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يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع �أنشطتها �أن تكون قادراً
على تصنيف المواد وفق خاصية مميزة لها من الخواص الطبيعية ،و�أثر الحرارة
عليها من خلال تحقيق ال�آتي:
ص الطّبيع ّي ِة للمواد عمل ّياً.
بعض الخصائ ِ
•استنتاج َ
الح ْج َم ،والوزن ،والما ّدة عمل ّياً.
•استنتاج مفهو َم ك ٍّل من :ال ُكتلة ،و َ
•استخدام �أدو ِ
س الكتل ِة ،والحجم ،والوزن.
ات قيا ِ
•تصنيف الموا ّد وفق خاص ّية مم ِّيزة.
ض مصاد ِر الحرارة من خلال صور.
•التعرف �إلى بع ِ
•استنتاج �أث َر الحرار ِة على الما ّدة عمل ّياً .
السلام ِة العا ّم ِة عند استخدام مصادر الحرارة.
•تطبيق قواع َد ّ
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الخصائص ال ّطبيع ّي ُة للمواد
ّرس ال�أ ّول:
ُ
الد ُ
نشاط ( :)١أ�كثر ...أ�قل
نلعب ونمرح بالمعجون.
• ه ّيا ُ
المجموعة ال�أولى

المجموعة الثّانية

المجموعة الثّالثة

ِ
• �أت�أ ّم ُل ُكر ِ
ِ
جيب:
المعجون في
ات
المجموعات الثّلاثة ،و�أ ُ
 .١المجموع ُة الّتي تحتوي الكر ِ
ات ال�أكبـــر ___________________________.
 .٢المجموع ُة التي تحتوي الكر ِ
ات ال�أصغر ____________________________.
ِ
المجموعات تحتوي على �أكب ِر كم ّي ٍة من المعجون؟ _________________.
� .٣أ ّي
ِ
المجموعات تحتوي على �أقل كم ّي ٍة من المعجون؟ _________________.
� .٤أ ّي
ِ
المجموعات تنازل ّياً من حيث َك ِّم َّية المعجون.
� .٥أرت ُّب
______________________________________________________.
* ماذا نُط ِلق على مقدا ِر ما تحتويه الكر ُة من ما ّد ٍة (معجون)؟________________.
ستنتج �أ َّن ال ُكتل َة._______________________________________ :
�أ ُ
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قياس الكتل ِة
نشاط (ُ :)٢

			

س كُتل ِة البندورة؟
البائع لقيا ِ
 .١ما ال�أدا ُة التي استخدمها ُ
_________________________________________________________.
البائع في الك ّف ِة الثّاني ِة للميز ِان لقياس كُتل ِة البندورة؟
وضع ُ
 .٢ماذا َ
________________________________________.
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• �أ ِ
حض ُر َومجمو َعتي َموا ّد ُمختلفَة.
 .١نقو ُم بِق َياس ُك َتل هذ ِه ال َم َوا ّد باس ِتخدام:

عيارات وزن ّية
الجدول ال�آتي:
قياس ُك َت ِل ال َموا ّد وفق َ
�.٢أ َس ِّج ُل َ
الما ّدة
ِمقلمتي

ميزان ذو ك ّفتين

قياس الكتلة

� .٣أرت ُّب ُك َت َل الموا ّد �أعلاه تصاعديّاً.
__________________________________________________.
س تُس ّمى الكيلوغرام.
قاس ال ُكت ُل بوحد ِة قيا ٍ
• تُ ُ
• الكيلوغرام =  1000غرام
ات الوزنيّ ُة :عبارة عن ِق َط ٍع معدنيّ ٍة معروف ِة ال ُكتلة ،نُقار ُن من خلالها
• العيار ُ
ُك َتل ال�أجسا ِم المختلفة.
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نشاط ( :)٣لماذا تسقط ال�أجسام؟

			
�أ َح ِّض ُر ال�أدو ِ
ات ،و�أركّبها بمساعد ِة معلّمي كما في
الشّ كل المجاور:
َ
قص الخيط؟ �أج ّرب.
 .١ماذا تتوقّع �أ ْن
يحدث عند ّ
� .٢أ ِ
مس ُك كُر ًة و�أسقطها من �أعلى ،و�أ ُ
لاحظ اتِّجاه
حركتها.
� .٣أقف ُز نح َو ال�أعلى ،و�أ ُ
لاحظ ماذا يحدث.
� .٤إِلى �أ َين َتتَّ ِج ُه ال�أجسا ُم عن َد سقوطها؟ ولماذا؟
__________________________________.
تجـذب ال�أجسا َم
رض
� .٥أ ُ
ُ
ستنتج �أ َّن ال�أ َ
نحوها بق ّو ٍة؛ تُس ّمى:
_______________________________________________.

نشاط ( :)٤ال َوزنُ
			

• �أ َح ِّض ُر وزميلي َدلو ْين كما في الشّ كل.
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زمبرك �أو ٍ
			الدّلو ْين باستخدام ٍ
مطاطي (المستخدم في الملابس).
شريط
� .١أعلِّ ُق
ٍّ
� .٢أ ُ
لاحظ �أيّهما �أ َ
حدث استطال ًة �أكبر؟
فس ُر ملاحظاتي.
• �أ ّ
ستنتج �أ ّن قُ ّو َة الجاذب ّية ال�أرض ّية تش ُّد ال�أجسا َم نح َو ال�أرضِ ،وتجعل
� .٣أ ُ
لها__________________ ،ونس ّميها بـ_______________________.
الخاصة تعريفاً ِ
لوزن الجسم.
كتب بلغتي
ّ
� .٤أ ُ
________________________________________________________
________________________________________________________.

قياس الوزن
نشاط (ُ :)٥

			
• �أ ْحضر ميزاناً زمبرك ّياً (نابض ّياً) ،و�أتف َّحصه.
الزمبركي على الشّ كل ال�آتي.
كتب �أجزا َء الميز ِان
� .١أ ُ
ّ
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س الوزن “ نيوتن”.
 .٢تُس ّمى
			وحد ُة قيا ِ
س �أوزان �أشياء مختلفة.
� .٣أتعاو ُن وزملائي باستخدام الميزان
الزمبركي في قيا ِ
ّ
الما َّدة

الوزن

الح ِّيز
نشاط (َ :)٦

			
الصو َر ال�آتي َة:
• �أت�أ ّم ُل ّ
 .١هل ب إ� ِ
مكان ُرق ّية �إضافة كم ّية �أخرى من العصي ِر �إلى
س الممتلئة؟ لماذا؟
الك�أ ِ
____________________________________.
َ
يحدث �إذا َو َض َع ْت ُرق ّي ُة َح َج َراً في
 .٢ماذا تتوقع �أ ْن
الك�أس ال ُم ْم َتلئ ِة؟ نج ّر ُب ذلك.

 .٣هل تستطيع ُرق ّية �إضافة ٍ
رف مملو ٍء بالكتب
كتاب �إلى ٍّ
تماماً؟ لماذا؟
ستنتج :كـــ ُّل جـس ٍم يــشــغــ ُل ______،
		
� .٤أ ُ
طلق عليه الحجم.
نُ ُ
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السائل
قياس حج ِم َّ
نشاط (ُ :)٧

			
السائل:
• �أ َت َع ّر ُف �إلى ال�أدوات ال�آتي ِة لقيا ِ
س حج ِم َّ

س ُمد ّرج
ِمخ َبا ٌر ُمد ّرج
ك�أ ٌ
� .١أتعاو ُن وزملائي في قياس ُحجو ِم سوائل مختلفة.
كتب في المستطيلات �أدناه ُحجو َم الما ِء في المخاب ِر ال ُمد َّرج ِة ال�آتية:
� .٢أ ُ
َدو َرقٌ ُمد ّرج

مل
(مليلتر)

*  1لتر =  ١٠٠٠مليلتر
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مل

مل

مل

			( :)٨هل للهواء وزن؟
نشاط
� .1أحض ُر بالون ْين متماثلين.
نفخ �أح َد البالون ْين تماماً.
� .2أ ُ
� .٣أحض ُر ِمسطر ًة طولها  30سم ،و�أربطها ٍ
بخيط من المنتصف.
� .٤أ َث ِّبت البالونين على �أطراف ال ِمسطرة� .أ ُ
لاحظ ماذا يحدث؟
______________________________________________________.
ستنتج �أ ّن الهوا َء له ________________________.
		
� .٥أ ُ
بما أ� َّن الهواء يش ُغ ُل ح ِّيز ًا وله وز ٌن إ�ذن هو ما َّدة.
كتب بلغتي تعريفاً للما ّدة:
� .٦أ ُ
__________________________________________________________
_______________________________________________________.
			 بيتية� :أك ِم ُل الخارط َة المفاهيم ّي َة ال�آتي َة:
مهمة
الما ّدة

هي كل شيء
بالح َواس
ُيد َركُ َ

و ل ُه كُت َلة
َوتُقاس بِوِحدَة

و
َوتُقاس بِوِحدَة

و ل ُه حجم
َو ُيقاس بِوِحدَة

نيوتن
11

ّرس الثّاني :الحرار ُة و أ�هم ّيتها
الد ُ
ساخن بار ٌد
نشاط ( :) 1
ٌ
شاي.
� .١أحض ُر ومجموعتي بمساعدة ُمعلِّمي ك�أ َس عصيرٍ ،وك�أ َس ٍ

تنبيه
فضل عدم شُ رب العصير بارداً جداً،
ُي َّ
فضل عدم شُ رب الشاي ساخناً
كما ُي َّ
جداً.

س ك�أ َس العصيرِ ،بماذا �أشع ُر؟ _______________________________.
� .٢أل ِم ُ
س ك�أ َس الشّ اي ،بماذا �أشع ُر؟ _______________________________.
� .٣أل ِم ُ
تناقش مع زملائي حول ِ
بالسخونة �أو البرودة.
سبب ال�إ حسا ِ
س ّ
� .٤أ ُ
ستنتج �أ َّن الحرارةَ._________________________________ :
� .٥أ ُ
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نشاط ( :)2انتقالُ الحرار ِة

			
جيب عن ال�أسئل ِة التي تليه:
• �أت�أ ّم ُل وزميلي الشَّ ك َل ال�آ َتي ،و�أ ُ

ِ
انتقال الحرار ِة؟ _____________________________________.
 .1ما ات ّجا ُه
 .2الجس ُم الذي يفق ُد (يخسر) حرار ًة هو الجسم.______________________ :
يكتسب (ي�أخذ) حرار ًة هو الجسم.____________________ :
 .3الجس ُم الذي
ُ
ِ
شاهدات ال�آتية:
السابقِ في تفسي ِر ال ُم
ستعين بال ُمخطّ ِط ّ
� .4أ ُ
الساخن.
س ك�أ ٍ
اس بِسخون ُة الي ِد عند لم ِ
س من الشّ اي َّ
	�أ.ال�إ َ
حس ُ
___________________________________________________.
ب.ال�إ
من الثّلج.
حساس بالبرود ِة عن َد لم ِ
س ُمك ّع ٍب َ
ُ
___________________________________________________.
ستنتج :تنتق ُل الحرارة من الجس ِم ________ �إلى الجس ِم _________.
� .٥أ ُ
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نشاط ( :)٣مصاد ُر الحرار ِة

			
الصو َر ال�آتية ،و�أساع ُد مريم في كيف ّية
• تشع ُر مري ُم بالبر ِد� ،أت�أ ّم ُل وزميلي ّ
الحصول على الدفء:

مكن لمريم استخدامها للحصول على الدّفء؟
كتب مصاد َر الحرار ِة التي ُي ُ
� .١أ ُ
�أ ._________________________.ب._________________________.
جـ ._________________________.د._________________________.
الرئيـس للحـــرار ِة على ال�أرض؟ _________________________.
 .٢ما المصد ُر
ُ
السابقة �أكث ُر استخداماً في وقتنا الحالي؟__________________.
� .٣أ ّي المصاد ِر ّ
بحث عن �أنواع الوقود ال�أخرى،
ُيعتب ُر
الحطب نوعاً من �أنواع الوقود� ،أ ُ
ُ
و�أكتبها ،ما �أضرار التدفئة بالحطب داخل المنزل دون تهوية؟
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “مصادر الحرارة” في القرص المرفق.
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ّرس الثّالث :أ�ث ُر الحرار ِة على المواد.
الد ُ
الصلب ُة
أ� ّولا :الموا ُّد ّ

نشاط ( :)1ما ّد ٌة جديدة

ص �أوراقَ دفتري .ما لونها؟___________ .ما حالتها؟___________.
� .1أ َتف ّح ُ
كتب اسمي واس َم زميلي على ال�أوراق.
� .2أ ُ
� .3أحرقُ ال�أوراقَ بمساعدة معلّمي في الجفنة.

 .4ماذا �أ ُ
لاحظ؟ ______________________________________________.
 .5ما اسم الما ّد ِة الناتجة؟ _______________ .ما لونها؟ _____________.
� .6أحاولُ الكتاب َة عليها ،هل �أ
ستطيع ذلك؟ __________________________.
ُ
� .7أقار ُن بين ال�أور ِ
اق قبل حرقها ،وبعده.
		
أ
ستنتج �أ ّن._____________________________________ :
�
.٧
		
ُ
تركيب الما ّدةَ ،و َتنتُج موا ّد جديدة.
الاحتراق ُي َغ ِّي ُر
َ
ه ّيا نشاه ُد معاً تجربة “احتراق الس ّكر” في القرص المرفق.
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نشاط ( :)2صلب ٌة ...سائل ٌة

			
�.١أحض ُر ِق َط َعاً من الجليد ،و�أضعها في
وعاء .ما حال ُة الجلي ِد؟ ___________.
تحت �أشع ِة
ضع الجلي َد على ال�أرض َ
�.٢أ ُ
ُ
يحدث للجليد؟
الشّ مس .ماذا
______________________________
_____________________________.
السائل ِة بالتّسخين ،تُس ّمى ______.
 .٣عمل ّي ُة تح ّول الما ِء من الحال ِة ّ
الصلب ِة �إلى الحال ِة ّ
َ
يحدث �إذا �أعدنا الما َء المنصه َر �إلى ُمج ّم ِد الثّلاجة؟ �أج ّر ُب ذلك.
 .٤ماذا تتوقّع �أن
ُ
تلاحظ؟ _______________________________________________.
 .٥ماذا
كتب حال َة الما ِء بعد تج ّمده.___________________________________ .
� .٦أ ُ
الصلبة بالتّبريد ________.
السائلة �إلى الحالة ّ
 .٧تُس ّمى عمل ّي ُة تح ّو ِل الما ِء من الحالة ّ
الصور ِة ال�آتية بعبارتين علم ّيتين.
� .٨أع ّب ُر عن ّ
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________.
الصلبة.
ستنتج �أ َّن الحرار َة تُغ ّي ُر حال َة بع ِ
ض الموا ّد ّ
		�أ ُ
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انصهار

تج ّمد

نشاط ( :)3الكر ُة والحلقة
�.١أ ِ
موضح
حض ُر جها َز الكر ِة والحلقة ،و�أج ّر ُب كما هو ّ
في الشّ كل المجاور.
ماذا �أ ُ
لاحظ؟ ___________________________.

� .٢أسخّ ُن الكر َة بمساعدة معلّمي.
َ
يحدث عند محاولة �إدخال ال ُكر ِة في الحلقة؟
 ماذا تتوقّع �أ ْن� .٣أج ّر ُب �إدخالَ الكر ِة في الحلقة بعد تسخينها.
ماذا �أ ُ
لاحظ؟ ___________________________.
َ
حدث لحجم الكرة؟ (زيادة  /نقصان).
 ماذا� .٤أتركُ الكر َة حتى تبرد (�أو �أضعها تحت الماء لتبرد �أسرع).
 �أحاول �إدخال الكرة في الحلقة م ّرة �أخرى.ماذا �أ ُ
لاحظ؟ ___________________________.
 ماذا حدث لحجم الكرة؟ (زيادة  /نقصان).ستنتج �أ َن:
�أ ُ
* الزياد ُة في حجم الما ّدة تُس َّمى بـ _______________________________.
* النقصا ُن في حجم الما ّدة ُيس َّمى بـ______________________________.
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فسر
�أ ِّ

مهمة بيتية

________________________________________________________
_______________________________________________________.

السائلة
ثاني ًا :الموا ّد ّ

ارتفع الما ُء؟
نشاط ( :)٤هل
َ
أ�

� .1أمل�أ دورقاً زجاج ّياً بالماء المل ّون.
زجاجي.
نبوب
� .2أ ُغطّي الدّورقَ بسدّا َد ٍة ينف ُذ منها �أ ٌ
ٌّ
� .3أح ّد ُد مستوى الماء في ال�أنبوب بوضع علامة (�أ) عليه.
الساخنِ  ،و�أ ُ
لاحظ مستوى الماء
ضع الدّورقَ في حو ِ
� .4أ ُ
ض الما ِء ّ
الزجاجي ،و�أل ّونه على الشّ كل المجاور.
في ال�أنبوب
ّ
فس ُر ما حدث ___________________________.
�أ ّ
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أ�
ماء ساخن

بوضع الد ّْو ِ
ض به ماءٌ بار ٌد ،و�ألاحـــــظ
رق في حو ٍ
�.5أك ّر ُر التّجرب َة ِ
مستوى الما ِء في ال�أ ِ
جاجي.
نبوب ال ّز ّ
� .6أل ّو ُن مستوى الماء في ال�أنبوب على الشّ ك ِل المجاور.
فس ُر ما حدث ______________________________.
�أ ّ
ستنتج �أ َن._________________________ :
� .٧أ ُ

أ�

ماء بارد

السوائل وتقلّصها؟
َ
كيف نستفي ُد في حياتنا من ظاهر ِة تم ّد ِد ّ
السوائل” في القرص المرفق.
ه ّيا نشاه ُد معاً تجربة “�أثر الحرارة على ّ

نشاط ( :)٥ميزانُ الحرار ِة
 .١أ� ِ
حض ُر ميز َان حرارة ،و�أتع ّر ُف �إلى �أجزائه.
كتب �أجزا َء ميز ِان الحرار ِة المجاور داخل المستطيلات:
� .٢أ ُ
� .٣أقر�أ درج َة الحــــرار ِة في مـــوازين الحــرارة ال�آتية ،و�أكتبها:

كحول

ِ
وحدات قياس درجة الحرارة درجة مئويّة (سيلسيوس و ُيرمز لها بالرمز ْس)
• من
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ثالث ًا :الموا ّد الغازيَّة
نشاط (� :)٦أنفخُ بالوني
� .1أ ِ
حض ُر زجاج ًة فارغ ًة.
 .2ماذا يوج ُد داخل ال ّزجاجة؟ ( هواء  /لا شيء )
� .3أث ّبت بالوناً على فُ ّوهة ال ُزجاجة.
 .4بر�أيك ،ماذا تتوقّع �أن َي َ
حدث للبالون �إذا:
ض ما ٍء ساخنٍ .
	�أُ .وض َع ِت ال ّزجاج ُة في حو ِ
ض ما ٍء بار ٍد.
بُ .وض َع ِت ال ّزجاج ُة في حو ِ
البالون في الحالتين.
• ه ّيا نُجرب ذلك .ونرس ُم
َ

ماء ساخن

ماء بارد

ستنتج �أن__________________________________________ :
� .٥أ ُ
___________________________________________________________.
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ورقة عمل ختامية
قياس الحجم
التاريخ___________ :

الاسم_______________ :
هدف النشاط :استخدام أ�دوات قياس حجم المواد الصلبة.
هيا بنا أ�حبائي الطلبة نجيب على ال�أسئلة ال�آتية:

ُ
�أربع ُة أ�شياء مختلفة ُوضعت في ِمخبار به  ١٧مليلتر ماء� .أ
لاحظ ،و أ�جيب:

�أ.

ب.

�أ� .أ ّي ال�أشيا ِء ال�أكبـر حجــما؟
____________________.

جـ.

د.

ب� .أ ّي ال�أشياء ال�أقل حجماً؟
____________________.
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أ�سئل ُة الوحدة

السؤال ال�أ ّول:
ّ
الصحيحة فيما ي�أتي:
ضع دائر ًة حول رمز الاجابة ّ
�أ ُ
 .1ما التّغ ّي ُر الذي حدث على ورق ٍة عند ط ّيها لصناعة طائر ٍة ورق ّية؟
ب .الوزن.
	�أ .الكتلة.
د .الّلون.
جـ .الشّ كل.
 .2ما كتل ُة ح ّب ِة الت ّفاح؟
ب 100 .كيلوغرام
	�أ 100 .غرام		
د 100 .مليلتر
		
جـ 100 .نيوتن
 .3ص ّب ْت سلوى ال َماء من الوعاء ال�أ ّول �إلى الوعاء الثّاني،
�أ ّي خاص ّية في الماء تغي ّر ْت؟

2

1
�أ .الحجم.

ب .الوزن.

جـ .الشكل.

د .الكتلة.

� .4أ ّي ال�أ ِ
الصحيح في اتّجاه انتقال الحرارة؟
شكال ال�آتية ُيمثّ ُل الشّ ك َل ّ
�أ.
جـ.
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ْ ٨٠ ْ ٣٠
ْ ٩٠ ْ ١٠٠

ب.
د.

ْ ٢٠ ْ ٧٠
ْ ٥٠ ْ ١٠٠

السؤال الثّاني:
ّ
السائلة؟
كيف ُيمك ُنك تحويل الما َّدة من الحالة َّ
�أَ .
الصلبة �إلى الحالة ّ
___________________________________________________.
الصلبة؟
السائلة �إلى الحالة َّ
�أ .كيف ُيمك ُنك تحويل الما َّدة من الحالة ّ
___________________________________________________.
السؤال الثّالث:
ّ
السائ ِل في ك ّل من
�أل ّو ُن حج َم ّ
المخابر المد ّرجة المجاورة.
15 ml

34 ml

20 ml

السؤال الرابع:
ّ
ات من الجليد ،وفي
س فيه مكع ّب ٌ
مع �أحمد ك�أسان ،ك�أ ٌ
الك�أس ال�آخر ماء� ،أذك ُر ثلاث َة ٍ
فروق بين الجلي ِد والماء.
.____________________________ .١
.____________________________ .٢
.____________________________ .٣
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السؤال الخامس:
ّ
العلمي الد ِ
ّال عليها:
كتب رق َم العبار ِة �أما َم المفهوم
�أ ُ
ّ
ال ّرقم

المفهوم

العبارة

الما ّدة

نحس بسخونة الجسم �أو برودته.
.1طاق ٌة تجعلنا ُّ

تمدّد
تقلّص
الحرار ُة
ال ُكتل ُة

 .2مقدا ُر ما يحتويه الجسم من ما ّدة.
اس ،وله ثِ َق ٌل ،و َيشغ ُل ح ّيزاً.
 .3ك ُّل شيء ُيد َركُ بالحو ّ

 .4ال ّزياد ُة في حج ِم الما ّدة بالتسخين.
 .5نُقصا ُن حجم الما ّدة بالتبريد.
 .٦مقدار جذب ال�أرض لل�أجسام.

السؤال السادس:
ّ
للحرارة �أهم ّي ٌة كبير ٌة في حياتنا� .أذ ُك ُر ثلاثة �أمور منها:

._________________ .٣ .______________ .٢ .______________ .1

تي ،و أ�جيب:
ّ
السؤال السابع :أ�ت أ� ّم ُل الشك َل ال�آ َ

• �أرت ُّب تصاعدياً ح ّب ِ
ات الفواكه حسب الكتلة :
____________________________________________________.
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سلم تقدير عددي

المهارات
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نشاط ()1
استنتاج
�أن
الاحتراق
يغير تركيب
المادة
5-1

نشاط ()2
التوصل �أن
الحرارة تغير
حالة بعض
المواد

5-1

نشاط ( )3نشاط ( )4نشاط ( )5نشاط ()٦
التعرف
التعرف �إلى استخدام
التعرف
�إلى التمدد تمدد السوائل ميزان الحرارة �إلى تمدد
والتقلص
لقراءة حجم الغازات
الساذل

5-1

5-1

٥-1
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