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المقدمُة

بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
أجمعین.

وبعد، فانطالقًا من رؤیة وزارة التربیة والتعلیم في تحقیق التعلیم النوعي المتمیز على نحٍو 
یالئم حاجات الطلبة، وإعداد جیل من المتعلمین على قدر من الكفایة في المھارات األساسیة 
الالزمة للتكیّف مع متطلّبات الحیاة وتحّدیاتھا، مزودین بمعارف ومھارات وقیم تساعد على 
بناء شخصیّاتھم بصورة متوازنة؛ بني ھذا المحتوى التعلیمي وفق المفاھیم والنتاجات األساسیة 
على  ویركز  الطلبة،  لدى  العلمیة  الكفایة  أساس  یُشّكل  الذي  السادس  للصف  العلوم  لمبحث 
المفاھیم التي ال بّد منھا لتمكین الطلبة من االنتقال إلى المرحلة الالحقة انتقاًال سلًسا من غیر 
وجود فجوة في التعلّم؛ لذا حرصنا على بناء المفھوم بصورة مختزلة ومكثفة ورشیقة بعیًدا عن 
التوّسع األفقي والسرد وحشد المعارف؛ إْذ ُغني بالتركیز على المھارات ، وإبراز دور الطالب 

في عملیة التعلّم، بتفعیل استراتیجیة التعلّم الذاتّي، وإشراك األھل في عملیة تعلّم أبنائھم.
وقد اشتمل المحتوى التعلیمّي على ستة موضوعات، یتضمن كّل منھا المفاھیم األساسیة لتعلّم 

مھارات العلوم، بأسلوب شائق ومركز.
لذا؛ بني ھذا المحتوى على تحقیق النتاجات العامة اآلتیة:

- یمیز بین العناصر والمركبات.
- یتعرف انكسار الضوء.

- یستكشف تركیب بعض أجھزة جسم اإلنسان.
- یوضح مفھوم كل من: الكثافة، والوزن، والكتلة.

- یوضح مفھوم السرعة ویتعرف وحدة قیاسھا.
- یتعرف مفھوم الطاقة المیكانیكیة.

- یستكشف عناصر الطقس.
وهللا ولي التوفیق
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المجاُل: العلوُم الفيزيائيُة

؟•  بماذا تختلُف العناصُر عِن المركَّباِت؟

النتاجاُتالمفھوُم

العنصُر 
المركَُّب

- أمیُز بیَن العناصِر والمركَّباِت.
- أصنُِّف مجموعةً مَن الموادِّ إلى عناصَر ومركَّباٍت.

اْلِمْحَوُر:  العناصُر 
باُت والمركَّ



8

، وعنَدما أرادْت فتَح الباِب وجدْت ورقةً ملصقةً  كانْت زینةُ تسیُر في الممرِّ متجھةً إلى الصفِّ
ُن مْن أربعِة أحرٍف، إذا  علیِھ، مكتوٌب علْیھا: أنا شيٌء اسمي یمثُِّل جزًءا مْن ھذا الدرِس، أتكوَّ

حللَت األسئلةَ الواردةَ في االستكشاِف ستعرفُني .

َأْسَتْكِشُف

الشيُء المفقوُد

الفحُم یتكوُن مْن كربوٍن

نواتُج االحتراِق: ثاني أكسیِد الكربوِن

ھیدروجیٌن

أكسجیٌن

ماٌء

مْن أھمِّ مكوناِت السماِد: بوتاسیوٌم

C

Co2

H

O

H2O

K
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كلِّ  إجابِة  مْن  األوَل  الحرَف  أكتُب  ثمَّ  اآلتیِة،  األسئلِة  عِن  لإلجابِة  السابقِة  بالبطاقاِت  استعیُن 
سؤاٍل في الفراِغ  المناسِب:

أنا مادةٌ تتكوُن مْن تفاعِل عنصَرِي الھیدروجیِن و األكسجیِن مًعا، ال تستغني عنّي الكائناُت   -1
الحیةُ. (الحرُف األوُل).

حرٌف ستتوقَّعني خالَل تجمیِع الكلمِة. (الحرُف الثاني).  -2
ةً ُن الرئیُس للفحِم.(الحرُف الثالُث). َضْع فوقي شدَّ أنا المكوِّ  -3

أنا عنصٌر أدخُل في تكویِن أغلِب األسمدِة. (الحرُف الرابُع).  -4

.     ---------       ----------         --------       -------

یمثُِّل الجدوُل اآلتي بعَض العناصِر والمركَّباِت ورموَزھا الكیمیائیةَ:

العنصُر 
الرمُز 

الكیمیائيُّ

Hالھیدروجیُن

Oاألكسجیُن

Nالنیتروجیُن

Cالكربوُن

Pالفسفوُر

الصیغةُ الكیمیائیةُالمركَُّب

H2Oالماُء

NaClملُح الطعاِم

Co2ثاني أكسیِد الكربوِن

ُر ُأَفسِّ

مثَل  العناصَر  المتشابھةُ  الذّراُت  ُن  تُكوِّ المادِة.  في  جزٍء  أصغَر  ةُ  الذرَّ تُعدُّ 
تیِن أْو أكثَر، أّما إذا  مْن تفاعِل ذرَّ عنصِر الھیدروجیِن، أّما المركَّباُت فتنشأُ 
لْم یحدْث تفاعٌل كوضِع قطٍع مْن أنواٍع مختلفٍة مَن الفواكِھ في صحٍن فأسّمیِھ 

مخلوطًا أْي یمكُن فصُل مكوناتِھ .
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- العنصُر: مادةٌ نقیَّةٌ تتكوُن مَن ارتباِط نوٍع واحٍد مَن الذّراِت.
- المركَُّب: مادةٌ نقیَّةٌ تتكوُن مَن ارتباِط عنصریِن أْو أكثَر مًعا بنسٍب محددٍة مْن ذّراِت العناصِر، 

. ویحدُث االرتباطُ عْن طریِق التفاعِل الكیمیائيِّ
- المخلوطُ: مزیٌج مْن مادتیِن أْو أكثَر، دوَن حدوِث تفاعٍل كیمیائيٍّ في ما بینِھا، وتحتفظُ كلُّ مادٍة 

في المخلوِط بخصائِصھا.

ُم َتَعل/مي ُأَقوِّ

1- أبیُِّن الفرَق بیَن العنصِر والمركَِّب. 
ُر: لماذا یُعدُّ الحدیُد عنصًرا، بینَما صدأُ الحدیِد مركٌَّب؟ 2- أُفسِّ

3- أكتُب المفھوَم: مزیٌج مْن مادتیِن أْو أكثَر ال یحدُث تفاعٌل كیمیائيٌّ في ما بینَھا.

ٍة،  4- صینیةٌ مَن النحاِس علْیھا األشیاُء اآلتیةُ: خاتُم ذھٍب، وبایكربوناُت الصودیوِم، وعقُد فضَّ
وصحٌن مَن المخلَِّل المشكَِّل، وصحٌن مَن السلطِة، وزجاجةُ ماٍء، وملُح الطعاِم.

أصنُِّف األشیاَء الموجودةَ على صینیٍة إلى: عناصَر، ومركَّباٍت، ومخالیطَ .
5. أكمُل الخریطةَ المفاھیمیةَ:

المادةُ إّما

 تُسّمى

ذراٌت 
متشابھةٌ

المركَّباِت

وإّما

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

................
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اْلِمْحَوُر:  الضوُء المجاُل: العلوُم الفيزيائيُة

؟•  لماذا ینكسُر الضوُء؟

النتاجاُتاْلَمْفھوُم

 انكساُر الضوِء

ُح مفھوَم انكساِر الضوِء . - أُوضِّ
ٍة. ُل عملیًّا إلى أنَّ ضوَء الشمِس مركٌَّب مْن ألواٍن عدَّ - أتوصَّ

- أمیُِّز أنواَع العدساِت.
ُق بینَھا. - أصُف األخیلةَ بالعدساِت وأفرِّ
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انتھاِء  بعَد  المدرسِة  ساحِة  إلى  األطفاُل  خرَج 
ـُف ھطــُل الـمـطـِر. صاحْت نوُر  الدرِس، وتوقـَّ
وأشارْت إلى السمــاِء قائلةً: انظــروا، إنَّھُ قـوُس 

المطِر.
السعادِة  عالماُت  علیِھْم  وبدْت  األطفاُل  َع  تجمَّ
قوَن بمجموعِة ألواٍن جمیلٍة  واالستغراِب وھْم یحدِّ
في السماِء، لكْن سرعاَن ما  قْد ظھرْت مجتمعةً 
اختفْت. تساءلْت نوُر: أیَن ذھَب قوُس المطِر؟

أتامُل الشكلیِن (أ) و(ب)، ثمَّ أجیُب عِن األسئلِة التي تلیِھما: 

ما سبُب انكساِر الضوِء وتحلُّلِھ عنَد سقوطِھ على قطرِة المطِر في الشكِل (أ)؟  •
ما سبُب انكساِر الضوِء وتحلُّلِھ عنَد سقوطِھ على المنشوِر في الشكِل (ب)؟  •

َأْسَتْكِشُف

قطرةُ مطٍر الضوُء

انكساُر الضوِء وتحلُّلھُ في المنشوِر.انكساُر الضوِء وتحلُّلھُ في قطرِة المطِر                      

ب أ

 انكساُر الضوِء
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بانكساِر  المرتبطِة  الظواھِر  مَن  األلواِن  قوِس  أْو  المطِر  قوِس  ظھوُر  یُعدُّ 
الضوِء، وھَي ظاھرةٌ طبیعیةٌ تحدُث بعَد سقوِط المطِر أْو أثناَء سقوطِھ والشمُس 
قطراِت  عبَر  مرورِه  نتیجةَ  األبیِض  الشمِس  لضوِء  انكساٌر  فیحدُث  مشرقةٌ، 

الماِء، وتحلُّلِھ إلى ألواٍن سبعٍة.
ُر ُأَفسِّ

ینتقُل الضوُء بسرعٍة أكبَر في الھواِء مْن سرعِة انتقالِھ في أيِّ وسٍط شفّاٍف آخَر مثِل الزجاِج 
كما في المنشوِر، ومثِل الماِء كما في قطرِة المطِر. وعنَدما ینتقُل الضوُء مْن وسٍط شفّاٍف إلى 
آخَر فإنَّ سرعتَھُ تتغیُر. وإذا سقطَ الشعاُع الضوئيُّ بزاویٍة على الوسِط الجدیِد في أثناِء انتقالِھ، 

یتغیَُّر مسارهُ. ویُسّمى التغیُُّر في مساِر الضوِء انكساَر الضوِء.
وتُعدُّ العدساُت مَن التطبیقاِت المھمِة على انكساِر الضوِء.

۱- العدسةُ المحدَّبةُ
مَن  سمًكا  وأقلَّ  الوسِط،  مَن  سمیكةً  تكوُن 
ألنَّھا  عةَ؛  المجمِّ العدسةَ  وتُسّمى  األطراِف. 

ُع األشعةَ الضوئیةَ الساقطةَ علْیھا. تُجمِّ

۲- العدسةُ المقعَّرةُ
مَن  وسمیكةً  الوسِط  مَن  رقیقةً  تكوُن 
ألنَّھا  قةَ؛  المفرِّ العدسةَ  وتُسّمى  األطراِف. 

ُق األشعةَ الضوئیةَ الساقطةَ علْیھا. تفرِّ

العدساُت
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 صفاُت األخیلِة في العدساِت المحدبِة 
عنَدما یكوُن الجسُم بعیًدا عِن العدسِة یكوُن الخیاُل مقلوبًا حقیقیًّا (یمكُن جمعھُ على حاجٍز)،   -1

ًرا أْو مكبًَّرا أْو مساویًا لطوِل الجسِم؛ بحسِب بُعِد الجسِم. ومصغَّ

الخیاُل

الخیاُل

الجسُم

الجسُم

على  جمعھُ  یمكُن  (ال  وھمیًّا  معتدًال  الخیاُل  یكوُن  العدسِة  مَن  قریبًا  الجسُم  یكوُن  عنَدما   -2
حاجٍز)، ومكبًَّرا.
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الجسُم

الخیاُل

صفاُت األخیلِة في العدساِت المقعَّرِة
رِة بأنَّھا معتدلةٌ ووھمیةٌ ومصغَّرةٌ.  تتمیُز األخیلةُ المتكونةُ في العدسِة المقعَّ

ا باتجاِه الزجاِج انتقْل انتقَل الضوُء مْن ھواٍء إلى ماٍء فانكسْر، كذلَك لمَّ
َع الفرَح والسعادةَ واألمْل تحلََّل الضوُء وقوُس المطِر ظھْر، فوزَّ

ج ٍ ٍ
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ُم َتَعل/مي ُأَقوِّ

1 - لماذا یبدو القلُم مكسوًرا في الماِء؟

ُد نوَع العدسِة في األشكاِل: (أ) و(ب) مَع بیاِن السبِب: 2 - أحدِّ

3 - ما نوُع العدسِة الظاھرِة في كلٍّ مْن: (أ) و(ب)؟ 

(أ)

(أ)

(ب)

(ب)
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ْكِل، ثُّم أجمُع كلماِت الجملِة اآلتیِة: (انكساٌر  أُحّرُك قَلَمي َعلى أَْقواِس اْلَمطَر الظّاِھَرِة في الشَّ  - 4
لضوِء الشمِس األبیِض وتحلٌُّل إلى ألواٍن عدُدھا سبعةٌ ألواٍن)؛ بشرِط أّال أَمّر تحَت المطِر.

إنَّھُ قوُس المطِر: الشمس

لضوء

انكساٌر

إلى

ألواٍن

سبعةٌ

األبیِض

ألواٍن

عدُدھا سبعةُ

لٌل وتحَّ



المجاُل: العلوُم الحياتيُة

المحوُر: جسُم ا6نساِن وصحتُه
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اْلِمْحَوُر: جسُم المجاُل: العلوُم الحياتيُة
ا6نساِن وصحتُه

             في المحافظِة على صحِة أجساِمنا؟؟•  كیَف تتكامُل أجھزةُ الجسِم المختلفةُ في عملِھا؟ وما أھمیةُ الغذاِء

النتاجاُتاْلَمْفھوُم

الغذاُء المتوازُن

- أذكُر مجموعاِت الغذاِء الرئیسةَ.
- أُعطي  أمثلةً على مصادَر لكلِّ مجموعِة غذاٍء.

- أحلُل بیاناٍت تُبرُز دوَر أغذیِة المجموعاِت المختلفِة في صحِة 
الجسِم.

أجھزةُ جسِم اإلنساِن
ُد التراكیَب الرئیسةَ في أجھزِة الجسِم ووظائفَھا. - أحدِّ

- أوضُح كیَف تتكامُل أعضاُء كلِّ جھاٍز في عملِھا لتؤدَي 
الوظیفةَ العامةَ للجھاِز.
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نحتاُج إلى أنواٍع مختلفٍة مَن الموادِّ الغذائیِة؛ لنحافظَ على صحِة أجساِمنا، فما 
مجموعاُت الغذاِء الرئیسةُ التي نحتاُج إلْیھا؟ وما أھمیةُ كلٍّ مْنھا؟ 

مادتیِن  أْو  مادةً  مْنھا  كلٌّ  تتضمُن  طعاٍم  وجباِت  تحضیَر  وصدیقاتُھا  سلمى  أرادْت 
مْن كلِّ مجموعِة غذاٍء مَن المجموعاِت الظاھرِة في الصوِر للمساھمِة في البازاِر 
.  جھَّزْت سلمى وصدیقاتُھا بطاقاٍت لتوضیِح أھمیِة ھذِه المجموعاِت.  أساعُد  الخیريِّ
سلمى ومجموعتَھا في اختیاِر الموادِّ الغذائیِة؛ لتحضیِرالوجباِت، وتعبئِة البطاقاِت.

أختاُر:..........................

أھمیتھُ:...........................

أختاُر:..........................

أھمیتھُ:...........................

أختاُر:..........................

أھمیتھُ:...........................

أختاُر:..........................

أھمیتھُ:...........................

أختاُر:..........................

أھمیتھُ:...........................

َأْسَتْكِشُف

تي في غذائي  صحَّ
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ما أدَّیتھُ اآلَن ھَو تحضیُر وجباِت طعاٍم تتضمُن الموادَّ األساسیةَ التي یحتاُج إلْیھا 
جسمي مْن مجموعاِت الغذاِء الخمِس وھَي:

تدخـــُل  المعدنیـــةُ:  األمـــالُح 
فـــي تركیِب  األمـــالُح المعدنیةُ 
بعِض أجزاِء الجســـِم ومكوناتِھ. 
فمثـــًال تحتـــاُج عظامـــي إلـــى 
وتصبـــَح  لتنمـــَو  الكالســـیوِم؛ 
أقـــوى، ومـــْن أھـــمِّ مصـــادِر 
الكالســـیوِم: الحلیُب ومشـــتقاتھُ.

الدھوُن: تمثُل مصدًرا آخَر للطاقِة 
ویمكُن  الكربوھیدراِت،  جانِب  إلى 
الحصوُل علْیھا مْن مصادَر حیوانیٍة 
مْنھا: الزبدةُ واللحوُم، أْو مْن مصادَر 

نباتیٍة، مْنھا: المكسراُت والزیتوُن.

الكربوھیدراُت: تمثُِّل  مصدًرا رئیًسا 
الموادِّ  مَن  كثیٍر  في  وتوَجُد  للطاقِة، 

الغذائیِة كالبطاطا، والخبز، والتمِر.

إلـــى  جســـمي  یحتـــاُج  الفیتامینـــات: 
الفیتامینـــاِت بكمیاٍت قلیلـــٍة؛ للوقایِة مَن 
األمـــراِض. فمثًال، أحتاُج إلـــى فیتامیِن 
(D) لتقویـــِة عظامـــي وأســـناني، ومْن 
ومشـــتقاتھُ  الحلیـــُب  مصـــادرِه:  أھـــمِّ 
وصفـــاُر البیـــِض، كمـــا أحتـــاج إلـــى 
فیتامیـــن (C) للوقایـــة مـــن أمـــراض 
مصادرِه  ومـــن  واإلنفلونـــزا،  الرشـــح 

والبرتقاُل.  اللیمـــوُن  الغنیـــِة 

البروتینـــاُت: تســـھُم في بناِء جســـمي 
علْیھـــا  الحصـــوُل  ویمكـــُن  ِه،  ونمـــوِّ
مـــْن مصـــادَر حیوانیـــٍة مثـــِل: اللحوِم، 
والحلیـــِب ومشـــتقاتِھ، ومـــْن مصـــادَر 

والبقولیـــاِت. كالمكســـراِت  نباتیـــٍة، 

ُر ُأَفسِّ
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وبالرغِم مْن أنَّ الماَء لیَس مادةً غذائیةً، فإنَّھ یمثُل ما نسبتُھ %70 مْن جسمي؛ لذلَك أحرُص على 
تناوِل (6 - 8) أكواِب ماٍء تقریبًا یومیًّا.

یُطلَُق على الغذاِء الذي یتكوُن مْن كمیاٍت مناسبٍة مْن مصادِر كلِّ مجموعٍة مْن مجموعاِت الغذاِء 
اسُم الغذاِء المتوازِن.   

أستعیُن بالمخطِط اآلتي لتصنیِف الموادِّ الغذائیِة اآلتیِة: (سمسٌم، تفّاٌح، سمٌك، نشا،   - 1
شوكوالتة، لبنةٌ، بصٌل، فاصولیا، برغٌل، لحوٌم حمراُء، حمٌص) إلى مجموعاِت 
الغذاِء التي تنتمي إلیھا.( یمكُن تصنیُف مادٍة غذائیٍة ما في أكثَر مْن مجموعِة غذاٍء). 

عانى صدیقي مَن السمنِة، فأصبحْت حركتھُ بطیئةً، وأصبَح یواجھُ صعوبةً في أداِء التماریِن   - 2
النصائِح  مَن  مجموعةً  لھُ  ُم  أقدِّ ثمَّ  السمنِة،  أسباِب  في  أبحُث  الریاضِة.  حصِة  في  الریاضیِة 

لمساعدتِھ في التغلِب علْیھا.

ُم َتَعل/مي ُأَقوِّ

مجموعاُت الغذاِء

الكربوھیدراُت
............................ ..........................................
............................ ..........................................
............................ ..........................................
............................ ..........................................

الفیتامیناُتاألمالُح المعدنیةُالدھوُنالبروتیناُت



23

 א�������
	


1- א���א

.  ماذا یحدُث لطعامي بعَد أكلِھ؟ وكیَف یستفیُد جسمي منھُ؟ لنستكشْف مًعا الجھاَز الھضميَّ

أتأمُل الشكَل ثمَّ أجیُب عِن األسئلِة اآلتیِة:
ما أعضاُء جھازي الھضميِّ بالترتیِب؟  •

لماذا أحتاُج إلى تقطیِع الطعاِم ومضغِھ داخَل الفِم؟  •
ماذا یحدُث للطعاِم عنَد وصولِھ إلى المعدِة؟  •

أصُف ما یحدُث للطعاِم داخَل األمعاِء الدقیقِة.  •
أیَن یتمُّ امتصاُص الماِء واألمالِح التي یحتاُج إلْیھا جسمي؟  •

ماذا یحدُث للغذاِء غیِر المھضوِم؟  •
أكتُب تعریفي لعملیِة الھضِم ..................................  •

. أقترُح بعَض النصائِح للمحافظِة على صحِة جھازي الھضميِّ  •

َأْسَتْكِشُف

الماُء  إليَّ  یصُل  الغلیظةُ:  األمعاُء   
إلى الغذاِء  إضافةً  واألمالُح المعدنیةُ 
غیِر المھضوِم، حیُث یتمُّ امتصاُص 
طریِق  عْن  المعدنیِة  واألمالِح  الماِء 
غیٍر  طعاٍم  مْن  تبقّى  وما  جدراني، 
مھضوٍم یتحوُل إلى فَضالٍت صلبٍة .

 الفُم: یتمُّ في داخلي تقطیُع الطعاِم، 

ثمَّ مضغھُ وخلطھُ باللعاِب.

الجسَم  أخلُِّص  الشرِج:  فتحةُ 
مَن الفَضالِت الصلبِة.

األمعــــاُء الدقیقــةُ: أستكمُل 
لیصبــَح  الــھــضِم  عملیــةَ 
الطعــاُم بسیــطَ التركیــِب، 
ینتقُل بسھولٍة عبَر جدراني 
إلى الدِم لیستفیُد الجسُم منھُ.

جیـــًدا  الطعـــاَم  أطحـــُن  المعـــدةُ:   
وأمزجھُ بالعصـــارِة الھاضمِة، حتى 

البلعوُمیســـھَل ھضمـــھُ واالســـتفادة ُمنھُ.

 المريُء 

رحلةٌ داخَل جسِم اإلنساِن
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الھضُم
ا یمكُن االستفادةُ مْنھا. یتألُف الجھاُز   ھَو عملیةُ تحویِل الطعاِم إلى أجزاٍء صغیرٍة جّدً

الھضميُّ مْن أعضاٍء عدٍة، لكلٍّ مْنھا وظیفةٌ محددةٌ.
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في  حصوٍة  بوجوِد  لیخبَرھا  الطبیِب؛  إلى  والدتھُ  فاصطحبْتھُ  خاصرتِھ،  في  بألٍم  رائٌد  أصیَب 
قلِة شربِھ للماِء. تساءَل رائٌد: ما الكلیةُ؟ أیَن تقُع؟ وما وظیفتُھا؟ وكیَف أحافظُ  الكلیِة؛ نتیجةَ 

علْیھا؟ لنساعْد رائًدا في اإلجابِة عْن ھذِه األسئلِة وغیِرھا؛ عْن طریِق النشاِط اآلتي:

ُر ُأَفسِّ

الفم: ُحیُث یتمُّ تقطیُع 
الطعاِم بواسطِة األسناِن ثمَّ 
مضغھُ وخلطھُ باللعاِب. 

المعدةُ: حیُث یتمُّ طحُن الطعاِم 
جیًدا وخلطھُ بالعصارِة الھاضمِة؛ 

بما یساعُد على ھضمِھ.

األمعـاُء الدقیقـةُ: حیـُث 
یُستكمُل ھضُم الطعاِم وینتقُل 

عبَر جدرانِھا إلى الدِم.
األمعاُء الغلیظةُ: حیُث یتمُّ 
امتصاُص الماِء واألمالِح 

المعدنیِة. 
فتحةُ الشرِج: 

(خروُج الفَضالِت الصلبِة).

البلعوُم
المريُء
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أتأمُل الشكَل المجاوَر، ثمَّ أجیُب عِن األسئلة اآلتیة:
. أذكُر أعضاَء الجھاِز البوليِّ  •

ما العضُو المسؤوُل عْن تصفیِة الدِم مَن الفضالِت السائلِة ؟  •
ما وظیفةُ الحالِب؟    •

الجسُم،  ینتُجھا  التي  السائلِة  الفَضالِت  مَن  التخلِص  في  البوليُّ  الجھاُز  یُسھُم 
ویتألُف الجھاُز البوليُّ مَن: الكلیتیِن، والحالبیِن، والمثانِة، والقناِة البولیِة.

• تعمُل الكلیتاِن على تنقیِة الدِم مَن الفَضالِت؛ فینتُج سائٌل یُسّمى البوَل.

• ینتقُل البوُل عبَر الحالبیِن.  

• یتجمُع البوُل في المثانِة.  

• یتمُّ طرُح البوِل خارَج الجسِم عْن طریِق القناِة البولیِة التي تنتھي بالفتحِة البولیِة.   

َأْسَتْكِشُف

ُع البوُل قبَل خروجِھ مَن الجســـِم  أیـــَن یتجمَّ  •
عبَر القنـــاِة البولیِة؟

أقتـــرُح بعـــَض النصائـــِح؛ للحفـــاِظ على   •
. البوليِّ الجھـــاِز 

ُر ُأَفسِّ الكلیتاِن

الحالباِن

المثانةُ

القناةُ البولیةُ 
والفتحةُ 
البولیةُ
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ما الجزُء المسؤوُل عْن تبادِل  جـ- 
الغازاِت داخَل الرئتیِن؟

التــي  العضلــةُ  تُســّمى  مــاذا  د - 
تفصــُل التجویــَف الصــدريَّ 

َأْسَتْكِشُف

أتأمُل الشكَل المجاوَر، ثمَّ أجیُب عِن األسئلِة اآلتیِة: 

، فممَّ یتكوُن؟ وما وظیفتھُ؟ وكیَف نحافظُ على صحتِھ؟ لِنذھب اآلَن في رحلٍة داخَل جھاِزنا التنفسيَّ

طریِق  عْن  الكربوِن  أكسیِد  ثاني  مْن  ویتخلُص  األكسجیِن  على  جسمي  یحصُل 
، الذي یتكوُن مَن األنِف، والقصبِة الھوائیِة، والشعبتیِن الھوائیتیِن،  الجھاِز التنفسيِّ

والرئتیِن. ُر ُأَفسِّ

األنُف: تنقیةُ الھواِء وترطیبھُ وتدفئتھُ. • 

القصبةُ الھوائیةُ: تمریُر الھواِء إلى  الرئتیِن.• 

الشعبتاِن الھوائیتاِن: تتصُل إحداھُما بالرئِة الیمنى، وتتصُل األخرى بالرئِة الیسرى.• 

الرئتاِن: یحدُث تبادُل الغازاِت داخَل الحویصالِت الھوائیِة الموجودِة داخَل الرئتیِن.• 

؟ ومــا دوُرھــا فــي عملیــِة التنفــِس؟ عــِن التجویــِف البطنــيِّ
 . أقترُح بعَض النصائِح للحفاِظ على صحِة الجھاِز التنفسيِّ ھـ- 

. أذكُر أعضاَء الجھاِز التنفسيِّ أ  - 
أیَن تجري تنقیةُ الھواِء وتدفئتھُ وترطیبھُ؟ ب- 

 א�����������
	


3- א�����אא



27

، وھَي  تتحرُك بمرونٍة  عضلةُ الحجاِب الحاجِز تفصُل التجویَف الصدريَّ عِن التجویِف البطنيِّ
إلى أعلى وإلى أسفَل أثناَء عملیتَِي الشھیِق والزفیر؛ِ بِما یساعُدني على التنفِس.
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تُرى أیَن یذھُب الطعاُم المھضوُم بعَد انتقالِھ إلى الدِم؟ وكیَف تنتقُل الفَضالُت بأنواِعھا إلى 
أماكِن طرِدھا خارَج الجسِم؟ إنَّھُ جھاُز الدوراِن، فما أجزاؤهُ؟ وكیَف یعمُل؟ لنُجْب عْن ھذِه 

األسئلِة وغیِرھا في رحلتِنا داخَل جھاِز الدوراِن.

َأْسَتْكِشُف
أتأمُل الشكَل المجاوَر، ثمَّ أجیُب عِن األسئلِة 

اآلتیِة: 

یتألـُف جھاُز الـدوراِن مَن القلِب، واألوعیِة الدمویِة (الشـراییِن، واألوردِة، 
والشـعیراِت الدمویـِة)، والـدِم. یعمـُل القلُب على ضخِّ الدِم إلـى جمیِع أنحاِء 
َل باألكسـجیِن  الجسـِم عبَر األوعیِة الدمویِة، حیُث تنقُل الشـراییُن الدَم المحمَّ
والغـذاِء المھضـوِم مـَن القلِب إلـى أنحاِء الجسـِم المختلفِة؛ لیُسـتفاَد مْنھا، ثمَّ 

یعـوُد الـدُم مْن ھـذِه األجزاِء إلى القلِب عـْن طریِق األوردِة. 

ُر ُأَفسِّ

القلُب
األوعیةُ الدمویةُ

الدُم

أذكُر أجزاَء جھاِز الدوراِن. أ  - 
ما وظیفةُ القلِب؟ ب- 

مـا أنـواُع األوعیـِة الدمویـِة فـي جھـاِز  جـ- 
الـدوراِن؟

د  - كیَف ینتقُل الطعاُم المھضوُم والفَضالُت 
مْن أنحاِء الجسِم المختلفِة وإلْیھا؟

على  للمحافظِة  النصائِح  بعَض  أقترُح  ھـ- 
صحِة جھاِز الدوراِن.
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یضخُّ القلُب الدَم إلى جمیِع أنحاِء الجسِم المختلفِة.  •

وھَي تتكوُن مَن: الشراییِن، واألوردِة، والشعیراِت الدمویِة. تنقُل الشراییُن الدَم المحمَل   •

باألكسجیِن والغذاِء المھضوِم مَن القلِب إلى أنحاِء الجسِم المختلفِة؛ لیتمَّ االستفادةُ مْنھا، ثمَّ 

یعوُد الدُم مْن ھذِه األجزاِء إلى القلِب عْن طریِق األوردِة. 

یحمُل األكسجیَن والغذاَء المھضوم إلى أنحاِء الجسِم المختلفِة، وینقُل الفَضالِت  إلى أماكِن طرِدھا   •

خارَج الجسِم.

القلُب

األوعیةُ 

الدمویةُ

الدُم

 א���כ������
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اصطحَب المعلُم أحمَد وزمالَءهُ في الصفِّ السادِس ألخِذ حصِة العلوِم في مختبِر المدرسِة، 
وھناَك تفاجأَ أحمُد بوجوِد ھیكٍل عظميٍّ لجسِم اإلنساِن، فبدأَ یتفحُص أجزاَءهُ، وتساءَل: ما 

ُن؟ وكیَف أحافظُ على صحتِھ؟ ، وممَّ یتكوَّ وظیفةُ جھازي الھیكليِّ

أتأمــُل الشــكَل المجــاوَر، ثــمَّ أجیُب عِن األســئلِة 
اآلتیِة:

؟ أ  - ممَّ یتألُف جھازي الھیكليُّ
ما أھمیةُ الجمجمِة؟ وما أھمیةُ األضالِع؟ ب- 

كیَف ترتبطُ عظاُم جھازي الھیكليِّ ببعِضھا؛  جـ- 
ُل حركتَھا؟ بِما یسھـِّ

أقتـرُح بعَض النصائـِح للحفاِظ على صحِة  د - 
. جھـازي الھیكليِّ

َأْسَتْكِشُف

الجمجمةُ

األضالُع

الحوُض

الساُق

الفِخُذ

الساعُد



29

الداخلیةَ.  الثابَت، ویحمي أجزاَءهُ  یدعُم الجھاُز الھیكليُّ الجسَم، ویعطیِھ شكلَھُ 
ھا: عظاُم الجمجمِة،  یتألَُّف جھازي الھیكليُّ مْن عدٍد كبیٍر مَن العظاِم، مْن أھمِّ
واألضالُع، والساعُد، والحوُض، والفخُذ، والساُق. وتتصُل ھذِه العظاُم ببعِضھا 

عنَد المفاصِل التي تربطُ بینَھا.

المفصُل: مكاُن التقاِء العظاِم ببعِضھا؛ 
في  كما  وحركتَھا؛  انثناَءھا  یسھُِّل  ما 

مفصِل الكوِع.

االسِم؟  بھذا  یْت  ُسمِّ لماذا  الھیكلیةُ: العضالُت 
أیَن توجُد؟ ما وظیفتُھا؟ كیَف أحافظُ علْیھا؟

العضالِت  أنواِع  مْن  نوٍع  لكلِّ  التعریفیةَ  بطاقتي  أكمُل  ثمَّ  اآلتیةَ  األشكاَل  أتأمُل 
ًحا: مكاَن وجوِدھا، سبَب تسمیتِھا بھذا االسِم، وظیفتَھا، كیفیةَ المحافظِة علْیھا. موضِّ

ُر ُأَفسِّ

الجمجمةُ: تحمي عظاُم الجمجمِة الدماَغ.

األضالُع: تحمي األضالُع القلَب والرئتیِن.

عظاُم الساعِد.

عظاُم الحوِض.

الفخُد.

عظاُم الساِق.

َأْسَتْكِشُف

 ����� א�
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یحتوي جسمي على أنواٍع مختلفٍة مَن العضالِت، تُسھم في أداِء الجسِم ألنشطتِھ المختلفِة، 
فما ھذِه األنواُع؟ وأیَن توجُد؟
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ُر ُأَفسِّ

یوجُد في جسمي ثالثةُ أنواٍع مَن العضالِت، ھَي:

االسِم؛  ُبھذا  الھیكلیة  العضالُت  یَِت  ُسمِّ الھیكلیةُ:  العضالُت 
، ولَھا دوٌر كبیٌر في قدرِة جسمي  ألنَّھا تغطّي ھیكلي العظميَّ

على الحركِة.

االسِم؟  بھذا  یْت  ُسمِّ لماذا  الملساُء: العضالُت 
أیَن توجُد؟ ما وظیفتُھا؟ كیَف أحافظُ علْیھا؟

ْیت بھذا االسِم؟ أیَن  العضالٌت القلبیةٌ: لماذا ُسمِّ
توجُد؟ ما وظیفتُھا؟ كیَف أحافظُ علْیھا؟

العضالُت الملساُء: وتوجُد في بعِض أعضاِء جسمي الداخلیِة، مثِل: 
المريِء، والمعدِة، واألمعاِء الدقیقِة، واألمعاِء الغلیظِة.

حیُث  فقْط،  القلِب  في  العضالِت  مَن  النوُع  ھذا  ویوجُد  القلبیةُ:  العضالُت 
یساعُد انقباُضھا وانبساطُھا على ضخِّ الدِم مْن أجزاِء الجسِم المختلفِة وإلْیھا.
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ُم َتَعل/مي ُأَقوِّ

وظیفتھُالجھاُز الذي ینتمي إلیِھاسُم العضِوالعضُو

1 - أمألُ الفراَغ بما یناسبھُ في الجدوِل اآلتي:
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بھُ في كلِّ عبارٍة مَن العباراِت اآلتیِة: 2 - أحدُد الخطأَ ثمَّ أصوِّ
أ  - تعیُد الشراییُن الدَم مْن أنحاِء الجسِم المختلفِة إلى القلِب.

ب- تُستكَمُل عملیةُ ھضِم الطعاِم داخَل المعدِة.
جـ- یدفُِّئ الفُم الھواَء وینقّیِھ ویرطِّبھُ قبَل دخولِھ إلى الرئتیِن.

د  - تتكوُن األوعیةُ الدمویةُ مْن عضالٍت قلبیٍة. 

3 - تسابَق أحمُد ورائٌد في حدیقِة المدرسِة، وبعَد االنتھاِء مَن السباِق الحظَ كالھُما زیادةً في معدِل 
نبضاِت القلِب (عدِد نبضاِت القلِب في الدقیقِة الواحدِة)، إضافةً إلى زیادٍة في معدِل الحركاِت 
ًحا كیَف تتآزُر أجھزةُ جسمي لمساعدتي على  ُر ذلَك موضِّ التنفسیة (الشھیِق والزفیِر)، أفسِّ

. القیاِم بأيِّ مجھوٍد عضليٍّ

ِة عِن الصوِر اآلتیِة: 4 - أُبدُع في التعبیِر بكلماتي الخاصَّ

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

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

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

..............................................................................
..............................................................................
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المحوُر: الكثافُةالمجاُل: العلوُم الفيزيائيُة

؟•  لماذا تطفو بعُض الموادِّ؟ وتنغمُر أخرى؟

النتاجاُتاْلَمْفھوُم

الكثافةُ
. - أصمُم تجربةً لقیاِس كثافِة بعِض الموادِّ

- أصنُف مجموعةً مَن الموادِّ حسَب خاصیِة الطفِو فوَق الماِء.
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ُج ِةالمخباُر الُمَدرَّ نوُع المادَّ

.................(أ)
.................(ب)
.................(جـ)

إلى  وجاءْت  یوًما،  البیضاُء  الحمامةُ  عطشِت 
الماِء  في  وقعْت  نملةً  فرأْت  لتشرَب،  النھِر 
بسرعٍة  الحمامةُ  طارِت  الغرِق،  على  وأشرفْت 
والتقطْت ورقةَ شجـرٍة بمنقــاِرھـا وألقْتھـا أمـاَم 
النملِة؛ فقفزِت النملةُ سریًعا على الورقِة الطافیِة 
فوَق الماِء، ووصلْت بسالٍم وھَي تشكُر الحمامةَ. 

لكْن كیَف طفْت ورقةُ الشجرِة؟ 

  في الشكِل ثالثةُ مخابَر مدَّرجٍة تحتوي على مكعباٍت متساویِة الحجِم
 مختلفِة الكتلِة، ُصنَعْت مْن: ألومنیوٍم، وخشٍب، وفلیٍن. 

َأْسَتْكِشُف أتأمُل الشكَل ثمَّ أجیُب عِن األسئلِة اآلتیِة: 

(جـ)(ب)(أ)

الكثافةُ وقوةُ الطفِو

في رأیَك: أيُّ المكعباِت الثالثِة كتلتھُ أكبُر؟  •
الشكِل (أ)  في  المكعِب  مَن  كبیٌر  جزٌء  طفا  •  لماذا 

أكثَر وأبعَد مّما طفا المكعُب في الشكِل (ب)؟ 
أصنُِّف المكعباِت حسَب الموادِّ المصنوعِة مْنھا:   •
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الكثافةُ: ھَي الكتلةُ الموجودةُ لكلِّ وحدِة حجٍم. تُقاُس بوحدِة الغراِم لكلِّ سنتیمتٍر 
.(g/cm³)ِة، وتُكتَُب بالرموِز مكعٍَّب مَن المادَّ

ٍة عنَدما نقسُم كتلتَھا بوحدِة الغراِم على حجِمھا  أْي أنَّھُ یمكُن إیجاُد كثافِة أیِة مادَّ
بوحدِة السنتیمتِر المكعِب، على النحِو اآلتي:

ُر ُأَفسِّ

.(D=m/V) :(الكثافةُ = الكتلةَ / الحجِم)، وتُكتَُب بالرموِز
قوةُ الطفِو: القوةُ التي تؤثُِّر في الجسِم فتدفعھُ إلى األعلى عنَد وضعِھ في سائٍل أْو غاٍز. فعنَدما 
تكوُن قوةُ الدفِع إلى األعلى أكبَر مْن وزِن الجسِم نحَو األسفِل؛ فإنَّ الجسَم یطفو كما في المكعِب 
في الشكِل ( أ).  أّما حیَن یكوُن وزُن الجسِم إلى األسفِل أكبَر مْن قوِة الدفِع إلى األعلى فإنَّھُ ینغمُر 

كما في المكعِب في الشكِل (جـ).

1 -أصنُِّف الموادَّ اآلتیةَ إلى: موادَّ تطفو على الماِء، وموادَّ ال تطفو (تنغمُر):
قطعةُ خشٍب، مسماُر حدیٍد، فلیٌن، حجٌر.

 .(25cm3 ) ُوحجمھ (100g ) ُ2 -أحسُب كثافةَ جسٍم كتلتھ
3 -أتأمُل الصوَر اآلتیةَ ثمَّ أجُد القیمةَ المجھولةَ:

كتلةٌ على الحجِم، تعطینا حتًما كثافةً
إْن قلَّْت كثافةُ الجسِم طفا، وإْن زادْت كثافةُ الجسِم انغمَر

م

ُم َتَعل/مي ُأَقوِّ

V=500 cm3D =3.5 g/cm3m=???
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في الشكِل جزٌر طافیةٌ یحتوي بعُضھا على قیٍم للكثافِة بوحدِة (g/cm3) مشاٍر إلْیھا بعالمِة   -4
النجمِة، أستخدُم طریقًا یوصلني إلى قیمتَِي الكتلِة والحجِم المناسبیِن لقیمِة الكثافِة؛ بشرِط أّال 

أعبَر فوَق سمِك القرِش أِو الحوِت.

البداية

النهاية

20g/cm3

5g/cm3

25g/cm3

15g/cm3

1cm3

2cm3

2cm3

1cm3

2cm

5cm
1cm

20g

100g

50g

1g

5g

30g

2g

ُ
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المحوُر: الوزُن المجاُل: العلوُم الفيزيائيُة
والكتلُة 

؟•  كیَف أحسُب وزني؟

النتاجاُتالمفھوُم

الوزُن، الكتلةٌ
- أتعرُف مفھوَم الوزِن.

- أقارُن بیَن وزِن الجسِم وكتلتِھ.
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وجَد علماُء الفلِك مْن جامعِة كامبریدَج أنَّ األرَض تفقُد مْن 
. تساءَل أمجُد: ھْل تختلُف الكتلةُ  كتلتِھا سنویًّا 50 ألَف طنٍّ

عِن الوزِن؟
لنستكشْف عالقةَ الكتلِة بالوزِن.

أتأمُل الشكَل ثمَّ أجیُب عِن األسئلِة اآلتیِة:
• أفكُر: كیَف اختلَف وزُن رائِد الفضاِء على القمِر؟

• ما سبُب اختالِف وزِن رائِد الفضاِء على األرِض عنھُ على القمِر؟ َأْسَتْكِشُف

القمُر

األرُض

الوزُن=
الوزُن=

الكتلةُ
الكتلةُ

 110 Kg  = 

110×10 = 1100 N

 110 Kg  = 

 183 N

الوزُن وعالقتھُ بالكتلِة
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الكتلـــة: كمیةُ المادِة الموجودِة في الجســـِم. 
وتُقاُس باستخداِم المیزاِن ذي الكفتیِن. وحدةُ 
.(kg) أِو كیلو غراٍم (g) قیاِســـھا ھَي غراٌم

یختلُف الوزُن على األرِض عِن الوزِن على القمِر؛ ألنَّ القمَر أصغُر، وقوةُ جاذبیتِھ
. 1 قوِة جاذبیِة األرِض؛ لذلَك سیكوُن الوزُن على القمِر أقلَّ

6
 تعادُل 

الـــوزن:  مقـــداُر قوِة جـــذِب األرِض أليِّ 
 . جسٍم. ویُقاُس باســـتخداِم المیزاِن النابضيِّ
.(N) وحدةُ قیاســـِھ ھَي نیوتُن ویُرَمُز إلْیھا

الوزن والكتلة

1

2

8

10

ِمأقیُس وزني وكتلتي، وزني بالنیوتِن وكتلتي بالكیلوغراِم ي ِ ي ي ي

ُر ُأَفسِّ
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ُم َتَعل/مي ُأَقوِّ

ُر: وزني مع صدیقي (1000N)، فإذا كاَن وزني منفرًدا (400N)؛ فكْم  أفكِّ  - 1
یكوُن وزُن صدیقي؟

في الشكِل مجموعةُ أطفاٍل. أتوقُع أكثَر(أثقَل) األطفاِل وزنًا، وأقلَّھْم كتلةً.  - 2

ألعُب مَع السلَِّم والثعباِن لعبةَ تحویل الكتِل واألوزاِن، لكْن بشرِط:  - 3
أ  - أّال أرجَع في الطریِق نفسِھ إّال إذا نزلُت إلى األسفِل، ثمَّ عدُت إلى األعلى. 

ب- أّال أصَل إلى ذیِل الثعباِن؛ ألنَّي سأنزُل إلى األسفِل.
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البداية

النهاية

50N

1Kg

10N

1000g

2kg

2000g

5000g

5kg

2000g

5000g
5kg

2kg1000g

1kg

1000g

20N

5kg

5000g

1Kg

ُ

ُ

2kg
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المجاُل: العلوُم الفيزيائيُة المحوُر: السرعُة

؟•  كیَف أحسُب سرعتي؟

النتاجاُتالمفھوُم

 السرعةُ
ُح مفھوَم السرعِة الثابتِة، ووحدةَ قیاِسھا. - أوضِّ

- أربطُ مفھوَم السرعِة الثابتِة بعالقاٍت وصفیٍة بالمسافِة والزمِن.
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ھْل تعلُم أنَّ الّسلحفاةَ "بیرتي" تُعدُّ أسرَع سلحفاٍة 
في العالِم؟

فقْد حصلْت على لقِب (أسرِع سلحفاٍة في العالِم)؛ 
بعَدما ركضْت بسرعِة 28 سنتیمتًرا في الثانیِة، 
أْي ما یوازي كیلومتًرا في الساعِة تقریبًا، لتحطَِّم 
َل منُذ عاِم 1977،  الرقَم القیاسيَّ السابَق المسجَّ
الّسلحفاِة  سرعِة  ضعفَْي  أیًضا  یعادُل  ما  وھَو 

العادیِة. لذلَك؛ فقْد أُطلَق علْیھا لقُب: (برِق السالحِف). فما السرعةُ؟ وكیَف تُقاُس؟ 

  في الشكِل المجاوِر، انطلقْت أحالُم ومھنٌد مَن البیِت باتجاِه المدرسِة، فاختارْت 
أحالُم الطریَق (أ) واختاَر مھنٌد الطریَق (ب). وصلْت أحالُم إلى المدرسِة أوًال.

أتأمُل الشكَل، ثمَّ أجیُب عِن األسئلِة اآلتیِة: 
• أفكُر: كیُف استطاعْت أحالُم الوصوَل إلى المدرسِة قبَل مھنٍد؟

• مْن  قطَع مسافةً أطوَل (أكبَر): أحالُم أْم مھنٌد؟ لماذا؟

 َأْسَتْكِشُف

300m

850m

300m

150m

200m

200m

(أ)

(ب) البیُت

المدرسةُ

السرعةُ
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ُر ُأَفسِّ

السرعةُ: المسافةُ المقطوعةُ في وحدِة الزمِن. 
السرعةُ = المسافةَ / الزمِن.  یُرَمُز إلى السرعِة بالرمِز (ν)، ویُرَمُز إلى المسافِة 

بالرمِز (s)، أّما الزمُن فیُرَمُز إلْیِھ بالرمِز(t). وتُكتَُب ھذِه العالقةُ  بالرموِز: 
  

(km/h) أْو وحدِة كیلو متٍر لكلِّ ساعٍة (m/s) تُقاُس السرعةُ بوحدِة متٍر لكلِّ ثانیٍة
السرعةُ الثابتةُ: أْي أنَّ الجسَم یقطُع مسافاٍت متساویةً في أزمنٍة متساویٍة.

تقطُع ھذِه السیارةُ مسافةَ 30m في كلِّ ثانیتیِن أْي أنَّھا تتحرُك بسرعٍة ثابتٍة مقداُرھا (15m/s) أیًضا 
یمكنُنا حساُب الزمِن باستخداِم العالقِة: الزمُن = المسافةَ / السرعِة

t= s/v ویُكتَُب بالرموِز

         ν= S/ t

  30m  30m

t=4 st=2 st= 0 s

متٌر لكلِّ ثانیٍة: مسافةٌ على الزمْن، مْنھا أقیُس سرعتي وأقولُھا على العلَْن
أنا  أقطُع  متساویةً  مسافاٍت  تُرى؟  ھْل  یا  ثابتةً  سرعتي  تكوُن  متى 

ومتساٍو ھَو الزمـْن

سرعتي أقیس منھا الزمن، على افة
أنا أقطع متساویة مسافات ترى؟ ھل یا ثابتة سرعتي تكون متى

ن ز و و و
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السلحفاِة البطیئِة في طریِق عودتِھا إلى منزلِھا؛ فالظالُم  تمثُل قصةَ  1- الصورةُ 
سیحلُّ بعَد نصِف ساعٍة مَن اآلَن، ویجُب أْن تصَل إلى البیِت قبَل حلولِھ.

فطارتا  المنزِل،  إلى  الوصوِل  في  مساعدتَھا  وقررتا  باألمِر،  الحمامتاِن  علمِت 
 (3km/min) وھُما تحمالنِھا بسرعٍة
وقطعتا مسافةَ (84km)، فھْل وصلِت 

السلحفاةُ في الوقِت المطلوِب؟ 

2 - اعتماًدا على الشكِل اآلتي؛ ھْل سیحدُث اصطداٌم بیَن السیارتیِن أْم ال؟

ُم َتَعل/مي ُأَقوِّ

33m

30m

1.2m/s

1.5m/s
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3 - أحسُب سرعةَ أحمَد عنَد ذھابِھ مَن البیِت إلى المدرسِة أِو العكِس؛ اعتماًدا على الرسِم: 

2km

25min
المدرسةُ

البیُت
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المحوُر: الطاقُة المجاُل: العلوُم الفيزيائيُة
الميكانيكيُة 

؟•  ماعالقةُ طاقِة الوضِع والطاقِة الحركیِة بالطاقِة المیكانیكیِة ؟

النتاجاُتالمفھوُم

الطاقةُ الحركیةُ
طاقةُ الوضِع

- أستنتُج العوامَل التي تعتمُد علْیھا الطاقةُ الحركیةُ. 
- أستنتُج العوامَل التي تعتمُد علْیھا طاقةُ الوضِع.
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قررْت عائلةُ فرَح الخروَج في رحلٍة إلى مدینِة األلعاِب.
صعَد الجمیُع في قطاِر المالھي، وكانْت تجربةً مثیرةً! أحسَّْت 
فرُح بأنَّ القطاَر یتحرُك ببطٍء في بعِض األحیاِن، وفي أحیاٍن 
على  یعتمد  القطاُر  كاَن  إْن  وتساءلْت  مسرًعا،  ینحدُر  أخرى 

مبدأٍ علميٍّ معیٍن في عملِھ.

• في أيِّ موضٍع كانِت األرجوحةُ في أعلى ارتفاٍع لَھا؟
• في أيِّ موضٍع كانِت األرجوحةُ في أدنى ارتفاٍع لَھا؟

• ما العالقةُ بیَن االرتفاِع وطاقِة الوضِع ؟
• متى كانِت الطاقةُ الحركیةُ لألرجوحِة أكبَر ما یمكُن؟ لماذا؟  

َأْسَتْكِشُف

أ 

ب

جـ

 أتأمُل الشكَل ثمَّ أجیُب عِن األسئلِة اآلتیِة:
عنَد ھذا الموضِع تختزُن األرجوحةُ 
مَع الطفلِة أكبَر طاقِة وضٍع، بینَما 

تكوُن طاقتُھا الحركیةُ صفًرا.

في ھذا الموضِع تتناقُص طاقةُ 
الوضِع وتزداُد طاقةُ الحركِة.

الطاقةُ المیكانیكیةُ
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في النقطِة (أ) كانْت لألرجوحِة أكبُر طاقِة وضٍع وھَي في أعلى ارتفاٍع لَھا عِن 
بدأْت  وعنَدما  صفًرا.  الحركیةُ  طاقتُھا  فتكوُن  لحظةً  تتوقُف  حیُث  األرِض، 
بالنزوِل في الموضِع (ب) تناقصْت طاقةُ الوضِع وازدادْت الطاقةُ الحركیةُ. 
حتّى وصلْت إلى الموضِع (جـ) فأصبحْت في أدنى ارتفاٍع لَھا، وكانْت طاقةُ 

الوضِع تساوي صفًرا، وامتلكْت أكبَر طاقٍة حركیٍة بسبِب زیادِة سرعتِھا. 

ُر ُأَفسِّ

الطاقةُ الحركیةُ: شكٌل مْن أشكاِل الطاقِة تمتلكھُ 
كةُ. وتعتمُد على سرعِة الجسِم  األجساُم المتحرِّ

وكتلتِھ. 

مجموُع  الطاقِة الحركیِة وطاقِة الوضِع. الطاقةُ المیكانیكیةُ:

طاقةُ الوضِع: الطاقة التي تُختَزُن في الجسِم 
وترتبطُ بموضعِھ. وتعتمُد على ارتفاِع الجسِم 

عْن سطِح األرِض وكتلتِھ. 

الطاقةُ المیكانیكیةُ
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لكلِّ جسٍم طاقةٌ یحتاُجھا حیَن العمْل 
كامنةٌ یزیُدھا ارتفاُعنا والكتلةُ     حركیَّةٌ تزیُدھا سرعتنُا والكتلةُ 

ٍم

ُم َتَعل/مي ُأَقوِّ

أرتُب الكراِت اآلتیةَ تنازلیًّا حسَب طاقِة الوضِع لكلٍّ مْنھا؛ إذا علمُت أنَّ للكراِت   -1
الكتلةَ نفَسھا:

أتأمُل الشكَل المجاوَر، ثمَّ أجیُب عِن األسئلِة اآلتیِة:  -2
أ  - في أيِّ المواضِع أثناَء حركِة الحجِر كانِت الطاقةُ الحركیةُ 

أكبَر ما یمكُن؟
ب- في أيِّ المواضِع كانْت طاقةُ الوضِع أكبَر ما یمكُن؟

جـ- في أيِّ المواضِع امتلَك الحجُر طاقةَ وضٍع وطاقةً حركیةً؟

أ

ب ج

د

ع

غ

ي

و

أ

ب

جـ
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في أيِّ األشكاِل (أ) (ب) (جـ) امتلكِت المطرقةُ أكبَر قیمٍة لطاقِة الوضِع، وفي أیِّھا كانْت لَھا أعلى   -3
قیمٍة للطاقِة الحركیِة؟ 

ُر بلوِن السیارِة التي ستصُل أوًال إلى مصفِّ السیاراِت؛ اعتماًدا على طاقتِھا  أتأمُل الشكَل وأفكِّ  -4
الحركیِة، إذا علمُت أنَّ السیارتیِن الصفراَء والزرقاَء لھُما الكتلةُ نفُسھا، ولكنَّ الصفراَء أسرُع، 
وأنَّ السیارتیِن البرتقالیةَ والزرقاَء لھُما الكتلةُ نفُسھا، لكنَّ البرتقالیةَ معطلةٌ، وأنَّ السیارةَ الخضراَء 
كتلتُھا أكبُر مَن السیارِة الزرقاِء، وسرعتُھا أكبُر مَن الصفراِء؛ علًما بأنَّ المسافاِت التي ستقطُعھا 

السیاراُت متساویةٌ. 

أ ب جـ

ST
0P
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المجاُل: علوُم ا@رِض والبيئِة  المحوُر: الطقُس

؟ ؟•  كیَف نتنبأُ بحالِة الجوِّ

النتاجاُتالمفھوُم

. الطقُس ُد عناصَر الطقِس، مثَل: درجِة الحرارِة، والرطوبِة، والضغِط الجويِّ - أعدِّ
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بناًء على قراءتي للنشرِة الجویِة السابقِة؛ أجیُب عِن األسئلِة اآلتیِة :
ما المدَّةُ الزمنیةُ التي تحدثَْت عْنھا النشرةُ؟   •

ُح المقصوَد بالطقِس. أوضِّ  •
أذكُر نسبةَ الرطوبِة في النشرِة.  •

ُد أقلَّ درجِة حرارٍة متوقَّعٍة لیًال. أحدِّ  •

دٍة.  ٍة زمنیٍة قصیرٍة ومحدَّ الطقُس: حالةُ الجوِّ لمدَّ
، والرطوبةُ . عناصُر الطقِس: درجةُ الحرارِة، والضغطُ الجويُّ

 َأْسَتْكِشُف

ُر ُأَفسِّ

حالةٌ جویَّةٌ

النشرةُ الجویةُ التفصیلیةُ لھذا الیوِم
 تتدنَّى (تنخفُض) درجاُت الحرارِة في أغلِب مناطِق المملكِة وتصُل إلى 2C  لیًال، وتكوُن الریاُح 

، وتكوُن الرطوبةُ 33%.  معتدلةَ السرعِة تنشطُ أحیانًا؛ بسبِب اختالِف الضغِط الجويِّ
ما مكوناُت النشرِة الجویِة؟
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ُم َتَعل/مي ُأَقوِّ

الحرارِة  درجاِت  تغیَُّر  اآلتي  الجدوُل  یمثُل   -2
لمنطقِة عّماَن على مدى خمسِة أیاٍم، أدرسھُ 

ثمَّ أجیُب عِن األسئلِة :

ما الوصُف الممیُز لحالِة الطقِس في كلِّ شكٍل مَن األشكاِل اآلتیِة:  -3

الطقِس لمنطقِة عّماَن خالَل  أ  - أصُف حالةَ 
ھذِه الفترِة الزمنیِة.

ب- أذكُر عناصَر الطقِس األخرى.

ُن اثنیَن مْن عناصِر الطقِس لفصِل الصیِف. أكتُب نشرة ًجویةً تتضمَّ  -1

الشكُل (2)الشكُل (1)

درجةُ الحرارِة(C) التاریُخ 

25/1/202113
26/1/202114
27/1/202116
28/1/202110
29/1/20217
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4- أتتبُع النشرةَ الجویةَ ألیِة منطقٍة، وأقارُن بینَھا وبیَن األردنِّ مْن حیُث حالةُ الطقِس.
5- أكمُل الخریطةَ المفاھیمیةَ :

عناصُر الطقِس

درجةُ الحرارِة 

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



تمَّ بحمِد هللاِ تعالى
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