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ُيتوقـّـُع مــن طلبــة الّصــف الّســادس بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع اأنشــتطها 
اأن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف المــواد فــي حياتهــم اليوميــة اعتمــادا علــى الخصائــص الفيزيائية 

والكيميائيــة لهــا وتوظيــف مفاهيــم الحركــة والقــوة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:

استنتاج بعض الخصائص الفيزيائيّة والكيميائيّة لبعض العناصر عملياً.. 1
تصنيف العناصر اإلى فلّزات ول� فلّزات واأشباه فلّزات حسب خصائصها.. 2
استنتاج اأهميّة المواد في الطّبيعة عملياً.. 3
تحديد موضع ال�أجسام بالنّسبة لنقطة اإسناد معيّنة عمليّاً.. 4
التّمييز بين الجسم الّساكن والجسم المتحرّك عمليّاً.. 5
التّمييز بين اأشكال الحركة عمليّاً.. 6
استنتاج العلاقة بين متوّسط الّسرعة والمسافة والزّمن عمليّاً.. 7
اإيجاد متوّسط الّسرعة لجسم متحرك.. 8
رعة.. 9 حّل مسائل رياضيّة على متوّسط السُّ
تحديد عناصر القوّة عمليّاً.. 10
استنتاج اأثر القوّة على حالة الجسم الحركيّة عمليّاً.. 11

الفزييائّيــة  اخلصائــص  بعــض  األول:  ادّلرس 
للعنــارص والكيميائّيــة 

فلّزات
ّ

ادّلرس اثلاين: الفلّزات والل
ادّلرس اثلالث: احلركة

ادّلرس الرابع: متوّسط الّسعة
ادّلرس اخلامس: القّوة وأثرها يف احلركة
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24
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: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

توجد العناصُر في الظّروف الطّبيعيّة اإّما في الحالة ______________________________ 

  اأو الحالة ___________________ اأو الحالة _____________________________.

نشاط )١(: حالة الُعنُصر في الظُّروف الّطبيعّية

 الخصائص  الفيـزيائّية
ُ

بعض
والكيميائّيــة للعــنــاصــر

رُس  الدَّ
األّول

* اأْحِضُر بمساعدة معلّمي العناصر ال�آتية:

اأولاً: الخصائص الفيزيائّية )الّطبيعّية(

1. اأتاأّمُل العناصر اأعلاه، واأَصنّفها كما في الجدول ال�آتي:

وديوم ُعنُصر الصُّ

ُعنُصر ال�أكسجين

ُعنُصر الزِّئَبق

ُعنُصر النّحاسُعنُصر الحديد

ُعنُصر الكبريت

بيعيَّة حالُة الُعنُصر في الظُّروف الطَّ

غازسائلصلب

نَتـِبـه
َ
أ

ُينَصح بعدم لمس الزِّئبق
بال�أيدي ل�أنَُّه ُعنُصٌر سام
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: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

بعض العناصر تمتلك خاصيّة ___________________________________________.

نشاط )2(: ليَس ُكلُّ ما َيلَمُع َذَهبًا 

* اأْحِضُر بمساعدة معلّمي العناصر وال�أَدوات ال�آتية:

1. اأحاوُل تنظيَف سطح كّل منها بورقة الّصنفرة ) ورق الزّجاج (.
2. األ�حُظ العنصر بعد تنظيف سطحه، ثم اأَسّجُل ملاحظاتي:

._______________________________________________________________
3. اأَصنُّف العناصر اأعلاه اإلى: 

َحديد

َكربون )جرافيت(

نُحاس

كبريت

األومنيوم

َورَق زُجاج

َعناِصُر  ليس َلها َلَمعان َوَبريقَعناِصُر َلها َلَمعان َوَبريق
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: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

* قابليّة الحديد لِتكوين صفائح تُسّمى عمـليّة ________________________________.

* قابليّة الحديد لتكوين اأسلاك تُسّمــى عمليّة ________________________________.

* قابليّة الحديد للتّشكُّل تُسّمى عمليّة _____________________________________.

نشاط )3(: َطْرٌق... َسْحٌب... وَثْنيٌّ

* اأقراأ النّص ال�آتي واأجيب:

رافــق اأحمــد ومنــى والدهمــا اإلــى الحــّداد بِهــَدف ِشــراء فــاأٍس لَنكــش حديقــة المنــزل، فشــاَهدوا 
ُن ِقَطعــاً ِمــَن الَحديــد، ثـُـمَّ َطــرََق بعضهــا لَِيصنــع منهــا صفائــح وســَحَب بعضهــا  الحــّداد وهــو ُيَســخِّ

عــادة تشــكيلها. ال�آخــر لَِيصنــع منهــا اأســلاكاً وَثنــى ِقطعــاً اأخــرى لِ�إ

1.بِراأيك، لماذا تُريُد عائلة اأبو اأحمد نكش حديقة المنزل؟
._______________________________________________________________

عادة تشكيل قطع الحديد؟ 2.ما العمليات التي قام بها الحّداد لِ�إ
._______________________________________________________________

ر. 3.هل يمكن لِلحّداد اأن يقوم بهذه العمليّات دون تسخيِنها ؟ اأفسِّ
._______________________________________________________________

َثنُي الَحديدَسحُب الَحديدَطرُق الَحديد

عناصر غير قابلة للطَّْرق والّسحب والثَّْنيعناصر قابلة للطَّْرق والّسحب والثَّْني

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

بعض العناصر في الطّبيعة قابلُة لـِ ____________ و ____________ و ____________.
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مهمة تعليمية:
تدخل بعُض العناصر مثل النّحاس وال�ألومنيوم في صناعة ال�أسلاك.

._______________________________________________________________

نشاط )4(: َتوصيُل الَحراَرة
* اأْحِضُر بمساعدة معلّمي العناصر وال�أَدوات ال�آتية:

َقضيُب َحديد

ُبذوُر َدّواُر الّشمس

َقضيُب نُحاس

َشمع

َقضيُب َكربون )جرافيت(

وِعاءٌ بِِه ماءٌ ساخن

1. اأَثـبُّت بالّشمِع عدداً من ُبذور دّوار الّشمس على كّل قضيب.

ــي الحــوض الزّجاجــّي  ــب ف ــن كّل قضي ــرف ال�آخــر م ــُس الطّ 2. اأغم
الــذي يحتــوي علــى مــاء ســاخن فــي الوقــت نفســه، كمــا فــي الّشــكل 

ــي: ــّجُل ملاحظات المجــاور واأَس

._____________________________________________

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

._______________________________________________________________

4. اأفّسُر ملاحظاتي:
._______________________________________________________________
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نشاط )5(: توصيُل الكهرباء

* اأْحِضُر بمساعدة معلّمي العناصر وال�أَدوات ال�آتية:

ِمسماُر َحديد

ِقطع ِكبريت

ِسلُك نُحاس

َبطَّاريّة

باأ

َقضيُب َكربون )جرافيت(َورَق األومنيوم

ِسلُك َتوصيلِمصباٌح َكهربائِّي

1. اأَرّكُب دارة كهربائيّة كما في الّشكل المجاور:
2. اأَجرُّب وضع مسمار الحديد بين الطرفين ) اأ، ب ( 

في الّدارة الكهربائيّة. 
3. اأكّرُر الخطوة الّسابقة مع باقي العناصر ال�أخرى. 

ُل ملاحظاتي في الجدول ال�آتي:  4. اأَسجِّ

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

._______________________________________________________________

عناصُر رديئة التوصيل للكهرباءعناصُر جيدة التوصيل للكهرباء
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نشاط )7(: التََّمغُنط

* اأْحِضُر بمساعدة معلّمي العناصر وال�أَدوات ال�آتية:

قُضباُن األومنيوم

ِسلُك نُحاس

ِمسمار َحديد

مغناطيس

َقضيُب َكربون )جرافيت(

برادة حديد

1. اأدلُُك كلَّ قطعة من العناصر الّسابقة بالمغناطيس، بدءاً من اأحد طرفيها ومنتهياً بال�آخر.
2. اأكّرُر ذلك مّرات عديدة دون اأن اأحرّك المغناطيس بال�تّجاه المعاكس.
3. اأقرُِّب القطَع المدلوكة من برادة الحديد كّل على حدة واأل�حُظ النّتائج.

4. اَُسّجُل النّتائج في الجدول ال�آتي:

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

بعض العناصر قابلة __________________________________________________.

عناصر غير قابلة للتّمغنط )لا تجذب برادة الحديد(عناصر قابلة للتّمغنط ) تجذب برادة الحديد( 
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اأْكِمُل الخريطَة المفاهيميّة ال�آتية:

الحالة في 
الظُّروف 
الطّبيعيّة

و

اأواأو

ووووو

التّوصيل 
الحراري

ال�نصهار

صلبة

مهمة تعليمية:

الخصائص الفيزيائّية )الّطبيعّية( للعناصر 

هي

قد تكون

نشاط )8(: تكوين مواد جديدة )مرّكبات(

* اأَتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة واأجيب:

2 ١

ثانيًا: الخصائص الكيميائّية للعناصر

1. ماذا اأشاهُد في الّصور اأعلاه _______________________________.
2. اأحاوُل جمع كمية من الّصداأ من بيئتي، ثم اأقرّب المغناطيس منها.اأَسّجُل ملاحظاتي:

.______________________________________
3. هل الماّدة الجديدة التي َتَكّوَنت )الّصداأ( تُشبه الحديد في خصائصه؟ اأفّسر.

._______________________________________________________________
4. التغيّر الذي يحدث على خصائص الحديد عندما يصداأ )تغيّر طبيعي/ تغيّر كيميائي(،اأفّسر.

________________________________________________________________
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نشاط )9(: الخلُّ ومسحوق الخبيز

1. اأضُع 20 سم3 من خّل الطّعام في القارورة. 

2. اأضع ملعقتين صغيرتين من مسحوق الخبيز في بالون.

3. اأَثبّت البالون على فوهة القارورة واأرفعه بالتّدريج حتى
    يسقط مسحوق الَخبيز داخل القارورة.

4. اأراقب ما يحدث، واأسّجل ملاحظاتي:

________________________________________

.________________________________________

5. هل تغيّرت صفات الماّدة النّاتجة عن صفات المواد
ر. الّداخلة؟ اأَفسِّ

________________________________________________________________

._______________________________________________________________

* اأْحِضُر بمساعدة معلّمي المواد وال�أَدوات ال�آتية:

مسحوق الخبيز
)بايكربونات الصوديوم(

قارورة فارغةخّل الطّعام

خل
طعام

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

التّغيّرات التي حدثت على كلٍّ من السلسلة الحديدية، وخلِّ الطّعام، هي تغيّرات:
._________________________________________________________
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نشاط )١(: فلز... لا فلز

* اأْحِضُر بمساعدة معلّمي العناصر ال�آتية:

* اأَتفّحُص وزملائي العناصر اأعلاه، واأدرُس خصائصها الفيزيائيّة، ثم اأختاُر الخاصيّة الُمناسبة 
واأكتُبها في المكان المخّصص حسب الجدول ال�آتي:

الخاصيّة
الَكربونالكبريتالنّحاسال�ألومنيومالَحديدالُعنُصر

الّلمعان ) ل�مع / غيرل�مع(

توصيل الكهرباء )جيد التوصيل/رديء التوصيل(

توصيل الحرارة )جيد التوصيل/رديء التوصيل(

القابليّة للطّرق والّسحب والثّني )قابل/ غير قابل(

ات
ّ
فلز

ّ
ات والل

ّ
الفلز

رُس  الدَّ
اني

ّ
الـث

مسمار حديد

قضيب كربون )جرافيت(

سلك نحاس

قطع كبريت

ورق األومنيوم
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1. اأكتُب الخصائص التي يشترك فيها كّل من الحديد والنّحاس وال�ألومنيوم.

._______________________________________________________________
2. اأكتُب الخصائص التي يشترك فيها كّل من الكربون والكبريت.

._______________________________________________________________
3. اأقارُن بين درجة انصهار الحديد والنّحاس وال�ألومنيوم ودرجة انصهار الكبريت؟

._______________________________________________________________
4. َصنّف العلماء العناصر )الحديد والنّحاس وال�ألومنيوم( من الفلّزات، ل�أنّها تمتلك الخصائص ال�آتية: 

._______________________________________________________________
5. َصنّف العلماء عنصر الكبريت من اللافلّزات، لماذا؟ 

._______________________________________________________________
6. اأَسّمي عناصر فلزية واأخرى ل� فلزية من بيئتي.

._______________________________________________________________

نشاط )2(: الجدوُل الّدوريُّ

* اأدرُس الجدول الّدوري ال�آتي واأجيب:

ل� فِِلّزات
اأشباه 
فِِلّزاتفِِلّزات

1. ماذا ُيمثُّل كّل لون من ال�ألوان الموّضحة في الجدول؟_________________________.

2. اأستخرُج من الجدول ثلاثة عناصر من )الفلّزات، الّلافلّزات، اأشباه الفلّزات( واأكتبها في دفتري. 
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نشاط )3(: استخدامات بعض العناصر الّشائعة

تشيّيد المباني والعمارات وهياكل السيّارات والّسفن والمغانط الّصناعيّة.

وقود المستقبل

الحديد

الهيدروجين

ل� يشتعل  لكنه   يساعـد عـلـى ال�شتعاليساعد على التّنّفس

الاأكسجين

اأقلام رصاص

الُحلّي والمجوهرات

الّدهاناتالبطّاريّاتالكربون

قّص الزّجاج

الجرافيت

الاألماس
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اأرادت عائلــُة اأبــي َعــْودة القادمــة مــن غــزّة، بعــد الّصــلاة فــي المســجد ال�أقصــى، اأن تــزوَر بيــت 

عائلــة اأبــي اأحمــد فــي البلــدة القديمــة، وتبعــد عــن بــاب الّسلســلة مســافة  200 متــر غربــاً.

نشاط )١(: اأبو عودة في القدس

* اأقراأ النَّص ال�آتي واأجيب:

1. اأساعُد اأبا اأحمد في وصف موضع بيته ل�أبي َعْودة.

_____________________________________

 ._____________________________________
2. ما النّقطة التي اأستند اإليها في وصف موضع بيت

اأبي اأحمد؟ وماذا تُسّمى؟

 ._______________________________________________________________
3. اأرسُم مساراً يبيّن موضع بيت اأبي اأحمد بالنّسبة للمسجد ال�أقصى موّضحاً الُبعد.

ة
َ
الَحَرك

رُس  الدَّ
الثالث

شمال

جنوب

غربشرق

المعلومــة  النّقطــة  ســناد:  ال�إ نقطــة 
تحديــد  فــي  اإليهــا  نســتند  التــي 

معيــن. جســم  موضــع 

          مفيدة
ٌ
معلومة

باب
الّسلسلة

4. اأحّدُد موضع بيتي بالنّسبة لمدرستي.

 ._______________________________________________________________
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5. ماذا تمثُّل المدرسة بالنّسبة لبيتي؟
 ._______________________________________________________________

6. اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً للموضع:
.______________________________________________________________

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

لِتحديد موضع جسم ما نحتاج اإلى: 

____________________ .3_________________ .2.1_________________ .1

نشاط )2(: الّسكون والحركة

* اأحّدُد نقطة اإسناد ُمعيَّنة على سطح طاولة واأسّميها النّقطة )اأ(.

1. اأضُع سيّارة اأطفال في النّقطة )اأ(.       

2. اأصُف حالة السيّارة في النّقطة )اأ(._____________________________________.
3. هل يتغيّر موضع السيّارة عند النّقطة )اأ( مع مرور الزّمن؟ لِماذا؟ 

._______________________________________________________________
4. اأحرُك السيّارة واأحّدُد مواضع اأخرى بعد التّحريك ولتكن )ب(، ) ج (.

     

5. اأصُف حالة السيّارة عند مرورها بالنّقطة )ب(______________________________.
6. هل تغيّر موضع السيّارة بالنّسبة للنّقطة )اأ(؟________________________________.
7. ما النّقاط التي مرّت بها السيّارة خلال حركتها؟_____________________________.

8.هل احتاجْت السيّارة زمناً لتغيير موضعها من النّقطة ) اأ ( اإلى النّقطة )ج(؟
._______________________________________________________________

)اأ(

)ج()ب()اأ(

: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
1. ُيسّمى التّغيّر في موضع جسم بالنّسبة لنقطة اإسناد ُمعيَّنة ______________.أ

2. ُيسّمى ثبات موضع الجسم بالنّسبة لنقطة اإسناد ُمعيَّنة _______________.
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* اأخرُج وزملائي اإلى ملعب المدرسة واأنّفُذ 
الحركات ال�آتية:

اأولاً: اأركـُض مـن بداية الملعب اإلى نهايته 
في خّط مستقيم.

1.  اأضُع بعض ال�أقماع على مســافات متباعدة، 
واأركــُض مــع المــرور مــن خــلال هــذه ال�أقماع 

مــن بدايــة الملعب اإلــى نهايته.
2. هل تغيّر موضعي اأثناء الّركض لفترٍة زمنيّة

معيّنة؟ اأفّسر._____________________

______________________________

.______________________________

نشاط )3(: اأشكاُل الحركة

3. اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً لـِ:
الحركة ال�نتقالية:____________________________________________________.

ثانيًا: اأركُض في مسار دائري حول الملعب مبتدئًا بنقطة ُمعيَّنة ومنتهيًا بالنّقطة نفسها.
1. اأصُف مسار حركتي. ____________________

._____________________________________
2. هل تغيّر موضعي اأثناء الّركض على المسار الّدائري؟
اأفّسر.__________________________________
._____________________________________

3. اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً لـِ:
الحركة الّدائريّة: ___________________________________________________.
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ثالثًا: اأدوُر حول نفسي في مكاني دورًة كاملًة.
1. اأصُف مسار حركتي.

._______________________________________________________________
2. اأصنُع مروحتي الورقيّة كما في الّشكل ال�آتي واأقوم بتدويرها.

3. اأصُف حركة المروحة.
._______________________________________________________________

4. اأكتب بُِلَغتي تعريفاً لـِ :
الحركة الّدورانيّة: ___________________________________________________

._______________________________________________________________

رابعًا: اأصنُع بندولاً واأعلِّقه بحامل كما في الّشكل. 
1. اأصُف حالة البندول.

._____________________________________________
2. اأدفُع الكرة دفعة خفيفة من الجانب. اأصُف حركة البندول.

._____________________________________________
3. هل تعود الكرة اإلى النّقطة التي بداأت الحركة من عندها )نقطة البداية(؟

._____________________________________________
4.اأصُف حركة البندول.

._____________________________________________
5. اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً لـِ: 

الحركة ال�هتزازيّة: __________________________________________________.

بال�عتماد على الخطوات الّسابقة اأستنتُج اأّن: اأشكال الحركة، هي:
 .____________________________ .2 .____________________________ .1

.____________________________ .4 .____________________________ .3
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نشاط )١(: َمِن الاأسرَع؟

* اأحِضُر ال�أدوات ال�آتية واأخرُج وزملائي اإلى ساحة المدرسة.

اأولاً: مسافٌة ثابتة
يمثل الجدول ال�آتي نتائج سباق مسافة 50م لخمسة طلبة والزمن الذي استغرقه كل طالب لقطع هذه 

المسافة من خط البداية اإلى خط النهاية .

* اأدرُس البيانات السابقة واأجيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
1. اأرتُِّب المتسابقين تصاعديّاً حسب الزّمن الذي استغرَقه كّل منهم لِقطع المسافة )50 م(.

._______________________________________________________________

2. َمْن ال�أسرع بين المتسابقين الخمسة؟ ولماذا؟

 ._______________________________________________________________

رَعة  السُّ
ُ
ط َوسِّ

َ
ُمت

رُس  الدَّ
الرابع

شريط متري )َكرَكر(ساعة وقف

المسافة )ف( )متر(اسُم الُمتسابِق

50
50
50
50
50

10
15
12
13
11

الزَّمن )ز( )ثانية(

خالد
ندى
اإيمان
باسل
سهاد
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: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

كلما زادت الّسرعة قّل ______________ مع ثبوت المسافة، وتُسّمى هذه العلاقة علاقة عكسيّة.

3. ما العامل الثّابت في الجدول الّسابق، المسافة اأم الزّمن؟ اأفّسر.

._______________________________________________________________

4.  ما العامل المتغيّر الذي اْعَتَمْدُت عليه في تحديد المتسابق ال�أسرع، المسافة اأم الزّمن؟  اأفّسر.

._______________________________________________________________

ثانيًا: زمٌن ثابت
الجدول الاآتي يمثل مسافة قطعها خمسة طلبة في فترة زمنية محددة

المسافة )ف( )متر(اسُم الُمتسابِق
10
10
10
10
10

170
190
185
180
150

الزَّمن )ز( )ثّانية(

* اأدرُس البيانات التي حصلُت عليها واأجيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
1. اأرتُّب المتسابقين تصاعديّاً حسب المسافة التي قطعها كّل منهم خلال )10 ( ثواٍن.

._______________________________________________________________
2. َمْن ال�أسرع بين المتسابقين الخمسة؟ ولماذا؟

._______________________________________________________________
3. ما العامل الثّابت في الجدول الّسابق، المسافة اأم الزّمن؟ اأفّسر.

._______________________________________________________________
4. ما العامل المتغيّر الذي اْعَتَمْدُت عليه في تحديد المتسابق ال�أسرع، المسافة اأم الزّمن؟ اأفّسر.

._______________________________________________________________

سوسن

سامي

جنى

سائد
ول�ء
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: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

- كلما زادت الّسرعة زادت _________________ المقطوعة مع ثبوت الزّمن، وتُسّمى هذه 
العلاقة علاقة طرديّة.

رعة بال�عتماد على عاملين، هما: - نحسب السُّ

._____________________________ .2 .___________________________ .1

- مقدار المسافة التي يقطُعهــا جسٌم ما في وحدة الزّمن تُسّمى _____________________.

نشاط )2(: متوّسط الّسرعة

* اأقراأ النّص ال�آتي واأجيب:

بداية الحركة

Km/hKm/hKm/hKm/h

الّدقيقة الثّالثةالّدقيقة الثّانيةالّدقيقة ال�أولى

 ركــب َمْجــد مــع والدتــه فــي ســيّارتها، فشــّغلْت ال�أّم الســيّارة التــي بــداأت الحركــة مــن 
ــلاث  ــق الثّ ــل تشــغيل الســيّارة وخــلال الّدقائ ــة عــّداد الّســرعة قب ــام مْجــد بمراقب الّســكون، ق

ــي: ــكل ال�آت ــي الّش ــح ف ــو موّض ــا ه ــّداد كم ــراءة الع ــت ق ــة، وكان ــن الرّحل ــن زم ــى م ال�أول

0
20 180

200

40 160
60 140

80 120100

0
20 180

200

40 160
60 140

80 120100

0
20 180

200

40 160
60 140

80 120100

0
20 180

200

40 160
60 140

80 120100

1. ماذا نعني بقولِنا: "اإِنَّ السيَّارة بداأت الحركة من الّسكون"؟
._______________________________________________________________

2. هل كانت سرعة السيّارة ثابتة خلال الرّحلة؟ اأفّسر.
._______________________________________________________________

3. ماذا تتوقّع اأن تكون قراءة العّداد عندما تتوقف السيّارة؟
._______________________________________________________________
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: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

1. عندما يتحرّك جسم مسافة ُمعيَّنة، فاإّن سرعته قد ل� تكون ثابتة بل تتغيّر من لحظة ل�أخرى، 
نحسب متوّسط سرعة الجسم. 

2. لحساب متوّسط سرعة جسم نقوم بقسمة المسافة الكليّة التي قطعها الجسم على الزّمن 
الذي احتاجه لقطع هذه المسافة.

متوّسط الّسرعة = ________________. 

4. اأْكِمُل الُمخطّط ال�آتي:
    * ُيعبُّر عن متوّسط الّسرعة والمسافة والزّمن رياضيّاً بالعلاقات ال�آتية:

× الزّمنالمسافة =

متوّسط الّسرَعة =

الزّمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــالمسافةالزّمن =

المسافة
÷

الزّمن× متوّسط
الّسرَعة

5. بناًء على العلاقة الّسابقة، اأْكِمُل الجدول ال�آتي الذي يبيّن وحدات متوّسط الّسرعة:

وحدة متوّسط الّسرعةالزَّمنالمسافة

ساعة
متر

كيلومتر
م/ث
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مثال )1(:  
شارك نسيم في سباق المئة متر كما في الّشكل، اأدرُس المسار الذي سلكه واأحسُب متوّسط سرعته:

الزمن )ث(

المسافة )م(
0520100

المعطيات: المسافة = 100 متر            الزّمن = 20 ثانية
5 م/ث==متوّسط الّسرَعة =الحّل: 100 مترالمسافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20 ثانيةالزّمن

ُيمارس عمرو رياضة الجري صباح كّل يوم داخل قريته، حيث يقطُع مسافات مختلفة 
خلال فترات زمنيّة، تعتمد على طبيعة الطّريق التي يسلكها، كما في الجدول ال�آتي:

مهمة تعليمية:

المسافة المسار
المقطوعة )م(

الزّمن
المستغرق )ث(

متوّسط
الّسرعة )م/ث(

1200600طريق مستقيمة

900600حقل

1200900َتلَّة
* اأْكِمُل الجدول، ثم اأجيب:

1.كم تبلغ المسافة الكليّة التي يقطُعها عمرو؟ ________________________________
2.كم يبلغ الزّمن الُمستغرق في قطع المسافة الكليّة؟____________________________

3.كم متوّسط سرعة عمرو من بداية الجري حتى نهايته؟ __________________________

.
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القّوة وأثرها في الحركة
رُس  الدَّ
الخامس

نشاط )١(: َعناِصُر الُقوَّة

* اأتاأمُل الّصور ال�آتية واأجيب:

- نحتــاج اإلــى القــوة لتحريــك ال�أجســام اأو تغييــر شــكلها، وهــذه القــوة هــي مؤثــر خارجــي يؤثــر فــي 
ال�أجســام ويــؤدي اإلــى تحريكهــا اأو تغييــر شــكلها، وقــد تكــون قــوة دفــع اأو قــوة ســحب كمــا 

فــي الشــكل )1(، اأو قــوة دفــع كمــا فــي الشــكل )2(.

1. ما نوع القوّة التي ُيؤثّر فيها الرّجل في الّصندوق في الّشكل )1(؟ وباأّي اتّجاه سيتحرّك الّصندوق؟

    نوع القوّة _______________________ اتّجاه الُقوّة ______________________.

2. ما نوع الُقوّة التي ُيؤثّر فيها الرّجل في الّصندوق في الّشكل )2(؟ وباأّي اتّجاه سيتحرُّك الّصندوق؟

    نوع القوّة _______________________ اتّجاه الُقوّة ______________________.

الّشكل )2(الّشكل )1(

خط عمل القوّة
)اتّجاه القوّة(

خط عمل القوّة
)اتّجاه القوّة(

نقطة التّاأثيرنقطة التّاأثير

مقدار القوّة

مقدار القوّة

50 نيوتن
50 نيوتن

3. ما العناصر المشتركة بين الّشكل )1( والّشكل )2( والتي تمثُّل عناصر القوّة؟

._____________________________ .1

._____________________________ .2

._____________________________ .3
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: نَّ
َ
سَتنِتُج أ

َ
أ

- القوّة الُمؤثّرة في ال�أجسام يمكُنها اأن تُغيّر من حالتها الحركيّة )سكونها اأو حركتها( اأو 
اتّجاهها اأو مقدار سرعِتها.

- الجسم الّساكن يبقى ساكناً والجسم المتحرك يبقى متحركاً ما لم تؤثّر علية قوّة تغيّر من 
سرعته اأو تغيّر اتّجاهه اأو كليهما معاً. 

* اأعطي اأمثلة من بيئتي تُبيّن اأثر القوّة على حركة ال�أجسام:       

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

2- خط عمل القوة ) اتجاه القوة ( : ال�تجاه الذي تؤثر فيه القوة في الجسم وتحركه وتغير موضعه اإما 
سحبا اأو دفعا .

3- نقطة تاأثير القوة : النقطة التي تؤثر عندها القوة في الجسم .
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 الــوحـــدة المتمازجة الثانية
ُ
ــة

َ
ســِئــل

َ
أ

جابة الّصحيحة في كل فقرة من الفقرات الاآتية: الّسؤال الاأول: اأضُع دائرة حول رمز الاإ

1. ما النّقطة التي ننطلق منها لتحديد مكان جسم ما؟
سناد.                 جـ. الّسكون.         د. الحركة.     اأ. الموضع.      ب. ال�إ

2. ماذا نُسّمي المكان الذي يتواجد فيه الجسم؟
سناد.       ب.الموضع.           جـ. متوّسط الّسرعة.   د. المسافة.     اأ. نقطة ال�إ

3. ما مقدار الزّمن الذي يستغرقُه الجسم ال�أسرع في قطع مسافة ثابتة؟
    اأ. خمس دقائق.  ب.اأربع دقائق.            جـ. ثلاث دقائق.       د.دقيقتان.

4. ما مقدار المسافة التي يقطُعها الجسم ال�أسرع عند ثبوت الزّمن؟
    اأ. 7 متر.         ب. 8 متر.                 جـ.10 متر.           د. 15 متر.

5. ماذا نحتاُج لتحديد متوّسط الّسرعة؟
    اأ. المسافة والّسرعة.      ب. الزّمن والّسرعة.  جـ. المسافة والزّمن.   د. الزّمن فقط.

6. ما مقدار متوّسط سرعة سيّارة اإذا قطعت مسافة 160 كم في ساعتين؟
    اأ. 80 كم/ ساعة.    ب. 80 كم/ دقيقة.    جـ. 80 كم/ثانية.    د. 80 ميل/ساعة.

7. اأّي ال�آتية ُيعتبر مثال�ً على الحركة ال�هتزازيّة؟
    اأ. السيّارة.        ب. ال�أرض حول نفسها.    جـ. بندول الّساعة.    د.الطّائرة.

8. ما الوحدة التي تقاس بها القوّة؟
    اأ. نيوتن.         ب. متر/ثانية.          جـ. نيوتن/ثانية.          د. نيوتن /متر.
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9. اأّي العناصر ال�آتية يعتبُر ل�فلزاً؟ 
    اأ. النّحاس.               ب. ال�ألومنيوم.        جـ. المغنيسيوم.       د. الكبريت. 

10. اأّي مما ياأتي يعّد من الخصائص الكيميائيّة للماّدة؟
    اأ. الحجم.                ب. الكتلة            جـ. الوزن.            د. الّصداأ.

11. اأّي الخصائص ال�آتية تتصُف بها الّلافلّزات الّصلبة؟
    اأ. ل�معة.      ب. موصلة للحرارة.         جـ. هّشة.          د. موصلة للكهرباء. 

12. اأّي العناصر ال�آتية تصنّف من اأشباه الفلّزات؟
    اأ. الّسيليكون.  ب. النّحاس.                جـ. الحديد.       د. النّيتروجين. 

13. ما الخاصيّة التي تسمح بعمل اأسلاك رفيعة جداً من الماّدة؟
    اأ. الطّرق.     ب. الثّني.                   جـ. الّسحب.      د. التّشكيل.

ُح المقصود بـكلٍّ من المفاهيم العلمية الاآتية: الّسؤال الثّاني: اأوضِّ

الّدلالةالمفهوم العلمي

الّسحب

الطّرق

الثّني

الّسؤال الثّالث: اأكتُب رموَز العناصر الاآتية واأصنُّفها حسب هذه الانواع:

الكبريت الُعنُصر

الرّمز

النّوع

المغنيسيومالبوتاسيومالحديد
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1 نيوتن
0

الّدل�لةالمفهوم العلمي

تغيّر موضع الجسم من بالنّسبة لنقطة اإسناد ُمعيَّنة.

ثبات موضع الجسم بالنّسبة لنقطة اإسناد.

المسافة الكليّة المقطوعة في وحدة الزّمن.

ُمؤثّر ُيؤثّر في ال�أجسام يحّركها اأو ُيغيّر مقدار سرعتها اأو ُيغيّر اتجاه 
حركتها اأو كليهما معاً.

الّسؤال الخامس: اأكتُب المفهوم العلمّي الذي تدّل عليه كل عبارة مما ياأتي:

1. ل� تستخدم الّلافلّزات في صناعة ال�أسلاك الكهربائيّة.
._______________________________________________________________

2. تُصنُع اأجسام الطّائرات من ال�ألومنيوم.
._______________________________________________________________

الّسؤال الرابع: اأعلُل ما ياأتي:

الّسؤال الّسادس: اأحّدُد عناصر القوّة الُمؤثّرة في الّشكل الاآتي:
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الّسؤال الّسابع: اأحّدُد اأشكال الحركة في كل من الّصور الاآتية:

______________________________________ ____________________ ____________________

الّسؤال الثّامن: اأحّدُد نوع القوّة في كل من الاأشكال الاآتية:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

الّسؤال التاسع: اأكتُب استخدامًا واحدًا لكل من العناصر الاآتية:

.____________________________________________________________:Al

.____________________________________________________________:Cu

.____________________________________________________________:O2

.____________________________________________________________:Fe
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اختبار ذاتي
السؤال الاأول: اأضع دائرة حول رمز ال�جابة الصحيحة فيما ياأتي:

1- ما العنصر الذي يتواجد في الطبيعة على شكل سائل؟

د- الزئبق جـ- الحديد   ب- الكبريت       اأ- ال�أكسجين  

2- اأي العناصر ال�آتية لها بريق ولمعان؟

د- ال�أكسجين جـ- النحاس       اأ- الكربون          ب- الكبريت  

3- اأي العناصر ال�آتية جيدة التوصيل للحرارة؟

د-  ال�أكسجين   جـ- ال�ألومنيوم   ب- الكربون       اأ- الكبريت   

4- اأي العناصر ال�آتية ل� فلز؟

د- النحاس  جـ- الزئبق   ب- الكبريت      اأ- الحديد   

5- ماذا تسمى النقطة المعلومة التي ُيستند عليها في تحديد موضع جسم معين؟

د- السكون  جـ- نقطة ال�سناد   ب- الموضع      اأ- الحركة   

6- ماذا تسمى المسافة التي يقطعها الجسم خلال فترة زمنية معينة؟

د- القوة        جـ- السكون   ب- الحركة      اأ- متوسط السرعة  

7- ما عناصر القوة؟

    اأ- نقطة تاأثير القوة    ب- خط عمل القوة    جـ- مقدار القوة     د- جميع ما سبق 

8- ما وحدة قياس القوة؟

د- متر / ثانية  جـ- نيوتن   ب- الساعة       اأ- المتر  

السؤال الثاني: اأكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات ال�آتية :                                                   
1- )....................... ( قابلية العنصر لتكوين صفائح. 

2- )................... ....( حركة الجسم في مسار دائري حول محور معين دورة كاملة.
3- ).........................( مؤثر خارجي يؤثر على ال�أجسام ويغير من حالة سكونها او حالة حركتها.

4- ).......................( ال�تجاه الذي تؤثر فيه القوة في الجسم وتحركه وتغير موضعه اإما  

سحباً اأو دفعاً.
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الســؤال الثالــث: اأكتــب اأشــكال الحركــة التــي اأشــاهدها فــي الصــور ال�آتيــة:

السؤال الرابع: اأكمل الجدول ال�آتي:

حديد األومنيوم وجه المقارنة

قابلية العنصر للتمغنط

ل�فلز فلز وجه المقارنة

مثال عليه

الزمن المسافة وجه المقارنة

وحدة القياس

تثبيت مسمار في الحائط بالمطرقة البكرة وجه المقارنة

نوع القوة 

السؤال الخامس: اأعلل ما يزتي:

1- تدخل بعض العناصر مثل النحاس وال�ألومنيوم في صناعة ال�أسلاك.

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

2- حركة بندول الساعة حركة اهتزازية.

   .............................................................................    
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أشكال احلركات  قائمة رصد )4(         

التقديرالاآداءالرقم

لانعم

ُيَعرِّف الحركة ال�نتقالية بلغته.1

يعطي مثال�ً من البيئة على الحركة ال�نتقالية.2

ُيَعرِّف الحركة الدائرية بلغته.3

يعطي مثال�ً من البيئة على الحركة الدائرية.4

ُيَعرِّف الحركة الدورانية بلغته.5

يعطي مثال�ً من البيئة على الحركة الدورانية.6

هتزازية بلغته.7 ُيَعرِّف الحركة ال�إ

يعطي مثال�ً من البيئة على الحركة ال�هتزازية.8

يميّز اأنواع الحركات جميعها.9

 أشكال احلركة
- فّكر: ينّفذ كّل طالب خطوات النشاط، ويجيب عن اأسئلته فردياً.               

- زاوج: يشّكل كّل طالب مع زميله مجموعة ثنائية لمناقشة حل ال�أسئلة التابعة للنشاط، ثم يتفقان على حّل مشترك.

كّل  تقدم  حيث  سداسية،  مجموعة  تشكيل  في  الطّلبة  من  الثنائية(  )المجموعات  اأزواج  ثلاثة  كّل  يشترك  شارك:   -

مجموعة ثنائية حلّها، وتُناقشه مع زملائهم، ثم يتم ال�تفاق على حّل موّحد من اأفراد المجموعة جميعهم، وتعرض 

كّل مجموعة نتاجها وتُناقشته.

- يقيّم المعلّم اأداء المجموعات بقائمة رصد )4(، ويقّدم التغذية الراجعة المناسبة. 

نشاط إثرائي 

 للمعلم:


