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ُيَتوقـّـُع مــن طلبــة الّصــف الخامــس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل 

مــع اأنشــتطها اأن يكونــوا قادريــن توظيــف اأنــواع المــواد وخصائصهــا ومصــادر الطاقــة فــي 

حياتهــم مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي: 

التمييز بين التغيّرات الطّبيعيّة )الفيزيائيّة( والكيميائيّة للمواد عملياً.. 1

اســتنتاج اأشــكال متنوعــة مــن الطّاقــة )الّضوئيـّـة، الحراريـّـة، الّصوتيّــة، الكهربائيّــة،  الميكانيكيـّـة . 2

)الحركــة والوضــع( عملياً.

 تَوضيح َتَحوّل�ت الطّاقة في بعض ال�أجهزة وال�أدوات عملياً.. 3

الصــور . 4 مــن خــلال  الُمَتَجــّددة(  غيــر  )الُمَتَجــّددة،  الطّاقــة  اأنــواع مصــادر  بيــن  التّمييــز 

لرســومات. وا

ادّلرس األول: اتلغريات الفزييائية والكيميائية
ادّلرس اثلاين: الطاقة وأشاكهلا

ادّلرس اثلالث: حتوالت الطاقة
ادلرس الرابع: الطاقة وابليئة

4
11
18
21

الوحدة المتمازجة )٢(:

المحتويات
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نشاط )١(: حالات الماّدة

رس األول رات الفيزيائّية والكيميائّيةالدَّ التغيُّ

1. اأحِضُر مكّعباً من الجليد َمعروٌف حجُمُه واأتفحصه. ما حالته؟

._______________________________________________
2. اأضُع مكّعب الجليد في كاأْس زجاجيّة ُمدرّجة. 

هل تغيّر شكله؟ ___________هل تغيّر حجمه؟ ____________.                               
3. اأضُع الكاأْس الزجاجية مع الجليد على اللّهب واأتركها فترة من الزّمن. 

ما حالة الجليد بعد التسخين؟__________ ما حجمه؟________.
4. اأنقُل الماء النّاتج اإِلى مخبار ُمدرّج. 

هل تغيّر شكل الماء؟ __________ هل تغيّر حجمه؟ _________.
5. اأعيُد الماء اإِلى الكاأْس واأسخُن من جديد فترة من الزّمن. ما حالة 

الماء الجديدة؟____________________________________.
6. هل يمكن اإِعادة بخار الماء اإِلى جليد؟ كيف؟

_______________________________________________

_______________________________________________

._______________________________________________

كاأس ُمدرّجة

مخبار ُمدرّج

7. اأنفُخ بالوناً لَملِئه بالهواء، ما الّشكل الذي اتخذه الهواء؟

 ._______________________________________________________________

8. هل يمكن تغيير شكل وحجم البالون ؟ كيف؟

._______________________________________________________________
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الخصائص
ة حالة المادَّ

كل الشَّ

غازيَّةسائلةصلبة

الحجم

9. اأْكِمُل الجدول ال�آتي:

* هيّا نخرج معاً اإلى ملعب المدرسة. 
1. اأَشــّكل مــع زملائــي فــي المجموعــة صفوفــاً متوازية 
ومرتبــة ويقــوم كل منّــا بمــّد يديــه ووضعهمــا علــى 
كتــف زميلــه مــع محاولــة القفــز فــي المــكان نفســه.
2. هل يمكن سحب اأحد الطّلبة بسهولة؟ لماذا؟ 

___________________________________

.__________________________________
ــف بشــكل عشــوائي  ــن بعــض ونق ــد ع ــا نتباع 3.هي
ونقــوم بتشــبيك ال�أيــدي ومحاولــة القفــز فــي المــكان.

4. هل يمكن سحب اأحد الطّلبة بسهولة؟ لماذا؟

___________________________________

 .__________________________________
5. اأطلــُب مــن زملائــي فــك ال�أيــدي والتباعــد والقفــز 

بُحريـّـة فــي ال�تجاهــات جميعهــا. 

صلب

سائل

غاز

6. هل يمكن خروج اأحد الطّلبة من الملعب بسهولة؟ لماذا؟
 ._______________________________________________________________

7. هل بقي الطّلبة اأنفسهم في الحال�ت الثّلاث اأم تغيّروا؟ لماذا؟

 ._______________________________________________________________
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لَبةالحالة الّسائلةالحالة الغازيَّة الحالة الصُّ

َمعجون

واأقل  متقاربة  فهي  الّسيولة  حالة  في  اأّما  ومتراّصة،  متماسكة  الّصلابة  حالة  في  الماّدة  دقائق 
تماسكاً، وفي الحالّة الغازيّة متباعدة وتماسكها ضعيف جداً.

- اأرسُم دقائق الماّدة في الحالة الصلبة والحالة الّسائلة والحالة الغازية:

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

- اأحِضُر قطعة من المعجون، اأصنُع منها اأشكال� ُمختلفة.                       
1. هل يمكن اإِعادة قطعة المعجون اإِلى شكلها ال�أصلي؟ اأجرب.

2. ما التغيّرات التي حدثت على المعجون؟
 .________________________________________

3. اأحِضُر قطعة من الّسكر، ما لونها؟
 .________________________________________

ما طعمها؟
 .________________________________________

4. اأطَحُن قطعة الّسكر، ما لونها؟
 .________________________________________

ما طعمها؟
 .________________________________________

نشاط )٢(: األَعُب َمَع الَمعجون

ُسكَّر
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ميزان اإلكترونيلهب بنسنملحماءكاأس

5. ما التغيّرات التي حدثت على قطعة السكر؟
._______________________________________________________________

6. هل حافظ كل من المعجون والسكر على خصائص ُمكوّناتهما؟
._______________________________________________________________

شكل كل من المعجون والّسكر )تغيّر/ لم يتغيّر(.________________________.
خصائص ُمــكــوّنــات كــل مــن الــمــعــجــون والــّســكــر مــثــل اللّون، الّرائحة، الطّعم

)تغيّرت/ لم تتغيّر(. ________________________.

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

1. اأقيُس كتلة كاأْس فارغة ثم اأضع فيه كمية من الملح واأقيُس كتلتها مرة اأخرى. 

- كتلة الكاأْس الــفــارغـة = ________________________.

- كتلة الكاأْس مع الملح = ________________________.

- اأحِسُب كتلة الملح فقط ____________________________________________.
2. اأضيُف ماًء حتى منتصف الكاأْس، واأحرُكه جيدا، ماذا األ�حظ؟

________________________________________________________________

 ._____________________________________________________________

نشاط )3(: ذوبان الِملح في الماء

* اأحِضُر بمساعدة ُمعلّمي ال�أدوات ال�آتية:
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3. ما نوع المخلوط النّاتج؟

._____________________________________
ل  ُن الكاأْس حتى يتبّخر جميع الماء، اأسجِّ  4. اأَسخِّ

ملاحظاتي؟ _____________________________

._____________________________________
ل ملاحظاتي: 5. اأقيُس كتلة الكاأْس والملح المتبّقي بعد التّسخين، اأسجِّ

.__________________________________________________
6. ما العلاقة بين كتلة الملح قبل اإِضافة الماء اإِلى الكاأْس وبعد تبّخر الماء جميعه؟

._______________________________________________________________
7. براأْيك هل سيحدث تغيّر على طعم الملح قبل تبّخر الماء وبعده؟

._______________________________________________________________

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

الملح بعد ذوبانه في الماء احتفــظ بـ _______________ و_______________ 

و _______________.
* تُسّمى التغيّرات الحادثة في ال�أنشطة الّسابقة تغيّرات فيزيائيّة )طبيعيّة(.

التغيّر  حدوث  عند  ثابتة  تبقى  واأيُّها  تتغيّر  ال�آتية  الّصفات  اأي  ال�أنشطة،  هذه  على  اعتماداً   *
الفيزيائي)الطّبيعي(:

تتغيّر/ل� تتغيّر
اللّونالحالةصفة الماّدة الطَّعمالّشكل الكتلةالحجم

* اأْكُتُب بُِلَغتي تعريفاً للتغيّر الفيزيائي )الطّبيعي(:

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________
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1. اأْحِضُر شريطاً من المغنيسيوم واأتفّحصه من حيث     
    اللّون والّشكل. 

2. اأْشِعُل بمساعدة ُمعلّمي شريط المغنيسيوم، بعد  
    تنظيفه بورق الّصنفرة.

3. اأجمُع الماّدة النّاتجة عن عملية ال�حتراق واأِصفها.

.______________________________________
4. اأقارُِن بين شريط المغنيسيوم قبل الحرق والماّدة النّاتجة بعد الحرق في الجدول ال�آتي:

َقبل الَحرق

َبعد الَحرق

الحالةالّشكلاللّونشريط المغنيسيوم

5. هل الماّدة النّاتجة بعد الحرق ماّدة جديدة تختلف صفاتها عن صفات المغنيسيوم؟ 

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

لها. 6. اأكرر الخطوات السابقة بحرق كمية من الّسكر في جفنة، األ�حظ التغيّرات، واأسجِّ

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

نشاط )4(: حرق المغنيسيوم
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7. ُيسّمى التغيّر الحادث عند حرق كل من المغنيسيوم والّسّكر تغّيرًا كيميائّيًا.لماذا؟

._______________________________________________________________

8. اأْكُتُب بُِلَغتي تعريفاً للتغيّر الكيميائي:

_______________________________________

_______________________________________

.______________________________________

نَتِبه
َ
أ

عنــد اإجــراء التجربــة يجــب لبــس 
اإضافــة  الواقيــة وعــدم  النّظّــارات 

المــاء للّشــريط المشــتعل.

تغيّرات الماّدة* اأكمل الخارطة المفاهيمية ال�آتية:

تغيّرات فيزيائيّة

الحالة والحجم و.............

انصهار الجليد 
وتغير شكل المعجون

و..........

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

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

........ و........ و.......

ماّدة جديدة يختلف تركيبها عن 
تركيب المواد المكوّنة لها

اأنواعها

ينتج عنها

يحدث تغيّر في

مثال

ينتج عنها

يحدث تغيّر في

مثال

تعفن الفواكه

و.......... و..........

مهمة تعليمية:
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ر
ِّ
ك

َ
ف

ُ
أ

اأعمال اأقوم بها خلال يومي تحتاج اإِلى الطّاقة.

رس الثاني ــاقــة وأشــكــالــهــاالدَّ
ّ
الـط

* اأَنّفذ وزملائي بعض التّمارين الرّياضيّة.
اإِنجاز   1. ما الذي ُيَمّكُننا من القيام بالتّمارين الرّياضيّة و

    اأعمالنا اليوميّة؟

 .______________________________________

2. نحتــاج اإِلــى الغــذاء حتــى ننجــز اأعمالنــا اليوميّــة،
    ما اأهميّة ذلك؟ 

 .______________________________________

3. تحتــاج الّســيارة اإِلــى الوقــود حتــى تتحــرك، مــا اأهميّــة 
    ذلك؟ 

.______________________________________

4.مــا العلاقــة بيــن الطّاقــة والعمــل الُمْنَجــز؟

.______________________________________

5. نطلُق على المقدرة على اإِنجاز العمل 

.______________________________________

6. اأْكُتــُب بُِلَغتــي تعريفــاً للطّاقــة:

_______________________________________________________________

._______________________________________________________________

نشاط )١(: الّطاَقة
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مصدر الطّاقة

توليد الطاقة الكهربائية،...جريان الماء

الغرض من استخدامها

* اأتاأمَّل الّصور ال�آتيِة واأْكِمل الَجدَول: 

نشاط )٢(: مصادر الّطاَقة

مالئي:
ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

الّشمس مصدر الطّاقة الرئيس على سطح ال�أرض. 
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* اأتاأمَّل الّشكل ال�آتي واأجيب: 

- اأْكُتُب اأشكال الطّاقة الواردة في الّشكِل اأعلاه:

_______________________________ .2 ____________________________ .1

_______________________________ .4 ____________________________ .3

_______________________________ .6 ____________________________ .5

نشاط )3(: اأشكاُل الّطاَقة
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* اأْكِمل الجدول ال�آتي كما هو موضح في المثال ال�أول:

مصدر الطّاقة: الرّياح

مصدر الطّاقة:

مصدر الطّاقة:

شكل الطّاقة: حركية

شكل الطّاقة:

شكل الطّاقة:

الَغرَض من استخدام الطّاقة:
تحريك الّسفن الّشراعية.

الَغرَض من استخدام الطّاقة:

الَغرَض من استخدام الطّاقة:
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مصدر الطّاقة:

مصدر الطّاقة:

مصدر الطّاقة:

شكل الطّاقة:

شكل الطّاقة:

شكل الطّاقة:

الَغرَض من استخدام الطّاقة:

الَغرَض من استخدام الطّاقة:

الَغرَض من استخدام الطّاقة:



١6

* نحضر ومعلمنا األعاباً زنبركية مختلفة )سيارات، دمى...( األعب بها مع زملائي.

جابة عن هذا التساؤل هيّا ننّفذ النّشاط ال�آتي: - للاإِ
1. اأحضر زنبركاً )نابضاً( وكرة من الفلّين. 

2. اأَثبِّت الزّنبرك على سطح الطّاولة واأّضع الكرة عليه.
3. اأضغط النّابض مع الكرة بيدي ثم اأفلت، كما في الّشكل المجاور.

ل ملاحظاتي:  اأسجِّ
 ._______________________________________________________________

ــر.  4. هــل تمتلــك الكــرة المتحركــة طاقــة؟ اأفسِّ
._______________________________________________________________

5. مــا شــكل الطّاقــة التــي تمتلكهــا الكــرة المتحّركــة؟  
._______________________________________________________________

ــر. 6. هــل يمتلــك النّابــض المضغــوط طاقــة؟ اأفسِّ
.______________________________________________________________ 

7. ما شكل الطّاقة التي يمتلكها النّابض المضغوط؟ 
._______________________________________________________________

نشاط )4(: األَعب مع الّطاَقة

كيف تحركت هذه ال�ألعاب.
ساَءل

َ
ت

َ
أ
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الشكل )2(الشكل )1(

1. تمتلك الكرة في الّشكل 1 طاقة وضع. لماذا؟ 
._______________________________________________________________

2. تمتلك الكرة في الّشكل 2 طاقة حركة. لماذا؟ 
._______________________________________________________________

* اأتاأمَّل الّشكل ال�آتي واأَجرِّب: 

 الطّاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته تُسّمى: ______________________.
 الطّاقة التي يمتلكها الجسم بسبب موضعه تحت تاأْثير قوة معينة تُسّمى:

._________________________________________________________
ر حركة ال�ألعاب الزنبركية.  - في ضوء استنتاجاتك، كيف تُفسِّ

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

المولّدات الكهربائية في 
محطة توليد الكهرباء في غزة

مهمة تعليمية:
* اأتاأمَّل الّصور ال�آتية واأْكُتُب مصدر الكهرباء: 
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* اأْحِضُر وُمعلّمي ُمولّداً كهربائيّاً.

1. اأتفحص وزملائي الُمولّد الكهربائي واأْكُتُب
ُمكوّناته.

.___________________________________

2. األ�حظ المصباح هل هو مضيء؟ لماذا؟

.___________________________________

3. اأبداأ بتدوير الّدول�ب في الُمولّد الكهربائي، ماذا األ�حظ؟

._______________________________________________________________

4. اأستخدم الجرس الكهربائي بدل�ً من المصباح واأكرّر الخطوات الّسابقة.

َتتحوّل الطّاقة في الُمولّد الكهربائي من طاقة _____________  اإِلى طاقة كهربائيّة، ثّم
اإِلى طاقة ___________________.

ن:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

رس الثالث ةالدَّ
َ
اق

ّ
َحّوالت الط

َ
ت

نشاط )١(: الُمَولِّد الَكهربائي

دول�ب

مغناطيس
مصباح

ملفمحور دوران

ل ملاحظاتي: 1. اأْفرُك يديَّ ببعضهما مّدة من الوقت واأسجِّ
_________________________________________

.________________________________________

2. ما مصدر الحرارة التي شعرت بها؟
.________________________________________

نشاط )٢(: َتَحوّلات اأخَرى للّطاَقة
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- اأربط قطعة مطّاط رفيعة بين مسمارين على قطعة من الخشب.

ر. 1. اأحرُِّك قطعة المطّاط من الوسط لتهتز ماذا اأسمع؟ اأفسِّ
_______________________________________

.______________________________________

2. تحوّلت الطّاقة في هذا النّشاط
من الطّاقة _______________________________
اإلى الطّاقة ______________________________.

ن: الطاقة الحركية تتحول اإلى:
َ
ستنتُج أ

َ
أ

اأ.   طاقة ______________ مثل المولّد الكهربائي.  

ب. طاقة ______________ مثل ال�حتكاك.  

جـ. طاقة ______________ مثل الوتر المطّاطي.  

ل َتَحوّل�ت الطّاقة.  * اأتاأمَّل الّشكل ال�آتي واأسجِّ

____________

____________

____________

____________

اقة 
ّ
الط

الكهربائية

مثلمثل

مثلمثل

مهمة تعليمية:

3. تحوّلــت الطّاقــة فــي هــذا النّشــاط

من الطّاقة ________________________ اإلى الطّاقة __________________________.
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* اأتاأمَُّل الّصورة ال�آتية واأناِقش ال�أسئلة مع زملائي:

اأسلاك كهربائيّة

خلايا شمسيّة

1. ما مصدر الطّاقة في الّصورة اأعلاه ؟ ____________________________________.

2. تحوّلت الطّاقة الّضوئية المستمدة من الّشمس في الخليّة الّشمسية اإِلى طاقة _________.

3. تحوّلت الطّاقة الكهربائية النّاتجة عن الخليّة الّشمسية اإلى طاقة _________ في المصباح. 
4. بال�عتماد على ال�أنشطة السابقة، هل اختفت الطّاقة؟ اأم تحوّلت اإِلى شكل اآخر؟

._______________________________________________________________

5. ما راأيك في التحول من ال�عتماد على الطاقة الكهربائية اإلى ال�عتماد على الطاقة الشمسية؟
جابة مع زملائي في المجموعة.     اأناقش ال�إ

نشاط )4(: َتَحوّلات الّطاقة الّضوئّية

الطّاقة َتَتحوّل من  ___________________ اإِلى ______________________.
ن:

َ
ستنتُج أ

َ
أ

اقة:
ّ
مالئي في قانون حفظ الط

ُ
 ز

ُ
ناِقش

ُ
أ

اإنما يمكن تحويلها من شكل اإِلى اآخر". " الطّاقة ل� تفنى ول� تُسَتحَدث و
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فحم حجري

المياه الجارية

محّطة اإنتاج غاز طبيعي

مس الشَّ

محّطة تكرير النِّفط

ياح الرِّ

رس الرابع  والبيئةالدَّ
ُ
اقة

ّ
الط

* اأقراأ النصَّ ال�آتي واأجيب:
الطّاقة التي نستخدمها اليوم والتي تعتمد بشكل ُمفرط على الوقود هي الّسبب الرئيس لتلوّث 

البيئة وتسبّب الضرر للكائنات الحيّة وقابلة للنّفاد.

وبما اأن عدد سّكان العالم في ازدياد مستمر سيزداد الطّلب على الطّاقة اإِذن ل� بد من البحث 
عن مصادر طاقة صديقة للبيئة غير قابلة للنّفاد )متجددة(.

نشاط )١(: اأنواع مصادر الّطاقة
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1. اأْكُتُب مصادر الطّاقة الُمَوّضحة في مجموعة الّصور ال�أولى.
.______________________________________________________________ 

2. َوَصَف النّص الّسابق الوقود باأنه ) قابل للنّفاد(  اأناقُش وزملائي هذا الوصف. 
3. اأْكُتُب بعض اأشكال التّلوث النّاتجة عن الوقود.

.______________________________________________________________ 
4. ما ال�أسباب التي دفعت للبحث عن مصادر طاقة بديلة عن الوقود؟ 

.______________________________________________________________ 
5. َورَد في النص " مصادر طاقة صديقة للبيئة " اأناِقش وزملائي هذه العبارة. 
6. اأْكُتُب مصادر الطّاقة الّصديقة للبيئة الُمَوّضحة في مجموعة الّصور الثّانية.

______________________________________________________________ 
.______________________________________________________________ 

* اأْكُتُب بلغتي تعريفاً لكل من:

الطّاقة الُمَتَجّددة:__________________________________________________
._______________________________________________________________

الطّاقة غير الُمَتَجّددة:_______________________________________________
._______________________________________________________________

اأقارُن في جدول بين الطّاقة الُمَتَجّددة والطّاقة غير الُمَتَجّددة من حيث: القابليّة 
للنّفاد، تلوّث البيئة، مع ذكر مثالين على كل نوع منهما.

خَتِبُر َنفسي
َ
أ

وجُه المقارنة
نوُع الطَّاقة

القابليّة للنّفاد

الطّاقة غير الُمَتَجّددةالطّاقة الُمَتَجّددة

اأمثلة

تلوّث البيئة
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جابة الّصحيحة لكل فقرة من الفقرات الاآتية: الّسؤال الاأّول: اأضع دائرة حول رمز الاإِ

1. ما َتَحوّل�ت الطّاقة في الّشكل المقابل؟

     اأ. من طاقة كيميائيّة اإِلى طاقة ضوئيّة.

     ب.من طاقة ّضوئيّة اإِلى طاقة كيميائيّة.

     جـ. من طاقة كيميائيّة اإِلى طاقة حركيّة.

     د. من طاقة حركيّة اإِلى طاقة ضوئيَّة.

2. اأّي مجموعة من مصادر الطّاقة ال�آتية جميعها مصادر ُمَتَجّددة؟

     اأ. فحم، نفط، غاز طبيعي.                  ب. شمس، نفط، بطارية. 

     جـ. شمس، رياح، مياه جارية.               د. غاز طبيعي، شمس، مياه جارية.

3. ما مصدر الطّاقة ال�أساسي المخرونة في الغذاء ؟

     اأ. ال�أسمدة.          ب. التّربة.           جـ. الّشمس.         د. الماء.

4. ماشكل الطّاقة التي يمدنا بها الطّعام؟

      اأ. كيميائيّة.         ب. وضع            جـ. ضوئيّة.           د. كهربائيّة.

5. اأي من ال�آتية ُيَعد تغيّراً كيميائياً؟
     اأ. لمعان الّذهب عند تعرضه للضوء.

     ب. صهر الّشمع.
     جـ. تكون طبقة على سطح ال�ألومنيوم نتيجة تعرّضه للهواء الجوّي.

     د. فصل الرّمل عن الماء بطريقة التّرشيح.
6. ما حالة المادة التي تاأخذ حجم الوعاء الذي توضع فيه؟

د. غازيّة  ب. سائلة           جـ. صلبة وسائلة      اأ. صلبة   

 الــوحـــدة المتمازجة الثانية
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ
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الّسؤال الثّاني:  اأَصنّف التغّيرات الاآتية اإِلى تغّيرات فيزيائية اأو تغّيرات كيميائية.

1. َخْبز الكعك _________________.   2. احتراق الشمعة _______________.

3. َنشر الخشب ________________.   4. تبّخر الكحول ________________.

الّسؤال الثالث:  اأْكُتُب المفهوم العلمي المناسب اأمام كل عبارة من العبارات التي تدل عليه:

المفهوم العلمي

المقدرة على اإِنجاز عمل ما.

الطّاقة التي يكتسبها الجسم نتيجة موضعه تحت تاأثير قوة معينة.

الطّاقة الّصديقة للبيئة.

الطّاقة ل� تفنى ول� تستحدث واإِنما يمكن تحويلها من شكل اإِلى اآخر.

اأداة تحول ضوء الّشمس اإِلى طاقة كهربائية.

ل�لة الدَّ

 الّسؤال الرابع: اأكِمُل الخارطة المفاهيمّية الاآتية:

مصادر الطّاقة الكهربائيّة

حيث تتحوّل   فـيه الـطّـاقـة حيث تتحوّل   فـيهـا الـطّـاقـة 

تشـــــمل

وو

النّاتجة عـن حـركة الملف 
بين قطَبي المغناطيس اإِلى 

طاقة كهربائيّة. 

حيث تتحوّل   فـيهـا الـطّـاقـة 

البطّاريّات

من:_______________

اإلى:_______________

من:_______________

اإلى:_______________

الخلايا الّشمسيّة
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الّسؤال الخامس: ما َتَحوّلات الّطاقة في كل مما ياأتي؟

1. تسخين الماء بوساطة سخان كهربائي.

._______________________________________________________________
2. طالب يصعد الّدرج.

._______________________________________________________________
3. اآلة حاسبة تعمل بالخليّة الّشمسية.

._______________________________________________________________
4. اإِشعال عود ثقاب.

._______________________________________________________________
5. تشغيل ُمَجّفف الشعر.

._______________________________________________________________

الاسمالرقم

العمل التّعاوني 

بين الطّلبة.

اإتقان مسك 

ال�أدوات.  

احترام الطّلبة 

ل�آراء بعضهم 

بعضاً. 

اإتقان استخدام 

ال�ألعاب الزنبركية. 

التّوصل اإلى 

المعلومات 

العلمية بشكل 

صحيح.

المجموع

ل�نعم ل�نعمل�نعمل�نعمل�نعم

1

2

3

4

نعم = ١                      لا=صفر

قائمة رصد                             استراتيجية التجريب العلمي            

للمعلم:
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اختبار ذاتي )١(:

السؤال الاأول: اأضع دائرة حول رمز العبارة الصحيحة فيما ياأتي:

1.اأي العبارات ال�تية ل� تمثل تغيراً كيميائياً؟

اأ. انصهار الجليد               ب. صداأ الفضة          

جـ. اشتعال عود ثقاب        د. تعفن الفاكهة

2. في الشكل ال�آتي ثلاث مركبات )شاحنة، سيارة، حافلة( تسير جميعها بالسرعة نفسها. اأي

    مركبة لها اأكبر طاقة حركية؟

      اأ. السيارة               ب. الشاحنة       

      جـ. الحافلة              د.السيارة والشاحنة لهما نفس الطاقة.

3.اأي ال�آتية من مصادر الطاقة المتجددة؟

   اأ . البنزين         ب. الفحم الحجري         ج.الرياح           د. الغاز الطبيعي

4. ما تحول�ت الطاقة في جسم ال�نسان؟

اأ. كيميائية اإلى ضوئية             ب. كيميائية اإلى حركية          

جـ. كهربائية اإلى ضوئية             د. حركية اإلى ضوئية

5. ماذا ينتج عند تحريك ملف داخل مغناطيس؟

     اأ. حركة                  ب. ضوء            جـ. كهرباء             د. صوت

6. ما تحول�ت الطاقة التي تحدث في العضلات؟

اأ. حركية اإلى وضع                 ب. حركية اإلى كهربائية          

جـ. حرارية اإلى ضوئية       د. كيميائية اإلى حركية
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7. ما مصدر الطاقة الرئيسي على ال�أرض؟

     اأ. الرياح           ب. الشمس           جـ.  الوقود             د. المياه الجارية

8. ما التغير الذي تمثله عملية هضم الطعام؟

اأ . فيزيائي                      ب . كيميائي                      

جـ. فيزيائي وكيميائي            د. ل� علاقة لها بالتغيرات

9. الطاقة التي يمتلكها نابض مضغوط هي طاقة ؟

     اأ. وضع                ب. حركة             جـ. كهربائية        د. ضوئية

10- ما اأكثر مصادر الطاقة ال�آتية ضرراً على البيئة؟

     اأ. الشمس              ب. الرياح               جـ. الشلال�ت       د. البترول

السؤال الثاني: اأعلل كل مما ياأتي:

1.استخدام الخلايا الشمسية في القمر الصناعي.

2.يعتبر انصهار الشمع تغير فيزيائي واحتراقه تغير كيميائي.

السؤال الثالث: اأذكر مثال�ً على تحول�ت الطاقة ال�آتية: 

1.من كهربائية اإلى ضوئية ____________________________

2.من حركية اإلى حرارية   ____________________________

السؤال الرابع: اأقارن بين مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة. 


