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ا ِللُعُلوِم. ُتصاِحُب  ا وَتـْحِفيِزّيً ُتَوفُِّر ُكّراَسُةُ النَّشاِط َهذه ِمن ِسْلِسَلِة األصدقاء! َمْدَخال َعَملّيً
َسِة ِفيِه. إنَّها  ؛ ِلُتساِعَد التَّالميَذ َعَلى اْسِتكشاِف الـَمفاِهيِم الـُمَدرَّ راِسيَّ الُكّراَسُة الِكتاَب الدِّ

َة الَبْحِث َعْن إجاباٍت ِللُمْشِكالِت  ُبوا بَأْنُفِسِهم َعَمِليَّ ياَق ِللتَّالِميِذ؛ ِلَكْي ُيَجرِّ ُد السِّ ُتـَحدِّ
ِبَطِريَقٍة ُمِثيَرٍة وُمـمِتَعٍة.

ُن َتـجاِرَب، وَتـماِريَن، وألغاًزا،  َعٍة، َتَتَضمَّ َمْت النَّشاطاُت ِفي َهذه الُكّراَسة ِفي ِصَيٍغ ُمَتَنوِّ ُقدِّ
َمِت  . وَقْد ُصمِّ ُع االْسِتْكشاَف الـخاِرجيَّ وَتْكِويَن َنـماِذَج َحتَّى َأنَّ ُهناَك َنشاطاٍت ُتَشجِّ

ِم  ُة ِفي َتَعلُّ ْرِبَيُة الَوَطِنيَّ النَّشاطاُت بَحيُث ُتْدَمُج َتقاَنُة الـَمْعُلوماِت، وَمهاراُت التَّْفكيِر، والتَّ
الُعُلوِم.

ُن َهذه اأَلسِئَلُة اْسِتْخداَم  َتَتَضمَّ
تقاَنِة الـَمْعُلوماِت. ُيْطَلُب ِمَن 

التَّالِميِذ اْسِتْخدام احلاُسوِب إلْكماِل النَّشاط. 
ي هذه اأَلْسِئَلُة َمهاراِت َتقاَنِة الـَمْعُلوماِت  ُتَنمِّ

ِلميِذ. َلَدى التَّ

َتـْمِهيد

َجرِّْب َهَذا!
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ُتساِعُد ِتْلَك النَّشاطاُت التَّالِميَذ َعَلى َتْنِمَيِة َمهاراِت ُمعاَلـَجِة الِعْلِم. 
ُس ُكلُّ َمهاَرِة ُمعاَلـَجٍة ِبَطِريَقٍة واِضَحٍة ِمْن ِخالِل ِسلِسَلٍة ِمَن  وُتَدرَّ

النَّشاطاِت.
ُس ِهي:  َمهاراُت ُمعاَلـَجِة الِعْلِم الَِّتي ُتَدرَّ

ِة. َوِر، واأَلشكاِل الَبياِنيَّ � التَّواُصُل بالنَّماذِج، والصُّ
� املُشاَهَدُة باْسِتْخداِم املِْجَهِر.

� التَّْصنيُف - باْسِتْخداِم ضاِبٍط.
� الِقياُس َواْسِتْخداُم اأَلْجِهَزِة.
ْفِسيراِت. � َتْوِليُد اأَلْفكاِر َوالتَّ

� املُقاَرَنُة.

ْقِومُي. � التَّ
ْحِليُل. � التَّ

� االْسِتْقصاُء.
� احَللُّ االْبِتكاِريُّ ِللُمْشِكالِت .

� اتِّخاُذ الَقراِر.

 

ًة َسُتساِعُدُهْم  َسْوَف َيُخوُض التَّالميُذ َأْثناَء َعَمِلِهْم َعَلى َهِذِه النَّشاطاِت ِرْحَلًة َكْشِفيَّ
ٍة ِفي الُعُلوِم، واالْسِتْمتاِع ِفي ذاِت الَوْقِت. َعَلى َتْنِمَيِة َمهاراٍت ُمِهمَّ

َدًة ًة ُمَتَعدِّ ماٍت َبياِنيَّ وَتُضمُّ الُكّراَسُة ُمَنظِّ
ْفِكيِر. َلى َتْنِمَيِة َمهاراِت التَّ ِلـُمساَعَدِة التَّالِميِذ َعَ

هاراُت الـُمعالـَجةِ مَ
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امُلَْتَوياُت

ْصِنيُف  1 التَّ  

3-2 َتْصِنيُف ااملخلوقات      1

6-4 2        َخراِئُط التَّْصِنيِف    

2 َتْصِنيُف املَوادِّ     

10-7 ْصِنيِف     اْسِتْخداُم اخَلواصِّ ِفي التَّ  3

13-11  ✓ اْسِتْخداماُت املَوادِّ    4

   

                                             الّطاَقِة    

          3  َأْشكاُل الّطاَقِة

16-14 ْد ِبالّطاَقِة        َتَزوَّ  5

19-17 ْدِويِر    لُْعَبُة التَّ  6

23-20 ِلَنْنَطِلق!     7

29-24 َتَوالُت الّطاَقِة     8

َنّوعاأَلْنِشَطُة ْفَحُةالتَّ الصَّ ْب َهَذا! َجرِّ

َمهاراُت الـُمعالـَجِة

 املُشاَهَدة، 
التَّْصِنيف، التَّوِليد

املُقاَرَنة، 
التَّْصِنيف، 

ْحِليل التَّواُصل، التَّ

املَشاَهَدة، 
ْوِليد ْحِليل، التَّ التَّ

ْوِليد،  التَّ
التَّْصِنيف، 

التَّْحليل، التَّواُصل 
َحلٌّ اْبِتكاِرّي  

ِللُمْشِكَلات

ْوِليد املُشاَهَدة، التَّ

ْفَحُةاأَلْنِشَطُة الصَّ ْب َهَذا! َجرِّ

َمهاراُت الـُمعالـَجِة

ْوِليد، التَّواُصل،  التَّ
َحلٌّ اْبِتكاِرّي 
ِللُمْشِكَلات

املُشاَهَدة، الِقياس، 
ْوِليد  التَّ
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ُل ع: الَفْصُل اأَلوَّ َنوُّ 5التَّ

اخَلِريَطة أ   

ن ُمَلوَّ

ُثْقبان

اأَلْزراُر

نَأْبَيض َأْبَيضُمَلوَّ

َأْرَبَعُة
ُثُقوٍب

ُمَربَّعداِئِرّي

َأْرَبَعُةُثْقبان
ُثُقوٍب

ُثْقبانُثْقبان َأْرَبَعُة
ُثُقوٍب

َأْرَبَعُة
ُثُقوٍب
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ع: الَفْصُل الّثاِني َنوُّ التَّ 8

  َنشاط      3     اْسِتْخداُم اخلواصِّ ِفي التَّْصِنيِف

َمْصُنوَعٌة ِمْن َمعاِدن 
ٍة ال ِمْغناِطيِسيَّ

ٍة  َمْصُنوَعٌة ِمْن َموادَّ ال َمعِدِنيَّ
ٍة ال ِمْغناِطيِسيَّ

ٍة  َمْصُنوَعٌة ِمْن َموادَّ ال َمعِدِنيَّ
ٍة ِمْغناِطيِسيَّ

َمْصُنوَعٌة ِمْن َمعاِدن 
ٍة ِمْغناِطيِسيَّ

يء ُةالشَّ املادَّ
ٌة َأْو ُة َمعِدِنيَّ َهِل املادَّ

ٌة ال َمعِدِنيَّ
ٌة ٌةَمعِدِنيَّ ال َمعِدِنيَّ

ٌة َأْو  ُة ِمْغناِطيِسيَّ َهِل املادَّ
ٌة؟ ال ِمْغناِطيِسيَّ

ٌة ٌةِمْغناِطيِسيَّ ال ِمْغناِطيِسيَّ

جدول )أ(

ْمَت؟ ماذا َتَعلَّ
ط أ الّتاِلي. اْنُظْر إلى َجْدوِل )أ( َوَصنِِّف اأَلْشياَء ِباْسِتْخداِم ُمَخطَّ )أ(   

خريطة )أ(   
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ع: الَفْصُل الّثاِني  َنوُّ 9التَّ

ْفَت َعَلْيِهما ِمْن َخِريَطة )أ( َعْن َخصاِئِص املَواّد  ْيئاِن اللَّذاِن َتَعرَّ )ب(    ما ُهما الشَّ  
املُْسَتَخْدَمِة 

ِفي ِصناَعِة األشياء؟    
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ع: الَفْصُل الّثاِني َنوُّ التَّ 10

بُجْزء
ُفوِف 3، 4، 5 َأساِسي َعن َخصاِئص ُأْخَرى ِلْلَموادِّ ُيِْكُن اْسِتْخداُمها  ْمَت ِفي الصُّ َتَعلَّ  

اأَلْشياِء. َبْعُض اخَلصاِئِص ِهي: ِلَتْصِنيِف   
ْوِصيِل ِللَحراَرِة َدًة َأْو َرِديَئَة التَّ ما إذا كاَنِت املَوادُّ َجيِّ   �  

َلًة ِللَكْهُرباِء َأْو عاِزَلًة ِللَكْهُرباِء ما إذا كاَنِت املَوادُّ ُمَوصِّ   �  

ْوِء ِخالَلها ما إذا كاَنِت املَوادُّ َتْسَمُح ِبُُروِر الضَّ   �  

ْر َعَشَرَة َأَشْيٍاء َعَلى اأَلْقِل ِمْن َمْدَرَسِتك ُيِْكُنَك َتْصِنيُفها ُبناًء َعَلى ُكلٍّ ِمَن اخَلصاِئِص  َتَخيِّ  
الّساِبَقِة. اْسَتْخِدْم َجْدَول )ب( مِلُساَعَدِتَك ِفي التَّْصِنيِف.

َجْدَول )ب(  

يء ُةالشَّ املادَّ
ٌل  ُة ُمَوصِّ َهل املادَّ

ٌد ِللَحراَرِة؟ َجيِّ
ٌل  ُة ُمَوصِّ َهل املادَّ
ٌد ِللَكْهُرباِء؟ َجيِّ

ُة َتْسَمُح ِبَنفاِذ  َهل املادَّ
ْوِء ِخالَلها؟ الضَّ

ال َقِليٌل َنَعم ال َنَعم ال َنَعم

   َنشاط     3     اْسِتْخداُم اخَلواصِّ ِفي التَّْصِنيِف
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ع: الَفْصُل الّثاِني َنوُّ التَّ 12

اْذُكْر ِمثاَلْيِ ِلَشْيَئْيِ ْيِكُن ُصْنعهما ِباْسِتْخداِم املَوادِّ املُْدَرَجِة ِفي اخَلِريَطة  )أ(     

)أ( َصـْفَحة 11.

  

  

  

اْذُكْر ِمثاَلْيِ ِلَشْيَئْيِ ْيِكُن ُصْنعهما ِباْسِتْخداِم املَوادِّ املُْدَرَجِة ِفي اخَلِريَطة  )ب(    
)ب(   َصـْفَحة 11.

  

  

  

2

َنشاط      4     اْسِتْخداماُت املَوادِّ  
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15 الّطاَقُة: الَفْصُل الّثاِلُث

َعٍة ِمَن الّطاَقِة، ُثمَّ َأْكِمْل َجَدول )أ(  ْر ِفي َطِرٍق إلْنتاِج َأْشكاٍل ُمَتَنوِّ ِمن )د( إلى )و( َفكِّ  
ِفي َصْفَحة 16.

قاُروَرُة ماٍء َوِمْلَعَقٍة )د( 

ِمْغناِطيٌس َوِمْشَبٌك َمْعِدِنيٌّ   )و( 
ِللَوَرِق  

َتٌة َعَلى    ِمْسَطَرٌة ُمَثبَّ )هـ( 
َسْطِح ِمْنَضَدٍة  

َسْطُح ِمْنَضَدٍة

َشِريٌط الِصٌق
ِمْسَطَرٌة
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الّطاَقُة: الَفْصُل الّثاِلُث16

 

اْمإل الَفراغاِت الّتاِلَيَة.    
)أ(  َمْطُلوَبة َحتَّى َيْشَتغَل اجِلْسم.    

َة  ُة ِعْنَد َقْفِل املِْفتاح ِلَأنَّها َتْسَتْخِدُم الّطاَقَة الِكيْمياِئيَّ َتْعَمل الّداِئَرُة الَكْهُرباِئيَّ )ب(     
. ِمن       

ْد ِبالّطاَقِة  َنشاط     5      َتَزوَّ

؟ماذا َفَعْلَت؟ َأْشكاُل الّطاَقِةماذا شاَهدتَّ
      املُْنَتجة

َأْقَفْلَت ِمْفتاَح   )أ(  
ِة الّداِئَرِة الَكْهُرباِئيَّ َج املِْصباُح الَكْهُرباِئيُّ   ٌةَتَوهَّ ٌة َوَضْوِئيَّ طاَقٌة َحراِريَّ

)ب(

)و(

)هـ(

)د(

)جـ(

2
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َة   ِر الَعصا ِعدَّ . َدوِّ باِط املَّطاِطيِّ ًة ِخالَل َحَلَقِة الرِّ ْر َعصا َخَشِبيَّ َرف )ب( َمرِّ )جـ(  ِعْنَد الطَّ  
َرَفْيِ َبْعد. باُط املَّطاِطيُّ َمْلُفوًفا. ال َتْتُرِك الَعصاَتْيِ ِعْنَد الطَّ َمّراٍت َحتَّى ُيْصِبَح الرِّ  

َة ِللَبَكَرِة! َوراِنيَّ . راِقِب احَلَرَكَة الدَّ ْعَبَة َعَلى ِمْنَضَدٍة َوَدِع الَعصاَتْيِ َضِع اللُّ )د(     

ْدِويِر َنشاط      6      ُلْعَبُة التَّ

َطَرف )أ(َطَرف )ب(

ِرباٌط َمّطاِطيٌّ

ة َعصا َخَشِبيَّ

َعصا َخَشِبيَّة

َعصا َخَشِبيَّة

َعصا َخَشِبيَّة

ِرباٌط َمّطاِطيٌّ
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19 الّطاَقُة: الَفْصُل الّثاِلُث

ْمَت؟ ماذا َتَعلَّ   
     )أ(  الَفْقَرُة الّتاِلَيُة َتِصُف لُْعَبَتَك. َأْكِمْلها ِبْلِء الَفراغاِت.

   

   
باِط املَّطاِطيِّ َتْخِزيَن طاَقٍة. ِعْنَد َتْدِويِر الَعصا ِفي لُْعَبِتَك                       ُيِْكُن ِللرِّ
باُط املَّطاِطيُّ  َوزاَدْت طاَقُته      َأْصَبَح الرِّ  

باِط  رُك ِلأَلماِم ِمْثل الرِّ ْعَبُة َتَتحَّ َوِعْنَدما َتْتُرك ِقْطَعتي اخَلَشِب، َتْبَدأ اللُّ  
. املَّطاِطيِّ       

َكُة َلها طاَقة  . ْعَبُة املَُتَحرِّ             اللُّ

ك َأْكَثر؟ ْعَبَة َتَتَحرَّ َعل اللُّ َكْيَف َتْ    )ب( 

  
  

ك َأْكَثر. ْعَبَة َتَتَحرَّ َرِف )ب( اللُّ اْشَرْح مِلاذا َجَعَل ما َفَعْلَتُه ِفي الطَّ     )جـ( 
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ّياَرُة َعَلى اأَلْرِض ِباْسِتْخداِم املِْسَطَرِة    َكْتها السَّ رَّ ِقِس املَساَفَة الَِّتي َتَ )د(   
ِل املَساَفَة ِفي اجَلْدَوِل الَتالي. ِة َأْو َشِريط الِقياِس. َسجِّ املِْتِريَّ    

 

ِرَبٍة. ل ِكتاٍب واِحِد ُكّل َتْ ِزِد اْرِتفاَع املُْنَحَدِر ِبإضاَفِة ُكُتٍب َأْكَثر، ِبَُعدَّ )هـ(   
ٍة ُيضاُف ِكتاٌب. ِر اخُلُطواِت )ب( إلى )د( ِفي ُكلِّ َمرَّ َكرِّ )و(   

ْمَت؟ ماذا َتَعلَّ  
ّياَرة َأْكَبر طاَقٍة كاِمَنٍة؟ ِعْنَد َأّي ُنْقَطٍة َعَلى املُْنَحَدِر كاَن َلَدى السَّ )أ(   

 
ٍة؟ ّياَرة َأْكَبر طاَقٍة َحَرِكيَّ ِعْنَد َأّي ُنْقَطٍة َعَلى املُْنَحَدِر كاَن َلَدى السَّ )ب(   

ّياَرة )سم(اْرِتفاُع املُْنَحَدِر )سم( َكْتها السَّ املَساَفُة الَِّتي َتَرَّ
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الّطاَقُة: الَفْصُل الّثاِلُث22

    َنشاط    7      ِلَنْنَطِلق!

ْر ُحُدوَث َذِلَك     ّياَرِة إلى قاِع املُْنَحَدِر، َأْبَطَأْت ُثمَّ َتَوقََّفْت. َبرِّ َبْعَد ُوُصوِل السَّ )جـ( 
ْعَبِة. ّياَرِة اللُّ ِبَوْصِف َتَغّيراِت الّطاَقِة ِفي السَّ   

  
  

ِح ِفي َشْكِل    ْكِل الَبياِنّي املَُوضَّ تاِئَج ِلَرْسِم الشَّ ْجِرَبَة. َواْسَتْخَدَم النَّ َذ ِتْلِميٌذ التَّ َنفَّ )د( 
 .)2.7(  

ّياَرِة؟ ّرَكْتها ِبالسَّ ما الَعالَقُة َبْيَ اْرِتفاِع املُْنَحَدِر َواملَساَفِة الَِّتي َتَ )هـ( 

    

  

  

شكل 2-7

اْرِتفاُع املُْنَحَدر )سم(

َكْتها  رَّ املَساَفُة الَِّتي َتَ
ّياَرة )سم( السَّ

0
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ُر َعَلى   ًحا َكْيَف َأنَّ اْرِتفاَع املُْنَحَدِر ُيَؤثِّ اْشَرْح إجاَبَتَك ِفي )د، هـ( ُمَوضِّ )و( 
ّياَرِة. ِة الّطاَقِة َلَدى السَّ يَّ               َكمِّ

    

    

    

    

ّياَرُةُ َلْو ِزيَد  كها السَّ ًة ثاِنَيًة. اْسَتْنِتِج املَساَفَة الَِّتي َتَتَحرَّ اْنُظْر إلى َشْكِل )2.7( َمرَّ )ز(  
َة ُحُصوِلَك  َ َكْيِفيَّ ْكِل الَبياِنّي ِلُتَبيِّ اْرِتفاُع املُْنَحَدِر َحتَّى 12 سم. اْرُسْم ِفي الشَّ

َعَلى إجاَبِتَك.
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ْمَعِة     َضْع َشْمَعًة َأْسَفَل احَلَلُزوِن. اْجعِل اْرِتفاَع احَلَلُزوِن َحواَلي 10 سم َأْعَلى الشَّ )هـ( 
                )اْنُظْر َشْكل 1.8(.

َعِل احَلَلُزوَن َيْلِمِس   ِذيٌر: ال َتْ ْمَعَة َوشاِهْد ما َيْحُدُث ِللَحَلُزوِن. )َتْ َأْشِعِل الشَّ )و( 
ْمَعَة!( الشَّ  

ْمَت؟ ماذا َتَعلَّ  
اْشَرْح ما َحَدَث ِللَحَلُزوِن. )أ(   

    

    

    

ر ِفي احَلَلُزوِن ِبلِء الَفراغاِت الّتاِلَيِة. َغيُّ َبِت التَّ الِت الّطاَقِة الَِّتي َسبَّ ْبع َتَوُّ َتتَّ )ب( 

ماِسٌك

َشْمَعٌة

 َخْيٌط
حاِمٌل

شكل 1.8

الّطاَقُة   ِفي    
ْمَعِة          َوالّطاَقُة  ِفي ُشْعَلِة الشَّ

ٌة ِفي    طاَقٌة َحَرِكيَّ الّطاَقُة ِفي الَهواِء  
طاَقٌة  ِفي احَلَلُزوِن
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الَهَدُف:   
الِت الّطاَقِة ُمشاَهَدُة ِسْلِسَلٍة ِمْن َتوُّ  �   

املَوادُّ املَْطُلوَبُة:   
4 َنضاِئَد )1.5 فوْلت(.  �   

ِمْفتاٌح.  �   
3 ِقَطٍع ِمْن ِسْلٍك َمْعُزوٍل.  �   

ِسْلُك ِنيْكُروِم )ُطولُُه 5 سم(.  �   
2 َدبُّوس ِمْعِدِني.  �   

ِمّحاٌة.  �   
َشْمَعٌة َصِغيَرٌة.  �   

تاِئُج: ِريَقُة َوالنَّ الطَّ   
نِة ِفي َشْكل )2.8(. ِز الّداِئَرَة املَُبيَّ َجهِّ )أ(    

  
ِة دقاِئَق َقِليَلٍة، َضْع َشْمَعًة َصِغيَرًة َفْوَق  َة. َبْعَد ِعدَّ اْقِفِل الّداِئَرَة الَكْهُرباِئيَّ )ب(    

ِسْلِك
باِبيَس أِلنَّها ساِخَنٌة!(   ِذيٌر: ال َتْلِمْس َسْلَك الَّنيْكُروِم َأْو الدَّ يْكُروم. )َتْ النَّ       

ْمَعِة. شاِهْد ما َيْحُدُث ِلِسْلِك الَّنيْكُروِم والشَّ     

الُت الّطاَقِة      َنشاط      8      َتَوُّ

4 َنضاِئَد ِفي حاِمل

ِمْفتاٌح
ِسْلٌك َمْعزُوٌل

5 سم ِسْلك َنيْكُروم

ماِسٌك َدبُّوٌس
ِمْحاٌة

شكل 2.8
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ْمَت؟ ماذا َتَعلَّ   
ْمَعِة. اْشَرْح ما َحَدَث ِللشَّ )أ(     

      
      

ْمَعِة ِبلِء الَفراغاِت الّتاِلَيِة. َر ِفي الشَّ َغيُّ َبِت التَّ الِت الّطاَقِة الَِّتي َسبَّ ْع َتَوُّ َتَتبَّ )ب(     

طاَقة   طاَقٌة   ِفي   

 ِفي                طاَقة  ِفي 
ْمَعِة طاَقة  ِفي الشَّ   
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ْع َتُّوالِت الّطاَقِة ِفي اأَلْمِثَلِة الّتاِلَيِة ِبْلِء الَفراغاِت. َتَتبَّ  
 

ُسُقوُط ِكتاٍب ِمَن الرَّفِّ إلى اأَلْرِض    1  

طاَقة           طاَقة       

+ طاَقة       

ياِح َمْجُموَعُة َأْجراٍس َتُدقُّ ِبالرِّ   2  

طاَقٌة       طاَقة        

ُل ُأْسُطواناٍت ِبالنَّضاِئِد ُيذِيُع ُأْغِنَيًة ُمَشغِّ   3  

طاَقة        طاَقة              طاَقة       

ِس ماٍء لُْعَبة َوَلٌد ُيْطِلُق ماًء ِمن ُمَسدَّ   4  

طاَقة      طاَقة       

ْيِل ِة ُيْعِطي َضْوًءا ِفي اللَّ ْمِسيَّ ِمْصباٌح َيْعَمُل ِبالّطاَقِة الشَّ   5  

ْيِل ِفي النَّهارِ       طاَقة   ِفي اللَّ الّطاَقُة ِمن      

الُت الّطاَقِة      َنشاط       8    َتَوُّ
بُجْزء
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ُثْقٌب

َخطٌّ داِئِريٌّ
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