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َمُة َمُةالُمَقدِّ الُمَقدِّ

َأَحِد  َوَكوُن  تَِها  يَّ َهمِّ أِِلَ َوَتْحِديثَِها  التَّعِليِم  َمَناِهِج  بَِتطِويِر  ُعوِديِة  السُّ َيِة  الَعَربِّ الَمْمَلَكِة  اْهتَِماُم  َيْأتِي 
َعَلى  ُز  ُتَركِّ َرٍة  ُمَتَطوِّ ٍة  َتْعِليِميَّ َمَناِهٍج  "إِْعَداُد  ُهَو:   )2030( ُعوِديِة  السُّ َيِة  الَعَربِّ الَمْمَلَكِة  ُرْؤَيِة  التَِزاَماِت 

ِة". ْخِصيَّ ِة بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْطِويِر الَمَواِهِب َوبَِناِء الشَّ اْلَمَهاَراِت اأَِلَساِسيَّ

ِة )2030( َنْحَو  ُعوِديَّ ِل االْبتَِداِئيِّ َداِعًما لُِرْؤَيِة الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ فِّ اأِلَوَّ َوَيْأتِي ِكَتاُب اْلُعُلوِم لِلصَّ
َعٍة"،  االْستِْثَماِر فِي التَّْعِليِم "َعْبَر َضَماِن ُحُصوِل ُكلِّ طِْفٍل َعَلى ُفَرِص التَّْعِليِم الَجيِِّد ِوْفَق ِخَياَراٍت ُمَتنَوِّ

ِم َوالتَّْعِليم. ِئيُس َوالِمْحَوِريُّ فِي َعَمِليَِّة التََّعلُّ ْوُر الرَّ بَِحْيُث َيُكوُن لِلطَّالِِب فِيِه الدَّ

ما  َأْحَدِث  إَِلى  َيْسَتنُِد  َفاِعٍل،  َتْرَبِويٍّ  َوَتنْظِيٍم  ٍق،  ُمَشوِّ بُِأْسُلوٍب  الِكَتاِب  ُمْحَتَوى  َعْرُض  َوَقْد جاَء 
راِسيَِّة بِما فِي َذلَِك َدْوَرُة التََّعلُِّم، َوبِما َيَتناَسُب َمَع  َلْت إَِلْيِه الُبُحوُث فِي َمجاِل إِْعداِد الَمناِهِج الدِّ َتَوصَّ
الَمْمَلَكِة  فِي  التَّْعِليِم  ِسياَسِة  إِطاِر  فِي  التَّْعِليِميَِّة  َواْحتِياجاتِها  َوَثقاَفتِها  ِة  ُعوِديَّ السُّ الَعَربِيَِّة  الَمْمَلَكِة  بِيَئِة 

ِة.  ُعوِديَّ الَعَربِيَِّة السُّ

َعِة الُمْسَتَوى،  َتتَِّسُم بُِقْدَرِة الطُّالَِّب َعَلى َتنِْفيِذها، ُمراِعَيًة  َكَذلَِك اْشَتَمَل الُمْحَتَوى َعَلى َأْنِشَطٍة ُمَتنَوِّ
َوَر التَّْوِضيِحيََّة  ِة َبْيَن الطُّالَِّب، إَِضاَفًة إَِلى َتْضِميِن الُمْحَتَوى الصُّ فِي الَوْقِت َنْفِسِه َمْبَدَأ الُفُروِق الَفْرِديَّ
َوُدُروِسِه  َوُفُصولِِه  َوَحَداتِه  فِي  الِكَتاِب  َتْأِكيِد  َمَع  الَفْصِل،  َأِو  الَوْحَدِة  َطبِيَعَة  َتْعِكُس  تِي  الَّ الُمَعبَِّرَة، 

الُمْخَتِلَفِة َعَلى َتنِْويِع َأَسالِيِب التَّْقِويِم.

يَِّة اْكتَِساِب الطَّالِِب الَمنَْهِجيََّة الِعْلِميََّة فِي التَّْفِكيِر َوالَعَمِل، َوبَِما  َدْت َفْلَسَفُة الِكَتاِب َعَلى َأَهمِّ َوَأكَّ
َوِر،  ُز َأْيًضا َمْبَدَأ ُرْؤَيِة )2030( "َنَتَعلَّم لِنَْعَمْل" َوَتنِْمَيِة َمهاراتِِه الَعْقِليَِّة َوالَعَمِليَِّة، َوِمنَْها: ِقَراَءُة الصُّ ُيَعزِّ
َتْأِكيِدَها َعَلى َرْبِط الَمْعِرَفِة بَِواِقِع  ْسُم، َوَعَمُل النََّماِذِج، بِاإِلَضاَفِة إَِلى  َوالِكَتاَبُة َوالِقَراَءُة الِعْلِميَُّة، َوالرَّ
ِة )2030(. ُعوِديَّ ِة َوالَفنِّ َوالُمْجَتَمِع َوبُِرْؤَيِة الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ حَّ َحَياِة الطَّالِِب، َوِمْن َذلَِك َرْبُطَها بِالصِّ

ُمُه  َق الَجِميَع لَِما فِيِه َخْيُر الَوَطِن َوَتَقدُّ َة ِمنُْه، َوَأْن ُيَوفِّ َق الِكَتاُب اأِلَْهَداَف الَمْرُجوَّ َه َنْسَأُل َأْن ُيَحقِّ َواللَّ
َواْزِدَهاُرُه.

4المــــقـدمــــة
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اأَْوِلَياُء األأُُموِر الِكَراِم:
�أَْهاًًل َو�َسْهاًًل ِبُكْم..... 

�ِء.  َر��ِسيُّ ُمْثِمًر� َوُمِفيًد�، َلُكْم َوأِلأْطَفاِلُكم �ألأَِعزَّ َل �لدِّ َناأُْمُل �أَْن ُيَكوَن َهَذ� �ْلَف�سْ

نهدف في تعليم مادة )�لعلوم( �إلى �إك�ساب �أطفالنا �لمفاهيم �لعلمية، ومهار�ت �لقرن �لحادي و�لع�سرين، 

و�لقيم �لتي يحتاجونها في حياتهم �ليومية، لذ� ناأمل منكم م�ساركة �أطفالكم في تحقيق هذ� �لهدف.

 و�ستجدون في بع�ض �لوحد�ت �لدر��سية �أيقونة خا�سة بكم كاأ�سرة للطفل/ �لطفلة، فيها ر�سالة تخ�سكم 

يمكن لكم �أن ت�ساركو� �أطفالكم فيها.

 

ِفْهِر�ُس اأَْن�ِسَطِة اإِ�ْسَراِك األأُ�ْسَرِة ِفي اْلِكَتاِب

  

رقم �ل�سفحةنوع �لن�ساط�لوحدة/�لف�سل

١٢�أ�سرتي �لعزيزة�خلام�سة/�لثامن
٤٣ن�ساط �أ�سري�ل�ساد�سة/�لتا�سع

َدِلْيُل األأُ�ْسَرِة 7



8 الَمة َتْعليم�ُت ال�صَّ

َأْحَذُر. َفإِنَّنِي  ِعْنَدما َأَرى َعاََلَمَة  
الَِيَة:  التَّ اََلَمِة  السَّ َتْعِليَماِت  بُِع  َأتَّ

إَذا  َفْوًرا  ــَم  الُمَعلِّ ُأْخبُِر 
َســائٍِل،  َأيُّ   اْنَســَكَب 

َأْو َوَقَع َأيُّ َحاِدٍث.

َأْنَتبُِه ِعْنَد اْستِْخَداِم اأَلَدَواِت 
ِة. َجاِجيَّ ِة َوالزُّ اْلَحادَّ

َيْطُلُب  ِعْنَدَما  اْلَواِقَيَة  اَرَة  النَّظَّ َأْلَبُس 
َذلَِك. ُم  الُمَعلِّ

َقْبَل  ًدا  َجيِّ َيَديَّ  َأْغِسُل 
َوَبْعَدُه. َنَشاٍط  ُأَحاِفُظ َعَلى َنَظاَفِة ُكلِّ 

َوَتْرتِيبِِه. الَمَكاِن 

!



الَوْحَدُة الَخ�ِم�َصُة

ْق�ُس الطَّ

ِفي اأَلْجَواِء اْلُمْمِطَرِة، َيْظَهُر َقْوُس الَمَطِر.ِفي اأَلْجَواِء اْلُمْمِطَرِة، َيْظَهُر َقْوُس الَمَطِر.



ُل الث�ِمُن الَف�صْ

ْق�ُس َواْلُف�صوُل ْق�ُس َواْلُف�صوُلالطَّ الطَّ

10 ُل الث�ِمُن الَف�صْ

   َم�َذا اأَْعِرُف َعِن 
ْق�ِس؟ الطَّ

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

ُل  ْر�ُس ااْلأَوَّ الدَّ
ْق�ُس؟  ُر ِفيَن� الطَّ َكْيَف ُيوؤَثِّ

ْر�ُس الثَّ�يِِن   الدَّ
ٍل  لِّ َف�صْ ُدُث يف كُّ اُت الِتي حََتْ َ َغرُّيُّ َم� التَّ

َنِة؟ وِل ال�صَّ ِمْن ُف�صُ



بيعُ الرَّ
َتاِء. الَفْصُل الَِّذي َيْأتِي َبْعَد الشِّ

ْيُف الصَّ
بِيِع.  الَفْصُل الَِّذي َيْأتِي َبْعَد الرَّ

الَخريُف
ْيِف.  الَفْصُل الَِّذي َيْأتِي َبْعَد الصَّ

َتاُء الشِّ
الَفْصُل الَِّذي َيْأتِي َبْعَد اْلَخِريِف.

ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ

ل الث�ِمُن11 الَف�صْ



رابط الدر�س الرقمي
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أبدأ اليوم بدراسة الطقس، وسنبدأ بالتعرف على مفهوم 
الطقس والتغيرات فيه، وهذا النشاط يمكن أن ننفذه مًعا.

مع وافر الحب : طفلكم/طفلتكم.
النشاط: خذ طفلك/طفلتك في رحلة واطلب منه 

تحديد الفصل الذي نعيش فيه من الفصول األربعة؟ 
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12 ْهِيَئُة اْلتَّ

ُل ْر�ُس األأَوَّ الدَّ



اأْحت�ُج اإِلى:

ٍة َعًصا َخَشبِيَّ

َشِريٍط َوَرِقيٍّ

َشِريٍط الِصٍق

اَْلُخْطَوُة

ما الذي أالحظه على حركة الهواء؟

ِة  ْقِس بِاْستِْخَداِم اْلَعَصا اْلَخَشبِيَّ َأْعَمُل َأَداًة لَِمْعِرَفِة َحاَلِة الطَّ  

. ِريِط اْلَوَرِقيِّ َوالشَّ

َعَلى  اأَلَداُة  َهِذِه  ُتَساِعُدنِي  تِي  الَّ ْقِس  الطَّ َحاَلُة  َما  ُع.  َأَتَوقَّ  

ِفَها؟ َتَعرُّ

إَِلى  َوَأْرَفُعها  اْلَخاِرِج،  إِلى  ْقِس  الطَّ َأَداَة  َأْحِمُل  ُأالِحُظ.   

َأْعَلى. َماَذا ُأالِحُظ؟

أَْكَثَر َأْسَتْكِشُف  

ْقِس َهِذِه ألْخَتبَِر   أقاِرُن. أْسَتْخِدُم َأداَة الطَّ
اٍم. َماذا ُأالِحُظ؟ َة أيَّ  َحَرَكَة الَهَواِء ِعدَّ

اال�ْصِتْك�َص�ُف1٣



ْقُس؟ َما الطَّ

تِِي َنْرَتِديَها. ُر َحاَلُة الَجوِّ ِفي اْختِيَاِر الَماَلبِِس الَّ ُتَؤثِّ

َماِء َواْلَجوِّ ِخالَل اْلَيْوِم. ْقُس َحاَلُة السَّ الطَّ

َماُء َقْد َتُكوُن ُمْشِمَسًة َأْو َغائَِمًة.َوالَجوُّ َقْد َيُكوُن  السَّ

ا َأْو ُمْمِطًرا َأْو ُمْثِلًجا. َجافًّ

ُم�ْصِم�ٌسغاِئٌم

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ ال�صُّ
ْق�ُس؟ ُر ِفيَنا الطَّ َكْيَف ُيوؤَثِّ

الُمْفَرَداُت
ْق�ُس الطَّ

َدَرَجُة اْلَحراَرِة
ِمْقيا�ُس اْلَحراَرِة
ِمْقَيا�ُس اْلَمَطِر

َياِح اَرُة الرِّ َدوَّ

←

←

14 ْف�ِصيُر رُح والتَّ ال�صَّ



ُر َدَرَجَة اْلَحَراَرِة. ْمُس اْلَهَواَء َفإِنَّها ُتَغيِّ ُن الشَّ ِعْنَدما ُتَسخِّ

ْيِء َأْو ُبُروَدتِِه. َدَرَجُة اْلَحَراَرِة هَي ِمْقَداُر ُسُخوَنِة الشَّ

َأْو  بُِبْطٍء  َياُح  الرِّ َك  َتَتَحرَّ ُك.  اْلُمَتَحرِّ اْلَهَواُء  ِهَي  َياُح  الرِّ

بُِسْرَعٍة َكبِيَرٍة.

َفاتَِنا اْلَيْوِميَِّة؟ ُر َدَرَجُة اْلَحَراَرِة ِفي َتَصرُّ َكْيَف ُتَؤثِّ  

ُمثِلٌجُمْمِطٌر

ُة َتِقي ِمْن الَمَطِر الَمَظلَّ
ْمِس. َوَحَراَرِة الشَّ

ْف�ِصيُر15 رُح والتَّ ال�صَّ



→     ِمْقيا�ُس اْلَحراَرِة 

َيِقي�ُس َدَرَجَة اْلَحراَرِة.

 ِمْقَيا�ُس اْلَمَطِر ←

َة اْلَمَطِر. يَّ َيِقي�ُس َكمِّ

َياِح  اَرُة الرِّ → َدوَّ

َياِح. ُد اتَِّجاَه َحَرَكِة الرِّ ُتَحدِّ

ْق�ِس اأََدواُت ِقَي��ِس الطَّ

َأيُّ اأَلَدَواِت ُتَحِدُد اتَِّجاَه 
َياِح؟ الرِّ

وَرَة اأَْقَراأُ ال�صُّ

ْقَس؟ َكْيَف َأِقيُس الطَّ

َأْسَتْخِدُم َأَدَواٍت ُمْخَتِلَفًة لِقَياِس َحااَلِت 

ْقِس الُمْخَتِلَفِة. الطَّ

ُأقاِرُن َبْيَن َدَرَجَتِي اْلَحَراَرِة داِخَل 
ِمْســَتْخِدًما  َوخاِرَجها،  اْلُغْرَفــِة 

ِمْقَياَس اْلَحراَرِة.

16 ْف�ِصيُر رُح والتَّ ال�صَّ



َبْعُض اأَلَدواِت َتِقيُس َدَرَجَة اْلَحَراَرِة.
َة اْلَمَطِر. يَّ َياِح، َوَبْعُضها َيِقيُس َكمِّ َوَبْعُضها َيِقيُس اتَِّجاَه الرِّ

ْقِس؟ ُة ِقَياِس الطَّ يَّ َما َأَهمِّ  

َة اْلَمَطِر  يَّ تِي َأُقوُم هِِبا؛ أَلْعِرَف َكمِّ 1-   ُأَرتُِّب ْاأَلْشياَء. َأْذُكُر اْلُخُطَواِت الَّ
تِي َتَساَقَطْت ِخالَل َيْوٍم واِحٍد. الَّ

ُر فِينَا الطَّْقُس؟  . َكْيَف ُيَؤثِّ َؤاُل األََساِسيُّ 2-  السُّ

َأْرُسُم ُصوَرًة لَماَلبَِس شتِوّيًة.

َة الَمَطِر   ←  يَّ َهاَتاِن الِبْنَتاِن َتِقي�ساِن َكمِّ
با�ْسِتْخَداِم ِمْقَيا�ِس الَمَطِر

  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ

ْقِويُم17 التَّ



َنِة َتَتَفتَُّح اأَلْزَهاُر؟ ِفي َأيِّ ُفُصوِل السَّ

اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

وُل األأَْرَبَعُة وُل األأَْرَبَعُةاْلُف�صُ اْلُف�صُ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

18 ْهِيَئُة اْلتَّ



�أَْحَتاُج �إِلى: َكْيَف ُتْدِفُئَنا اْلَمالبُِس؟

بِِقْطَعِة  َأَحَدُهَما  َوَألُفُّ  َداِفئٍ،  بِماٍء  اْلِوعاَءْيِن  َأْمأُل   
ُقَماٍش َسِميَكٍة.

ُع. َأيُّ اْلِوَعاَءْيِن َسَيْبَقى َدافًئا؟ لَِماَذا؟ َأَتَوقَّ  

ُلها،  َأِقيُس َدَرَجَة َحَراَرِة اْلَماِء ِفي ُكلِّ ِوَعاٍء، َوُأَسجِّ  
ًة ثانَِيًة َبْعَد 10 َدقائَِق. ُثمَّ َأِقيُسها َمّرَّ

أَْكَثَر �أَ�ْشَتْك�ِشُف  

  أْسَتْنتُِج. َكْيَف ُيْشبُِه َلفُّ ِقْطَعِة الُقماِش 
َحْوَل اْلِوعاِء اْرتِداَء الِمْعَطِف ِخالَل 

ْقِس الباِرِد؟ الطَّ

ْيِن ِوَعاَءْيِن ُزَجاِجيَّ

َماٍء

ِقْطَعِة ُقَماٍش َسِميَكٍة

ِمْقَياَسْي َحَراَرٍة 

اْلُخْطَوُة

�ال�ْشِتْك�َشاُف19



بِيِع؟ َماَذا َيْحُدُث ِفي الرَّ

َنِة في َكثِيٍر ِمَن اأَلماِكِن. ْقُس ِخالَل السَّ ُر الطَّ َيَتَغيَّ

َنِة. اْلَفْصُل ُجْزٌء ِمَن السَّ

ْيُف،  بِيُع، َوالصَّ َنِة َأْرَبَعُة ُفُصوٍل، ِهَي: الرَّ في السَّ

تاُء. َواْلَخِريُف، َوالشِّ

ْقُس ُمْشِمًسا َساَعاٍت َطِويَلًة،  بيِع َيُكوُن الطَّ في الرَّ

ُر َطعاًما  تِي ُتَوفِّ َباَتاُت، الَّ وَيُكوُن الَجوُّ َداِفًئا، وَتْنُمو النَّ

لِلَكثِيِر ِمَن الَحَيَواَناِت.

بيِع ِفي َبَلِدي؟ َما َمَظاِهُر الرَّ  

ُهوِر، َوَتِلُد َكِثيٌر ِمَن اْلَحَيَواَناِت. ِبيِع َتْبَداأُ اأَْزَهاُر النََّباَتاِت فِي الظُّ ↓   ِفي الرَّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ ال�صُّ
ــٍل  ِتــي َتْحــدُث ِفــي ُكلِّ َف�صْ ــَراُت الَّ َمــا التََّغيُّ

َنِة؟ وِل ال�صَّ ِمْن ُف�صُ

الُمْفَرَداُت
ُل اْلَف�صْ
بيِع الرَّ

ْيُف ال�صَّ
اْلَخِريِف

َتاُء ال�صِّ

←

←

20 ْف�ِصيُر رُح والتَّ ال�صَّ



ْيِف؟ َماَذا َيْحُدُث ِفي الصَّ

بِيِع، َوُهَو َأَشدُّ الُفُصوِل  ْيُف َبْعَد الرَّ َيْأتِي الصَّ

ْقُس ِفيِه َجافٌّ وُمْشِمٌس  َحَراَرًة. والطَّ

بِيِع. ساعاٍت َأْطَوَل ِمْن َفْصِل الرَّ

ِل ال�صيِف. واِئِل  في َف�صْ ُل األإِْكَثاُر ِمْن �ُصْرِب ال�صَّ   ُيَف�صَّ

ْف�ِصيُر21 رُح والتَّ ال�صَّ



ْيِف.  َكثِيٌر ِمَن الّنَباَتاِت ُتْثِمُر ِفي َفْصِل الصَّ

َوَيَتَواَفُر لإِِلْنَساِن ِغَذاٌء َكثِيٌر.

ْيِف ِفي َبَلِدي؟ َما َمظاِهُر الصَّ  

ْيِف. ِل ال�صَّ ُتْثِمُر َنَباَتاٌت َكِثيرٌة ِفي َف�صْ  ↑

ْيِف َنَباَتاٌت َكِثيَرٌة َتاأُْكُلَها الَحْيَواَناُت. ِفي ال�صَّ  

←

22 ْف�ِصيُر رُح والتَّ ال�صَّ



ْفِء ُيوُر َبْحًثا َعِن الدِّ ُتَهاِجُر َهِذِه الطُّ األأَ�ْش���َجاِر ↑  َبْع����ضِ  ْوَراُق  اأَ َتَت�ش���اَقُط   

←

���ِل الَخِريِف. ِف���ي َف�شْ

َماَذا َيْحُدُث ِفي اْلَخِريِف؟

ْقُس ُمْشِمًسا ساعاٍت َأَقلَّ  في اْلَخِريِف َيُكوُن الطَّ

ْقُس معتداًًل. ْيِف، َوُيْصبُِح الطَّ ِمَن الصَّ

ُر َأْلَواُن َأْوَراِقَها َوَتـَتَساَقُط. َباتاِت َتَتَغيَّ َبْعُض النَّ

تاِء، َفيُْصبُِح  َتْبَدُأ اْلَحَيواناُت ااًلْستِْعداَد لَِفْصِل الشِّ

ِفـَراُء  َبْعِضـَها َأْكـَثـَر ُسْمًكا، َوَبـْعُضها َيْنَتِقُل إِلى 

َأماِكَن داِفَئٍة.

  َما َمظاِهُر اْلَخريِف ِفي َبَلِدي؟

 
َمْظَهُر َيْخَتِلُف  َكْيــَف   أْبَحُث: 
َباَتاِت ِفي ُكلِّ َفْصٍل؟   َأْوَراِق النَّ

ْف�ِسيُر23 رُح والتَّ ال�سَّ



تاِء؟ َماَذا َيْحُدُث ِفي الشِّ

ْقُس ِفيِه ُمْشِمًسا َساَعاٍت  تاُء َأَشدُّ اْلُفُصوِل ُبُروَدًة. َوَيُكوُن الطَّ الشِّ

ُلوُج. َقليَلًة، َوَتَتَساَقُط ِفيِه اأَلْمطاُر، َوَأْحياًنا الَبَرُد والثُّ

َباَتاُت، َفـال َتِجُد اْلَحَيـَواناُت َطَعاًما َيْكِفيَها، تاِء َتِقلُّ النَّ  َوِفي الشِّ

ا َبْعُضَها اآلَخُر  َفَيْعَتِمُد َبْعُضَها َعَلى َما َجَمَعُه ِفي َفْصِل الَخِريِف، أمَّ

بِيِع. َفَيَناُم َحتَّى َيْأتَِي َفْصُل الرَّ

َتاِء ِفي َبَلِدي؟   َما َمَظاِهُر الشِّ

َتاِء. ِل ال�صِّ ْعَباُن َيَناُم ِفي �ُصُقوِق الِجَباِل ِخاًلَل َف�صْ َهَذا الثُّ  ↑

24 ْف�ِصيُر رُح والتَّ ال�صَّ



وُل األأَْرَبَعُة الُف�صُ

الَخِريُفالَخِريُف ْيُف ْيُفال�صَّ ال�صَّ

َتـاُء َتـاُءال�صِّ ال�صِّ ِبيُع ِبيُعالرَّ الرَّ

َجَرِة ِفي  َماَذا َيْحُدُث لِلشَّ
ُكلِّ َفْصٍل؟

ْكَل اأْقَراأُ ال�صَّ

َتاِء؟ ا ِفي الشِّ ُص. َكْيَف َتْحُصُل اْلَحَيواناُت َعىل َطَعاِمَهَ 1-  ُأَلخِّ

َنِة؟  تِي َتْحُدُث ِفي ُكلِّ َفْصٍل ِمْن ُفُصوِل السَّ َراُت الَّ َغيُّ . َما التَّ َؤاُل اأَلَساِسيُّ 2-  السُّ

 

َأِصُف َأْشَياَء ُمْخَتِلَفًة َيُقوُم بَِها النَّاُس ِفي َبَلِدي ِفي ُكلِّ َفْصٍل ِمَن اْلُفُصوِل.  

ْقِويُم25 التَّ



       

26 ُع َو�صُّ االإْثَراُء والتَّ

وَن ُمَماَرَسَتُه َأْسَأُل ُزَماَلئِي َعِن النََّشاِط الَِّذي ُيِحبُّ

ُح ذلَك بَِطِريَقِة َرْسِم  ِفي َيْوٍم ُمْشِمٍس. ُأَوضِّ

اأَلْعِمَدِة.

ِم�ٍس �َشاَطاُت ِفي َيْوٍم ُم�شْ النَّ

ِم األأعِمَدِة ُر ِبَر�شْ اأَُعبِّ
ُهْم ُيِحبُّ ِقَراَءَة ِكَتاٍب، َأْو ُمَماَرَسَة  َأْسَأُل ُزَماَلئِي َأيُّ

ُلْعَبٍة، َأْو َرْسَم ُصوَرٍة ِفي َيْوٍم ُمْشِمٍس.

ْلُت إَِلْيِه. ُر بَِرْسِم اأَلْعِمَدِة َعّما َتَوصَّ ُأَعبِّ

ُر اأََتَذكَّ
َأنَّ َرْسَم اأَلْعِمَدِة َيْحَتاُج 

إَِلى ُعْنَواٍن.

التَّعِبيُر َعِن النَّ�َساطاِت ِبَر�سِم األأعِمَدِة



ِل الث�ِمِن27 ُمَراَجَعُة الَف�صْ

ِل الثاِمِن ُمَراَجَعُة اْلَف�صْ

تاِء الشِّ

ْيِف الصَّ

ِمْقَياِس اْلَحَراَرِة

   

الَِيِة بَِما ُيَناِسُبَها ِمَن اْلَقائَِمِة: ُأْكِمُل ُكاَلًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

َأْكَثُر الُفُصوِل َحَراَرًة َفْصُل ....................... .  - ١

اعاِت اْلُمْشِمَسِة ِفي َفْصِل  ٢ -  َيِقلُّ َعَدُد السَّ
. ............................

ُيْمِكُننا ِقياُس َدَرَجِة َحراَرِة اْلَهواِء بِاْستِْخداِم   - 3
. ............................

١ 

٢ 

3 



        

2٨ ِل الث�ِمِن ُمَراَجَعُة اْلَف�صْ

ْقِس؟ َماَذا أْعِرُف َعِن الطَّ   -6

الَِيِة: ُأِجيُب َعِن اأَلْسئَِلِة التَّ
الَِيَتْيِن. وَرَتْيِن التَّ ْقِس ِفي الصُّ ُأَقاِرُن َبْيَن الطَّ  -4

َباَتاُت،  ، َوَتِقلُّ النَّ َفاِصيُل. ِفي َأيِّ اْلُفُصوِل َتُكوُن الُبُروَدُة أَشدَّ ئيَسُة َوالتَّ اْلِفْكَرُة الرَّ   -5
َفال َتِجُد الَحَيَواَناُت َطَعاًما َيْكِفيَها؟



َنا َنَرى  َياِح، َلِكنَّ َنا َنَرى ال َنْسَتطيُع ُرْؤَيَة الرِّ َياِح، َلِكنَّ ال َنْسَتطيُع ُرْؤَيَة الرِّ
َياُح. ُكَها الرِّ تِي ُتَحرِّ َياُح.اأَلْشَياَء الَّ ُكَها الرِّ تِي ُتَحرِّ اأَلْشَياَء الَّ

�َقُة الَحَرَكُة َوالطَّ
اِد�َسُة الَوْحَدُة ال�سَّ



��ِصُع ُل التَّ الَف�صْ

30 ��ِصُع ُل التَّ الَف�صْ

ــَرَكـــــُة ــَرَكـــــُةاحْْلَ احْْلَ

ُك     َكْيَف ُنَحرِّ
االأَ�ْصَي�َء؟

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

ُل ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
ُف َحِرَكَة االأَ�ْصَي�ِء؟  َكْيَف َت�صِ

�يِِن ْر�ُس الثَّ الدَّ
ُ َحَرَكَة االأَ�ْصَي�ِء؟ َم� الَِّذي ُيَغرُّيِّ



ْفُع الدَّ
ْيَء َبِعيًدا َعنِّي. ُك الشَّ ٌة  ُتَحرِّ  ُقوَّ

ْحُب السَّ
. ْيَء َقريًبا إَِليَّ ُك الشَّ ٌة  ُتَحرِّ  ُقوَّ

االْحتِكاُك
ُئ َحَرَكَة اأَلْشَياِء. ٌة  ُتَبطِّ ُقوَّ

ُة الجاِذبِيَّ
ُب اأَلْشـَياَء ِفـي اتِّجاِه  ٌة َتْسـحَ  ُقوَّ

اأَلْرِض.

رعُة  السُّ
َأْم  َسِريَعُة  الِجْسِم  َحركِة  َوْصُف   

َبِطيئٌة.

الَمَساَفُة 
ــميِن َأْو  ــَن ِجْس ــِد َبْي ــداُر الُبْع  ِمْق

ــِن. َمَكاَني

ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَعامَّ

ا�ِسُع31 ُل التَّ الَف�سْ



ُل ْر�ُس األأَوَّ الدَّ

رابط الدر�س الرقمي
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ُل ْر�ُس األأَوَّ الدَّ

32 ْهِيَئُة التَّ

اْلَمْوِقُع َواْلَحَرَكُة

؟ وَكْيَف َأْعِرُف َذلَِك؟ باِقِ َمِن اْلفائُِز في السِّ

اْلَمْوِقُع َواْلَحَرَكُة



َأْشَياَء َأْسَتْخِدُمَها 
فِّ في الصَّ

َك؟ ْيَء َقْد َتَحرَّ َكْيَف َأْعِرُف َأنَّ الشَّ

َأَضُع َثالَثَة َأْشَياَء َعَلى طاِوَلٍة.  

َلُة؟  اِوِ ُأالِحُظ. َأْيَن ُتوَجُد اأَلْشَياُء َعلى الطَّ  

َأَحَد  َك  ُيَحرِّ َأْن  َزِميِلي  إَِلى  َأْطُلُب  ُثمَّ   ، َعْيَنيَّ ُأْغِمُض    
َهِذه اأَلْشَياِء.

ـْيُء الَِّذي َتـمَّ َتْحِريُكُه؟  . َما الشَّ َأْسـَتْنتُِج. َأْفَتـُح َعْيَنـيَّ  
َكْيـَف َأْعـِرُف َذلَِك؟

أَْكَثَر �أَ�ْشَتْك�ِشُف  

أْسـَتْقصي. َهْل ُيَسـاِعُدني َعَمُل   
تِي  اِوَلِةِ واألْشـَياِء الَّ َخريَطـٍة لِلطَّ
ِء الَِّذي  ـيْ َعَلْيها َعَلى َمْعِرَفِة الشَّ

َذلَِك. ُب  ُأَجـرِّ َك؟  َتَحرَّ

�أْحَتاُج �إِلى:

الُخْطَوُة

�ال�ْشِتْك�َشاُف33



ْيِء؟ ُد َمْوِقَع الشَّ َكْيَف ُأَحدِّ
ــوَرِة. َأْيَن َمْوِقــُع الطَّالِبِة َذاِت  َأْنُظــُر إَِلى الطَّالِباِت فِي الصُّ
َتْيِن َتْرَتِدَياِن  ؟ إِنَّها َتِقُف َبْيــَن الطَّالَِبَتْيِن اللَّ يُّ ّهرِّ اْلَقِميِص الزَّ

الَقِميَص األَْبَيَض.

ُد َمْوِقَعُه. ُد َمَكاَن َشْيٍء َفإِنَّنِي ُأَحدِّ ِعنَْدَما ُأَحدِّ

الَمْوِقُع ُهَو َمَكاُن الِجْسِم ُمَقاَرَنًة بَِمَكاِن ِجْسٍم آَخَر، َوبِاْستِْعماِل 
َكِلَماٍت، ِمنَْها: َفْوَق، َتْحَت، َيِميَن، َيَساَر، َجنُوَب.

�ؤَاُل األأَ�َسا�ِسيُّ ال�سُّ
ُف َحَرَكَة األأَ�ْشَياِء؟ َكْيَف َت�شِ

الُمْفَرَداُت
اْلَمْوِقُع

الم�َشاَفُة
اَلَحَرَكُة
ْرَعُة ال�شُّ

←

←

؟ ْهِريُّ اِلَبِة َذاِت الَقِمي�ِص الزَّ ُد َمْ�ِقَع الطَّ ↓ َكْيَف اأَُحدِّ

34 ْف�ِسرُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



                 ↑

ا؟ مٍ مَ سْ قِعَ جِ وْ فُ مَ يْفَ أَصِ كَ
. فِّ ي بِالصَّ قِعِ وْ فِ مَ صْ ةَ لِوَ بَ نَاسِ اتِ المُ لِمَ الكَ مُ دِ تَخْ أَسْ

ةِ؟ رَ بُ لِلكُ رَ يْنِ أَقْ تَ يَ مْ : أَيُّ الدُّ نُ ارِ قَ أُ

     

ر. مٍ آخَ سْ نْ جِ ه عَ دِ عْ بُ بِه وَ رْ  قُ دَ يدِ مَ دِ يانًا إِلَى تَحْ تاجُ أَحْ مٍ نَحْ سْ وقِعِ جِ يدِ مَ عنْدَ تَحدِ وَ

. ةِ افَ سَ يْنِ بالمَ كانَ ينِ أَوْ مَ مَ سْ يْنَ جِ دِ بَ دارُ البُعْ قْ ثِّلُ مِ مَ يُ وَ

. يِّ تْرِ يطِ المِ رِ طَرةِ. والشَّ سْ امِ المِ دَ تخْ ةِ بِاسْ افَ سَ يُمكِنُ قِياسُ المَ وَ

٣٥       



ُك اأَلْشَياُء؟ َكْيَف َتَتَحرَّ

ٍة.  ُك اأَلْشَياُء بُِطُرٍق ِعدَّ َتَتَحرَّ

الَحَرَكُة هي تغير موقع الِجْسِم.

ُك اأَلْشَياُء ِفي َخطٍّ ُمْسَتِقيٍم إَِلى اأَلَماِم  َتَتَحرَّ

. َأْو إَِلى اْلَخْلِف َأْو ِفي َشْكٍل َدائِِريٍّ

ٍج. ُك اأَلْشَياُء َأْيًضا ِفي َخطٍّ ُمَتَعرِّ َتَتَحرَّ

ًة بَِخطٍّ  ْك َأَمــاَم ُزَماََلئَِك َمــرَّ َتَحرَّ
ٍة  ٍج َوَمرَّ ٍة بَِخطٍّ ُمَتَعرِّ ُمْســَتِقيٍم َو َمرَّ

ٍة. ُأْخَرى بَِحَرَكٍة َدَوَرانِيَّ

َحَرَكٌة ُمَت�أَْرِجَحٌة.َخطٌّ ُم�ْسَتقيٌم.

ٌة. َحَرَكٌة َدَوَراِنيَّ ٌج. َم�َس�ٌر ُمَتَعرِّ

ِصْف الَمَساَر الَِّذي َتْسُلُكُه ِمْن َباِب الَمْدرَسِة إَِلى َباِب َفْصِلَك
     اأَْقَراأُ اللَّْوَحَة

36 ْف�ِسرُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



اية
لبد

ط ا
خ

اية
لنه

ط ا
خ

ُمْخَتِلَفٍة.  بُِسرَعاٍت  اأَلْجَساُم  ُك  َتَتَحرَّ

ُك بُِسْرَعٍة َكبِيَرٍة، َوَبْعُضَها  َفَبْعُضها َيَتَحرَّ

رَعُة  َفالسُّ لِذلَِك  بُِبْطٍء.  ُك  َيَتَحرَّ اآلَخُر 

َوْصُف َحَرَكِة الِجْسِم َسِرْيَعٌة َأْم َبِطيَئٌة.

اَرُة، َوِفيَم َتْخَتِلَفاِن؟ يَّ ائَِرُة، والسَّ ُأقاِرُن. ِفيَم َتَتَشاَبُه الطَّ  -1
. َكْيَف َتِصُف َحَرَكَة اأَلْشَياِء؟  َؤاُل اأَلَساِسيُّ 2-  السُّ

إَِلى  ُك  َأَتَحرَّ ُثمَّ  َما،  َمْوِقًعا  لِي  َيِصَف  َأْن  َمْجُموَعتِي  َأْفَراِد  َأَحِد  إِلى  َأْطـُلُب 
َصَفُه. اْلَمْوِقِع اّلِذي َوَ

اِئَرِة. ُة اأَ�ْصَرُع ِمَن الطَّ اِئيَّ  اْلَمْرَكَبُة اْلَف�صَ

اَرَتيِن َقَطَعْت َمَساَفًة َأْكَبَر،  يَّ وَرِة َأيُّ السًّ ِمْن ِخاَلِل الصُّ
ْفراُء َولَِماَذا؟ اَرُة الصَّ يَّ اَرُة الَحْمراُء َأْم  السَّ يَّ السَّ

     اأَْقَراأُ اللَّْوَحَة

ْقِومُي37 التَّ



ْر�ُس الّثاني َالدَّ
رابط الدر�س الرقمي
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اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

38 ْهِيَئُة التَّ

ْحُب ْفُع َوال�سَّ ْحُبالدَّ ْفُع َوال�سَّ الدَّ

ُك اْلَوَلُد إِلى َأْعَلى؟ َكْيَف َيَتَحرَّ



ُك اأَلْشَياَء ؟ َكْيَف ُأَحرِّ

َأْطِوي إِْحَدى اْلبَِطاَقاِت.  

ُب ُطُرًقــا ُمْخَتِلَفــًة لَِتْحِريِك  َأْســَتْقِصي.ُأَجرِّ   
ُك اْلبَِطاَقُة؟ اْلبِطاَقِة. َكْيَف َتَتَحرَّ

َر ِفي  ُأالِحــُظ. َما الَّــِذي َتَغيَّ   
َبِقَي ُدوَن  الَِّذي  َوَما  اْلبَِطاَقِة؟ 

َتْغيِيٍر؟

أَْكَثَر اأَ�ْصَتْك�ِصُف  

َكْت  ِريَقِة َنْفِسَها الَّتي َتَحرَّ ُك اْلِمْنديُل اْلَوَرِقيُّ بِالطَّ أْسَتْنتُِج. َهْل َسَيَتَحرَّ  
ُب َذلَِك. بَِها اْلبِطاَقُة؟ لِماَذا؟ ُأَجرِّ

بَِطاَقاٍت

اأْحَت�ُج اإِلى:

اَْلُخْطَوُة

اال�ْصِتْك�َص�ُف39



↑   َي�ْصَحُب َهذا اْلَوَلُد ِكي�َس اْلُكَراِت ِفي اتَِّجاِهِه.  

ُك اأَلْشَياَء؟ َما الَِّذي ُيَحرِّ

َكَها. ٍة لُِتَحرِّ َتْحَتاُج اأَلْشَياُء إَِلى ُقوَّ

ْيَء. ُك الشَّ ْفع الَِّذي ُيَحرِّ ْحُب َأِو الدَّ ُة ِهَي السَّ الُقوَّ

ْحِب  ُة السَّ ا ُقوَّ ْيَء َبِعيًدا َعنِّي. َأمَّ ْفِع الشَّ ُة الدَّ ُك ُقوَّ ُتَحرِّ

ُكُه ِفي اتََّجاِهي. َفُتَحرِّ

↑  َيْدَفُع َهَذا الَوَلُد اْلُكَرَة َبِعيًدا َعْنُه.

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ ال�صُّ
َما الَِّذي ُيَغيُِّر َحَرَكَة األأَ�ْصَياِء؟

الُمْفَرَداُت
ُة الُقوَّ

ْفِع الدَّ
ْحِب ال�صَّ

الَجاِذِبيَُّة
اأِلْحِتكاُك

←

←

40 ْف�ِصرُُّي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



َة  نَّ اْلَجاِذبِيَّ ِعْنَدَمـا َأْتُرُك الُكـَرَة َفإِنََّهـا َتْسـُقُط؛ أِِلَ

َتْسـَحُبَها إِلـى اأَِلْرِض. َوِعْنَدَمـا َأْقِفُز إِلـى َأْعَلى 

ُبنِي إلى َأْسـَفَل. َة َتْسـحَ َفـإِنَّ الَجاِذبِيَّ

ٌة َتْسَحُب اأَِلْشياَء ِفي اتِّجاِه اأَِلْرِض. ُة ُقوَّ الجاِذبِيَّ

تِي َأْسَحُبها َأْو َأْدَفُعَها َيْوِميًّا؟ ما اأَلْشياُء الَّ  

ِفي  ًقا  ُمَعلَّ الَوَلُد  َهَذا  َيْبَقى  َهْل 
الَهَواِء؟ لَِماَذا؟

وَرَة اأَْقَراأُ ال�صُّ

َنطُّ احَلْبِل

ِة َت�ْسَحُب الُكَرَة  ُة اْلَجاِذبيَّ ُقوَّ    

ِفي اتَِّجاِه األأَْر�ِض. ↓

ْف�ِصرُي41 ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



ِلَدْفِع  ِغيرٍة  ٍة �صَ ُر َهذا اْلَوَلُد بُقوَّ ُيوؤَثِّ  ↑

يَرًة. اْلُكَرِة َم�صاَفًة َق�صِ

ٍة َكِبيَرٍة ِلَدْفِع  ُر َهذا اْلَوَلُد بُقوَّ ↑ ُيوؤَثِّ

اْلُكَرِة َم�َصاَفًة َبِعيَدًة.

َكْيَف َتْخَتِلُف اْلُقَوى؟

قوِة  َأْو  َسْحبَِها،  ِة  ُقوَّ بَِحَسِب  اأَلْشَياِء  َحَرَكُة  َتْخَتِلُف 

َدْفِعَها.

َك،  ِة َدْفٍع َصِغيرٍة لَِيَتَحرَّ ْيُء اْلَخِفيُف إِلى ُقوَّ َيْحَتاُج الشَّ

َك. ِة َدْفٍع َكبِيَرٍة لَِيَتَحرَّ ِقيُل َفَيْحَتاُج إِلى ُقوَّ ْيُء الثَّ ا الشَّ َأمَّ

َعٍة َأْكَبَر َوإَِلى  َء بُِســرْ ــيْ ُك الشَّ ْفِع اْلَكبِيَرُة ُتَحرِّ ُة الدَّ ُقوَّ

ِغيَرِة. ْفِع الصَّ ِة الدَّ َمَساَفٍة َأْطَوَل ِمْن ُقوَّ

إَِلى  َأْحَتاُج  َهْل  َأْسَتْقِصي. 
ٍة َكبِيَرٍة َأْم َصِغيَرٍة ألَُدْحِرَج  ُقوَّ

ُكَرًة؟

42 ْف�ِسرُي ْرُح َوالتَّ ال�سَّ



تِيَجُة. َما الَِّذي َيْجَعُل اأَلْشَياَء َتْسُقُط ِفي اتَِّجاِه اأَلْرِض؟ َبُب َوالنَّ السَّ   -1
ُر َحَرَكَة اأَلْشَياِء؟ . َما الَِّذي ُيَغيِّ َؤاُل اأَلَساِسيُّ 2-  السُّ

ُك اْلُكَرَة؟ تِي ُتَحرِّ َأِصُف ُلْعَبًة َيْسَتْخِدُم ِفيَها النَّاُس اْلُكَرَة. َما اْلُقَوى الَّ

→  االْحِتكاُك  ُيْبِطُئ ِمْن َحَرَكِة 
الِحَذاِء ِذي الَعَجالِت.

َتْجِري  َوَأْنَت  َحَرَكَتَك  َأْبَطْأَت  َأْن  َلَك  َسَبَق  َهَل 

إَِذا  َذلَِك؟  َفَعْلَت  َكْيَف  الَعَجاََلِت؟  ِذي  بالِحَذاِء 

ْرِض  َجَعْلَت اْلُجْزَء اْلَخْلِفّي ِمَن اْلِحَذاِء َيْحَتكُّ بِاأْلَ

فَهذا ُهَو االْحتِكاُك.

ٌة ُتْبِطُئ َحَرَكَة اأَلْشياِء. ااِلْحتِكاُك ُقوَّ

ْيِء؟   ما الَِّذي ُيْبِطُئ َحَرَكَة الشَّ

ساعد طفلك/طفلتك في ترتيب غرفة النوم واطلب منه/منها 
تفسير سبب صعوبة وسهولة تحريك بعض األشياء من مكانها.

ن�ساط �أ�سري

ْقِومُي43 التَّ



اِء: اال�ْسَتْنِتاُج َمَهاَرُة اال�ْسِتْق�سَ

َعْن  َأْعِرُفَها  َمْعُلوَماٍت  َعَلى  ُمْعَتِمًدا  َما؛  َشْيٍء  َمْعِرَفِة  إَِلى  ُل  َأَتَوصَّ َفإِنَّنِي  َأْسَتْنتُِج  ِعْنَدَما 

ْيِء.  َهَذا الشَّ

اأََتَعلَُّم	 

ُهَما َأْسَرُع؛ ُمْعَتِمًدا َعَلى َما َيْعِرُفُه َعْن ُطوِل  َنَظَر إِْبَراِهيُم إَِلى ُصوَرِة الَفْهَدْيِن، َواْسَتْنَتَج َأيُّ

ُن ِفيِه َأْفَكاَرُه. َأْرُجِلِهَما. ُثمَّ َأَعدَّ َجْدَواًل ُيَدوِّ

َماَذ� �أَْعِرُف؟

للَفْهِد �لَكِبيِر 
�أَرُجل �أَْطَوُل

 ِمن �أَرُجِل
 �لَفْهِد 

ِغيِر. �ل�صَّ

َتْنِتُج؟ َماَذ� �أَ�صْ

َتِطيُع  َي�صْ
�لَفْهُد �لَكِبيُر 
َرَع  ك�َض �أَ�صْ �لرَّ

ِمن �لَفْهِد 
ِغيِر. �ل�صَّ

ْ

ْ

ُُُُ

44 ُع َو�سُّ ااْلإِْثَراُء والتَّ



ُب←  اأَُجرِّ

َأْنُظُر إَِلى ُصوَرِة ُكلٍّ ِمَن الَخُروِف َوالِحَصاِن.

َماَذا ُأاَلِحُظ َعَلى ِجْسِم ُكلٍّ ِمَن الَحَيَواَنْيِن؟  
َأيُّ الَحَيَواَنْيِن َيْعُدو َأْسَرَع؟ لَِماَذا؟   

اْسَتْخَدْمُتُه  الَِّذي  لِيُل  الدَّ َما  إِْبَراِهيَم.  َجْدَوَل  ُيْشبُِه  َجْدَواًل    َأْعَمُل 
ْسَتْنتَِج َأيُّ الَحَيَواَنْيِن َأْسَرُع؟ أِلَ

ُع45 َو�صُّ ااْلإِْثَراُء والتَّ



ا�ِسِع ِل التَّ ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

46 ا�ِسع ِل التَّ ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

   
َحَرَكًة

َمْوِقَعُه 

َة  الجاِذبِيَّ

االْحتَِكاِك

ْرَعُة السُّ

اْلَمَساَفَة

الَِيِة بِالَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة: ُأْكِمُل ُكاًّلًّ ِمَن اْلُجَمِل التَّ

ى .............................. ْيِء ِمْن َمكاٍن إِلى َمَكاٍن آَخَر ُيَسمَّ اْنتِقاُل الشَّ   ١

ى ................... تِي َتْجَعُل الُكَرَة َتْسُقُط بِاتَِجاِه اأَلْرِض ُتسمَّ ُة الَّ الُقوَّ   ٢

ُر ................................... ْيُء َفُهَو ُيَغيِّ ُك الشَّ ِعْنَدما َيَتَحرَّ   ٣

ِة   ................................. . َقَدَمْيِن بِاأَلْرِض ُيْبِطُئ َحَرَكَة اأُلْرُجوَحِة بَِسَبِب ُقوَّ َحكُّ اْلْ   ٤

ى .................................. َوْصُف َحَرَكِة الِجْسِم َسِريَعٌة َأْم َبِطيَئٌة ُتسمَّ   ٥

ى ..................................... ِمْقَداُر الُبْعِد َبْيَن ِجْسَميِن َأْو َمَكاَنْين ُيَسمَّ   ٦
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٤٧         

الِيَةِ: ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أُجِ

ةٍ  افَ سَ مَ إِلَى  تَاجُ  تَحْ باللون األزرق)  أ  (الخط  جٍ  رِّ تَعَ مُ طٍّ  فِي خَ ةُ  لَ النَّحْ كُ  رَّ تَحَ تَ ا  مَ نْدَ عِ   ۷

ةُ  بَارَ لِ العِ ، (الخط ب باللون الوردي) هَ تَقِيمٍ سْ طٍّ مُ ا فِي خَ تِهَ كَ رَ نَةً بِحَ ارَ قَ ولَ مَ أَطْ

؟  ئَةٌ اطِ ةُ أَمْ خَ يْحَ حِ صَ

ةٍ؟ عَ رْ لَ بِسُ تَارُ لِتَصِ ا تَخْ اذَ ةٍ ،مَ يدَ   بَعِ رَ ةٍ أُخْ ينَ دِ ينتِكَ إِلَى مَ دِ فرَ مِنْ مَ يدُ السَّ رِ ۸   تُ

ةُ ارَ يَّ             أ- السَّ

ةُ اجَ رَّ            ب- الدَّ

ةُ ائِرَ            جـ- الطَّ

امِِ دَ قْ ى األَ لَ يَ عَ شْ            د- المَ



        

48 ا�ِسع ِل التَّ ُمراَجَعُة اْلَف�سْ

ِفي  ِث  اْلُمَثلَّ َمْوِقَع  َيِصُف  َيِلي  ا  ِممَّ أيٌّ    ٩

الشكل َأْدَناُه؟

ُث َيَقُع َأْسَفَل اْلُمَربَِّع. أ- اْلُمَثلَّ

ُث َيَقُع َأْعَلى اْلُمَربَِّع. ب- اْلُمَثلَّ

ُث َيَقُع َعْن َيِميِن اْلُمَربَِّع. جـ- اْلُمَثلَّ

ُث َيَقُع َعْن َيَساِر اْلُمَربَِّع. د- اْلُمَثلَّ

اْلَكِلَمَتْيــِن ِمَن  ُكــلٌّ  َتِصُف  َمـــاَذا    ١٠

)َيِميَن، َيَسـاَر(؟

رَعُة السُّ أ- 

الَمْوِقُع ب- 

جـ- االْحتَِكاُك

الَوْزُن د- 

١١  انظر إلى الشكل أدناه:

أِصُف: َمْوِقَع الُكَرِة بَِأْرَبِع ُطُرٍق ُمْخَتِلَفة.



        

��ِصع49 ِل التَّ ُمراَجَعُة اْلَف�صْ

َأْسَتْنتُِج. َماَذا َيْحُدُث إِذا َضَغَط اْلَوَلُد َعَلى َفَراِمِل    ١٣
اَجِة؟ لَِماَذا؟ رَّ الدَّ

ُك اأَلْشَياَء؟ َكْيَف ُنَحرِّ   ١٤

وَرِة. ٍج ِفي الصُّ َأْسَتْخِدُم َكِلَماٍت ُمَناِسَبًة أَلِصَف َمْوِقَع ُكلِّ ُمَهرِّ   ١٢



50 ُل الع��ِصُر الَف�صْ

�َقُة؟   َم� الطَّ

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

ُل ْر�ُس االأَوَّ الدَّ
�َقَة َواحَلَراَرَة؟  َكْيَف َن�ْصَتْخِدُم الطَّ

�يِِن ْر�ُس الثَّ الدَّ
ْوِء يف  وِت وال�صَّ ُة كلٍّ ِمَن ال�صَّ يَّ َم� اأََهمِّ

َحَي�ِتَن�؟

ُل الع��ِصُر اْلَف�صْ

ـ�َقـــــُة ـ�َقـــــُةالطَّ الطَّ



ُل الت��ِصُع5١ َاْلَف�صْ

الَحَراَرُة
َيْجَعُل  اَقِة  الطَّ َأْشَكاِل  ِمْن  َشْكٌل 

اأَلْشَياَء َداِفَئًة.

ْوُء الضَّ
ُنَنا  ُيَمكِّ اَقِة  الطَّ َأْشَكاِل  ِمْن  َشْكٌل 

ْؤَيِة. ِمَن الرُّ

ْوُت الصَّ
َيْحُدُث  اَقِة  الطَّ أْشَكاِل  ِمْن  َشْكٌل 

ِعْنَدما َيْهَتزُّ َشْيٌء.

االْهتَِزاُز
َوإِلى  األََماِم  إِلى  َسِريَعٌة  َحَرَكٌة 

اْلَخْلِف.

ِة   ُمْفَرَداُت الِفْكَرِة الَع�مَّ



ُل ْر�ُس األأَوَّ الدَّ

52 ْهِيَئُة التَّ

اَقُة َواْلَحَراَرُة اَقُة َواْلَحَراَرُةالطَّ الطَّ

ٍة. َماَذا َتْفَعُل  ْمِس بُِطُرٍق ِعدَّ َيْسَتِفيُد اإلْنَساُن ِمْن َطاَقِة الشَّ
ْطَبِة؟ ْمِس لِْلَمالبِِس الرَّ َحراَرُة الشَّ

www.ien.edu.sa
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اال�ْشِتْك�َشاُف53

اأْحَتاُج اإِلى: ُر اْلَحَراَرُة اأَلْشَياَء؟ َكْيَف ُتَغيِّ

ْبـِد، َوَبْعَض  َبَقْيِن ِقْطَعـًة ِمَن الزُّ   َأَضـُع ِفـي ُكلٍّ ِمـَن الطَّ
َبَقْيِن  َب َثْلٍج، ُثمَّ َأَضـعُ َأَحَد الطَّ ِع، َوُمَكعَّ ـمْ َأْقـاِم الشَّ

في َمـَكاٍن َداِفـٍئ، واآلَخَر ِفي َمـَكاٍن َباِرٍد.

َبَقْيِن؟ ُع. َماَذا َيْحُدُث لأَِلْشَياِء في ُكلٍّ ِمَن الطَّ  َأَتَوقَّ

َرِت اأَلْشَياُء؟ ُأالِحُظ. َأْنَتِظُر َعْشَر َدَقائَِق. َكْيَف َتَغيَّ  
َر اأَلْشَياَء؟ َأْسَتْنتُِج. َما الَِّذي َغيَّ  

أَْكَثَر اأَ�ْشَتْك�ِشُف  

َأْسَتْقِصي.  َأْنَتِظُر َساَعَتْيِن َأْو َأْكَثَر، ُثمَّ َأْفَحُص اأَلْشَياَء.   

َهْل َتَغيََّرْت؟

ْيِن َطَبَقيِن بِاْستِيِكيَّ

ُزْبٍد

َبْي َثْلٍج ُمَكعَّ

َأْقاِم َشْمٍع

الُخْطَوُة



اَقُة؟ َما الطَّ

َعـاُم الَّـِذي آُكُلـُه ُيْعِطينِـي َطاَقًة ُتَسـاِعُدنِي َعَلى  الطَّ

ِعِب. َواللَّ اْلَعَمـِل 

ُر. اَقُة َتْجَعُل اأَلْشَياَء َتْعَمُل َوَتَتَغيَّ الطَّ

ٌة. اَقِة َأْشَكاٌل ِعدَّ لِلطَّ

ْمَعِة َيْنُتُج َعْنُه  اإِْحِتَراُق ال�صَّ  → 

ٌة. َطاَقٌة َحَراِريَّ

َك. ↑ يَّاراِت ِبالطَّاَقِة ِلَتَتَحرَّ ُد ال�صَّ الِبْنِزيُن ُيَزوِّ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ ال�صُّ
اَقَة َوالَحَراَرَة؟ َكَيَف َن�ْصَتْخِدُم الطَّ

الُمْفَرَداُت
اَقُة الطَّ

الَحَراَرُة

←

←

54 ْف�ِصرُُّي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



اُء الَم�َصاِبيُح ِبَطاَقِة الَكْهَرَباِء. ↑ ُت�صَ َياِح  ُل َطاَقَة الرِّ ــُة ُتَحوِّ الَمــَراِوُح الَهَواِئيَّ  ↑

ــٍة، َوِلَذا َتــمَّ اْخِتَياُر  اإَلــى َطاَقــٍة َكْهَرَباِئيَّ
ِنُيــوم  َمْوِقــِع َمِديَنــِة الُم�ْصــَتْقَبِل 

ياِح. ٍة ِبالرِّ »NEOM« ِفي ِمْنَطَقٍة َغِنيَّ

ْوُت َواْلَكْهَرَباُء َبْعُض  ْوُء َوالصَّ الَحراَرُة َوالضَّ

اَقِة  َأَنا َأْسَتِفيُد ِمْن َأْشَكاِل الطَّ اَقِة.  َأْشَكاِل الطَّ

ِة. الُمْخَتِلَفِة ِفي َحَياتِي الَيْوِميَّ

اَقِة؟ ِمْن َأْيَن َأْحُصُل َعلى الطَّ  

ْمِس  َأْسَتْخِدُم َطاَقَة الشَّ
أَلِزيَد ِمَن اْنتَِفاِخ الَباُلوِن.

اقت�ص�د مزدهر

4 2 3 زي�دة م�ص�همة م�ص�در الط�قة المتجددة 
في  مزيج الط�قة.

:2030

ْف�ِصرُُّي55 ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



َما اْلَحَراَرُة؟

ُن اأَلْشَياَء.  الَحَراَرُة طاَقٌة  ُتَسخِّ

َنْحُصُل َعَلى اْلَحَراَرِة ِمَن اْحتَِراِقِ َأْشَياَء، 

َيْسَتْخِدُم  َواْلَغاُز.  ْفُط  َوالنَّ اْلَخَشُب  ِمْنَها 

َعِديَدٍة،  َمَجااَلٍت  ِفي  اَقَة  الطَّ َهِذِه  النَّاُس 

ِمْنَها َتْدِفَئُة ُبُيوتِِهْم.

ُة راِريَّ الّط�َقُة احْلَ

َماذا َيْنُتُج َعِن اْحتِراِقِ اْلَخَشِب؟
وَرة اأَْقَراأُ ال�صُّ

ِة َعلَى األأَْر�ِس  اَقِة اْلَحَراِريَّ ُمْعَظُم الطَّ   ↑

ْم�ِس. َتاأِْتي ِمَن ال�صَّ

56 ْف�ِصرُُّي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



ْقِومُي57 التَّ

َعاِم. َيْسَتْخِدُم النَّاُس اْلَحَراَرَة لَِطْبِخ الطَّ

اْحتِكاُك اأَلْشَياِء َمْصَدٌر  آَخُر لِْلَحَراَرِة. ُيَمِكُننِي 

االْحتَِكاِك  َعْن  اتَِجِة  النَّ بِاْلَحَراَرِة  َأْشُعَر  َأْن 

ِعْنَدَما َأُحكُّ َيَديَّ إْحَداُهَما بِاأُلْخَرى.

َما الَحَراَرُة؟ َرِة اإَِلى   ُل ُحُبوَب الذُّ اْلَحَراَرُة ُتَحوِّ  ↑

ف�َصاٍر َمْنُفو�ٍس.

اْحِتَكاُك اْلَيَدْيِن اإْحَداُهَما ِباألأُْخَرى ←    

ُيْنِتُج َحَراَرًة.

َعًة لِْلُحُصوِل َعَلى اْلَحَراَرِة. أْذُكْر ُطُرًقا ُمَتَنوِّ   -1
اَقَة َوالَحَراَرَة؟  . َكْيَف َنْسَتْخِدُم الطَّ َؤاُل اأَلَساِسيُّ 2-  السُّ

َكْيَف َأْسَتْخِدُم اْلَحَراَرَة في َبْيتِي؟



اِني ْر�ُس الثَّ الدَّ

58 ْهِيَئُة التَّ

َجاِج؟ ْوُء َعْبَر الزُّ َماذا َيْحُدُث ِعْنَدما َيُمرُّ الضَّ

ْوُت  ْوُء َوال�صَّ ْوُت ال�صَّ ْوُء َوال�صَّ ال�صَّ
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اال�ْشِتْك�َشاُف59

اأْحتاُج اإِلى:

ٍع َوَرِقٍ ُمَشمَّ

َوَرِق َتْغليٍف باِلْستِيِكيٍّ

ْوُء َعْبَرَها ؟ َما اْلَموادُّ الَّتي َيُمرُّ الضَّ

. َهْل َأَرى  ُأالِحُظ. َأْنُظُر ِمْن ِخالِل اأُلْنبُوِب اْلَكْرُتونِيِّ  
ْوَء ِمْن ِخاَللِِه؟ الضَّ

َأَرى  َهْل  اأَلُلوِمْنيُوِم.  بَِوَرِقِ  اأُلْنُبوِب  َطَرَف  ي  ُأَغطِّ  
ْوَء اآلَن؟ الضَّ

ْجِرَبَة بِاْســتِْخَداِم اْلَوَرِقِ  ُل اْلَبَياَناِت. ُأِعيــُد التَّ ُأَســجِّ  
 . يِّ ْغِليِف الباِلْستِيِكِ ِع، ُثمَّ باْســِتْخَداِم َوَرِق التَّ الُمَشمَّ

ْوِء في ُكلِّ َحالٍة؟ َهْل َأْسَتِطيُع ُرْؤَيَة  الضَّ

ــْوُء َعْبــَر  ــاَذا َيُمــرُّ الضَّ َأْســَتْنتُِج. لَِمََ  
ــا؟ ــَر َغْيِرَه ــرُّ َعْب ــوادِّ َواََل َيُم ــِض اْلَم َبْع

أَْكَثَر اأَ�ْشَتْك�ِشُف  

ْوِء بالُمروِر  ُع. َما اْلَموادُّ اأُلْخَرى الَّتي َتْسَمُح للضَّ َأَتَوقَّ  

ُب َذلَِك. ِمْن ِخاللِها؟  ُأَجرِّ

ُأْنُبوٍب َكْرُتونِيٍّ

َوَرِقِ َألُوِمْنيوم

َاْلُخْطَوُة

َمّطاٍطٍ



ْوُء؟ َما الضَّ

ُنَنـا ِمـْن ُرْؤَيـِة اأَلْشـَياِء. َبْعُض  ـْوُء َطاَقـٌة ُتَمكِّ الضَّ

ُمْخَتِلَفـٍة  يَّـاٍت  لَِكمِّ َتْسـَمُح  الُمْخَتِلَفـِة  اأَلْجَسـاِم 

ـْوِء بالُمـُروِر َعْبَرَهـا. َوَبْعُضهـا اآلَخُر ال  ِمـَن الضَّ

ـْوِء بِاْلُمـُروِر. َيْسـَمُح للضَّ

َهذا ما َيراُه اْلَوَلُد َوُهَو   

ْوُب  اْلَعْيَنْيِن. َمْع�صُ

وؤَْيُة ْوُء َوالرُّ ال�صَّ

َهذا ما َيراُه اْلَوَلُد    

اَرًة  َنظَّ أَلِب�ٌس  َوُهَو 

ْم�ِصيًَّة. �َصَ

وؤَاُل االأَ�َص��ِصيُّ ال�صُّ
ــْوِء ِفــي  ــْوِت َوال�صَّ ــُة كلٌّ ِمــَن ال�صَّ َمــا اأََهَميَّ

َحَياِتَنا؟

الُمْفَرَداُت
ْوُء ال�صَّ
ْوُت ال�صَّ

اأِلْهِتزاُز

←

←

60 ْف�ِصرُُّي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



َهذا ما َيَراُه اْلَوَلُد َوُهو    

اَفًة. اَرًة �َصفَّ أَلِب�ٌس َنظَّ

ؤَيُة في ُكلِّ َحاَلٍة؟ لِماذا َتْخَتِلُف الرُّ

وَرَة اأَْقَراأُ ال�صُّ

ْوَء  ؛ألأَنَّ ال�صَّ ↑ ِلَهِذِه الِبْنِت ِظلٌّ

أل َيُمرُّ ِمْن ِخاًلِل ِج�ْصِمَها.

ُن لِي  َيَتَكوَّ . لِذا  ُن ِظلٌّ َيَتَكوَّ ْوُء  ِعْنَدما ُيْحَجُب الضَّ

ْوَء. ِظلٌّ َعَلى اأَلْرِض؛ أَلنَّ ِجْسِمي َيْحُجُب الضَّ

ْوِء بِاْلُمُروِر    َأْذُكُر َأْشَياَء ال َتْسَمُح لِلضَّ
ا. َعْبَرَهَ

ْف�ِصرُُّي6١ ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



اْلِمْرآِة.  ُه َضْوًءا إِلى  ُأَوجِّ
ُل ما َأراُه. َوُأَسجِّ

ْوِء؟ ما َمَصاِدُر الضَّ

ْمِس. ْرِض َيْأتِي ِمَن الشَّ ْوِء َعَلى اأَلَ ُمْعَظُم الضَّ

ُجوُم َأْيًضا ُتِضيُء. النُّ

َعَها اإِلْنَساُن، ِمْنها َمَصابِيُح  ْوِء َصنَّ ُهَناَك َمَصاِدُر ُأْخَرى لِلضَّ

َواِرِع. ُة، َوَمَصابِيُح الشَّ اْلَمَناِزِل، َواْلَمَصابِيُح الَيَدِويَّ

ْيِء َيْنَعِكُس َعْنُه إِلى َأْعُينِنا َفَنَراُه.  ْوُء َعَلى الشَّ ِعْنَدَما َيْسُقُط الضَّ

ْوِء؟ ُة الضَّ يَّ َما َأَهمِّ  

َواِجَباِتي  لُروؤَْيِة  ْوِء  ال�صَّ اإَِلى  اأَْحَتاُج   ↓

الَمْنِزِليَِّة.

اإ�َصاَءُة ال�َصَواِرِع ُت�َصاِعُدِني علَى   ↓

وؤَْيِة  ِفي اللَّْيِل. الرُّ

6٢ ْف�ِصرُُّي ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



ْوُت؟ َما الصَّ

ْوَت،  اَقِة. َنْحُن ال َنْسَتِطيُع َأْن َنَرى الصَّ ْوُت َشْكٌل  آَخُر ِمْن َأْشَكاِل الطَّ الصَّ

ْوُت ِعْنَدَما َيْهَتزُّ َشْيٌء َما . ولِكْن ُيْمِكُن أن َنْسَمَعُه. َيْحُدُث الصَّ

ْيُء َعْن  ُف الشَّ االْهتِزاُز َيْعنِي اْلَحَرَكَة إِلى اأَلَماِم َوإَِلى اْلَخْلِف. ِعْنَدما َيَتَوقَّ

ُف َأْيًضا. ْوَت َيَتوقَّ االْهتِزاِز َفإِنَّ الصَّ

نَّاَنُة  ْوَكُة الرَّ ِدُر ال�صَّ ُت�صْ  →

ْوًتا اإَذا َطَرْقُتَها.   �صَ

ُة ِفي َحْنَجَرتِي. ْوتِيَّ ُم َتْهَتزُّ اأَلْوَتاُر الصَّ ِعْنَدما َأتَكلَّ

ْف�ِصرُُّي63 ْرُح َوالتَّ ال�صَّ



64 ْقِويـُم التَّ

نِي َعَلى اأَلْشَياِء؛ اًتا ُمْخَتِلَفًة. َوَهِذِه اأَلْصَواُت َتُدلُّ  ُتْصِدُر اأَلْشَياُء اْلُمْخَتِلَفُة َأْصَوَ

منبه  َأْو  اْلَحِريِقِ  إِْنَذاِر  َوَصْوُت  َأْسَتْيِقَظ.  لَِكْي  ُهنِي  ُيَنبِّ اَعِة  السَّ ِه  ُمَنبِّ َفَصْوُت 

ُرني ِمْن الَخَطِر. اَرِة ُيَحذِّ يَّ السَّ

َكْيَف ُتَساِعُدنِي اأَلْصَواُت َعَلى َأْن َأُكوَن آِمًنا؟  

تِي َقْد َأْسَمُعها ُهَنا؟ اُت الَّ َما اأَلْصَوَ

وَرَة    اأَْقَراأُ ال�صُّ

واُت املَِدَينِة   اأَ�صْ

ْوُت؟ ُص. َكْيَف َيْصُدُر الصَّ          1-  ُأَلخِّ
ِة. ْوَء في َحَياتِي اْلَيْوِميَّ 2-  َأْكُتُب َأْو َأْرُسُم َكْيَف َأْسَتْخِدُم الضَّ

ْوِء ِفـي َحَياتَِنا؟  ْوِت َوالضَّ ُة كلٍّ ِمَن الصَّ يَّ . َما َأَهـمِّ َؤاُل اأَلَسايِِسُّ 3- السُّ

؟ يَّ َوُأُذَنيَّ ـَ َأْبَحُث، َكْيَف ُيْمِكُننِي اْلِعناَيُة بَِعْين

َحُة َحُةَواْل�شِّ   الُعُلوُمالُعُلوُم  َواْل�شِّ



ُع65 َو�صُّ االإْثَراُء والتَّ

ُف َلَن� َكْيَف َنَرى االأَْج�َص�َم  احَل�َصُن ْبُن الَهْيَثِم َي�صِ

َأْثبَــَت العالــُم العربيُّ الُمْســِلُم 

ْوَء َيِسيُر  الَحَسُن بُن الَهْيَثِم أنَّ الضَّ

َح  َوضَّ َكَما  ُمْسَتِقيَمٍة،  ُخُطوٍط  ِفي 

ْؤَيــِة بَِطِريَقٍة  َكْيِفيَّــَة ُحــُدوِث الرُّ

َح بَِتْفِســيِرِه َهَذا  ِعْلِميَّةٍ، َوَقْد َصحَّ

ابِقيَِن.  اْعتَِقاَداِت الُعَلَماِء السَّ

َنْقِل  َنَجَح ِفي  َمْن  َل  َأوَّ َوَكاَن   

ُصوَرٍة ِمَن الَخاِرِج إَِلى َشاَشٍة 

ٍة، َكَما ِفي الَكاِميَرا الُمْظِلَمِة  َداِخِليَّ

ِة )ُقمرة(، َفَأْصَبَحْت َكاِميَرا. التِي اْشَتقَّ الَغْرُب اْسَمَها ِمَن الَكِلَمِة الَعَربِيَّ

ِن  تِيَجُة. َما الَعالَقُة َبْيَن َتَكوُّ َبُب والنَّ السَّ
يَمٍة؟ ْوِء في ُخُطوٍط ُمْسَتِقِ لِّ وَسْيِر الضَّ الظِّ



ُأْكِمُل ُكلَّ ُجْمَلٍة بِاْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة:

ُر. .......................... َتْجعُل األْشَياَء َتْعَمُل  َوَتَتَغيَّ  -2

ْيُء. ْوُت ِعْنَدما ................................ الشَّ َيْصُدُر الصَّ  -1

ِعْنَد اْحتَِكاِك اْلَيَدْيِن إْحَداُهما باأُلْخَرى َفإِنَّنا   -3 

َنْشُعُر بـ .............................
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   الَحَراَرِة

اَقُة الطَّ

َيْهَتزُّ

2 



        

٦٧        

الِيَةِ:   ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أُجِ
ةِ؟ افِرَ ةً مِنَ الصَّ لِفَ تَ خْ ا مُ اتً وَ رَ أَصْ دِ نُ أَنْ أُصْ كِ مْ يْفَ يُ كَ  -٤

: يْنِ تَ الِيَ يْنِ التَّ تَ ورَ ةِ في الصُّ اقَ الِ الطَّ كَ نْ أَشْ مُ عَ لَّ . أَتَكَ تِجُ نْ تَ أَسْ  -٥

ةِ؟ ارَ رَ ى الْحَ لَ لُ عَ صُ يْنَ نَحْ . مِنْ أَ صُ لَخِّ أُ  -٦

؟ لُّ نُ الظِّ وَّ تَكَ يَفَ يَ كَ  -٧

؟ ةُ اقَ ا الطَّ مَ  -٨

٥٥

٧
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َنِة اأَلَدَواُت َغْيُر اْلُمَقنَّ

ْلَبِة.  ُيْمِكُننِي اْستِْخَداُم َأْشَياَء لِقَياِس ُطوِل َبْعِض األَْشَياِء الصُّ
َها.  َأَضُع اأَلْشَياَء في َصفٍّ َواحٍد، ُثمَّ َأُعدُّ
ْكِل َوالِقَياِس. َأْسَتْخِدُم َأْشَياَء َلَها َنْفُس الشَّ

ْلُك ُطوُلُه َثماِنَيُة َم�صاِبَك. ↑ َهَذا ال�صِّ

ْلُك ُطوُلُه �ِصْبَراِن. ↑ َهذا ال�صِّ

ي، َوُأبيُِّن َكْيَف َفَعْلُت َذلَِك؟   َأِقيُس ُطوَل َشْيٍء ُصْلٍب ِفي َصفِّ

ُب ُأَجرِّ

ال�صبر ال�صبر
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َنُة اأَلَدَواُت اْلُمَقنَّ

ْلَبِة.  ُيْمِكُنني َأْيًضا اْستِْخَداُم اْلِمْسَطَرِة لِقَياِس ُطوِل َبْعِض األَْشَياِء الصُّ
ْنتِِمْتَر. ى السَّ َأْسَتِطيُع أْن َأِقيَس بَِوْحَدٍة ُتَسمَّ

ّياَرِة، ُثمَّ َأِجُد ُطوَلَها الَحِقيِقيَّ بِاْستِْخَداِم الِمْسَطرِة. ُر ُطوَل َهِذِه السَّ ُأَقدِّ

ُب ُأَجرِّ

ْعَبِة 8 �َصْنِتِمْتَراٍت. َوُتْكَتُب 8 �صم. →  ُطوُل َهِذِه اللُّ

َسْنتِمْتراٌت
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الَحْجُم 
بِاْستِْخـَداِم  ائِـِل  السَّ َحْجِم  ِقـَيـاُس  ُيـْمِكـُن 

َجٍة.   َكـْأٍس ُمَدرَّ

َتْمأُل  الَّتي  ائِـِل  السَّ ـُة  يَّ َكمِّ ُهـَو  ائِـِل  السَّ َحْجُم 

ـًنا. َحيِّـًزا ُمَعيَّ

الُكْتَلُة
َتْيِن. ُيْمِكُن ِقَياُس اْلُكْتَلِة بِاْستِْخَداِم ِمْيَزاٍن ِذي ِكفَّ

↑ َتْحَتوي َهذِه  اْلَكاأْ�ُس اْلُمَدرَّجُة َعلى 
اِئِل. ِمْقداِر  ُكوٍب ِمَن ال�صَّ

تِي َتْحِمـُل اْلُكْتَلَة  ـُة اْلِميـَزاِن الَّ ِكـفَّ
ْكَبَر َتْهبُِط إِلى َأْسَفَل. اأْلَ

ــُق ِمــْن اأَنَّ  َتَحقَّ َتْيــِن اأَ قبــل اأن اأَ�ْصــَتْخِدُم اْلِميــَزاَن ُذو الِكفَّ  ↑
ْهَم ُي�ِصيُر اإِلى َخطِّ اْلَو�َصِط. ال�صَّ

ُهَما ُكْتَلُتُه َأْكَبُر؟  يَزاِن. َأيُّ َتْي اْلِمِ َأَضُع َشْيَئْيِن َعَلى ِكفَّ
ُب ُأَجرِّ
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َمُن الزَّ
اَعِة.    َمِن بِاْستِْخَداِم السَّ ُيْمِكُن ِقَياُس الزَّ

َوانِي.  َقائِِق َوالثَّ اَعاِت َوالدَّ َمَن بِالسَّ اَعُة َتِقيُس الزَّ السَّ
وَن َدِقيَقًة. اَعِة ِستُّ ِفي السَّ

َدَرَجُة الَحَراَرِة
ُيْمِكـُن ِقـَيـاُس َدَرَجِة اْلَحَراَرِة بِاْستِْخَداِم ِمْقَياِس 

اْلَحراَرِة.
َرَجاِت. ى الدَّ ِمْقَياُس اْلَحَرارِة َيِقيُس بَِوَحَداٍت ُتَسمَّ

ٌة َدَرَجٌة ِمَئِويَّ

َدَرَجُة اْلَحراَرِة ٣0 
ًة َدَرَجًة ِمَئِويَّ

أْسَتْخِدُم ِمْقَياَس َحَراَرٍة أَلِجَد َدَرَجَة اْلَحَراَرِة َخاِرَج اْلَمْنِزِل.
ُب ُأَجرِّ

اَعاِتَبْيَن ُكلِّ َرْقَمْيِن َخْمُس َدقائَِق َعْقَرُب السَّ

قائِِق َعْقَرُب الدَّ

َعْقَرُب الثَّواني
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الَحاُسوُب
َعَلى  ُيساِعُدني  ِجهاٌز  الَحاُسوُب 

اْلُحُصوِل َعلى اْلَمْعُلوَماِت.
ُيْمِكُنني اْستِْخَداُم اإِلْنَتْرنِت لِلتَّواُصِل 

َمَع اْلعاَلِم.

َرُة الَعَدَسُة اْلُمَكبِّ
ُتَساِعُدنِي  ُأْخَرى  َأداٌة  َرُة  اْلُمَكبِّ الَعَدَسُة 

َعَلى اْلُحُصوِل َعلى اْلَمْعُلوَماِت.
َتْبُدو  اأَلْشَياَء  َتْجَعُل  َرُة  اْلُمَكبِّ الَعَدَسُة 

َأْكَبَر.

اَشُة الشَّ
 ُصْنُدوُق الَحاُسوِب   

َلْوَحُة اْلَمفاتِيِح
الَفْأَرُة                                                   

َرًة لُِرْؤَيِة َشْيٍء َما، ُثمَّ َأْرُسُم َما َأَراُه. َأْسَتْخِدُم َعَدَسًة ُمَكبِّ
ُب ُأَجرِّ



َطَلحاُت الُم�صْ

74 َطَلحاُت الـُم�صْ

ٌة  ُتْبِطُئ َحَرَكَة اأَلْشَياِء. إَذا اِزْداد االِْحتَِكاَك َبْيَن َكْعِب الِحَذاِء  االْحِتَكاُك: ُقوَّ
ِذي الَعَجاََلِت َوَبْيَن اأَلْرِض َفإِنَّ االْحتَِكاَك َسْوَف ُيـوِقفُنِي بشكل أسرع.

ْيُء إِلى اأَلَماِم َوإَِلى اْلَخْلِف. االْهِتَزاُز: َحَرَكُة الشَّ

ٌة َتْسَحُب اأَلْشَياَء ِفي اتَِّجاِه اأَلْرِض. َتْمَنُعنا  الجاِذِبيَُّة: ُقوَّ
ِقيَن في اْلَهواِء.  ُة ِمَن اْلَبقاِء ُمَعلَّ اْلَجاِذبِيَّ

ُن اأَلْشَياَء. الَحَراَرُة:َطاَقٌة  ُتَسخِّ

ْيِء. ُر َمْوِقِع الشَّ الَحَرَكُة: َتَغيُّ

ْيِف،  َوَيُكوُن اْلَجوُّ ُمْعَتِداًل. الَخِريُف: َيأتِي َبْعُد الصَّ

ْيِء َأْو ُبُروَدتِِه.  َدَرَجُة اْلَحَراَرِة: ِمْقَداُر ُسُخوَنِة الشَّ
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َياِح ُد اتَِّجاَه الرِّ اَرُة الِرَي�ِح: ُتَحدِّ َدوَّ

َتاِء ،َوَيُكوُن اْلَجوُّ َداِفئًا. ِبيُع:  َيأتِي َبْعُد الشَّ الرَّ

ْيَء ِفي اتَِّجاِهي.  ُك الشَّ ٌة  ُتَحرِّ ْحُب: ُقوَّ ال�صَّ

ْرَعُة: َوْصُف َحَرَكِة الِجْسِم َسِريَعٌة َأْم َبِطيَئٌة. ال�صُّ

َت�ُء:  َيأتِي َبْعُد الَخِريِف ، َوَيُكوُن اْلَجوُّ َباِردًا. ال�صَّ

اَقِة َيْحُدُث ِعْنَدَما َيْهَتزُّ َشْيٌء. ْوُت: َشْكٌل ِمْن أْشَكاِل الطَّ ال�صَّ

بِيِع، َوَيُكوُن اْلَجوُّ َحارًا. ْيِف: َيأتِي َبْعُد  الرَّ ال�صَّ

ْؤَيِة.  ُنَنا ِمَن الرُّ ْوُء: َطاَقٌة ُتَمكِّ ال�صَّ



   

٧٦    

 . كُ رَّ تَحَ ، أَوْ تَ لُ مَ ا تَعْ هَ لُ عَ يَاءَ وتَجْ شْ يِّرُ األَ غَ  تُ   

. مِ يَوْ اللَ الْ واءِ خِ الْهَ اءِ وَ مَ ةُ السَّ الَ  حَ   

نَةِ. ولٍ فِي السَّ صُ ةُ فُ بَعَ نَاكَ أَرْ هُ ، وَ نَةِ ءٌ مِنَ السَّ زْ  جُ   

. ءَ يْ كُ الْشَ رِّ ي يُحَ ع الَّذِ فْ بُ أَوِ الدَّ حْ يَ السَّ  هِ   
  

  

ةَ  رَ لَدُ الْكُ عُ الْوَ فَ نِّي. يَدْ ا عَ يدً يَاءَ بَعِ شْ كُ األَ رِّ ةٌ  تُحَ وَّ  قُ      
ا. يِهَ مْ نْدَ رَ عِ

انَيْن. كَ ينِ أَوْ مَ مَ سْ دِ بَيْنَ جِ عْ ارُ البُ دَ قْ  مِ    

ارةِ. رَ ةَ الْحَ جَ رَ  يَقِيسُ دَ       

. رِ طَ ةُ الْمَ يَّ مِّ  َ يَقِيسُ كَ       

. رَ ءٍ آخَ يْ ةِ إِلَى شَ بَ ءِ بِالنِّسْ يْ ودِ الشَّ جُ انُ وُ كَ  مَ    
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