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الصــف الخامــس ال�أساســي بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل
ُي َتوقّـ ُع مــن طلبــة ّ
مــع �أنشــتطها �أن يكونـوا قادريــن توظيــف �أنـواع المـواد وخصائصهــا ومصــادر الطاقــة فــي
حياتهــم مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
1.1التمييز بين التغ ّيرات الطّبيع ّية (الفيزيائ ّية) والكيميائ ّية للمواد عملياً.
الصوت ّيــة ،الكهربائ ّيــة ،الميكانيك ّيــة
2.2اســتنتاج �أشــكال متنوعــة مــن الطّاقــة ّ
(الضوئ ّيــة ،الحراريّــةّ ،
(الحركــة والوضــع) عملياً.
 3.3ت َوضيح َت َح ّولات الطّاقة في بعض ال�أجهزة وال�أدوات عملياً.
4.4التّمييــز بيــن �أنــواع مصــادر الطّاقــة (ال ُم َت َجــدّدة ،غيــر ال ُم َت َجــدّدة) مــن خــلال الصــور
والرســومات.
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َّ
الدرس األول

ّ
ّ
ُّ
والكيميائية
الفيزيائية
التغيرات

نشاط ( :)١حالات الما ّدة
� .1أ ِ
عروف حج ُم ُه و�أتفحصه .ما حالته؟
حض ُر مك ّعباً من الجليد َم ٌ
_______________________________________________.
ضع مك ّعب الجليد في ك�أْس زجاج ّية ُمد ّرجة.
� .2أ ُ
هل تغ ّير شكله؟ ___________هل تغ ّير حجمه؟ ____________.
ضع الك�أْس الزجاجية مع الجليد على اللّهب و�أتركها فترة من ال ّزمن.
� .3أ ُ
ما حالة الجليد بعد التسخين؟__________ ما حجمه؟________.
� .4أنق ُل الماء النّاتج �إِلى مخبار ُمد ّرج.
هل تغ ّير شكل الماء؟ __________ هل تغ ّير حجمه؟ _________.
سخن من جديد فترة من ال ّزمن .ما حالة
� .5أعي ُد الماء �إِلى الك�أْس و�أ ُ
الماء الجديدة؟____________________________________.
 .6هل يمكن �إِعادة بخار الماء �إِلى جليد؟ كيف؟
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________.

ك�أس ُمد ّرجة

مخبار ُمد ّرج

نفخ بالوناً ل َمل ِئه بالهواء ،ما الشّ كل الذي اتخذه الهواء؟
� .7أ ُ
_______________________________________________________________.
 .8هل يمكن تغيير شكل وحجم البالون ؟ كيف؟
_______________________________________________________________.
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� .9أ ْك ِم ُل الجدول ال�آتي:
حالة الما َّدة

الخصائص
الشَّ كل
الحجم

صلبة

سائلة

غازيَّة

* ه ّيا نخرج معاً �إلى ملعب المدرسة.
� .١أشَ ـ ّكل مــع زملائــي فــي المجموعــة صفوفـاً متوازية
ومرتبــة ويقــوم كل منّــا بمــ ّد يديــه ووضعهمــا علــى صلب
كتــف زميلــه مــع محاولــة القفــز فــي المــكان نفســه.
 .٢هل يمكن سحب �أحد الطّلبة بسهولة؟ لماذا؟
___________________________________
__________________________________ .سائل
.٣هيــا نتباعــد عــن بعــض ونقــف بشــكل عش ـوائي
ونقــوم بتشــبيك ال�أيــدي ومحاولــة القفــز فــي المــكان.
 .٤هل يمكن سحب �أحد الطّلبة بسهولة؟ لماذا؟
___________________________________ غاز
__________________________________.
ـب مــن زملائــي فــك ال�أيــدي والتباعــد والقفــز
� .٥أطلـ ُ
ب ُحريّــة فــي الاتجاهــات جميعهــا.
 .٦هل يمكن خروج �أحد الطّلبة من الملعب بسهولة؟ لماذا؟
_______________________________________________________________.
 .٧هل بقي الطّلبة �أنفسهم في الحالات الثّلاث �أم تغ ّيروا؟ لماذا؟
_______________________________________________________________.
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ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

السيولة فهي متقاربة و�أقل
الصلابة متماسكة ومتر ّ
دقائق الما ّدة في حالة ّ
اصة� ،أ ّما في حالة ّ
تماسكاً ،وفي الحالّة الغازيّة متباعدة وتماسكها ضعيف جداً.
السائلة والحالة الغازية:
� -أرس ُم دقائق الما ّدة في الحالة الصلبة والحالة ّ

الحالة الغازيَّة

السائلة
الحالة ّ

الصل َبة
الحالة ُّ

المعجون
نشاط (� :)٢أل َع ُب َم َع َ
 �أ ِصنع منها �أشكالا ُمختلفة.
حض ُر قطعة من المعجون� ،أ ُ
 .1هل يمكن �إِعادة قطعة المعجون �إِلى شكلها ال�أصلي؟ �أجرب.
 .2ما التغ ّيرات التي حدثت على المعجون؟
________________________________________.
� .٣أ ِ
السكر ،ما لونها؟
حض ُر قطعة من ّ
________________________________________.
ما طعمها؟
________________________________________.
السكر ،ما لونها؟
� .٤أ َ
طح ُن قطعة ّ
________________________________________.
ما طعمها؟
________________________________________.
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َمعجون

ُس َّكر

 .٥ما التغ ّيرات التي حدثت على قطعة السكر؟
_______________________________________________________________.
 .٦هل حافظ كل من المعجون والسكر على خصائص ُمك ّوناتهما؟
_______________________________________________________________.
ُ َ
َ
أستنتج أن:

السكر (تغ ّير /لم يتغ ّير).________________________.
شكل كل من المعجون و ّ
الــســكــر مــثــل اللّون ،ال ّرائحة ،الطّعم
خصائص ُمــكــ ّونــات كــل مــن الــمــعــجــون و ّ
(تغ ّيرت /لم تتغ ّير).________________________ .

نشاط ( :)٣ذوبان ال ِملح في الماء
* �أ ِ
حض ُر بمساعدة ُمعلّمي ال�أدوات ال�آتية:

ك�أس

ماء

ملح

لهب بنسن

ميزان �إلكتروني

ْ
قيس كتلتها مرة �أخرى.
قيس كتلة ك�أس فارغة ثم �أضع فيه كمية من الملح و�أ ُ
� .١أ ُ
 كتلة الك�أْس الــفــارغـة = ________________________. كتلة الك�أْس مع الملح = ________________________. �أ ِحس ُب كتلة الملح فقط ____________________________________________.
ضيف ما ًء حتى منتصف الك�أْس ،و�أحركُه جيدا ،ماذا �ألاحظ؟
� .٢أ ُ
________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
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 .3ما نوع المخلوط النّاتج؟
_____________________________________.
� .4أ َسخِّ ُن الك�أْس حتى يتبخّ ر جميع الماء� ،أس ِّجل
ملاحظاتي؟ _____________________________
_____________________________________.
قيس كتلة الك�أْس والملح المتب ّقي بعد التّسخين� ،أس ِّجل ملاحظاتي:
� .٥أ ُ
__________________________________________________.
 .٦ما العلاقة بين كتلة الملح قبل �إِضافة الماء �إِلى الك�أْس وبعد تبخّ ر الماء جميعه؟
_______________________________________________________________.
 .٧بر�أْيك هل سيحدث تغ ّير على طعم الملح قبل تبخّ ر الماء وبعده؟
_______________________________________________________________.
ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

الملح بعد ذوبانه في الماء احتفــظ بـ _______________ و_______________
و _______________.
السابقة تغ ّيرات فيزيائ ّية (طبيع ّية).
* تُس ّمى التغ ّيرات الحادثة في ال�أنشطة ّ
الصفات ال�آتية تتغ ّير و�أيُّها تبقى ثابتة عند حدوث التغ ّير
* اعتماداً على هذه ال�أنشطة� ،أي ّ
الفيزيائي(الطّبيعي):
ال َّطعم
الكتلة
اللّون
الحجم
الشّ كل
صفة الما ّدة الحالة
تتغ ّير/لا تتغ ّير
* �أ ْك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً للتغ ّير الفيزيائي (الطّبيعي):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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نشاط ( :)٤حرق المغنيسيوم
� .١أ ْح ِض ُر شريطاً من المغنيسيوم و�أتف ّحصه من حيث
اللّون والشّ كل.
� .٢أ ْش ِع ُل بمساعدة ُمعلّمي شريط المغنيسيوم ،بعد
الصنفرة.
تنظيفه بورق ّ
جمع الما ّدة النّاتجة عن عملية الاحتراق و�أ ِصفها.
� .٣أ ُ
______________________________________.
� .٤أقا ِر ُن بين شريط المغنيسيوم قبل الحرق والما ّدة النّاتجة بعد الحرق في الجدول ال�آتي:

شريط المغنيسيوم
الحرق
قَبل َ
الحرق
َبعد َ

اللّون

الشّ كل

الحالة

 .5هل الما ّدة النّاتجة بعد الحرق ما ّدة جديدة تختلف صفاتها عن صفات المغنيسيوم؟
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
السكر في جفنة� ،ألاحظ التغ ّيرات ،و�أس ِّجلها.
� .٦أكرر الخطوات السابقة بحرق كمية من ّ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
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الس ّكر تغ ّير ًا كيميائ ّي ًا.لماذا؟
ُ .٧يس ّمى التغ ّير الحادث عند حرق كل من المغنيسيوم و ّ
_______________________________________________________________.
� .٨أ ْك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً للتغ ّير الكيميائي:
َ َ
أنت ِبه
_______________________________________
عنــد �إج ـراء التجربــة يجــب لبــس
_______________________________________ النّظّــارات الواقيــة وعــدم �إضافــة
______________________________________ .المــاء للشّ ــريط المشــتعل.
مهمة تعليمية:
* �أكمل الخارطة المفاهيمية ال�آتية:

تغ ّيرات الما ّدة
�أنواعها
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تغ ّيرات فيزيائ ّية

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

ينتج عنها

ينتج عنها

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

ما ّدة جديدة يختلف تركيبها عن
تركيب المواد المك ّونة لها

يحدث تغ ّير في

يحدث تغ ّير في

الحالة والحجم و.............

 ........و ........و.......

مثال

مثال

انصهار الجليد
وتغير شكل المعجون
و..........

تعفن الفواكه
و ..........و..........

َّ
الدرس الثاني

ّ
الـطــاقــة وأشــكــالــهــا

نشاط ( :)١ال ّطا َقة
* �أ َن ّفذ وزملائي بعض التّمارين ال ّرياض ّية.
 .1ما الذي ُي َم ّك ُننا من القيام بالتّمارين ال ّرياض ّية و �إِنجاز
�أعمالنا اليوم ّية؟
______________________________________.
 .2نحتــاج �إِلــى الغــذاء حتــى ننجــز �أعمالنــا اليوميّــة،
ما �أهميّة ذلك؟
______________________________________.
الســيارة �إِلــى الوقــود حتــى تتحــرك ،مــا �أهم ّيــة
 .3تحتــاج ّ
ذلك؟
______________________________________.
.4مــا العلاقــة بيــن الطّاقــة والعمــل ال ُم ْن َجــز؟
______________________________________.
نطلق على المقدرة على �إِنجاز العمل
ُ .٥
______________________________________.
ـب بِ ُل َغتــي تعريفـاً للطّاقــة:
� .٦أ ْك ُتـ ُ
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
ُ َ ِّ
أفكر

�أعمال �أقوم بها خلال يومي تحتاج �إِلى الطّاقة.

11

نشاط ( :)٢مصادر ال ّطا َقة
الجد َول:
* �أت�أ َّمل ّ
الصور ال�آتي ِة و�أ ْك ِمل َ

مصدر الطّاقة
جريان الماء

الغرض من استخدامها
توليد الطاقة الكهربائية...،

ُ ُ ُ
ناقش زمالئي:
أ ِ

الشّ مس مصدر الطّاقة الرئيس على سطح ال�أرض.
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نشاط (� :)3أشكالُ ال ّطا َقة
* �أت�أ َّمل الشّ كل ال�آتي و�أجيب:

 �أ ْك ُت ُب �أشكال الطّاقة الواردة في الشّ كلِ �أعلاه:_______________________________ .٢ ____________________________ .١
_______________________________ .٤ ____________________________ .٣
_______________________________ .٦ ____________________________ .٥
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* �أ ْك ِمل الجدول ال�آتي كما هو موضح في المثال ال�أول:

مصدر الطّاقة :ال ّرياح
شكل الطّاقة :حركية

ال َغ َرض من استخدام الطّاقة:
السفن الشّ راعية.
تحريك ّ

مصدر الطّاقة:
شكل الطّاقة:
ال َغ َرض من استخدام الطّاقة:

مصدر الطّاقة:
شكل الطّاقة:
ال َغ َرض من استخدام الطّاقة:
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مصدر الطّاقة:
شكل الطّاقة:
ال َغ َرض من استخدام الطّاقة:

مصدر الطّاقة:
شكل الطّاقة:
ال َغ َرض من استخدام الطّاقة:

مصدر الطّاقة:
شكل الطّاقة:
ال َغ َرض من استخدام الطّاقة:
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نشاط (� :)٤أل َعب مع ال ّطا َقة
* نحضر ومعلمنا �ألعاباً زنبركية مختلفة (سيارات ،دمى� )...ألعب بها مع زملائي.

َأ َت َ
ساء ل

كيف تحركت هذه ال�ألعاب.
 إِلل�جابة عن هذا التساؤل ه ّيا نن ّفذ النّشاط ال�آتي:
� .1أحضر زنبركاً (نابضاً) وكرة من الفلّين.
� .2أ َث ِّبت ال ّزنبرك على سطح الطّاولة و�أّضع الكرة عليه.
� .3أضغط النّابض مع الكرة بيدي ثم �أفلت ،كما في الشّ كل المجاور.
�أس ِّجل ملاحظاتي:
_______________________________________________________________.
فســر.
 .4هــل تمتلــك الكــرة المتحركــة طاقــة؟ �أ ِّ
_______________________________________________________________.
 .5مــا شــكل الطّاقــة التــي تمتلكهــا الكــرة المتح ّركــة؟
_______________________________________________________________.
فســر.
 .6هــل يمتلــك النّابــض المضغــوط طاقــة؟ �أ ِّ
______________________________________________________________.
 .7ما شكل الطّاقة التي يمتلكها النّابض المضغوط؟
_______________________________________________________________.
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* �أت�أ َّمل الشّ كل ال�آتي و�أ َج ِّرب:

الشكل ()١

الشكل ()٢

 .١تمتلك الكرة في الشّ كل  1طاقة وضع .لماذا؟
_______________________________________________________________.
 .٢تمتلك الكرة في الشّ كل  2طاقة حركة .لماذا؟
_______________________________________________________________.
ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

الطّاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته تُس ّمى.______________________ :
الطّاقة التي يمتلكها الجسم بسبب موضعه تحت ت�أْثير قوة معينة تُس ّمى:
_________________________________________________________.
فسر حركة ال�ألعاب الزنبركية.
 في ضوء استنتاجاتك ،كيف تُ ِّمهمة تعليمية:
الصور ال�آتية و�أ ْك ُت ُب مصدر الكهرباء:
* �أت�أ َّمل ّ

المولّدات الكهربائية في
محطة توليد الكهرباء في غزة
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َّ
الدرس الثالث

ّ َ
َ
َ
ّ
تحوالت الطاقة

نشاط ( :)١ال ُم َولِّد ال َكهربائي
* �أ ْح ِض ُر و ُمعلّمي ُمولّداً كهربائ ّياً.

دولاب
مغناطيس
مصباح

� .1أتفحص وزملائي ال ُمولّد الكهربائي و�أ ْك ُت ُب
ُمك ّوناته.
___________________________________.
� .2ألاحظ المصباح هل هو مضيء؟ لماذا؟
محور دوران
___________________________________.
ملف
� .3أبد�أ بتدوير الدّولاب في ال ُمولّد الكهربائي ،ماذا �ألاحظ؟
_______________________________________________________________.
السابقة.
� .4أستخدم الجرس الكهربائي بدلاً من المصباح و�أك ّرر الخطوات ّ
ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

َتتح ّول الطّاقة في ال ُمولّد الكهربائي من طاقة _____________ �إِلى طاقة كهربائ ّية ،ث ّم
�إِلى طاقة ___________________.

نشاط (َ :)٢ت َح ّولات �أخ َرى لل ّطا َقة
يدي ببعضهما مدّة من الوقت و�أس ِّجل ملاحظاتي:
� .١أ ْف ُرك َّ
_________________________________________
________________________________________.
 .٢ما مصدر الحرارة التي شعرت بها؟
________________________________________.
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 .٣تح ّولــت الطّاقــة فــي هــذا النّشــاط
من الطّاقة ________________________ �إلى الطّاقة __________________________.
 أ�ربط قطعة مطّاط رفيعة بين مسمارين على قطعة من الخشب.فسر.
� .1أح ِّركُ قطعة المطّاط من الوسط لتهتز ماذا �أسمع؟ �أ ِّ
_______________________________________
______________________________________.
 .٢تح ّولت الطّاقة في هذا النّشاط
من الطّاقة _______________________________
�إلى الطّاقة ______________________________.
ُ َ
َ
أستنتج أن :الطاقة الحركية تتحول �إلى:

	�أ .طاقة ______________ مثل المولّد الكهربائي.
ب .طاقة ______________ مثل الاحتكاك.
جـ .طاقة ______________ مثل الوتر المطّاطي.

مهمة تعليمية:

* �أت�أ َّمل الشّ كل ال�آتي و�أس ِّجل َت َح ّولات الطّاقة.
مثل
____________

____________

مثل

ّ
الطاقة
الكهربائية

مثل

____________

____________

مثل
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نشاط (َ :)٤ت َح ّولات ال ّطاقة ّ
الضوئ ّية
الصورة ال�آتية و�أ ِ
ناقش ال�أسئلة مع زملائي:
* �أت�أ َّم ُل ّ
خلايا شمس ّية

�أسلاك كهربائ ّية

الصورة �أعلاه ؟ ____________________________________.
 .١ما مصدر الطّاقة في ّ
الضوئية المستمدة من الشّ مس في الخل ّية الشّ مسية �إِلى طاقة _________.
 .٢تح ّولت الطّاقة ّ

 .٣تح ّولت الطّاقة الكهربائية النّاتجة عن الخل ّية الشّ مسية �إلى طاقة _________ في المصباح.
 .٤بالاعتماد على ال�أنشطة السابقة ،هل اختفت الطّاقة؟ �أم تح ّولت �إِلى شكل �آخر؟
_______________________________________________________________.
 .5ما ر�أيك في التحول من الاعتماد على الطاقة الكهربائية �إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية؟
�أناقش ال�إ جابة مع زملائي في المجموعة.

ُ َ
َ
ستنتج أن:
أ

الطّاقة َت َتح ّول من ___________________ �إِلى ______________________.
ّ
ُ ُ ُ
ناقش زمالئي في قانون حفظ الطاقة:
أ ِ

" الطّاقة لا تفنى ولا تُس َتحدَث و �إنما يمكن تحويلها من شكل �إِلى �آخر".
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َّ
الدرس الرابع

ّ ُ
الطاقة والبيئة

نشاط ( :)١أ�نواع مصادر ال ّطاقة
النص ال�آتي و�أجيب:
* �أقر�أ َّ
السبب الرئيس لتل ّوث
الطّاقة التي نستخدمها اليوم والتي تعتمد بشكل ُمفرط على الوقود هي ّ
البيئة وتس ّبب الضرر للكائنات الح ّية وقابلة للنّفاد.

فحم حجري

مح ّطة إ�نتاج غاز طبيعي

مح ّطة تكرير النِّفط

وبما �أن عدد س ّكان العالم في ازدياد مستمر سيزداد الطّلب على الطّاقة �إِذن لا بد من البحث
عن مصادر طاقة صديقة للبيئة غير قابلة للنّفاد (متجددة).

المياه الجارية

َّ
الشمس

ال ِّرياح
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الصور ال�أولى.
� .١أ ْك ُت ُب مصادر الطّاقة ال ُم َو ّضحة في مجموعة ّ
______________________________________________________________.
ناقش وزملائي هذا الوصف.
َ .٢و َص َف النّص ّ
السابق الوقود ب�أنه ( قابل للنّفاد) �أ ُ
� .٣أ ْك ُت ُب بعض �أشكال التّلوث النّاتجة عن الوقود.
______________________________________________________________.
 .٤ما ال�أسباب التي دفعت للبحث عن مصادر طاقة بديلة عن الوقود؟
______________________________________________________________.
َ .٥و َرد في النص " مصادر طاقة صديقة للبيئة " �أ ِ
ناقش وزملائي هذه العبارة.
الصور الثّانية.
الصديقة للبيئة ال ُم َو ّضحة في مجموعة ّ
� .٦أ ْك ُت ُب مصادر الطّاقة ّ
______________________________________________________________
______________________________________________________________.
* �أ ْك ُت ُب بلغتي تعريفاً لكل من:
الطّاقة ال ُم َت َجدّدة__________________________________________________:
_______________________________________________________________.
الطّاقة غير ال ُم َت َجدّدة_______________________________________________:
_______________________________________________________________.
َ َ َ
أخت ِب ُر نفسي

�أقار ُن في جدول بين الطّاقة ال ُم َت َجدّدة والطّاقة غير ال ُم َت َجدّدة من حيث :القابل ّية
للنّفاد ،تل ّوث البيئة ،مع ذكر مثالين على كل نوع منهما.
نو ُع ال َّطاقة
الطّاقة غير ال ُم َت َجدّدة
الطّاقة ال ُم َت َجدّدة
وج ُه المقارنة
القابل ّية للنّفاد
تل ّوث البيئة
�أمثلة
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َ
َ ُ
ســئــلــة الــوحـــدة المتمازجة الثانية
أ ِ
السؤال ال�أ ّول� :أضع دائرة حول رمز إِ
ال�جابة الصّ حيحة لكل فقرة من الفقرات ال�آتية:
ّ
 .١ما َت َح ّولات الطّاقة في الشّ كل المقابل؟
�أ .من طاقة كيميائ ّية �إِلى طاقة ضوئ ّية.
ب.من طاقة ّضوئيّة �إِلى طاقة كيميائيّة.
جـ .من طاقة كيميائ ّية �إِلى طاقة حرك ّية.
د .من طاقة حرك ّية �إِلى طاقة ضوئ َّية.
� .٢أ ّي مجموعة من مصادر الطّاقة ال�آتية جميعها مصادر ُم َت َجدّدة؟
ب .شمس ،نفط ،بطارية.
�أ .فحم ،نفط ،غاز طبيعي.
د .غاز طبيعي ،شمس ،مياه جارية.
جـ .شمس ،رياح ،مياه جارية.
 .٣ما مصدر الطّاقة ال�أساسي المخرونة في الغذاء ؟
د .الماء.
جـ .الشّ مس.
ب .التّربة.
�أ .ال�أسمدة.
 .٤ماشكل الطّاقة التي يمدنا بها الطّعام؟
د .كهربائ ّية.
جـ .ضوئ ّية.
ب .وضع
�أ .كيميائ ّية.
� .٥أي من ال�آتية ُي َعد تغيّراً كيميائياً؟
�أ .لمعان ال ّذهب عند تعرضه للضوء.
ب .صهر الشّ مع.
جـ .تكون طبقة على سطح ال�ألومنيوم نتيجة تع ّرضه للهواء الج ّوي.
د .فصل ال ّرمل عن الماء بطريقة التّرشيح.
 .٦ما حالة المادة التي ت�أخذ حجم الوعاء الذي توضع فيه؟
جـ .صلبة وسائلة د .غازيّة
ب .سائلة
			
�أ .صلبة

23

السؤال الثّاني� :أ َصنّف التغ ّيرات ال�آتية إ�ِلى تغ ّيرات فيزيائية �أو تغ ّيرات كيميائية.
ّ
َ .1خ ْبز الكعك _________________ .2 .احتراق الشمعة _______________.
َ .٣نشر الخشب ________________ .٤ .تبخّ ر الكحول ________________.
السؤال الثالث� :أ ْكت ُُب المفهوم العلمي المناسب �أمام كل عبارة من العبارات التي تدل عليه:
ّ

المفهوم العلمي

الدَّلالة
المقدرة على �إِنجاز عمل ما.
الطّاقة التي يكتسبها الجسم نتيجة موضعه تحت ت�أثير قوة معينة.
الصديقة للبيئة.
الطّاقة ّ
الطّاقة لا تفنى ولا تستحدث و �إِنما يمكن تحويلها من شكل �إِلى �آخر.
�أداة تحول ضوء الشّ مس �إِلى طاقة كهربائية.

السؤال الرابع� :أك ِم ُل الخارطة المفاهيم ّية ال�آتية:
ّ
مصادر الطّاقة الكهربائ ّية
تشـــــمل

البطّاريّات

حيث تتح ّول فـيهـا الـطّـاقـة

من_______________:
�إلى_______________:

24

و

و

الخلايا الشّ مس ّية

حيث تتح ّول فـيه الـطّـاقـة

حيث تتح ّول فـيهـا الـطّـاقـة

النّاتجة عـن حـركة الملف
بين قط َبي المغناطيس �إِلى
طاقة كهربائ ّية.

من_______________:
�إلى_______________:

السؤال الخامس :ما َت َح ّولات ال ّطاقة في كل مما ي أ�تي؟
ّ
 .١تسخين الماء بوساطة سخان كهربائي.
_______________________________________________________________.
 .٢طالب يصعد الدّرج.
_______________________________________________________________.
� .٣آلة حاسبة تعمل بالخل ّية الشّ مسية.
_______________________________________________________________.
� .٤إِشعال عود ثقاب.
_______________________________________________________________.
 .٥تشغيل ُم َج ّفف الشعر.
_______________________________________________________________.
للمعلم:
استراتيجية التجريب العلمي

قائمة رصد
العمل التّعاوني
بين الطّلبة.
الرقم
1
2
3
4

�إتقان مسك
ال�أدوات.

احترام الطّلبة
ل�آراء بعضهم
بعضاً.

لا

لا

الاسم
نعم

لا

نعم

نعم = ١

نعم

�إتقان استخدام
ال�ألعاب الزنبركية.
نعم

لا

التّوصل �إلى
المعلومات
العلمية بشكل
صحيح.
لا
نعم

المجموع

لا=صفر
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اختبار ذاتي (:)١

السؤال ال�أول� :أضع دائرة حول رمز العبارة الصحيحة فيما ي�أتي:
�.1أي العبارات الاتية لا تمثل تغيراً كيميائياً؟
ب .صد�أ الفضة
�أ .انصهار الجليد		
د .تعفن الفاكهة
جـ .اشتعال عود ثقاب		
 .2في الشكل ال�آتي ثلاث مركبات (شاحنة ،سيارة ،حافلة) تسير جميعها بالسرعة نفسها� .أي
مركبة لها �أكبر طاقة حركية؟
ب .الشاحنة
�أ .السيارة 			
د.السيارة والشاحنة لهما نفس الطاقة.
جـ .الحافلة 			

�.3أي ال�آتية من مصادر الطاقة المتجددة؟
ج.الرياح
ب .الفحم الحجري
�أ  .البنزين
 .4ما تحولات الطاقة في جسم الانسان؟
ب .كيميائية �إلى حركية
�أ .كيميائية �إلى ضوئية
د .حركية �إلى ضوئية
جـ .كهربائية �إلى ضوئية
 .5ماذا ينتج عند تحريك ملف داخل مغناطيس؟
جـ .كهرباء
ب .ضوء
�أ .حركة
 .6ما تحولات الطاقة التي تحدث في العضلات؟
ب .حركية �إلى كهربائية
�أ .حركية �إلى وضع
د .كيميائية �إلى حركية
جـ .حرارية �إلى ضوئية 		
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د .الغاز الطبيعي

د .صوت

 .7ما مصدر الطاقة الرئيسي على ال�أرض؟
د .المياه الجارية
جـ .الوقود
ب .الشمس
�أ .الرياح
 .8ما التغير الذي تمثله عملية هضم الطعام؟
ب  .كيميائي
�أ  .فيزيائي
د .لا علاقة لها بالتغيرات
جـ .فيزيائي وكيميائي
 .9الطاقة التي يمتلكها نابض مضغوط هي طاقة ؟
د .ضوئية
جـ .كهربائية
ب .حركة
�أ .وضع
 -10ما �أكثر مصادر الطاقة ال�آتية ضرراً على البيئة؟
د .البترول
جـ .الشلالات
ب .الرياح
�أ .الشمس
السؤال الثاني� :أعلل كل مما ي�أتي:
.1استخدام الخلايا الشمسية في القمر الصناعي.
.2يعتبر انصهار الشمع تغير فيزيائي واحتراقه تغير كيميائي.
السؤال الثالث� :أذكر مثالاً على تحولات الطاقة ال�آتية:
.1من كهربائية �إلى ضوئية ____________________________
.2من حركية �إلى حرارية ____________________________
السؤال الرابع� :أقارن بين مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
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