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الســادس بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع �أنشــتطها
ُيتوقّـ ُع مــن طلبــة ّ
الصــف ّ
�أن يكونـوا قادريــن علــى توظيــف المـواد فــي حياتهــم اليوميــة اعتمــادا علــى الخصائــص الفيزيائية
والكيميائيــة لهــا وتوظيــف مفاهيــم الحركــة والقــوة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
1.1استنتاج بعض الخصائص الفيزيائ ّية والكيميائ ّية لبعض العناصر عملياً.
2.2تصنيف العناصر �إلى فل ّزات ولا فل ّزات و�أشباه فل ّزات حسب خصائصها.
3.3استنتاج �أهم ّية المواد في الطّبيعة عملياً.
4.4تحديد موضع ال�أجسام بالنّسبة لنقطة �إسناد مع ّينة عمل ّياً.
الساكن والجسم المتح ّرك عمل ّياً.
5.5التّمييز بين الجسم ّ
6.6التّمييز بين �أشكال الحركة عمل ّياً.
السرعة والمسافة وال ّزمن عمل ّياً.
متوسط ّ
7.7استنتاج العلاقة بين ّ
السرعة لجسم متحرك.
متوسط ّ
�8.8إيجاد ّ
السرعة.
9.9ح ّل مسائل رياض ّية على ّ
متوسط ُّ
1010تحديد عناصر الق ّوة عمل ّياً.
1111استنتاج �أثر الق ّوة على حالة الجسم الحرك ّية عمل ّياً.
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َّ
الد ُ
رس
ُ
ّ
ّ
الفيـزيائية
الخصائص
بعض
ل
األو
ّ
والكيميائيــة للعــنــاصــر
أ�ولاً :الخصائص الفيزيائ ّية (ال ّطبيع ّية)

نصر في ال ُّظروف ال ّطبيع ّية
نشاط ( :)١حالة ال ُع ُ

* �أ ْح ِض ُر بمساعدة معلّمي العناصر ال�آتية:

الصوديوم
نصر ُّ
ُع ُ

نصر الكبريت
ُع ُ

نصر الحديد
نصر ال�أكسجين
ُع ُ
ُع ُ
� .1أت�أ ّم ُل العناصر �أعلاه ،و�أ َصنّفها كما في الجدول ال�آتي:

َ َ
أنت ِـبـه

نصح بعدم لمس ال ِّزئبق
ُي َ
نص ٌر سام
بال�أيدي ل�أنَّ ُه ُع ُ

نصر ال ِّزئ َبق
ُع ُ

نصر النّحاس
ُع ُ

نصر في ال ُّظروف ال َّطبيع َّية
حال ُة ال ُع ُ
صلب

سائل

غاز

َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
أست ِ

توجد العناص ُر في الظّروف الطّبيع ّية �إ ّما في الحالة ______________________________
�أو الحالة ___________________ �أو الحالة _____________________________.
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لم ُع َذ َهب ًا
ليس ُك ُّل ما َي َ
نشاط (َ :)٢

* �أ ْح ِض ُر بمساعدة معلّمي العناصر وال�أ َدوات ال�آتية:

َحديد

نُحاس

�ألومنيوم

كبريت

َو َرق ُزجاج

كَربون (جرافيت)
 .1أ�حاولُ
الصنفرة ( ورق ال ّزجاج ).
تنظيف سطح ك ّل منها بورقة ّ
َ
� .2أ ُ
لاحظ العنصر بعد تنظيف سطحه ،ثم �أ َس ّج ُل ملاحظاتي:

_______________________________________________________________.
� .3أ َصنّ ُف العناصر �أعلاه �إلى:
ع ِ
َناص ُر َلها َل َمعان َو َبريق

ع ِ
َناص ُر ليس َلها َل َمعان َو َبريق

َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
ست
أ
ِ

بعض العناصر تمتلك خاصيّة ___________________________________________.
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نشاط (َ :)٣ط ْر ٌقَ ...س ْح ٌب ...و َث ْن ٌّي

* �أقر�أ النّص ال�آتي و�أجيب:
س ل َنكــش حديقــة المنــزل ،فشــا َهدوا
رافــق �أحمــد ومنــى والدهمــا �إلــى الح ـدّاد بِه ـدَف ِش ـراء ف ـ�أ ٍ
ـح َب بعضهــا
الحديــد ،ثُـ َّم َطـ َرقَ بعضهــا لِ َيصنــع منهــا صفائــح وسـ َ
الحـدّاد وهــو ُي َســخِّ ُن ِق َطعـاً ِمـ َـن َ
ال�آخــر لِ َيصنــع منهــا �أســلاكاً و َثنــى ِقطعـاً �أخــرى لِ�إعــادة تشــكيلها.

الحديد
َطرقُ َ

الحديد
حب َ
َس ُ

الحديد
ني َ
َث ُ

.1بِر�أيك ،لماذا تُري ُد عائلة �أبو �أحمد نكش حديقة المنزل؟
_______________________________________________________________.
.2ما العمليات التي قام بها الحدّاد لِ�إعادة تشكيل قطع الحديد؟
_______________________________________________________________.
فسر.
.3هل يمكن لِلحدّاد �أن يقوم بهذه العمل ّيات دون تسخي ِنها ؟ �أ ِّ
_______________________________________________________________.
َ
َ
َ
نت ُج أ َّن:
أست ِ

* قابل ّية الحديد لِتكوين صفائح تُس ّمى عمـل ّية ________________________________.
* قابل ّية الحديد لتكوين �أسلاك تُس ّمــى عمل ّية ________________________________.
* قابل ّية الحديد للتّش ُّكل تُس ّمى عمل ّية _____________________________________.
والسحب والثَّ ْني
عناصر قابلة لل َّط ْرق ّ

َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
ست
أ
ِ

والسحب والثَّ ْني
عناصر غير قابلة لل َّط ْرق ّ

بعض العناصر في الطّبيعة قابل ُة لـِ ____________ و ____________ و ____________.
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مهمة تعليمية:

بعض العناصر مثل النّحاس وال�ألومنيوم في صناعة ال�أسلاك.
تدخل ُ
_______________________________________________________________.

الحرا َرة
نشاط (َ :)٤توصي ُل َ

* �أ ْح ِض ُر بمساعدة معلّمي العناصر وال�أ َدوات ال�آتية:

َضيب َحديد
ق ُ

َضيب نُحاس
ق ُ

َضيب كَربون (جرافيت)
ق ُ

ُبذو ُر َد ّوا ُر الشّ مس

شَ مع

وِعاءٌ بِ ِه ماءٌ ساخن

مع عدداً من ُبذور د ّوار الشّ مس على ك ّل قضيب.
� .1أ َثـبّ ُت بالشّ ِ
ـس الطّــرف ال�آخــر مــن ك ّل قضيــب فــي الحــوض ال ّزجاجـ ّـي
� .2أغمـ ُ
الــذي يحتــوي علــى مــاء ســاخن فــي الوقــت نفســه ،كمــا فــي الشّ ــكل
المجــاور و�أ َس ـ ّج ُل ملاحظاتــي:
_____________________________________________.
فس ُر ملاحظاتي:
� .4أ ّ
_______________________________________________________________.

َ َ
ستنت ُج َأنَّ:
أ
ِ

_______________________________________________________________.
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نشاط ( :)٥توصي ُل الكهرباء
* �أ ْح ِض ُر بمساعدة معلّمي العناصر وال�أ َدوات ال�آتية:

ِمسما ُر َحديد

ِس ُ
لك نُحاس

َو َرق �ألومنيوم

َضيب كَربون (جرافيت)
ق ُ

ِقطع ِكبريت

َب َّطاريّة

صباح كَهربائِ ّي
ِم ٌ

ِس ُ
لك َتوصيل

� .1أ َرك ُّب دارة كهربائيّة كما في الشّ كل المجاور:
� .٢أ َج ّر ُب وضع مسمار الحديد بين الطرفين ( �أ ،ب )
في الدّارة الكهربائيّة.
السابقة مع باقي العناصر ال�أخرى.
� .3أك ّر ُر الخطوة ّ
� .4أ َس ِّج ُل ملاحظاتي في الجدول ال�آتي:
عناص ُر جيدة التوصيل للكهرباء

َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
أست ِ

�أ

ب

عناص ُر رديئة التوصيل للكهرباء

_______________________________________________________________.
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نشاط ( :)٧الت ََّمغ ُنط

* �أ ْح ِض ُر بمساعدة معلّمي العناصر وال�أ َدوات ال�آتية:

قُضبا ُن �ألومنيوم

ِمسمار َحديد

َضيب كَربون (جرافيت)
ق ُ

ِس ُ
لك نُحاس

مغناطيس

برادة حديد

السابقة بالمغناطيس ،بدءاً من �أحد طرفيها ومنتهياً بال�آخر.
� .1أدلُ ُك ك َّل قطعة من العناصر ّ
� .2أك ّر ُر ذلك م ّرات عديدة دون �أن �أح ّرك المغناطيس بالاتّجاه المعاكس.
القطع المدلوكة من برادة الحديد ك ّل على حدة و�أ ُ
لاحظ النّتائج.
� .3أق ِّر ُب
َ
 .4اُ َس ّج ُل النّتائج في الجدول ال�آتي:
عناصر قابلة للتّمغنط ( تجذب برادة الحديد) عناصر غير قابلة للتّمغنط (لا تجذب برادة الحديد)

َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
ست
أ
ِ

بعض العناصر قابلة __________________________________________________.
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مهمة تعليمية:

�أ ْك ِم ُل الخريط َة المفاهيم ّية ال�آتية:

الخصائص الفيزيائ ّية (ال ّطبيع ّية) للعناصر
الحالة في
ال ُّظروف
الطّبيع ّية
قد تكون

و

هي
و

و

و

و

التّوصيل
الحراري
صلبة

�أو

و

الانصهار

�أو

ثاني ًا :الخصائص الكيميائ ّية للعناصر

نشاط ( :)٨تكوين مواد جديدة (مركّبات)
الصو َر ال�آتي َة و�أجيب:
* �أ َت�أ ّم ُل ّ

1

2

الصور �أعلاه _______________________________.
 .1ماذا �أشاه ُد في ّ
الصد�أ من بيئتي ،ثم �أق ّرب المغناطيس منها�.أ َس ّج ُل ملاحظاتي:
� .2أحاولُ جمع كمية من ّ
______________________________________.
فسر.
 .3هل الما ّدة الجديدة التي َت َك ّو َنت ّ
(الصد�أ) تُشبه الحديد في خصائصه؟ �أ ّ
_______________________________________________________________.
فسر.
 .4التغيّر الذي يحدث على خصائص الحديد عندما يصد�أ (تغيّر طبيعي /تغيّر كيميائي)�،أ ّ
________________________________________________________________

10

نشاط ( :)٩الخ ُّل ومسحوق الخبيز
* �أ ْح ِض ُر بمساعدة معلّمي المواد وال�أ َدوات ال�آتية:
خل
طعام

مسحوق الخبيز
(بايكربونات الصوديوم)

خ ّل الطّعام

قارورة فارغة

ضع  20سم 3من خ ّل الطّعام في القارورة.
 .1أ� ُ
� .2أضع ملعقتين صغيرتين من مسحوق الخبيز في بالون.
� .3أ َثبّت البالون على فوهة القارورة و�أرفعه بالتّدريج حتى
الخبيز داخل القارورة.
يسقط مسحوق َ
� .4أراقب ما يحدث ،و�أس ّجل ملاحظاتي:
________________________________________
________________________________________.
 .5هل تغ ّيرت صفات الما ّدة النّاتجة عن صفات المواد
الدّاخلة؟ �أف َِّسر.
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
ست
أ
ِ

التّغ ّيرات التي حدثت على ك ٍّل من السلسلة الحديدية ،وخ ِّل الطّعام ،هي تغ ّيرات:
_________________________________________________________.
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َّ
الد ُ
رس
ّ
ّ ّ
ّ
اني
الـث
الفلزات واللفلزات
نشاط ( :)١فلز ...لا فلز
* �أ ْح ِض ُر بمساعدة معلّمي العناصر ال�آتية:

مسمار حديد

ورق �ألومنيوم

سلك نحاس

قضيب كربون (جرافيت)

قطع كبريت

درس خصائصها الفيزيائ ّية ،ثم �أختا ُر الخاص ّية ال ُمناسبة
* �أ َتف ّح ُ
ص وزملائي العناصر �أعلاه ،و�أ ُ
المخصص حسب الجدول ال�آتي:
و�أكت ُبها في المكان
ّ
الخاص ّية
الحديد ال�ألومنيوم النّحاس الكبريت ال َكربون
َ
نصر
ال ُع ُ
الّلمعان ( لامع  /غيرلامع)
توصيل الكهرباء (جيد التوصيل/رديء التوصيل)
توصيل الحرارة (جيد التوصيل/رديء التوصيل)
السحب والثّني (قابل /غير قابل)
القابل ّية للطّرق و ّ
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كتب الخصائص التي يشترك فيها ك ّل من الحديد والنّحاس وال�ألومنيوم.
� .1أ ُ
_______________________________________________________________.
كتب الخصائص التي يشترك فيها ك ّل من الكربون والكبريت.
� .2أ ُ
_______________________________________________________________.
� .3أقار ُن بين درجة انصهار الحديد والنّحاس وال�ألومنيوم ودرجة انصهار الكبريت؟
_______________________________________________________________.
َ .4صنّف العلماء العناصر (الحديد والنّحاس وال�ألومنيوم) من الفل ّزات ،ل�أنّها تمتلك الخصائص ال�آتية:
_______________________________________________________________.
َ .5صنّف العلماء عنصر الكبريت من اللافل ّزات ،لماذا؟
_______________________________________________________________.
� .6أ َس ّمي عناصر فلزية و�أخرى لا فلزية من بيئتي.
_______________________________________________________________.

ّوري
نشاط ( :)٢الجدولُ الد ُّ
درس الجدول الدّوري ال�آتي و�أجيب:
* �أ ُ

ِ�أشباه
ِ
ِ
لا فِ ِل ّزات ف ِل ّزات فل ّزات

 .1ماذا ُيمثّ ُل ك ّل لون من ال�ألوان
ّ
الموضحة في الجدول؟_________________________.
� .2أ
ستخرج من الجدول ثلاثة عناصر من (الفل ّزات ،ال ّلافل ّزات� ،أشباه الفل ّزات) و�أكتبها في دفتري.
ُ
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نشاط ( :)٣استخدامات بعض العناصر ّ
الشائعة

الحديد

الصناع ّية.
السفن والمغانط ّ
تش ّييد المباني والعمارات وهياكل الس ّيارات و ّ

ال�أكسجين
لا يشتعل لكنه يساعـد عـلـى الاشتعال

يساعدعلىالتّن ّفس

الهيدروجين

وقود المستقبل

الجرافيت
�أقلام رصاص

الكربون

البطّاريّات

الدّهانات

ال�ألماس
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لي والمجوهرات
ال ُح ّ

قص ال ّزجاج
ّ

َّ
الد ُ
رس
الثالث

ََ َ
الحركة

نشاط (� :)١أبو عودة في القدس
ص ال�آتي و�أجيب:
* �أقر�أ النّ َ
الصــلاة فــي المســجد ال�أقصــى� ،أن تــزو َر بيــت
�أرادت عائلـ ُة �أبــي َعـ ْودة القادمــة مــن غـ ّزة ،بعــد ّ
السلســلة مســافة  200متــر غربـاً.
عائلــة �أبــي �أحمــد فــي البلــدة القديمــة ،وتبعــد عــن بــاب ّ

� .1أساع ُد �أبا �أحمد في وصف موضع بيته ل�أبي َع ْودة.
ٌ
_____________________________________
مفيدة
معلومة
_____________________________________ .نقطــة ال�إ ســناد :النّقطــة المعلومــة
 .2ما النّقطة التي �أستند �إليها في وصف موضع بيت التــي نســتند �إليهــا فــي تحديــد
موضــع جســم معيــن.
�أبي �أحمد؟ وماذا تُس ّمى؟
_______________________________________________________________.
موضحاً ال ُبعد.
� .3أرس ُم مساراً يب ّين موضع بيت �أبي �أحمد بالنّسبة للمسجد ال�أقصى ّ
شمال

باب
السلسلة
ّ

غرب

شرق
جنوب

� .٤أح ّد ُد موضع بيتي بالنّسبة لمدرستي.
_______________________________________________________________.
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 .5ماذا تمثّ ُل المدرسة بالنّسبة لبيتي؟
_______________________________________________________________.
كتب بِ ُل َغتي تعريفاً للموضع:
� .٦أ ُ
______________________________________________________________.
َ
َ
َ
نت ُج أ َّن:
أست ِ

لِتحديد موضع جسم ما نحتاج �إلى:
____________________ .٣_________________ .٢.١_________________ .١

السكون والحركة
نشاط (ّ :)2
* �أح ّد ُد نقطة �إسناد ُمع َّينة على سطح طاولة و�أس ّميها النّقطة (�أ).
ضع سيّارة �أطفال في النّقطة (�أ)			.
� .١أ ُ
(�أ)
صف حالة الس ّيارة في النّقطة (�أ)._____________________________________.
� .2أ ُ
 .3هل يتغ ّير موضع الس ّيارة عند النّقطة (�أ) مع مرور ال ّزمن؟ لِماذا؟
_______________________________________________________________.
� .٤أحركُ الس ّيارة و�أح ّد ُد مواضع �أخرى بعد التّحريك ولتكن (ب) ( ،ج ).
(ج)
(ب)
(�أ)
صف حالة الس ّيارة عند مرورها بالنّقطة (ب)______________________________.
� .5أ ُ
 .6هل تغ ّير موضع الس ّيارة بالنّسبة للنّقطة (�أ)؟________________________________.
 .7ما النّقاط التي م ّرت بها الس ّيارة خلال حركتها؟_____________________________.
احتاجت الس ّيارة زمناً لتغيير موضعها من النّقطة ( �أ ) �إلى النّقطة (ج)؟
.8هل
ْ
_______________________________________________________________.
َ
َ َ
نت ُج أ َّنُ .١ :يس ّمى التّغ ّير في موضع جسم بالنّسبة لنقطة �إسناد ُمع َّينة ______________.
أست ِ
ُ .٢يس ّمى ثبات موضع الجسم بالنّسبة لنقطة �إسناد ُمع َّينة _______________.
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نشاط ( :)٣أ�شكالُ الحركة
خرج وزملائي �إلى ملعب المدرسة و�أن ّف ُذ
* �أ ُ
الحركات ال�آتية:
ركـض مـن بداية الملعب إ�لى نهايته
أ�ولاً :أ� ُ
في ّ
خط مستقيم.
�.١أض ُع بعض ال�أقماع على مســافات متباعدة،
ـض مــع المــرور مــن خــلال هــذه ال�أقماع
و�أركـ ُ
مــن بدايــة الملعب �إلــى نهايته.
 .٢هل تغيّر موضعي �أثناء ال ّركض لفتر ٍة زمنيّة
فسر_____________________.
مع ّينة؟ �أ ّ
______________________________
______________________________.
كتب بِ ُل َغتي تعريفاً لـِ:
� .3أ ُ
الحركة الانتقالية.____________________________________________________:
ركض في مسار دائري حول الملعب مبتدئ ًا بنقطة ُمع َّينة ومنتهي ًا بالنّقطة نفسها.
ثاني ًا :أ� ُ
صف مسار حركتي____________________ .
� .١أ ُ
_____________________________________.
 .٢هل تغ ّير موضعي �أثناء ال ّركض على المسار الدّائري؟
فسر__________________________________.
�أ ّ
_____________________________________.
كتب بِ ُل َغتي تعريفاً لـِ:
� .٣أ ُ
الحركة الدّائريّة.___________________________________________________ :
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ثالث ًا :أ�دو ُر حول نفسي في مكاني دور ًة كامل ًة.
صف مسار حركتي.
� .١أ ُ
_______________________________________________________________.
صنع مروحتي الورقيّة كما في الشّ كل ال�آتي و�أقوم بتدويرها.
� .٢أ ُ
صف حركة المروحة.
� .٣أ ُ
_______________________________________________________________.
� .٤أكتب بِ ُل َغتي تعريفاً لـ ِ :
الحركة الدّوران ّية___________________________________________________ :
_______________________________________________________________.
صنع بندولاً و�أع ِّلقه بحامل كما في ّ
الشكل.
رابع ًا :أ� ُ
صف حالة البندول.
� .١أ ُ
_____________________________________________.
صف حركة البندول.
� .٢أ ُ
دفع الكرة دفعة خفيفة من الجانب� .أ ُ
_____________________________________________.
 .٣هل تعود الكرة �إلى النّقطة التي بد�أت الحركة من عندها (نقطة البداية)؟
_____________________________________________.
صف حركة البندول.
�.4أ ُ
_____________________________________________.
كتب بِ ُل َغتي تعريفاً لـِ:
� .٥أ ُ
الحركة الاهتزازيّة.__________________________________________________ :
ستنتج �أ ّن� :أشكال الحركة ،هي:
السابقة �أ ُ
بالاعتماد على الخطوات ّ
.____________________________ .٢ .____________________________ .١
.____________________________ .٤ .____________________________ .٣
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َّ
الد ُ
رس
الرابع

الس َ
ُم َت َو ِّس ُط ُّ
رعة

نشاط (َ :)١م ِن ال�أس َرع؟
* �أ ِ
خرج وزملائي �إلى ساحة المدرسة.
حض ُر ال�أدوات ال�آتية و�أ ُ

ساعة وقف

شريط متري (كَركَر)

أ�ولاً :مساف ٌة ثابتة

يمثل الجدول ال�آتي نتائج سباق مسافة 50م لخمسة طلبة والزمن الذي استغرقه كل طالب لقطع هذه
المسافة من خط البداية �إلى خط النهاية .

اس ُم ال ُمتسابِق
خالد
ندى
�إيمان
باسل
سهاد

المسافة (ف) (متر)
٥٠
٥٠
٥٠
٥٠
٥٠

ال َّزمن (ز) (ثانية)
١٠
١٥
١٢
١٣
١١

درس البيانات السابقة و�أجيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
* �أ ُ
� .١أرت ُِّب المتسابقين تصاعديّاً حسب ال ّزمن الذي استغرقَه ك ّل منهم لِقطع المسافة ( 50م).
_______________________________________________________________.
َ .٢م ْن ال�أسرع بين المتسابقين الخمسة؟ ولماذا؟
_______________________________________________________________.

19

فسر.
السابق ،المسافة �أم ال ّزمن؟ �أ ّ
 .٣ما العامل الثّابت في الجدول ّ
_______________________________________________________________.
فسر.
 .٤ما العامل المتغ ّير الذي ا ْع َت َمد ُ
ْت عليه في تحديد المتسابق ال�أسرع ،المسافة �أم ال ّزمن؟ �أ ّ
_______________________________________________________________.
َ
َ
َ
نت ُج أ َّن:
أست ِ

السرعة ق ّل ______________ مع ثبوت المسافة ،وتُس ّمى هذه العلاقة علاقة عكسيّة.
كلما زادت ّ

زمن ثابت
ثاني ًاٌ :
الجدول ال�آتي يمثل مسافة قطعها خمسة طلبة في فترة زمنية محددة
المسافة (ف) (متر)
اس ُم ال ُمتسابِق
سوسن
١٧٠
سامي
١٩٠
١٨٥
جنى
١٨٠
سائد
١٥٠
ولاء
حصلت عليها و�أجيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
درس البيانات التي
ُ
* �أ ُ
� .١أرت ُّب المتسابقين تصاعديّاً حسب المسافة التي قطعها ك ّل منهم خلال ( ) 10ثو ٍان.
_______________________________________________________________.
َ .٢م ْن ال�أسرع بين المتسابقين الخمسة؟ ولماذا؟
_______________________________________________________________.
فسر.
السابق ،المسافة �أم ال ّزمن؟ �أ ّ
 .٣ما العامل الثّابت في الجدول ّ
_______________________________________________________________.
فسر.
 .٤ما العامل المتغيّر الذي ا ْع َت َمد ُ
ْت عليه في تحديد المتسابق ال�أسرع ،المسافة �أم ال ّزمن؟ �أ ّ
_______________________________________________________________.
ال َّزمن (ز) (ثّانية)
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
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َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
ست
أ
ِ

السرعة زادت _________________ المقطوعة مع ثبوت ال ّزمن ،وتُس ّمى هذه
 كلما زادت ّالعلاقة علاقة طرديّة.
السرعة بالاعتماد على عاملين ،هما:
 نحسب ُّ._____________________________ .٢ .___________________________ .١
 -مقدار المسافة التي يقط ُعهــا جس ٌم ما في وحدة ال ّزمن تُس ّمى _____________________.

السرعة
متوسط ّ
نشاط (ّ :)٢
* �أقر�أ النّص ال�آتي و�أجيب:
ّلت ال�أ ّم الســيّارة التــي بــد�أت الحركــة مــن
ركــب َم ْجــد مــع والدتــه فــي ســيّارتها ،فشــغ ْ
الســرعة قبــل تشــغيل الس ـيّارة وخــلال الدّقائــق الثّــلاث
الســكون ،قــام ْ
مجــد بمراقبــة ع ـدّاد ّ
ّ
موضــح فــي الشّ ــكل ال�آتــي:
ال�أولــى مــن زمــن ال ّرحلــة ،وكانــت ق ـراءة الع ـدّاد كمــا هــو ّ
80 100 120
60
140
40
160
180
20
200
0

80 100 120
60
140
40
160
180
20
200
0

80 100 120
60
140
40
160
180
20
200
0

80 100 120
60
140
40
160
180
20
200
0

بداية الحركة

الدّقيقة ال�أولى

الدّقيقة الثّانية

الدّقيقة الثّالثة

Km/h

Km/h

Km/h

Km/h

السكون"؟
 .١ماذا نعني بقولِنا�" :إِ َّن الس َّيارة بد�أت الحركة من ّ
_______________________________________________________________.
فسر.
 .٢هل كانت سرعة الس ّيارة ثابتة خلال ال ّرحلة؟ �أ ّ
_______________________________________________________________.
 .٣ماذا تتوقّع �أن تكون قراءة العدّاد عندما تتوقف الس ّيارة؟
_______________________________________________________________.
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َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
أست ِ

 .١عندما يتح ّرك جسم مسافة ُمع َّينة ،ف إ� ّن سرعته قد لا تكون ثابتة بل تتغ ّير من لحظة ل�أخرى،
متوسط سرعة الجسم.
نحسب ّ
متوسط سرعة جسم نقوم بقسمة المسافة الكل ّية التي قطعها الجسم على ال ّزمن
 .٢لحساب ّ
الذي احتاجه لقطع هذه المسافة.
متوسط ّ
ّ
السرعة = ________________.

� .٤أ ْك ِم ُل ال ُمخطّط ال�آتي:
السرعة والمسافة وال ّزمن رياض ّياً بالعلاقات ال�آتية:
متوسط ّ
* ُيع ّب ُر عن ّ
المسافة =
السر َعة =
متوسط ّ
ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ال ّزمن

× ال ّزمن
الزمن = المسافة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ

المسافة
÷
ّ
متوس َعةط × ال ّزمن
السر
ّ

السرعة:
متوسط ّ
السابقة� ،أ ْك ِم ُل الجدول ال�آتي الذي يب ّين وحدات ّ
 .٥بنا ًء على العلاقة ّ
المسافة
متر
كيلومتر
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ال َّزمن
ساعة

السرعة
متوسط ّ
وحدة ّ
م/ث

مثال (:)1
متوسط سرعته:
حسب ّ
درس المسار الذي سلكه و�أ ُ
شارك نسيم في سباق المئة متر كما في الشّ كل� ،أ ُ
الزمن (ث)

المسافة (م)

٠

٥

١٠٠

٢٠

ال ّزمن =  ٢٠ثانية
المعطيات :المسافة =  ١٠٠متر
الح ّل:
ـــــــــــــــــــــــ =  ١٠٠متر
السر َعة = المسافة
متوسط
ـــــــــــــــــــــــ =  ٥م/ث
ّ
ّ
 ٢٠ثانية
ال ّزمن
مهمة تعليمية:

يقطع مسافات مختلفة
ُيمارس عمرو رياضة الجري صباح ك ّل يوم داخل قريته ،حيث ُ
خلال فترات زمن ّية ،تعتمد على طبيعة الطّريق التي يسلكها ،كما في الجدول ال�آتي:
المسار

المسافة
المقطوعة (م)

ال ّزمن
المستغرق (ث)

طريق مستقيمة

١٢٠٠

٦٠٠
٦٠٠
٩٠٠

متوسط
ّ
السرعة (م/ث)
ّ

٩٠٠
حقل
١٢٠٠
َتلَّة
* �أ ْك ِم ُل الجدول ،ثم �أجيب:
.1كم تبلغ المسافة الكل ّية التي يقط ُعها عمرو؟ ________________________________
.2كم يبلغ ال ّزمن ال ُمستغرق في قطع المسافة الكل ّية؟____________________________
.3كم ّ
متوسط سرعة عمرو من بداية الجري حتى نهايته؟ __________________________
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َّ
الد ُ
رس
ّ
الخامس
القوة وأثرها في الحركة
نشاط ( :)١ع ِ
َناص ُر ال ُق َّوة
 نحتــاج �إلــى القــوة لتحريــك ال�أجســام �أو تغييــر شــكلها ،وهــذه القــوة هــي مؤثــر خارجــي يؤثــر فــيال�أجســام ويــؤدي �إلــى تحريكهــا �أو تغييــر شــكلها ،وقــد تكــون قــوة دفــع �أو قــوة ســحب كمــا
فــي الشــكل (� ،)١أو قــوة دفــع كمــا فــي الشــكل (.)٢
الصور ال�آتية و�أجيب:
* �أت�أم ُل ّ
نقطة التّ�أثير
خط عمل الق ّوة
(اتّجاه الق ّوة)

 ٥٠نيوتن

مقدار الق ّوة
نقطة التّ�أثير
 ٥٠نيوتن
خط عمل الق ّوة
(اتّجاه الق ّوة)

مقدار الق ّوة

الشّ كل ()١

الشّ كل ()٢

الصندوق؟
الصندوق في الشّ كل ()1؟ وب�أ ّي اتّجاه سيتح ّرك ّ
 .١ما نوع الق ّوة التي ُيؤثّر فيها ال ّرجل في ّ
نوع الق ّوة _______________________ اتّجاه ال ُق ّوة ______________________.
الصندوق؟
الصندوق في الشّ كل ()2؟ وب�أ ّي اتّجاه سيتح ّركُ ّ
 .2ما نوع ال ُق ّوة التي ُيؤثّر فيها ال ّرجل في ّ
نوع الق ّوة _______________________ اتّجاه ال ُق ّوة ______________________.
 .3ما العناصر المشتركة بين الشّ كل ( )1والشّ كل ( )2والتي تمثّ ُل عناصر الق ّوة؟
._____________________________ .1
._____________________________ .٢
._____________________________ .٣
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َ
َ َ
نت ُج أ َّن:
أست ِ

 الق ّوة ال ُمؤثّرة في ال�أجسام يمك ُنها �أن تُغ ّير من حالتها الحرك ّية (سكونها �أو حركتها) �أواتّجاهها �أو مقدار سرع ِتها.
الساكن يبقى ساكناً والجسم المتحرك يبقى متحركاً ما لم تؤثّر علية ق ّوة تغ ّير من
 الجسم ّسرعته �أو تغ ّير اتّجاهه �أو كليهما معاً.
* �أعطي �أمثلة من بيئتي تُب ّين �أثر الق ّوة على حركة ال�أجسام:
-عناصر القوة :

 -1مقدار القوة  :يقاس مقدار القوة بمقدار ال�أثر الذي تحدثه هذه القوة  ( .وحدة قياس القوة نيوتن ) .

 -2خط عمل القوة ( اتجاه القوة )  :الاتجاه الذي تؤثر فيه القوة في الجسم وتحركه وتغير موضعه �إما
سحبا �أو دفعا .
 -3نقطة ت�أثير القوة  :النقطة التي تؤثر عندها القوة في الجسم .
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َ
َ ُ
ســئــلــة الــوحـــدة المتمازجة الثانية
أ ِ
ال�جابة الصّ حيحة في كل فقرة من الفقرات ال�آتية:
ضع دائرة حول رمز إ
ّ
السؤال ال�أول :أ� ُ
 .1ما النّقطة التي ننطلق منها لتحديد مكان جسم ما؟
السكون.
�أ .الموضع .ب .ال�إ سناد.
جـّ .

د .الحركة.

 .2ماذا نُس ّمي المكان الذي يتواجد فيه الجسم؟
السرعة .د .المسافة.
ب.الموضع.
�أ .نقطة ال�إ سناد.
متوسط ّ
جـّ .
 .٣ما مقدار ال ّزمن الذي يستغرقُه الجسم ال�أسرع في قطع مسافة ثابتة؟
جـ .ثلاث دقائق.
�أ .خمس دقائق .ب�.أربع دقائق.

د.دقيقتان.

 .٤ما مقدار المسافة التي يقط ُعها الجسم ال�أسرع عند ثبوت ال ّزمن؟
جـ 10.متر.
ب 8 .متر.
�أ 7 .متر.

د 15 .متر.

السرعة؟
 .٥ماذا
ُ
متوسط ّ
نحتاج لتحديد ّ
السرعة .جـ .المسافة وال ّزمن .د .ال ّزمن فقط.
السرعة .ب .ال ّزمن و ّ
�أ .المسافة و ّ
متوسط سرعة س ّيارة �إذا قطعت مسافة  160كم في ساعتين؟
 .٦ما مقدار ّ
�أ 80 .كم /ساعة .ب 80 .كم /دقيقة .جـ 80 .كم/ثانية .د 80 .ميل/ساعة.
� .٧أ ّي ال�آتية ُيعتبر مثالاً على الحركة الاهتزازيّة؟
الساعة .د.الطّائرة.
�أ .السيّارة.
ب .ال�أرض حول نفسها .جـ .بندول ّ
 .٨ما الوحدة التي تقاس بها الق ّوة؟
ب .متر/ثانية.
�أ .نيوتن.
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جـ .نيوتن/ثانية.

د .نيوتن /متر.

� .٩أ ّي العناصر ال�آتية يعتب ُر لافلزاً؟
ب .ال�ألومنيوم.
�أ .النّحاس.

د .الكبريت.

جـ .المغنيسيوم.

� .١٠أ ّي مما ي�أتي يع ّد من الخصائص الكيميائيّة للما ّدة؟
جـ .الوزن.
ب .الكتلة
�أ .الحجم.

الصد�أ.
دّ .

الصلبة؟
� .١١أ ّي الخصائص ال�آتية
تتصف بها ال ّلافل ّزات ّ
ُ
جـ .هشّ ة.
ب .موصلة للحرارة.
�أ .لامعة.

د .موصلة للكهرباء.

� .١٢أ ّي العناصر ال�آتية تصنّف من �أشباه الفل ّزات؟
جـ .الحديد.
السيليكون .ب .النّحاس.
�أّ .

د .النّيتروجين.

 .١٣ما الخاص ّية التي تسمح بعمل �أسلاك رفيعة جداً من الما ّدة؟
السحب.
�أ .الطّرق .ب .الثّني.
جـّ .

د .التّشكيل.

السؤال الثّاني� :أ ِّ
وض ُح المقصود بـك ٍّل من المفاهيم العلمية ال�آتية:
ّ
الدّلالة

المفهوم العلمي
السحب
ّ
الطّرق
الثّني

كتب رمو َز العناصر ال�آتية و�أصنّ ُفها حسب هذه الانواع:
ّ
السؤال الثّالث :أ� ُ
نصر
ال ُع ُ

الكبريت

الحديد

البوتاسيوم

المغنيسيوم

ال ّرمز
النّوع
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السؤال الرابع� :أعل ُل ما ي أ�تي:
ّ

 .١لا تستخدم ال ّلافل ّزات في صناعة ال�أسلاك الكهربائ ّية.
_______________________________________________________________.
صنع �أجسام الطّائرات من ال�ألومنيوم.
 .٢تُ ُ
_______________________________________________________________.

العلمي الذي تد ّل عليه كل عبارة مما ي أ�تي:
كتب المفهوم
ّ
السؤال الخامس :أ� ُ
ّ
الدّلالة

المفهوم العلمي

تغ ّير موضع الجسم من بالنّسبة لنقطة �إسناد ُمع َّينة.
ثبات موضع الجسم بالنّسبة لنقطة �إسناد.
المسافة الكل ّية المقطوعة في وحدة ال ّزمن.
ُمؤثّر ُيؤثّر في ال�أجسام يح ّركها �أو ُيغ ّير مقدار سرعتها �أو ُيغ ّير اتجاه
حركتها �أو كليهما معاً.
السادس� :أح ّد ُد عناصر الق ّوة ال ُمؤثّرة في ّ
الشكل ال�آتي:
السؤال ّ
ّ

 ١٠ن

يوتن
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السابع� :أح ّد ُد أ�شكال الحركة في كل من الصّ ور ال�آتية:
السؤال ّ
ّ

___________________

____________________

____________________

___________________

السؤال الثّامن� :أح ّد ُد نوع الق ّوة في كل من ال�أشكال ال�آتية:
ّ

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

كتب استخدام ًا واحد ًا لكل من العناصر ال�آتية:
ّ
السؤال التاسع :أ� ُ
.____________________________________________________________:Al
.____________________________________________________________:Cu
.____________________________________________________________:O2
.____________________________________________________________:Fe
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اختبار ذاتي

السؤال ال�أول� :أضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة فيما ي�أتي:
 -1ما العنصر الذي يتواجد في الطبيعة على شكل سائل؟
		
جـ -الحديد
		
ب -الكبريت
		
�أ -ال�أكسجين

د -الزئبق

� -2أي العناصر ال�آتية لها بريق ولمعان؟
		
ب -الكبريت
		
�أ -الكربون

		
جـ -النحاس

د -ال�أكسجين

� -3أي العناصر ال�آتية جيدة التوصيل للحرارة؟
		
ب -الكربون
			
�أ -الكبريت

		
جـ -ال�ألومنيوم

� -4أي العناصر ال�آتية لا فلز؟
			
�أ -الحديد

		
جـ -الزئبق

		
ب -الكبريت

د -ال�أكسجين
د -النحاس

 -5ماذا تسمى النقطة المعلومة التي ُيستند عليها في تحديد موضع جسم معين؟
جـ -نقطة الاسناد		
		
ب -الموضع
			
�أ -الحركة
 -6ماذا تسمى المسافة التي يقطعها الجسم خلال فترة زمنية معينة؟
		
جـ -السكون
		
ب -الحركة
		
�أ -متوسط السرعة
 -7ما عناصر القوة؟
�أ -نقطة ت�أثير القوة

ب -خط عمل القوة

 -8ما وحدة قياس القوة؟
		
ب -الساعة
		
�أ -المتر

جـ -مقدار القوة
		
جـ -نيوتن

د -السكون
د -القوة

د -جميع ما سبق
د -متر  /ثانية

السؤال الثاني� :أكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات ال�آتية :
 ) .......................( -1قابلية العنصر لتكوين صفائح.
 ).... ...................( -2حركة الجسم في مسار دائري حول محور معين دورة كاملة.
 ).........................( -3مؤثر خارجي يؤثر على ال�أجسام ويغير من حالة سكونها او حالة حركتها.
 ).......................( -4الاتجاه الذي تؤثر فيه القوة في الجسم وتحركه وتغير موضعه �إما
سحباً �أو دفعاً.
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الســؤال الثالــث� :أكتــب �أشــكال الحركــة التــي �أشــاهدها فــي الصــور ال�آتيــة:

السؤال الرابع� :أكمل الجدول ال�آتي:
وجه المقارنة

�ألومنيوم

حديد

قابلية العنصر للتمغنط
وجه المقارنة

فلز

لافلز

مثال عليه
وجه المقارنة
وحدة القياس
وجه المقارنة

المسافة

الزمن

البكرة

تثبيت مسمار في الحائط بالمطرقة

نوع القوة
السؤال الخامس� :أعلل ما يزتي:
 -1تدخل بعض العناصر مثل النحاس وال�ألومنيوم في صناعة ال�أسلاك.
..............................................................................
 -2حركة بندول الساعة حركة اهتزازية.
.............................................................................
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نشاط إثرائي
أشكال احلركة

 ف ّكر :ينفّذ ك ّل طالب خطوات النشاط ،ويجيب عن �أسئلته فردياً. زاوج :يش ّكل ك ّل طالب مع زميله مجموعة ثنائية لمناقشة حل ال�أسئلة التابعة للنشاط ،ثم يتفقان على ح ّل مشترك. شارك :يشترك ك ّل ثلاثة �أزواج (المجموعات الثنائية) من الطّلبة في تشكيل مجموعة سداسية ،حيث تقدم ك ّلمجموعة ثنائية حلّها ،وتُناقشه مع زملائهم ،ثم يتم الاتفاق على ح ّل مو ّحد من �أفراد المجموعة جميعهم ،وتعرض
ك ّل مجموعة نتاجها وتُناقشته.
 يقيّم المعلّم �أداء المجموعات بقائمة رصد ( ،)4ويقدّم التغذية الراجعة المناسبة.للمعلم:
								
قائمة رصد ()4
ال�آداء

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ُي َع ِّرف الحركة الانتقالية بلغته.
يعطي مثالاً من البيئة على الحركة الانتقالية.
ُي َع ِّرف الحركة الدائرية بلغته.
يعطي مثالاً من البيئة على الحركة الدائرية.
ُي َع ِّرف الحركة الدورانية بلغته.
يعطي مثالاً من البيئة على الحركة الدورانية.
ُي َع ِّرف الحركة ال�إ هتزازية بلغته.
يعطي مثالاً من البيئة على الحركة الاهتزازية.
يم ّيز �أنواع الحركات جميعها.

أشكال احلركات
التقدير
نعم

لا

