةِ أَكْ ني بِالطّاقَ دُّ مُ تِيَةِ يَ ةِ اآلْ يَ ذِ َغْ أَيُّ األْ  (4
. ليبُ الْحَ جـ   . ةُ بْدَ الزُّ ب   . احُ التُّفّ أ 
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أصمم برنامًجا رياضيًّا يوميًّا   

اهلدف : يتعرف األوقات املناسبة ملامرسة رياضته املفضلة.   

إرشادات األمن والسالمة:   

ههم إىل طلب  ر الطلبة عند استخدام املقص، ووجِّ حذِّ
املساعدة كلام لزم األمر.

املواد واألدوات :   

بطاقات  الطلبة،  لدى  مفضلة  رياضية  أللعاب  صور 
ملونة، مقص.

اطلب إىل الطلبة إلصاق الصور عىل البطاقات امللونة،   1
مع رضورة حتذيرهم عند استخدامهم املقص.  

ههـم إىل رضورة التعـاون يف ما بينهم؛ لتصميم  2 وجِّ

ز  اجلـدول، وإمتـام املهمـة يف الوقـت املحـدد، عزِّ
. إنجازهم 

لوحة  عىل  اجلدول  تثبيت  يف  ساعدهم  أتواصل:   3

إعالنات املدرسة حتت عنوان: )نحن الرياضيون(.

تقويم األداء

اسم الطالب
املهام

4321

يستخدم سجل التقدير اآليت؛ لتقويم أداء الطلبة: 
أداة التقويم : سلم التقدير العددي.                                              

تقويم األداء

َتْقوُمي اْألَداِء
يًّا مِ وْ يًّا يَ ياضِ ا رِ جً نامَ رْ مُ بَ مِّ أُصَ

. ةِ نْدَ الْحاجَ لّمي عِ عَ تَعينُ بِمُ أَسْ ، وَ صِّ قَ مِ دامِ الْ تِخْ نْدَ اسْ رُ عِ ذَ : أَحْ ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ إِرْ

َدَواتُ  األْ وادُّ وَ الْمَ
 . صٌّ قَ ، مِ قٌ ، الصِ نَةٌ لَوَّ مَالئي، بِطاقاتٌ مُ لُها أَنا وزُ يَّةٍ أُفَضِّ َلْعابٍ رياضِ رٌ ألِ وَ صُ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
ةِ  ياضَ مَ الرِّ ةٍ اسْ لِّ صورَ تَ كُ تُبُ تًحْ أَكْ ةِ وَ نَ لَوَّ مُ الْ بِطاقاتِ  الْ لى  رَ عَ وَ قُ الصُّ أُلْصِ  1

ةِ فيها. رَ الظّاهِ

 ، ةٍ ياضَ لِّ رِ ةِ كُ سَ مارَ ةً لِمُ حَ تَرَ قْ ا مُ قاتً بَيِّنُ أَوْ الً يُ وَ دْ مَالئي جَ عَ زُ نِ مَ مُ بِالتَّعاوُ مِّ أُصَ  2
. لِ وَ دْ بِ في الْجَ ناسِ مُ كانِها الْ بِطاقاتِ في مَ قُ الْ ثُمَّ أُلْصِ

لِ  وَ دْ الْجَ ميمُ  تَعْ كِنِ  مْ مُ الْ نَ  مِ وَ  . لِ وَ دْ الْجَ بِتَنْفيذِ  الئي  مَ زُ وَ أَنا  مُ  تَزِ أَلْ  : لُ أَتَواصَ  3
.( يّونَ ياضِ نُ الرِّ : (نَحْ نْوانِ تَ عُ ةِ تَحْ سَ رَ دْ مَ الناتِ الْ ةِ إِعْ حَ وْ لى لَ عَ
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املهام:
يتواصل مع زمالئه بشكل فعال.  :1

يعمل بروح الفريق.  :2
يتقن مهارة تنظيم الوقت.  :3

ينهي املهمة  يف الوقت املحدد.  :4

العالمات: 
ذ أربع مهام مهامت بطريقة صحيحة. ُينفِّ  :4

ذ ثالث مهامت بطريقة صحيحة. ُينفِّ  :3
ذ مهامت بطريقة صحيحة. ُينفِّ  :2

ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1
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مصفوفة النتاجات
الصوت والضوء  

املجال نتاجات التعلم للصف األول نتاجات التعلم للصف الثاين
نتاجات التعلم للصفوف 

الالحقة
 يتعاون مع أفراد جمموعته بفاعلية.

 يظهر فهاًم للطرائق التي يسهم العلم 
من خالهلا بفهم العلم الطبيعي 

وطريقة عمله.

 يتعاون مع زمالئه يف تطبيق قواعد 
األمن والسالمة.

 يتعاون مع زمالئه يف أثناء العمل 
اجلامعي.

طبيعة العلم والتكنولوجيا

منهجية البحث العلمي

 يوضح أن املهندسني يستخدمون  يربط بني التصميم واألنظمة.
عمليات حلل املشكالت التي 

تواجههم.

  يستنتج أن املهندس يستخدم 
عمليات ليحل املشكالت التي 

تواجهه.

طبيعة العلم والتكنولوجيا

حمور العالقة بني العلوم 
والرياضيات واهلندسة

 يوضح مفهوم الطاقة واحلرارة.
 حيدد مصادر الطاقة مثل:  اهلواء 

واملاء.

 تعّرف موارد الطاقة املختلفة .
تعّرف استخدامات الطاقة.

 يتعرف أن الشمس والغذاء 
مصادر للطاقة.

العلم والتكنولوجيا 
والنشاط البرشي.

حمور موارد الطاقة
 حيدد دور الفرد يف املجتمع املحيل 

وتأثريه عىل العامل من حوله.
 تعزيز مفهوم املسؤولية واملسامهة 

الفاعلة يف املنزل، املدرسة 
واملجتمع.

  يستنتج وجود اختالفات يف 
بعض الصفات الشخصية بينه 

وبني أقرانه.

العلم والتكنولوجيا 
والنشاط البرشي.

حمور: االعتامد املتبادل 
والتعايش العاملي

 يستخدم األدوات واملواد للتعامل 
مع التكنولوجيا واألمور احلياتية.

  يستخدم األدوات واملواد يف  يسجل املالحظات واملشاهدات.
صنع أشياء بسيطة.

عادات العقل

التحكم اليدوي واملالحظة
 يستنتج  العالقة بني الصوت 

واهتزاز اجلسم.
 يستنتج أمهية الضوء.

 يستنتج  مصادر الضوء.

العلوم الفيزيائية

املوجات : الضوء والصوت
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املفاهيم مؤرشات األداء لكل درسالدروس
واملصطلحات

عدد 
عناوين األنشطة املرفقةاحلصص

الدرس األول:
الصوت 

وخصائصه

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
  يطبق مع زمالئه قواعد األمن والسالمة عند استخدام أدوات العلم.

  يتواصل مع زمالئه بنتائج جتاربه.
  يفرس سبب احلصول عىل نفس النتائج إذا أعيد تنفيذ  نفس االستقصاء.

  جمال العلم والتكنولوجيا والنشاط البرشي
بالنفس واإلبداع  الفضول والتعاون والثقة  التعلم مثل  يطور عادات    

واحلامس واملثابرة واخليال وردود األفعال املناسبة.
  يذكر بعض موارد الطاقة مثل الصوت.

  يذكر بعض استخدامات الطاقة يف أنشطة احلياة اليومية.
أشكال  من  هي  الصوت  أن  عىل  ليستدل  بسيطة  علمية  جتارب  ينفذ    

الطاقة. 
حمور عادات العقل 

  يسجل املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة.
يعطي أمثلة عىل دور العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يف    

احلياة العملية
جمال العلوم الفيزيائية

يبني نموذًجا فرس نشوء الصوت عن طريق اهتزاز األجسام وأعمدة    
اهلواء.

  يصنّف  األصوات إىل: ) مرتفع أو منخفض، رفيع أو خشن(.
األذن  طبلة  مثل   ( هيتز  الذي  واجلسم  الصوت  بني  العالقة  يستنتج    

واألحبال الصوتية(.

 Voice الصوت 

الحنجرة  
Larynx

الصوتي  الحبل   
Vocal cord

Vibration اهتزاز

  أصنع آلتي املوسيقية 3
لتصدر صوًتا.

  نشاط منزيل: لعبة 
حارس مفاتيح املنزل

الدرس الثاين:
الضوء 

ومصادره

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
  يطبق مع زمالئه قواعد األمن والسالمة عند استخدام أدوات العلم.

  يتواصل مع زمالئه بنتائج جتاربه.
  يفرس سبب احلصول عىل نفس النتائج إذا أعيد تنفيذ  نفس االستقصاء.

  يطبق خطوات عملية يف تصميم نامذج أو حلول ملشكلة.
  يقّيم نواحي القوة والضعف يف التصميم الذي أنتجه.

جمال العلم والتكنولوجيا والنشاط البرشي
  يذكر بعض موارد الطاقة مثل الشمس.

  يذكر بعض استخدامات الطاقة يف أنشطة احلياة اليومية.
  ينفذ جتارب علمية بسيطة ليستدل عىل أن الضوء هي من أشكال الطاقة. 

حمور عادات العقل 
  يسجل املالحظات واملشاهدات بطريقة وصفية دقيقة. 

يعطي أمثلة عىل دور العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يف    
احلياة العملية.     

جمال العلوم الفيزيائية
  يوضح أمهية الضوء بشكل عام وللرؤية بشكل خاص.

  يصنف مصادر الضوء إىل طبيعية وصناعية وتسمية أمثلة لكل منها.
  يميز بني األجسام الشفافة واألجسام املعتمة.

  يذكر أمثلة لكل من األجسام الشفافة واألجسام املعتمة.

Light الضوء 

مصدر طبيعي  
 Natural Source

مصدر صناعي 
Artificial Source 

جسم شفاف 
  Transpnt Object

جسم معتم  
   Opaque Object

نشاط)1(:3
  أمهية الضوء.

نشاط)2(:
 أتعرف أنواع األجسام 
وفًقا ملرور الضوء من 

خالهلا.

 نشاط منزيل: املهندس 
الصغري )تصميم 

نموذج منزل(
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نظرة عامة إىل الوحدة   

الوحدة؛  بداية  الصورة  إىل  النظر  الطلبة  إىل  اطلب 
الستثارة تفكريهم، وتوقع ما ستعرضه من دروس. 

 تقويم املعرفة السابقة
قبل عرض حمتوى الوحدة، صمم بالتعاون مع الطلبة 
جدول التعلم بعنوان: » الصوت والضوء« مستخدًما 
لوًحا كرتونيًّا، ثم ثبته عىل احلائط. اطرح عىل الطلبة 
األسئلة اآلتية عن طريق استخدام العصف الذهني: 

ما أمهية الضوء يف حياتنا؟   

اإلجابة املحتملة:  رؤية األشياء.

 ما األصوات التي سمعتها بأذنك منذ الصباح ؟ 

اإلجابات املحتملة: صوت سيارات، صوت أمي وأيب، 
امللكي  السالم  صوت  العصافري،  صوت  املنبه،  صوت 

والنشيد الوطني،  صوت زمييل.
جدول  يف  نعرف؟(  )ماذا  عمود  يف  اإلجابات  ل  سجِّ

التعلم، واكتبه عىل اللوح.  

الصوت والضوء

ماذا تعلمنا؟ماذا نريد ان نعرف؟ماذا نعرف؟

أسمع األصوات 
بأذين وأرى بعيني. 

كيف ينشأ الصوت؟

هناك أصوات 
مرحية، وأخرى 

مزعجة.

ما خصائص 
الصوت؟

الضوء األسايس 
واملهم هو ضوء 

الشمس. 
ما مصادر الضوء؟

أستطيع رؤية 
األشياء يف النهار.

أي األجسام ينفذ منها 
الضوء؟

مُتثِّل اإلجابات يف اجلدول  بعض إجابات الطلبة امُلحتَملة.

الوحدة
الصــــوت والضـــوء                 

55

الفكرة العامة

للصوت والضوء أهمية كبيرة في حياتنا. ْوُء ْوُت والضَّ ْوُءالصَّ ْوُت والضَّ الصَّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

5اْلَوْحَدُة

ياتِنا. ةٌ في حَ بيرَ يَّةٌ كَ مِّ ءِ أَهَ وْ الضَّ تِ وَ وْ لِلصَّ

25

مالحظات.
 ............................................................................................................  

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

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

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

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

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

 .............................................................................................................
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الفكرة األساسية والتفاصيل :
التنظيمي  باملخطط  الطلبة  د  زوِّ الوحدة  انتهاء  بعد 
حمتوى  من  أمثلة  لكتابة  القراءة؛  بمهارة  اخلاص 

الوحدة، كام يف املثال اآليت:

الفكرة  هي  األساسية  الفكرة  أن  للطلبة  ح  وضِّ
وتعطي  الدرس.  قراءة  أثناء  يف  أمهية  األكثر 
الفكرة  عن  املعلومات  من  مزيًدا  التفاصيل 
األساسية. ساعد الطلبة عىل كتابة تفاصيل تدعم 

الفكرة األساسية يف الدرس. 

مهارة القراءة 

أتهيَّأ

الكتاب، وناقشهم يف األصوات واألضواء  النظر إىل الصورة يف  الطلبة  اطلب إىل 
فيها، ثم اسأل:  

  ماذا تشاهد يف الصورة؟ 
إجابات املحتملة :مدينة األلعاب، مالهي.

 ما األصوات التي من املمكن أن تسمعها لو كنت يف مدينة األلعاب؟
إجابات حُمتَملة:أصوات الناس، صوت أغاٍن من اللعبة، أصوات األلعاب أثناء حتركها.

 هل تفتح مدينة األلعاب أبواهبا يف الليل؟ كيف نستطيع الرؤية يف الليل؟ 
اإلجابات امُلحتَملة: نعم، تكون مضاءة، أضواء عىل األلعاب، أعمدة مضاءة. 

أخـرب الطلبة أهنـم يترصفون مثل العلـامء عندما يقدمـون املالحظات، ويطرحون األسـئلة 
ويبحثـون؛ ملعرفـة مزيـد مـن املعلومات عـن الصـوت والضـوء. امنح الطلبـة وقًتـا كافًيا 
لإلجابـة عـن األسـئلة املطروحـة عىل شـكل جمموعـات؛ ومـن ثـم اسـتمع إىل إجاباهتم، 

فيها. وناقشـهم 

الوحدة،  دروس  عناوين  الطلبة  أمام  اعرض   
وناقشهم يف ما يعرفونه عن حمتويات الوحدة من 
دروس لتحديد أي مفاهيم غري صحيحة ملعاجلتها 

يف أثناء سري الوحدة.
من  مزيًدا  سيتعلمون  أهنم  للطلبة  ح  وضِّ  
دراسة  أثناء  يف  ومعانيها  واملصطلحات  املفاهيم 
هذه  وسيستخدمون  العلمية.  املوضوعات 
التي  األسئلة  إجابة  يف  واملصطلحات  املفاهيم 

سرتد يف الوحدة.
ع الطلبة يف أثناء دراسة الوحدة عىل استخدام   شجِّ
هناية  يف  الوارد  واملصطلحات  املفاهيم  مرسد 

كتاب الطالب؛ لتعرف املعاين.

نظرة عامة إلى دورس الوحدة

. هُ صائِصُ خَ تُ وَ وْ : الصَّ لُ َوَّ سُ األْ رْ الدَّ

. هُ صادِرُ مَ ءُ وَ ـوْ سُ الثّاني: الضَّ رْ الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

ُ أَتََھیَّأ

 ما الَّذي یَراهُ َویَْسَمُعھُ زائُِر َمدینَِة اْألَْلعاِب؟ 
26

ينشأ الصوت عن اهتزاز األجسام.

الرضبالنفخ
النقر
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اسم الطالب
املهام

4321

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء. 
 يستخدم سلم التقديراآليت؛ لتقويم أداء الطلبة.                                               

اهتزاز  عند  الصوت  ينشأ  كيف  يستقيص  اهلدف: 
األجسام.

املواد واألدوات:
كاٍف،  بوقت  النشاط  بدء  قبل  واألدوات  املواد  وفِّر 
وهي: مطرقة، مسطرة بالستيكية، طاولة، شوكة رنانة.

إرشادات األمن والسالمة:
سقوطها  وعدم  بحذر،  املطرقة  استخدام  عىل  احرص   -
الرنانة  الشوكة  استخدام  عند  واحلذر  األقدام.  عىل 
األذن. ورضورة غسل  من  كبري  بشكل  تقريبها  وعدم 

أيدهيم بعد االنتهاء من النشاط .
خطوات العمل:

م الطلبة إىل جمموعات، واطلب إليهم  قسِّ أجرب:   1
الرجوع إىل كتاب األنشطة والتامرين، واترك املجال 
اخلاصة،  مسطرته  الستخدام  طالب؛  كل  أمام 
وتثبيت طرف املسطرة عىل الطاولة بيده، والضغط 

عىل طرفها احلر باليد األخرى لألسفل.
2 أالحظ: اطلب إىل الطلبة ترك الطرف املضغوط، ثم    

اسأل: ماذا حيدث للمسطرة عند ترك طرفها احلر؟ 
إجابة حمتملة: هتتز.

حمتملة:  إجابة  املسطرة؟  أهتزاز  عن  ينتج  ماذا 
صوت.

رضب  املجموعة  أفراد  احد  اىل  اطلب  أجرب:    3  
املطرقة بالشوكة الرنانة، وتقريب الشوكة الرنانة 

من األذن، ثم اسأل: هل تسمع صوًتا؟
إجابة حمتملة: نعم.

حيدث،  ما  وصف  عىل  الطلبة  شجع  أستنتج:    4
واطلب إليهم أن يستنتجوا كيف ينشأ الصوت؟  

إجابة حمتملة : ينشأ عن اهتزاز االجسام.
األخرى  الطرائق  يف  التفكري  عىل  الطلبة   ع  شجِّ
يف  )النفخ  املثال  سبيل  فعىل  صوًتا؛  تنتج  التي 
للطلبة  ومتنوعة  خمتلفة  مواد  وفِّر  الصافرة(. 
النتائج  بني  املقارنة  إليهم  واطلب  ليختربوها، 

التي توصلوا إليها )ضمن جمموعاهتم(.
مهارة العلم

»االستنتاج«  العلم  مهارة  قراءة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ
متكنهم  مهارة  أهنا  هلم  ح  ووضِّ الطالب،  كتاب  يف 
إىل  الطلبة  انتباه  ه  وجِّ ثم  احلقائق،  إىل  الوصول  من 
التمرين اخلاص هبذه املهارة يف كتاب التامرين. يتبع 
التمرين متارين متنوعة ختدم مواضيع الوحدة.  هذا 

وللحصول عىل اإلجابات؛ انظر هناية هذا الدليل.

الزمن  15 دقيقة

الزمن: 15 دقيقة.      تقومي نشاط  )أستكشف(

لِّمي. عَ ةِ مُ دَ ساعَ ةَ بِمُ قَ طْرَ مِ مُ الْ دِ تَخْ : أَسْ ةِ المَ نِ وَ السَّ َمْ شاداتُ األْ إِرْ

                  : لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
تيكِيَّةِ  بِالسْ ةِ الْ طَرَ سْ مِ فَ الْ بِّتُ طَرَ : أُثَ بُ رِّ أُجَ  1  

فِها  لى طَرَ طُ عَ غَ أَضْ ةِ بِيَدي، وَ لَ لى الطّاوِ عَ
.ر ُخْ لِ بِيَدي األْ فَ َسْ رِّ إِلى األْ الْحُ

تيكِيَّةِ  بِالسْ ةِ الْ طَرَ سْ ثُ لِلْمِ دُ ظُ ما يَحْ 2  أُالحِ  
 ، لِ فَ َسْ غوطِ لِألْ ضْ فِها الْمَ كِ طَرْ نْدَ تَرْ عِ

ظاتي. لُ مُالحَ جِّ أُسَ وَ

ةِ  قَ طْرَ مِ ةَ بِالْ نانَ ةَ الرَّ كَ وْ بُ الشَّ رِ : أَضْ بُ رِّ أُجَ  3
تًا؟ وْ عُ صَ مَ لْ أَسْ ني، هَ نْ أُذُ ةَ مِ كَ وْ بُ الشَّ ، ثُمَّ أُقَرِّ فْقٍ بِرِ

؟ تُ وْ أُ الصَّ نْشَ يْفَ يَ : كَ تَنْتِجُ أَسْ  4

َمھاَرةُ اْلِعْلِم

. يَّنَةٍ عَ ةٍ مُ دُ إِلى نَتيجَ رْ فَ لُ فيها الْ صَّ تَوَ لِيَّةٌ يَ قْ ةٌ عَ هارَ : مَ تِنْتاجُ سْ ِ االْ

ْوُت؟ َكْیَف یَْنَشأُ الصَّ

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

ةٌ قَ طْرَ مِ

تيكِيَّةٌ ةٌ بِالسْ طَرَ سْ مِ

ةٌ لَ انَةٌطاوِ نّ ةٌ رَ كَ وْ شَ
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املهامت )مؤرشات األداء(:
يتواصل مع زمالئه  بشكل مالئم.  :1

يتبع خطوات النشاط بدقة.  :2
يستخدم األدوات بشكل صحيح.  :3

يستنتج كيف ينتج الصوت.  :4

العالمات: 
ينفذ 4 مهامت بطريقة صحيحة.  :4
ينفذ 3 مهامت بطريقة صحيحة.  :3
ينفذ  مهمتني بطريقة صحيحة.  :2

:ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1

29



تقويم المعرفة السابقة    
يف هذا الدرس جيب أن تراعي الطلبة الذين يعانون 
استخدام  عىل  عهم  شجِّ السمع،  يف  صعوبات 
عن  الناجتة  باالهتزازات  للشعور  اللمس؛  حاسة 

األجسام.

 البدء باستخدام العصف الذهني
للكشف عام لدى الطلبة من معارف سابقة حول 

الصوت وخصائصه، ثم اسأل:
  ما العضو الذي نستخدمه لسامع الصوت؟

     إجابة محتملة: األذن.
  اذكر بعض األصوات التي سمعتها اليوم؟

     اإلجابات المحتملة : جرس المدرسة، المنبه .
  أذكر أصواًتا نستفيد منها؟

     إجابات محتملة : صوت المنبه لالستيقاظ، صوت جرس 
المنزل عند قدوم زائر .

ل ما لدهيم من معارف يف جدول التعلم. سجِّ

 البدء بعرض عملي  
اطلب إلى الطلبة أن يجلسوا بهدوء دقيقة واحدة، 
وإغالق عيونهم، وأن ينصتوا إلى أي صوت قد 

يسمعونه، ثم اسألهم:
  ما األصوات التي سمعتموها؟

الحائط،  ساعة  العصافير،  صوت  محتملة:  إجابات    
المروحة، األصوات الصادرة عن الغرف المجاورة...  

تصدر  أن  فيمكنك  ا  جدًّ ساكنًا  المكان  كان  إذا   
أصواًتا مثل فتح الباب...

ع الطلبة على اإلنصات بانتباه إلى األصوات   شجِّ
التي تحيط بهم

الصوت وخصائصه الدرس 11

؟ تُ وْ أُ الصَّ نْشَ يْفَ يَ كَ
عُ  مَ نَسْ نُ  نَحْ فَ ياتِنا؛  ةٌ في حَ بيرَ كَ يَّةٌ  مِّ أَهَ تِ  وْ لِلصَّ

يْنا. نَ ساطَةِ أُذُ ةً بِوَ عَ تَنَوِّ ا مُ واتً أَصْ

ا  هابً مِ ذَ سْ ةِ الْجِ كَ رَ ةَ حَ تُ Voice نَتيجَ وْ أُ الصَّ نْشَ يَ
Vibration؛  ا  تِزازً اهْ ةُ  كَ رَ الْحَ هِ  عى هذِ تُدْ وَ ا،  إِيابً وَ
تَزُّ  هْ يَ هُ  إِنَّ فَ ثَالً  مَ الْعودِ  ةِ  آلَ دودٍ في  شْ مَ رٍ  تَ وَ رِ  قْ نَ نْدَ  عِ فَ
ا،  تً ـوْ رُ صَ ـدِ يُصْ ـلَ فَ ـفَ إِلى أَسْ لى وَ كُ إِلى أَعْ رَّ تَحَ يَ وَ
ـةَ  تُ نَتيجَ وْ رُ الصَّ دُ ـةِ النّايِ يَصْ خِ ِفي آلَ دَ النَّفْ نـْ عِ وَ

. واءِ هَ تِزازِ الْ اهْ

1 ْرُس ْرُسالدَّ ْوُت َوَخصائُِصُهالدَّ ْوُت َوَخصائُِصُهالصَّ الصَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

تِزازِ  اهْ نِ  عَ تُ  وْ الصَّ أُ  نْشَ يَ
واتُ  َصْ تَلِفُ األْ ْ ختَ ، وَ سامِ َجْ األْ

ها. رِ دَ صْ تِالفِ مَ بِاخْ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

   Voice ْوُت الصَّ

Larynx ُاْلَحْنَجَرة

Vocal Cord ُّْوتِي اْلَحْبُل الصَّ

Vibration ةَ اِْھتِزاٌز نَتيجَ تَ  وْ الصَّ عُ  مَ نسْ
 . نِ ُذُ ةِ األْ بْلَ شاءِ طَ تِزازِ غِ اهْ

تُ  وْ أُ الصَّ نْشَ يْفَ يَ : كَ قُ قَّ أَتَحَ  
؟ يَّةِ ةِ الطُّبولِ الْموسيقِ في آلَ
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تقديم الدرستقديم الدرس أوًل 

 المناقشة
بعد قراءة أحد الطلبة الفكرة الرئيسة قراءة جهرية، اطلب 
خمتلفة  بطرائق  احلصة  داخل  أصوات  إصدار  الطلبة  إىل 

مثل: القفز، التصفيق، الرضب عىل الدرج، ثم اسأل:
  كيف نتج الصوت؟ إجابات محتملة: نتيجة الحركة، 

بسبب حركة اليدين أو القدمين ذهاًبا وإياًبا.
 استخدام الصور واألشكال  

وجه أنظار الطلبة إىل الصور يف صفحة )28 (، ثم اسأل:
  هل من الممكن سماع آلة الطبول دون الطرق 

عليها؟ إجابه محتملة: ال.
  كيف من الممكن سماع صوت لها؟ إجابات محتملة: عند الطرق عليها، عند 

الضرب، عندما تهتز.
   ما الذي يهتز داخل األذن عندما تسمع صوًتا؟ إجابه محتملة: اهتزاز غشاء طبلة األذن.

ح هلم أن حركة اجلسم ذهاًبا وإياًبا هو الذي يسبب الصوت استمع إىل إجابات الطلبة، ووضِّ

التدريس التدريس    ثانيًا 

 أحتقَّق: تهتز عند الطرق عليها.
القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة      

القضايا األخالقية ) االحرتام (: بنيِّ للطلبة أن الشخص األصم هو شخص غري قادر عىل   *
السمع كليًّا أو جزئيًّا، وقد يكون ذلك َخلقيًّا أو مكتسًبا يف أي وقت من عمره،  وأنه إنسان 
ح هلم أن احرتامهم أحد  التذكر والتخيل والكالم والعمل، ووضِّ القدرة عىل  عادي عنده 

القيم احلميدة التي جيب أن يتمتع هبا اإلنسان. 
املهارات احلياتية ) ذوقيات التعامل مع الصم(:  بنيِّ للطلبة أن أغلب الصم يقرؤون حركة الشفاه،   *

وعند التواصل معهم جيب أن يكون كالمهم )أي الطلبة( واضًحا، والتحدث إليهم ببطء.
توضيح مفاهيم الدرس  

ح للطلبة كيفية نشوء الصوت بطرائق خمتلفة. الصوت Voice : وضِّ
ه الطلبة إىل وضع كل مفهوم  ح للطلبة مفهوم االهتزاز بطريقة عملية. وجِّ اهتزاز Vibration  : وضِّ

من املفاهيم يف مجلة، ثم استمع إىل إجاباهتم، ثم اكتبها عىل اللوح. 
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؟ نْسانُ ِ لَّمُ اإلْ تَكَ ما يَ نْدَ تُ عِ وْ أُ الصَّ نْشَ يْفَ يَ : كَ قُ قَّ  أَتَحَ

لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
ةِ،  دَ نْضَ مِ لى الْ تَرينِ عَ بولِسْ ةَ الْ عُ قِطْعَ أضَ  1

. لِ كْ ما في الشَّ ساميرَ كَ يْها مَ لَ بِّتُ عَ أُثَ وَ
ا. يِّدً ا جَ دودً شْ يْثُ يَكونُ مَ طّاطِيٍّ بِحَ باطٍ مَ يْنِ بِرِ تَقابِلَ نِ مُ يْ مارَ سْ لَّ مِ بِطُ كُ أَرْ  2

ا وإيابًا. فْقٍ ذهابً طّاطِيَّةِ بِرِ مَ بِطَةِ الْ َرْ لى األْ شبِ عَ كُ عودَ الْخَ رِّ : أُحَ بُ رِّ أُجَ  3

نْها؟ تَجَ عَ ، ماذا نَ طّاطِيَّةِ مَ بِطَةِ الْ َرْ ةَ األْ كَ رَ ظُ حَ أُالحِ  4

قُ  أُلْصِ ثُمَّ  ها،  ضِ بَعْ بِجانِبِ  ةً  تَراصَّ مُ اتِ  الْماصّ عُ  أَضَ  5

 ، لِ فَ َسْ األْ لى وَ َعْ نَ األْ قٍ مِ ريطٍ الصِ دامِ شَ تِخْ بِاسْ اتِ  الْماصّ
. لِ كْ ما في الشَّ لٍ مائِلٍ كَ كْ ها بِشَ ثُمَّ أَقُصُّ

ةً  طيرَ كُ شَ سِ نْتُ أُمْ وْ كُ ما لَ يَّةَ كَ تي الْموسيقِ كُ آلَ سِ : أُمْ بُ رِّ أُجَ  6

. تَيَّ فَ ها بِشَ سَ مَ تَحاتِ دونَ أَنْ أَلْ فَ خُ في الْ ثُمَّ أَنْفُ
؟ ةٍ لِّ آلَ نْ كُ ةٌ مِ تَلِفَ خْ واتٌ مُ أُ أَصْ نْشَ يْفَ تَ : كَ تَنْتِجُ أَسْ  7

تًا. وْ رَ صَ دِ ةَ لِتُصْ يَّ نَعُ  آلَتي الْموسيقِ أَصْ َنشاٌط

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

؟ نْسانِ ِ نْدَ اإلْ تُ عِ وْ أُ الصَّ نْشَ يْفَ يَ كَ
رُ  عُ أَشْ يت  رَ نْجَ حَ ىل  عَ بِلُطْفٍ  طُ  غَ أَضْ ما  نْدَ عِ
ةُ  رَ نْجَ الْحَ تَوي  ْ حتَ  . المِ الْكَ ناءَ  أَثْ ْتَزُّ  هيَ يْئًا  شَ أَنَّ 
لٌّ  كُ ى  مّ يُسَ  ِ كيبَنيْ تَرْ ىل  عَ لِها  داخِ يف   Larynx

.Vocal cord َّ يتِ وْ بْلَ الصَّ ام الْحَ نْهُ مِ

تِيَّيْنِ وْ يْنِ الصَّ بْلَ تِزازِ الْحَ نِ اهْ تُ عَ وْ أُ الصَّ نْشَ يَ

عودٌ  ، وَ طّاطِيَّةٌ بِطَةٌ مَ أَرْ ، وَ ساميرُ مَ ، وَ تَرينِ بولِسْ نَ الْ ةٌ مِ عَ بَّ رَ ةٌ مُ قِطْعَ

. صٌّ قَ مِ ، وَ قٌ ريطٌ الصِ شَ ، وَ صيرِ عَ اتِ الْ نْ ماصّ ١٠ مِ ، وَ بِيٌّ شَ خَ
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 أحتقَّق: ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز األحبال الصوتية.

توضيح مفاهيم الدرس  
ثم  اللوح،  عىل  املفردات  اكتب   :  Vocal cord الصوتي  الحبل 
إىل  أسئلة  ووجه  مرتفع،  بصوت  القراءة  الطلبة  إىل  اطلب 
الصوتية؛  األحبال  أمهية  عن  بدورهم  ليتحدثوا  الطلبة؛ 
التحكم  طريق  عن  بالصوت  التحكم  يمكننا  أنه  موضًحا 

.Larynx باهتزاز هذه األحبال داخل الحنجرة

كيف ينشأ الصوت عند اإلنسان؟
استخدام الصور واألشكال   

اطلب إلى الطلبة النظر الى الصورة في صفحة )29(، واسأل: 
حمتملة:أشاهد  إجابات  الصورة؟  يف  تشاهد  ماذا    

شخًصا يتحدث، وولًدا يغني.
مناقشة   

اطلب إلى الطلبة وضع أصابعهم على الحنجرة دون 
التحدث. ثم اسأل: 

  هل تشعرون باهتزاز؟ إجابة حمتملة:  ال.
اطلب إلى كل طالب التحدث إلى زميله، ثم اسأل:

   هل تشعرون باهتزاز اآلن؟ إجابة حمتملة:  نعم.
   ما الذي هيتز داخل احلنجرة؟ إجابة حمتملة:  أحبال صوتية.

ورقة  عليهم  ع  وزِّ ثم  ثنائية،  جمموعات  إىل  الطلبة  م  قسِّ
ههم إىل احلل فرادى،  العمل )1( املوجودة يف امللحق، ووجِّ
كل  تعرض  ثم  مًعا.  احلل  ناقش  ثم  كافًيا،  وقًتا  وامنحهم 

جمموعة إجاباهتا، وتناقشها مع املجموعات األخرى.

(1(ورقة العمل اهلدف: يصدر أصواًتا بطرائق خمتلفة.                      
املواد واألدوات: وفِّر للطلبة املواد قبل بدء النشاط بوقت كاٍف، وهي: قطعة من البولسرتين، 

مسامري، أربطة مطاطية، عود خشبي، 10 من ماصات العصري ، رشيط الصق، مقص
خطوات العمل:

وجمموعة  البولسرتين،  من  قطعة  جمموعة  ع عىل كل  ووزِّ جمموعات،  إىل  الطلبة  م  قسِّ  1

مسامري، وجمموعة أربطة.  
خطني  شكل  املسامريعىل  يضع  بحيث  املسامري؛  بتثبيت  جمموعة  كل  من  طالًبا  كلف   2

متوازيني، واطلب إليهم استخدام أكواب إشارة املرور؛ ملعرفة ما إذا كانت املجموعة 
بحاجة إىل مساعدة.

اطلب إىل كل جمموعة وضع رباط مطاطي بني كل مسامرين متقابلني؛ بحيث يكون   3

الرباط مشدوًدا . 
4  أجرب: اطلب إىل أحد أفراد املجموعة حتريك العود اخلشبي عىل األوتار، مع مراعاة 

اهلدوء أثناء العمل؛ لكي يستمع الطلبة إىل الصوت الناتج عن اهتزاز األربطة املطاطية.
التامرين  كتاب  يف  الطالب  استنتجه  ما  تدوين  من  وتأكد  الطلبة،  بني  :جتول  أالحظ   5

واألنشطة. إجابة حمتملة: صوت.
6  عنيِّ طالًبا من إحدى املجموعات ليمسك املاصات بعناية، بينام يستخدم طالب آخر 

الرشيط الالصق ويفضل أن تقص أنت املاصات بشكل مائل، مع احلذر الشديد عند 
استخدام املقص.

7 أالحظ:اطلب إىل أحد الطلبة أن يمسك املاصات مًعا، وينفخ دون أن تلمس املاصات 

أن  فتأكد  املاصات-  من  جمموعة  الطلبة  من  جمموعة  كل  استخدمت  حال  يف  شفتيه. 
ينفخ طالب واحد فقط يف كل جمموعة عرب املاصات؛ لغايات السالمة العامة.

8 أستنتج : إجابة حمتملة: ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز األوتار، وعند النفخ.

الزمن: 20 دقيقة. نشاط

اسم 
الطالب

املهام

4321

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء. 
 يستخدم سلم التقديراآليت؛ لتقويم أداء الطلبة.                                               

الزمن: 20 دقيقة.      تقومي نشاط  )أستكشف(

املهامت )مؤرشات 
األداء(:

1:اإلجابة عىل أسئلة 
النشاط مجيعها بدقة. 
2: يتبع خطوات النشاط 

بدقة. 
3:يتعاون مع أفراد 

املجموعة.
4: االلتزام بالوقت أثناء 

التنفيذ.
العالمات: 
ينفذ 4 مهامت بطريقة صحيحة.  :4
ينفذ 3 مهامت بطريقة صحيحة.  :3
ينفذ  مهمتني بطريقة صحيحة.  :2

:ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1

31



والصوت  املرتفع  الصوت  بني  )أي  األصوات  بني  هبا  نميز  خاصية  الصوت  شدة 
صوًتا  يولِّد  الصغري   واالهتزاز  مرتفًعا،  صوًتا  يولِّد  الكبري  االهتزاز  إن  حيث  املنخفض(؛ 

منخفًضا. 

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ

أخطاء شائعة   
أن  إاّل  أصواًتا،  تصدر  ال  كالعنكبوت  حيوانات  هناك  أن  األشخاص  بعض  يعتقد  قد 
األصوات ُتصنف إىل أصوات مسموعة، وأصوات غري مسموعة. واألذن البرشية يمكنها سامع 

األصوات التي يقع ترددها بني 16- 16000 ذبذبة يف الثانية.

ما خصائص الصوت؟
مناقشة  

ه إىل طلبتك  ختتلف األصوات باختالف مصدر الصوت، توجَّ
بالسؤالني اآلتيني :

  هل صويت يشبه صوت أحدكم؟ إجابة حمتملة:ال.
   هل صوت الطبل يشبه صوت العود؟ إجابة حمتملة:ال.
إىل  يعود  األصوات  اختالف  أن  مبينًا  الطلبة،  إجابات  ناقش 

اختالف مصدر الصوت )منشأ الصوت(.
العرض العملي   

ضع  الطاولة.  عىل  متامثلة  زجاجية  أوعية  ثالثة  ضع 
من   25% حوايل  يمتلئ  بحيث  كأس  كل  يف  املاء 
الزجاجة األوىل، وحوايل % 50 من الزجاجة الثانية، 
جانب  عىل  انقر  الثالثة.  الزجاجة  من   75% وحوايل 
كل كأس؛ لتوضيح إن كانت كل كأس تصدر صوًتا 

خمتلًفا. اسأل:
كل  يف  انخفاضه  أو  الصوت  ارتفاع  حيدد  الذي  ما    

كأس؟ إجابة حمتملة:كمية املاء يف كل كأس.
   ما الكأس التي حتدث أخفض صوٍت؟  إجابة حمتملة:الكأس 

التي حتتوي عىل أقل كمية من املاء.
    ما الكأس التي حتدث أعىل صوت؟  إجابة حمتملة:الكأس 

التي حتتوي عىل أكرب كمية من املاء.
غريها؟   عن  األصوات  بعض  اختالف  وراء  السبب  ما    

إجابات حمتملة:كمية املاء، قوة الرضب، نوع املادة.
ح هلم أن الصوت ينخفض كلام ابتعدنا  ناقش الطالب، ووضِّ

عن املصدر.
استخدام الصور واألشكال    

 ،)30( صفحة  يف  الصور  مالحظة  الطلبة  إىل  اطلب 
ثم اسأل:

  ما تشاهد يف الصور؟ إجابات حمتملة :هنر، شالل.
   أهيام حيدث اهتزاًزا كبرًيا؟ إجابة حمتملة:الشالل.

املاء؟إجابة  جريان  عند  أعىل  صوًتا  حيدث  أهيام   
حمتملة:الشالل.

مرتفعة  أصواًتا  هنالك  أن  إىل  وأرش  الطلبة،  إجابات  ناقش 
عن  ناجتة  منخفضة  وأصواًتا  الكبرية،  االهتزازات  عن  ناجتة 

االهتزازات الصغرية.

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة      

ح للطلبة أن التلوث الضوضائي هو املصطلح  وضِّ القضايا البيئية )التلوث الضوضائي(:    *
العلمي للضجيج، والتعرض املبارش لألصوات املرتفعة يرض حاسة السمع، وأن تأثريات 
وبصورة  بالتدريج  وإنام  واحدة،  دفعة  اإلنسان  هبا  يشعر  ال  السمع  حاسة  عىل  الضوضاء 

تراكمية، ومن األمثلة عليها: مضخامت األصوات، وأصوات األلعاب النارية. 
   حتظر القوانني يف األردن، ومنها قانونا السري والبيئة تركيب مثل هذه األجهزة يف السيارات، 

وتفرض عقوبات حمددة عىل املخالفني.

؟ تِ وْ صائِصُ الصَّ ما خَ

ثالً  . فَمَ َشياءِ لى األْ نُي عَ لّ دُ واتُ تَ َصْ ها؛ لِذا فَاألْ تِالفِ مَصادِرِ واتُ بِاخْ َصْ تَلِفُ األْ تَخْ
نِ  عَ ةٍ  بيرَ كَ تِزازاتٍ  اهْ نِ  عَ نْتُجُ  تَ تي  الَّ  ( عالِيَةَ (الْ ةَ  عَ فِ تَ رْ مُ الْ واتَ  َصْ األْ يِّزَ  أُمَ أَنْ  تطيعُ  أَسْ

ةٍ.  غيرَ تِزازاتٍ صَ نِ اهْ نْتُجُ عَ تي تً ةِ الَّ ضَ فِ نْخَ مُ واتِ الْ َصْ األْ

ا. عً فِ تَ رْ ا مُ تً وْ لِ صَ الّ ثُ ماءُ الشَّ دِ يُحْ

ا. ضً فِ نْخَ ا مُ تً وْ رِ صَ ثُ ماءُ النَّهْ دِ يُحْ
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ه رسالة حمبة إىل األرسة وجِّ
االهل األعزاء، ينبغي إظهار حب مساعدة األبناء يف أثناء تنفيذ النشاط؛ ملا له من أثر بارز 

يف ترسيخ ما قد اكتسبه الطالب من مفاهيم وخربات تعليمية خالل الدرس. 

لعبة حارس مفاتيح املنزل 

إليهم  واطلب  املنزل«،  مفاتيح  »حارس  لعبة  أصدقاؤك  أو  وعائلتك  أنت  العب 
اجللوس بشكل دائري مع وجود أحد االفراد مغطى العينني يف منتصف الدائرة، وأعطه 
مفاتيح املنزل...وبصمت يتسلل أحد األفراد ليأخذ املفاتيح هبدوء، ثم جيلس يف مكانه 
احلارس،  هو  الدائرة  منتصف  يف  جيلس  الذي  الشخص  للمفاتيح.  صوت  إصدار  مع 
وعليه أن ينصت  ويعرف مصدر الصوت، وحياول أن يمسك بالسارق الذي تلصص 

وأخذ املفاتيح. وإذا استطاع معرفة السارق جيري تبادل األدوار، وهكذا...  

لعبة حارس مفاتيح املنزلنشاط منزلي

مناقشة  
وأخرى  صغري،  لكلب  )صورة  الطلبة  عىل  صورتني  اعرض 

لكلب كبري(، ثم اسأل: 
   ماذا تشاهد يف الصورتني؟ إجابة حمتملة:أشاهد كلًبا 

صغرًيا، وكلًبا كبرًيا.
    هل صوت الكلب الصغريأرفع من صوت الكلب 

الكبري؟ إجابة حمتملة:نعم.
ليميزوا  الطلبة؛  إجابات  ناقش  أخرى،  أمثلة  أعِط 

األصوات الرفيعة عن الغليظة.

استخدام الصور واألشكال    
يف  الطالب  كتاب  يف  الصور  تأمل  إىل  الطلبة  ه  وجِّ

صفحة )31(، ثم اسأل:
   أهيام صوته أرفع: القطة أم الكلب؟ إجابة حمتملة:القطة.
ح للطلبة الفرق بني األصوات الغليظة والرفيعة، اذكر  وضِّ
عدًدا من األصوات  املختلفة، وصمم جدواًل عىل اللوح؛ 

لتصنيف هذه األصوات يف اجلدول.
أتامل الصورة :

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ها  نِّفُ أُصَ ، وَ تِ وْ صادِرِ الصَّ ةً بِمَ تُبُ قائِمَ أَكْ
. ليظَةٍ واتٍ غَ أَصْ ةٍ وَ فيعَ واتٍ رَ إِلى أَصْ

نْها  مِ ، وَ ليظَـةِ غَ ـواتِ الْ َصْ ـنِ األْ طَّةِ عَ قِ تُ الْ ـوْ نْهـا صَ مِ ، وَ ـةَ فيعَ ـواتَ الرَّ َصْ يِّـزُ األْ  أُمَ
. لْبِ كَ الْ تُ  ـوْ صَ

31

أصوات غليظة  أصوات رفيعة 
الرجلالمرأة

الحّفارةالطفل 
محرك الباصصوت سيارة اإلسعاف

ع الطلبة إىل جمموعات ثنائية، وقدم هلم ورقة العمل  وزِّ
الورقة،  حل  إىل  ووجههم  امللحق،  يف  املوجودة   )2(
مع  ناقشها  ثم  عليها.  اإلجابة  بعد  احلل  يف  وناقشهم 

املجموعات األخرى.

(2(ورقة العمل

قّسم الطلبة إلى مجموعتين

أنشطة عالجية   
حمتملة:  إجابة  املرأة؟  أم  الرجل  صوًتا:  أغلظ  أهيام   

صوت الرجل أغلظ.

أنشطة إثرائية 
األكرب؟  الكلب  من  أرفع  األصغر صوته  الكلب  ملاذا   
للكلب  الصوتية  األحبال  ألن  حمتملة:  إجابة 

األصغرأقرص.

تنويُع التدريس
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نْها  مِ نَيَّ  أُذُ ةِ  حَّ بِصِ رُّ  تَضُ وَ ها،  ماعُ سَ ني  جُ عِ زْ يُ  ( (العالِيَةِ ةِ  عَ فِ تَ رْ مُ الْ واتِ  َصْ األْ بَعْضُ 
. عِ ارِ رِ الشّ فْ واتُ آالتِ حَ أَصْ

؟ يْهِ نَ لى أُذُ لُ واقِياتٍ عَ جُ عُ الرَّ : لِماذا يَضَ قُ قَّ  أَتَحَ

32

مناقشة   
روا بأصوات يرتاحون لسامعها،  اطلب إىل الطلبة أن يفكِّ
تسمية  حتت  أدرجها  لسامعها.  يرتاحون  ال  وأخرى 
م جدواًل عىل  )أصوات مرحية، وأصوات مزعجة(. صمِّ

اللوح، ثم اسأل:

  سمِّ )اذكر( صوًتا ترتاح لسامعه ) أي أصواًتا مرحية(.
     إجابات حمتملة: صوت العصفور، صوت العود.

أصواًتا  )أي  لسامعه  ترتاح  ال  صوًتا  )اذكر(  سمِّ   
زامور  الرعد،  صوت  حمتملة:  إجابات  مزعجة(. 

السيارة، مكنسة الكهرباء.
استخدام الصور والشكال    

اطلب إىل الطلبة تأمل الصورة صفحة )32(، ثم اسأل: 
 ماذا تشاهد يف الصورة؟ إجابات حمتملة: أشاهد رجاًل 
الطائرة  يساعد  شخًصا  أرى  الطائرات،  حركة  ينظم 

عىل التحرك يف االجتاه الصحيح.
إجابات  مزعج؟  صوت  سامعك  عند  تفعل  ماذا    
حمتملة: إغالق األذنني باأليدي، وضع سدادات عىل 

األذنني، وضع واقيات األذنني.

أصوات مزعجةأصوات مريحة

 أحتقَّق: لحماية األذن من األصوات المرتفعة )العالية(. 

قّسم الطلبة إلى مجموعتين
أنشطة عالجية   

 صنِّف األصوات التالية إىل أصوات مرحية، وأصوات 
يف  األوالد  رصاخ  صوت  البلبل،  صفري  مزعجة: 
الكثرية،  وحركتهم  ولعبهم  وشجارهم  الساحة 

البيانو، اخلالط.
إجابة حمتملة: أصوات مرحية: صوت البلبل،   والبيانو. 
أصوات مزعجة: أصوات رصاخ األوالد يف الساحة 

ولعبهم وحركتهم الكثرية، اخلالط.

أنشطة إثرائية 
 ابحث عن املهن التي جيب أثناءها استخدام واقيات األذن.

تنويُع التدريس

امللحق،  يف  املوجودة   )3( العمل  ورقة  عليهم  ع  وزِّ ثم  ثنائية،  جمموعات  إىل  الطلبة  م  قسِّ
ه كل جمموعة إىل عرض رسوماهتا،  ههم إىل الرسم فرادى، وامنحهم وقًتا كافًيا، ثم وجِّ ووجِّ

وناقشها مع املجموعات األخرى.

(3(ورقة العمل

توظيف التكنولوجيا
ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن فيديوهات تعليمية أو عروض تقديمية جاهزة؛ 
الدرس.  بموضوع  تتعلق  تقديمية  عروض  تصميم  ويمكنك  الصوت،  موضوع  حول 
شارك الطلبة هذه املواد التعليمية عن طريق صفحة املدرسة اإللكرتونية، أو عن طريق 
 ، ،)Microsoft teams)  تطبيق الدردشات الرسيعة )الواتس آب(، أو إنشاء جمموعة عىل

أو أية وسيلة تكنولوجيا مناسبة؛ بمشاركة ذوهيم.
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؟ تُ وْ أُ الصَّ نْشَ يْفَ يَ : كَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ الْفِ  1

يْنَ  طٍّ بَ لُ بِخَ : أَصِ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ الْمَ  2
يْها: لَ لُّ عَ تي تَدُ ةِ الَّ ورَ الصّ ةِ وَ دَ رَ فْ مُ الْ

ا  تً وْ بابُ صَ رُ الْ دِ تَيْنِ يُصْ : في أَيِّ الْحالَ عُ قَّ أَتَوَ  3
القِهِ  إِغْ نْدَ  عِ أَمْ  فْقٍ  بِرِ القِهِ  إِغْ نْدَ  ا؟عِ عً فِ تَ رْ مُ

لِماذا؟  ةٍ؟ وَ وَّ بِقُ

بي؟ رْ نَةٌ بِقُ رُّ شاحِ ما تَمُ نْدَ ني عِ ةِ أُذُ بْلَ شاءُ طَ تَزُّ غِ هْ : لِماذا يَ كيرٌ ناقِدٌ فْ تَ  4

لى  َعْ نَ األْ نْها مِ ادِرِ عَ تِ الصَّ وْ بِ الصَّ سَ ياءِ بِحَ َشْ رَ األْ وَ قِّمُ صُ : أُرَ قامَ َرْ مُ األْ دِ تَخْ أَسْ  5
تًا: وْ فَضِ صَ َخْ ا إِلى األْ تً وْ صَ

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

تُ وْ الصَّ
Voice

تِزازٌ اِهْ
Vibration

ةُ رَ نْجَ الْحَ
 Larynx

النُّطْقِ  ةَ  حاسَّ في  رُ  ثِّ ؤَ تُ تي  الَّ عِ  مْ السَّ ةِ  حاسَّ عْفِ  ضَ نْ  مِ خاصِ  َشْ األْ بَعْضُ  يُعاني 
نِ  ُذُ األْ ةَ  اعَ مّ سَ مونَ  دِ تَخْ يَسْ لِذلِكَ  ؛  المَ الْكَ لَّمونَ  تَعَ يَ الَّذينَ  َطْفالِ  األْ نْدَ  عِ ةً  خاصَّ
اعاتِ  مّ هِ السَّ يَّةِ هذِ مِّ نْ أَهَ نِت عَ تَرْ نْ ِ ةِ اإلْ بَكَ يَّ في شَ عَ والِدَ نِ مَ ثُ بِالتَّعاوُ . أَبْحَ بِّيَّةَ الطِّ

. الئي النَّتائِجَ مَ كُ زُ ها، ثُمَّ أُشارِ أَنْواعِ وَ

َمَعَمَع ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ الصِّ
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استخدام جداول التعلم   
وخصائصه،  الصوت  عن  تعلموه  ما  يف  الطلبة  راجع 

وراجعهم يف سؤال:» أهتيأ«.
جدول  يف  تعلمنا؟«  »ماذا  عمود  يف  إجاباهتم  واكتب 

التعلم.
إجابات أسئلة مراجعة الدرس  

1 الفكرة الرئيسة: ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز اجلسم.

2 املفاهيم واملصطلحات: 

3 أتوقع 

يصدر الباب صوًتا مرتفًعا عند إغالقه بقوة؛ ألنه يصدر 
عن اهتزاز كبري.

4 هيتز غشاء طلبة األذن؛ بسبب ارتفاع الصوت الصادر 

من الشاحنة عندما تقرتب مني.
5 استخدام األرقام 

التقويمالتقويم ثالثًا 

ْوُت الصَّ
Voice

اِْهتِزاٌز
Vibration

اْلَحنَْجَرُة
 Larynx

1 2 34

ترفض  ال   ( مجيعها  الطلبة  مشاركات  تقبل 
األذن،  سامعات  أمهية  تتضمن  أن  عىل  منها(؛  ا  أيًّ
نتائج  زمالئهم  مشاركة  الطلبة  إىل  اطلب  وأنواعها. 

أبحاثهم.

العلوم        مع          الصحة  
القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة    

القضايا األخالقية )االحرتام(:    *
الصاخبة،  باملوسيقى  إزعاجه  وعدم  اآلخر  خصوصية  احرتام  أمهية  الطلبة  لدى  نمِّ 
واألصوات العالية، والصيانة املنزلية املزعجة يف ساعات الليل املتأخرة. وناقشهم يف 

أصوات سمعوها وأزعجتهم.
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 أحتقَّق: إجابات حمتملة: لرؤية األشياء، إلنارة املنازل والشوارع، السري يف الليل، إشارات 
املرور، يساعد النبات عىل النمو.

أخطاء شائعة   

كاملرايا  الالمعة  األسطح  بعض  وأن  للضوء،  مصدر  القمر  أن  األشخاص  بعض  يعتقد 
واملاء مصادر للضوء أيًضا، إاّل أهنا يف احلقيقة تعكس الضوء الساقط عليها.

ءِ وْ يَّةُ الضَّ مِّ أَهَ

سامِ  َجْ ةِ األْ يَ ؤْ لى رُ ءُ Light عَ وْ نا الضَّ دُ يُساعِ
سامَ  َجْ يْنِ أَنْ تَر األْ كِنُ لِلْعَ مْ ال يُ لِنا، وَ وْ نْ حَ مِ

. ءٍ وْ نْ دونِ ضَ مِ

لى  يَّ عَ َساسِ ءِ األْ وْ رَ الضَّ دَ صْ سُ مَ مْ دُّ الشَّ تُعَ
. ضِ َرْ طْحِ األْ سَ

2 ْرُس ْرُسالدَّ ْوُء َوَمصاِدُرُهالدَّ ْوُء َوَمصاِدُرُهالضَّ الضَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

 . ياءِ َشْ األْ ةِ  يَ ؤْ رُ نْ  مِ ءُ  وْ الضَّ نُنا  كِّ مَ يُ
. ءِ وْ ها لِلضَّ ْريرِ سامُ يف متَ َجْ تَلِفُ األْ ْ ختَ وَ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Light    ُء وْ الضَّ
 Natural Source  ٌّرٌ طَبيعِي دَ صْ مَ
Artificial Source  ٌّي ناعِ رٌ صِ دَ مصْ

  Transparent Object  ٌاف فّ مٌ شَ سْ جِ
Opaque Object  ٌتِم عْ مٌ مُ سْ جِ

ياتِنا؟    ءِ في حَ وْ يَّةُ الضَّ مِّ : ما أَهَ قُ قَّ  أَتَحَ

  . ضِ َرْ طْحِ األْ لى سَ يَّ عَ َساسِ ءِ األْ وْ رَ الضَّ دَ صْ سُ مَ مْ دُّ الشَّ تُعَ
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 تقويم المعرفة السابقة  
أن  نريد  ماذا  نعرف؟  )ماذا  التعلم  جدول  ارسم 
إىل  اطلب  بالصف،  اخلاص  تعلمنا؟(  ماذا  نعرف؟ 

الطلبة مناقشة ما يعرفونه عن الضوء. اسأل الطلبة:
  كيف ترى األشياء عندما تكون يف غرفة معتمة؟  

إجابة حمتملة: ال يمكن رؤية األشياء؛ ألن الغرفة معتمة.
  ماذا نحتاج لرؤية األشياء املوجودة يف غرفة معتمة؟ 

إجابة حمتملة: نحتاج ضوًءا.
ما الطرائق التي نحصل هبا عىل الضوء ؟  

اليدوي، املصباح  الشمس، املصباح  إجابات حمتملة: 
اإللكرتوين، الشاشات اإللكرتونية، إشعال النار.

البدء بمناقشة:  
باستخدام  عيوهنم  يغمضوا  أن  الطلبة  إىل  اطلب 

أيدهيم. ثم اسأل:
صف ما تراه. ماذا ترى اآلن؟  

هناك  مظلم،  املكان  شيًئا،  أرى  ال  حمتلمة:  إجابات 
ضوء خفيف يمر من بني فتحات األصابع.

كيف  معهم  وحتدث  الطلبة،  إجابات  إىل  استمع 
غرفة  يف  لياًل  خافًتا  ضوًءا  األحيان  معظم  يف  نجد 
ح هلم أنه يأيت من أضواء الطريق، أو من  النوم، ووضِّ
ساعات التنبيه الرقمية، وأضواء وضع االستعداد عىل 

األدوات الكهربائية.

الضوء ومصادرهالدرس 22

تقديم الدرستقديم الدرس أول 

 مناقشة الفكرة الرئيسة
بعد قراءة أحد الطلبة الفكرة الرئيسة قراءة جهرية، اسأل:

  ما أمهية الضوء؟
للقراءة،  األشياء،  رؤية  عىل  يساعدنا  حمتملة:  إجابات 

رضوري لنمو النبات . 
 استخدام الصور واألشكال  

وجه أنظار الطلبة إىل الصورة يف صفحة )34(، ثم اسأل:
  من أين يأيت الضوء يف الصورة؟

إجابة حمتملة: الشمس .  
   ماذا سيحدث بعد أن تغرب الشمس؟

إجابات حمتملة: يصبح املكان معتاًم، ال يمكننا رؤية أي يشء .  

التدريس التدريس  ثانيا 

استمع إىل إجابات الطلبة، ووضح هلم أن الشمس هي مصدر الضوء األسايس عىل سطح 
األرض، وأن مصطلح »مصدر الضوء« يشري إىل يشء ينتج الضوء.

ح للطلبة أن التعرض املبارش ألشعة الشمس لفرتات طويلة قد يلحق الرضر بعيوهنم،  ووضِّ
وقد يسبب هلم احلروق التي ربام تكون مؤملة.

توضيح مفاهيم الدرس  
التي  »الطاقة  بمعنى  الضوء  العلامء يستخدمون كلمة  أن  للطلبة  ح  light  وضِّ الضوء   
تساعد عىل الرؤية«، ثم اطلب إليهم كتابة مجل مفيدة يستخدمون فيها كلمة الضوء، 

وقراءة مجلهم بصوت عاٍل.

)رشح عملية الرؤية أو اإلبصار(: الضوء شكل من أشكال الطاقة، وهو ينتقل يف 
خطوط مستقيمة. تسقط األشعة الضوئية من مصدر الضوء عىل األشياء وتنعكس عنها 

نحو العني؛ فتتمكن العني من رؤيتها.

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ
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 أحتقَّق: إجابات حمتملة: شمعة، فانوس، مصباح يدوي، كشاف شحن، اهلاتف.

ءِ؟ وْ صادِرُ الضَّ ما مَ
لَم  وَ  ، ةِ بيْعَ الطَّ الً في  أَصْ دُ  يوجَ الَّذي  نْها  مِ  ، ةٍ تَلِفَ خْ مُ مَصادِرَ  نْ  مِ ءِ  وْ الضَّ لى  عَ لُ  صُ نَحْ
النُّجومِ  وَ سِ  مْ الشَّ  : ثْلَ مِ  Natural Source يًّا  بيعِ طَ ا  رً دَ صْ مَ ى  مّ يُسَ وَ  ، نْسانُ ِ اإلْ هُ  نَعْ يَصْ
 Artificial Source يًّا ناعِ ا صِ رً دَ صْ ى مَ مّ يُسَ ، وَ نْسانُ ِ هُ اإلْ نَعُ نْها الَّذي يَصْ مِ ر، وَ ُخْ األْ

. ةِ عَ مْ الشَّ باحِ وَ صْ : الْمِ ثْلَ مِ

 ، طاءٌ هُ غِ تونِ لَ رْ كَ نَ الْ نْدوقٌ مِ : صُ َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ
بَةُ  عْ ، لُ يُّ وِ دَ باحٌ يَ صْ مِ

. ةٌ غيرَ أَطْفالٍ صَ
لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

دِ  بًا في أَحَ قْ لُ ثُ مَ أَعْ ا وَ نْدوقً رُ صُ ضِ : أُحْ بُ رِّ أُجّ  1

ثُمَّ  اللِهِ  نْ خِ تَطيعُ النَّظَرَ مِ يْثُ أَسْ ؛ بِحَ وانِبِهِ جَ
 . هُ لِقُ أُغْ نْدوقِ وَ لَ الصُّ َطْفالِ داخِ بَةَ األْ عْ عُ لُ أَضَ
؟ بَةَ لْ أَر اللُّعْ ، هَ بِ اللِ الثُّقْ نْ خِ : أَنْظُرُ مِ ظُ أُالحِ  2

تِهِ  دَ إِضاءَ عْ يَّ بَ وِ يَدَ باحَ الْ صْ مِ لُ الْ : أُدْخِ بُ رِّ أُجَ  3

ثُمَّ   ، بَةِ اللُّعْ باِتِّجاهِ  هُ  هُ جِّ أُوَ وَ نْدوقِ  الصُّ لَ  داخِ
لْ  ، هَ بِ اللِ الثُّقْ نْ خِ أَنْظُرُ مِ ، وَ نْدوقَ لِقُ الصُّ أُغْ

؟ نَ بَةَ اآلْ أَر اللُّعْ
؟ ةِ تِمَ عْ مُ َماكِنِ الْ ءِ في األْ وْ يَّةُ مَصادِرِ الضَّ مِّ : ما أَهَ تَنْتِجُ أَسْ  4

.َنشاٌط ءِ وْ ةُ الضَّ يَّ مِّ أَهَ

ءِ  وْ ، مـا مَصـادِرُ الضَّ لِ زِ نـْ مَ أَنـا فـي الْ بائِـيُّ وَ رَ هْ كَ طَـعَ التَّيّـارُ الْ : إِذا انْقَ ـقُ قَّ أَتَحَ  
لـي؟ وْ ـةِ مـا حَ يَ ؤْ ها لِرُ مَ دِ ـتَخْ كِنُنـي أَنْ أَسْ مْ تـي يُ الَّ

35

استخدام الصور واألشكال   

ناقش الصورة مع الطلبة صفحة )35(، ثم اسأل:
   ما مصادر الضوء يف الصورة؟ إجابات حمتملة:املصابيح 
املحالت  مصابيح  النجوم،  الشارع،  يف  الكهربائية 

التجارية واملنازل.
يف  اإلضاءة  ُأطفئت  اذا  حيدث  أن  يمكن  الذي  ما   
معتاًم،  الطريق  :سيصبح  حمتملة  إجابات  الصورة؟ 
إضاءة  ستعطينا  النجوم  الطريق،  يف  السري  يمكننا  ال 

خفيفة.

َنشاٌط
اهلدف: يستنتج الطلبة أمهية الضوء يف حياتنا.

املواد و األدوات: وفِّر للطلبة املواد واألدوات قبل بدء 
النشاط بوقت كاٍف.

خطوات العمل:
عىل  ع  ووزِّ جمموعات،  إىل  الطلبة  م  قسِّ أجرب:   1

ستحتاج  للنشاط؛  الالزمة  األدوات  جمموعة  كل 
إىل حتضريعدد من لعب األطفال، وعدد آخر من 
املصابيح اليدوية، والصناديق كصناديق األحذية. 
تسمح  قد  فتحة  أية  عىل  سوداء  بطاقات  ألصق 

للضوء بالدخول.
قلم  كقطر  صغري  ثقب  لعمل  مناسبة  أداة  استخدم 
الرصاص. اطلب إىل كل جمموعة وضع اللعبة داخل 

الصندوق ثم إغالقه
خالل  من  النظر  جمموعة  كل  إىل  اطلب  أالحظ.   2

الثقب.إجابة حمتملة: ال أرى شيًئا.
داخل  املصباح  وضع  إليهم  اطلب  أجرب.   3

مرة  الثقب  خالل  من  والنظر  إغالقه  ثم  الصندوق، 
أخرى. إجابة حمتملة:نعم.

4 أستنتج.إجابة حمتملة: يساعدنا عىل رؤية األشياء.

الزمن 15 دقيقة

اسم الطالب
املهام

4321

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء.
 يستخدم سلم التقدير اآليت؛ لتقويم أداء الطلبة.                                               

الزمن: 15 دقيقة.      تقومي نشاط

املهامت )مؤرشات األداء(:
)1( يتواصل مع املعلم عند طرح األسئلة.

)2( يبني أمهية الضوء.
)3( يتعاون مع أفراد املجموعة.
)4( يلتزم بالوقت أثناء التنفيذ.

العالمات: 
 4: ينفذ أربع مهامت بطريقة صحيحة.

 3: ينفذ ثالث مهامت بطريقة صحيحة.
2: ينفذ مهمتني بطريقة صحيحة. 

1:  ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.

توضيح مفاهيم الدرس  
للطلبة  ح  وضِّ  :Natural Sources الطبيعية  المصادر   
الطبيعية: مصادر ليست من صنع  أن مصادر الضوء 

اإلنسان. 
ح للطلبة  المصادر الصناعية Artificial Sources:وضِّ   
يف  ل  تدخَّ أنه  أي:  اإلنسان،  صنع  من  مصادر  أهنا 

طبيعتها وتشكيلها، وأدوارها. 

ورقة  عليهم  وزع  ثنائية،  جمموعات  إىل  الطلبة  قسم 
حل  إىل  ووجههم  امللحق،  يف  املوجودة   )4( العمل 

الورقة، وناقشهم باحلل بعد إجابتهم عليها

(4(ورقة العمل
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ةُ تِمَ عْ سامُ الْمُ َجْ األْ ةُ وَ افَ فّ سامُ الشَّ َجْ األْ
ءُ  وْ ذُ الضَّ نْفُ مُ الَّذي يَ سْ الْجِ اللِها، فَ نْ خِ ءِ مِ وْ رورُ الضَّ يْثُ مُ نْ حَ سامُ مِ َجْ تَلِفُ األْ تَخْ
 ، الْماءُ جاجُ وَ : الزُّ ثالُ ذلِكَ مِ ا Transparent Object، وَ افً فّ ا شَ مً سْ ى جِ مّ اللِهِ يُسَ نْ خِ مِ
ثالُ  مِ ا Opaque Object، وَ تِمً عْ ا مُ مً سْ ى جِ مّ اللِهِ يُسَ نْ خِ ءُ مِ وْ ذُ الضَّ نْفُ مُ الَّذي ال يَ سْ الْجِ وَ

. بُ شَ الْخَ ديدُ وَ : الْحَ ذلِكَ

اللِها. نْ خِ ءُ مِ وْ ذُ الضَّ نْفَ ـةً ال يَ تِمَ عْ لي مُ ـوْ نْ حَ ياءَ مِ رُ أَشْ كُ : أَذْ قَّقُ أَتَحَ  

36

األجسام الشفافة واألجسام المعتمة 
استراتيجية اثِن ومّرر   

م الطلبة إىل جمموعات، اطلب إىل املجموعة اإلجابة  قسِّ
تكون  ملاذا   « وهو:  الورقة،  داخل  مكتوب  سؤال  عن 
مرر  ثم  الزجاج؟«  من  مصنوعة  املحالت  واجهات 
الورقة عىل املجموعات بعد ثنيها. وبعد مرور وقت كاٍف 
الورقة  ُكتب يف  ما  قراءة  املجموعة  أفراد  إىل أحد  اطلب 
الطلبة،  إجابات  عن  معلمومات  جلمع  عاٍل؛  بصوت 

وتقديم التغذية الراجعة هلم.

استخدام الصور واألشكال   
اطلب إىل الطلبة النظر إىل الصورة يف صفحة )36(، ثم 

اسال:
إجابة  الصورة؟  يف  املوجود  الضوء  يأيت  أين  من   
من  وآخر  الكهربائي،  املصباح  من  ضوء  حمتملة:يأيت 

خارج النافذة.
  ملاذا يكون ضوء الشمس أقل سطوًعا يف األيام امللبدة 
أشعة  حتجب  الغيوم  حمتملة:ألن  إجابة  بالغيوم؟ 

الشمس.

اللوح،  الكتاب،  الدرج،  حمتملة:  إجابات  أحتقَّق:   
احلقيبة.

توضيح مفاهيم الدرس  
ه الطلبة  األجسام الشفافة Transparent Object: وجِّ  
اطرح األسئلة  ثم  الصف،  نافذة  النظرعرب زجاج  إىل 

اآلتية:
إجابة  وملاذا؟  النافذة؟  خالل  من  الضوء  ينفذ  هل   

حمتملة:نعم؛ ألهنا مصنوعة من الزجاج.
عىل  حمتملة:تعتمد  إجابة  الزجاج؟   خلف  ترى  ماذا   

موقع الصف داخل املدرسة.
خالهلا؟   من  الضوء  ينفذ  التي  األجسام  نسمي  ماذا   

إجابة حمتملة:أجسام شفافة.

النوافذ  أغلق   :Opaque Object المعتمة  األجسام    
بالستائر، ثم اسأل: 

 ماذا حدث إلضاءة الغرفة الصفية عندما أغلقنا النوافذ 
وخفتت،  اإلضاءة  قلَّت  حمتملة:  إجابات  بالستائر؟ 

تصبح الغرفة معتمة، ال يدخل الضوء إىل الغرفة.
حمتملة:ألن  إجابة  الغرفة؟   يف  اإلضاءة  قلَّت  ملاذا    

الستائر منعت الضوء من املرور من خالهلا.
 ماذا نسمي األجسام التي ال ينفذ  الضوء من خالهلا؟  

إجابة حمتملة:األجسام املعتمة.
ا منها(، وارشح  تقبل إجابات الطلبة املتوقعة )ال ترفض أيًّ

بإجياز الفرق بني األجسام الشفافة واألجسام املعتمة.

قّسم الطلبة إلى مجموعتين

أنشطة عالجية   
 اذكر أمثلة عىل أجسام شفافة، وأجسام معتمة.

أنشطة إثرائية 
ألجسام  واستخدامات  شفافة،  ألجسام  استخدامات  عىل  أمثلة  بكتابة  الطلبة  كلِّف   

معتمة.

تنويُع التدريس

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة    

القضايا اإلنسانية والسياسية والوطنية )الوعي الوطني والعلمي(:     *
ح للطلبة أمهية توفري الكهرباء عند استخدام مصادر الضوء الصناعية )املصابيح(،  وضِّ
األضواء مضاءة يف غرفة ال  ترك  النهار، وعدم  الشمس خالل  نعتمد عىل ضوء  وأننا 

يوجد فيها أحد.
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ليفٍ  تَغْ قُ  رَ وَ  ، بِيٌّ شَ خَ حٌ  وْ لَ  ، يٌّ جاجِ زُ حٌ  وْ لَ  : َدَواتُ األْ وَ وادُّ  الْمَ
. يٌّ وِ دَ باحٌ يَ صْ ، مِ نْيومِ مِ َلَ قائِقِ األْ نْ رَ ةٌ مِ ، كِتابي، قِطْعَ تيكِيٌّ بِالسْ

لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
؟ يِّ جاجِ حِ الزُّ اللِ اللَّوْ نْ خِ ءُ مِ وْ ذُ الضَّ نْفُ لْ يَ : هَ عُ قَّ أَتَوَ  1

ثُمَّ   ، الْحائِطِ إِلى  هُ  هُ جِّ أُوَ وَ يَّ  وِ يَدَ الْ باحَ  صْ مِ الْ ءُ  أُضيْ  : بُ رِّ أُجَ  2

. باحِ صْ جاجِ أَمامَ الْمِ حَ الزُّ وْ عُ لَ أَضَ
ظاتي. لُ مُالحَ جِّ ، أُسَ ءِ إِلى الْحائِطِ وْ صولَ الضَّ ظُ وُ أُالحِ  3

.ر ُخْ وادِّ األْ مَ دامِ الْ تِخْ يْنِ 2، 3 بِاسْ تَ طْوَ رُ الْخُ رَّ : أُكَ بِّقُ أُطَ  4

اللِها. نْ خِ ءِ مِ وْ رورِ الضَّ ا لِمُ وادَّ تِبْعً مَ نِّفُ الْ أُصَ  5

اللِها.َنشاٌط ءِ مِنْ خِ وْ رورِ الضَّ ا لِمُ قً فْ سامِ وَ جْ َ نْواعَ األْ فُ أَ رَّ تَعَ أَ

سامُ َجْ ءُاألْ وْ نْهُ الضَّ ذُ مِ نْفُ ءُيَ وْ نْهُ الضَّ ذُ مِ نْفُ ال يَ
يٌّ جاجِ حٌ زُ وْ لَ

بِيٌّ شَ حٌ خَ وْ لَ

تيكِيٌّ ليفٍ بِالسْ قُ تَغْ رَ وَ

كِتايب
ِنْيومِ َملَ قائِقِ األْ نْ رَ ةٌ مِ قِطْعَ
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َنشاٌط
شفافة،  أجسام  إىل  األجسام  الطلبة  يصنف  اهلدف: 

وأجسام معتمة.
النشاط  بدء  قبل  املواد  للطلبة  وفِّر  األدوات:  و  املواد 
بوقت كاٍف، وهي: لوح زجاجي، لوح خشبي، ورق 
تغليف بالستيكي، كتايب )كتاب الطالب(، قطعة من 

رقائق األملنيوم، مصباح يدوي.
إرشادات األمن و السالمة:  احلذر من سقوط الزجاج.

خطوات العمل: 
أتوقع:اطلب إليهم توقع إن كان الضوء سيمر من   1
منهم:  كالًّ  اسأل  ذلك  جتربة  وبعد  املواد،  خالل 

هل كان توقعك صحيًحا؟
أضئ  ثم  الصف،  غرفة  مصباح  أطفئ  أجرب:   2
من  طالًبا  عنيِّ  ثم  احلائط،  إىل  ووجهه  املصباح 
بني  الزجاجي  اللوح  لوضع  واحدة  جمموعة 
عند  احلذرالشديد  مع  واحلائط  اليدوي  املصباح 
وبني  األدواربينك  تبادل  )يمكن  الزجاج  محل 

الطالب؛ إذا كان اللوح ثقياًل(.
3 أالحظ: اطلب إىل الطلبة تدوين نتيجة ما توصلوا 

إليه يف كتاب األنشطة إجابة حمتملة: ينفذ الضوء.
طالب  اختيار  أخرى  جمموعة  إىل  اطلب  أطبق:    4
منهم؛ ليضع اللوح اخلشبي بدل اللوح الزجاجي، 
ذلك  كرر  الطالب،  كتاب  يف  النتيجة  وتدوين 

باستخدام املواد األخرى.
ع الطلبة عىل تعبئة اجلدول اآليت: أصنف:  شجِّ  5

الزمن 15 دقيقة

ْوُءاأْلَْجساُم ْوُءَينُْفُذ ِمنُْه الضَّ ال َينُْفُذ ِمنُْه الضَّ
َلْوٌح ُزجاِجيٌّ

َلْوٌح َخَشبِيٌّ

َوَرُق َتْغليٍف باِلْستيِكيٌّ

ِكتايب

ِقْطَعٌة ِمْن َرقاِئِق اأْلمََلِنْيوِم
اسم الطالب

املهام

4321

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء.
 يستخدم سلم التقدير اآليت؛ لتقويم أداء الطلبة.                                               

الزمن: 15 دقيقة.      تقومي نشاط

املهامت )مؤرشات األداء(:
ينفذ خطوات عمل النشاط بشكل صحيح.  :1
يالحظ ما حيدث عند استخدامه مواد خمتلفة.  :2

يذكر سبب مرور الضوء من خالل بعض   :3
املواد، وعدم مروره من غريها. 

 4: يلتزم بالوقت أثناء التنفيذ.
العالمات: 

ينفذ 4 مهامت بطريقة صحيحة.  :4

ينفذ 3 مهامت بطريقة صحيحة.  :3
ينفذ  مهمتني بطريقة صحيحة.  :2

:ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1

قسم الطلبة إىل جمموعات ثنائية، ثم وزع عليهم ورقة 
حل  إىل  ووجههم  امللحق،  يف  املوجودة   )5( العمل 
وناقش  عليها،  إجابتهم  بعد  باحلل  وناقشهم  الورقة، 

ذلك مع املجموعات األخرى.

(5(ورقة العمل
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لي.  وْ نْ حَ ءِ مِ وْ دُ مَصادِرَ الضَّ دِّ : أُعَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ الْفِ  1

لُ  : أَصِ طَلَحـاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ الْمَ  2
تي  ةِ الَّ ورَ الصّ ةِ وَ دَ رَ فْ مُ يْنَ الْ طٍّ بَ بِخَ

يْها :  لَ لُّ عَ تَدُ

جاجُ  دُّ الزُّ عَ : لِماذا يُ ةُ النَّتيجَ بَبُ وَ السَّ  3
؟ نْعِ النَّوافِذِ بًا لِصُ ناسِ مُ

ةً  بَ رِ مُ تَجْ مِّ ؟ أُصَ دَ مَّ ا إِذا تَجَ افً فّ بْقى الْماءُ شَ لْ يَ ، فَهَ هُ نَ لَ وْ افٌ ال لَ فّ : الْماءُ شَ تَنْتِجُ أَسْ  4
 . ؤالِ نِ السُّ ةِ عَ ِجابَ لِإلْ

مُ إِجابَتي. عَ ةً تَدْ ثِلَ رُ أَمْ كُ ا؟ أَذْ ةً أَيْضً رارَ ءِ حَ وْ دُ مَصادِرُ الضَّ لِّ وَ لْ تُ : هَ كيرٌ ناقِدٌ فْ تَ  5

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

افٌ فّ مٌ شَ سْ جِ
  Transparent Object

تِمٌ عْ مٌ مُ سْ جِ
Opague Object

وءٍ  رُ ضَ دَ صْ مَ
 Light source

ـنْ  مِ يْـلِ  اللَّ فـي  ـةَ  يَ ؤْ الرُّ ـتَطيعُ  أَسْ ال 
يَوانـاتٍ  نـاكَ حَ ، إِالّ أَنَّ هُ ءٍ ـوْ دونِ ضَ
دامِ  ـتِخْ بِاسْ ـثُ  أَبْحَ  ، كَ ذلـِ ـتَطيعُ  تَسْ
يَواناتٍ  ـنْ حَ لومـاتِ عَ عْ مَ مَصـادِرِ الْ
ـها  أُناقِشُ ، وَ يْلِ ةَ في اللَّ يَ ؤْ ـتَطيعُ الرُّ تَسْ

مَالئي. زُ ـعَ  مَ

وادِّ  مَ دَ الْ دَ رِ عَ وَ ثيلُ التّالي بِالصُّ بَيِّنُ التَّمْ يُ
فَتي: رْ لَ غُ ةِ داخِ افَ فّ الشَّ ةِ وَ تِمَ عْ مُ الْ

نِ  عَ ةِ  تِمَ عْ مُ الْ سامِ  َجْ األْ دُ  دَ عَ زيدُ  يَ مْ  كَ
؟  ةِ افَ فّ سامِ الشَّ َجْ األْ

َمَعَمَع اْلبیئَِةاْلبیئَِةاْلُعلوُماْلُعلوُم

سامِ  َجْ دُ األْ دَ عَ
ةِ تِمَ عْ مُ الْ
ةِ افَ فّ الشَّ

. ِ تَنيْ َثِّلُ مادَّ ) متُ لُّ ( : كُ تاحُ ِفْ املْ

َمَعَمَع یاِضیّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم یاِضیّاِتالرِّ الرِّ 
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استخدام جداول التعلم   
ومصادره،  الضوء  عن  تعلموه  ما  في  الطلبة  راجع 
في  إجاباتهم  واكتب  سؤال:»أتهيأ«  في  وراجعهم 

عمود »ماذا تعلمنا؟« في جدول التعلم.
إجابات أسئلة مراجعة الدرس  

1 الفكرة الرئيسة: مصادر طبيعية، ومصادر صناعية.

2 املفاهيم واملصطلحات: 

3 السبب والنتيجة: ألن الزجاج مادة شفافة .

4 أفرس: يصمم جتربة؛ ليتوصل إىل أن املاء ال يبقى شفاًفا 

يكون  جليًدا  ليصبح  يتجمد  فعندما  يتجمد،  عندما 
لونه أبيض.

5 تفكري ناقد: نعم، الشمس، املصباح الكهربائي، املدفأة 

تعطينا حرارة وضوًءا

التقويمالتقويم ثالثًا 

خطوات  تتبُّع  إىل  الطلبة  وأرشد  اجلدول،  ارسم 
حل املسألة الرياضية بشكل مبسط:

أفهم: متثل الدوائر عدد األجسام املعتمة، وعدد األجسام 
الشفافة، كل دائرة متثل مادتني.

أخطط: اكتب داخل كل دائرة عدد اثنني. 
)اثنني  القفزي  العد  الطلبة  استخدام  من  تأكد  أحل: 
وضع  مراعاة  مع  املعتمة،  األجسام  دوائر  عىل  اثنني( 
عدد  الطلبة  لتعّرف  ذلك  وكرر  املناسب.  العدد 

األجسام الشفافة.
ح للطلبة الفرق بني عدد األجسام املعتمة واألجسام  وضِّ

الشفافة، ونسبة العددين إىل بعضهام.

العلوم        مع        الرياضيات  

تقبل مشاركات الطلبة مجيعها، عىل أن تتضمن أسامء 
احليوانات التي تتمتع بالرؤية الليلية. اطلب إىل الطلبة 

مشاركة نتائج أبحاثهم مع زمالئهم.

العلوم        مع           البيئة  

ِجْسٌم َشّفاٌف
  Transparent Object

ِجْسٌم ُمْعتٌِم
Opague Object

َمْصَدُر َضوٍء 
 Light source

وجه رسالة حمبة اىل أرسة الطالب
األهل األعزاء، ينبغي إظهار حب مساعدة األبناء أثناء تنفيذ النشاط؛ ملا له من أثر بارز يف 

ترسيخ ما قد اكتسبه الطالب من: مفاهيم وخربات تعليمية خالل الدرس.

تصميم نموذج منزل 

األهل،  بإرشاف  منزل  نموذج  تصميم  الصغار(  )مهندسينا  الطلبة  إىل  اطلب 
نايلون  أو  بالستيكي،  تغليف  ورق  مقوى،  كرتون  اآلتية:  األدوات  وباستخدام 

عهم عىل تصميمه، ومشاركة زمالئهم يف الصف. شفاف، مقص،الصق. شجِّ

يمكن استخدام اخلشب بداًل من الكرتون املقوى.

املهندس الصغرينشاط منزلي

األجسام  عدد   + األجسام  عدد  بني  الفرق  أحتقَّق:   
الشفافة =عدد األجسام املعتمة.
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ةُ  يَّ يَوِ ضيئاتُ الْحَ الْمُ

ةِ.  ِضاءَ يًّا لِإلْ ا طَبيعِ رً دَ صْ دُّ مَ هيَ تُعَ ها وَ سِ ءِ بِنَفْ وْ لى إِنْتاجِ الضَّ ةٌ عَ يَّةٌ قادِرَ كائِناتٌ حَ

أَنْواعِ  بَعْضُ  نْها  مِ  ، حيطاتِ الْمُ ماقِ  أَعْ في  ةِ  يَّ يَوِ الْحَ ضيئاتِ  الْمُ ظَمُ  عْ مُ دُ  توجَ
نْها  مِ  ، ةِ يابِسَ الْ لى  عَ تَعيشُ  ضيئاتِ  الْمُ بَعْضُ  ناكَ  هُ وَ  ، رِ بَحْ الْ ناديلِ  قَ وَ ماكِ  َسْ األْ

. ضيئَةُ راتُ الْمُ شَ الْحَ

ظونَ بِها في أَقْفاصِ  تَفِ يَحْ مِ وَ جْ ةَ الْحَ بيرَ ضيئاتِ كَ طادونَ الْمُ ا يَصْ كانَ النَّاسُ قَديمً
. مْ ياليهِ ةِ لَ ةِ ظُلْمَ ضاءَ إلِ

بْحانَهُ  سُ لهِ  الّ لْقِ  خَ جائِبِ  عَ  د إِحْ ءِ  وْ الضَّ إِنْتاجِ  لى  عَ الْكائِناتِ  هِ  هذِ ةُ  رَ دْ قُ دُّ  عَ تُ
. ةِ تَعالى في الطَّبيعَ وَ

لوماتِ  عْ مَ دامِ مَصادِرِ الْ تِخْ ، بِاسْ ةِ يَّ يَوِ ضيئاتِ الْحَ ر لِلْمُ ةٍ أُخْ ثِلَ نْ أَمْ ثُ عَ : أَبْحَ لُ أَتَواصَ
مَالئي. عَ زُ ها مَ أُناقِشُ ةِ، وَ تَوافِرَ مُ الْ

ُع ُعاْإلِْثراُء َوالتََّوسُّ اْإلِْثراُء َوالتََّوسُّ
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ُع ُعاإْلِْثراُء َوالتََّوسُّ اإْلِْثراُء َوالتََّوسُّ

توظيف التكنولوجيا
ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن فيديوهات تعليمية أو عروض تقديمية جاهزة 
بموضوع  تتعلق  تقديمية  عروض  تصميم  ويمكنك  ومصادره   الضوء  موضوع  حول 
األلكرتونية،  املدرسة  صفحة  طريق  عن  التعليمية  املواد  هذه  الطلبة  شارك  الدرس. 
عىل  جمموعة  إنشاء  أو  آب(،  )الواتس  الرسيعة  الدردشات  تطبيق  طريق  أوعن 

(Microsoft teams(، ، أو أية وسيلة تكنولوجيا مناسبة؛ بمشاركة الطلبة وذوهيم.

اهلدف:
إنتاج  عىل  القادرة  احلية  الكائنات  بعض  يتعرف   
الضوء؛ حيث تعد أحد مصادر الضوء الطبيعية .

وأخرى  مضيئة،  حية  لكائنات  صوًرا  اعرض 
والتوسع«  اإلثراء   « عنوان:  إىل  مشرًيا  مضيئة؛  غري 

ثم اسأل:
  ما عنوان اإلثراء والتوسع ؟

إجابة حمتملة: املضيئات احليوية
  ماذا تشاهد يف الصورة؟ 

إجابة حمتملة: مضيئات حيوية، حرشة مضيئة.
  أي من هذه الكائنات املوجودة يف الصور تصدر ضوًءا؟
ما  عىل  الطالب  إجابة  تعتمد  حمتملـة:  إجابـات 

تعرضه املعلمة من صور .
  هل تعد املضيئات احليوية من املصادر الطبيعية أم 

الصناعية؟ إجابـة حمتملـة: الطبيعية.  

إىل  النظر  إليهم  اطلب  النص،  الطلبة  قراءة  أثناء  يف 
الصورة، ثم اسأل:

  ماذا نقصد باملضيئات احليوية؟ 
إجابة حمتملة: كائنات حية قادرة عىل إنتاج الضوء 

بنفسها.
   أين توجد معظم املضيئات احليوية؟

إجابـة حمتملـة: توجد يف أعامق املحيطات .
   هل يمكن مالحظة إضاءة املضيئات احليوية )أي 

الصادرة عنها( يف النهار ؟
إجابـة حمتملـة: ال، بل نراها يف الليل فقط .  

التحدث عن كيفية االستفادة  الطلبة  إىل  اطلب 
إجابات  تقبَّل  احليوية يف حياتنا،  املضيئات  من هذه 

الطلبة ) ال ترفض أية إجابة( وناقشهم فيها.
عىل  أمثلة  عن  بالبحث  الطلبة  كلف  أتواصل: 
املضيئات احليوية غري املذكورة يف الدرس، واطلب 
ومناقشة  زمالئهم،  أمام  نتائجهم  عرض  إليهم 

نتائجهم مع بعضهم.
ومنها:  الطلبة،  إجابات  تتنوع  حمتملة:  إجابات 
)الفوكس  املضيئة،  الرياعات  أو  احلباحب 
الروبيان امليضء)الكريل  املضيئة،  الديدان  فاير(، 

القطبي(، اخلنافس املطقطقة، رساج الليل.
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55مراجعة الوحدة 

اإلنسان والصحة

ماذا تعلمنا؟ماذا تريد أْن  نعرف؟ماذا نعرف؟

أسمع 
األصوات بأذين 

وأرى بعيني. 
كيف ينشأ الصوت؟

ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز 
األجسام ذهاًبا وإياًبا.

هناك أصوات 
مرحية، 

وأصوات 
مزعجة

ما خصائص الصوت؟

ختتلف األصوات باختالف 
املصدر؛ فاألصوات املرتفعة 

تنتج عن اهتزازات كبرية، 
واألصوات املنخفضة عن 

اهتزازات صغرية.

الضوء األسايس 
واملهم هو ضوء 

الشمس. 
ما مصادر الضوء؟

نحصل عىل الضوء من مصادر 
طبيعية، ومصادر صناعية. 

أستطيع رؤية 
األشياء يف 

النهار

أي األجسام ينفذ من 
خالهلا الضوء؟

ينفذ الضوء من خالل األجسام 
الشفافة، أوعربها، وال ينفذ عرب 

األجسام املعتمة.

عندما أتكلم هتتز األحبال 
الصوتية.

 استخدام جداول التعلم
بداية  معهم  أعددته  الذي  التعلم  جدول  راجع 
عن تعلموه  ما  مقارنة  على  وساعدهم   الوحدة، 

عنها  يعرفونه  كانوا  ما  مع  والضوء((  الصوت   ((  
عمود  في  إضافية  معلومات  أية  وسجل  البداية،  في 

))ماذا تعلمنا؟(( في جدول التعلم.

اْلَمفاھیُم َواْلُمْصطَلَحاُت

أْتي: ا يَ مّ راغٍ مِ لِّ فَ بَ  في كُ ناسِ هومَ المُ فْ تُبُ الْمَ أَكْ  1

يَّةٌ يَّةٌمَصادِرُ طَبيعِ ناعِ تِيَّةُمَصادِرُ صِ وْ بالُ الصَّ َحْ سُاألْ مْ ةٌالشَّ افَ فّ سامٌ شَ تُأَجْ وْ الصَّ

......................... : سامِ َجْ تِزازِ األْ نَ اهْ أُ مِ نْشَ يَ  

......................... : ضِ َرْ لى األْ ئيسَ عَ ءِ الرَّ وْ رَ الضَّ دَ صْ دُّ مَ تُعَ  

اللِها: ......................... نْ خِ ءُ مِ وْ رُّ الضَّ مُ تي يَ سامُ الَّ َجْ األْ  

......................... : نْسانُ ِ ها اإلْ نَعْ لَم يَصْ ، وَ ةِ بيْعَ الً في الطَّ دُ أَصْ تي توجَ ءِ الَّ وْ مَصادِرُ الضَّ  

 ......................... : ءِ وْ نا بِالضَّ دُ وِّ زَ نْسانِ تُ ِ نْعِ اإلْ نْ صُ مَصادِرُ مِ  

اْلَمھاراُت َواْألَْفكاُر اْلِعْلِمیَّةُ

ا: عً ا مَ ءً وْ ضَ ا وَ تً وْ رُ صَ دِ ءِ الَّذي يُصْ يْ ةِ الشَّ تَ صورَ ةَ  (  ) تَحْ عُ إِشارَ أَضَ  2

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

40  إجابات أسئلة الوحدة  

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصطَلَحاُت
1  الصوت.

   الشمس. 
   أجسام شفافة.

   مصادر طبيعية.
    مصادر صناعية.

المهارات واألفكار العلمية  
 2
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: ليظٍ غَ فيعٍ وَ تِيَةَ إِلى رَ واتَ اآلْ َصْ لِ األْ وَ دْ نِّفُ في الْجَ أُصَ  3

 / فورِ صْ عُ الْ تُ  وْ صَ  / الطَّبْلِ تُ  وْ صَ
أَةِ/  رْ مَ الْ تُ  وْ صَ  / ةِ قَ طْرَ مِ الْ تُ  وْ صَ

. ةِ سَ رَ دْ مَ سُ الْ رَ تُ جَ وْ صَ

عُ (الْعالي)؟ فِ تَ رْ مُ تُ الْ وْ ثُ الصَّ دُ يْفَ يَحْ : كَ فُ أَصِ  4

  : ةٍ افَ فّ ةٍ شَ مادَّ ةٍ وَ تِمَ عْ ةٍ مُ تِيَةَ إِلى مادَّ وادَّ اآلْ مَ نِّفُ الْ أُصَ  5

؟ تونِيَّةٍ رْ لَبٍ كَ واءِ في عُ جاجاتُ الدَّ عُ زُ : لِماذا توضَ كيرٌ ناقِدٌ فْ تَ  6

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ ةِ لِكُ حيحَ ةِ الصَّ ِجابَ زِ اإلْ مْ لَ رَ وْ ةً حَ عُ دائِرَ أَضَ  7

: ءِ وْ رٌ طَبيعِيٌّ لِلضَّ دَ صْ تِيَةِ مَ دُ اآلْ أَحَ  (١
 . ةُ عَ مْ الشَّ جـ   . فانوسُ الْ ب   . النُّجومُ أ 

: اللِهِ نْ خِ ءُ مِ وْ ذُ الضَّ نْفُ تِيَةِ يَ دُ اآلْ أَحَ  (٢
. الْحائِطُ جـ   . بُ شَ الْخَ ب   . واءُ هَ الْ أ 

: ةِ تِمَ عْ مُ وادِّ الْ مَ لى الْ ةِ عَ ثِلَ َمْ نَ األْ مِ  (٣
. افُ فّ قُ الشّ صِ الالّ جـ   . بُ شَ الْخَ ب   . جاجُ الزُّ أ 

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

فيعٌ تٌ رَ وْ ليظٌصَ تٌ غَ وْ صَ
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أصنف.   3

أصف.   4
حيدث الصوت املرتفع نتيجة اهتزازات كبرية.

أصف.   5

تفكري ناقد.   6
العلب الكرتونية مواد معتمة ال تسمح للضوء باملرور من 

خالهلا؛ حيث إن الضوء قد يتسبب يف إتالف الدواء .
  7

النجوم.           )1   
اهلواء. )2  

اخلشب.     )3  

صوت غليظصوت رفيع

صوت الطبلصوت العصفور
صوت املطرقةصوت املرأة

صوت جرس املدرسة

....................  ....................  ....................  .................... شفافة          شفافة          ....................  معتمة        معتمة        معتمة        

أ

أ

ب

   عمل مطوية
من  تتكون  المقوى  الورق  من  كبيرة  مطوية  اعمل 
إلى مجموعتين، وخصص  الصف  ثم قسم  جزأين، 

درًسا لكل مجموعة.
المجموعة  إلى  واطلب  بطاقات،  منها  كالًّ  وأعط 
األولى عمل جدول من ثالثة أعمدة؛ حيث يكتبون 
على   تدل  كلمات  فيها  بطاقات  األول:  العمود  في 
على  تدل  بطاقات  الثاني:  وفي  الصوت،  نشأة 
الثالث:  وفي  الرسم،  أو  بالكتابة  مرتفعة  أصوات 
بطاقات أخرى تدل على أصوات غليظة بالكتابة أو 
يمين  البطاقات على  تثبيت  الرسم، وساعدهم على 
المطوية. واطلب إلى المجموعة الثانية عمل جدول 
األول:  العمود  في  يكتبون  حيث  أعمدة؛  ثالثة  من 
بطاقات عن مصادر الضوء، وفي الثاني: بطاقات عن 
أجسام يمر الضوء عبرها، وفي الثالث: بطاقات عن 
أجسام ال يمر الضوء عبرها، ثم ساعدهم على تثبيت 

البطاقة على يسار المطوية. الصوت 

وخصائصه

الضوء ومصادره
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 ، حيحٌ كٌ صَ لوْ ةِ: سُ بارَ نْها بِعِ لٍّ مِ فِ كُ صْ تِيَةِ بِوَ لوكاتِ اآلْ لى السُّ ا عَ مً كْ رُ حُ دِ أُصْ  8  
. حيحٍ يْرُ صَ كٌ غَ لوْ أَوْ سُ

....................... . بَبٍ نْ دونِ سَ مِ كانٍ وَ ةِ في أَيِّ مَ يّارَ مُ رامي زامورَ السَّ دِ تَخْ يَسْ  
....................... . ضيئَةٍ ةٍ مُ عَ مْ لى شَ ها عَ دَ ةُ يَ عُ سارَ تَضَ  

....................... . ناءِ النَّهارِ ةَ في أَثْ سَ مِ شْ مُ تَها الْ فَ رْ يمُ غُ رْ ءُ مَ تُضيْ  
....................... . َنْفاقِ رِ األْ فْ لِهِ في حَ مَ ناءِ عَ نٍ في أَثْ دُ واقِياتِ أُذُ مَ عُ أَحْ يَضَ  

َتْقوُمي اْألَداِء

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة

لي. نْزِ تَ في مَ وْ الصَّ ءَ وَ وْ فُ الضَّ شِ تَكْ أَسْ

ها إِلى: نِّفُ لُها، ثُمًّ أُصَ جِّ أُسَ لي وَ نْزَ ةَ في مَ جودَ وْ مَ سامَ الْ َجْ ظُ األْ أُالحِ
ا. ءً وْ رُ ضَ دِ سامٍ تُصْ ا.   أَجْ واتً رُ أَصْ دِ سامٍ تُصْ أَجْ  

. يْهِ لْتُ إِلَ صَّ ةِ ما تَوَ سَ رَ دْ مَ مَالئي في الْ كُ زُ : أُشارِ لُ أَتَواصَ

42

استكشف الضوء والصوت في منزلي

استقصائيًّا  نشاًطا  الطالب  جيري  واألدوات:  املواد 
وأخرى  ضوًءا،  تصدر  أجساًما  خالله:  من  يستكشف 

تصدر صوًتا.

املواد واألدوات: القلم والورقة.

إرشادات التدريس:   

النحو  عىل  ختطيطي  منظم  عمل  يف  الطلبة  شارك    1
اآليت:

تقويم األداء

العالمات

اسم الطالب
املهام

4321

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء. 
يستخدم  ُسلَّم التقدير اآليت لتقويم أداء الطلبة.

تقويم األداء

1 :حيدد األجسام التي تصدر صوًتا.

2 :حيدد األجسام التي تصدر ضوًءا.
3 :ينفذ النشاط بدقة.

مع  نتائجه  ويتشارك  :يتواصل   4
زمالئه.

4 :ينفذ أربع مهامت بطريقة صحيحة.

3:ينفذ ثالث مهامت بطريقة صحيحة.
2: ينفذ مهمتني تنفيًذا صحيًحا.

1:ينفذ مهمة واحدة تنفيًذا صحيًحا.

  8
   سلوك غري صحيح. 
   سلوك غري صحيح. 
   سلوك غري صحيح. 

   سلوك صحيح. 

إىل  اطلب  و  اللوح،  عىل  التخطيطي  املنظم  ارسم    2
التي  منزهلم  يف  املوجودة  األجسام  مالحظة  الطلبة 
تصدر صوًتا، وتلك التي تصدر ضوًءا، وسجلها يف 

املنظم التخطيطي.
3  كلِّف الطلبة بتسجيل نتائجهم يف املنظم التخطيطي.

أمام  نتائجهم  عرض  الطلبة  إىل  اطلب  أتواصل:    4
زمالئهم يف الصف، وناقشهم فيها

األجسام التي 
تصدر صوًتا

األجسام التي 
تصدر ضوًءا

املطبخ 
غرفة املعيشة
غرفة النوم

احلديقة

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة    

املهارات احلياتية )قواعد ذوقيات التعامل )اإلتكيت(:    *
بالضيق،  يشعرون  أشخاًصا  هناك  أن  للطلبة  ح  وضِّ
التي تصدر من  الغضب من األصوات  أو  التوتر،  أو 
الفم، مثل أصوات مضغ الطعام كالتفاح، أو التنفس 
بصوت مرتفع، أو رشب املرشوبات الساخنة بطريقة 
واآلداب  الرفيع   الذوق  من  فإنه  لذلك  مزعجة؛ 
ح  وضِّ حولنا.  من  إزعاج  يف  نتسبب  أاّل  االجتامعية 
هلم كيفية تناول الطعام والرشاب بطريقة صحيحة من 

دون صوت.

املهامت))مؤرشات األداء((
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مصفوفة النتاجات
المادة 

نتاجات التعلم للصف الثايننتاجات التعلم للصف األولاملجال
نتاجات التعلم للصفوف 

الالحقة
طبيعة العلم والتكنولوجيا

حمور االستقصاء العلمي. 

 يسـتخدم عمليـات العلـم عنـد 
إجـراء أي استكشـاف.

  يستخدم عمليات العلم  
إلجراء جتربة ويوظِّفها لبناء 

املعرفة العلمية.

 يطبق عمليات العلم؛ إلجراء 
التجارب وحل املشكالت.

طبيعة العلم والتكنولوجيا 

حمور العالقة بني العلوم 
والرياضيات واهلندسة.

يصمم خمطًطا بسيًطا؛ حلل مشكلة 
تكنولوجية

 يصمم احللول التكنولوجية  يتعرف مفهوم التكنولوجيا.
واهلندسية يف إطار املعرفة 

الرياضية.

العلم والتكنولوجيا والنشاط 
البرشي

حمور: تكنولوجيا الطاقة. 

يتعرف أن الشمس والغذاء مصادر 
للطاقة.

يتعرف موارد الطاقة املختلفة. 

يتعرف استخدامات الطاقة.

ح مفهوم الطاقة   يوضِّ
واحلرارة.

 حيدد مصادر الطاقة مثل:  
اهلواء واملاء.

عادات العقل 

حمور القيم واالتاهات.

 يطرح تساؤالت حول يتعرف القيم املشرتكة للعلامء
املعرفة السابقة ويربطها باملعرفة 

اجلديدة.

 يستقيص القيم املشرتكة لعلامء 
العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 

والرياضيات.

العلوم الفيزيائية

حمور املادة: تركيبها وخصائصها.

 يتعرف اخلصائص الفيزيائية للمواد.
يستنتج أن لكل مادة جمموعة من 

اخلصائص متيزها عن األخرى.
يتعرف حاالت املادة

 يتعرف اخلصائص الفيزيائية 
للمواد.

يتوصل إىل أن استخدامات   
املواد تعتمد عىل خصائصها. 

يتعرف حاالت املادة: صلبة 
وسائلة وغازية.

يتعرف حتوالت املادة من حالة 
إىل أخرى.

يستنتج أنه يمكن عكس 
التغريات الناجتة عن التسخني 

والتربيد.

يستكشف خصائص املواد 
الصلبة والسائلة والغازية.

العلوم الفيزيائية 

حمور الديناميكا احلرارية   ) درجة 
احلرارة (.

 يصف درجة حرارة اجلسم  من دون 
أدوات قياس.

يستنتج  مصادر احلرارة. 

 يستنتج أمهية احلرارة. 

 يظهر فهاًم لتحوالت املادة 
باحلرارة .
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املفاهيم مؤرشات األداء لكل درسالدروس
واملصطلحات

عدد 
عناوين األنشطة املرفقةاحلصص

الدرس األول :
املادة وخصائصها

جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا
 يذكر أدوات علم تستخدم يف القياس.

 حيلل البيانات التي حصل عليها.
يفرس ملاذا يبحث العلامء عن حلول جديدة حلل املشكالت.

حيّدد هدف حل املشكلة.
يستخدم  جمموعة إجراءات عملية حلل مشكلة.

جمال العلوم الفيزيائية
 يقارن بني كتلة جمموعة من األشياء وحجمها.

يقيس السعة ملجموعة من األشياء بامللعقة أو الفنجان. 
عازلة،  وأخرى  للحرارة  موصلة  مواد  إىل  األجسام  يصنف 

ويسّمي أمثلة عىل كل منها.
 يذكر أمثلة عىل استخدام مادة باالعتامد عىل خصائصها.

Matter :المادة

Balance:الميزان

Mass :الكتلة

Volume: الحجم

للحرارة  الموصلة  المواد 

 Heat Conducting:

Materials

 Heat: المواد العازلة للحرارة

Insulating Materials

 نشاط : كيف أقارن 3
بني كتل مواد خمتلفة؟

 نشاط منزيل: صنع 
نموذج بسيط للميزان 

ذو الكفتني

الدرس الثاين : 

حاالت املادة 
وحتوالهتا 

جمال عادات العقل 
 يعطي أمثلة عىل دور العلوم والتكنولوجيا واهلندسة 

والرياضيات يف احلياة العملية.
 يعطي أمثلة عىل القيمة االجتامعية للعلوم والتكنولوجيا 

واهلندسة والرياضيات.
 يصوغ التساؤالت صياغة صحيحة.

 يؤدي أنشطة المنهجية تعزز قيمة املسؤولية  وااللتزام 
وخدمة املجتمع.

ح أمهية الصدق واألمانة وااللتزام يف حياة األفراد   يوضِّ
وأثرها يف املجتمع.

جمال العلوم الفيزيائية
يذكر حاالت املادة: صلبة، سائلة، وغازية.

يصنف املواد بحسب حالتها الفيزيائية
يصف أثر احلرارة يف عمليات تغري حالة املاء.

يتوصل إىل أنه يمكن عكس عمليات التحول بالتسخني 
والتربيد.

ينفذ استقصاء عمليًّا؛ ليوضح أثر احلرارة يف حتوالت املادة.

Solid :صلب

Liquid : سائل

Gas :غاز 

Melting :االنصهار

 Freezing :التجمد

Evaporation:التبخر

Condensation:التكاثف

 نشاط:كيف تتغري 3
املادة من حالة 

ألخرى؟

صنع  منزيل:  نشاط   
عن  حقائق  بطاقات 

املادة.
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عدد املفاهيم واملصطلحاتمؤرشات األداء لكل درسالدروس
عناوين األنشطة املرفقةاحلصص

الدرس الثالث: 

املادة والطاقة 

جمال العلم والتكنولوجيا والنشاط البرشي
 يذكر بعض موارد الطاقة، مثل: الشمس، واهلواء واملاء. 
 يذكر بعض استخدامات الطاقة يف أنشطة احلياة اليومية.

الضوء  أن  عىل  ليستدل  بسيطة؛  علمية  جتارب  ينفذ   
والصوت والكهرباء واحلركة من أشكال الطاقة.      

جمال العلوم الفيزيائية:
 يسّمي بعض مصادر احلرارة. 

ح أمهية احلرارة وفوائدها.   يوضِّ
ح أمهية قياس درجة احلرارة.   يوضِّ

 يذكر بعض موارد الطاقة، مثل: الشمس، واهلواء واملاء. 
 يذكر بعض استخدامات الطاقة يف أنشطة احلياة اليومية.

 يميز أجهزة قياس حرارة اجلسم اإللكرتوين.

Energy الطاقة

  Heat:الحرارة

Sun ::الشمس

 Electricity :الكهرباء

Wind :الرياح

   نشاط منزيل : عمل 3
مطوية بعنوان: 

د استهالك  » كيف نرشِّ
الكهرباء؟«.
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مالحظات.
 ............................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

املادة 

ماذا نعرف؟
ماذا نريد أن 

نعرف؟

ماذا 

تعلمنا؟

توجد املواد يف كل مكان: املدرس ، 

املنزل، الشارع 
ما الكتلة؟ ماحلجم ؟

هل اهلواء مادة ؟ختتلف املواد يف ألواهنا  وأشكاهلا وملمسها.

توجد املواد عىل ثالث حاالت: صلبة، 

أو سائلة، أوغازية.

كيف تتحول املادة من 

حالة إىل أخرى؟

ما أشكال الطاقة ؟بعض املواد تزودنا بالطاقة 

متثل اإلجابات أعاله بعض إجابات الطلبة.

الوحدة
المادة

66

الفكرة العامة

تختلــف المــواد مــن حولنــا فــي خصائصهــا 
ــتخداماتها واس ةُ  اْلمادَّةُ اْلمادَّ

ُة اْلِفْكَرُة اْلعامَّ

6اْلَوْحَدُة

داماتِها. تِخْ اسْ صائِصها وَ لِنا في خَ وْ نْ حَ وادُّ مِ تَلِفُ الْمَ تَخْ

43

نظرة عامة إىل الوحدة   
والفكرة  الوحدة  بداية  صورة  تأمل  الطلبة  إىل  اطلب 
ما ستعرضه  الطلبة، وتوقع  تفكري  ؛ الستثارة  هلا  العامة 

الوحدة من دروس.

 تقويم املعرفة السابقة
»املادة«  بعنوان  الطلبة  مع  بالتعاون  التعلم  جدول  أِعدَّ   

مستخدما لوًحا كرتونيًّا، ثم ثبته عىل احلائط، ثم اسأل:
ما املواد املوجودة  يف غرفة الصف؟  

إجابات حمتملة: طاولة، لوح، ممحاة، كتاب، كريس... 
  هل تتتشابه مجيع املواد يف صفاهتا ؟ اإلجابة املحتملة:  ال.

ه الطلبة إىل تأمل الصورة بداية الوحدة ، ثم اسأل:  وجِّ

 ما املواد التي تظهر يف الصورة؟ إجابات حمتملة: جرس، 
سيارات، مباٍن، حديد ، صخور، أسالك، تربة. 

أشياء  حولنا،  نراه  ما  كل  حمتملة:  إجابات  ؟  املادة  ما   
نستخدمها يف حياتنا، أشياء توجد حولنا، نتعرفها بحوسنا.

حمتملة:  إجابات  املواد؟  فيها  ختتلف  التي  اخلصائص  ما 
تقبَّل إجابات الطلبة )ال ترفض  لوهنا، شكلها، حجمها، 

ا منها(، وصّحح املفاهيم غري الصحيحة إن ظهرت. أيًّ

جدول  يف  نعرف؟(  )ماذا  عمود:  يف  اإلجابات  ل  سجِّ
اللوح   عىل  واكتبه  أدناه،  املوضح   )LWK( التعلم 
أوعىل لوحة أو قصاصات ورقية ُتوزع عىل الطلبة بداية 
دراسة  استكامل  بعد  الطلبة  إىل  ُلتعاد  جُتمع  ثم  الوحدة، 

وحدة املادة؛ إلكامل اجلدول.
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االســتنتاج: وّضــح للطلبــة أن االســتنتاج مهــارة 
يتوّصــل فيهــا الفــرد إىل نتيجــة معيَّنــة، وأنــه 
باالســتنتاج يســتخدام مــا تعّلمــه ملعرفــة مــا 

ســيحُصل.
باملخطــط  الطلبــة  د  زوِّ الوحــدة  انتهــاء  بعــد 
التنظيمــي اخلــاص بمهــارة القــراءة؛ لكتابــة 
أمثلــة مــن حمتــوى الوحــدة، كــام يف املثــال اآليت: 

مهارة القراءة 

أتهيَّأ

اطلب إىل الطلبة النظر إىل الصورة يف كتاب الطالب،  ثم اسأل:
  ماذا تشاهدون يف الصورة ؟

إجابـات حمتملـة : نشـاهد ألواًنـا، أو 
دهانـات ملونـة، أو فرشـاة.

يف  تظهـر  التـي  املـواد  ختتلـف  بـامذا   
؟ الصـورة 

إجابات حمتملة: يف لوهنا، 
استخداماهتا، مكوناهتا.

 مـا أوجه الشـبه بـني الدهانـات التي 
الصورة؟ يف  تظهـر 

إجابـات حمتملـة: تتشـابه يف حالتهـا؛ 
فهـي مـواد سـائلة، وأيًضـا تسـتخدم 

يف إكسـاب األشـياء ألواًنـا مجيلـة. 
صغار؛عندما  علامء  أهنم  الطلبة  أخرب 
يالحظون املواد من حوهلم،ويطرحون 
األسئلة، ويستكشفون املواد واألشياء 

ويتعرفون خصائصها.
لإلجابةعن  كافًيا  وقًتا  الطلبة  امنح 
األسئلة السابقة عىل شكل جمموعات، 
ومن ثم افتح  املجال للنقاش،   واستمع 

إىل اجاباهتم وناقشهم فيها.

اقرأ  عىل الطلبة أسامء  دروس الوحدة أو اكتبها   
عىل اللوح، وناقشهم يف ما يعرفونه عن حمتويات 
للتحقق من سالمة  الوحدة من مفاهيم وأفكار؛ 
تعلم  ولضامن  عندهم؛  السابقة  املفاهيمية  البنية 
فعال، ومعاجلة أية مفاهيم غري صحيحة يف أثناء 

سري الوحدة.
مـن  مزيـًدا  سـيتعلمون  أهنـم  للطلبـة  ـح  وضِّ  
املفاهيـم واملصطلحات ومعانيها يف أثناء دراسـة 
هـذه  وسيسـتخدمون  الوحـدة،  موضوعـات 
املفاهيـم واملصطلحـات؛ يف إجابة األسـئلة التي  

سـرتد يف الوحـدة. 
ع الطلبة يف أثناء دراسة الوحدة عىل استخدام  شجِّ  
هناية   يف  الوارد  واملصطلحات  املفاهيم  مرسد 

ف املعاين.   كتاب الطالب؛ لتعرُّ

نظرة عامة إلى دورس الوحدة

ها. صائِصُ خَ ةُ وَ : الْمادَّ لُ َوَّ سُ األْ رْ الدَّ

التُها. وُّ تَحَ ةِ وَ سُ الثّاني: حاالتُ الْمادَّ رْ الدَّ

. ةُ الطّاقَ ةُ وَ : الْمادَّ سُ الثّالِثُ رْ الدَّ

قـائِـَمةُ الـدُّروِس

ُ أَتََھیَّأ

أَِصُف ما أَراهُ في الّصوَرِة.
44

االستنتاجاتأدلة من النص

تتحول املادة من حالة    
إىل أخرى إما بالتسخني 

أو بالتربيد .

-  تنصهر املثلجات 
صيًفا برسعة فتصبح 

سائلة.
- جتف مياه األمطار بعد 

سقوطها عىل الشارع 
بعدة ساعات.

- يتكاثف بخار املاء عند 
مالمسته
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اسم الطالب
املهامت ) مؤرشات األداء(

4321

اسرتاتيجية التقويم:  يستخدم سجل 
التقدير اآليت؛ لتقويم أداء الطلبة:

 أداة التقويم : سلم التقدير العددي 

املواد  خصائص  بني  العالقة  الطالب  يستكشف  اهلدف: 
واستخداماهتا.

املواد واألدوات:
عصري،  ماصة  زجاجية،  كأس  وهي:  وأدواته،  النشاط  مواد  وّفر   

ربطة شعر مطاطية، خيط، عود تنظيف أسنان، مقلمة من القامش.
إرشادات األمن والسالمة:

إىل  ونبِّههم  الشعر،  مطاطة  طرف  سحب  عند  احلذر  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  -
رضورة غسل أيدهيم بعد االنتهاء من تنفيذ النشاط.

خطوات العمل:

املواد  ص  تفحُّ إىل  ههم  وجِّ ثم  جمموعات،  إىل  الطلبة  م  قسِّ   1
أبرز  وصف  جمموعة  كل  يف  إليهم  اطلب  ثم  جيًدا،  السابقة 

خصائص هذه املواد مثل: لوهنا، وشكلها، وملمسها.

ربطة  إمساك  جمموعة  يف كل  الطلبة  أحد  إىل  اطلب  أجرب:    2

الشعر املطاطية بيده، ثم سحب طرفها بيده األخرى، ثم أسال 
الطلبة عن مالحظاهتم، واطلب إليهم تدوين مالحظاهتم .

إجابات حمتملة:  مرنة، تتمدد.

3  اطلب إىل الطلبة أن يكرروا اخلطوة )2( باستخدام اخليط، ثم 

اطلب   تدوين مالحظاهتم. إجابات حمتملة : ال يتمدد، انقطع .

بثني ماصة العصري  أجرب: كلِّف طالًبا آخر يف كل جمموعة    4

من املنتصف، واسأله عن مالحظاته .إجابات حمتملة : تنثني .

عود  باستخدام   )4( اخلطوة  يكرروا  أن  الطلبة  إىل  اطلب   5

تنظيف    األسنان، وكلِّفهم بتدوين مالحظاهتم.

إجابات حمتملة: ال ينثني، انكرس.
6  أتوقع: كلِّف الطلبة بتفحص املقلمة القامشية والكأس 

الزجاجية، ثم اسأهلم عن توقعاهتم حول السؤال اآليت : ماذا 
سيحدث إذا كانت الكأس مصنوعة من القامش؟ واملقلمة 

القامشية من الزجاج؟  إجابات حمتملة: ستبتل الكأس، 
وتنكرس املقلمة عند فتحها وإغالقها باستمرار.

عىل  ملساعدهتم  النشاط؛  بنتائج  ا  شفويًّ الطلبة  ر  ذكِّ  : استنتج   7

خصائص  بني  عالقة  هناك  هل  السؤال:  إجابة  إىل   التوصل 
املادة واستخداماهتا؟ إجابة حمتملة: نعم. 

8 َأتواصل: نظِّم عرض نتائج املجموعات، واحرص عىل تعميم  

النتائج عىل مجيع املجموعات .

مهارة العلم

ح للطلبة أن مهارة التصنيف هي وضع األشياء املتشاهبة يف خصائصها  وضِّ
دراسة  لتسهل  العلامء؛  يستخدمها  التي  املهارات  من  يف جمموعات. وهي 
ه انتباههم إىل وجود مترين خاص بإحدى عمليات العلم  األشياء، ثم وجِّ
انظر  التمرين؛  هذا  أسئلة  إجابات  وملعرفة  التامرين.  كتاب  يف  األخرى 
امللحق  يف هذا الدليل. ويتبع هذا التمرين متارين متنوعة ختدم موضوعات 

الوحدة. وللحصول عىل اإلجابات؛ انظر هناية هذا الدليل

الزمن  20 دقيقة

الزمن: 20 دقيقة.      تقومي نشاط  )أستكشف(

. نَ النَّشاطِ تِهاءِ مِ نْ دَ االِ ا بَعْ يِّدً يَّ جَ دَ لُ يَ سِ : أَغْ ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ إِرْ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
زَ  رَ أَبْ فُ  أَصِ ثُمَّ  ا  يِّدً جَ وادَّ  مَ الْ صُ  حَّ أًتَفَ  1

ها. سِ لْمَ مَ لِها، وَ كْ شَ نِها، وَ وْ ثْلَ لَ ها: مِ صائِصِ خَ

طّاطِيَّةَ  مَ الْ رِ  عْ الشَّ بْطَةَ  رَ كُ  سِ أُمْ  : بُ رِّ أُجَ  2

 ،ر ُخْ األْ يَ  بِيَدِ فَها  طَرَ بُ  حَ أَسْ وَ بِيَدي 
ظاتي. نُ مُالحَ وِّ أُدَ ها، وَ ثُ لَ دُ ظُ ما يَحْ أُالحِ

نُ  وِّ أُدَ ، وَ يْطِ دامِ الْخَ تِخْ ةَ (2) بِاسْ طْوَ رُ الْخُ رِّ أُكَ  3

ظاتي. مُالحَ

ثُ لَها. دُ ظُ ما يَحْ أُالحِ فِ وَ نْتَصَ مُ نَ الْ صيرِ مِ عَ ةَ الْ : أَثْني ماصَّ بُ رِّ أُجَ  4

ظاتي. نُ مُالحَ وِّ أُدَ ، وَ نانِ َسْ نْظيفِ األْ دامِ عودِ تَ تِخْ ةَ (4) بِاسْ طْوَ رُ الْخُ رِّ أُكَ  5

ثُ إِذا  دُ يَحْ : ماذا سَ قَّعُ ، ثُمَّ أَتَوَ يَّةَ جاجِ أْسَ الزُّ كَ الْ يَّةَ وَ ماشِ قُ ةَ الْ لَمَ قْ مَ صُ الْ حَّ أَتَفَ  6

؟ جاجِ نَ الزُّ ةُ مِ لَمَ قْ مَ الْ ماشِ وَ قُ نَ الْ ةً مِ نوعَ صْ أْسُ مَ كَ كانَتِ الْ

داماتِها؟ تِخْ اسْ ةِ وَ صائِصِ الْمادَّ يْنَ خَ ةٌ بَ القَ ناكَ عَ لْ هُ : هَ تَنْتِجُ أَسْ  7

يْها. لْتُ إِلَ صَّ تي تَوَ مَالئي في النَّتائِجِ الَّ : أُناقِشُ زُ لُ أَتَواصَ  8

َمھاَرةُ اْلِعْلِم

 . موعاتٍ جْ ها في مَ صائِصِ ةِ في خَ تَشابِهَ مُ ياءِ الْ َشْ عُ األْ ضْ يَ وَ هِ : وَ نيفِ ةُ التَّصْ هارَ مَ

ما َخصائُِص اْلمادَِّة؟

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

طّاطِيَّةٌ رٍ مَ عْ بْطَةُ شَ رَ

يَّةٌ جاجِ أْسٌ زُ صيرٍكَ ةُ عَ ماصَّ

ماشِ قُ نَ الْ ةٌ مِ لَمَ قْ مَ

يْطٌ خَ

نانِ َسْ نْظيفِ األْ عودُ تَ
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املهامت )مؤرشات األداء(:
1: يالحظ صفات املواد من حيث لوهنا، 

شكلها، ملمسها.
2:يستنتج خصائص املواد من حيث املرونة. 

3: يفرس استخدامات املادة يف ضوء 
خصائصها.

4:  يتواصل مع أفراد جمموعته؛ إلنجاز املهمة، 
ويعرض نتائجه أمام زمالئه.

العالمات: 
ينفذ 4 مهامت بطريقة صحيحة.  :4
ينفذ 3 مهامت بطريقة صحيحة.  :3
ينفذ  مهمتني بطريقة صحيحة.  :2

:ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1
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 تقويم المعرفة السابقة 
قبل عرض حمتوى الدرس استخدم أسلوب العصف  الذهني؛ للكشف عام  

لدى الطلبة من معارف سابقة حول املادة وخصائصها.
اطرح األسئلة اآلتية :

 ما المادة ؟ وكيف نتعرف المواد ؟
 إجابات محتملة :  أشياء حولنا ، ونتعرفها بحواسنا.

 كيف نصف المواد ؟
 إجابات محتملة :  بذكر لونها ، شكلها ، رائحتها .

اطلب إىل الطلبة تسمية مواد يف غرفة الصف .
 إجابات محتملة :  كرسي، طاولة، سبورة، كتاب، ممحاة ، قنينة ماء .

 البدء بالمناقشة
املواد  الطلبة عىل مشاركة زمالئهم خرباهتم ومعلوماهتم حول  ع  شجِّ

التي يعرفوهنا ، ناقشهم يف استخداماهتا، ثم اسأل :
 أين توجد المواد؟ إجابات محتملة :  في كل مكان، حولنا، في البيت 

والمدرسة والشارع .
 هل جميع المواد من حولنا متشابهة ؟

 إجابة محتملة :  ال 
 ماذا يحدث لو أن جميع المواد متشابهة ؟ هذا سؤال مفتوح، استمع 

إلجابات الطلبة وناقشها معهم.

 مناقشة الفكرة الرئيسة
اطرح السؤال اآليت: هل يمكن أن متأل كأس بالرتاب وهي 

مملوءة )أصاًل بالسكر؟( إجابة محتملة: ال.   
كرتوين  صندوق  يف  حقيبته  وضع  الطلبة  أحد  إىل  اطلب 
حترضه أنت يتسع هلا فقط، ثم اطلب إىل طالب آخر وضع 
حقيبته يف الصندوق ذاته، اسأل الطلبة: ملاذا مل تستطع وضع 

احلقيبة الثانية؟
شغلته  الصندوق  في  الذي  الفارغ  المكان  ألن  محتملة:  إجابة   

الحقيبة األولى. 
إليه  اطلب  ثم  يده،  يف  حقيبته  محل  الطلبة  أحد  إىل  اطلب 
نجعل  كيف  الطلبة:  اسأل  خفيفة؟  أم  هي  أثقيلة  وصفها: 

احلقيبة أثقل؟ إجابة محتملة: بوضع مزيد من الكتب فيها.
كتلة  له  املادة: وهو »كل يش  إىل مفهوم  للتوصل  الطلبة  ناقش 

ويشغل حيًزا«.
اطرح السؤال اآليت: ماذا نسمي املكان الذي تشغله املادة؟ 

إجابة محتملة: نسّميه حيًزا .
استخدام الصور والشكال:

الدرس يف  بداية  الواردة يف  الصورة  تأمل  الطلبة  إىل  اطلب 
إجابات  كتاب الطالب، ثم اسأل : ماذا تشاهد يف الصورة؟ 

محتملة: غسالة، لوح خشبي، كتب، ُسّلم، سجادة،..
املواد؟  هذه  بني  االختالف  أوجه  ما  اآليت:  السؤال  اطرح 
إجابات محتملة: أوجه االختالف: لونها، شكلها، استخداماتها.

اطلـب إىل أحد الطلبة قراءة الفكرة الرئيسة، واسأهلم: ماذا 
نعني بالكتلة؟ إجابة محتملة: كمية المادةالموجودة في جسم ما.  

وضح للطلبة أنه ستجري اإلجابة عن هذا السؤال الحًقا.

أعضاء جسم اإلنسانالدرس 11

ةِ  صائِصُ الْمادَّ خَ

لُّ  كُ ى  ـمّ يُسَ وَ  ، ـياءِ َشْ بِاألْ ءٌ  لـيْ مَ نـا  مُ عالَ
لِّ  لِكُ ةً Matter. وَ ـنا مادَّ واسِّ هُ بِحِ فُ رَّ تَعَ ءٍ نَ ـيْ شَ
 ، نُ نْهـا: اللَّوْ ها، مِ يِّزُ ةٌ تُمَ ثيـرَ صائِصُ كَ ةٍ خَ مـادَّ

. ـسُ لْمَ مَ الْ ، وَ لُ ـكْ الشَّ وَ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

ةُ  املْادَّ ها، وَ صائِصِ تَلِفُ املَْوادُّ يف خَ ْ ختَ
ا. يِّزً غلُ حَ يْشَ ، وَ تْلَةٌ هُ كُ ءٍ لَ ْ لُّ يشَ كُ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Matter : ةُ الْمادَّ
  Balance : الْميزانُ

Mass : ةُ تْلَ كُ  الْ
Volume : مُ جْ الْحَ

ةِ: رارَ ةُ لِلْحَ لَ وادُّ الْموصِ مَ الْ
Heat Conducting Materials

ةِ: رارَ ةُ لِلْحَ لَ عازِ وادُّ الْ مَ الْ
Heat Insulating Materials

1 ْرُس ْرُسالدَّ ُة َوَخصائُِصهاالدَّ ُة َوَخصائُِصهااْلمادَّ اْلمادَّ
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تقديم الدرستقديم الدرس أوًل 

التدريس التدريس  ثانيًا 

توضيح مفاهيم الدرس  
المادة Matter: اعرض جمموعة من املواد املوجودة يف غرفة الصف، ثم اطلب إىل الطلبة 

صياغة تعريف للامدة بكلامهتم اخلاصة..
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الكتلة 
استخدام الصور واألشكال  

اطـرح على الطلبـة األسـئلة اآلتية: هل هنـاك خصائص 
وصفـات أخرى للمـادة غير اللون والشـكل والملمس؟ 
ثـم اطلـب إليهـم تأمـل الصـورة التـي فـي الكتـاب، ثم 
اسـألهم: مـا المـادة الموجـودة فـي كل مـن الكفتيـن ؟ 
إجابـات  األخـرى؟  عـن  منهمـا  كل  تختلـف  وبمـاذا 
محتملـة: المـادة: الحلـوى، وتختلـف حبـات الحلوى 
فـي لونها؛ فبعضهـا صفـراء واألخرى زرقـاء، وكميتها؛ 

فالحبـات الصفـراء أكثـر مـن الزرقاء. 
مناقشة  

الطاولـة،  علـى  الحجـم  فـي  مختلفـة  طباشـير  قطـع  ضـع 
وأي  أمامكـم؟  التـي  المـادة  اسـم  مـا  الطلبـة:  واسـأل 
قطعالطباشـيرتحتوي علـى كميـة أكبـر من هـذه المـادة ؟ ثم 
الكتلـة. مفهـوم  إلـى  للتوصـل  اجاباتهـم؛  فـي  الطلبـة  ناقـش 
اطرح السـؤال اآلتـي: ما اسـم األداة الموجـودة في صندوق 
النشـاط فـي الكتـاب؟ أين أشـاهدها عـادة ؟ إجابـة محتملة : 
الميـزان، وأشـاهدها في السـوق: في محالت الخضـار والفاكهة 

والمتاجـر أو البقاالت )السـوبرماركت(.
اطلـب إلـى الطلبـة أن يتناقشـوا بشـكل زوجـي فـي إجابـة 
ـه انتباههم  السـؤال: ماذا نقيـس بهـذه األداة أو اآللة؟  ثم وجِّ
إلـى أن الميـزان ذا الكفتيـن أو الميـزان اإللكترونـي يقيس 

كل منهمـا إحـدى خصائـص المـادة، وهـي الكتلة.

توضيح مفاهيم الدرس  
الكتلة Mass :وظِّف اسرتاتيجية العصف الذهني: عن طريق صب كميات خمتلفة من املاء يف 

ثالثة أكواب، ثم اطلب إىل الطلبة ترتيبها؛ حسب كتلة املاء املوجود فيها، ثم اطرح السؤال 
 أحتقَّق: الفيلاآليت عىل الطلبة: ما الكتلة؟ بعد ذلك ناقش الطلبة يف إجاباهتم؛ للتوصل إىل مفهوم الكتلة.  

اهلدف: يقارن  الطالب بني كتل املواد املختلفة .
املواد واألدوات: ممحاة، ثالثة كتب، امليزان ذو الكفتني

إرشادات األمن والسالمة: 
- نبِّه الطلبة إىل رضورة غسل أيدهيم بعد االنتهاء من النشاط.

-اطلب إىل الطلبة املحافظة عىل نظافة مكان تنفيذ النشاط.
خطوات العمل:

1 أجرب: اطلب إىل أحد الطلبة وضع املمحاة يف كف إحدى 
يديه والكتاب يف اليد األخرى، واسأل: أهيام كتلته أكرب؟ نبِّه 
ْوز«، أي تقدير الكتلة  الطلبة إىل أن هذه الطريقة تسمى »الرَّ

باستخدام اليدين. إجابة حمتملة: الكتاب.
2  قبل البدء باخلطوة الثانية حتقق من وضع امليزان؛ بالتأكد

        من أنه يف وضع اتزان أو توازن.
كفتي  إحدى  يف  كتاب  بوضع  الطلبة  أحد  كلِّف  أالحظ:    3
ه الطلبة إىل مراقبة حركة  امليزان واملمحاة يف الكفة األخرى، ووجِّ
نفسه؟  املستوى  عل  امليزان  كفتا  هل  اسأل:  ثم  امليزان،  كفتي 

وملاذا؟ اجابة محتملة: ال ؛ ألن الكتلتين مختلفتين
4 أقارن: اطلب إىل طالب آخر أن يقارن بني اجلسمني، واطرح 

السؤال اآليت: أي اجلسمني كتلته أكرب؟
إجابة محتملة: الكتاب.

الذهني:  للعصف  الطلبة  عىل  اآليت  السؤال  اطرح   : أتوقع    5
يف  واحًدا  كتاًبا  َوَضعَت  إذا  امليزان  لكفتي  أن حيدث  يمكن  ماذا 
كفة، وكتابني يف الكفة األخرى ؟ إجابة محتملة: يمكن أن تميل 

كفة الميزان التي تحتوي الكتابين أكثر من األخرى.
6  أتواصل: اطلب إىل الطلبة عرض نتائجهم عىل زمالئهم يف 

الصف.

الزمن: 10 دقيقة. نشاط

اسم الطالب
املهامت ) مؤرشات األداء(

4321

اسرتاتيجية التقويم:  يستخدم سجل 
التقدير اآليت؛ لتقويم أداء الطلبة: 

 أداة التقويم : سلم التقدير العددي 

الزمن: 20 دقيقة.      تقومي نشاط  )أستكشف(
املهامت )مؤرشات األداء(:

1: يقارن بني كتلة املمحاة والكتاب ) بالروز( 
مستخدًما يديه.

2: يتوقع ماذا  حيدث لكفتي امليزان إذا ُوِضع 
كتاب واحد يف كفة، وكتابان يف الكفة 

األخرى للميزان.
3:يفرس سبب نزول إحدى كفتي امليزان أكثر 

من الكفة األخرى.
4:يشارك زمالءه نتائجه.

العالمات: 
ينفذ 4 مهامت بطريقة صحيحة.  :4
ينفذ 3 مهامت بطريقة صحيحة.  :3
ينفذ  مهمتني بطريقة صحيحة.   :2

1 : ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.

ةُ  تْلَ  الْكُ

تي  الَّ صائِصِ  الْخَ  د إِحْ ةُ  تْلَ كُ الْ دُّ  عَ تُ
دارُ  قْ مِ يَ  هِ  Mass ةُ  تْلَ الْكُ وَ  . ةَ الْمادَّ يِّزُ  تُمَ
كِنُ  مْ يُ وَ  . مِ سْ الْجِ في  ةِ  جودَ وْ مَ الْ ةِ  الْمادَّ
ةِ  نَ قارَ لِمُ تَيْنِ  فَّ كَ الْ ذي  الْميزانِ  دامُ  تِخْ اسْ
ها  أَيُّ فيفُ وَ ها الْخَ فُ أَيُّ رِ نَعْ ؛ فَ وادِّ مَ تَلِ الْ كُ

 . الثَّقيلُ
 : لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ

 د إِحْ فِّ  كَ في  حاةَ  مْ مِ الْ عُ  أَضَ  : بُ رِّ أُجَ  1
 ،ر ُخْ األْ يَ  دِ يَ فِّ  كَ في  اْلكِتابَ  وَ يَّ  دَ يَ

؟ بَرُ تُهُ أَكْ تْلَ ما كُ هُ أَيُّ

 . عِ الْميزانِ ضْ نْ وَ قِ مِ قُّ لِّمي لِلتَّحَ عَ تَعينُ بِمُ أَسْ  2

تَيْ  فَّ كَ  ـد إِحْ فـي  ا  كِتـابً عُ  أَضَ  : ـظُ أُالحِ  3
ثُمَّ   ،ر ُخْ األْ ةِ  فَّ كَ الْ في  حاةَ  مْ مِ الْ وَ الْميزانِ 
تا  فَّ يَتْ كَ قِ لْ بَ ، هَ تَيِ الْميزانِ فَّ ةَ كَ كَ رَ أُراقِبُ حَ

لِماذا؟ ؟ وَ هِ سِ تَو نَفْ سْ مُ لى الْ الْميزانِ عَ

؟  بَرُ تُهُ أَكْ تْلَ يْنِ كُ مَ سْ : أَيُّ الْجِ نُ 4  أُقارِ

تَيِ الْميزانِ  فَّ ثَ لِكَ دُ كِنُ أَنْ يَحْ مْ : ماذا يُ عُ قَّ أَتوَ  5
يْنِ في  كِتابَ ةٍ وَ فَّ ا في كَ دً ا واحِ تُ   كِتابً عْ ضَ إِذا وَ

قُّعي. ةِ تَوَ حَّ نْ صِ قُ مِ قَّ ر؟ أَتَحَ ُخْ ةِ األْ فَّ كَ الْ

الئي  مَ زُ لى  عَ تائِجي  نَ ضُ  رِ أَعْ  : لُ أَتَواصَ  6
ها. أُناقِشُ وَ

ةٍ؟ لِفَ تَ خْ وادَّ مُ تَلَ مَ نُ كُ قارِ يْفَ أُ كَ َنشاٌط

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

فيلُ أَمِ  : الْ بَرُ تُهُ أَكْ تْلَ ما كُ هُ : أَيُّ قَّقُ  أَتَحَ
؟ فورُ صْ عُ الْ

تَيْنِ فَّ ميزانٌ ذو كَ تُبٍ ةُ كُ ثَالثَ
حاةٌ مْ مِ

47

وذلك باستخدام عاّلقة مالبس وكأسني ورقيتني وخيط  وقلم.

 وزّودهم باإلجراءات اآلتية: اثقب بالقلم كل كأس ثقبني متقابلني من األعىل، وثبت الكأسني 
من اجلهتني؛ باستخدام خيوط متساوية الطول بطريف العاّلقة.

صنع نموذج بسيط للميزان ذي الكفتني نشاط منزلي
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الحجم

مناقشة         
وظِّف اسرتاتيجية التعلم التعاوين وذلك بتقسيم  الطلبة إىل 
االجابة  ثم  اآلتية،  األسئلة  بمناقشة  وتكليفهم  جمموعات، 
عنها: هل هناك خصائص وِصفات أخرى للامدة غري الكتلة 
؟  إجابة حمتملة: احلجم ماذا نعني باحلجم ؟ إجابة حمتملة: 
الذي  املكان  أو  اجلسم،  يشغله  الذي  احليز  مقدار  به  نعني 

يشغله اجلسم.
هل جلميع ملواد احلجم نفسه ؟ إجابة حمتملة: ال 

استخدام الصور واألشكال      
ـر، انتـق رشيًكا، شـارك(:  وظِّـف اسـرتاتيجية: )فكِّ
الكتـاب  الفيلـني يف  الطلبـة تأمـل صـورة  اطلـب إىل 
ثـم اطـرح األسـئلة اآلتيـة: مـاذا حيـدث للحيوانـات 
عندمـا تنمـو؟ بامذا خيتلـف الفيالن يف الصـورة ؟ امنح 
الطلبة الوقــت الـــكايف للتفكــر يف اإلجابة وكتابــة 
أفكارهـــم يف ورقــة، ثــم اطلـــب إىل كل طالبــني 
مشـــاركة بعضهـمــا يف األفـــكار، ثـــم اعرضهـا 

املجموعــات. أفـــراد  عــىل 
اجابات حمتملة: تصبح أكرب، يزداد حجمها، تزداد كتلها، 

واالختالف بني الفيلني يف احلجم  والكتلة مًعا .

األنشطة العالجية:  
ا؛  التي يف حقيبتهم تصاعديًّ الكتب  ترتيب  الطلبة  إىل  اطلب    
الكايف  الوقت  أعطهم  البرص.  باستخدام حاسة  حسب حجمها 

ثم ناقشهم يف أعامهلم . 
األنشطة اإلثرائية: 

  كلِّـف الطلبة يف جمموعات باإلجابة عن النشـاط اآليت: أجسـام 
مصنوعـة مـن مـواد خمتلفـة ومتسـاوية يف حجومها، هـل تكون 
ر يف نشـاط يسـاعدك عـىل اإلجابة؛  دائـاًم متسـاوية يف كتلها؟ فكِّ

باسـتخدام أدوات بسيطة. 
وكرتني  الكفتني  ذا  امليزان  استخدم   : حمتملة  إجابات    
متساويتني يف احلجم : إحدامها فلزية واألخرى زجاجية، 
أو من الفلني، أو مكعبني متساويني يف احلجم: أحدمها 

من ورق، واآلخر من خشب. 

تنويع التدريس

توضيح مفاهيم الدرس  
الحجم  Volume: اطلب إىل أحد الطلبة قراءة تعريف احلجم يف 
الكتاب، وناقشه وبقية الطلبة  يف مفهوم احلجم، ثم اطلب منه 

البحث عن مواد يف حقيبته املدرسية ختتلف يف حجمها.

يمكنـك اسـتخدام املـاء؛ لقياس حجـم مادة صلبـة غري منتظمـة، مثل: احلجـر أو كرة 
زجاجيـة، وذلـك بوضـع كميـة مـن املـاء يف خمبـار مـدرج، وتسـجيل ارتفـاع املـاء فيـه، ثم 
وضـع اجلسـم الصلـب يف املخبـار، وتسـجيل مسـتوى املـاء اجلديـد، فيكون حجم اجلسـم 

الصلـب هـو الفـرق بـني القراءتني.

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ

 أحتقَّق: إجابة حمتملة: الشاحنة

؟ نَةُ احِ ةُ أَمِ الشّ يّارَ ا: السَّ مً جْ بَرُ حَ ما أَكْ هُ : أَيُّ قَّقُ أَتَحَ  

مُ  جْ الْحَ
ها. جومِ لِنا في حُ وْ نْ حَ وادُّ مِ مَ تَلِفُ الْ تَخْ

. مُ سْ هُ الْجِ لُ غَ ) الَّذي يَشْ يِّزِ كانِ (الْحَ مَ دارُ الْ قْ وَ مِ مُ Volume هُ جْ الْحَ وَ

ها. مُ جْ دادُ حَ زْ يَّةُ يَ نْمو الْكائِناتُ الْحَ ما تَ نْدَ   عِ
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ثم  فيها،  األسئلة  حل  إىل  ههم  ووجِّ ثنائية،  جمموعات  يف  الطلبة  عىل  العمل  ورقة  ع  وزِّ
ناقشهم يف إجاباهتم.

(1(ورقة العمل
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التوصيل الحراري
 مناقشة

إعدادك  طريق  عن  وذلك  املقلوب؛  التعلم  اسرتاتيجية  وظِّف    
يف  وتطبيقاهتا  للمواد،  احلراري  التوصيل  خاصية  يوضح  فيديو 
حياتنا اليومية، كذلك أو االستعانة باإلنرتنت؛ للبحث عن مقطع 
موعد  من  يوم  قبل  مشاهدته  الطلبة  إىل  واطلب  مناسب،  فيديو 
احلصة، يمكنك االستعانة بمخترب احلاسوب يف املدرسة.  ويكون 
احلراري  التوصيل  خاصية  ملناقشة  خمصًصا  الصف  يف  اللقاء 
للمواد، بعد تقسيم الطلبة إىل جمموعات. كلفهم بمناقشة األسئلة 
واحلجم؟   الكتلة  غري  للامدة  أخرى  خصائص  هناك  هل  اآلتية: 

إجابة حمتملة: قابليتها للتوصيل احلراري.
حياتنا  يف  تطبيقاهتا  وما  احلرارة؟  توصل  التي  املواد  نسمي  ماذا 
يف  نستخدمها  للحرارة،  موصلة  مواد  حمتملة:  إجابة  اليومية؟ 

صناعة أباريق الشاي أواين الطبخ.
ماذا نسمي املواد التي ال توصل احلرارة ؟ وما تطبيقاهتا يف حياتنا 
يف  نستخدمها  للحرارة،  عازلة  مواد  حمتملة:  إجابة  اليومية؟ 

مقابض أواين الطهي.  
 استخدام الصور واألشكال 

وظف اسرتاتيجية أكواب إشارة املرور:  
يف  الصورة  تأمل  بمهمة:)  جمموعات  يف  بالعمل  الطلبة  -كلف 
كتاب الطالب ) الطنجرة (، واسأل: ما املواد التي استخدمت يف 

صناعة الطنجرة؟ وملاذا اسُتخدمت هذه بالتحديد ؟ 
أمحر،  )باأللوان:  جمموعة:  كل  عند  ملونة  أكواب  ثالثة  ضع   -
بأن  هلم  ح  ووضِّ للمعلم،  إشارة  باعتبارها  أخرض(،  أصفر، 
االخرض يشري إىل عدم حاجة الطلبة إىل مساعدة، واألصفر عند 
حاجتهم إىل املساعدة أو لطرح أسئلة عىل املعلم، أما األمحر فيشري 
إىل احلاجة الشديدة للمعلم، وعدم قدرة الطلبة عىل إكامل املهمة 

املنوطة هبم وحدهم.
-عند االنتهاء من تنفيذ املهمة، قّدم للطلبة ملخًصا شفهيًّا يتضمن 

اإلجابات عن األسئلة السابقة. 
إجابات حمتملة: جسم الطنجرة من األملنيوم أو الستانليس ستيل؛ 
باحلرارة،  الطعام  ألهنا مادة موصلة للحرارة، وتساعد عىل طهي 
مادة  ؛ ألهنا  البالستيك  الطنجرة والغطاء مصنوعة من  ومقابض 
عازلة للحرارة متكننا من محل الطنجرة، ورفع الغطاء بسهولة، أما 
التي  العازلة والشفافة  املواد  أيًضا من  الزجاج، وهو  الغطاء فمن 

مُتكننا رؤية الطعام من خالهلا.

األنشطة العالجية:  
  اعرض أمام الطلبة صوًرا ألشياء خمتلفة، واطلب إليهم تصنيفها إىل مواد موصلة للحرارة، ومواد 

عازلة للحرارة.   
األنشطة اإلثرائية: 

  اطلب إىل الطلبة تصميم نشاط يوضح اختالف التوصيل احلراري للبالستيك واخلشب والفلز)مستخدمني 
وحوًضا  وسيليكوًنا،  ومعجوًنا،  وأزراًرا،  ساخنًا،  وماء  رصاص،  وقلم  فلزية،  وملعقة  بالستيكية،  مسطرة 
نثبت امللعقة والقلم واملسطرة باستخدام املعجون عىل أطراف  زجاجيًّا(.إجابات حمتملة: 
احلوض البالستيكي، ثم نثبت األزرار عليها باستخدام السليكون، ونضيف املاء الساخن 
يف الوعاء ونراقب، سنالحظ أنه سيسقط الزر املثبت عىل امللعقة فقط. ناقش الطلبة يف: 

ملاذا مل تسقط األزرار املثبتة عىل كل من املسطرة والقلم؟

تنويع التدريس

 أحتقَّـق: إجابـات حمتملـة : ألن اخلشـب مـادة عازلة 
للحرارة.

توظيف التكنولوجيا
الدرس،  بموضوع  تتعلق  تقديمية  عروًضا  صمم 
طريق  عن  التعليمية  املواد  هذه  الطلبة  وشارك 
تطبيق  طريق  عن  أو  اإللكرتونية،  املدرسة  صفحة 
الدردشات الرسيعة )الواتس أب(، أو إنشاء جمموعة 
(Microsoft teams(، أو أية وسيلة تكنولوجية مناسبة؛ 

باملشاركة مع الطلبة وذوهيم .

يُّ رارِ صيلُ الْحَ التَّوْ
ةِ  ــرارَ ــةٍ لِلْحَ لَ ــوادَّ موصِ ــى مَ ةِ: إِل ــرارَ ــا لِلْحَ صيلِه ــبَ تَوْ سَ ــوادُّ حَ مَ ــفُ الْ نَّ تُصَ
ــوادَّ  مَ ، وَ النُّحــاسُ ديــدُ وَ الْحَ نْيــومُ وَ مِ نْهــا: األَلَ مِ Heat Conducting Materials وَ

  ، ــتيكُ بِالسْ الْ ، وَ ــبُ شَ نْها: الْخَ مِ ةِ   Heat Insulating Materials، وَ ــرارَ ــةٍ لِلْحَ لَ عازِ
. ــوفُ الصّ وَ

نْهــا: أَوانــي  ةٍ، مِ ــدَّ ــياءَ عِ ــةِ أَشْ ناعَ ةِ فــي صِ ــرارَ ــةُ لِلْحَ لَ ــوادُّ الْموصِ مَ مُ الْ دَ ــتَخْ  تُسْ
ةِ  ناعَ مُ فــي صِ دَ ــتَخْ ــيَ تُسْ هِ ةِ؛ فَ ــرارَ ــةُ لِلْحَ لَ عازِ ــوادُّ الْ مَ ــا الْ ، أَمّ ــايِ يــقُ الشّ أبارِ ــيِ وَ الطَّهْ

هــا. يْرِ غَ وفِيَّــةِ وَ البِــسِ الصّ مَ الْ ، وَ ــيِ قابِــضِ أَوانــي الطَّهْ مَ

بِ  شَ نَ الْخَ ةَ مِ نَّعَ صَ مُ قَ الْ العِ مُ الْمَ دِ تَخْ أَسْ : لِماذا  قَّقُ أَتَحَ  
؟ يِ ناءِ الطَّهْ ريكِ الطَّعامِ في أَثْ في تَحْ
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ةِ داماتُ الْمادَّ تِخْ اِسْ
مُ  دِ ــتَخْ ــالً نَسْ ثَ ــا؛ فَمَ ه صائِصِ ــى خَ ل ــا عَ ياتِن ــي حَ ــوادِّ ف مَ داماتُ الْ ــتِخْ ــدُ اسْ تَمِ عْ تَ
ــاءِ  ــي بِن ــةَ ف بَ لْ ــورَ الصُّ خ مُ الصُّ دِ ــتَخْ نَسْ ، وَ ــذِ ــةِ النَّوافِ ناعَ ــي صِ افَ ف ــفّ ــاجَ الشَّ ج الزُّ
لْــبُ  ديــدُ الصُّ ــا الْحَ ،  أَمّ ــةِ مَ البِــسِ النّاعِ مَ ــةِ الْ ناعَ طْــنَ فــي صِ قُ مُ الْ دِ ــتَخْ نَسْ ، وَ بُيــوتِ الْ

. ــيّاراتِ ــةِ السَّ ناعَ ــي صِ ةٌ  ف ــرَ بي ــةٌ كَ يَّ مِّ ــهُ أَهَ لَ فَ

وادِّ  مَ داماتُ الْ تِخْ دُ اسْ تَمِ عْ تَ
لى  يَّـةِ عَ مِ يَوْ يـاتِنـا الْ في حَ

ها. صائِصِ خَ

صائِصُ  : ما خَ قَّقُ أَتَحَ  
؟ بالونِ الْ
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القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة       

التفكري ) التأمل والتساؤل (:  *
املواد، وأمهية ذلك يف حياتنا، واطرح  تنوع خصائص  التأمل والتفكري يف  الطلبة إىل  ه  وجِّ

سؤااًل للتفكري: ماذا لو كانت خصائص مجيع املواد متشاهبة ؟

استخدامات المادة 
مناقشة   

جمموعات،  إىل  الطلبة  بتقسيم  التعاوين  التعلم  اسرتاتيجية  وظِّف 
املواد  خصائص  بني  العالقة  ما  للنقاش:  اآلتية  األسئلة  وطرح 
يف  واستخداماهتا  والقطن(  الصلبة،  والصخور  )احلديد،  اآلتية: 
حياتنا اليومية؟  امنح الطلبة عرش دقائق إلهناء املهمة، ثم اطلب 
إىل طالب من كل جمموعة عرض نتائج جمموعته أمام املجموعات 
األخرى. إجابة حمتملة: احلديد يمتاز بالقوة والصالبة، ويستخدم 
الصلبة  والصخور  والسيارات،  واألبواب  اجلسور  صناعة  يف 
ونعومة  بالليونة  فيمتاز  القطن  أما  البناء،  يف  تستخدم  القاسية 

امللمس، ويستخدم يف صناعة املالبس.
مجيعـا؛  لنتائجهـم  ملخًصـا  وقـدم  إجاباهتـم،  يف  الطلبـة  ناقـش 
موضًحـا مـن خاللـه أن مـادة احلديـد متتـاز بالقـوة والصالبـة؛ 
لذلـك يسـتخدم يف صناعة اجلسـور واألبـواب والسـيارات، أما 
الصخـور الصلبة القاسـية فتسـتخدم يف البنـاء، أمـا القطن الذي 

يمتـاز بالليونـة فيسـتخدم يف صناعـة املالبـس .
استخدام الصور واألشكال  

تأمل  إىل  الطلبة  توجيه  بواسطة  الذهني  العصف  أسلوب  وظِّف 
الصورة يف كتاب الطالب: ) النافذة الزجاجية(، واسأل:  ما املادة 

التي نصنع منها النوافذ الزجاجية ؟ إجابة حمتملة: الزجاج.
صلبة  مادة   : حمتملة:  إجابة  ؟  الزجاج  خصائص  ما  اسال:  ثم   

بني  العالقة  يف  الطلبة  ناقش  ثم  الضوء،  مترر  ألهنا  وشفافة؛ 
خصائص الزجاج واستخداماته .  

أتأمل الصورة :  
من  باملرور  للضوء  تسمح  شفافة  مادة  الزجاج  حمتملة:  إجابة 

خالهلا، ومتكننا من الرؤية من خلفها .

باملرونة،  البالون  يتميز  حمتملة:  إجابات  أحتقَّق:   
وقابليته للتمدد عند نفخه باهلواء؛ فهو مصنوع من 

مواد تشبه املطاط. 

األنشطة العالجية:  
  اعرض أمام الطلبة صوًرا ملواد مثل: الطوب والبالستيك، 
اساهلم عن استخداماهتا يف حياتنا، وناقشهم يف خصائصها التي 

متكننا من استخدامها.
األنشطة اإلثرائية: 

ه انتباه الطلبة إىل املواد املصنوعة من اخلشب يف الصف،     وجِّ
مثل: الباب والكريس والطاولة، واطلب إىل الطلبة البحث عن 
خصائص اخلشب التي متكننا من استخدامه يف صناعة األبواب 
اخلشب  يتميز  حمتملة:  إجابات  والطاوالت.  واخلزائن 

بالصالبة، وسهولة القطع والتشكيل، وسهل التنظيف

تنويع التدريس

ُيعد النحاس من املواد التي هلا فوائد واستخدامات متنوعة،  ويتميز النحاس بخاصية 
للتشكيل؛ لذلك يستخدم يف  بقابليته  يتميز  الكهربائي عىل نحو ممتاز، وأيًضا  التيار  توصيل 
ألن  البالستيك؛  من  بطبقة  النحاسية  األسالك  تغطية  وجتري  الكهربائية،  األسالك  صناعة 

البالستيك مادة عازلة للكهرباء وللحرارة أيًضا.

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ
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ةِ؟ صائِصُ الْمادَّ : ما خَ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ الْفِ  1

يْنَ  طٍّ بَ لُ بِخَ : أَصِ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ الْمَ  2
يْها: لَ لُّ عَ تي تَدُ ةِ الَّ صيصَ الْخَ ةِ وَ ورَ الصّ

. يّاتِ ياضِ ةِ كِتابِ الرِّ تْلَ لومِ بِكُ عُ ةِ كِتابِ الْ تْلَ ةِ كُ نَ قارَ تَيْنِ لِمُ فَّ كَ مُ الْميزانَ ذا الْ دِ تَخْ : أَسْ 3 أَقيسُ

ا؟ مً جْ بَرُ حَ تِيَةِ أَكْ يَواناتِ اآلْ : أَيُّ الْحَ نُ أُقارِ  4

رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

نْدَ  دِيادُ الطّولِ عِ دُّ ازْ عَ يُ
راتِ  شِّ ؤَ مُ نْ  مِ نْسانِ  ِ اإلْ
تَعينُ  أَسْ  ، ليمِ السَّ وِّ  النُّمُ
ياسِ طولي،  لِّمي لِقِ عَ بِمُ
نُـهُ بِطولي في  ثُمَّ أُقـارِ
نِ  وَّ دَ مُ عامِ الْماضي الْ الْ
. يَّةِ سِ رَ دْ مَ في بِطاقَتي الْ

تْلَةُ كُ الْ
Mass

مُ جْ الْحَ
Volume

رِ إِلى  جاوِ لِ الْمُ كْ يْنِ في الشَّ تَ رَ يْنِ ظاهِ تَ نِّفُ مادَّ أُصَ  5
ةِ: رارَ ةٍ لِلْحَ لَ ةٍ عازِ مادَّ ةِ، وَ رارَ ةٍ لِلْحَ لَ ةٍ موصِ مادَّ

َمَعَمَع ِةاْلُعلوُماْلُعلوُم حَّ ِةالصِّ حَّ َمَعَمَعالصِّ یاِضیّاِتاْلُعلوُماْلُعلوُم یاِضیّاِتالرِّ الرِّ

ها  عُ لَ تَّسِ تي تَ وائِلِ الَّ يَّةُ السَّ مِّ تَلِفُ كَ تَخْ
الَّذي  الْماءِ  كأْسِ  ةَ  عَ سَ دُ  أَجِ  . يَةُ عِ َوْ األْ

ةٍ.  وَ هْ دامِ فِنْجانِ قَ تِخْ بُ فيهِ بِاسْ رَ أَشْ
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 استخدام جدول التعلم   

راجع الطلبة يف ما تعلموه عن املادة وخصائصها، واسأل: 
ما املادة؟ وماخصائصها؟ ساعد الطلبة عىل استخدام 
األسئلة،  عن  لإلجابة  علمية؛  ومصطلحات  مفاهيم 
التعلم يف عمود:« ماذا  وتسجيل إجاباهتم يف جدول 

تعلمنا؟«. 
  إجابات أسئلة مراجعة الدرس

1 الفكرة الرئيسة: الكتلة، احلجم، التوصيل احلراري. 

2 املفاهيم واملصطلحات: 

اْلُكْتَلُة
Mass

اْلَحْجُم
Volume

3  أضع كتاب العلوم يف إحدى كفتي امليزان، وكتاب 

الرياضيات يف الكفة األخرى، وأراقب حركة امليزان، الكفة 
التي تنزل لألسفل أكثر يكون فيها الكتاب األكرب كتلة. 

4  الفيل 

5 املواد املوصلة : صينية الفرن.

املواد العازلة: القفازات من القامش.

التقويمالتقويم ثالثًا 

يمكنــك معرفــة طــول الطالــب قبــل عامــني؛ 
املدرســية،  الطالــب  ســجالت  إىل  بالرجــوع 
احلــايل  الطــول  لقيــاس  املــرت؛  واســتخدام 
للطالــب. اربــط الزيــادة يف الطــول بعمليــة النمــو،  
ــة يف أن الطــول مــن صفــات املــواد  وناقــش الطلب

واألجســام.  

اســتعن بمطبــخ املدرســة للحصــول عــىل 
فنجــان قهــوة صغــري وكأس مــاء زجاجيــة؛ لتنفيــذ 
النشــاط،ووضح للطلبــة بــأن الســعة  خاصيــة مــن 

ــة.  ــص األوعي خصائ

العلوم          مع        الصحة  

العلوم          مع       الرياضيات  
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ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ
 ، بَـةٌ لْ صُ  : ثَـالثٌ حـاالتٌ  ةِ  لِلْـامدَّ
ةُ  لُ املْادَّ ـوّ تَحَ تَ . وَ ـةٌ يَّ غازِ ، وَ سـائِلَةٌ وَ
ـخنيِ  ا بِالتَّسْ ر إِمّ ةٍ إِىل أُخْ ـنْ حالَ مِ

. يـدِ أَو بِالتَّربْ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:
Solid : لْبٌ صُ

Liquid : ٌسائِل
Gas :  غازٌ

Melting : هارُ نْصِ االِ
 Freezing : دُ مُّ التًّجَ

Evaporation: رُ التَّبَخُّ
Condensation: التَّكاثُفُ

2 ْرُس ْرُسالدَّ الُتهاالدَّ ِة َوَتَحو� الُتهاحاالُت اْلمادَّ ِة َوَتَحو� حاالُت اْلمادَّ

ةِ؟ ما حاالتُ الْمادَّ
في  تَلِفُ  تَخْ وادَّ  مَ الْ أَنَّ  ا  سابِقً تُ  سْ رَ دَ
 ، نِ اللَّوْ ، وَ مِ جْ الْحَ ، وَ تْلَةِ كُ : الْ ثْلِ ها، مِ صائِصِ خَ
لِنا في حاالتِها؛  وْ نْ حَ وادُّ مِ مَ تَلِفُ الْ تَخْ . وَ لِ كْ الشَّ وَ
 ،Solid بَةٍ  لْ صُ  : ـدُ فـي ثَـالثِ حاالتٍ فَتـوجَ

. Gas ٍة يَّ غازِ ةٍ Liquid، وَ سائِلَ وَ
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حاالت المادة وتحوالتها الدرس 22

 تقويم المعرفة السابقة
الذهني؛  العصف   أسلوب  استخدم  الدرس  حمتوى  عرض  قبل 
املادة   الطلبة من معارف سابقة حول حاالت  للكشف عام  لدى 

وحتوالهتا.
اطرح األسئلة اآلتية :

- كم حالة للامدة ؟ إجابات محتملة:  ثالث حاالت .
- اذكر هذه احلاالت. إجابات محتملة :  صلبة، سائلة، غازية .
اطلب إىل الطلبة تسمية مواد يف غرفة الصف، وحتديد حاالهتا. 
الهواء:  السائلة،  الماء:  الصلبة،  القلم:  محتملة:   إجابات 

الغازية .
 البدء بالمناقشة

املتساقطة عند  للثلوج  السؤال اآليت: ماذا حيدث  الطلبة يف  ناقش 
رشوق الشمس؟ ناقش الطلبة يف إجاباهتم.

جليد،  بمكعب  جمموعة  كل  د  وزوِّ جمموعات،  إىل  الطلبة  ع  وزِّ  
ثم  الزمن،  معينة من  ماذا حيدث يف مدة  الطلبة بمالحظة  وكلِّف 
إجابة  الصف.  أمام  مشاهداهتا  وصف  املجموعات  إىل  اطلب 
ا  جدًّ قصيرة  زمنية  فترة  بعد  الصلب  الجليد  مكعب  محتملة: 

تحول إلى ماء سائل. 
اسأل الطلبة: ما حاالت املاء التي ظهرت معكم؟ إجابة محتملة: 

الصلبة والسائلة. 
ثم اسأل: وهل هناك حالة ثالثة للامء؟  إجابة محتملة : نعم

 مناقشة الفكرة الرئيسة
اكتب أسامء لعدد من املواد عىل بطاقات وبخط واضح

) مع مراعاة أن تشمل املواد حاالت املواد الثالث( واعرضها 
ثم اطلب   ، املواد  الطلبة يف خصائص هذه  ناقش   ، اللوح  عىل 
عىل  الطلبة  ع  شجِّ جمموعات،  يف  املواد  هذه  تصنيف  إليهم 

مشاركة خرباهتم ومعلوماهتم؛ حول كيفية تصنيف هذه املواد.
ثم اسأل:  ما أساس التصنيف ؟ إجابة محتملة: حسب حالتها.

تقديم الدرستقديم الدرس أوًل 

التدريس التدريس  ثانيًا 

توظيف التكنولوجيا
فيديوهات  املوثوقة عن  املواقع اإللكرتونية  ابحث يف 
حاالت  حول  جاهزة،  تقديمية  عروض  أو  تعليمية 
تقديمية  عروض  تصميم  ويمكنك  وحتوالهتا،  املادة 
املواد  هذه  الطلبة  شارك  الدرس.  بموضوع  تتعّلق 
أو  اإللكرتونية،  املدرسة  صفحة  طريق  عن  التعليمية 
أو   ،Microsoft teams عىل  جمموعة  إنشاء  طريق  عن 
الطلبة  مع  باملشاركة  مناسبة؛  تكنولوجية  وسيلة  أية 

وذوهيم.
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استخدام الصور واألشكال   
خصائص  لتعّرف  الذهني؛  العصف  أسلوب  وظِّف 
بتأمل  الطلبة  الثالث، كّلف  املادة  كل حالة من حاالت 
اسأل:  ثم  الطالب،  الصفحة يف كتاب  الصور األوىل يف 
الدب  دمية  حمتملة:  إجابة  الصورة؟  يف  تشاهدون  ماذا 

واحلجارة.
 ثم أسال: ما اليشء املشرتك بني دمية الدب واحلجارة؟ 

إجابة حمتملة: املشرتك أن كالًّ منهام جسم صلب.
مناقشة   

اعـرض أيـة دميـة )دميـة دب أو أي دميـة أخـرى أمـام 
الطلبـة(، ثـم كلِّـف أحـد الطلبـة بإمسـاك هـذه الدمية، 

وأسـال: كيـف تعـرف أن الـيشء جسـم صلـب؟
إجابات حمتملة: هلا شكل حمدد، وهو ثابت ال يتغري.

ما  اسأل  ثم  ومعاينتها،  الدمية  تأمل  الطالب  من  اطلب 
اخلواص األخرى هلذه الدمية؟ إجابات حمتملة: احلجم، 

اللون، امللمس، نوع املادة املصنوع منها.
صندوق،  داخل  الدمية  وضعت  لو  ماذا   : الطلبة  اسال 

هل يتغري شكلها؟ إجابة حمتملة: ال. 
وظِّـف أسـلوب العصـف الذهنـي؛ ملناقشـة الطلبـة  يف 
مـواد صلبـة بالصـف باسـتعراض شـكلها وملمسـها 
ولوهنا.اطلـب إىل الطلبـة مشـاهدة الصـورة الثانيـة يف 
الكتـاب )اإلبريـق وكأس العصـري(، ثـم اسـال: مـاذا 
يوجـد يف اإلبريـق الزجاجـي ؟ إجابـة حمتملـة : عصـري 

 . ل تقا بر
 ما حالة العصري ؟ إجابة حمتملة: سائل.

املخبار  مثل  آخر  وعاء  يف  وضعه  عند  شكلة  يتغري  هل   
العصري  شكل  تصف  وكيف  املثال؟  سبيل  عىل  املدرج 
نعم، ويكون شكل العصري  إجابة حمتملة:  يف الصورة ؟ 
باختالف  يتغري  فهو  الكأس؛  أو  اإلبريق  شكل  يشبه 

شكل الوعاء. 
 ثم اطلب إليهم ذكر أمثلة أخرى عىل مواد سائلة؟ إجابة 

حمتملة : ماء، زيت، شوربة، سائل غسيل اليدين. 

يْسَ  لَ  Liquid Matter ةُ   ائِلَ السّ ةُ  الْمادَّ
عاءِ  وِ الْ لَ  كْ شَ ذُ  أْخُ تَ وَ  ، دٌ دَّ حَ مُ لٌ  كْ شَ ها  لَ

. صيرُ عَ الْ نْها الْماءُ وَ مِ ، وَ عُ فيهِ الَّذي توضَ

لٌ  كْ شَ ها  لَ  Solid Matter بَةُ  لْ الصُّ ةُ  الْمادَّ
 . رَ آخَ إِلى  كانٍ  مَ نْ  مِ لَتْ  نُقِ إِذا  يَّرُ  تَغَ يَ ال  دٌ  دَّ حَ مُ

مى. الدُّ ةُ وَ جارَ بَةِ الْحِ لْ وادِّ الصُّ مَ نَ الْ مِ وَ
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أخطاء شائعة   

قد يظن الطلبة أن األشياء القاسية فقط ُتعد مواد صلبة، 
واحلقيقة أنه ليسـت كل املواد الصلبة قاسـية. اطلب إىل 
الطلبة حتديد أشياء لينة وهلا شكل حمدد يف غرفة الصف.

املادة الصلبة هلا شكل وحجم حمددان، وتكون جزيئات املواد الصلبة مرتبطة معا بقوة، 
واملواد  وكثافتها.  قساوهتا  الصلبة  املادة  اجلزيئات يف  ترتيب  مواقع حمددة، وحيدد  ومرتبة يف 
منها  كثافة  األكثر  الثقيلة  وأما  اخلشب،  لوح  مثل  املاء  يف  تطفو  كثافة  األقل  اخلفيفة  الصلبة 

فتنغمر يف املاء مثل املسامر. 

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ

األنشطة العالجية:  
م طلبة الصف إىل أربع جمموعات، وكل جمموعة تنقسم إىل فريقني: األول ُيسّمي عدًدا من  قسِّ   

املواد، واآلخر يذكر حالتها، ثم يتبادل الطلبة األدوار.
األنشطة اإلثرائية: 

   اطرح السؤال اآليت: ختيل لو أن مجيع املواد حالتها صلبة، فكيف ستكون احلياة، ثم كلِّف الطلبة بكتابة مجلتني توضحان 
مجلتني توضحان أفكارهم ومشاعرهم حول ذلك، ثم اطلب اليهم قراءة اجلُمل أمام الصف، ومناقشتها مع زمالئهم.  

تنويع التدريس
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استخدام الصور واألشكال    
ه انتباه الطلبة إىل صورة الطفلة، ثم اسأل: وجِّ

ماذا تفعل الطفلة يف الصورة؟ إجابة حمتملة: تتنفس 
األكسجني. 

ما وجه الشبه بني اهلواء يف البالون واألكسجني ؟ إجابة 
حمتملة: مجيعها غازات.

أتأمل الصورة    
إجابة حمتملة : احلالة الصلبة ) الصخور (، والسائلة )املاء(، 

والغازية ) اهلواء يف البالون(.

مناقشة   
ر الطلبة بحاالت املادة التي درسوها سابقا :الصلبة،  ذكِّ

والسائلة، ثم اسأل : وما احلالة الثالثة للامدة؟ إجابة 
حمتملة: احلالة الغازية.

برسعة  تتميز  التي  املستديرة  الطاولة  اسرتاتيجية  وظِّف 
م الطلبة  جتميع أفكار الطلبة برسعة خالل 10 دقائق، قسِّ
بورقة مكتوب عليها  د كل جمموعة  إىل جمموعات، وزوِّ
السؤال اآليت : هل يمكن أن نرى اهلواء ؟ وكيف نستدل 

عىل وجود اهلواء؟ 
ر الورقة عىل أفراد املجموعة الواحدة، ويضيف كل   مُترَّ
النشاط،  وقت  انتهاء  وعند  اإلجابة،  عىل  فقرة  طالب 
اطلب إىل كل جمموعة عرض نتائجها أمام املجموعات 

األخرى، وناقشهم يف إجاباهتم.
 إجابة حمتملة:  ال يمكننا رؤية اهلواء، لكن نستدل عليه 
أو  العوم  طوق  أو  كرة  أو  باهلواء،  بالوًنا  نمأل  عندما 
فقاعات  داخل  االشجار،  أوراق  حيرك  وعندما  املنطاد، 

الصابون، داخل اإلطارات.
ح هلم أن الغازات تنترش  ناقش الطلبة يف إجاباهتم ، ووضِّ
رائحة  نشتم  لذلك  برسعة؛  فيه  توجد  الذي  املكان  يف 

العطر وتنترش يف الغرفة برسعة؛ عند فتح علبة العطر. 

تي  الَّ وادِّ  مَ الْ دُ حاالتِ  دِّ أُحَ  : قَّقُ أَتَحَ  
. مَ يَوْ بَةُ إِفْطاري الْ جْ تْها وَ تَوَ اِحْ

 ، دٌ دَّ حَ لٌ مُ كْ ها شَ يْسَ لَ ةُ  Gas لَ يَّ ةُ الْغازِ الْمادَّ
نُ  نَحْ فَ  . فيهِ دُ  توجَ الَّذي  كانِ  مَ الْ في  رُ  نْتَشِ تَ وَ
 ُ ألَ نَمْ ، وَ ةِ غازاتٍ دَّ نْ عِ نَ مِ وَّ كَ مُ واءَ الْ هَ تَنَفَّسُ الْ نَ

ا. بالوناتِ بِالْغازاتِ أَيْضً الْ

ُل الّصوَرَة ُل الّصوَرَةأََتَأمَّ أََتَأمَّ

ةِ؟ ورَ ةِ في الصّ رَ وادِّ الظّاهِ مَ ما حاالتُ الْ
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 أحتقَّق: إجابات حمتملة: الصلبة والسائلة.

أخطاء شائعة   
هو  احلية  الكائنات  معظم  تتنفسه  الذي  فالغاز  واألكسجني؛  اهلواء  بني  الطلبة  خيلط 
األكسجني،  غاز  منها:  الغازات  من  فخليط  اهلواء  أما  اهلواء،  وليس  األكسجني  غاز 

والنيرتوجني، واهليدروجني، وثاين أكسيد الكربون، وبخار املاء .

أسئلة عالجية:  
  اطلب إىل الطلبة ذكر أمثلة عىل مواد متلؤها الغازات. 

إجابات حمتملة: البالون، فقاعات اهلواء التي ينفخها الطلبة؛ باستخدام حملول سائل غسل الصحون 
واملاء، مناطيد اهلواء، عجالت السيارات. 

أسئلة إثرائية: 
التالية:  اطلب إىل الطلبة التفكري يف تصميم نشاط  يثبت أن للهواء كتلة. )مستخدًما األدوات   

امليزان ذا الكفتني، كرتني متامثلتني: إحدامها منفوخة باهلواء، واألخرى فارغة(.
 إجابة مقرتحة : وضع الكرة املنفوخة بإحدى كفتي امليزان، والكرة غري املنفوخة بالكفة األخرى ، 

سنالحظ أن الكفة التي توجد فيها الكرة املنفوخة تنزل إىل األسفل أكثر من الكرة الفارغة.

تنويع التدريس
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أخطاء شائعة   
الثلج  خيلط الكثري من الناس بني مفهومي االنصهار والذوبان، جيب أن نقول:  انصهر 
نتيجة  السائلة؛  احلالة  إىل  الصلبة  احلالة  يف  حتول  االنصهار  ألن  الثلج؛  ذاب  وليس 
ُتسمى  أخرى  مادة  يف  للذوبان  قابلة  مادة  وهو  املذاب  فيتطلب  الذوبان  أما  التسخني، 

املذيب، فنحصل عىل حملول كملح الطعام.

أسئلة عالجية:  
  أشعل شمعة أمام الطلبة، واسأل عن حتوالت املادة التي حدثت.

 أسئلة إثرائية: 
أنشطة إثرائية : اعرض صورة توضح خروج احلمم املنصهرة من الربكان وكلِّف الطلبة بكتابة   

تقرير يوضح مصدر احلمم املنصهرة، وكذلك: حتوالت املادة التي حدثت. 

تنويع التدريس

استخدام الصور واألشكال  
اطلب إىل الطلبة أن يتأملوا الصورة يف الكتاب، واسأل: 

ماذا تشاهد يف الصورة؟ إجابة حمتملة: املثلجات. ثم 
اطرح السؤال اآليت: وماذا حدث هلا ؟ وملاذا؟ إجابة 

حمتملة: انصهرت بسبب احلرارة تعرضها للتسخني، تعرضها 
ألشعة الشمس.

ماذا تشاهد يف الصورة الثانية يف الكتاب؟ إجابة حمتملة : 
مكعبات جليد انصهرت . 

مناقشة  
ــك  ــرور، وذل ــارة امل ــواب إش ــرتاتيجية أك ــف اس وظ
بتقســيم الطلبــة إىل أربــع  جمموعــات، وأن تــوزع 
ــه  ــم وجِّ ــرور، ث ــارة امل ــواب إش ــة أك ــىل كل جمموع ع
ــي  ــادة  يف الصــور الت ــة إىل مناقشــة  حتــوالت امل الطلب
ــني  ــابه ب ــه التش ــا وج ــال: م ــابًقا، واس ــاهدوها س ش
ــد  ــة عن ــواب ملون ــة أك ــع ثالث ــم ض ــني؟  ث الصورت
ــرض (؛  ــر، أخ ــر، أصف ــوان: أمح ــة: )باألل كل جمموع
باعتبارهــا إشــارة للمعلــم: األخرضعنــد عــدم حاجــة 
ــم إىل  ــد حاجته ــر عن ــاعدة، واألصف ــة إىل املس الطلب
ــر  ــا األمح ــم، أم ــىل املعل ــئلة ع ــرح أس ــاعدة أو لط املس
ــدرة  ــدم ق ــم وع ــديدة للمعل ــة الش ــري إىل احلاج فيش
الطلبــة عــىل إكــامل املهمــة املنوطــة هبــم. وعنــد 
االنتهــاء مــن النشــاط قــدم ملخًصــا يتضمــن إجابــات  

ــابقة. ــئلة الس ــىل األس ــة ع الطلب
للمثلجات  انصهار  حدث  الصورتني  يف  حمتملة:  إجابة 
السائلة؛  إىل  الصلبة  احلالة  من  املادتان  وحتولت  وللجليد، 

بسبب التسخني.
االنصهار  أن  هلم  موضًحا  إجاباهتم  يف  الطلبة  ناقش 
احلالة  من  املادة  تتحول  حيث  املادة؛  حتوالت  أحد 
اخلطأ  ح  وضِّ ثم  باحلرارة،  السائلة  احلالة  إىل  الصلبة 

الشائع يف استخدام مفهوم االنصهار والذوبان.
الشتاء  أيام  يف  وتراكمها  الثلوج  بتساقط  الطلبة  ر  ذكِّ  
الباردة، واسأل: ماذا حيدث للثلوج عند ارتفاع درجة 

احلرارة يف اليوم املشمس؟ وملاذا؟
 إجابة حمتملة: تنصهر بسبب حرارة الشمس. 

ثم اسأل: اذكر أمثلة أخرى عىل االنصهار من منزلك.
 إجابة حمتملة: انصهار الزبدة يف املقالة ، انصهار الشمع.

خينِ  ةِ بِالتَّسْ التَ الْمادَّ وُّ تَحَ
بْقى  يْ تَ ؛ كَ ةً ةِ عادَ دَ مِّ جَ مُ ظُها في الْ فَ نَحْ ، وَ يْفِ لِ الصَّ ثَلَّجاتِ في فَصْ مُ لِ الْ ناوُ لى تَ بِلُ عَ قْ نُ
إِلى  بَةِ  لْ الصُّ ةِ  الْحالَ نَ  مِ ةِ  الْمادَّ لِ  وُّ تَحَ لِيَّةُ  مَ عَ  Melting هارُ   نْصِ ِ االْ وَ  ، رَ هِ نْصَ تَ ال  وَ بَةً  لْ صُ

. خينِ ةِ بِالتَّسْ ائِلَ ةِ السّ الْحالَ
. تُها سائِلَةً بِحُ حالَ تُصْ ثَلَّجاتُ فَ مُ رُ الْ هِ نْصَ تَ

55

توضيح مفاهيم الدرس  
د الطلبــة بمجموعــة متنوعــة  االنصهــارMelting:زوِّ
التــي  حياتنــا  يف  املــادة  حتــوالت  صــور  مــن 
ُتظهــر مفهــوم االنصهــار ثــم ناقــش الطلبــة يف 
هــذه التحــوالت موضًحــا مفهــوم االنصهــار.
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استخدام جدول التعلُّم   
إجابة  ؟  الصورتني  يف  تشاهدون  ماذا  الطلبة:  اسأل 

حمتملة: نشاهد بخار ماء متصاعًدا.
ما مصدر هذا البخار ؟ إجابة حمتملة: يف الصورة األوىل مياه 
األمطار عىل الشارع، ويف الصورة الثانية: مياه البحار واملحيطات 

تبخرت أيًضا.
 متى تتبخر املياه ؟ إجابة حمتملة : عندما تسخن.

مناقشة  
وظِّف اسرتاتيجية العمل اجلامعي ملناقشة مفهوم التبخر، 

واسأل: ما التبخر؟
 إجابة حمتملة: هو حتول املادة من احلالة السائلة إىل احلالة الغازية 

بالتسخني.
إىل  واطلب  األرض،  عىل  املاء  من  قليلة  كمية  اسكب 
الطلبة تقيص كمية املاء املتبقي. بعد مرور ربع ساعة قد 
يتبخر املاء كامال أو جزء منه، واسأل : ماذا حدث للامء 

املسكوب عىل األرض ؟ إجابة حمتملة : تبخر .
يف أي الفصول يكون تبخر مياه البحار واملحيطات أكثر؟ 

وملاذا؟
إجابة حمتملة: يف فصل الصيف؛ بسبب ارتفاع درجة احلرارة .

واملحيطات  البحار  مياه  تبخر  أمهية  يف  الطلبة  ناقش 
أخرى  بأمثلة  رهم  وذكِّ الطبيعة،  يف  املاء  دورة  موضًحا 
الطهي،  عند  املطبخ  يف  املاء  غليان  مثل:  التبخر،  عىل 

ومثلام حيدث عند صنع املرشوبات الساخنة كالشاي.

لى  عَ قوطِها  سُ دَ  بَعْ طارِ  َمْ األْ ياهُ  مِ فُّ  تَجِ
رِ  التَّبَخُّ إِلى  ذلِكَ  يَعودُ  وَ  ، ساعاتٍ ةِ  دَّ بِعِ عِ  ارِ الشّ
ةِ  الْحالَ نَ  مِ الْماءِ  لِ  وُّ تَحَ لِيَّةُ  مَ عَ وَ  هُ وَ  Evaporation

. خينِ ةِ بِالتَّسْ يَّ غازِ ةِ الْ ةِ إِلى الْحالَ ائِلَ السّ

ةِ  ديقَ تُها في حَ كْ رَ تَ ، وَ ا في صينِيَّةٍ يْفً تُهُ صَ عْ ضَ ثُ لِماءٍ وَ دُ يَحْ قَّعُ ماذا سَ أَتَوَ  : قَّقُ أَتَحَ  
ا. بوعً لِ أُسْ نْزِ مَ الْ

56 توضيح مفاهيم الدرس  
الطلبة بمجموعة متنوعة من صور  د  التبخرEvaporation : زوِّ

حتوالت املادة يف حياتنا التي ُتظهر مفهوم التبخر.

األنشطة العالجية:  
أعط أمثلة عىل التبخر من البيئة من حولك. واذكر مصدر    
احلرارة الالزمة للتبخر. إجابة حمتملة: تبخر املاء املغيل يف إبريق 
املدرسة؛  ساحة  يف  املياه  تبخر  الغاز،  احلرارة  ومصدر  الشاي، 

بسبب حرارة الشمس، أي: املصدر حرارة أشعة الشمس.

األنشطة اإلثرائية: 
  اطلب إىل الطلبة تنفيذ نشاط استقصائي جييب عن السؤال 

اآليت: هل مجيع السوائل تتبخر بالرسعة نفسها؟
إجابة مقرتحة : ال، بواسطة تنفيذ النشاط اآليت : سكب كميات 
متساوية من املواد اآلتية : املاء، والكحول الطبي، ومزيل طالء 

األظافر يف صحون متامثلة، ومراقبة رسعة تبخرها.

تنويع التدريس

هناك نوعان من التغريات التي حتدث للامدة: أوال: التغري الفيزيائي وهو تغري يف شكل 
املادة أو حجمها، وهوال يؤدي إىل تغري يف صفات املادة وخواصها من: طعم ولون ورائحة، 
املاء،  تبخر  أمثلته:  ومن  األوىل،  حالتها  إىل  املادة  إرجاع  ويمكن  جديدة،  مادة  تتكون  وال 

وانصهار اجلليد.

عن  صفاهتا  يف  ختتلف  جديدة  مادة  تكوين  إىل  يؤدي  تغري  هو  الكيميائي:  التغري  ثانيا: 
أمثلته:  ومن  األصلية،  حالتها  إىل  املادة  إرجاع  يمكن  وال  )السابقة(  األصلية  املادة  صفات 

احرتاق املواد كالورق واخلشب، وصدأ احلديد.

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ
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غاز

جليد

تكاثف

بخار ماء

تجمد

صلب

تبخر

سائل

انصهار

تحولت المادة بالتبريد
استخدلم الصور واألشكال   

اطلب إىل الطلبة النظر إىل الصورة، ثم اسأل: ماذا تشاهدون 
يف الصورة ؟ إجابات حمتملة : نشاهد جليًدا، أو ماء متجمًدا. 
متى نشاهد هذا املنظر؟ وأين؟ إجابة حمتملة: يف فصل الشتاء 
، يتجمد املاء عىل الشوارع واملزروعات وعىل النوافذ. ناقش 

الطلبة يف إجاباهتم؛ للتوصل إىل مفهوم التجمد.
مناقشة  

فيها  قاروة  بيوم وضع  الدرس  تنفيذ  قبل  الطلبة  إىل  اطلب 
الصف،  إىل  التايل  اليوم  يف  وإحضارها  املجمدة،  يف  ماء 
ر الطلبة  واسال الطلبة: ماذا حدث للامء يف املجمدة؟ ثم ذكِّ
بانصهار املثلجات التي يف الدرس الصحة السابقة، واسأل: 
كيف يمكن أن تتجمد املثلجات التي انصهرت مرة أخرى؟ 
إجابة حمتملة: بوضعها يف املجمدة يف الثالجة . ماذا سيحدث 
هلا ؟ تتجمد من جديد. وماذا نعني بالتجمد؟ إجابة حمتملة: 

نعني به حتول املادة من احلالة السائلة إىل احلالة الصلبة، 
توضيح مفاهيم الدرس  

ه الطلبة أن مفهوم التجمد هو عكس مفهوم االنصهار؛  وجِّ
من خالل رسم املخطط اآليت :     

َنشاٌط

ا.  ليدً بِحُ جَ يُصْ دُ الْماءُ فَ مَّ تَجَ يَ ةِ بِالتَّبْريدِ  التُ الْمادَّ وُّ تَحَ
لِ  وُّ ليَّةُ تَحَ مَ دُ Freezing عَ مُّ التَّجَ ا، وَ ليدً بِحُ جَ يُصْ دُ فَ مَّ تَجَ ةِ يَ دَ مِّ جَ مُ عُ ماءً في الْ ما نَضَ نْدَ عِ

. بَةِ بِالتَّبْريدِ لْ ةِ الصُّ ةِ إِلى الْحالَ ائِلَ ةِ السّ نَ الْحالَ ةِ مِ الْمادَّ

ر؟ ةٍ إِلى أُخْ ةُ مِنْ حالَ رُ الْمادَّ يَّ تَغَ يْفَ تَ كَ

ـنَ  رُ مِ ـذَ : أَحْ ةِ ـالمَ السَّ نِ وَ َمْ شـاداتُ األْ إِرْ
. نِ اخِ كابِ الْماءِ السّ انْسِ

 : لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
نَ  يَّةٍ مِ مِّ خينِ كَ لِّمي لِتَسْ عَ تَعينُ بِمُ أَسْ  1

. أْسِ كَ الْماءِ في الْ
؟ ماذا  أْسِ كَ نَ الْ دُ مِ تَصاعَ : ماذا يَ ظُ أُالحِ  2

؟ لِيَّةَ مَ عَ هِ الْ ي هذِ مّ نُسَ
تَظِرُ  أَنْ ، وَ نِ حْ قَ الصَّ ليدِ فَوْ باتِ الْجَ عَّ كَ عُ مُ ، ثُمَّ أَضَ أْسِ كَ قَ الْ يَّ فَوْ جاجِ نَ الزُّ حْ عُ الصَّ أَضَ  3

. قائِقَ سَ دَ مْ خَ
؟ لِماذا؟ لِ فَ َسْ نَ األْ يْهِ مِ لَ نَ عَ وَّ ، ماذا تَكَ ليالً نَ قَ حْ فَعُ الصَّ : أَرْ رُ أُفَسِّ  4

. يِّ جاجِ نِ الزُّ حْ قَ الصَّ ليدِ فَوْ باتِ الْجَ عَّ كَ ثَتْ لِمُ دَ تي حَ لِيَّةُ الَّ مَ عَ : ما الْ تَنْتِجُ أَسْ  5

ر؟  ةٍ أُخْ رَّ ليدٍ مَ ابِقِ إِلى جَ يِّ السّ جاجِ نِ الزُّ حْ ائِلَ في الصَّ لَ الْماءَ السّ وِّ كِنُ أَنْ أُحَ مْ يْفَ يُ نَبَّأُ: كَ أَتَ  6

اْلَموادُّ َواْألََدواُت

ةٍ رارَ رُ حَ دَ صْ مَ

ليدٍ باتُ جَ عَّ كَ يَّةٌمُ جاجِ كأْسٌ زُ

يٌّ جاجِ نٌ زُ حْ صَ

57
اهلدف: يستقيص الطالب حتوالت املادة من حالة إىل أخرى .

املواد واألدوات: مكعبات جليد، ماء ، مصدر حرارة ، صحن زجاجي.
إرشادات األمن والسالمة: 

- نبِّه الطلبة إىل رضورة غسل أيدهيم بعد االنتهاء من النشاط.
-اطلب إىل الطلبة املحافظة عىل نظافة مكان تنفيذ النشاط.

خطوات العمل:
1 أشعل مصدر احلرارة بحذر، وَضع كمية من املاء يف الكأس فوق 

مصدر احلرارة ،وراقب جيًدا حتى يبدأ املاء بالغليان. 
ه الطلبة إىل مراقبة الكأس، واسأل: ما الذي يتصاعد  2 أالحظ: وجِّ
هذه  تسمى  وماذا  اسأل:  ماء.  بخار  محتملة:  إجابة  الكأس؟  من 

العملية؟ إجابة محتملة: التبخر.
3  كلف أحد الطلبة بوضع الصحن الزجاجي فوق الكأس، واطلب 
ه الطلبة إىل  إىل طالب آخر وضع مكعبات اجلليد فوق الصحن، ووجِّ

مراقبة الكأس والصحن مدة ال تزيد عىل  5 دقائق.
ن  4  أفرس: كلِّف طالًبا برفع الصحن أمام  الطلبة، واسأل: ماذا تكوَّ
اسأل:  ثم  ماء،  قطرات  محتملة،:  إجابة  ؟  األسفل  من  الصحن  عىل 
ملاذا؟ ألن بخار الماء المتصاعد المس سطًحا بارًدا؛ فتكاثف وحتول 
ه انتباه الطلبة إىل أن عملية  إىل قطرات ماء تكونت أسفل الصحن.  وجِّ

التبخر والتكاثف عمليتان متعاكستان.  
حدثت  التي  العملية  نسّمي  ماذا   : الطلبة  أحد  اسأل  استنتج:    5
محتملة  إجابات  الكأس؟  فوق  بصحن  وضعها  عند  اجلليد  ملكعبات 

: انصهرت ، تحولت إلى ماء سائل، نسميها انصهاًرا.
6  أتنبأ:  وظِّف أسلوب العصف الذهني، واسأل : كيف يمكن أن 
؟  أخرى  مرة  جليد  إىل  الزجاجي  الصحن  يف  ن  تكوَّ الذي  املاء  أحول 
ه انتباه الطلبة  إجابات محتملة: بالتجمد، أو وضعه في المجمدة . وجِّ

إلى  أن عملية االنصهار والتجمد عمليتان متعاكستان.

الزمن: 15 دقيقة. نشاط

اسم الطالب
املهام

4321

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء. 
 أداة التقويم : سلم التقدير العددي.                                               

الزمن: 15 دقيقة.      تقومي نشاط  )أستكشف(

املهامت )مؤرشات األداء(:
1: يستنتج أن املاء يتبخر بالتسخني .

2 : يتوقع ماذا  حيدث لبخار املاء عند مالمسته 
سطًحا بارًدا .

3: يفرس سبب  انصهار مكعبات الثلج .
4: يستنتج أن االنصهار والتجمد عمليتان متعاكستان، 

والتبخر والتكاثف عمليتان متعاكسان.
العالمات: 

ينفذ 4 مهامت بطريقة صحيحة.  :4

ينفذ 3 مهامت بطريقة صحيحة.  :3
ينفذ  مهمتني بطريقة صحيحة.  :2

:ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1
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استخدام الصور واألشكال   
اطلب إىل الطلبة أن يتأملوا الصورة  يف الكتاب، واسأل: 
قطرات   : حمتملة  إجابة  السيارة؟  زجاج  عىل  ن  تكوَّ ماذا 
ماء. ثم اسأل: متى نشاهد هذه الظاهرة؟ وملاذا ؟ إجابة 

حمتملة: يف فصل الشتاء؛ بسبب برودة الطقس. 
مناقشة  

الشكل  بدراسة  وكلِّفهم  جمموعات.  إىل  الطلبة  م  قسِّ  
أن  يمكن  كيف  واسأل:  املادة«  حتوالت   « الكتاب:  يف 
إجابة حمتملة:  املاء إىل قطرات ماء سائلة؟  يتحول بخار 
وماذا  اسأل:  ثم  بارد.  لسطح  املاء  بخار  مالمسة  عند 

نسمى هذه العملية ؟ إجابة حمتملة: التكاثف .
ناقش الطلبة يف إجاباهتم؛ للتوصل إىل مفهوم التكاثف، وهو 

حتول املادة من احلالة الغازية إىل احلالة السائلة بالتربيد.
كلِّف املجموعات بالبحث عن أمثلة أخرى عىل التكاثف 
أمام الصف.  قائمة هبا، وعرضها  اليومية، وإعداد  من حياتنا 
املاء  علب  سطح  عىل  املاء  قطرات  ن  تكوُّ  : حمتملة  إجابات 
الندى،  الباردة،  الغازية  واملرشوبات  العصائر  وعلب  البارد 
اطلب  ثم  الطهي.  الطنجرة عند  املاء عىل غطاء  بخار  تكاثف 
املادة األربعة عىل  الطلبة كتابة خمطط مفاهيمي لتحوالت  إىل 

دفرت العلوم، وعرضه عىل زمالئهم.

. دِ مُّ لِيَّةِ التَّجَ مَ سَ عَ كْ هارِ عَ نْصِ لِيَّةُ االِ مَ عَ ، وَ لِيَّةِ التَّكاثُفِ مَ سَ عَ كْ رِ عَ لِيَّةُ التَّبَخُّ مَ دُّ عَ تُعَ

تِهِ  سَ المَ مُ نْدَ  عِ الْماءِ  بُخارُ  تَكاثَفُ  يَ
ةِ،  ذَ افـِ النـّ جـاجِ  زُ ثْـلَ  مِ ا  دً بـارِ ا  ـطْحً سَ
التَّكاثُفُ  وَ  . قَطَراتِ مـاءٍ إِلـى  لُ  وَّ تَـحَ يَ وَ
ةِ  الْمادَّ لِ  وُّ تَحَ لِيَّةُ  مَ عَ  Condensation

ةِ  ائِلَ السّ ةِ  الْحالَ إِلى  ةِ  يَّ غازِ الْ ةِ  الْحالَ نَ  مِ
. بِالتَّبْريدِ

مامِ بِماءٍ  تِحْ سْ ِ دَ االْ امِ بَعْ مّ آةِ الْحَ رْ هي في مِ جْ ةَ وَ دَ شاهَ تَطيعُ مُ : لِماذا ال أَسْ قَّقُ أَتَحَ  
؟ نٍ ساخِ

غازٌ

ليدٌ جَ

تَكاثُفٌ

بُخارُ ماءٍ

دٌ مُّ تَجَ

لْبٌ صُ

رٌ بَخُّ تَ

سائِلٌ

هارٌ اِنْصِ
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بخار  تكاثف  اعرض صورة توضح   :  Condensationالتكاثف

املاء عىل زجاج النوافذ، وناقش الطلبة يف مفهوم التكاثف باعتباره 
أحد حتوالت املادة بالتربيد.

األنشطة العالجية:  
ــف أحــد الطلبــة بوضــع مــرآة أمــام فمــه، واطلــب    كلِّ
منــه النفــخ عليهــا عــدة مــرات، واســأل : مــاذا تالحــظ؟ 
إجابــة حمتملــة: تكونــت قطــرات مــاء صغــرية عليهــا. مــاذا 
تســمى العمليــة التــي حدثــت؟ إجابــة حمتملــة: التكاثــف.

األنشطة اإلثرائية: 
  كلِّف الطلبة بكتابة تقرير حول ظاهرة الضباب بصفته أحد 
ن الضباب  الظواهر اجلوية التي حتدث شتاء، موضًحا سبب تكوُّ
واألرضار التي قد يسببها، ثم اطلب إليهم قراءة تقاريرهم أمام 
هو قطرات ماء معلقة يف  فيها. إجابة مقرتحة:  الصف وناقشهم 
اهلواء، يمكن اعتبارها سحًبا منخفضة، وحيدث نتيجة تكاثف بخار 

املاء قرب سطح األرض، وتسبب إعاقة الرؤية، وعرقلة السري. 

تنويع التدريس

عىل  املاء  بخار  تكاثف  بسبب  حمتملة:  إجابات  أحتقَّق:   
سطح املرآة البارد.

ههم إىل حل األسئلة فيها، ثم ناقشهم يف إجاباهتم. ع ورقة العمل للطلبة يف جمموعات، ووجِّ وزِّ

(2(ورقة العمل

وجه رسالة حمبة اىل أرسة الطالب

يف  أثر   من  له  ملا  النشاط؛   تنفيذ  يف   األبناء   مساعدة  حب  إظهار  ينبغي  األعزاء،  األهل 
ترسيخام قد يكتسبه الطالب من مفاهيم وخربات تعليمية خالل الدرس. 

أوراق وضع عىل أحد األوجه صورة  استخدم 3    ) املادة«   » حقائق عن  بطاقات  )صنع 
إحدى املواد: الصلبة والسائلة والغازية، وعىل الوجه اآلخر اكتب حالة املادة وخصائصها،  ثم 
ت  اعرض بطاقات أمام الصف، وناقش زمالءك يف أوجه االختالف بني خصائص املواد التي ُأعدَّ

البطاقات هلا.   

  صنع بطاقات حقائق عن املادة. نشاط منزلي
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

َمَعَمَع اْلُمْجتََمِعاْلُمْجتََمِعاْلُعلوُماْلُعلوُم

ر؟ ةٍ إِلى أُخْ نْ حالَ ةُ مِ يَّرُ الْمادَّ تَغَ يْفَ تَ كَ ةِ؟ وَ : ما حاالتُ الْمادَّ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ الْفِ  1

يْنَ  طٍّ بَ لُ بِخَ : أَصِ طَلَحاتُ صْ الْمُ فاهيمُ وَ الْمَ  2
يْها: لَ لُّ عَ تي تَدُ ةِ الَّ ورَ الصّ ةِ  وَ دَ رَ فْ مُ الْ

لى  لِ قَطَراتِ الْماءِ عَ كُّ بَبُ تَشَ : ما سَ رُ أُفَسِّ  3
ةِ  ـورَ الصّ في  بَـةِ  لْ لِلْعُ يِّ  جِ الْخـارِ ـطْحِ  السَّ

؟ تِيَةِ اآلْ

حَ  تَرَ اقْ ، فَ ةِ ديقَ صافيرُ الْحَ نْهُ عَ بُ مِ رَ عَ إِناءِ ماءٍ تَشْ ضْ زينَةُ وَ رُ وَ مَ رَ عُ رَّ : قَ كيْرٌ ناقِدٌ فْ تَ  4
هُ  عَ ضْ تْ وَ حَ تَرَ اقْ ا زينَةُ فَ أَمّ  ، ةٍ شوفَ كْ ةٍ مَ نْطَقَ ةٍ في مِ لَ لى طاوِ ناءِ عَ ِ عَ اإلْ ضْ رُ وَ مَ عُ

لِماذا؟ ؟ وَ رَ أَمْ زينَةَ مَ : عُ دُ يِّ ؤَ ما تُ هُ ةٍ. أَيَّ رَ جَ تَ شَ في الظِّلِّ تَحْ

) النُّفاياتِ  نِّفُ (أُصَ زُ رِ مَالئي أُفْ عَ زُ نِ مَ بِالتَّعاوُ
نْيومِ  مِ َلَ األْ لَبِ  عُ لى  عَ صولِ  لِلْحُ تي  سَ رَ دْ مَ في 
تي  سَ رَ دْ ةِ مَ تَعينُ بِإِدارَ أَسْ ، وَ تيكِيَّةِ بِالسْ وادِّ الْ مَ الْ وَ
ويرِ  ةِ تَدْ ةِ بِإِعادَ تَصَّ خْ مُ هاتِ الْ عَ الْجِ لِ مَ لِلتَّواصُ
أَفْرانٍ  في  ها  رِ هْ صَ طَريقِ  نْ  عَ  ، النُّفاياتِ هِ  هذِ

نْها. ةِ مِ تِفادَ ِسْ كيلِها؛ لِالْ ةِ تَشْ إِعادَ ةٍ وَ خاصَّ

التَّكاثُفُ
Condensation

رُ التَّبَخُّ
Evaporation

هارُ نْصِ ِ االْ
Melting

دُ مُّ التَّجَ
Freezing
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 استخدام جدول التعلم   

واسأل:  املادة.  حاالت  عن  تعلموه  ما  يف  الطلبة  راجع 
الطلبة  املادة ؟ ساعد  املادة؟ وما حتوالت  ما حاالت 
مفاهيم ومصطلحات علمية؛ لإلجابة  استخدام  عىل 
التعلم يف  عن األسئلة. وتسجيل إجاباهتم يف جدول 

عمود:»ماذا تعلمنا؟«.
  إجابات أسئلة مراجعة الدرس

1 الفكرة الرئيسة: للامدة ثالث حاالت: صلبة، سائلة، 

غازية، وتتحول املادة من حالة إىل أخرى إما بالتربيد 
وإما بالتسخني. 

2 املفاهيم واملصطلحات:   

3  بسبب تكاثف بخار املاء يف اهلواء املحيط بالعلبة عىل 

سطح العلبة البارد، عىل شكل قطرات ماء.
4  أؤيد زينة بوضع اإلناء يف الظل حتت الشجرة؛ ألن 

رسعة تبخر املاء تكون أبطأ. 

التقويمالتقويم ثالثًا 

نظِّم جلنة خاصة من الطلبة لتنفيذ هذا النشاط  
إدارة  مع  والتواصل  الطلبة،  بني  األدوار  بتوزيع 
وفرزها،  العلب  مجع  عملية  لتسهيل  املدرسة؛ 

والتنسيق مع جهات خاصة بإعادة التدوير .

العلوم        مع        املجتمع  

التَّكاُثُف
Condensation

ُر التََّبخُّ
Evaporation

ْنِصهاُر ااْلِ
Melting

ُد التََّجمُّ
Freezing

65



3 ْرُس ْرُسالدَّ ُة َوالّطاَقُة الدَّ ُة َوالّطاَقُة اْلمادَّ اْلمادَّ

ئيَسُة: اْلِفْكَرُة الرَّ

ــل  مَ ــياءَ تَعْ َشْ ــلُ األْ عَ ْ ــةُ جتَ الطّاقَ
ــكالٌ  ــةِ أَشْ للطّاقَ ، وَ ُ ــريَّ تَغَ تَ وَ

   . ةٌ ــدَّ ــدُ عِ فَوائِ ، وَ ــةٌ عَ تَنَوِّ مُ

اْلَمفاهيُم َواْلُمْصَطَلحاُت:

Energy : ةُ الطّاقَ
  Heat: ةُ َرارَ احلْ
Sun : سُ مْ الشَّ

 Electricity : باءُ رَ هْ كَ الْ
Wind : ياحُ الرِّ

؟ ةُ ما الطّاقَ
إِلــى  يَّــةِ  الْحَ الْكائِنــاتِ  ميــعُ  تــاجُ جَ تَحْ
ــلُ  عَ تَجْ ــةُ  الطّاقَ فَ لِتَبْقــى؛   Energy ــةِ  الطّاقَ
ــكالٌ  ــةِ أَشْ لِلطّاقَ ، وَ يَّــرُ تَغَ تَ ــلُ وَ مَ ــياءَ تَعْ َشْ األْ

. ةٌ دَ ــدِّ تَعَ مُ فَوائِــدُ  ــةٌ وَ تَلِفَ خْ مُ
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 تقويم المعرفة السابقة
الطاقة ؟   ملاذا نحتاج  السابقة مثل:  الطلبة  توجيه أسئلة حول خربات 

كيف تعمل األشياء؟ ما أشكال الطاقة؟ 
 تقبَّل اجابات الطلبة من دون تعليق؛ للكشف عن األخطاء املفاهيمية 

لدهيم ملعاجلتها، ولتوظيف خرباهتم السابقة يف أثناء التدريس.
 البدء بالمناقشة

ناقش الطلبة يف ما يعرفونه عن مصادر الطاقةّ  واستخداماهتا وأشكاهلا، 
الرياح،  الشمس،  محتملة:  إجابة  الطاقة؟  مصادر  ما  اسأل:  ثم 
محتملة:  إجابة  استخداماهتا؟  ما  المياه.  النفط،  الغاز،  الوقود، 
التدفئة، الكهرباء، وقود السيارات، الطبخ، تسخين المياه.اسأل: 
أنه  محتملة:أي  إجابة  طاقة؟  يمتلك  جسمك  إن  بقولنا:  نعني  ماذا 

قادر على أداء أعماله. 

 مناقشة الفكرة الرئيسة
عني أحد الطلبة واطلب إليه قراءة الفكرة الرئيسة بصوت عاٍل ، 
واسأل الطلبة: كيف تعمل السيارة ؟ إجابة محتملة: بالوقود، 
بالكهرباء،  الصف؟إجابة محتملة:  املصابيح يف  تعمل  وكيف 

وكيف نطهو الطعام ؟ إجابة محتملة: باستخدام الغاز.
هي  الطاقة  أن  إىل  إياهم  ًها  موجِّ إجاباهتم  يف  الطلبة  ناقش 
خمتلفة  أشكال  وللطاقة  وتعمل،  تتحرك  األشياء  جتعل  التي 

سيتعرفوهنا يف هذا الدرس.

 استخدام الصور واألشكال
من  الدرس  بداية  الواردة  الصورة  تأمل  الطلبة  إىل   اطلب 
إجابة  الصورة؟  يف  تشاهدون  ماذا  واسأل:  الطالب،  كتاب 

محتملة: أشاهد مراوح، ومياًها جارية، وألواًحا شمسية.
ماذا متثل هذه الصور ؟ إجابة محتملة: مصادر للطاقة.

محتملة:  إجابة  األرض؟  عىل  للطاقة  الرئيس  املصدر  ما 
الشمس. 

الطاقة  أمهية  ملناقشة  التعاوين؛  التعلم  اسرتاتيجية  وظف    -
واستخداماهتا املختلفة التي تسهل حياتنا.

تقديم الدرستقديم الدرس أوًل 

التدريس التدريس  ثانيًا 

توضيح مفاهيم الدرس  
الطاقــةEnergy : اعــرض صــوًرا متنوعــة توضــح مفهوم 

الطاقــة وأهنــا التــي جتعــل األشــياء تعمــل، وهلــا 
ــود،  ــاء والوق ــرارة والكهرب ــل احل ــة مث ــكال خمتلف أش

ــا. ــة يف حياتن ــتخدامات خمتلف ــا اس وهل

القضايا المشتركة والمفاهيم العابرة       

البيئة ) التنمية املستدامة (:   *
ـه الطلبـة إىل أمهية االسـتفادة من الطاقة الشمسـية، ورضوة وجود خاليا شمسـية  وجِّ
عىل أسـطح املنـازل واملـدارس واملؤسسـات؛ ألهنا طاقـة صديقـة للبيئـة، وال تلوثها 

مقارنـة بمصـادر الطاقة التقليديـة كالنفط .
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استخدام الصور واألشكال   
اطلب إىل الطلبة أن يتأملوا الصورة األوىل يف الصفحة، 
طهي  أشاهد  حمتملة:  إجابة  تشاهدون؟  ماذا  واسأل: 

الطعام عىل الغاز .
يزودنا  إجابة  حمتملة:  الطهي؟  غاز  نستخدم  ملاذا  اسأل 

باحلرارة لطهي الطعام.
بامذا تشعر عندما تقف حتت الشمس؟ إجابات حمتملة: 

أشعر بالدفء ، وباحلرارة.
إجابة  األرض؟  عىل  الرئيس  احلرارة  مصدر  ما   : بنيِّ

حمتملة: الشمس.
مناقشة   

ـم الطلبـة إىل جمموعات واسـأل: كيـف نحصل عىل   قسِّ
احلـرارة يف أيام الشـتاء البـادرة لتدفئة منازلنـا؟  إجابات 
حمتملـة: من احرتاق اخلشـب أو الكاز أو الغـاز. وناقش 
الطلبة يف إجاباهتم؛ للتوصل إىل أن األشـياء التي نحصل 
منهـا عىل احلرارة تسـمى مصـادر احلرارة. ناقـش الطلبة 
يف إجاباهتـم موضحـا أنـه عندمـا نطهـو نحصـل عـىل 
احلـرارة مـن احـرتاق الغـاز، ونحصـل عىل احلـرارة من 

املدفـأة عنـد احرتاق الوقـود أو مـن الكهرباء. 
وحتوالهتا  املادة  حاالت   « السابق:  بالدرس  الطلبة  ر  ذكِّ
»، واسأل ما تغريات املادة التي حتتاج إىل حرارة ؟ إجابة 
حمتملة: االنصهار والتبخر. وما مصدر احلرارة حلدوث 
أو  الشمس،  حرارة  حمتملة:  إجابات  التغريات؟  هذه 
حرارة تنتج عن احرتاق الغاز . ناقش الطلبة يف إجاباهتم؛ 
للتوصل إىل  أن احلرارة إحدى أشكال الطاقة التي تسبب 

تغريات يف املادة.
وظف اسرتاتيجية العصف الذهني، واسأل : هل تقترص 
أمهية الشمس لألرض فقط عىل كوهنا مصدًرا للحرارة؟ 
إجابة حمتملة : ال ، اسأل : ما األمهية األخرى للشمس؟ 

إجابة حمتملة : هي مصدر للضوء عىل األرض.
اسأل: هل هناك مصادر أخرى للضوء؟ ما هي؟إجابات 
الكهربائية.خلص  واملصابيح  النجوم  نعم،  حمتملة: 
الكائنات  جلميع  الضوء  أمهية  موضًحا  الطلبة  اجابات 
احلية مجيها، ولإلنسان خاصة؛ فهو يساعدنا عىل الرؤية.

 ثم اسال: من يذكر أمثلة أخرى عىل مواد سائلة؟ إجابة 
حمتملة : ماء، زيت، شوربة، سائل غسيل اليدين. 

نُ  ــخِّ ــةٌ تُسَ ةُ  Heat طاقَ ــرارَ الْحَ
ــضِ  ــي بَعْ رٌ ف وْ ــا دَ ه لَ ، وَ ــياءَ َشْ األْ
ــلُ  صُ نَحْ ةِ. وَ التِ الْمــادَّ ــوُّ تَحَ
 ، سِ ــمْ ــنَ الشَّ ةِ مِ ــرارَ الْحَ لــى  عَ
نْهــا:  مِ ــةٍ  تَلِفَ خْ مُ ــوادَّ  مَ ـراقِ  تـِ احْ وَ

. ــبُ شَ الْخَ الْغــازُ وَ

النُّجومُ  سُ Sun  وَ ـمْ ـدُّ الشَّ تُعَ لِنا، وَ وْ ـنْ حَ وادِّ مِ مَ ـةِ الْ يَ ؤْ نْ رُ نُنـا مِ كِّ ـةٌ تُمَ ءُ طاقَ ـوْ الضَّ
. ءِ وْ ا -مَصـادِرَ لِلضَّ تُ سـابِقً لَّمْ عَ ما تَ ـر- كَ ُخْ األْ
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احلـــرارة إحــدى أشــكال الطاقــة التــي يمكـــن توليدهــا بطرائـــق خمتلفــة؛ فاالحتـــكاك 
الــذي ينتــج عندمــا حيتــك جســـامن مًعــا يولــد حــرارة.  والشـــمس تولــد حــرارة هائلة بســـبب 
التفاعـــالت النوويــة التــي حتـــدث فيها.كذلــك فــإن أنـــواع الوقـــود املختلفــة، مثــل: النفــط، 

والزيــت، واخلشـــب، والفحــم مجيعهـــا تولــد حــرارة عنــد احرتاقهــا.

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ

األنشطة العالجية:  
  اكتب كلمة عىل اللوح واطلب إىل الطلبة قراءهتا يف حالة تعتيم الغرفة: )إغالق الستائر( ويف حالة 

اإلضاءة )فتح الستائر(، واطلب إىل الطلبة املقارنة بني احلالتني .
نرى  الستائر  فتح  وعند  الكلمة،  رؤية  من  نتمكن  لن  الغرفة  تعتيم  عند  حمتملة:  إجابة 

الكلمة؛ ألن ضوء الشمس يمكننا من رؤية األشياء.
األنشطة اإلثرائية: 

   اطلب إىل الطلبة عمل ملصق عن الطاقة احلرارية، بإحضار صور من جمالت أو مواقـع إلكرتونية متثل مصادر احلرارة 
الصور.  باسـتخدام  احلرارية  للطاقة  املختلفة  األنـواع  عن  ملصق  وعمل  واالحتـكاك،  والوقود  الشـمس  مثل:  املختلفة، 

اطلب إليهم أن يصفوا مصادر الطاقة التي عرضوها،  وكيفية استخدامها.

تنويع التدريس

توضيح مفاهيم الدرس  
الحرارةHeat: اعرض أمثلة خمتلفة عىل مصادر احلرارة أمام الطلبة، 

وناقشهم فيها؛ للتوصل إىل مفهوم احلرارة  وهو أهنا طاقة تسخن 
األشياء وتغري حالتها. وللحرارة مصادر خمتلفة  منها الشمس.
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استخدام الصور واألشكال    
ه انتباه الطلبة إىل الصورة األوىل يف الكتاب : ماذا  وجِّ

تشاهد؟ إجابة حمتملة ؟ أشاهد مصباًحا كهربائيًّا. ماذا 
نستفيد منه ؟ إجابة حمتملة: نحصل عىل الضوء لإلنارة .

اسأل الطلبة: ماذا لو ُفصلت الكهرباء عن املنزل، هل 
سيعمل املصباح؟  وملاذا ؟ إجابة حمتملة: ال  لن يعمل؛ 

ألن الكهرباء مصدر الطاقة للمصباح.
ماذا تشاهد يف الصورة الثانية؟ إجابة حمتملة: أشاهد 

قارًبا رشاعيًّا يف البحر، ومياه شالل ساقطة. ما الذي حيرك 
القارب الرشاعي يف البحر؟ إجابة حمتملة: الرياح.

هل تستطيع املياه اجلارية حتريك األشياء؟ إجابة حمتملة: 
نعم. ناقش الطلبة يف إجاباهتم؛ للتوصل أن املياه اجلارية 

متتلك طاقة . 
مناقشة    

الصفية  الغرفة  يف  الكهرباء  استخدامات  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  
ا من األجهزة، واسأل: ما  موضًحا أهنا طاقة تعمل هبا كثري جدًّ
يف مصابيح  إجابة حمتملة:  الصف؟  الكهرباء يف  استخدامات 
املسجل  مثل  األجهزة  لتشغيل  املروحة،  لتشغيل  اإلنارة، 

واحلاسوب )الكمبيوتر(.
 اطلب إىل الطلبة ذكر ما يعرفونه عن الكهرباء، ثم اسأل:  
معقولة،  إجابة  أية  اقبل  حياتنا؟  يف  الكهرباء  أمهية  ما 
إجابات حمتملـة:  الكهرباء؟  واسأل: كيف نحصل عىل 

البطاريـات، أو حمطـة لتوليـد الكهرباء.
ر، انتق رشيكا، شارك( اطلب إىل  وظف اسرتاتيجية: )فكِّ
الطلبة تأمل الصورتني يف أسفل الصفحة ، ثم اسأل: هل 
يمكن االستفادة من الرياح واملياه للحصول عىل الطاقة 
حتريك  عىل  قادرتان  واملياه  فالرياح  نعم؛   : حمتملة  إجابة  ؟ 

األشياء 
اطلب إىل الطلبة الذين لعبوا من قبل بالطائرات الورقية، 
باملنطاد  رحلة  يف  ذهبوا  أو  الرشاعية،  املراكب  ركبوا  أو 
يتحدثوا  أن  التلفاز-  أو شاهدوا ذلك عىل  يف وادي رم 
باملياه  يربطوها  وأن  األنشطة،  هذه  يف  الرياح  دور  عن 
املتحركة؛ بوصفها مع املياه موردين طبيعيني ال يستغني 
اإلنسان عنهام. إجابة حمتملة: الرياح مورد من موارد البيئة؛ 
فهي مواد من البيئة ومتتلك طاقة إلنجاز كثري من األعامل مثل: 

حتريك السفن، واألشجار، واملناطيد .
ناقش الطلبة يف الطاقة التي متتلكها املياه اجلارية، ويمكن 
االستفادة منها بشكل كبري يف جماالت عدة، مثل التنقل 
بالسفن، واستخدام النواعري يف طحن احلبوب. ُتستثمر 

حاليًّا بشكل واسع يف توليد الطاقة الكهربائية.

ــلُ  مَ ــةٌ تَعْ ــاءُ Electricity  طاقَ ب رَ هْ الْكَ
ــاءُ  ــا تُض بِه ةِ، وَ ــزَ هِ َجْ ــنَ األْ ــرٌ مِ ثي ــا كَ بِه

. صابيــحُ الْمَ

. ياءَ َشْ كُ األْ رِّ ةٌ تُحَ كِ Moving Water طاقَ رِّ تَحَ الْماءِ الْمُ ياحِ Wind  وَ لِلرِّ
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أسئلة عالجية:  
املطبخ، موضحني  الكهرباء يف  تعمل عىل  التي  باألجهزة  قائمة  بإعداد  الطلبة  كلِّف    

أمهية كل جهاز، ثم اطلب إليهم يف جمموعات ثنائية مناقشة القائمة التي أعدوها.
إجابات حمتملة:  فرن )امليكرويف(: تسخني الطعام، الثالجة؛ حلفظ الطعام بارًدا حتى ال يفسد، 

والغسالة لغسل املالبس.
أسئلة إثرائية: 

عنيِّ  القلم،  عىل  وتثبيتها  الورقة   من  مروحة  تصميم  جمموعات  يف  الطلبة  إىل  اطلب   
جمفف  ليستخدم  آخر  طالًبا  عنيِّ  ثم  حركته،  رسعة  ومراقبة  عليها  للنفخ  الطلبة  أحد 
الشعر لتحريك املروحة باهلواء، وقارن بني رسعة دوران املروحة يف احلالتني، وأسال: 
يف أي احلالتني كان اهلواء املتحرك يمتلك طاقة أكرب؟ ناقش الطلبة يف إجاباهتم؛ للتمهيد 

لتوليد طاقة الكهرباء من الرياح.

تنويع التدريس

توظيف التكنولوجيا

يتضمن  بالدرس؛  البدء  قبل  تقديميًّا  عرًضا   بإعداد  ُقم 
إىل  بالرجوع  واستخداماهتا؛  الطاقة،  ملصادر  صوًرا 
أنواع  حول  اليوتيوتب  من  فيديو  اعرض  ثم  اإلنرتنت، 

الطاقة.
ههم إىل حل األسئلة فيها ، ثم ناقشهم يف إجاباهتم. ع ورقة العمل للطلبة يف جمموعات ثنائية، ووجِّ وزِّ

(3(ورقة العمل
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أسئلة عالجية:  
بعــض األجهــزة  أســامء  بذكــر  الطلبــة  كلِّــف    
الشمســية.  الطاقــة  عــىل  تعمــل  التــي  واألدوات 
ــاه،  ــخانات املي ــبة، س ــة: اآلالت احلاس ــة حمتمل إجاب

الشــوارع. إنــارة  مصابيــح  الســيارات، 

 أسئلة إثرائية: 
  اعرض صوًرا ملرشوع مزرعة الرياح يف الطفيلة أمام 
الطلبة، واسأل: ملاذا اختريت مدينة الطفيلة لبناء هذا 
املرشوع؟ إجابة حمتملة: ألهنا من املناطق التي سجلت 

أعىل رسعة هبوب للرياح يف األردن.

تنويع التدريس

استخدام الصور واألشكال  
ماذا  واسأل:  الصفحة،  أعىل  يف  الصورتني  تأمل  الطلبة  إىل  اطلب 
اسأل:  ثم  أشاهد مراوح  وخاليا شمسية،  إجابة حمتملة:  تشاهد؟ 
إجابة  لنا؟   فائدهتا  ما  املنزل خاليا شمسية؟  لدهيم عىل سطح  من 
إنارة  أو  املياه  تسخني  يف  نستخدمها  التي  الكهرباء  لتوليد  حمتملة: 

املنزل 
يسمع  طفاًل  أشاهد  حمتملة:  إجابة  الثانية؟  الصوة  يف  تشاهد  ماذا 

أصواًتا . 
الولد والصورتني يف األعىل؟  الشبه بني صورة  ما أوجه  اسال:  ثم 

إجابة حمتملة: مجيعها متثل أشكااًل للطاقة والصوت والرياح. 
حياتنا،  يف  الصوت  أمهية  ملناقشة  الذهني  العصف  أسلوب  وظِّف 
ح  ووضِّ السابقة،  الوحدة  يف  الصوت  عن  تعلموه  ما  يف  وناقشتهم 
ناقش  الطاقة، ثم  بالنسبة إىل اإلنسان أحد أشكال  هلم أن الصوت 

أمهية الصوت لبعض احليوانات كاخلفاش . 
مناقشة  

الطلبة  إىل  اطلب  شارك(  رشيًكا،  انتق  )فكر،  اسرتاتيجية:  وظِّف 
ماذا  إىل  اآلتية:  األسئلة  اسأهلم   ثم  الصفحة،  يف  الصورتني  تأمل 

ل طواحني الرياح حركة اهلواء ؟ إجابة حمتملة: إىل كهرباء. حتوِّ
هل شاهدت اخلاليا الشمسية فوق أسطح البيوت؟ إجابة حمتملة: 
الطاقة  لتحويل  حمتملة:  إجابة  اخلاليا؟  هذه  تستخدم  ملاذا  نعم. 
احلرارية للشمس إىل طاقة كهربائية .هل تستخدم هذه اخلاليا عىل 
فوائدها ؟إجابة  وما   . نعم  إجابة حمتملة:  األردن؟  واسع يف  نطاق 

حمتملة: نعم؛  للتخفيف من التلوث الناجم عن حرق الوقود .
ناقش الطلبة يف إجاباهتم ، وذكرهم بالطاقة وأشكاهلا، وبنيِّ هلم أن 
الطاقة يمكن أن تتحول من شكل إىل آخر؛ فحرارة الشمس تتحول 
إىل كهرباء يف اخلاليا الشمسية ، وطاقة الرياح تتحول إىل كهرباء يف 

املراوح اهلوائية .
التي درسها سابًقا، واسأل:  الطالب بوحدة الصوت والضوء  ر  ذكِّ
اهتزاز األجسام،  وكيف  عن  إجابة حمتملة:  ينشأ الصوت ؟  كيف 
اهلواء حتى تصل  الصوتية عرب  األمواج  تنترش  األصوات؟  نسمع  

األذن العضو املسؤول عن السمع . 
أشكال  أحد  الصوت  أن  هلم  موضًحا  إجاباهتم  يف  الطلبة  ناقش 
عىل  قادرة  واألصوات  حولنا.  يدور  ما  سامع  من  ويمكننا  الطاقة 
واألجسام  اهلواء،  مثل:  املختلفة،  املادية  األوساط  يف  التحرك 

الصلبة، والسوائل، والغازات.

. باءُ رَ هْ كَ دُ الْ لَّ تَتَوَ وائِيَّةَ فَ هَ حَ الْ راوِ مَ ياحُ الْ كُ الرِّ رِّ تُحَ

ــةِ  ــكالِ الطّاقَ ــنْ أَشْ لٌ مِ ــكْ تُ شَ ــوْ الصَّ
ــا  نُن كِّ تُمَ ، وَ ــامِ س َجْ ــزازِ األْ تِ ــنِ اهْ ــجُ عَ نْتُ تَ

ــا. ن لَ وْ ــدورُ حَ ــا يَ ــماعِ م ــنَ سَ مِ

؟ ةِ يَّةُ الطّاقَ مِّ : ما أَهَ قَّقُ أَتَحَ  
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د استهالك  طاقة الكهرباء«؟  عمل مطوية بعنوان: » كيف نرشِّ

اطلب إىل الطلبة مجع صور توضح ممارسات صحيحة لرتشيد استهالك الكهرباء، ومن ثم 
لصقها عىل ورق أو كرتون ملون، وكتابة رشح عن كل صورة يف سطر واحد، وبعد إهناء املطوية 

اعرضها عىل لوحة العرض يف الصف، وناقش الطلبة يف رضورة ترشيد استهالك الكهرباء . 

عمل مطويةنشاط منزلي

واستخداماهتا  الصوتية  املوجات  تدخل  حيث  املحيطات؛  الستكشاف  الصوتية  املوجات  ُتستخدم 
بصفة أساسية يف أجهزة السونار، فالعلامء عندما يستكشفون املحيطات - يبعثون من خالل أجهزة السونار 
موجات صوتية، تعود بعد ذلك إىل املصدر عندما تصطدم بجسم ما، ويمكن للعلامء استخدام ذلك الصدى 
لتحديد حجم اليشء )اجلسم( الذي ارتدت عنه موجات الصوت مرة أخرى واملسافة بينهام، وتستخدم سفن 

البحرية أيًضا تقنية السونار؛ للبحث عن غواصات العدو .

م  إضاءة للُمعلِّم إضاءة للُمعلِّ
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رِْس ُمراَجَعُة الدَّ

ةِ  رارَ الْحَ يَّةِ  مِّ أَهَ نْ  عَ ثُ  أَبْحَ
ا  ريرً قْ تَ دُّ  أُعِ وَ  ، جاجِ الزُّ ةِ  ناعَ صِ في 
أَمامَ  هُ  ضُ رِ أَعْ ، وَ ةِ ناعَ هَ الصِّ لَ هذِ وْ حَ

مَالئي. زُ

لي. نْزِ ةِ في مَ كالِ الطّاقَ َشْ ةً ألِ تَلِفَ خْ ا مُ رً وَ مُّ صُ ةً تَضُ حَ وْ دُّ لَ أُعِ

ياتِنا؟ يَّتُها في حَ مِّ ما أَهَ ؟ وَ ةِ كالُ الطّاقَ : ما أَشْ ةُ ئيسَ ةُ الرَّ رَ كْ 1  الْفِ

طٍّ  بِخَ لُ  أَصِ  : طَلَحاتُ صْ الْمُ وَ فاهيمُ  الْمَ  2
يْها: لَ لُّ عَ تي تَدُ ةِ الَّ ورَ الصّ ةِ وَ دَ رَ فْ مُ يْنَ الْ بَ

ةٍ  لَ ـوادَّ عازَ تِيَـةَ إِلى مَ ـوادَّ اآلْ مَ فُ الْ نـِّ أُصَ  3
ةِ: رارَ لِلْحَ لَـةٍ  ـوادَّ موصِ مَ ةِ، وَ ـرارَ لِلْحَ

.( تيكُ بِالسْ ، الْ ديدُ ، الْحَ واءُ هَ ، الْ ، النُّحاسُ جاجُ (الزُّ

؟ يَّ دَ فِّئَ يَ كِنُ أَنْ أُدَ مْ يْفَ يُ دِ، كَ بَرْ تُ بِالْ رْ عَ شَ بَيْتِ وَ جَ الْ نْتُ خارِ : إِذا كُ كيْرٌ ناقِدٌ فْ تَ  4

باءُ رَ هْ كَ
 Electricity 

ةٌ رارَ حَ
Heat

كٌ رِّ تَحَ ماءٌ مُ
Moving Water

َمَعَمَع اْلفَنِّاْلفَنِّاْلُعلوُماْلُعلوُم

َمَعَمَع اْلُمْجتََمعاْلُمْجتََمعاْلُعلوُماْلُعلوُم
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 استخدام جدول التعلم   
راجـع الطلبـة يف مـا تعلمـوه عـن الطاقـة ومـا أشـكاهلا ؟ وما 
اسـتخدام  عـىل  الطلبـة  سـاعد  فوائدهـا؟  ومـا  مصادرهـا؟  
مفاهيـم ومصطلحات علمية لإلجابة عن األسـئلة، وتسـجيل 

إجاباهتـم يف جـدول التعلـم يف عمـود:« مـاذا تعلمنـا؟«.
  إجابات أسئلة مراجعة الدرس

1 الفكرة الرئيسة: أشكال الطاقة خمتلفة منها: احلرارة، 

وهلا  والصوت،  املتحرك،  واملاء  والرياح،  والكهرباء، 
فوائد يف حياتنا؛ فهي تعمل عىل حتريك األشياء.

2 املفاهيم واملصطلحات:   

3  املواد العازلة للحرارة: الزجاج، البالستيك، اهلواء.

املواد املوصلة للحرارة : احلديد، النحاس 
4   عن طريق االحتكاك: بفرك اليدين ببعضهام؛ فتتولد 

حرارة أدفئ هبا يدي.              

التقويمالتقويم ثالثًا 

عهم  وشـجِّ مجيعهـا،  الطلبـة  أعـامل  تقبَّـل 
عليالتحـدث أمـام زمالئهم يف ما توصلـوا إليه من 
نتائـج، ومشـاركة زمالئهـم يف الصـف تقاريرهم. 

عهم عىل  تقبَّـل أعـامل الطلبـة مجيعهـا، وشـجِّ
التحـدث أمـام زمالئهـم يف مـا توصلـوا إليـه من 
نتائـج، ومشـاركة زمالئهـم يف الصـف لوحاهتم.

العلوم        مع        املجتمع  

العلوم        مع            الفن  

َكْهَرباُء
 Electricity 

َحراَرٌة
Heat

ٌك ماٌء ُمَتَحرِّ
Moving Water

70



درجة الحرارةدرجة الحرارة
اهلدف

يتعرف مفهوم درجة احلرارة، وكيفية قياسها.  

إرشادات وإجراءات

  دع الطلبـة يسـرتجعون مـا تعلمـوه عـن احلرارة 
أمهيـة  هلـم  موضًحـا  والطاقـة؛  املـادة  درس  يف 
عـام،  بشـكل  األجسـام  حـرارة  درجـة  حتديـد 
ـركل طالـب كيـف تقيـس والدتـه أو والده  وذكِّ
درجـة حـرارة أخيـه الصغـري إذا مرض، مشـرًيا 
ـم الطلبـة إىل  إىل عنـوان اإلثـراء والتوسـع، قسِّ

جمموعـات، ثـم اسـأهلم قبـل قـراءة النـص: 

 ماذا نعني بدرجة احلرارة؟
إجابة حمتملة : نعني هبا مقياًسا ملدى برودة اليشء أو 

سخونته.

  ما األداة التي تستخدم لقياس درجة احلرارة؟
إجابة حمتملة : ميزان احلرارة .

 ما املواد التي نقيس درجة حرارهتا عادة ؟
إجابة حمتملة : جسم اإلنسان ، اهلواء ، املاء. 

 ناقش الطلبة يف إجاباهتم موضًحا أن هناك أنواًعا 
قراءة  أثناء  ويف  احلرارة،  ملوازين  خمتلفة  وأشكااًل 
ه الطلبة إىل النظر إىل الصور، ثم أسال:  النص وجِّ

بامذا ختتلف موازين احلرارة ؟ 
إجابة حمتملة: يف شكلها.

 كم تبلغ درجة حرارة جسم االنسان الطبيعة ؟
إجابة حمتملة:  37 درجة سلسيوس تقريًبا

قيـاس  دور  عـن  التحـدث  الطلبـة  إىل  اطلـب   
الصحيـة  احلالـة  لتشـخيص  احلـرارة؛  درجـة 
لإلنسـان، فارتفاعهـا يعد مؤرًشا عىل إصابة اجلسـم 
باألمـراض، ثـم اسـأل الطلبـة: مـا أهـم أعـراض 
 : حمتملـة  إجابـة  ؟  كوفيـد19«   « كورونـا  مـرض 

. احلـرارة  درجـة  ارتفـاع 

أبحـث : كلِّـف الطلبـة بالبحث عن أنـواع موزاين 
احلرارة واسـتخداماهتا، وشـجعهم عىل مشـاركة 

زمالئهـم نتائجهم. 

اإلثراء والتوسعاإلثراء والتوسع

ةِ  رارَ ةُ الْحَ جَ رَ دَ

مُ ميزانَ  دِ تَخْ . أَسْ تِهِ خونَ ءِ أَوْ سُ يْ ةِ الشَّ د بُرودَ ياسٌ لِمَ قْ يَ مِ ةِ هِ رارَ ةُ الْحَ جَ رَ دَ
ةٌ  تَلِفَ خْ كالٌ مُ أَشْ ناكَ أَنْواعٌ وَ هُ ». وَ يوسَ لِسْ ةِ سِ جَ رَ ةِ « دَ رارَ ةِ الْحَ جَ رَ ياسِ دَ ةِ لِقِ رارَ الْحَ
دُ  ؛ وبِذلِكَ يُساعِ واءِ هَ ةِ الْ رارَ ةِ حَ جَ رَ ياسِ دَ مُ لِقِ دَ تَخْ نْها ما يُسْ ةِ، مِ رارَ وازينِ الْحَ نْ مَ مِ

. مِ سْ ةِ الْجِ رارَ ةِ حَ جَ رَ ياسِ دَ مُ لِقِ دَ تَخْ نْها ما يُسْ مِ ، وَ سِ ةِ الطَّقْ ةِ حالَ فَ رِ عْ في مَ

ةِ  رارَ ةِ حَ جَ رَ دَ تِفاعَ  ارْ َنَّ  ؛ ألِ مِ سْ الْجِ ةِ  رارَ ةِ حَ جَ رَ دَ قِياسِ  لى  َطِبّاءُ عَ األْ صُ  رِ يَحْ
ا  رً شِّ ؤَ مُ دُّ  عَ يُ  ( يوسَ لِسْ سِ ةَ  جَ رَ دَ  37) يَّةِ  الطَّبيعِ ةِ  رارَ الْحَ ةِ  جَ رَ دَ نْ  عَ نْسانِ  ِ اإلْ مِ  سْ جِ

. يَّنَةٍ عَ راضِ مُ مِ بِأَمْ سْ ةِ الْجِ لى إِصابَ عَ

ُع ُعاْإلِْثراُء َوالتََّوسُّ اْإلِْثراُء َوالتََّوسُّ

ثي  تائِجَ بَحْ ضُ نَ ـرِ داماتِها، ثُمَّ أَعْ ـتِخْ اسْ ةِ وَ ـرارَ وازينِ الْحَ ـثُ فـي أَنْواعِ مَ أَبْحَ
مَالئي. زُ أَمامَ 
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 استخدام جدول التعلُّم 
راجع الطلبة يف جدول التعلم الذي أعددته معهم بداية 
الوحدة، وساعدهم عىل مقارنة ما تعلموه عن » املادة »  
مع ما كانوا يعرفونه عنها يف البداية، وسجل أية معلومات  

إضافية يف  عمود :» ماذا تعلمنا ؟« يف جدول التعلم.  

ُمراَجَعةُ اْلَوْحَدِة66مراجعة الوحدة 

اْلَمفاھیُم َواْلُمْصطَلَحاُت

أْتي: راغِ في ما يَ فَ بَ في الْ ناسَ مُ طَلَحَ الْ صْ هومَ أَوِ الْمُ فْ مَ تُبُ الْ أَكْ  1
(Condensation َالتَّكاثُف ،Energy ِة ةِ Heat insulating، الطّاقَ رارَ ةَ لِلْحَ لَ عازِ (الْ

ى: مّ ةِ يُسَ ائِلَ ةِ إِلى السّ يَّ غازِ ةِ الْ نَ الْحالَ ةِ مِ لُ الْمادَّ وُّ تَحَ

: وادِّ مَ لى الْ ةِ عَ ثِلَ َمْ نَ األْ تيكُ مِ بِالسْ دُّ الْ عَ يُ

: بِ شَ تِراقِ الْخَ نَ احْ يْها مِ لَ لُ عَ صُ نَحْ

اْلَمھاراُت َواْألَْفكاُر اْلِعْلِمیَّةُ 

؟  يَّةِ جاجِ ةِ الزُّ لى النّافِذَ لَ عَ كَّ : ما الَّذي تَشَ ظُ أُالحِ  2
لِماذا؟    وَ

ها  أَقُصُّ ثُمَّ   ، ةٌ تَلِفَ خْ مُ حاالتُها  وادَّ  لِمَ رٍ  وَ صُ نْ  عَ تِ  الّ جَ مَ الْ في  ثُ  أَبْحَ  : نِّفُ أُصَ  3
تي: لِ اآلْ وَ دْ شابِهٍ لِلْجَ لٍ مُ وَ دْ ها في جَ قُ أُلْصِ وَ

ةِ حاالتُ الْمادَّ
بَةٌ لْ ةٌسائِلَةٌصُ يَّ غازِ

ياتِنا. داماتُها في حَ تِخْ يْثُ اِسْ نْ حَ ةِ مِ رارَ يْنَ مَصادِرِ الْحَ نُ بَ أُقارِ  4
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املادة

ماذا نعرف؟
ماذا نريد أن 

نعرف ؟
ماذا تعلمنا؟

ختتلف املواد يف ألواهنا  
وأشكاهلا وملمسها.

ما الكتلة ؟ 
ماحلجم ؟

الكتلة هي مقدار املادة يف 
اليشء، واحلجم هو احليز 

الذي يشغله اجلسم.

توجد املواد يف كل 
مكان: املدرسة ، املنزل، 

الشارع 
هل اهلواء مادة ؟

نعم اهلواء مادة له كتلة 
وحجم. 

توجد املواد عىل ثالث 
حاالت: صلبة ، سائلة غازية.

كيف تتحول املادة 
من حالة إىل أخرى؟

تتحول املادة من حالة ألخرى 
باحلرارة

)بالتسخني أو التربيد( 

املادة تتجمد
ما حتوالت املادة 

األخرى؟
االنصهار والتكاثف والتبخر 

والتجمد 

 إجابات أسئلة الوحدة

املفاهيم واملصطلحات   1
  التكاثف. 

املواد العازلة للحرارة.  
  اخلشب.

املهارات واألفكار العلمية:  2

سطح  عىل  اهلواء  يف  املاء  بخار  تكاثف  بسبب  صغرية؛   ماء  قطرات  تشكلت  أالحظ: 
الزجاج البارد.

أصنف: تقبَّل إجابات الطلبة الصحيحة وصحح اإلجابات غري الصحيحة، وناقشهم   3
فيها.

الشـمس تدفـئ األرض، والغـاز للطهـي والتدفئة ، واألخشـاب للتدفئـة، والكهرباء   4
للتدفئـة والكـي، وتسـخني املياه.

 عمل مطوية  
ـمها إىل ثالثة أقسـام :  صمـم مطويـة مـن الـورق امللـون وقسِّ
عنـوان القسـم األول : خصائـص املـادة، وعنوان القسـم 
فعنوانـه:  الثالـث  القسـم  أمـا  املـادة،  حـاالت  الثـاين: 
ـم الصـف إىل ثالثـة أقسـام، واطلب  حتـوالت املـادة. قسِّ
إىل القسـم األول مـن الطلبة أن ُيدرجوا يف قسـمهم صوًرا 
تتعلـق بخصائـص املـادة، والقسـم الثـاين يـدرج صـوًرا 
تتعلـق بحـاالت املـادة الثـالث، والقسـم الثالـث يـدرج 
صـوًرا تتعلـق بتحـوالت املـادة األربعـة. واطلـب اليهـم 
كتابـة تعليقـات مرافقـة للصور، ثـم يتناقش الطلبـة يف ما 

إليه. توصلـوا 
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يكون  لن  اخلارجي  النافذة  زجاج  ألن  ال،  أستنتج:    5

تتكاثف  لن  لذا  اخلارج؛  يف  املوجود  املاء  بخار  من  أبرد 
قطرات املاء عىل السطح اخلارجي لنافذة املنزل.

6   أتنبأ: املعكب األمحر أكرب كتلة؛ بسبب انخفاض  كفة 

امليزان إىل األسفل عند محله.

7   التفكـري الناقـد: ُأحـرض كرتـني متامثلتـني وميزاًنـا 

ذا كفتـني، أنفـخ الكـرة األوىل باهلـواء وأضعهـا عـىل 
إحـدى كفتي امليزان وأضـع األخرى الفارغـة يف الكفة 
األخـرى، وأراقـب حركتي الكفتني. سـنالحظ أن كفة 
الكـرة املنفوخـة باهلـواء تنخفـض إىل األسـفل، مما يدل 
عـىل أن كتلتهـا أكرب من الكـرة األوىل؛ ويعـود ذلك إىل 

اهلواء. كتلـة 

8   رمز اإلجابة الصحيحة لكل ممّا يأيت:

1( )أ( امليزان ذو الكفتني
2( ) أ( األملنيوم 
3( ) أ( الصيف

4(  )ج( تبخر

امِ  جِ في أَيّ نَ الْخارِ ةِ مِ جاجِ النّافِذَ طْحِ زُ لى سَ تَكاثَفُ بُخارُ الْماءِ عَ لْ يَ : هَ تَنَتِجُ أَسْ  5
رُ إِجابَتي. ةِ؟ أُفَسِّ دَ بارِ تاءِ الْ الشِّ

رُ  مَ َحْ : األْ بَرُ تُهُ أَكْ تْلَ بَيْنِ كُ عَّ كَ مُ نَبَّأُ: أَيُّ الْ أَتَ  6
لِماذا؟ ؟ وَ َبْيَضُ أَمِ األْ

 ، ةٌ تْلَ كُ هُ  لَ يْسَ  لَ واءَ  هَ الْ أَنَّ  دُ  تَقِ عْ يَ الثّاني  فِّ  الصَّ في  طالِبٌ  سامي   : ناقِدٌ كيْرٌ  فْ تَ  7
؟ وادَّ بَسيطَةً ا مَ مً دِ تَخْ سْ ةٌ مُ تْلَ هُ كُ لَ ، وَ ةٌ واءَ مادَّ هَ هُ أَنَّ الْ نِعُ يْفَ أُقْ كَ

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ ةِ لِكُ حيحَ ةِ الصَّ ِجابَ زِ اإلْ مْ لَ رَ وْ ةً حَ عُ دائِرَ أَضَ  8

  : يْنِ مَ سْ تْلَةِ جِ ةِ كُ نَ قارَ تِيَةِ لِمُ دَ اآلْ مُ أَحَ دِ تَخْ أسْ  (1
       . ةَ طَرَ سْ مِ الْ جـ  ةِ.  رارَ ميزانَ الْحَ ب   . تَيْنِ فَّ كَ الْميزانَ ذا الْ أ 

ةِ:   رارَ ةِ لِلْحَ لَ وادِّ الْموصِ مَ لى الْ ةِ عَ ثِلَ َمْ نَ األْ مِ  (2
    . تيكُ بِالسْ الْ جـ   . بُ شَ الْخَ ب   . نْيومُ مِ َلَ األْ أ 

لى:   ةِ فيهِ أَعْ رارَ ةُ الْحَ جَ رَ نَةِ َتكونُ دَ 3)  أَيُّ فُصولِ السَّ
   . بيعُ الرَّ جـ   . تاءُ الشِّ ب   . يْفُ الصَّ أ 

ى:   مّ ائِلِ إِلى غازٍ يُسَ لُ السّ وُّ 4)  تَحَ
ا.  رً بَخُّ تَ جـ  ا.  فً تَكاثُ ب  ا.  هارً اِنْصِ أ 
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أستكشف تحولت المادة في وجبة الغداء

فيه  يستكشف  استقصائيًّا  نشاًطا  الطالب  جُيري   : اهلدف 
حتوالت املادة يف وجبة الغداء.

إرشادات األمن والسالمة:   

اللهب واملواد  الطلبة من االقرتاب من مصادر  ر  حذِّ
الساخنة يف املطبخ.

املواد واألدوات :   

ورق، وقلم، ومسطرة. 

النشاط االستقصائي  تنفيذ  الطالب إىل  ه  أالحظ: وجِّ  1
يتضمن  الذي  اجلدول  ورسم  وقلم،  ورقة  بإحضار 
مراقبة  الطالب  إىل  واطلب  األربعة:  املادة  حتوالت 
وما  الغداء،  وجبة  حتضري  أثناء  يف  املطبخ  يف  والدته 

تتضمنه من أطعمة ومرشوبات.  
التي  التحوالت  تصنيف  الطلبة  إىل  أطلب  أصنف:   2

جرت مالحظتها يف اخلانة املناسبة باجلدول. 
أرسهم،  أفراد  مع  إجاباهتم  مناقشة  الطلبة  إىل  اطلب  ثم 

ومع زمالئهم يف الصف .

تقويم األداء

اسم الطالب
املهام

4321

اسرتاتيجية التقويم: التقويم املعتمد عىل األداء 
يستخدم سجل التقدير اآليت؛ لتقويم أداء الطلبة:

أداة التقويم : سلم التقدير العددي 

لي. نْزِ داءِ في مَ بَةِ الْغَ جْ دادِ وَ اللَ إِعْ ث خِ دُ ةِ الَّتي تَحْ التِ الْمادَّ وُّ فُ تَحَ شِ تَكْ أَسْ

ةٌ . طَرَ سْ مِ ، وَ لَمٌ قَ ، وَ قٌ رَ : وَ َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

 : لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
التٍ  وُّ نْ تَحَ ثُ عَ أَبْحَ ، وَ داءِ غَ بَةَ الْ جْ دادِها وَ نْدَ إِعْ تي عِ : أُراقِبُ والِدَ ظُ أُالحَ  1
ةِ،  دَ بارِ روباتِ الْ شْ مَ الْ بَةِ وَ جْ وَ دادِ الْ ها في إِعْ مُ دِ تَخْ تي تَسْ وادِّ الَّ مَ في حاالتِ الْ

. ةٍ جانِبِيَّةٍ قَ رَ لى وَ ها عَ دُ صُ ثُمَّ أَرْ

تي: لِ اآلْ وَ دْ فْقَ الْجَ يْها وَ لْتُ إِلَ صَّ تي تَوَ التِ الَّ وُّ نِّفُ التَّحَ أُصَ  2

َتْقوُمي اْألَداِء

ةِ التُ الْمادَّ وُّ تَحَ

هارٌ دٌاِنْصِ مُّ رٌتَجَ بَخُّ تَكاثُفٌتَ

68

املهام:
1:  يعد اجلدول اخلاص بتحوالت املادة .

2:   يالحظ  حتوالت املادة  التي حتدث عند 
إعداد وجبة الغداء. 

3:   يرصد حتوالت عىل الورقة .
إىل:  رصدها   التي  التحوالت  يصنف     :4

انصهار، جتمد، تبخر، تكاثف.

العالمات: 
ذ أربع مهام مهامت بطريقة صحيحة. ُينفِّ  :4

ذ ثالث مهامت بطريقة صحيحة. ُينفِّ  :3
ذ مهامت بطريقة صحيحة. ُينفِّ  :2

ينفذ مهمة واحدة بطريقة صحيحة.  :1

تقويم األداء
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ملحق أوراق العمل
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َوَرَقُة اْلَعَمِل َرْقُم )1(

َأْسامُء َأْفراِد امْلَْجموَعِة

ااِلْسُم:  .  الّتاريُخ:  .

ْكِل اآْليت، وأذُكر َوظْيَفَة ُكلٍّ ِمنْهُا: ْنساِن امْلَْطلوَبَة يف الشَّ ُأَسّمي َأْعضاَء ِجْسِم اإْلِ

	
1

3 2

4
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إجابات أسئلة ورقة العمل رقم )1(

َأْسامُء َأْفراِد امْلَْجموَعِة

ااِلْسُم:  .  الّتاريُخ:  .

ْكِل اآْليت، وأذُكر َوظْيَفَة ُكلٍّ ِمنْهُا: ْنساِن امْلَْطلوَبَة يف الشَّ ُأَسّمي َأْعضاَء ِجْسِم اإْلِ

جاَبُة: اإْلِ

	

الرئة
تساعدنا على التنفس

القلب
يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم

المعدة
تساعدنا على هضم الطعام.

دماغ 
ينظم جميع األعمال في أجسامنا. 1

3 2

4

77



َوَرَقُة اْلَعَمِل َرْقُم )2(

يَّتِِه لِْلِجْسِم   َأِصُل بَِخطٍّ  َبنْيَ اْلِغذاِء َوَأَهِّ

ااِلْسُم:  .  الّتاريُخ:  .

نا بِالّطاَقِة َيُمدُّ

يَُّة اأْلََهمِّ اْلِغذاُء

َيقينا ِمَن اأْلَْمراِض

ُيساِعُدنا َعلى النُُّموِّ

	 )2(  َرْقمُ  لٍ مَ عَ  ةُ قَ رَ وَ   
   مِ سْ جِ لْ لِ  ھِ تِ یَّ مِّ ھَ أَ وَ  ذاءِ غِ الْ  نَ یْ بَ   طٍّ خَ بِ  لُ ِص أَ 

 :خُ اریالتّ                                                          :      مُ سْ الِْ ا

	ةِ اقَ الطّ نا بِ دُّ مُ یَ 

	وِّ مُ لى النُّ نا عَ دُ ساعِ یُ 

	راِض مْ اْألَ  نَ قینا مِ یَ 

	ةُ یَّ مِّ ھَ اْألَ  	ذاءُ غِ الْ 

	 )2(  َرْقمُ  لٍ مَ عَ  ةُ قَ رَ وَ   
   مِ سْ جِ لْ لِ  ھِ تِ یَّ مِّ ھَ أَ وَ  ذاءِ غِ الْ  نَ یْ بَ   طٍّ خَ بِ  لُ ِص أَ 

 :خُ اریالتّ                                                          :      مُ سْ الِْ ا

	ةِ اقَ الطّ نا بِ دُّ مُ یَ 

	وِّ مُ لى النُّ نا عَ دُ ساعِ یُ 

	راِض مْ اْألَ  نَ قینا مِ یَ 

	ةُ یَّ مِّ ھَ اْألَ  	ذاءُ غِ الْ 

	 )2(  َرْقمُ  لٍ مَ عَ  ةُ قَ رَ وَ   
   مِ سْ جِ لْ لِ  ھِ تِ یَّ مِّ ھَ أَ وَ  ذاءِ غِ الْ  نَ یْ بَ   طٍّ خَ بِ  لُ ِص أَ 

 :خُ اریالتّ                                                          :      مُ سْ الِْ ا

	ةِ اقَ الطّ نا بِ دُّ مُ یَ 

	وِّ مُ لى النُّ نا عَ دُ ساعِ یُ 

	راِض مْ اْألَ  نَ قینا مِ یَ 

	ةُ یَّ مِّ ھَ اْألَ  	ذاءُ غِ الْ 
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إجابات أسئلة ورقة العمل رقم )2(

يَّتِِه لِْلِجْسِم   َأِصُل بَِخطٍّ  َبنْيَ اْلِغذاِء َوَأَهِّ

ااِلْسُم:  .  الّتاريُخ:  .

جاَبُة: اإْلِ

نا بِالّطاَقِة َيُمدُّ

يَُّة اأْلََهمِّ اْلِغذاُء

َيقينا ِمَن اأْلَْمراِض

ُيساِعُدنا َعلى النُُّموِّ

	 )2(  َرْقمُ  لٍ مَ عَ  ةُ قَ رَ وَ   
   مِ سْ جِ لْ لِ  ھِ تِ یَّ مِّ ھَ أَ وَ  ذاءِ غِ الْ  نَ یْ بَ   طٍّ خَ بِ  لُ ِص أَ 

 :خُ اریالتّ                                                          :      مُ سْ الِْ ا

	ةِ اقَ الطّ نا بِ دُّ مُ یَ 

	وِّ مُ لى النُّ نا عَ دُ ساعِ یُ 

	راِض مْ اْألَ  نَ قینا مِ یَ 

	ةُ یَّ مِّ ھَ اْألَ  	ذاءُ غِ الْ 

	 )2(  َرْقمُ  لٍ مَ عَ  ةُ قَ رَ وَ   
   مِ سْ جِ لْ لِ  ھِ تِ یَّ مِّ ھَ أَ وَ  ذاءِ غِ الْ  نَ یْ بَ   طٍّ خَ بِ  لُ ِص أَ 

 :خُ اریالتّ                                                          :      مُ سْ الِْ ا

	ةِ اقَ الطّ نا بِ دُّ مُ یَ 

	وِّ مُ لى النُّ نا عَ دُ ساعِ یُ 

	راِض مْ اْألَ  نَ قینا مِ یَ 

	ةُ یَّ مِّ ھَ اْألَ  	ذاءُ غِ الْ 

	 )2(  َرْقمُ  لٍ مَ عَ  ةُ قَ رَ وَ   
   مِ سْ جِ لْ لِ  ھِ تِ یَّ مِّ ھَ أَ وَ  ذاءِ غِ الْ  نَ یْ بَ   طٍّ خَ بِ  لُ ِص أَ 

 :خُ اریالتّ                                                          :      مُ سْ الِْ ا

	ةِ اقَ الطّ نا بِ دُّ مُ یَ 

	وِّ مُ لى النُّ نا عَ دُ ساعِ یُ 

	راِض مْ اْألَ  نَ قینا مِ یَ 

	ةُ یَّ مِّ ھَ اْألَ  	ذاءُ غِ الْ 
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َوَرَقُة اْلَعَمِل َرْقُم )2(

ُمَطٌَّط ِذْهنِيٌّ )خاِرَطٌة َمفاهيِميٌَّة(

حيَحِة يف ما َيْأيت:  َأْمَلُ اْلَفراَغ بِاإْلِجاباِت الصَّ

ااِلْسُم:  .  الّتاريُخ:  .

اْلِغذاُء

َقْد َيكوُن

ُه َمضارُّ َفوائُِدُه

َأْمثَِلٌة َعَلْيِهَأْمثَِلٌة َعَلْيِه

يًّا يٍِّصحِّ َغرْيَ ِصحِّ
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إجابات أسئلة ورقة العمل رقم )3(

ُمَطٌَّط ِذْهنِيٌّ )خاِرَطٌة َمفاهيِميٌَّة(

حيَحِة يف ما َيْأيت:  َأْمَلُ اْلَفراَغ بِاإْلِجاباِت الصَّ

ااِلْسُم:  .  الّتاريُخ:  .

جاَبُة: اإْلِ

اْلِغذاُء

َقْد َيكوُن

ُه َمضارُّ َفوائُِدُه

َأْمثَِلٌة َعَلْيِهَأْمثَِلٌة َعَلْيِه

يًّا يٍِّصحِّ َغرْيَ ِصحِّ

جيعل أجسامنا قوية، 
وننمو بشكل سليم

األلبانالفواكهاخلرضاوات
األطعمة 
اجلاهزة

املرشوبات 
الغازية

احللويات

اإلكثار منه يسبب لنا األمراض 
وكثرًيا من املشاكل الصحية 

كزيادة الوزن والسمنة وغريها
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َوَرَقُة اْلَعَمِل َرْقُم )1(

ْوُت َوَخصائُِصُه. ْرِس: الصَّ ْوُء.           اِْسُم الدَّ ْوُت َوالضَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة: الصَّ

اسم الطالب:                                                      .                                     الشعبة: )     (  .

ُل: ؤاُل اأْلَوَّ  السُّ
َأِصُل بَِخطٍّ ملُِطاَبَقِة ُكلِّ آَلٍة َمَع َطريَقِة َعْزفِها؛ لَِيْصُدَر ِمنْها َصْوٌت:

ؤاُل الّثاين:  السُّ
ُرين؟ َضْع داِئَرًة َحْوهَلا: ذِّ َأيُّ هِذِه اأْلَْصواِت حُتَ

ؤاُل الّثالُِث:  السُّ
سِّ الَّذي َأْسَتْخِدُمُه لاِِلْستاِمِع؟  ما ُعْضُو احْلِ

  َنْقٌر 

َضْرٌب 

َنْفٌخ 

إِْنذاُر اْلَحريِق

ُمواُء اْلِقطَِّة

َرنيُن اْلهاتِِف

ْنذاِر َأْثناَء اْلَحْظِر َصّفاراُت اإْلِ
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ُل: ؤاُل اأْلَوَّ  السُّ
َأِصُل بَِخطٍّ ملُِطاَبَقِة ُكلِّ آَلٍة َمَع َطريَقِة َعْزفِها؛ لَِيْصُدَر ِمنْها َصْوٌت:

ؤاُل الّثاين:  السُّ
ُرين؟ َضْع داِئَرًة َحْوهَلا: ذِّ َأيُّ هِذِه اأْلَْصواِت حُتَ

ؤاُل الّثالُِث:  السُّ
سِّ الَّذي َأْسَتْخِدُمُه لاِِلْستاِمِع؟  ما ُعْضُو احْلِ

إجابات أسئلة ورقة العمل رقم )1(

ْوُت َوَخصائُِصُه. ْرِس: الصَّ ْوُء.           اِْسُم الدَّ ْوُت َوالضَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة: الصَّ

اسم الطالب:                                                      .                                     الشعبة: )     (  .

جاَبُة: اإْلِ

  َنْقٌر 

َضْرٌب 

َنْفٌخ 

إِْنذاُر اْلَحريِق

ُمواُء اْلِقطَِّة

عضو الحس: األذن.

َرنيُن اْلهاتِِف

ْنذاِر َأْثناَء اْلَحْظِر َصّفاراُت اإْلِ
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َوَرَقُة اْلَعَمِل َرْقُم )2(

ْوُت َوَخصائُِصُه. ْرِس: الصَّ ْوُء.           اِْسُم الدَّ ْوُت َوالضَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة: الصَّ

اسم الطالب:                                                      .                                     الشعبة: )     (  .

ُل: ؤاُل اأْلَوَّ  السُّ
حيَحِة، َوإِشاَرَة َخَطأٍ )× ( يف هِناَيِة اْلِعباَرِة َغرْيِ  َأَضُع إِشاَرَة َصحٍّ )√( يف هِناَيِة اْلِعباَرِة الصَّ

حيَحِة يف ما َيْأيت: الصَّ

ؤاُل الّثاين:  السُّ
َأِصُل َبنْيَ ما َيْأيت باِم ُيناِسُبُه: 

ؤاُل الّثالُِث:  السُّ
 : ْوِن اأْلَْخرَضِ ْوِن اأْلمَْحَِر َواأْلَْصواَت امْلُنَْخِفَضَة بِاللَّ ُن اأْلَْصواَت امْلُْرَتِفَعَة بِاللَّ ُأَلوِّ

  َصْوُت اْلُعْصفوِر َغليٌظ بِالنِّْسبة إىِل َصْوِت اْلَكْلِب. )     (

ُل َسامَع امْلوسيقى بَِصْوٍت ُمنَْخِفٍض؛ َكْي ال ُأْزِعَج اآْلَخريَن. )     (   ُأَفضِّ

غرَيِة َأْرَفُع ِمْن َصْوِت ُأّمي. )     (    َصْوُت ُأْختي الصَّ

اِْهتِزازاٌت َصغيَرٌة                        

اِْهتِزازاٌت َكبيَرٌة                                              

َصْوٌت ُمْرَتِفٌع   

َصْوٌت ُمنَْخِفٌض    
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ْوُت َوَخصائُِصُه. ْرِس: الصَّ ْوُء.           اِْسُم الدَّ ْوُت َوالضَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة: الصَّ

اسم الطالب:                                                      .                                     الشعبة: )     (  .

جاَبُة: اإْلِ

ُل: ؤاُل اأْلَوَّ  السُّ
حيَحِة، َوإِشاَرَة َخَطأٍ )× ( يف هِناَيِة اْلِعباَرِة َغرْيِ  َأَضُع إِشاَرَة َصحٍّ )√( يف هِناَيِة اْلِعباَرِة الصَّ

حيَحِة يف ما َيْأيت: الصَّ

ؤاُل الّثاين:  السُّ
َأِصُل َبنْيَ ما َيْأيت باِم ُيناِسُبُه: 

ؤاُل الّثالُِث:  السُّ
 : ْوِن اأْلَْخرَضِ ْوِن اأْلمَْحَِر َواأْلَْصواَت امْلُنَْخِفَضَة بِاللَّ ُن اأْلَْصواَت امْلُْرَتِفَعَة بِاللَّ ُأَلوِّ

  َصْوُت اْلُعْصفوِر َغليٌظ بِالنِّْسبة إىِل َصْوِت اْلَكْلِب. )×(

ُل َسامَع امْلوسيقى بَِصْوٍت ُمنَْخِفٍض؛ َكْي ال ُأْزِعَج اآْلَخريَن. )√(   ُأَفضِّ

غرَيِة َأْرَفُع ِمْن َصْوِت ُأّمي. )√(    َصْوُت ُأْختي الصَّ

إجابات أسئلة ورقة العمل رقم )2(

اِْهتِزازاٌت َصغيَرٌة                        

اِْهتِزازاٌت َكبيَرٌة                                              

َصْوٌت ُمْرَتِفٌع   

َصْوٌت ُمنَْخِفٌض    
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َوَرَقُة اْلَعَمِل َرْقُم )3(

ْوُت َوَخصائُِصُه. ْرِس: الصَّ ْوُء.           اِْسُم الدَّ ْوُت َوالضَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة: الصَّ

اسم الطالب:                                                      .                                     الشعبة: )     (  .
أرسم بعض األصوات املرحية وبعض األصوات املزعجة.  

 َأْصواٌت ُمريَحٌة لِْلُُذِن

 َأْصواٌت ُمْزِعَجٌة لِْلُُذِن
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إجابات أسئلة ورقة العمل رقم )3(

ْوُت َوَخصائُِصُه. ْرِس: الصَّ ْوُء.           اِْسُم الدَّ ْوُت َوالضَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة: الصَّ

اسم الطالب:                                                      .                                     الشعبة: )     (  .
أرسم بعض األصوات املرحية وبعض األصوات املزعجة.  

جاَبُة: اإْلِ
 َأْصواٌت ُمريَحٌة لِْلُُذِن

 َأْصواٌت ُمْزِعَجٌة لِْلُُذِن

 ستتنوع رسومات الطلبة، تقبل الرسومات المقبولة، تعاون مع الطلبة على تصحيح الرسومات غير الصحيحة.     
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َوَرَقُة اْلَعَمِل َرْقُم )4(

ْوُت َوَخصائُِصُه. ْرِس: الصَّ ْوُء.           اِْسُم الدَّ ْوُت َوالضَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة: الصَّ

اسم الطالب:                                                      .                                     الشعبة: )     (  .
َوَر َوُأَصنُِّفها إىِل َمصاِدِر َضْوٍء َطبيِعيٍَّة،  َوَمصاِدِر َضْوٍء ِصناِعيٍَّة، ُثمَّ ُأْلِصْقها  َأُقصُّ الصُّ

َعىل َدْفرَتِ اْلُعلوِم:

َمصاِدُر َضْوٍء ِصناِعيٌَّةَمصاِدُر َضْوٍء َطبيِعيٌَّة
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إجابات أسئلة ورقة العمل رقم )4(

ْوُت َوَخصائُِصُه. ْرِس: الصَّ ْوُء.           اِْسُم الدَّ ْوُت َوالضَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة: الصَّ

اسم الطالب:                                                      .                                     الشعبة: )     (  .
َوَر َوُأَصنُِّفها إىِل َمصاِدِر َضْوٍء َطبيِعيٍَّة،  َوَمصاِدِر َضْوٍء ِصناِعيٍَّة، ُثمَّ ُأْلِصْقها  َأُقصُّ الصُّ

َعىل َدْفرَتِ اْلُعلوِم:

جاَبُة: اإْلِ

َمصاِدُر َضْوٍء ِصناِعيٌَّةَمصاِدُر َضْوٍء َطبيِعيٌَّة
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َوَرَقُة اْلَعَمِل َرْقُم )5(

ْوُت َوَخصائُِصُه. ْرِس: الصَّ ْوُء.           اِْسُم الدَّ ْوُت َوالضَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة: الصَّ

اسم الطالب:                                                      .                                     الشعبة: )     (  .

اِْستِْقصاُء َموادِّ التَّْغليِف
َموادَّ  َعىل  َأْمثَِلًة  َأْكُتُب  َشّفاَفٌة.  َموادُّ  َأْو  ُمْعتَِمٌة  َموادُّ  اْلِغذاِئيَِّة  امْلَوادِّ  لَِتْغليِف  ُتْسَتْخَدُم 
ِغذاِئيٍَّة َأْشرَتهيا َأنا َووالِدي، َحْيُث َتْأيت َبْعُض هِذَه امْلَوادِّ يف ُعُبواٍت ُزجاِجيٍَّة، َأْو ُعُبواٍت 

باِلْستيِكيٍَّة، َأْو َصناديَق َكْرتونِيٍَّة، َأْو َأْكياٍس َشّفاَفٍة َأْو ُمْعتَِمٍة.

ُة اْلِغذائِيَُّة ُة اْلُمْسَتْخَدَمُة اْلمادَّ اْلمادَّ
لِماذا ُيْسَتْخَدُم هذا النَّْوُع َشّفاَفٌة أْم ُمْعتَِمٌةلِلتَّْغليِف

ِمَن التَّْغليِف؟
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إجابات أسئلة ورقة العمل رقم )5(

ْوُت َوَخصائُِصُه. ْرِس: الصَّ ْوُء.           اِْسُم الدَّ ْوُت َوالضَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة: الصَّ

اسم الطالب:                                                      .                                     الشعبة: )     (  .

اِْستِْقصاُء َموادِّ التَّْغليِف
َموادَّ  َعىل  َأْمثَِلًة  َأْكُتُب  َشّفاَفٌة.  َموادُّ  َأْو  ُمْعتَِمٌة  َموادُّ  اْلِغذاِئيَِّة  امْلَوادِّ  لَِتْغليِف  ُتْسَتْخَدُم 
ِغذاِئيٍَّة َأْشرَتهيا َأنا َووالِدي، َحْيُث َتْأيت َبْعُض هِذَه امْلَوادِّ يف ُعُبواٍت ُزجاِجيٍَّة، َأْو ُعُبواٍت 

باِلْستيِكيٍَّة، َأْو َصناديَق َكْرتونِيٍَّة، َأْو َأْكياٍس َشّفاَفٍة َأْو ُمْعتَِمٍة.

ستتنوع إجابات الطلبة.   يف ما يأيت بعض األمثلة ملا ستجري تعبئته يف اجلدول:

ُة اْلِغذائِيَُّة ُة اْلُمْسَتْخَدَمُة اْلمادَّ اْلمادَّ
لِماذا ُيْسَتْخَدُم هذا النَّْوُع َشّفاَفٌة أْم ُمْعتَِمٌةلِلتَّْغليِف

ِمَن التَّْغليِف؟

لمعرفة نوع البقوليات شفافةبالستيك شفافالبقوليات
الموجودة في الكيس.

لمنع وصول أشعة معتمةكرتون مقوىحليب  سائل
الشمس إلى الحليب.

معتمةورق مقوىرقائق البطاطا )الشبس(
لمنع وصول أشعة 
الشمس إلى رقائق 
البطاطا )الشبس(.

لمنع وصول أشعة معتمةحديدالمعلبات
الشمس إليها.
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َوَرَقُة َعَمٍل َرْقُم/ 1

ُة َوَخصائُِصها ْرِس : امْلادَّ ُة                                                    اِْسُم الدَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة : امْلادَّ

ْعَبُة : )       ( اِْسُم الّطالِِب :                                                                                       الشُّ

١- ما اْلُكْتَلُة؟

------------------------------------------------
ْسِم اأْلَْكَبِ ُكْتَلًة ِمَن اأْلَْزواِج اآْلتَِيِة : 2- َأَضُع دائَِرًة َحْوَل اجْلِ

اْلُكْرِسُّ                                        :                                 اْلَقَلُم 

ُكَرُة التِّنِِس                                     :                              ُكَرُة اْلَقَدِم 

قيَبُة امْلَْدَرِسيَُّة  امْلَْقَلَمُة                                         :                           احْلَ

ُ ذلَِك ؟ ِة يف ُكْتَلتِها ؟ َكْيَف ُتَفرسِّ ُر َحْجُم امْلادَّ 3- َهْل ُيَؤثِّ

------------------------------------------------
4- ما اأْلَداُة امْلُْسَتْخَدَمُة لِِقياِس اْلُكْتَلِة ؟

-----------------------------------------------
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إجابة ورقة عمل رقم / 1

اسم الوحدة : املادة                                                     اسم الدرس : املادة وخصائصها 

اسم الطالب :                                                                                       الشعبة : )       (

1- ما الكتلة  ؟

هي مقدار املادة املوجودة يف اجلسم. 

2- أضع دائرة حول اجلسم األكب كتلة من األزواج اآلتية :

الكرس                                        :                              القلم 

كرة التنس                                     :                              كرة القدم 

املقلمة                                        :                            احلقيبة املدرسية 

3- هل يؤثر حجم املادة يف كتلتها ؟ كيف تفرس ذلك ؟

نعم؛ ألن الكتلة هي مقدار كمية املادة يف اجلسم، فكلام زاد حجم اجلسم زادت كتلته.

4- ما األداة املستخدمة لقياس الكتلة ؟

امليزان ذو الكفتني 
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َوَرَقُة َعَمٍل َرْقُم / 2

ْرِس : حاالت املادة وحتوالهتا  ُة                                                 اِْسُم الدَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة : امْلادَّ

ْعَبُة : )       ( اِْسُم الّطالِِب :                                                         الشُّ

ِة الّسائَِلِة ؟ 1 - ما َخصائُِص امْلادَّ

------------------------------------------------

------------------------------------------------

َع ِمْن َجفافِِه يف اْلَيْوِم اْلغائِِم. : يف اْلَيْوِم امْلُْشِمِس َيِفُّ اْلَغسيُل َأرْسَ ُ 2 - ُأَفرسِّ

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

حيَحِة يف ما َيْأيت : 3 - َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اإْلِجاَبِة الصَّ

ْلَبِة إىِل احْلاَلِة الّسائَِلِة بِالتَّْسخنِي ُيَسّمى: ِة ِمَن احْلاَلِة الصُّ ُل امْلادَّ وُّ أ(_ حَتَ

ْنِصهاَر َر                          -3 ااْلِ َد                    -2   التََّبخُّ 1 - التََّجمُّ

تاُج إىِل َتِبيٍد : ِة اآْلتَِيِة حَتْ الِت امْلادَّ وُّ ب(_ إِْحدى حَتَ

ْنِصهاُر ُر              -3 ااْلِ ُد                         -2 التََّبخُّ 1 - التََّجمُّ

ِ امْلَكاِن الَّذي توَجُد فيِه ِهَي احْلاَلُة  : ُ بَِتَغريُّ ٌد ال َيَتَغريَّ ِة الَّتي هَلا َشْكٌل حُمَدَّ ج(_ حاَلُة امْلادَّ

ْلَبُة                  -3 الّسائَِلُة  ُة                         -2   الصُّ  1 - اْلغاِزيَّ

ِة ________ حاالٍت : د(- لِْلامدَّ

1 - َأْرَبُع                         -2   َثالُث                  -3 حاَلتاِن
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إجابة ورقة عمل / 2

اسم الوحدة : املادة                                              اسم الدرس : حاالت املادة وحتوالهتا

 اسم الطالب :                                                     الشعبة : )       (

1 - ما خصائص املادة السائلة ؟

هي مادة ليس هلا شكل حمدد، وتأخذ شكل الوعاء الذي توجد فيه.

2  -  أفرس: يف اليوم املشمس يف الغسيل أرسع من جفافه يف اليوم الغائم.

ألنه يف اليوم املشمس يتخب املاء أرسع؛ بسبب احلرارة فتجف املالبس أرسع. 

3 - أضع دائرة حول  رمز اإلجابة الصحيحة يف ما يأيت :

أ(_ حتول املادة من احلالة الصلبة إىل احلالة السائلة بالتسخني يسمى:

1 -  التجمد                    2 -  التبخر                          3 - االنصهار

ب(_ إحدى حتوالت املادة اآلتية حتتاج إىل تبيد :

 1 - التجمد                          2 -   التبخر                3 - االنصهار

ج(_ حالة املادة التي هلا شكل حمدد ال يتغري بتغري املكان الذي توجد فيه هي احلالة  :

 1 - الغازية                         2 -  الصلبة                  3 - السائلة 

د(- للامدة ________ حاالت :

1 - أربع                         2 - ثالث                  3 - حالتان
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َوَرَقُة َعَمٍل َرْقُم/ 3

ْرِس : املادة والطاقة  ُة                                                     اِْسُم الدَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة : امْلادَّ

ْعَبُة : )       ( اِْسُم الّطالِِب :                                                             الشُّ

راَرِة يف َحياتِنا.  1- َأْذُكُر َثالَثًة ِمَن اْستِْخداماِت احْلَ

------------------------------------------------
2 -   َأِصُل َبنْيَ الّصوَرِة ِوامْلَْفهوِم امْلُناِسِب يف ما َيْأيت :     

                                                   

                                                         

                                                                                                                                                      
                                 

                                                                                                                              

حيَحِة، َوإِشاَرَة )   ×  ( بِجانِِب  3 -  َأَضُع إِشاَرَة )    √   ( بِجانِِب اْلِعباَرِة الصَّ
حيَحِة يف ما يِْأيت: اْلِعباَرِة َغرْيِ الصَّ

ْوِء. ْمُس َوالنُّجوُم ِمْن َمصاِدِر الضَّ أ(-   )                ( الشَّ

ْوُت ِمْن َأْشكاِل الّطاَقِة. ب(- )             ( ال ُيَعدُّ الصَّ

ِة. الِت امْلادَّ وُّ ج(- )              ( لِْلَحراَرِة َدْوٌر َرئيٌس يف حَتَ

َكِة. راَرِة ِمَن امْلِياِه امْلَُتَحرِّ د(- )              ( َنْحُصُل َعىل احْلَ

الكهرباء

الشمس

الغار

طاقة الرياح

96



إجابة ورقة عمل / 3

ْرِس : املادة والطاقة  ُة                                                    اِْسُم الدَّ اِْسُم اْلَوْحَدِة : امْلادَّ

ْعَبُة : )       ( اِْسُم الّطالِِب :                                                             الشُّ

راَرِة يف َحياتِنا.  1- َأْذُكُر َثالَثًة ِمَن اْستِْخداماِت احْلَ

ُتستخدم احلرارة يف حياتنا للتدفئة والطهي، وتسخني املياه ، ويف الصناعة.

2 -   َأِصُل َبنْيَ الّصوَرِة ِوامْلَْفهوِم امْلُناِسِب يف ما َيْأيت :     

                                                   

                                                         

                                                                                                                                                      
                                 

                                                                                                                              

حيَحِة، َوإِشاَرَة )   ×  ( بِجانِِب  3 -  َأَضُع إِشاَرَة )   √  ( بِجانِِب اْلِعباَرِة الصَّ
حيَحِة يف ما يِْأيت: اْلِعباَرِة َغرْيِ الصَّ

ْوِء. ْمُس َوالنُّجوُم ِمْن َمصاِدِر الضَّ أ(-    )  √ ( الشَّ

ْوُت ِمْن َأْشكاِل الّطاَقِة. ب(-  ) × ( ال ُيَعدُّ الصَّ

ِة. الِت امْلادَّ وُّ ج(- )  √ ( لِْلَحراَرِة َدْوٌر َرئيٌس يف حَتَ

َكِة. راَرِة ِمَن امْلِياِه امْلَُتَحرِّ د(-   ) × ( َنْحُصُل َعىل احْلَ

الكهرباء

طاقة الرياح

الغار

الشمس
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ملحق إجابات

كتاب األنشطة والتمارين
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 أ -  ما أهية هذه األجزاء؟ تساعدين عىل االستمرار يف 
احلياة.

ب - كيف أحافظ عىل صحة جسمي؟  بأن أحرص عىل 
ممارسة العادات الصحية.

4 . تُهُ حَّ صِ نْسانِ وَ ِ مُ اإلْ سْ ةُ 4: جِ دَ حْ الْوَ

فُ شِ كْ تَ ماذا في الّداِخِل؟أَسْ

 : ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ  إِرْ
. نَ النَّشاطِ تِهاءِ مِ دَ االنْ ا بَعْ يِّدً يَّ جَ دَ لُ يَ سِ أَغْ

   : لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
نْســانِ . 1 ِ ــمِ اإلْ سْ ــصُ نَمــوذَجَ جِ حَّ : أَتَفَ ــظُ أُالحِ

؛  ــةٍ قَّ ــةِ بِدِ سَ رَ دْ مَ تَبَــرِ الْ خْ وجــودَ فــي مُ الْمَ
. ــةَ تَلِفَ خْ مُ هُ الْ ــزاءَ فَ أَجْ ــرَّ عَ َتَ ألِ

ــتَعينًا . 2 سْ ــانِ مُ نْس ِ ــمِ اإلْ سْ ــزاءَ جِ ــفُ أَجْ نِّ أُصَ
ــا. قِعِه وْ ــبَ مَ سَ ــوذَجِ حَ بِالنَّم

مُ . 3 مِّ أُصَ ، وَ عْجونَ مَ مُ الْ دِ تَخْ ا: أَسْ مُ نَموذَجً مِّ أُصَ
جِ  النَّموذَ في  بْدو  تَ ما  كَ ضاءِ  َعْ لِألْ ا  جً نَموذَ

. زِ الْجاهِ
4 .. قِ صِ ريطِ الالّ دامِ الشَّ تِخْ طْبَخِ بِاسْ مَ ريولِ الْ لى مَ تُها عَ مْ مَّ ضاءَ الَّتي صَ َعْ بِّتُ األْ أُثَ
مَالئي.. 5 لى زُ ميمي عَ ضُ تَصْ رِ : أَعْ لُ أَتَواصَ
6 .: تِيَةَ ةَ اآلْ ئِلَ َسْ حُ األْ أَطْرَ مَالئي، وَ يولَ أَمامَ زُ رْ مَ تَدي الْ : أَرْ التٍ حُ تَساؤُ أَطْرَ

زاءِ؟ َجْ هِ األْ يَّةُ هذِ مِّ أ   ) ما أَهَ  

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

مي؟   سْ ةِ جِ حَّ لى صِ يْفَ أُحافِظُ عَ ب) كَ  
.................................................................................................................................................................  

يْها.  لَ حافَظَةِ عَ مُ يَّةَ الْ يْفِ كَ يَّتها وَ مِّ أَهَ مي، وَ سْ ضاءِ جِ فُ بَعْضَ أَعْ شِ تَكْ :  أَسْ فُ دَ الْهَ

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

نْسانِ ِ مِ اإلْ سْ جٌ لِجِ نَموذَ
طْبَخٍ يولُ مَ رْ مَ

قٌ ريطٌ الصِ عْجونٌشَ مَ

6   أستنتج: العضو املسؤول عن حاسة اللمس وهو اجللد.

5

 : ةِ المَ السَّ نِ وَ َمْ شاداتُ األْ  إِرْ
. نَ النَّشاطِ تِهاءِ مِ دَ االنْ يَّ بَعْ دَ لُ يَ سِ أَغْ

: لِ مَ طُواتُ الْعَ خُ
ةِ أَمامي. لَ ىل الطّاوِ ها عَ عُ أَضَ ةَ وَ ُ املَْوادَّ املَْطْلوبَ رضِّ أُحَ  1

. يْنَيَّ ىل عَ دَ عَ وَ َسْ يطَ األْ عُ الرشَّ أَضَ  2

مي). تِفي، قَدَ هي، كَ جْ مي ( وَ سْ زاءِ جِ دِ أَجْ ىل أَحَ حاةِ عَ ِمْ مَالئي بِاملْ دُ زُ : يضغط أَحَ بُ رِّ أُجَ  3

. ةِ قَ رَ وَ ىل الْ يْهِ عَ لَ طِ عَ غْ تُ بِالضَّ سْ سَ ءِ الَّذي أَحْ ُزْ مَ اجلْ تُبُ اسْ : أَكْ لُ جِّ أُسَ  4

. ةٍ مَ وادَّ ناعِ مَ نَةٍ وَ شِ وادَّ خَ ها إِىل مَ نِّفُ أُصَ ةِ وَ لَ : أَملِْسُ املَْوادَّ الَّتي عىل الطّاوِ نِّفُ أُصَ  5

؟ سِ ة اللّمْ نْ حاسَّ ؤولُ عَ وُ املَْسْ ضْ عُ : ما الْ تَنْتِجُ أَسْ  6
................................................................................................................................................................  

 . تُهُ حَّ صِ نْسانِ وَ ِ مُ اإلْ سْ ةُ 4: جِ دَ حْ الْوَ

ْنساِنما ُعْضُو اللَّْمِس؟ : أَْعضاُء ِجْسِم اْإلِ 1 الدَّْرُس  َنشاٌط

: َدَواتُ األْ وادُّ وَ الْمَ

دُ وَ ريطٌ أَسْ شَ ةٌ طَرَ سْ مِ غيرٌ رٌ صَ جَ حَ

  . سِ وَ اللَّمْ ضْ تَنْتِجُ عُ : أَسْ فُ دَ الْهَ

حاةٌ مْ مِ لَمٌ قَ ةٌ قَ رَ وَ

بِيٌّ شَ بٌ خَ عَّ كَ مُ

ةٍ رَ نْفَ قُ صَ رَ وَ
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10

تَها. سَ مارَ بُّ مُ يَّةِ الَّتي أُحِ ياضِ ةً لِلتَّمارينِ الرِّ مُ صورَ سُ أَرْ  (5

؟   تاةُ بَتْهُ الْفَ تَكَ طَأُ الَّذي اِرْ ما الْخَ  (6
............................................................

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

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

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

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

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

 . تُهُ حَّ صِ نْسانِ وَ ِ مُ اإلْ سْ ةُ 4: جِ دَ حْ الْوَ

األغذية  الصحية:  الطعام  وجبة  عند  أمحد  خيتارها  لن  التي  االغذية     -
اجلاهزة وهي البطاطا املقلية، واملرشوبات الغازية.

الصحية:  الطعام  حتضريوجبة  عند  أمحد  سيختارها  التي  االغذية     -
وبكميات  واللحوم،  واألسامك  اخلرضوات  عىل  املحتوية  األغذية 

معتدلة.

-   سبب اختيار أمحد لبعض أنواع األغذية دون غريها؛ ألنه حيرص عىل 
تناول الغذاء الصحي الذي يساعده عىل أن يبقى بصحة جيدة.

-   أخطأت الفتاة عندما ملست عينها  بيدها؛ فقد تكون يدها غري نظيفة 
فتسبب الضر لعينها.

7

 Classification التَّْصنیُف
ظَةِ  الحَ نيفِ بِمُ لِيَّةُ التَّصْ مَ أُ عَ بْدَ . تَ ةِ عامَّ فاتِها الْ لى صِ موعاتٍ بِناءً عَ جْ ياءَ في مَ َشْ لَماءُ األْ عُ عُ الْ يَضَ

. ثَرَ يْنَها أَوْ أَكْ ةً بَ كَ تَرَ شْ ةً مُ دَ ةً واحِ فَ تارُ صِ ، ثُمَّ نَخْ الً ها أَوَّ نيفُ رادِ تَصْ مُ ياءِ الْ َشْ األْ

ةِ  لى مائِدَ ةِ عَ يَ ذِ َغْ نَ األْ ةٍ مِ تَلِفَ خْ أَنْواعٍ مُ جودَ  ظَ وُ ، الحَ يَّةٍ حِّ بَةِ طَعامٍ صِ جْ تِيارَ وَ دُ اِخْ مَ أَرادَ أَحْ
 . الطَّعامِ

 . دُ مَ ها أَحْ تارَ نْ يَخْ ةٍ لَ يَ ذِ لى أَغْ ةً عَ ثِلَ رُ أَمْ كُ أَذْ
................................................................................................................................................................

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

. دُ مَ ها أَحْ تارُ يَخْ ةٍ سَ يَ ذِ لى أَغْ ةً عَ ثِلَ رُ أَمْ كُ أَذْ
................................................................................................................................................................

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

ها.  يْرِ ةِ دونَ غَ يَ ذِ َغْ دَ لِبَعْضِ األْ مَ تِيارِ أَحْ بَبَ اخْ رُ سَ أُفَسِّ
................................................................................................................................................................

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

َمھاَرةُ اْلِعْلِم  

 . تُهُ حَّ صِ نْسانِ وَ ِ مُ اإلْ سْ ةُ 4: جِ دَ حْ الْوَ
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 1(  احلالة األوىل.

يتغري  للمسطرة   احلر  الطرف  طول  نغري  عندما    )2
الصوت؛ فاجلزء املهتز القصري  يصدر صوًتا أعىل من 

اجلزء الطويل.

مهارة العلم: االستنتاج

التامرين
16

ْستِْنتاُج Deduction َمھاَرةُ اْلِعْلِم   اْالِ

ما  مُ  دِ تَخْ أَسْ إِنَّني  فَ تَنْتِجُ  أَسْ ما  نْدَ عِ  . يَّنَةٍ عَ مُ ةٍ  نَتيجَ إِلى  دُ  رْ فَ الْ فيها  لُ  صَّ تَوَ يَ لِيَّةٌ  قْ عَ ةٌ  هارَ مَ تِنْتاجُ  سْ ِ االْ
. لُ صُ يَحْ ةِ ما سَ فَ رِ عْ تُهُ لِمَ لَّمْ عَ تَ

فُ  شِ تَكْ : أَسْ نْ نَشاطِ تْهُ مِ لَّمَ عَ ا تَ مّ تِ مِ وْ يَّةِ نُشوءِ الصَّ يْفِ نْ كَ ةَ عَ ابِقَ تَها السّ فَ رِ عْ تْ لينُ مَ مَ دَ تَخْ اِسْ
هِ. تِزازِ نِ اهْ تِ النّاتِجِ عَ وْ ةِ في الصَّ طَرَ سْ رِّ لِلْمِ فِ الْحُ لِ الطَّرَ رِ طوْ تِنْتاجِ أَثَ سْ ) الِ تُ وْ أُ الصَّ نْشَ يْفَ يَ (كَ

فِ  تْ طولَ الطَّرَ يَّرَ ةٍ غَ رَّ لِّ مَ في كُ ةٍ، وَ رَّ نْ مَ ثَرِ مِ تيكِيَّةِ أَكْ بِالسْ ةِ الْ طَرِ سْ مِ تِزازِ الْ ةَ اِهْ بَ رِ تْ لينُ تَجْ رَ أَجْ
دُ لينَ  هِ. أُساعِ تِزازِ نِ اهْ تِ النّاتِجِ عَ وْ فِ في الصَّ ثِّرُ طولُ هذا الطَّرَ ؤَ يْفَ يُ ةِ كَ فَ رِ عْ ةِ؛ لِمَ طَرَ سْ رِّ لِلْمِ الْحُ

. ةِ بَ رِ راءِ التَّجْ دَ إِجْ عْ تِنْتاجِ ذلِكَ بَ في اِسْ

ةُ الثّانِيَةُ  ولى                                الْحالَ ةُ األْ الْحالَ

لى؟ ا أَعْ تً وْ رُ صَ دِ تَيْنِ تُصْ أَيُّ الْحالَ  (1
...........................................................................................................................................................

؟ بَةِ رِ نَ التَّجْ تَنْتِجُ مِ 2) ماذا أَسْ
...........................................................................................................................................................

 . ءُ وْ الضَّ تُ وَ وْ ةُ 5: الصَّ دَ حْ الْوَ

17

التَّماریُن
. ءِ وْ نْ مَصادِرِ الضَّ ا مِ رً دَ صْ دُّ مَ تي تُعَ ةِ الَّ ورَ تَ الصّ ةَ (ü) تَحْ عُ إِشارَ أَضَ  (1

 . ءُ وْ الضَّ تُ وَ وْ ةُ 5: الصَّ دَ حْ الْوَ

  )1

√

√

√

√
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19

ئِيُّ وْ رُ الضَّ دَ صْ رِالْمَ دَ صْ عُ الْمَ نيفِنَوْ بَبُ التَّصْ سَ

يت: لِ اآلْ وَ َدْ بَبِ يف اجلْ رِ السَّ عَ ذِكْ يَّةٍ مَ ناعِ صِ يَّةٍ وَ ءِ إِىل طَبيعِ وْ نِّفُ مَصادِرَ الضَّ 4) أُصَ

 . ءُ وْ الضَّ تُ وَ وْ ةُ 5: الصَّ دَ حْ الْوَ

18

لِ اآليت: ءِ يف املَْنْزِ وْ ةِ إِىل مَصادِرِ الضَّ ِشارَ لَمَ أَلْوانٍ لِإلْ مُ قَ دِ تَخْ أَسْ  (2

يت؟  لِ اآلْ كْ تًا يف الشَّ وْ رُ صَ دِ تي تُصْ سامِ الَّ َجْ دُ األْ دَ مْ عَ 3) كَ

 . ءُ وْ الضَّ تُ وَ وْ ةُ 5: الصَّ دَ حْ الْوَ

  )2

3(   مخسة أجسام: التلفاز، القطة، الطفلة، األب، احلاسوب )الكمبيوتر(.

  )4

سبب التصنيفنوع المصدرالمصدر الضوئي

مصدر طبيعيالرسمة األولى

الشمس ليست 
من صنع 

اإلنسان، بل 
خلقها الله تعالى، 

ولم يتدخل 
اإلنسان في 

وجودها

الشمعة من صنع مصدر صناعيالرسمة الثانية
اإلنسان.
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مهارة العلم:  التصنيف 

 -1

مواد غازيةمواد سائلةمواد صلبة

علبة زجاجية 

مكعب جليد

حجر

 ماء

زيت زيتون

هواء

فقاعات صابون

2 -  تقبَّل إجابات الطلبة وناقشهم فيها. 

23

هيلِ  موعاتٍ لِتَسْ جْ يْنَها  في مَ كِ بَ تَرَ شْ مُ بَ الْ سَ ياءِ حَ َشْ ميعِ األْ لى تَجْ ةُ عَ رَ دْ قُ يَ الْ : هِ نيفِ ةُ التَّصْ هارَ مَ
ها. عَ لِ مَ التَّعامُ

بَةٌ  لْ عُ  ، ماءٍ ةُ  كَ بِرْ  : هيَ وَ ةِ  ديقَ الْحَ وَ لِ  نْزِ مَ الْ في  ةِ  جودَ وْ مَ الْ وادِّ  مَ الْ نَ  مِ ةً  موعَ جْ مَ لِيٌّ  عَ دَ  صَ رَ
نيفِ  لِيًّا في تَصْ دُ عَ . أُساعِ اعاتُ صابونٍ قّ فُ  ، رٌ جَ ، حَ تونٍ يْ يْتُ زَ ، زَ ليدٍ بُ جَ عَّ كَ ، مُ واءٌ ، هَ يَّةٌ جاجِ زُ

: ناهُ لِ أَدْ وَ دْ فْقَ الْجَ وادِّ وَ مَ هِ الْ هذِ

بَةٌ  لْ وادُّ صُ ةٌمَ وادُّ سائِلَ ةٌ مَ يَّ وادُّ غازِ مَ

تي: لِ اآلْ وَ دْ فْقَ الْجَ ها وَ نِّفُ أُصَ تي وَ سَ رَ وادَّ في مدْ دُ مَ صُ أَرْ

بَةٌ  لْ وادُّ صُ ةٌمَ وادُّ سائِلَ ةٌ مَ يَّ وادُّ غازِ مَ

التَّْصنیُف Classification َمھاَرةُ اْلِعْلِم  
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التامرين 

1-

تبخر 

انصهار

جتمد 

تكاثف 

2-

√ أ - 

ب - ×

ج-   √

24

التَّماریُن
: تِيَةِ ةِ اآلْ ورَ التِ الْماءِ في  الصّ وُّ فُ تَحَ أَصِ  (1

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

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

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

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

 (×) ةَ  إِشارَ وَ  ، ةِ حيحَ الصَّ ةِ  الْعِبارَ قابِلَ  مُ  (ü  ) ةَ  إِشارَ عُ  أَضَ ثُمَّ  ا،  يِّدً جَ تِيَةَ  اآلْ الْعِباراتِ  أُ  رَ أَقْ  (2

أْتي: طَأِ في ما يَ ةِ الْخَ قابِلَ الْعِبارَ مُ

تُها. (  ). تْ حالَ َ ريَّ هُ تَغَ ، نَقولُ إِنَّ ةُ إِىل غازٍ ائِلَ ةُ السّ ، أَوِ املْادَّ ةٍ بَةُ إِىل سائِلَ لْ ةُ الصُّ لُ املْادَّ وَّ تَحَ ما تَ نْدَ أ   ) عِ

.(  ). بَةِ لْ ةِ إِىل الصُّ ائِلَ ةِ السّ الَ نَ احلْ ةِ مِ لُ املْادَّ وُّ َ وَ حتَ رُ هُ ب) التَّبَخُّ

.(  ). تانِ تَعاكِسَ لِيَّتانِ مُ مَ دُ عَ مُّ التَّجَ هارُ وَ نْصِ جـ) االِ
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نْها في ما يأتي: بِّرُ عَ عَ ةِ الَّتي تُ ورَ الصّ ةِ وَ يْنَ الْعِبارَ لُ بَ أَصِ  (4

ضِ َرْ ىل األْ ئيسُ عَ ةِ الرَّ َرارَ رُ احلْ دَ صْ مَ

يّاراتِ ريكِ السَّ قودُ لِتَحْ وَ مُ الْ دَ تَخْ يُسْ

ةِ  دِ الطّاقَ وارِ د مَ ياحُ إِحْ دُّ الرِّ عَ تُ
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: تِيَةِ بَةِ اآلْ ناسِ فاهيمِ الْمُ يَّةَ بِالْمَ فاهيمِ ريطَةَ الْمَ لُ الْخَ مِ أُكْ  (3

. تَنيْ فَّ كَ ، الْميزانِ ذي الْ يُّ َرارِ صيلُ احلْ ، التَّوْ مُ جْ ، الْحَ ةٍ لَ وادَّ عازِ  مَ

ةُ  الْمادَّ

ةٍ  لَ وادَّ موصِ مَ

تْلَةُ كُ الْ

نْ مِ
ها صائِصِ خَ

تُقاسُ
دامِ تِخْ بِاسْ

فْقَ  وادُّ وِ مَ مُ الْ سَ قْ تُ
يَّةِ إِىل هِ الْخاصِّ هذِ
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ُة  اْلمادَّ

َموادَّ موِصَلٍة 

اْلُكْتَلُة

احلجم 

التوصيل احلراري 

مواد عازلة 
امليزان ذي 

الكفتني 

ِمْن
َخصاِئِصها

ُتقاُس
بِاْستِْخداِم

ُتْقَسُم اْلَموادُّ ِوْفَق 
يَِّة إىِل هِذِه اْلخاصِّ

ئيُس َعىل اأْلَْرِض َمْصَدُر احْلَراَرِة الرَّ

ّياراِت ُيْسَتْخَدُم اْلَوقوُد لَِتْحريِك السَّ

ياُح إِْحدى َمواِرِد الّطاَقِة  ُتَعدُّ الرِّ
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5(  - ألون باللون األزرق : دمية الدب، وصندوق اهلدايا .

- ألون باللون األمحر : املادة التي حتتوهيا القنينة، واملادة التي 
حتتوهيا الكأس. 

- ألون باللون األصفر : البالونات، والكرة  .

27

نِ  ةَ بِاللَّوْ يَّ وادَّ الْغازِ الْمَ ، وَ رِ مَ َحْ نِ األْ ةَ بِاللَّوْ ائِلَ وادَّ السّ الْمَ ، وَ قِ رَ َزْ نِ األْ بَةَ بِاللَّوْ لْ وادَّ الصُّ نُ الْمَ 5)  أُلَوِّ

أْتي: رِ في ما يَ فَ َصْ األْ

بالوناتُ تَوهيا الْ ْ تي حتَ املْوادُّ الَّ

نّينَةُ قِ ا الْ تَوهيْ ْ تي حتَ ةُ الَّ املْادَّ

أْسُ كَ تَوهيا الْ ْ تي حيَ ةُ الَّ املْادَّ

28

تَكاثُفٌ

رٌ بَخُّ تَ

هارٌ اِنْصِ

دٌ مُّ تَجَ

أْتي: يْهِ في ما يَ لَ لُّ عَ ةِ الَّتي تَدُ ورَ الصّ ةِ وَ لِ الْمادَّ وُّ يْنَ تَحَ لُ بَ 6) أَصِ

َتكاُثٌف

ٌر َتَبخُّ

اِْنِصهاٌر

ٌد َتَجمُّ
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