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 :نظرة شاممة 

تيدؼ ىذه الوحدة إلى تعريؼ التالميذ بالطاقة سواء أكانت كيربائية أـ حركية أـ حرارية    
توزيع ىذه الوحدة إلى ثالثة موضوعات رئيسية وقد تـ . ومصادرىا الطبيعية أو غير الطبيعية 

الساكنة والدائرة  حيث تناوؿ الموضوع األوؿ مفيـو الكيرباء.  الكيرباء ، الحركة ، الحرارة: ىي
ئد والمواد الموصمة والمواد العازلة لمكيرباء كما تناوؿ فوا  وطرؽ توصيؿ الكيرباء الكيربائية 

الثاني فقد تتطرؽ إلى مفيوـ كؿ مف الحركة والسرعة وكيفية  أما الموضوع. الكيرباء ومضارىا 
 عمى الثالث فقد اشتمؿ أما الموضوع. والمحاور في الحركة  حساب السرعة كما تناوؿ العجالت

مفيـو الحرارة ومصادر الحصوؿ عمييا وكيفية قياسيا باستخداـ الثرمومترات باإلضافة إلى طرؽ 
. لمحرارة انتقاليا كما تتطرؽ إلى المواد الموصمة والمواد العازلة 

  Energyالطاقة   

 : مخرجات التعمم

 :المعرفية
. الناس إلى ترشيد استهالكهاأشكال وتحوالت الطاقة وحاجة : البند الرابع 

. تحديد مصادر الطاقة في البيئة 4-4-5      

 :المهارية  
 التعاون وتبادل األفكار مع اآلخرين حول عمميات االستكشاف التي يقومون بها: البند الرابع

 .األفكار والخبرات مع اآلخريفتبادؿ  1-4-4ـ 
 نظرىـتقبؿ أفكار وآراء اآلخريف واحتراـ وجيات  2-4-4ـ 

 :التقديم والتنظيم 

  لمتوصؿ إلى مفيـو الطاقة مثؿ  األسئمةاطرح عمى التالميذ بعض: 

ماذا تفيدنا وجبة اإلفطار ؟ .1
 ماذا يحدث لمشخص الذي ال ييتـ بوجبة اإلفطار ؟.2

  التي تحتاج إلى طاقة مثؿ مؿ الحقيبة المدرسية ، نقؿ  األعماؿاطمب إلييـ القياـ ببعض
 .الخ ....الطاولة ، الجري داخؿ الصؼ الكرسي  ، نقؿ 
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  ساعدىـ عمى التوصؿ إلى أننا نحتاج إلى الطاقة لمقدرة عمى القياـ باألعماؿ المختمفة. 

 ما الطاقة(: 1)استكشاف 

 . دقيقة 35 :الزمن  -
: خطوات العمل  -
نفذ النشاط في ممعب المدرسة أو ساحة الطابور أو أي مكاف في المدرسة تراه .1

 .مناسب

 .اطمب إلى التالميذ تسجيؿ مالحظاتيـ أوؿ بأوؿ .2

 .تابعيـ أثناء تنفيذ النشاط وقدـ المساعدة ليـ .3

 :إجابة أسئمة التحميل والتفسير  -

. الطالب  يعتمد عمى نتائج.1
 .أبعد نقطة الطالب الذي قاـ برمي الكرة إلى .2

 مصادر الطاقة (: 2)استكشاف 

 .دقيقة  30 :الزمن  -
جيز بطاقات تعريفية تحتوي عمى المعمومات التالية عف مصادر الطاقة  :لمسبق اإلعداد ا -

 . المذكورة في االستكشاؼ

 قطعة الفحـ  : - 1بطاقة 

ويوصي باالستغناء عف  اإلنسافومضرة بصحة ( ينقص)يعتبر الفحـ مصدر طاقة غير متجددة 
 ىذا النوع مف الطاقة ألنو مؤثر عمى البيئة 

: ىوائية مروحة : -2بطاقة 

تعتبر المراوح اليوائية التي تتحرؾ بفعؿ الرياح مف التقنيات القديمة التي كانت تستخدـ في ضخ 

الطاقة الكيربائية وتعد طاقة الرياح  إلنتاجالمياه وفي تدوير الطواحيف وحاليا تستخدـ ىذه الفكرة 

 .متجددة وصديقة لمبيئة  
 بطارية  :- 3بطاقة 
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 .ج طاقة كيربائية ليس ليا تأثير بالغ عمى البيئة أو عمى الصحة ىي طاقة غير متجددة تنت

الشمس  : 4بطاقة  

تعتبر الشمس مصدر رئيسي لمطاقة عمى كوكب األرض الذي نعيش فيو ، فاإلنساف ال يستغني 
( ضبالتف)عف الشمس فمنيا تكونت مصادر الطاقة األخرى، وىي تعتبر طاقة طبيعية متجددة 

 .عمى البيئة أو عمى اإلنساف  ليس ليا آثار سمبية

 زيت نباتي  : -5بطاقة 

ويستخرج مف النباتات، ويستخدـ كوقود ( التنقص)يعتبر مف أىـ مصادر الطاقة المتجددة 
 .لتشغيؿ بعض األجيزة وليس لو آثار عمى البيئة أو عمى الصحة 

: الماء : -6بطاقة 

ركات التي تولد الطاقة ولكف السدود قد الشالالت المائية والسدود إلدارة المح اإلنسافيستغؿ 

 .تعيؽ تنقؿ األسماؾ مف مكاف إلى آخر والماء مصدر متجدد لمطاقة 
 النفط : - 7بطاقة 

يستخرج النفط مف باطف األرض ومف مشتقاتو البنزيف و الديزؿ و الزيوت  وتستخدـ ىذه 
الطاقة الكيربائية ، ويعد  المشتقات لتشغيؿ العديد مف المحركات كمحرؾ السيارة و محطات إنتاج

 .وىو مؤثر عمى البيئة( ينقص)النفط مصدر طاقة غير متجدد 

 : خطوات العمل -

 .قسـ التالميذ إلى مجموعات متساوية ثـ وزع عمييـ البطاقات التعريفية -1

 تابع المجموعات أثناء إكماؿ الجدوؿ -2

  

 هل ينقص مصدر الطاقة

 باالستخدام ؟

هل يؤثر في 
 ؟البيئة

 ةالتكلف

 كبيرة قليلة
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 √  نعم (غير متجدد)نعم الفحم

  √ ال (متجدد ) ال  الرياح

 √  نعم (غير متجدد)نعم البطارية

  √ ال (متجدد ) ال  الشمس

 √  ال (غير متجدد)نعم زيت نباتي

  √ ال (متجدد ) ال  الماء

 √  نعم (غير متجدد)نعم النفط

 

 .جموعاتناقش إجابات كؿ مجموعة أماـ باقي الـ -3

 إجابة أسئمة التفسير والتحميل

ىي المصادر التي تشكؿ أقؿ خطورة عمى اإلنساف مف حيث ( الشمس ، الرياح ، الماء)  -1

أف استغالليا ال يكمؼ الكثير مف العامميف واألدوات المشغمة كما أنيا ال تؤثر سمبا عمى 

 .البيئة وبالتالي عمى صحة اإلنساف 

بداء رأيو مع ذكر مبررات ما توصؿ إليو، وتوجيو يترؾ المجاؿ ىنا لمتمميذ لؿ -2 تفكير وا 

 .التالميذ إال أف مصادر الطاقة الطبيعية ىي التي سيكوف االعتماد عمييا في المستقبؿ 
 : (1)  اختبر فهمي  إجابة

1-  
 القارب اليدوي   -

 الدراجة اليوائية   -

 .لنقؿ الكرسي ( جيد)ألنني أبذؿ طاقة . نعـ  -2

 :خمفية عممية
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:  م الطاقةمفهو.1

الطاقة عنصر ميـ وضروري لتحرؾ وعمؿ األشياء ، وىي ضرورية لجميع الكائنات الحية حتى 

إننا ال نستطيع رؤية أو .تؤدي وظائفيا بصورة جيدة مثؿ النمو والتكاثر والتنفس واليضـ وغيرىا 

جود الطاقة ألننا الكتمة ، إال أنو يمكننا تحديد و بيا لمس الطاقة بنفس الطريقة التي نرى أو نممس

نرى تأثيراتيا ، كما أنو ال يمكننا وصؼ شكؿ الطاقة ولكف يمكف وصؼ التأثيرات التي تحدثيا 

 .وعمى ما يحيط بيا  األجساـعمى 

  : مصادر الطاقة.2

تستخدـ المصادر غير المتجددة مثؿ الفحـ والنفط والغاز الطبيعي بصورة كبيرة في الصناعات 

لمولدات الكيربائية و السيارات ولمبناء والتشييد وىذه المصادر كميتيا المختمفة وفي لتشغيؿ ا

محدودة في النفط مثال تكوف مف بقايا حيوانات ونباتات بحرية قديمة مف مالييف السنيف حتى 

 . يكوف بيذه الكمية ويتـ استنزافو حاليا بشكؿ سريع

مف األمثمة عمييا الكيرباء ىناؾ نوع مف مصادر الطاقة تنتج مف مصادر الطاقة األخرى ، و

 .مف الشمس بواسطة الخاليا الشمسية أو مف الماء بواسطة السدود المائية  إنتاجياالتي يمكف 

 ( المقارنة بيف الطاقة المتجددة وغير المتجددة ) :نشاط إثرائي 

صور لمصادر طاقة مختمفة سواء المتجددة و  جمع اطمب إلى التالميذ  :اإلعداد المسبق  -

 .ر المتجددة غي

 –و صور لمصادر طاقة  مقاالت مجالت أو صحؼ تحتوي عمى : واألدوات الالزمة المواد -

. مقص  –لصؽ سمعي  –لوحة 

 

 

 : خطوات العمل -

اطمب إلى التالميذ استخراج صور ومعمومات عف مصادر الطاقة مف المجالت والجرائد  -1

. 
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عمؿ لوحة أو بوستر مف مصدر قسـ التالميذ إلى مجموعات بحيث تقـو كؿ مجموعة ب -2

 .واحد مف مصادر الطاقة 

 وجو التالميذ إلى مراعاة النقاط التالية عند عمؿ الموحة  -3

 .إلصاؽ الصورة المعبرة عف مصدر الطاقة أو رسـ - أ

 .تحديد نوع المصدر متجدد أو غير متجدد وتأثيره عمى البيئة  - ب

أماـ باقي المجموعات بعد انجاز الموحة الفنية اجعؿ كؿ مجموعة تعرض عمميا   -4

 .لممناقشة 

 
   electricityالكهرباء 

 

 Static electricityالكهرباء الساكنة 

 

 مخرجات التعمم 

 : المعرفية

 .أشكال وتحوالت الطاقة وحاجة الناس إلى ترشيد استهالكها: البند الرابع

 .تعرؼ الكيرباء وفوائدىا ومخاطرىا 4-4-3

 : المهارية

 .حظة واستكشاف المواد واألحداث في البيئة المحمية وتدوين نتائجهامال : -البند الثاني 

 .(كيرباء ساكنة) توليد شحنات كيربائية  4-4-2ـ

 التقديم والتنظيم 

 .ناقش التالميذ في التساؤالت المطروحة في كتاب التمميذ  -
 .اليومي الستخداـ الكيرباء  اإلنسافاطمب إلييـ ذكر أمثمة أخرى تتعمؽ بحاجة  -
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 .قش التالميذ في األمثمة المطروحة في الكتاب حوؿ الكيرباء الساكنةنا -
 .أطمب إلييـ تقديـ أمثمة أخرى تتعمؽ بالكيرباء الساكنة  -

 أصنع كهرباء: ( 3) االستكشاف

 دقيقة  30 :الزمن  -

 : خطوات العمل  -

 .قسـ التالميذ إلى مجموعات متساوية  -1

 .دويف المالحظاتتابع التالميذ أثناء العمؿ وكيؼ تتـ عممية ت -2

 .التصاؽ قصاصات الورؽ بالبالوف (3)سوؼ يالحظ التالميذ في الخطوة رقـ  -3

 . أف البالونيف يتنافراف (7)سوؼ يالحظ التالميذ في الخطوة رقـ -4

  :التحميل والتفسير إجابة أسئمة -

 .الصغيرة تدؿ عمى وجود قوة تجاذب تقريب البالوف المفتوح مف قصاصات الورؽ -1

 .الوف الحر مف البالوف المعمؽ تدؿ عمى وجود قوة تنافرتقريب الب

أقـو بحؾ المشط بالشعر فتتكوف شحنة كيربائية مختمفة عف شحنة قصاصات الورؽ  -2

بمعنى حدث تبادؿ لمشحنات بيف الشعر والمشط وأصبح . مما يؤدي إلى جذبيا 

 .المشط مشحونا بشحنة سالبة واستطعنا مف خاللو جذب قصاصات الورؽ

 .رباء الساكنة عبارة عف شحنات يمتمكيا الجسـ نتيجة احتكاكو بجسـ آخرالكو -3

يمكف أف يعطي التمميذ أمثمة أخرى لمكيرباء الساكنة باستبداؿ البالوف بقضيب  -4

 .زجاجي أو قضيب بالستيكي 

 
 : (2)اختبر فهمي إجابة 

. سيتنافراف بسبب أنيما تشابيا في الشحنة 
    

       ++++++ 
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 لمية خمفية ع

عندما يفرؾ جسماف ببعضيما تتنتقؿ اإللكترونات مف جسـ إلى آخر وبذلؾ يشحف الجسـ األوؿ 

بشحنة سالبة بينما الجسـ اآلخر يفقد اإللكترونات فيكوف مشحونا بشحنة موجبة، ىذا ما يسمى 

نما تنتج باالحتكاؾ   .بالكيرباء الساكنة فيي عبارة عف شحنات متراكمة ال تمر وا 

طمبتؾ فيما لو كاف أحدىـ رأى شعر جسمو ينتصب لفترة بسيطة وىو واقؼ بجانب  فمو سألت

التمفاز والذي كاف في وضع التشغيؿ لفترة ومف األمثمة األخرى المماثمة حؾ القمـ بقطعة قماش 

البمستر حتى تحس بالحرارة في راحتؾ ثـ قربيا مف قطع القطف ، تالحظ أف القطف يمتصؽ بالقمـ 

انتقمف مف قطعة البمستر إلى القمـ وكنتيجة لذلؾ أصبح القمـ مشحوف بشحنة سالبة ألف الشحنات 

. 

وكذلؾ عند تقريب بالوف مشحوف مف خالؿ دلكو بالشعر أو بالقماشو مف زجاجة مصباح مضيئة 

عندما يقترب الجزء المشحوف ) ستحدث بعض الشرارات الصغيرة ويحاوؿ التالميذ تفسير ذلؾ 

جة المضيئة تحدث شرارا نتيجة انتقاؿ االلكتونات مف البالوف إلى داخؿ مف البالوف بالزجا

 ( .الزجاجة المضيئة 
 

 

 Circuit الدائرة الكهربائية

: مخرجات التعمم 

 :المعرفية 
 .أشكال وتحوالت الطاقة وحاجة الناس إلى ترشيد استهالكها: البند الرابع 



9 
 

.  تحديد مكونات الدائرة الكيربائية البسيطة 4-4-4

 :المهارية 

 .مالحظة واستكشاف المواد واألحداث في البيئة المحمية وتدوين نتائجها : -البند الثاني 
. تصميـ دائرة كيربائية بسيطة 5-4-2ـ

 التقديم والتنظيم 

 : اطرح األسئمة 

 لقد درست الكيرباء الساكنة ىؿ ىي الكيرباء التي تستخدـ في المنزؿ ؟ 

 باء ؟ ىؿ ىناؾ نوع آخر مف الكير

توصؿ مع التالميذ إلى أف الكيرباء التي تستخدـ في المنازؿ تسمى كيرباء متحركة ألف 

الشحنات تتحرؾ فتكوف تيار كيربائي ولمتعرؼ عمى الدائرة الكيربائية ومكوناتيا نجري 

 .االستكشاؼ التالي 

 كيف أضيء المصباح؟:   4االستكشاف 

 .دقيقة  20 :الزمن  -

مـ المعمـ  بوستر أو لوحة توضيحية لمكونات الدائرة الكيربائية يص  :اإلعداد المسبق  -

كؿ مكوف مف مكوناتيا يحمؿ رقما معينا والتي عمى ضوئيا سيصمـ التمميذ الدائرة 

 .الكيربائية 

 : خطوات العمل -

 .قسـ التالميذ إلى مجموعات متساوية  -1

ودة باالستعانة بالشكؿ وجو التالميذ إلى تكويف دائرة كيربائية مستخدميف األدوات الموج -2

 .الموجود في الكتاب 

  .اطمب إلييـ تسجيؿ مالحظاتيـ أثناء غمؽ وفتح الدائرة الكيربائية  -3

 .أف المصباح يضيء ( 3)سوؼ يالحظ التالميذ في الخطوة رقـ  -4
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 :التحميل والتفسيرإجابة أسئمة  -

 .الدائرة الكيربائية  -1

 . ألف الدائرة الكيربائية كانت مفتوحة  -2

 
 :التقديم والتنظيم /تابع

وألف الدائرة الكيربائية تتخذ أشكاال مختمفة فالتمميذ في ىذه المرحمة العمرية ينبغي أف يعرؼ  
الفرؽ بيف التوصيؿ عمى التوالي والتوصيؿ عمى التوازي وعمى المعمـ أف ال يقدـ لمطالب مسمى 

 :التوالي والتوازي إال بعد إجراء االستكشاؼ التالي 

 طرق توصيل الكهرباء ( : 5) استكشاف 

 .دقيقة  20 :الزمن  -

 :خطوات العمل  -

والدائرة (  التوصيؿ عمى التوالي )وجو التالميذ إلى أف الفرؽ بيف الشكؿ األوؿ  -1

 .الكيربائية التي صمموىا في االستكشاؼ السابؽ ىو زيادة مصباح آخر

والدائرة الكيربائية  ( التوصيؿ عمى التوازي )إلى أف الفرؽ بيف الشكؿ الثاني  وجييـ -2

 .التي صمموىا في االستكشاؼ السابؽ ىو زيادة مصباح آخر بتوصيؿ إضافي

 .ميذ عف االختالؼ بيف الدائرتيفبعد تنفيذ الخطوة األولى مف الكتاب اسأؿ التال -3

 .مالحظاتيـ تابعيـ في تسجيؿ  -4

لتوالي عند نزع المصباح مف دائرة ا أنو( 3)سوؼ يالحظ التالميذ في الخطوة رقـ  -5
 .فإف بقية المصابيح تنطفئ، أما دائرة التوازي فستبقى مضيئة 

 :التحميل والتفسير إجابة أسئمة  -

 .المصباح ب  إضاءةشدة إضاءة المصباح في الدائرة  أ أقؿ مف شدة  -1

 بالتوازي( ب)تسمى طريقة التوصيؿ في الدائرة األولى بالتوالي  وفي الدائرة  -2
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أف التيار الذي يمر عبر المصباح األوؿ ( 3)سبب ما حدث في الخطوة رقـ  -3

والثاني في الدائرة الموصمة عمى التوالي ىو نفس التيار وعند فصؿ أحد 

المصابيح أصبحت الدائرة الكيربائية مفتوحة وانقطع التيار عف المصباح الثاني 

بخالؼ الدائرة الموصمة عمى التوازي فإف التيار المار في المصباح األوؿ 

لتيار المار في المصباح الثاني ولذا فإف فصؿ أحد المصابيح ال يختمؼ عف ا

 .يؤثر عمى مسار تيار اآلخر

والجدوؿ التالي يوضح المقارنة بيف التوصيؿ عمى التوالي والتوصيؿ عمى 

: التوازي 
 التوازيالتوصيل  التواليالتوصيل 

د تبقى اإلضاءة نفسها عند زيادة عد كلما زادت المصابيح تقل اإلضاءة
 المصابيح

عند نزع مصباح من الدائرة تنطفئ كل 
 المصابيح

عند نزع مصباح من الدائرة  ال تنطفئ 
 بقية المصابيح

 

 

 

 

 
 : (3)أختبر فهمي 

ستضعؼ شدة اإلضاءة في الدائرة الموصمة عمى التوالي بينما ال تتأثر شدة  - أ
 .اإلضاءة في الدائرة الموصمة عمى التوازي 
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ة لممنازؿ ىو التوصيؿ عمى التوازي لضماف استمرارينوع التوصيؿ المناسب  - ب
 . لو تعطؿ أحدىا أو أطفئ تشغيؿ األجيزة حتى

 خمفية عممية 

األجيزة االلكترونية مميئة بالدوائر الكيربائية مثؿ الحاسوب والتمفاز فمو فتحت أحدىا لوجدت 
دائرة منيا ليا ميمة مجموعة مف األجزاء المرتبطة مع بعضيا بأسالؾ كثيرة ودوائر معقدة وكؿ 

 . معينة، وينبغي لممعمـ أف يعرض شيئا منيا عمى الطمبة حتى يربطوا موضوع الدرس بالواقع

وتختمؼ شدة التيار الكيربائي باختالؼ األجيزة الكيربائية حيث أنو يعني عمميا كمية الشحنة 
 .التي تعبر نقطة ما في سمؾ موصؿ كؿ ثانية

 . Aولمجياز الذي يقيس شدة التيار وىو األمبير بالرمز  Iويرمز لشدة التيار بالرمز 

 المواد الموصمة والمواد العازلة لمكهرباء
                         Electricity Conductors & insulators        

: مخرجات التعمم 

 :المعرفية 

لعممي وانجازات االستقصاء العممي وتطبيقات المعرفة العممية عمى التقدم ا :-البند السادس
 .العمماء

 . تعرؼ التطبيقات التقانية لألجيزة الكيربائية 6-4-4

الكيفية التي يؤثر بها العمم والتقانة في القضايا االجتماعية والعالمية وتأثيرها  : -البند السابع 
 .بالقضايا

.  الكيربائية األجيزةتحديد السموكيات االيجابية والسمبية في التعامؿ مع  7-4-3

: المهارية 

 .مميات االستكشاف التي يقومون بهاالتعاون وتبادل األفكار مع اآلخرين حول ع: البند الرابع 
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. تبادؿ األفكار والخبرات مع اآلخريف  1-4-4ـ 

 :التقديم والتنظيم 

  :-اطرح عمى التالميذ األسئمة التالية 

 .أذكر األجيزة الكيربائية الموجودة في غرفة الصؼ  -

 الكيرباء ىذه األجيزة ؟كيؼ تشغؿ  -

 ما نوع الدائرة الكيربائية التي توصؿ بيا ىذه األجيزة ؟ -

ولمتعرؼ عمى مفيـو المواد الموصمة والمواد العازلة بإمكانؾ استخداـ جياز العرض 

  :-وطرح التساؤالت التالية 

 ىؿ يمكنؾ االستغناء عف السمؾ الذي يربط الجياز بمفتاح التشغيؿ ؟

 ؿ ىذا السمؾ بمادة أخرى ؟ىؿ يمكف استبدا

 المواد الموصمة والمواد العازلة لمكهرباء(  : 6)استكشاف 

 دقيقة  40 :الزمن  -

ينبغي أف يتأكد المعمـ مف صالحية البطاريات الجافة التي  :اإلعداد المسبق  -

 .سيستخدميا في ىذا االستكشاؼ 

  :خطوات العمل  -

 .قسـ التالميذ إلى مجموعات متساوية  -1

 .بع التالميذ أثناء تنفيذ خطوات االستكشاؼتا -2

 .ؿ مالحظاتيـ بعد اختبار كؿ مادة وجو التالميذ إلى تسجي -3

 : برسـ الجدوؿ التالي في دفتره  يفضؿ أف يقوـ التمميذ( 3)رقـ عند الخطوة  -4

 المالحظات أداة التوصيل

  قلم رصاص

  ممحاة
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  مسطرة بالستيكية

  مفتاح

 

 : ل والتفسيرجابة أسئمة التحميإ -

1. 
 

 
   

   موصؿ

 

 
   

  غير موصؿ 
 

 
   

  غير موصؿ 

 

 
   

   موصؿ
 

ألف األسالؾ الكيربائية مواد موصمة فإذا كانت مكشوفة وموصمة في دائرة كيربائية -2

لذلؾ تـ ( تفرغ الكيرباء)صعقو مغمقة فإنيا تشكؿ خطرا عمى اإلنساف بحيث يمكف أف ت

 .تغطيتيا بالمواد العازلة 

تعتبر المادة عازلة ألف المفؾ يستخدـ لتثبيت أو فؾ البراغي والتي قد تكوف موجودة -3

في دوائر كيربائية مغمقة ومف أجؿ سالمة مستخدمي المفؾ يصنع مقبضو مف مادة 

 . عازلة
 :(4)اختبر فهمي إجابة 

 د العازلةالموا المواد الموصمة
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 المسطرة البالستيكية مسمار حديد
 حقيبة المدرسة المفتاح الحديدي
 أقالـ الحبر والرصاص مقص األظافر 

 أو أي أمثمة أخرى يذكرىا الطالب 

 :التقديم والتنظيم / تابع

 :اطرح عمى التالميذ األسئمة التالية 

 ية ؟عدد بعض األجيزة الكيربائية التي تستخدميا في حياتؾ اليوـ -1

 فائدة واحدة لكؿ جياز ؟ أعط -2

 كيؼ تعمؿ ىذه األجيزة ؟ -3

 لماذا يجب أف نتعامؿ مع ىذه األجيزة بحذر ؟ -4

 .اطمب إلى التالميذ تعبئة الجدوليف الوارديف في الكتاب وناقشيـ في اإلجابات  -5

 
 
 

 

 
 :أوجو الفائدة 
 الفائدة الشكؿ

 

 

تساعدنا في إزالة التجاعيد مف 
 األقمشة والمالبس
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يساعدنا في حفظ واسترجاع 
 البيانات ومعالجتيا

 

تساعدنا في تنظيؼ السجاد مف 
 األوساخ 

 

 يساعدنا في توفير الجو البارد

 

 

 

 

 

: أوجه الخطر 

 .للجسم وٌعتبر هذا سلوكاً خاطئا 

 

 عند توصٌل عدد كبٌر من األجهزة     
 سٌؤدي ذلك  إلى رفع فً منفذ واحد للتٌار الكهربائً               

 .درجة حرارة األسالك الموصلة مسببا الحرٌق                                                                  

     

من انتقال األسالك المتقطعة والبالٌة ال تحمٌك                                                    

الكهرباء  إلى جسمك ، كذلك ٌمكنها أن تؤدي إلى                                                                     
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 .    الحرٌق بالمنزل   

   

  إدخال مادة موصلة فً المفتاح الكهربائً بغرض                                                                 

 التوصٌل لجهاز معٌن ٌؤدي إلى انتقال الكهرباء                                                                 

 .للجسم وٌعتبر هذا سلوكاً خاطئا                                                

ترك األطفال ٌعبثون بالمفاتٌح الكهربائٌة ٌودي           

لذا من األفضل رفع المفاتٌح على مستوى  بحٌاتهم    

.     أعلى من متناولهم                                            

          

 خمفية عممية 

الشحنات الكيربائية في المواد الموصمة تتحرؾ بحرية أكبر ومعظـ المعادف تتمتع بيذه 

اء بشكؿ أقؿ مف المواد الموصمة الخاصية مثؿ الحديد والنحاس، وىناؾ مواد توصؿ الكيرب

 .وتسمى بشبو الموصمة مثؿ الجرمانيـو والسميكوف 

 .أما في حالة المواد العازلة فإف الشحنات الكيربائية ال تتحرؾ بحرية خالؿ ىذه المواد 

يجب أف تكوف الدائرة الكيربائية مكونة مف مواد موصمة لمتيار والتي تسمح بمرور التيار 

أف يعرؼ التالميذ أف أجسامنا قد تكوف موصؿ جيد لمتيار الكيربائي إذا ما  ويجب. الكيربائي

 تبممت بالماء لذلؾ يجب أف نأخذ الحيطة والحذر في التعامؿ مع الكيرباء

 
 Motionالحركة  

: مخرجات التعمم 
 : المعرفية

 .أشكال وتحوالت الطاقة وحاجة الناس إلى ترشيد استهالكها: البند الرابع 
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 . عرؼ مفيـو الحركةت 4-4-1
 : المهارية

 .مميات االستكشاف التي يقومون بهاالتعاون وتبادل األفكار مع اآلخرين حول ع: البند الرابع 

 .تقبؿ أفكار وأراء اآلخريف واحتراـ وجيات نظرىـ 2-4-4ـ 

 .التعاوف مع اآلخريف في تنفيذ األنشطة والوصوؿ إلى النتائج ومناقشتيا 3-4-4ـ 

 لتنظيم التقديم وا

ثـ اسأؿ التالميذ عف وضع الكرتيف وىما ثابتتيف ثـ قـ ( مف ممعب المدرسة ) أحضر كرتيف 
بدحرجة إحداىما ثـ اسأؿ التالميذ عف وضع الكرتيف وىما ثابتتيف ثـ قـ بدحرجة إحداىما ـ اسأؿ 

 .التالميذ ماذا حدث لمكرة 

 .بتة توصؿ مع التالميذ إلى أف أحد الكرتيف تحركت واألخرى ثا

 .ناقش التالميذ في المثاؿ الوارد في الكتاب 

 .اطمب إلييـ تنفيذ االستكشاؼ لمتوصؿ إلى مفيـو الحركة 

 ما الحركة ؟ :  (7)االستكشاف  

 دقيقة  20 :الزمن  -

 : خطوات العمل  -

 .قسـ التالميذ إلى مجموعات متساوية  -1

 .ساعد التالميذ في تحديد نقطة بداية حركة السيارة  -2

 .تالميذ في تنفيذ باقي الخطوات وتسجيؿ مالحظاتيـ ومناقشتيـ حوليا تابع اؿ -3

 : إجابة أسئمة التحميل والتفسير -

 .الحركة  -1
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 : (5)إجابة اختبر فهمي  -
األطفاؿ ، الكرة ، الدراجة اليوائية ، المعة الدائرية، لعبة : األجساـ المتحركة مثؿ  -1

 التوازف 

 ؽ، األشجار ، الجدار ، مصباح اإلنارة المصور ، لعبة التزحؿ: األجساـ الثابتة 
2-  

 (صح )  - أ

 (.خطأ) - ب

 
  velocityالسرعة 

 :مخرجات التعمم 
 :المهارية 

مالحظة واستكشاف المواد واألحداث في البيئة المحمية وتدوين  : -البند الثاني
 .نتائجها

 .حساب السرعة بداللة المسافة والزمف 6-4-2ـ

ار مع اآلخرين حول عمميات االستكشاف التي التعاون وتبادل األفك: البند الرابع 
 .يقومون بها 

 .تبادؿ األفكار والخبرات مع اآلخريف  1-4-4ـ 

 لتقديم والتنظيم ا
كتاب مف حقيبتيـ المدرسية في نفس  إحضاراستعف بتمميذيف واطمب إلى كؿ منيما 

 .الوقت ثـ اسأؿ باقي التالميذ مف كاف األسرع في إحضار الكتاب 
ميذ إلى التركيز في الحوار الكاريكاتوري ثـ ناقشيـ بذكر العديد مف األمثمة وجو التال

 .حوؿ أماكف سكنيـ والزمف المستغرؽ لموصوؿ إلى المدرسة 
 أيف تسكف ؟ :-مثاؿ 

 ىؿ بيتؾ قريب أـ بعيد ؟  -

 كيؼ تأتي إلى المدرسة ؟ -
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 .ناقش التالميذ في األسئمة الواردة في الكتاب  -

  :األجوبة 
 .د ألف الباص يكوف أسرع مف المشي باألقداـ سيكوف أبع -1

 .سيحتاج لزمف أكثر مف زمف الباص -2
 .الباص ثـ الدراجة ثـ المشي عمى األقداـ -3

 أحدد اتجاهاتي( : 8)استكشاف 

 .دقيقة  15 :الزمن  -

 : خطوات العمل  -

 .قسـ التالميذ إلى مجموعات متساوية  -1

 (في فناء المدرسة مثال)وجو التالميذ إلى اختيار نقاط الحركة خارج إطار الصؼ  -2

 .تابع عمؿ المجموعات أثناء تنفيذ خطوات النشاط  -3

 

 :إجابة أسئمة التحميل والتفسير -

محددة وفؽ النقاط بينما الزمف  ةستختمؼ بيانات الزمف وتبقى المسافة ثابتة ألف المساؼ -1
 .يعتمد عمى سرعة كؿ فرد 

 .المسافة   -2

 .سيكوف المسار وفؽ موقع الصؼ مف سارية العمـ  -3

 من األسرع ؟( : 9)استكشاف 

 .دقيقة  20 :الزمن  -

ممغب المدرسة ، ساحة )حدد المكاف المناسب لتنفيذ االستكشاؼ  :اإلعداد المسبق  -
 ( الطابور 

 :خطوات العمل  -
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 .قسـ التالميذ إلى مجموعات متساوية  -1

 .المسافات وفي أخذ المقاييس وفي حساب الزمف  تابع التالميذ في تحديد -2

 .وجو التالميذ إلى استغالؿ الوقت بشكؿ جيد ليتمكنوا مف حساب السرعة بشكؿ أدؽ -3

 .تابع المالحظات التي يجمعيا التالميذ خالؿ االستكشاؼ  -4

اختالؼ السرعات بيف المجموعات بشكؿ كبير )ناقشيـ في النتائج غير المقبولة  -5
 .( د عدـ ضبط الوقت بشكؿ دقيؽوالذي ربما يعو

 :إجابة أسئمة التحميل والتفسير  -
نعـ تختمؼ سرعة كؿ فرد عف اآلخر وذلؾ الختالؼ الزمف الذي يقضيو كؿ فرد في  -1

 .قطع المسافة المحددة 

بحيث يمثؿ المحور األفقي التالميذ والمحور )أمثؿ بيانيا باألعمدة سرعة التالميذ  -2
 : لؾمثاؿ عمى ذ( الرأسي السرعة 

 

 

فائدة عداد السرعة ىو تنبيو السائؽ لمستوى السرعة التي وصؿ إلييا وحتى ال  -3
 .يتجاوز السرعة المحددة 

 : (6)إجابة اختبر فهمي  -
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إف السرعة التي حددىا والد خالد ىي السرعة المتوسطة حيث أف رحمتيـ تتخممتيا وقفات  -1
. 

 .ا ساعتيف و ساعة تمثؿ الزمف كـ يمثؿ المسافة أـ 200 -2

 . ساعة/ كـ  120 -3

4-  

 
 (ث/ ـ)السرعة  (ث)الزمف  (ـ)المسافة 

100 5 20 
500 50 10 
48 4 12 
20 1 20 

1000 10 100 
 

 Wheels and axles in the movementالعجالت والمحاور في الحركة  

 :التعمم  مخرجات

 :المعرفية 

 . حاجة الناس إلى ترشيد استهالكهاأشكال وتحوالت الطاقة و: الرابع 

 .توضيح تأثير العجالت والمدحرجات والمحاور في األجساـ المتحركة 4-4-2

 :المهارية 

 .مميات االستكشاف التي يقومون بهاالتعاون وتبادل األفكار مع اآلخرين حول ع: البند الرابع 

 .نتائج ومناقشتياالتعاوف مع اآلخريف في تنفيذ األنشطة والوصوؿ إلى اؿ 3-4-4ـ 

 :التقديم والتنظيم 

 .كتب  10 – 5حضر مجموعتيف متساويتيف مف الكتب تتكوف كؿ مجموعة مف  -
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 .الشكؿ  اسطوانييضع تحت إحدى المجموعتيف قمميف  -

 .اطمب إلى التالميذ دفع المجموعتيف ثـ ناقشيـ مف خالؿ السؤاؿ التالي  -

 أي المجموعتيف أسيؿ في الحركة ؟ ولماذا؟  -

 
 األجسام المتدحرجة  : (10)ستكشاف اال

 .دقيقة  40: الزمن  -

  : خطوات العمل -

 .قسـ التالميذ لمجموعات متساوية  -1

 .مجموعة أجساـ مختمفة الختارىا  احرص عمى أف يكوف لدى كؿ -2

 .استعرض ما توصمت إليو المجموعات مف نتائج وناقشيـ فييا حسب الجدوؿ التالي  -3

 غير المتدحرجة المتدحرجة

 صندوؽ كرتوني رصاص قمـ

 محفظة أقالـ  كرة صغيرة 

 الكتاب عمبة ماء صغيرة 

 

 : إجابة أسئمة التحميل والتفسير -

 .ألف بعض المواد أشكاليا ال تساعدىا عمى الحركة  -1

 .الكروية واالسطوانية  -2

(  عمب األصباغ، عمب المشروبات الغازية، المعمبات الغذائية) الكرة ، العمب االسطوانية  -3
. 

 أصنع عربة : (  11)ستكشاف ا

 .دقيقة  20 :الزمن  -
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 .قبؿ تنفيذ االستكشاؼ بيـو جيز صناديؽ محاـر ورقية فارغة  :المسبق  اإلعداد -

  : خطوات العمل -

 .ليف ثـ قطعيا لمحصوؿ عمى العجالتساعد التالميذ عمى رسـ شكؿ دائري عمى لوح الؼ -1

مثؿ حمقة  رح عمييـ أي جسـ دائرييمكف لممعمـ في ىذه الخطوة مساعدة الطالب بأف يقت -2
 .الفرجار لتكويف شكؿ دائرة في قطعة الفميف  رأس الكأس أو باستخداـ

 .جة مف الفميف والتي ستشكؿ العجمةيساعد المعمـ الطمبة في تحديد مركز الدائرة المستخر -3

 .االستكشاؼ إجراءاتتابع التالميذ في استكماؿ باقي  -4

  : إجابة أسئمة التحميل والتفسير -
 . تساعد في تسييؿ حركة الصندوؽ -1

 . األعواد الخشبية -2

 .بوجود العجالت أصبحت حركة الجسـ أسرع  -3

 .تختمؼ سرعة الجسـ بسبب اختالؼ قوة احتكاؾ السطح  -4

 

 : (7)اختبر فهمي 
 صورة عربة حديقة . ب  -1    -1

 عجمة ومحور .ج  -2   
2-  . 

 (أ)العمود 

 اسـ اآللة البسيطة
 

 (ب)العمود 

 لمطابقةالرسمة ا

  المدحرجات
 

 

المحاور 
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   العجالت

  
 

 

 :خمفية عممية 
منذ القدـ يستخدـ اآلالت البسيطة مف أجؿ حفر البئر واستخراج الماء منو  اإلنسافكاف 

وكاف يستخدـ المدحرجات لتسييؿ الحركة حيث كاف يصنعيا مف عظاـ أو قروف 
القدـ لمسعي إلى تقميؿ االحتكاؾ ، وبناء  الحيوانات وىذا دليؿ عمى اىتماـ الناس منذ

عمى تفكيرىـ العميؽ استطاعوا نقؿ الحجارة الضخمة مف مكاف إلى آخر وشيدوا بيا 
 .المباني العالية 

 : Heatالحرارة 

 :مخرجات التعمم 

 :المعرفية  
تطرأ بنية وخواص واستخدامات المواد الطبيعية وغير الطبيعية والتغيرات التي : البند الثالث

 .عميها 
 .تمييز المواد الساخنة والباردة  3-4-4

 :المهارية 
 التعاون وتبادل األفكار مع اآلخرين حول عمميات االستكشاف التي يقومون بها: البند الرابع

 .تبادؿ واألفكار والخبرات مع اآلخريف 1-4-4ـ 
 .تقبؿ أفكار وآراء اآلخريف واحتراـ وجيات نظرىـ 2-4-4ـ 
 .عاوف مع اآلخريف في تنفيذ األنشطة والوصوؿ إلى النتائج ومناقشتياالت 3-4-4ـ 

 :التقديم والتنظيم 

  أبدأ الدرس بإحضار مصباح يدوي ومجسـ لألرض ، ثـ قـ بتثبيت المصباح عمى مسافة
قريبة مف مجسـ األرض ، ثـ حّرؾ المجسـ وسّمط ضوء المصباح عميو ، ثـ ناقش 
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إذا كاف المصباح يمثؿ الشمس والمجسـ يمثؿ الكرة  :التالميذ بطرح السؤاؿ التالي 
إذا كانت ( . حرارة وضوء: اإلجابة )األرضية التي نعيش عمييا ، فبماذا تمدنا الشمس ؟ 

إجابة بعض التالميذ بضوء فقط ، اطمب مف أحد التالميذ وضع يده قريبا مف ضوء 
 .المصباح ووصؼ ما يشعر بو 

 تالحظ؟  ماذا: ، ثـ اطرح السؤاؿ التالي  ياب الشمسالظالـ في غالمصباح لتمثؿ  أطفئ
 ( .غياب الضوء والحرارة:المتوقعة  اإلجابة)

 اطمب إلييـ وصؼ ما يشعروا بو عندما يخرجوف في يـو مشمس . 

 ىـ في األمثمة المطروحة في الكتاب عف الحرارة ناقش. 

 لمتوصؿ إلى مفيـو الحرارة ( 12)معيـ االستكشاؼ رقـ  ياجر. 

  سواء كانت طبيعية أـ غير طبيعية مف خالؿ معيـ مصادر الحصوؿ عمى الحرارة ناقش
 ( .13)تنفيذ االستكشاؼ رقـ 

  اإلجابة المتوقعة )غير الشمس اجعؿ التالميذ يفكروف في مصادر بديمة لمحرارة :
 ( .وقود ، طاقة نووية كيرباء،

 منيا حرارة مثؿ جياز  اطمب إلييـ إعداد قائمة باألشياء الموجودة في المدرسة وتصدر
 .وغيرىا  اإلضاءةالعرض العموي ، موقد بنزف ، مصباح 

 ثؿ التمفاز والمكنسة إلى أف بعض األجيزة المنزلية تنتج حرارة غير مفيدة ـ أرشدىـ
 .الكيربائية ، الكمبيوتر 

  قد يفيـ بعض التالميذ أف الحرارة ودرجة الحرارة ليما نفس المعنى ، قـو بتوضيح ذلؾ
دوف أف تختبرىـ " الفرؽ بيف درجة الحرارة والحرارة"المعنونة ب الؿ الخمفية العممية مف خ

نمافييا لعدـ وجود مخرج ليا ،   .التوضيح يكوف مف باب المعرفة فقط  وا 

 جسام بعضها ببعضأدلك األ( : 12)استكشاف 

 دقيقة 40: الزمن  -
 .ار معدنيةبعض المواد مثؿ عمالت معدنية وأزر احضر :اإلعداد المسبق  -

 :خطوات العمل  -
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، كأف تعرض ليـ عمى جياز العرض " وضع فرضية"لمعنى تأكد مف فيـ التالميذ.1
 :شفافية أو رسمة عمى لوحة ورقية لمشكؿ التالي 

 
 
 

 

 

 

وعرضيا عمى المجموعات األخرى وناقشيـ فييا  شجع كؿ مجموعة عمى طرح أفكارىا.2
. 
 .اط وقدـ المساعدة ليـ تابع التالميذ أثناء تنفيذ النش.3

 :إجابة أسئمة التحميل والتفسير    -

 تي وضعوىا ، ويمكف التأكد مف صحةتختمؼ إجابات التالميذ حسب الفرضيات اؿ.1
 .الفرضيات مف خالؿ التجربة 

. حرارة . 2
. حرارة الصحف  ترتفع.أ .3
 .تنخفض حرارة الفطيرة  .ب  

 ة ؟من أين أحصل عمى الحرار( : 13)استكشاف 

 دقيقة 20: الزمن  -

 :اإلعداد المسبق  - 

 .توضح بعض صور مصادر الحرارة( شفافية ، لوحة ورقية )استخدـ وسيمة تعميمية 

 :خطوات العمل   -

 مجموعة نحل  

 

 

 

 اسأل التالمٌذ إلى أي علبة  ستتجه مجموعة النحل ؟من خالل الرسم أعاله 

ٌحتوي شراب اللٌمون على : تجمع النحل فوق شراب اللٌمون  ، الفرضٌة : المالحظة 

 .جذب الٌه النحل السكر فً

علبة 

 حلٌب 

علبة شراب 

 لٌمون مفتوحة
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اعرض وسيمة تعميمية تتضمف بعض صور مصادر الحرارة ، ثـ أطمب إلى مجموعات .1
 .التالميذ مناقشتيا واإلجابة عف األسئمة المتعمقة بيا 

 .وضح لمتالميذ الفرؽ بيف مصادر الحرارة الطبيعية وغير الطبيعية .2

 .بعض طرح أفكارىـ ومناقشتيا مع بعضيـ شجع التالميذ عمى . 3

 :االستكشاف التابعة لمشكل إجابة أسئمة   -

 .الشمس ، البراكيف  .1

 .، مكواة  إبريؽ كيربائيمجفؼ الشعر ، محمصة خبز ،  .2

 . لطبخغاز ا، كحوؿ ،  الفحـالخشب ،  .3

 ( :8) إجابة أختبر فهمي

 ج.1  

 .المكواة ، المدفأة ، المكروييؼ ، مجفؼ شعر ، اإلبريؽ الكيربائي . 2  

. التي تعمؿ عمى تبخر الماء مف المالبس بشكؿ أسرع بسبب ارتفاع الحرارة .3  

 .الشمش  حرارة بسبب تعرضو ؿ.4  

: خمفية عممية

الحرارة .1

يقترب  ف بالحرارة مف أشعة الشمس ، وعندمااقة ، ويحس اإلنساالحرارة ىي صورة مف صور الط
خاليا استقباؿ تساعد عمى توجد في الجمد  ا يقـو بفرؾ يديو ، حيثمف النار ، أو عندـ

غالًبا ما تكوف حاسة الممس غالبا ما تكوف غير دقيقة ، فمثاًل حتى  بالحرارة ، ولكف اإلحساس
 .خاصة مثؿ الثرمومترات ما ، فإننا نستخدـ أدوات جسـ لحرارة نحصؿ عمى قياسات دقيقة 

 :الحرارة درجة الحرارة  الفرق بين .2
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مدلوالف مختمفاف ، فالحرارة ىي شكؿ مف أشكاؿ  Temperature ودرجة الحرارة Heat الحرارة
الطاقة تستخدـ لرفع درجة حرارة جسـ ما ، فقد يكوف لديؾ جسميف ليما نفس درجة الحرارة 

الكتمة ،ألف  اختالؼتوياف عمى كميات مختمفة مف الحرارة والسبب في ذلؾ يرجع إلى ولكنيما يح
 أيضاوقد يعود السبب . الحرارية الالزمة لرفع درجة حرارتو الطاقة  كمما زادت كتمة الجسـ زادت

المادة المصنوع منيا كال الجسميف ، فالنحاس مثال يحتاج إلى قدر قميؿ جدا مف إلى اختالؼ 
درجة سميسزية ، بينما يحتاج الماء إلى حرارة أكثر بكثير  1لترتفع درجة حرارتو بمقدار  الحرارة

. بنفس المقدار  حرارتوحتى ترتفع درجة 

 

 : Measuring Temperatureقياس درجة الحرارة 

: مخرجات التعمم 

 :المعرفية  

والتغيرات التي تطرأ  بنية وخواص واستخدامات المواد الطبيعية وغير الطبيعية: البند الثالث
 عميها
 .تعّرؼ بعض المواد التي يمكف مف خالليا صنع أشياء مفيدة 3-4-1      
 .تمييز المواد الساخنة والباردة  3-4-4      

 .مالحظة واستكشاف المواد واألحداث في البيئة المحمية وتدوين نتائجها: البند الثاني
 :مهارية ال

 .ـ ساخنة وباردةقياس درجة حرارة أجسا 8-4-2ـ 

 التعاون وتبادل األفكار مع اآلخرين حول عمميات االستكشاف التي يقومون بها: البند الرابع
 .التعاوف مع اآلخريف في تنفيذ األنشطة والوصوؿ إلى النتائج ومناقشتيا 3-4-4ـ 

 :التقديم والتنظيم 

 ث بو ماء بارد كأس بو ماء ساخف ، وآخر بو ماء دافئ ، وكأس ثاؿالدرس بوضع  بدءأ
 .بواسطة الممس ، ثـ اطمب إلييـ التعرؼ عمى الكأس الذي يحتوي عمى الماء الدافئ
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  ىؿ يستطيع الجمد تحديد درجة حرارة الجسـ بدقة ؟ بعد : ناقش معيـ السؤاؿ التالي
 مف البرودة أو بالحرارة نحس أف االستماع إلى إجاباتيـ توصؿ معيـ إلى أنو يمكف

 .ننا ال نستطيع تحديد درجة حرارة الجسـ بدقة ، ولؾ الجمد خالؿ

 بديمة لقياس درجة الحرارة بدقة  سيمةاطمب إلييـ اقتراح و. 

 األداة األدؽ في قياس درجة الحرارة ىي الثرمومترات  أفإلى  توصؿ معيـ. 

 عدـ وجود ثرمومتر يمكف  ، وفي حالة أجزاء الثرمومتر احضر ثرمومتر ووّضح ليـ
 . .ليمية مناسبة لتوضح أجزاءه استخداـ وسيمة تع

 المستخدمة في قياس درجة حرارة الجو عمى أنواع أخرى مف الثرمومترات مثؿ  أطمعيـ
تستخدـ األنواع المختمفة مف ىؿ : والثرمومتر الطبي ، ثـ اطرح عمييـ السؤاؿ التالي 

ألف ليا  ، تختمؼ األنواع المختمفة مف الثرمومترات)ولماذا ؟  الثرمومترات لنفس الغرض
س إلى 10০-مدى وتدريج مختمؼ ، فالثرمومتر المعممي يستخدـ لو مدى يترواح مف 

110০والثرمومتر المستخدـ في س درجة أجساـ ساخنة أو باردة جداويستخدـ لقيا س ،
ومتر ، أما الثـر س50০س إلى 20০ -بيف  يتراوحرارة الجو لو مدى قياس درجة ح
 ( .ويستخدـ لقياس درجة حرارة الجسـ س42০لى س إ35০بيف  يتراوحالطبي لو مدى 

  ويمكنؾ  متعددة مف الثرمومترات ، لمتعرؼ عمى أنواعالكتاب اطمب إلييـ الرجوع إلى
 .االستعانة بوسيمة تعميمية تراىا مناسبة لعرض تمؾ الصور 

 أقيس درجة الحرارة ( : 14)استكشاف 

 دقيقة 40: الزمن  -
:خطوات العمل  -  

 .بشكؿ صحيح  المعممي في كيفية وضع الثرمومتر ساعد التالميذ.1

إلى التعامؿ الحذر مع الثرمومترات ألف مستودعات السائؿ بيا مصنوعة مف الزجاج  ـنبّيو.2
. الرقيؽ ويمكف أف تنكسر بسيولة 

 .وّضح ليـ كيؼ يمكف قراءة درجة الحرارة الفعمية بواسطة الثرمومتر .3

 .وناقشيـ فييا  بقية المجموعات ونتائجيـ عمى مجموعة عرض أفكارىـ كؿ اطمب إلى.4
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 :إجابة أسئمة التحميل والتفسير  -

 .لقياس درجة حرارة المواد بصورة دقيقة .1

. ، ألنيا تعطي نتيجة صحيحة ودقيقة (  أ) الشكؿ .2

 

 ( الثرمومتر الطبي)مقياسي الطبي ( : 15)استكشاف 

 دقيقة 40: الزمن  -
يؽ مع أقرب بالتنس دـ توفر الثرمومتر الطبي حاوؿ توفيرهفي حالة ع :اإلعداد المسبق  -

 .الصحي بالمدرسة  مركز صحي أو مع المشرؼ

 :خطوات العمل  -

مسؾ الثرمومتر بطريقة صحيحة عند رّجو وذلؾ مف خالؿ مسكو  أكد عمى التالميذ ضرورة.1
 .لمثرمومتر  األعمىمف الطرؼ 

بعضا ومناشتيا مع باقي ارىـ مع بعضيـ استنتاجاتيـ وأفؾ اطمب إلى كؿ مجموعة عرض.2
 .المجموعات 

 :إجابة أسئمة التحميل والتفسير  -

 .س 42০س وينتيي عند درجة حرارة 35০يبدأ عند درجة حرارة .1

 .بسرعة والتمكف مف قراءة درجة الحرارة لمنع سائؿ الزئبؽ مف العودة إلى الخزاف . 2

3 .37০  س. 

 .مرة أخرى استعمالوعو األصمي قبؿ مف أجؿ إعادة الزئبؽ إلى وض. 4

لمتخمص مف الجراثيـ التي قد تمتصؽ بالثرمومتر الطبي إثناء قياس درجة حرارة شخص .5
. مريض 
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:نشاط إثرائي   

اعرض ليـ استخداـ جياز مسّجؿ البيانات ومجسات درجة الحرارة عند قياس .1
.ف توفرالحرارة مثؿ تبريد الماء الساخف إورصد التغيرات في درجات   

.اطمب إلييـ قياس درجة الحرارة خارج الفصؿ في خمس أوقات مختمفة مف اليوـ.2  

 

 

  ( :9) إجابة أختبر فهمي

 س 10০( : د)،          صفر( : ج)،    س 44০( : ب)س    ،  38০( : أ) .1

دقائؽ  10بعد  مف خالؿ قياس درجة حرارة كؿ كوبالكوب البالستيكي ، ويـ ذلؾ  .2
 .متر بواسطة الثرمو

 الثرمومترات: خمفية عممية 

يعتمد مبدأ عمؿ الثرمومتر عمى نظرية مختمفة ومتنوعة ، و وأحجاـفي أشكاؿ تتوفر الثرمومترات 
حدوث تغير في خاصية فيزيائية معينة عند تغير درجة الحرارة ، ومف أمثمة ذلؾ ما يحدث في 

تغير درجة حرارتو ، وبالتالي يمكننا الثرمومترات الزجاجية ذات السائؿ حيث يتغير حجـ السائؿ ب
ي حجـ السائؿ الحصوؿ عمى قياس دقيؽ لمقدار التغير في درجة الحرارة بمعرفة مقدار التغير ؼ

كحوؿ أو زئبؽ ، ويتميز يوجد داخؿ ىذه الثرمومترات سائؿ قد يكوف ، حيث ( تمددا وانكماشا)
ئبؽ فأنو يتميز بعدـ ترؾ أي أثر عمى الكحوؿ عف الزئبؽ بقدرتو العالية عمى التمدد ، أما الز

سائؿ معتـ وموصؿ أفضؿ لمحرارة مف الكحوؿ  ألنوالزجاج ويتميز أيضا بوضوح وسيولة قراءتو 
.  
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 : Methods of heat transferطرق انتقال الحرارة 

: مخرجات التعمم 

 : معرفية ال 
الطبيعية والتغيرات التي تطرأ بنية وخواص واستخدامات المواد الطبيعية وغير : البند الثالث

 عميها
 .تمييز المواد الساخنة والباردة  3-4-4  

 :المهارية 
 .مالحظة واستكشاف المواد واألحداث في البيئة المحمية وتدوين نتائجها: البند الثاني

 .مالحظة طرؽ انتقاؿ الحرارة 7-4-2ـ 
 يات االستكشاف التي يقومون بهاالتعاون وتبادل األفكار مع اآلخرين حول عمل: البند الرابع

 .التعاوف مع اآلخريف في تنفيذ األنشطة والوصوؿ إلى النتائج ومناقشتيا 3-4-4ـ 
 .اتخاذ موقؼ والدفاع عنو أماـ اآلخريف في ضوء البراىيف واألدلة الواقعية 4-4-4ـ 

 :التقديم والتنظيم 

 حضار كرة واخبر التالميذ أنيا إلى أذىاف التالميذ يمكنؾ ا الحرارة لتقريب مفيـو انتقاؿ
تمثؿ الحرارة ، ثـ أعط الكرة ألحد التالميذ الجالسيف في الصؼ األوؿ ، واطمب منو 

 .تمرير الكرة  حتى تصؿ لمتمميذ في الصؼ االخير 

  وّضح ليـ أف ىناؾ عدة طرؽ لتمرير الكرة ، فيكمف لمتمميذ الجالس في الصؼ األوؿ أف
لجالس في الصؼ األخير ، أو رمييا إليو ، أو مدحرجتيا ، أو يمرر الكرة بنفسو لمتمميذ ا

 . عبر الصفوؼ مف وراءه مف خالؿ زمالئو التالميذ تمريرىا 

  توصؿ معيـ إلى أف ىذه الطرؽ المختمفة في تمرير الكرة تتشابو في كوف الحرارة ليا
 .طرؽ مختمفة في كيفية انتقاليا 

  ي السؤاؿ الوارد في كتاب التمميذلتالميذ ؼبدء الدرس مف خالؿ مناقشة ا أيضايمكنؾ ،
وبعد االستماع إلى إجاباتيـ توصؿ معيـ إلى أف الحرارة تنتقؿ مف جسـ إلى جسـ آخر 

 .بعدة طرؽ مختمفة 
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  اطرح بعض األسئمة إلثارة دافعية التالميذ قبؿ تنفيذ االستكشافات المتعمقة بطرؽ انتقاؿ
 :الحرارة مثؿ 

( األكثر سخونة)تنتقؿ مف الجسـ الساخف : اإلجابة )رية ؟ كيؼ تنتقؿ الطاقة الحرا .1
 ( .األقؿ سخونة)إلى الجسـ البارد 

اإلجابة مف الساخف إلى البارد وليس )في أي اتجاه تنتقؿ الطاقة الحرارية ؟  .2
 (.العكس

ال ، بسبب حركة جسيمات المادة :اإلجابة )ىؿ يمكف منع الحرارة مف االنتقاؿ ؟  .3
 .( المعرضة لمحرارة

  بعد االنتياء مف تنفيذ االستكشافات المتعمقة بطرؽ انتقاؿ الحرارة اطمب إالييـ تصميـ
، ىا مف حيث التعريؼ ، أمثمة عميياجدوؿ لممقارنة بيف طرؽ انتقاؿ الحرارة التي تعممو

 .وصفيا بالرسـ إف أمكف 

  انتقال الحرارة في الجسم الصمب( : 16) استكشاف

 دقيقة 30 : الزمن -
:  لعملا خطوات -

وخاصة عند عممية  بحرص شديداحرص عمى متابعة التالميذ في تنفيذ خطوات االستكشاؼ .1 
 .التسخيف 

وعرضيا أماـ بقية  واطمب إلييـ أفكارىـ والنتائج التي توصموا إلييا في ناقش كؿ مجموعة.2 
 .المجموعات

 . لتوصيؿ في حياتنا اليوميةاطمب إلى التالميذ التفكير في إيجاد دالئؿ عمى انتقاؿ الحرارة با.3

 :إجابات أسئمة التحميل والتفسير  -

 .التوصيؿ الحراري .1    

.  قماش قطعة ، بالستيكية ساؽ ، خشبية ساؽ. 2    
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 الشاي سخونة عمى يحافظ ألنو يمنع انتقاؿ الحرارة مف داخؿ الكوب إلى الخارج وبالتالي. 3   
 . ممكنة ألطوؿ فترة

  السائل في الحرارة قالانت( : 17) استكشاف

 دقيقة 40 : الزمن -
نشارة الخشب مف ورش  مثؿ المواد بعض إحضار التالميذ مف أطمب : المسبق اإلعداد -

 .النجارة 

 :خطوات العمل  -

 عند وخاصة بحرص شديد االستكشاؼ خطوات تنفيذ في التالميذ متابعة عمى احرص.1
.  التسخيف عممية

.لخشب مما قد تصيب ضرر لمعيف حّذرىـ مف تطاير نشارة ا.2         
   .التركيز عمى حركة نشارة الخشب أثناء التسخيف  نّبييـ إلى.3     
بسبب حركة الماء، حيث اإلناءوّضح ليـ أف نشارة الخشب تتحرؾ في وسط .4       

أف الماء الساخف يتحرؾ إلى أعمى ويحؿ محمو الماء البارد وىذا يؤدي إلى          
.نشارة الخشب حركة             

 : والتفسير التحميل أسئمة إجابات  -

، وأثناء ىذه الحركة يحمؿ معو نشارة  اإلناءأ ، ألف عند تسخيف الماء فأنو يتحرؾ داخؿ  .1   
أسفؿ الوعاء  صعود الماء الساخف مف تتحرؾ بسبب حركة نشارة الخشب بمعنى أف) الخشب 

 . (الماء البارد إلى أعاله ويحؿ مكانو

  الهواء في الحرارة انتقال( : 18) ستكشافا

 دقيقة 40 : الزمن -
 :خطوات العمل  -

. ساعد التالميذ عمى تثبيت البالونة في فوىة القنينة .1
 عند وخاصة بحرص شديد االستكشاؼ خطوات تنفيذ في التالميذ متابعة عمى احرص.2

  . التسخيف عممية
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وعرضيا أماـ  واطمب إلييـ وصموا إليياأفكارىـ والنتائج التي ت في ناقش كؿ مجموعة.3
  . بقية المجموعات

 
 : والتفسير التحميل أسئمة إجابات -
الماء الساخف يرفع درجة حرارة جدار القنينة  انتفخ البالوف وذلؾ ألف: الحالة األولى .1 

. ومف ثـ يسخف اليواء بداخميا ويتمدد لينتفخ البالوف 
اء الماء البارد سيخفض مف درجة حرارة اليو ألفالوف لـ ينتفخ الب: في الحالة الثانية 

. سينكمش البالوف الموجود بداخؿ القنينة وبالتالي 
. بالحمؿ الحراري . 2

 ( :10)إجابة أختبر فهمي 

 .مف يدي إلى الثمج ، ألف الحرارة تنتقؿ مف الجسـ األكثر سخونة إلى الجسـ األقؿ سخونة.1

 .تقاؿ الحرارة بينما الممعقة الخشبية ال تسمح ف الممعقة المعدنية تسمح بافأل.2

 .ي دواليب خاصة بعيًدا عف غاز الطبخ في حاويات خاصة أو ؼالكيميائية  حفظ المنظفات.أ.3

 .مقاومة لمحرائؽ ( بالط) وأسطح أرضياتاستخداـ .ب    

 .وجود طفايات حريؽ .ج    

. وجود حقيبة إسعافات أولية .د     

. افية وآمنة بيف إسطوانة الغاز والطباخة ترؾ مسافة ؾ. ىػ   

 .وجود جياز شفط الروائح والغاز .و    
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 : Heat conductors and insulatorsالمواد الموصمة والمواد العازلة لمحرارة 

 :مخرجات التعمم 

 :المعرفية 

لتي تطرأ بنية وخواص واستخدامات المواد الطبيعية وغير الطبيعية والتغيرات ا: البند الثالث
 عميها
 .تعّرؼ المواد الموصمة والعازلة لمحرارة 3-4-3      

 :المهارية 

 التعاون وتبادل األفكار مع اآلخرين حول عمميات االستكشاف التي يقومون بها: البند الرابع
 .تقبؿ أفكار وآراء اآلخريف واحتراـ وجيات نظرىـ 2-4-4ـ 
 .شطة والوصوؿ إلى النتائج ومناقشتياالتعاوف مع اآلخريف في تنفيذ األف 3-4-4ـ 
 اتخاذ موقؼ والدفاع عنو أماـ اآلخريف في ضوء البراىيف واألدلة الواقعية 4-4-4ـ 

 :التقديم والتنظيم 

 أف : كأف تقوؿ ليـ مثال  مّيد لمدرس بعرض قصة بسيطة إلثارة تفكير ودافعية التالميذ
يس كريـ نو في يـو حار إلى أف اآلإلخوا (آيس كريـ) مثمجات شراءب قاـ احد التالميذ

 : د ذلؾ اطرح عمييـ السؤاؿ التالي، بع ذاب قبؿ أف يصميـ

 ؟ ليا إبطاء سرعة ذوباف المثمجاتقة يمكف خالاقترح طري-

 أو استخدـ وسيمة  ء بو مقبضاعرض ليـ وعا 

 لماذا صنع: تعميمية مناسبة لعرض صورة لوعاء بو مقبض ، ثـ اسأليـ 
 حتى صنع الوعاء مف أحد المواد: جابة اإل)ف مختمفتيف ؟ الوعاء مف مادتي

 البالستيؾ أوؾ مادة بينما صنع المقبض مف يمكف تسخينو بسرعة لطيي الطعاـ ،
 ( .الخشب حتى ال يسمح بانتقاؿ الحرارة

 لمحرارة ةالعازؿة لمحرارة والمواد الموصؿ المواد مفيـو كؿ مف شجّعيـ إلى استنتاج . 
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 ليمية مناسبة لعرض مجموعة مف المواد المختمفة مثؿ كأس زجاجي، استعف بوسيمة تع
قماش ، إسفنج ، وعاء معدني ، ورؽ مقوى ، وعاء خشبي ، ممعقة معدني ، ثـ اطمب 

 .إلييـ تصنيفيا إلى مواد موصمة لمحرارة ومواد عازلة لمحرارة 

 المواد التي تسخن( : 19) استكشاف

 40 : الزمن -

 :خطوات العمل  -

.  ( 5،  2)د لتنفيذ الخطوتيف االلتزاـ بالوقت المحدّىيـ إلى وج.1

:  2اإلجابات المتوقعة حسب الجدوؿ المبيف أدناه والوارد في الخطوة .2

 األكواب ذات المقابضمالعؽ 

 خزؼ بالستيؾ معدف خزؼ بالستيؾ معدف

 غير ساخنة قؿ سخونةأ أكثر سخونة غير ساخنة قؿ سخونةأ أكثر سخونة

 

:  والتفسير التحميل أسئمة باتإجا -

 .المعدف ، البالستيؾ ، الخزؼ  .1

.  الكوب الخزفي ألنيا أفضؿ مادة عازلة. 2

: إثرائينشاط   

:اطمب إلييـ ما يمي    

.ائؿ الساخنة والباردة سوتصميـ ترموس يحافظ عمى درجة اؿ.1  

ة عندما يقوموف اقتراح طرؽ بديمة غير الثالجة لمحفاظ عمى المشروبات المعمبة بارد.2
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.لرحمة خموية في يـو حار   

قماش ، : وزع إلييـ كؤوس زجاجية متماثمة الحجـ وأنواع مختمفة مف المواد مثؿ .3
صوؼ، ورؽ مقوى ، ثـ اسكب ماء ساخف لو نفس درجة الحرارة في جميع الكؤوس 

.عازلة الزجاجية ، واطمب إلييـ إيجاد المادة التي تمثؿ أفضؿ مادة   

ىـ أمثمة لالستخدامات المفيدة لكؿ مف المواد الموصمة والمواد العازلة لمحرارة ناقش مع.4
ترات والمكواة ، في تكوف المواد الموصمة لمحرارة مفيدة في صنع األوعية والثرموـ: مثؿ 

ومقابض الغاليات المواد العازلة لمحرارة مفيدة في صنع أواني التسخيف  حيف تكوف
.الساخنة وغيرىا   

 

 المواد الموصمة والمواد العازلة لمحرارةتطبيقات عمى : عممية  خمفية

النحاس جيدة لمحرارة مثؿ تعرؼ المواد التي تسمح بمرور الحرارة مف خالليا بسرعة بموصالت 
 رديئةبمرور الحرارة مف خالليا بسيولة تسمى مواد  تسمح  أما المواد التي ال. والحديد والفضة 

الحرارة أو اكتسابيا .. الستيؾ والزجاج والخشب والمطاط والطيف وغيرىا مثؿ الب( عازلة)لمحرارة 
، لذلؾ فأف المواد يعتبر اليواء مف المواد العازلة لمحرارة . سواء بالتوصيؿ أو الحمؿ الحراري 

 والصوؼ تعد مواد( الفيبرجالس)التي تحجز اليواء بداخميا مثؿ البوليستريف واأللياؼ الزجاجية 
كما يالحظ في اإلنساف أف شعر جسمو مثؿ الشعر الموجود بالجمد أو الرأس . رة عازلة لمحرا
وذلؾ لحجز مزيدا مف اليواء ومنع انتقاؿ الحرارة مف الجسـ إلى البيئة  فصؿ الشتاءيقؼ أثناء 
 .ى تقميؿ فاقد الحرارة مف الجسـ عؿ ،  وبالتالي يعمؿ المحيطة بو

 ( :11) إجابة أختبر فهمي

 .عمى برودتيا لفترة أطوؿ  حتى يحافظ.1

 .أ ، ألنو متصؿ . 2


