
العلوم والحياة

٣

الفترة الرابعة

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

mohe.ps   |  mohe.pna.ps  |  moehe.gov.ps 

 .com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWalt lym

هاتف 2983280-2-970+   |  فاكس 970-2-2983250+  

حي المـاصيــون،  شــارع الـمـعـاهــد

ص. ب 719 – رام الله – فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com  | pcdc.edu.ps 



3

يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن تكون قادراً 
على تصنيف المواد وفق خاصية مميزة لها من الخواص الطبيعية، واأثر الحرارة 

عليها من خلال تحقيق ال�آتي:

استنتاج بعَض الخصائِص الطّبيعيِّة للمواد عمليّاً.	 

استنتاج مفهوَم كلٍّ من: الُكتلة، والَحْجَم، والوزن، والماّدة عمليّاً.	 

استخدام اأدواِت قياِس الكتلِة، والحجم، والوزن.	 

تصنيف المواّد وفق خاصيّة مميِّزة.	 

التعرف اإلى بعِض مصادِر الحرارة من خلال صور.	 

استنتاج اأثَر الحرارِة على الماّدة عمليّاً .	 

تطبيق قواعَد الّسلامِة العاّمِة عند استخدام مصادر الحرارة. 	 

الماّدة والحرارة

الّدرس ال�أوّل: الخصائص الطّبيعيّة للمواد 

الّدرس الثّاني: الحرارة واأهميّتها

الّدرس الثّالث: اأثر الحرارة على المواد

الوحدة المتمازجة الّرابعة
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الّدرُس ال�أّول: الخصائُص الّطبيعّيُة للمواد

المجموعة الثّالثةالمجموعة الثّانيةالمجموعة ال�أولى

• هيّا نلعُب ونمرح بالمعجون.

نشاط )١(: اأكثر... اأقل

• اأتاأّمُل ُكراِت المعجوِن في المجموعاِت الثّلاثة، واأجيُب:
1. المجموعُة الّتي تحتوي الكراِت ال�أكبـــر ___________________________.
2. المجموعُة التي تحتوي الكراِت ال�أصغر ____________________________.

3. اأّي المجموعاِت تحتوي على اأكبِر كميٍّة من المعجون؟ _________________. 
4. اأّي المجموعاِت تحتوي على اأقل كميٍّة من المعجون؟ _________________.

يَّة المعجون.  5. اأرتُّب المجموعاِت تنازليّاً من حيث َكمِّ
.______________________________________________________

* ماذا نُطِلق على مقداِر ما تحتويه الكرُة من ماّدٍة )معجون(؟________________.
  اأستنتُج اأنَّ الُكتلَة: _______________________________________.
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نشاط )٢(: قياُس الكتلِة 

1. ما ال�أداُة التي استخدمها البائُع لقياِس ُكتلِة البندورة؟

._________________________________________________________

2. ماذا وضَع البائُع في الكّفِة الثّانيِة للميزاِن لقياس ُكتلِة البندورة؟

.________________________________________
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• اأحِضُر َومجموَعتي َمواّد ُمختلَفة.    
1. نقوُم بِقَياس ُكَتل هذِه الَمَواّد باسِتخدام:

ُل قياَس ُكَتِل الَمواّد وفق الَجدول ال�آتي: 2.اأَسجِّ

3. اأرتُّب ُكَتَل المواّد اأعلاه تصاعديّاً.
.__________________________________________________

ميزان ذو كّفتينعيارات وزنيّة

• تُقاُس الُكتُل بوحدِة قياٍس تُسّمى الكيلوغرام.
• الكيلوغرام = 1000 غرام 

• العياراُت الوزنيُّة: عبارة عن ِقَطٍع معدنيٍّة معروفِة الُكتلة، نُقارُن من خلالها
ُكَتل ال�أجساِم المختلفة.

الماّدة

ِمقلمتي

قياس الكتلة



7

    

في  معلّمي كما  بمساعدِة  واأرّكبها  ال�أدواِت،  ُر  اأَحضِّ
الّشكل المجاور:

1. ماذا تتوقّع اأْن يحدَث عند قّص الخيط؟ اأجرّب.
اتِّجاه  واأل�حُظ  اأعلى،  واأسقطها من  ُكرًة  اأمِسُك   .2

حركتها.
3. اأقفُز نحَو ال�أعلى، واأل�حُظ ماذا يحدث.

4. اإِلى اأيَن َتتَِّجُه ال�أجساُم عنَد سقوطها؟ ولماذا؟
 .__________________________________

ال�أجساَم  تجـذُب  ال�أرَض  اأنَّ  اأستنتُج   .5     
نحوها بقّوٍة؛ تُسّمى:

 ._______________________________________________               

نشاط )٣(: لماذا تسقط ال�أجسام؟

    
ُر وزميلي َدلوْين كما في الّشكل. • اأَحضِّ

نشاط )٤(: الَوزُن
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1. اأعلُِّق الّدلوْين باستخدام زمبرٍك اأو شريٍط مطاطيٍّ )المستخدم في الملابس(.
2. األ�حُظ اأيّهما اأحدَث استطالًة اأكبر؟

• اأفّسُر ملاحظاتي.
        3. اأستنتُج اأّن قُّوَة الجاذبيّة ال�أرضيّة تشدُّ ال�أجساَم نحَو ال�أرِض، وتجعل

          لها__________________، ونسّميها بـ_______________________. 

4. اأكتُب بلغتي الخاّصة تعريفاً لوزِن الجسم.
________________________________________________________
.________________________________________________________

    

    
صه. • اأْحضر ميزاناً زمبركيّاً )نابضيّاً(، واأتفحَّ

1. اأكتُب اأجزاَء الميزاِن الزمبركّي على الّشكل ال�آتي.

نشاط )٥(: قياُس الوزن
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• اأتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة:

اإلى  1. هل باإمكاِن رُقيّة اإضافة كميّة اأخرى من العصيِر 
الكاأِس الممتلئة؟ لماذا؟

 .____________________________________
في  َحَجَراً  رُقيُّة  َوَضَعْت  اإذا  يحدَث  اأْن  تتوقع  ماذا   .2

الكاأس الُمْمَتلئِة؟ نجرُّب ذلك. 

نشاط )٦(: الَحيِّز

3. هل تستطيع رُقيّة اإضافة كتاٍب اإلى رفٍّ مملوٍء بالكتب 
تماماً؟ لماذا؟ 

4. اأستنتُج: كـــلُّ جـسٍم يــشــغــُل ______،    
              نُطلُق عليه الحجم.

3. اأتعاوُن وزملائي باستخدام الميزان الزمبركّي في قياِس اأوزان اأشياء مختلفة. 

2. تُسّمى وحدُة قياِس الوزن “ نيوتن”.

ة الوزنالمادَّ

    



10

    
ائل: • اأَتَعرُّف اإلى ال�أدوات ال�آتيِة لقياِس حجِم السَّ

1. اأتعاوُن وزملائي في قياس ُحجوِم سوائل مختلفة.
2. اأكتُب في المستطيلات اأدناه ُحجوَم الماِء في المخابِر الُمدرَّجِة ال�آتية:

كاأٌس ُمدرّج َدورٌَق ُمدرّجِمخَباٌر ُمدرّج

ائل نشاط )٧(: قياُس حجِم السَّ

* 1 لتر = 1000 مليلتر

مل
)مليلتر(

ملململ
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نشاط )٨(: هل للهواء وزن؟    

1. اأحضُر بالونْين متماثلين.
2. اأنفُخ اأحَد البالونْين تماماً. 

3. اأحضُر ِمسطرًة طولها 30 سم، واأربطها بخيٍط من المنتصف.
4. اأَثبِّت البالونين على اأطراف الِمسطرة. األ�حُظ ماذا يحدث؟

.______________________________________________________              

5. اأستنتُج اأّن الهواَء له  ________________________.   

ة.                  بما اأنَّ الهواء يشُغُل حيِّزًا وله وزٌن اإذن هو مادَّ

    

هي كل   شيء

الماّدة

َوتُقاس  بِوِحَدةَوتُقاس  بِوِحَدة

نيوتن

َوُيقاس  بِوِحَدة

لُه حجملُه ُكتَلةُيدرَُك بالَحَواس وو و

مهمة بيتية: اأكِمُل الخارطَة المفاهيميَّة ال�آتيَة:

6. اأكتُب بلغتي تعريفاً للماّدة:
__________________________________________________________

._______________________________________________________
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الّدرُس الثّاني: الحرارُة واأهمّيتها

نشاط ) ١ (: ساخٌن بارٌد

1. اأحضُر ومجموعتي بمساعدة ُمعلِّمي كاأَس عصيٍر، وكاأَس شاٍي. 

2. األِمُس كاأَس العصيِر، بماذا اأشعُر؟ _______________________________. 

3. األِمُس كاأَس الّشاي، بماذا اأشعُر؟ _______________________________. 
حساِس بالّسخونة اأو البرودة.  4. اأتناقُش مع زملائي حول سبِب ال�إ

     5. اأستنتُج اأنَّ الحرارَة: _________________________________.

تنبيه
جداً،  بارداً  العصير  ُشرب  عدم  ل  ُيفضَّ
ساخناً  الشاي  ُشرب  عدم  ل  ُيفضَّ كما 

جداً.
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كَل ال�آتَي، واأجيُب عن ال�أسئلِة التي تليه:  • اأتاأّمُل وزميلي الشَّ

1. ما اتّجاُه انتقاِل الحرارِة؟ _____________________________________.

2. الجسُم الذي يفقُد )يخسر( حرارًة هو الجسم: ______________________.

3. الجسُم الذي يكتسُب )ياأخذ( حرارًة هو الجسم: ____________________.

4. اأستعيُن بالُمخطِّط الّسابِق في تفسيِر الُمشاهداِت ال�آتية: 

اخن.  حَساُس بِسخونُة اليِد عند لمِس كاأٍس من الّشاي السَّ اأ.ال�إ  

.___________________________________________________        

حساُس بالبرودِة عنَد لمِس ُمكّعٍب مَن الثّلج. ب.ال�إ  

.___________________________________________________        

           5. اأستنتُج: تنتقُل الحرارة من الجسِم ________ اإلى الجسِم _________.

نشاط )٢(: انتقاُل الحرارِة
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• تشعُر مريُم بالبرِد، اأتاأّمُل وزميلي الّصوَر ال�آتية، واأساعُد مريم في كيفيّة

الحصول على الدفء:

1. اأكتُب مصادَر الحرارِة التي ُيمكُن لمريم استخدامها للحصول على الّدفء؟

اأ._________________________. ب._________________________.

جـ._________________________. د._________________________.

2. ما المصدُر الرئيـُس للحـــرارِة على ال�أرض؟ _________________________.

3. اأّي المصادِر الّسابقة اأكثُر استخداماً في وقتنا الحالي؟__________________.

نشاط )٣(: مصادُر الحرارِة

ُيعتبُر الحطُب نوعاً من اأنواع الوقود، اأبحُث عن اأنواع الوقود ال�أخرى، 
واأكتبها، ما اأضرار التدفئة بالحطب داخل المنزل دون تهوية؟

هيّا نشاهُد معاً فيلم “مصادر الحرارة” في القرص المرفق.
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الّدرُس الثّالث: اأثُر الحرارِة على المواد.

نشاط )١(: ماّدٌة جديدة 

اأّول�: الموادُّ الّصلبُة

1. اأَتفّحُص اأوراَق دفتري. ما لونها؟___________. ما حالتها؟___________.
2. اأكتُب اسمي واسَم زميلي على ال�أوراق.

3. اأحرُق ال�أوراَق بمساعدة معلّمي في الجفنة.

4. ماذا األ�حُظ؟ ______________________________________________.
5. ما اسم الماّدِة الناتجة؟ _______________. ما لونها؟ _____________. 

6. اأحاوُل الكتابَة عليها، هل اأستطيُع ذلك؟ __________________________. 
7. اأقارُن بين ال�أوراِق قبل حرقها، وبعده. 

7. اأستنتُج اأّن: _____________________________________.     

ال�حتراق ُيَغيُِّر تركيَب الماّدة، َوَتنُتج مواّد جديدة.

هيّا نشاهُد معاً تجربة “احتراق السّكر” في القرص المرفق.
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1.  اأحضُر ِقَطَعاً من الجليد، واأضعها في 

وعاء. ما حالُة الجليِد؟ ___________.

2.  اأضُع الجليَد على ال�أرض تحَت اأشعِة 

الّشمس. ماذا يحدُث للجليد؟

______________________________

 ._____________________________

3. عمليُّة تحوّل الماِء من الحالِة الّصلبِة اإلى الحالِة الّسائلِة بالتّسخين، تُسّمى ______.

4. ماذا تتوقّع اأن يحدَث اإذا اأعدنا الماَء المنصهَر اإلى ُمجّمِد الثّلاجة؟ اأجرُّب ذلك.

5. ماذا تلاحُظ؟ _______________________________________________.

6. اأكتُب حالَة الماِء بعد تجّمده. ___________________________________.

7. تُسّمى عمليُّة تحّوِل الماِء من الحالة الّسائلة اإلى الحالة الّصلبة بالتّبريد  ________.

نشاط )٢(: صلبٌة... سائلٌة 

8. اأعبُّر عن الّصورِة ال�آتية بعبارتين علميّتين.

____________________________

____________________________

____________________________

.___________________________

اأستنتُج اأنَّ الحرارَة تُغيُّر حالَة بعِض المواّد الّصلبة.     

انصهار

تجّمد
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نشاط )٣(: الكرُة والحلقة

1.  اأحِضُر جهاَز الكرِة والحلقة، واأجرُّب كما هو موّضح
    في الّشكل المجاور.

     ماذا األ�حُظ؟ ___________________________.

2. اأسّخُن الكرَة بمساعدة معلّمي. 
    - ماذا تتوقّع اأْن يحدَث عند محاولة اإدخال الُكرِة في الحلقة؟

 3. اأجرُّب اإدخاَل الكرِة في الحلقة بعد تسخينها.
    ماذا األ�حُظ؟ ___________________________.

    - ماذا حدَث لحجم الكرة؟ )زيادة / نقصان(.   
4. اأترُك الكرَة حتى تبرد )اأو اأضعها تحت الماء لتبرد اأسرع(.

    - اأحاول اإدخال الكرة في الحلقة مرّة اأخرى.
    ماذا األ�حُظ؟ ___________________________.

    - ماذا حدث لحجم الكرة؟ )زيادة / نقصان(.

  اأستنتُج اأَن:
ى بـ _______________________________. *  الزيادُة في حجم الماّدة تُسمَّ
ى بـ______________________________. *  النقصاُن في حجم الماّدة ُيسمَّ
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________________________________________________________

._______________________________________________________

نشاط )٤(: هل ارتفَع الماُء؟

ثانيًا: المواّد الّسائلة

1. اأملاأ دورقاً زجاجيّاً بالماء الملوّن.
 . 2. اأُغطّي الّدورَق بسّداَدٍة ينفُذ منها اأنبوٌب زجاجيٌّ

3. اأحّدُد مستوى الماء في ال�أنبوب بوضع علامة )اأ( عليه.

4. اأضُع الّدورَق في حوِض الماِء الّساخِن، واأل�حُظ مستوى الماء

 في ال�أنبوب الزجاجّي، واألوّنه على الّشكل المجاور.

اأفّسُر ما حدث ___________________________.

اأ

اأ

ماء ساخن

مهمة بيتية 
ر اأفسِّ
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كيَف نستفيُد في حياتنا من ظاهرِة تمّدِد الّسوائل وتقلّصها؟ 

هيّا نشاهُد معاً تجربة “اأثر الحرارة على الّسوائل” في القرص المرفق.

ماء بارد

اأ
5.  اأكّرُر التّجربَة بوضِع الّدْورِق في حوٍض به ماءٌ بارٌد، واأل�حـــــظ

     مستوى الماِء في ال�أنبوِب الزّجاجّي.  
6. األوُّن مستوى الماء في ال�أنبوب على الّشكِل المجاور. 

    اأفّسُر ما حدث ______________________________.

  7. اأستنتُج اأَن: _________________________.  

1. اأحِضُر ميزاَن حرارة،  واأتعرُّف اإلى اأجزائه.

2. اأكتُب اأجزاَء ميزاِن الحرارِة المجاور داخل المستطيلات: 

3. اأقراأ درجَة الحــــرارِة في مـــوازين الحــرارة ال�آتية، واأكتبها: 

• من وحداِت قياس درجة الحرارة درجة مئويّة )سيلسيوس وُيرمز لها بالرمز ْس(

نشاط )٥(: ميزاُن الحرارِة

كحول
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1. اأحِضُر زجاجًة فارغًة.
2. ماذا يوجُد داخل الزّجاجة؟ ) هواء / ل� شيء (

3. اأثبّت بالوناً على فُوّهة الزُجاجة. 
4. براأيك، ماذا تتوقّع اأن َيحدَث للبالون اإذا:

اأ.  ُوضَعِت الزّجاجُة في حوِض ماٍء ساخٍن.  
ب. ُوضَعِت الزّجاجُة في حوِض ماٍء بارٍد.  

	 هيّا نُجرب ذلك. ونرسُم البالوَن في الحالتين.

  5. اأستنتُج اأن:  __________________________________________

.___________________________________________________________

نشاط )٦(: اأنفُخ بالوني

ثالثًا: المواّد الغازيَّة

ماء بارد ماء ساخن
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ورقة عمل ختامية

قياس الحجم   

   ال�سم:  _______________                                       التاريخ: ___________                                                         

 هدف النشاط: استخدام اأدوات قياس حجم المواد الصلبة.
    هيا بنا اأحبائي الطلبة نجيب على ال�أسئلة ال�آتية:

د.ب.اأ. جـ.

اأربعُة اأشياء مختلفة ُوضعت في ِمخبار به ١٧ مليلتر ماء. األ�حُظ، واأجيب:

اأ. اأّي ال�أشياِء ال�أكبـر حجــما؟          ب. اأّي ال�أشياء ال�أقل حجماً؟

.____________________           .____________________
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١٢

2. ما كتلُة حبِّة التّفاح؟ 

ب.  100 كيلوغرام اأ.  100 غرام     

د.   100 مليلتر جـ.  100 نيوتن     

3. صبّْت سلوى الَماء من الوعاء ال�أّول اإلى الوعاء الثّاني،

اأّي خاصيّة في الماء تغيرّْت؟

 

اأ. الحجم.           ب. الوزن.         جـ. الشكل.       د. الكتلة.  

الّسؤال ال�أّول:
اأضُع دائرًة حول رمز ال�جابة الّصحيحة فيما ياأتي:

1. ما التّغيُّر الذي حدث على ورقٍة عند طيّها لصناعة طائرٍة ورقيّة؟

اأ. الكتلة.               ب. الوزن.   

جـ. الّشكل.             د.  الّلون.  

اأسئلُة الوحدة

4. اأّي ال�أشكاِل ال�آتية ُيمثُّل الّشكَل الّصحيح في اتّجاه انتقال الحرارة؟

ب.اأ.

د.جـ.

ْ 20 ْ 80

ْ 50

ْ 70 ْ 30

ْ 100ْ 90ْ 100
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الّسؤال الثّاني:

لبة اإلى الحالة الّسائلة؟ ة من الحالة الصَّ اأ. كيَف ُيمكُنك تحويل المادَّ

.___________________________________________________  

لبة؟ ة من الحالة الّسائلة اإلى الحالة الصَّ اأ. كيف ُيمكُنك تحويل المادَّ

.___________________________________________________  

15 ml34 ml20 ml

الّسؤال الثّالث: 

األوُّن حجَم الّسائِل في كّل من 

المخابر المدرّجة المجاورة.

.____________________________ .1

.____________________________ .2

.____________________________ .3

الّسؤال الرابع:

مع اأحمد كاأسان، كاأٌس فيه مكعبّاٌت من الجليد، وفي 

الكاأس ال�آخر ماء، اأذكُر ثلاثَة فروٍق بين الجليِد والماء. 
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الّسؤال الخامس:

اأكتُب رقَم العبارِة اأماَم المفهوم العلمّي الّداِل عليها:

الّسؤال السادس:

للحرارة اأهميٌّة كبيرٌة في حياتنا. اأذُكُر ثلاثة اأمور منها:      

._________________ .3 .______________ .2 .______________ .1

المفهوم

الماّدة

تمّدد

تقلّص

الحرارُة

الُكتلُة

العبارةالرّقم

1.طاقةٌ تجعلنا نحسُّ بسخونة الجسم اأو برودته.

2. مقداُر ما يحتويه الجسم من ماّدة.

3. كلُّ شيء ُيدرَُك بالحواّس، وله ثَِقٌل، وَيشغُل حيّزاً.  

4. الزّيادةُ في حجمِ الماّدة بالتسخين. 

5. نُقصاُن حجم الماّدة بالتبريد.

6. مقدار جذب ال�أرض للاأجسام.

الّسؤال السابع: اأتاأّمُل الشكَل ال�آتَي، واأجيب:

• اأرتُّب تصاعدياً حبّاِت الفواكه حسب الكتلة :
.____________________________________________________  
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