٤
العلوم والحياة
الفترة الرابعة

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

حي المـاصيــون ،شــارع الـمـعـاهــد
ص .ب  – 719رام الله – فلسطين

2

 | pcdc.edu.ps 

pcdc.mohe@gmail.com



moehe.gov.ps

|

| mohe.pna.ps



mohe.ps

 .com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWaltlym
هاتف +970-2-2983280

| فاكس +970-2-2983250

المحتويات
الوحدة المتمازجة ()٤

الضوء و�أهميّته
الدّرس ال�أ ّول :مصادر َّ
الضوء و�أهميّته
الدّرس الثّاني :سلوك َّ
الدّرس الثّالث :الخسوف والكسوف
الصوت
الدّرس ال ّرابعَّ :
الصوت
الدّرس الخامس :سلوك َّ
الصوت
السادس� :أهميّة َّ
الدّرس ّ

٤
٧
١٢
١٤
١٧
٢٠

يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع �أنشطتها �أن تكون قادراً على استكشاف
الضوء وتوضيح �أهميتهما في الحياة ،وتفسير بعض الظواهر المرتبطة
سلوك ُك ٍّل من الصوت و َّ
بهما وممارسة سلوكيات للمحافظة على عضوي السمع والبصر من خلال تحقيق ال�آتي:
الص ْو ِت من خلال الصور.
•التعرف �إلى مصاد ِر َّ
الضوء ومصادر َّ
الص ِ
وت في الحيا ِة عملياً.
•استنتاج �أهم ّي َة ُك ٍّل من َّ
الضوء و َّ
الص ِ
وت عملياً.
•اكتشاف سلوكَ ُك ٍّل من َّ
الضوء و َّ
لس ِ
الضوء.
لوك َّ
•تصنيف ال�أجسا َم تِبعاً ُ
ظاهرتي خسوف القمر ،وكسوف الشّ مس عملياً.
•تفسير
ْ
الص ِ
وت عملياً.
•استنتاج �أ َّن الاهتزا َز َم ْص َد ُر َّ
•تصنيف ال�أصو ِ
ريح ٍة.
ات �إلى �أصوات ُم ْز ِع َج ٍة ،و�أصوات ُم َ
•تطبيق سلوك َّي ٍ
ات لل ُمحافظ ِة على ال�أ ِ
ذن ،وال َع ْي ِن.
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ّرس ال�أ ّولَ :مصا ِد ُر َّ
الضو ِء و أ�هم ّيته
الد ُ
نشاط َ :1مصا ِد ُر َّ
الضو ِء
الصور َة ال�آتي َة:
• �أت�أ ّم ُل ّ

النُّجو ُم

مس
الشّ ُ

كهربائي
باح
ِم ْص ٌ
ٌّ

ال َب ْرقُ

باح الكا ِز
ِم ْص ُ

باح ال ّز ِ
يت
ِم ْص ُ

الصور؟ ____________________________________.
 .١ماذا تُمثِّ ُل هذه ّ
�أفكر :بر�أيك� ،أي مصادر الضوء السابقة �أفضل لاستخدام ال�إ نسان وسلامة البيئة؟
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السابقة في مجموعتين.
� .٢أصنِّ ُف وزملائي ّ
الصو َر َّ
المجموع ُة الثّاني ُة
ْ

المجموع ُة ال�أولى
ْ

دت عليه في التّ ِ
السابقِ ؟
ساس الذي اع َت َم َ
صنيف ّ
 .٣ما ال�أ ُ
_______________________________________________________.
� .٤أست ْن ِت ُج �أ َّن:
الضوء التي �أوجدها الل ُه في الطّبيع ِة هي مصاد ُر _____________.
مصاد َر َّ
• َ
الضوء التي صنعها ال�إ نسا ُن هي مصاد ُر __________________.
مصاد َر َّ
• َ
� .٥أ ْك ِم ُل الخريط َة المفاهيم ّي َة ال�آتي َة:
الضو ِء
َمصا ِد ُر َّ
هي

مثل

و

مثل
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نشاط َّ :2
الضوء وال َّظلام
خلال َف ْت َح ٍة في ُص ٍ
الكرتون بداخله لُ ُعب ُة �أ ٍ
� .١أ ْن ُظ ُر ومجموعتي من ِ
ِ
طفال.
ندوق ُم ْغ َلقٍ من
هل نرى ال ُلعب ُة؟_______________________.
 .٢نُ ِ
الص ِ
الصندوق ،وننظ ُر م ّر ًة �أخرى من ِ
ندوق.
دخل ِمصباحاً َيدويّاً ُمضيئاً في ّ
خلال فتح ِة ُ
فس ُر ما شاهدته____________________ .
 .٣هــل نـرى الّلعب َة؟___________� • .أ ِّ
_________________________________________________________.
• �أست ْن ِت ُج �أ َّن __________________________________________.

نشاط � :3أهم ّي ُة َّ
الضو ِء للجميع

الصو َر ال�آتي َة:
• �أ َت�أ َّم ُل و�أعضا َء مجموعتي ّ

الضو ِء لك ٍّل من:
• �أك ُت ُب �أهم ّي َة َّ
 ال�إ نسان.____________________________________________ : الحيوان.____________________________________________ : النّبات._____________________________________________ :6

• �أست ْن ِت ُج._______________________________________ :

ّرس الثّانيُ :سلوكُ َّ
الضو ِء و�أهم ّيته
الد ُ
نشاط َ :١مسا ُر َّ
الضو ِء
الضو ُء إ�لى ٍ
تاج َّ
مادي لينتق َل فيه؟
وسط
أ� ّولاً :ه ْل َي ْح ُ
ٍّ

الصور َة المجاورة:
�أ َت�أ ّم ُل ّ
ض والشّ مسِ؟
بين ال�أر ِ
 .١ماذا يوج ُد َ
____________________________.
الضو ُء �إلى ٍ
مادي لينتق َل من
حتاج َّ
 .٢هل َي ُ
وسط ٍّ
س �إلى ال�أرضِ؟ _________.
الشّ م ِ

• �أ ْست ْن ِت ُج �أ َّن _______________________________________.
كيف َيسي ُر َّ
الضو ُء؟
ثاني ًاَ :

تنبيه :ضروري الت�أكد من �إطفاء
الشمعة ،وتهوية الغرفة جيداً.

� .١أ َتوقَّ ُع ،ه ْل ب إ� ٍ
مكان خال ٍد ُرؤية ضو ِء الشّ معة
كما في الشّ كل ال ُمجاورِ؟ �أج ِّر ُب.
 .٢ماذا �أ ِ
لاح ُظ؟ ___________________.
قترح طريق ًة لمساعد ٍة خال ٍد في ُرؤي ِة الشّ مع ِة
� .٣أ ُ
باستخدام ال�أنبوب� .أج ِّر ُب.
 .٤ماذا �أ ِ
لاح ُظ؟ ____________________________________________.
• �أ ْست ْن ِت ُج __________________________________________.
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نشاط َ :٢نفاذ ّي ُة َّ
الضو ِء
• �أ ِ
حض ُر الموا َّد وال�أدو ِ
ات ال�آتية ،و�أنظ ُر �إلى زميلي من خلالها.

لوح َخ َش ٍب
ُ

اف
كيس ش ّف ٌ
ٌ

َو َرقٌ ُمل ّو ٌن

جاجي
َل ْو ٌح ُز ٌّ

• �أس ِّج ُل ُملاحظاتي __________________________________________.
السابق ِة.
• �أ َو ِّجه َض ْوء ِم ِ
صباح َج ْي ٍب نح َو ك ِّل ما ّد ٍة من الموا ّد ّ
• �أس ِّج ُل ُملاحظاتي __________________________.
ِ
الجدول ال�آتي:
وفق
• �أصنِّ ُف الموا َّد َ
الضو ُء من خلالها
موا ُّد َي ْن َف ُذ ّ

الضو ُء من خلالها
موا ُّد لا ي ْن َف ُذ ّ

الضو ُء من خلالها ___________________.
طلق على الـمـوا َّد الـتـي َي ْن َف ُذ ّ
• �أ ُ

الضو ُء من خلالها ___________________.
طلق على الموا َّد التي لا َي ْن َف ُذ ّ
• �أ ُ
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نشاط � :٣أ ْل َع ُب مع الظ ِّل

بيدي �أشكالاً ُمخْ تلفة.
ئي والحائط و�أشَ ِّك ُل ّ
• �أ َض ُع َيد َّ
َي َ
بين َم ْص َد ٍر َض ْو ٍّ

ِ
الحائط؟_________ ،ماذا �أس ّمي هذه الظاهـرة؟ _________.
 .١ماذا �أشا ِه ُد على
ِ
حدوث هذه الظاهرة.
سبب
� .٢أ ِّ
فس ُر َ
_______________________________________________________.
َ
ابق باستخدا ِم موا َد ُم ْع ِت َم ٍة �أخرى.
• �أك ِّر ُر
الس َ
النشاط ّ
 .٣ما �أهم ّية تك ّون الظّلال في حياتنا؟______________________________.
• �أ ْست ْن ِت ُج �أ ّن الموا َّد _______________________ تُك ّو ُن ظلالاً واضح ًة.

نشاط  :٤كيف َنرى ال�أجسام؟
الشك َل ال�آتي ،و�أسا ِع ُد �أروى في تفسي ِر رؤيتها للشجرة.
• �أ َت�أ ّم ُل َ
 .١كيف تت ُّم ُرؤي ُة ال�أجسا ِم؟
______________________________
______________________________.
ض مر�آ ًة �إلى ضو ِء الشّ مسِ ،ثُ َّم �أو ِّجه المر�آة
� .٢أع ِّر ُ
الصف.
�إلى جدا ِر ُغ ْر َف ِة
ِّ
ماذا �أ ِ
لاح ُظ؟ _____________________.
 .٣ه ّيا َنستخد ُم مصباحا يدويّاً كما في الشّ ك ِل ال�آتي:
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� .٤أ ْر ُس ُم ما شاهدته.

ِمر�آة

ِ
النشاط؟ _________________________.
الضو ِء في هذا
 .٥ماذا نُس ّمي ُسلوكَ َّ
السابق ِة ،و�أ َع ِّرضها لضو ِء المصباح ،ثُ َّم
�.٦أستخد ُم الورق َة بدلاً ِمن المر�آ ِة في ُ
الخطو ِة ّ
�أ ِ
الصف.
وج ُه الورق َة �إلى جدا ِر ُغ ْر َف ِة
ِّ
.٧ماذا �أ ِ
لاح ُظ؟ ______________________________________________.
باللمس.
وس ْط ْح الورق ِة
بين َس ْط ِح المر�آ ِةَ ،
�.٨أقا ِر ُن َ
ِّ
_________________________________________________________.
فسر:
� .٩أ َت�أ ّم ُل الشّ ك َلين ال�آتيين ُو�أ ِّ

طح كتاب
َس ُ

َس ْط ُح مر�آ ٍة

التفسير.__________________________________________________ :
الانعكاس نوعان:
• �أست ْن ِت ُج �أ َّن
َ
________________________ و ___________________________.
	�أك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً لك ٍّل من:

الانـعـكـاس الـ ُمـ ْنـتـ َظــ ُم.________________________________________ :
الانعكاس غير ال ُم ْنت َظ ِم.________________________________________ :
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نشاط � :٥أج ِّر ُب و�أ ْك ِ
ف
تش ُ

ضع قلماً في َك�أْ
جاجي فار ٍغ كما في الشّ كلِ .
ز
س
ٍ
ُ
• �أ ُ
ٍّ
� .١أس ُك ُب ما ًء في الك�أْسِ� ،أنظر �إليه و�أس ِّجل ملاحظاتي:
_____________________________________________.
رس ُم ما شاهدته.
� .٢أ ُ

فس ُر ُملاحظاتي.__________________________________________ :
� .٣أ ِّ
� .٤أك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً للانكسار._________________________________ :

نشاط َ :٦ض ْوءٌ و�أ ْلوا ٌن

� .١أ ِ
حض ُر منشوراً ُزجاج ّياً كما في الشّ كل المجاور.
خرج وزملائي �إ ِلى ساح ِة المدرس ِة.
� .٢أ ُ
ض ورق ًة بيضا َء �إلى ضو ِء الشّ مسِ .ماذا �أ ِ
لاح ُظ؟
� .٣أ َع ّر ُ
_________________________________.
جاجي �إلى ضو ِء الشّ مسِ ،و�أح ِّرك ُه �أما َم الورق ِة البيضاء.
� .٤أ َع ِّر ُ
ض ال َم ْنشو َر ال ُز َّ
• ماذا �أ ِ
لاح ُظ؟_______________________________________________.
� .٥أك ُت ُب ال�ألو َان التي �أشاهدُها.____________________________ .
 .٦ك ْم عد ُدها؟ _____________.
َ
س ال�أبيض؟ لماذا؟
 .٧ماذا
حدث لضو ِء الشّ م ِ
___________________________________________________.
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الدّرس الثّالثُ :
الخ ُ
سوف وال ُكسوف
نشاط � :2أحاكي َك ْوني
• أ� ّولاً :ظا ِهر ُة ُخ ِ
سوف القم ِر

جيب:
�أ ِص ُف ما �أشاهد ُه في ّ
الصورة ال�آتية ،و�أ ُ

مس ،والقَـم ُر؟ __________________________.
.١كيف َتترت ُّب ال�أ ُ
رض ،والشّ ُ
س والقمر؟_________________________.
تقع ال�أرض بالنّسب ِة �إلى الشّ م ِ
�.٢أ َين ُ
.٣ماذا َ
حدث للقمرِ؟___________________________________________.
• �أستن ِت ُج �أ َّن ظاهر َة ُخ ِ
سوف القم ِر َت ْحد ُ
ُث عندما_________________.
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ُسوف ّ
• ثاني ًا :ك ُ
س
الشم ِ

جيب:
• �أ ِص ُف ما �أشاه ُد في ّ
الصور ِة ال�آتي ِة ،و�أ ُ

مس ،والقَـم ُر؟ _________________________.
 .١كيف َتترت ُّب ال�أ ُ
رض ،والشّ ُ
س وال�أرضِ؟________________________.
يقع القمر بالنّسب ِة �إلى الشّ م ِ
� .٢أ َين ُ
َ
حدث للشّ مس؟________________________________________.
 .٣ماذا
• �أستن ِت ُج �أ َّن ظاهر َة كسوف الشّ مس َت ْحد ُ
ُث عندما_______________.
• �أك ُت ُب بِ ُل َغتي تعريفاً لـ:
• ُخ ُسـوف الـقـمـ ِر ___________________________________________.
س ___________________________________________.
• ك ُُسوف الشّ م ِ

المهمة التعليمية:
أ�صمــم مجســم ًا يوضــح ظاهرتــي خســوف القمــر وكســوف الشــمس ،ثــم اكتــب
كل منهمــا ،و أ�عرضــه أ�مــام زملائــي.
ملخصـ ًا بســيط ًا عــن أ�ســباب ٍ
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الدّرس ال ّرابع :الصَّ وت
نشاط  :١أ�صوات مريحة
• �أ ِ
حض ُر وزملائي �أدو ٍ
ات موسيق ّي ًة ُمختلف ًة.
الوطني.
َ .1ن ْعز ُِف ونُغنّي معاً النشي َد
ّ

 .2ماذا صد َر نتيجة ال َع ْز ِف على هذه ال�أدوات؟
__________________________.
� .3أ ِص ُف هذه ال�أصوات.
حت لسماعها؟ _____________________________________.
 .4هل ا ْر َت ُ
كـتـب �أسـمـا َء �أصـو ٍ
حـب سماعها.
ات �أ ُّ
� .5أ ُ
_____________________________________________________.
رتاح لسماعها تُس ّمى:
• �أ ْست ْن ِت ُـج �أ َّن ال�أصوات الّتي �أ ُ
____________________________________________________.
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صوات ُم ِ
زع َج ٌة
نشاط  :٢أ�
ٌ
الصور ال�آتية.
• ماذا �أشعر عند سماع ال�أصوات الواضحة في ّ

_________________________

_________________________

_________________________
_________________________
السابقة.
• �أك ُتب عبارة �إرشاديّة �أسفل ُك ّل صورة من ّ
الصور ّ
• �أ ْس َت ْن ِت ُج �أ َّن :ال�أصو ِ
رتاح لسماعها
ات التي لا �أ ُ
تُس ّمى.____________________________________________:
جيج �أحد �أشكال التلوث البيئي.
هل تعلم �أ َّن َّ
الض َ
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نشاط  :٣رنَّا َن ٌة يا َشوكَتي
� .١أ ْح ِض ُر وزميلي شوك ًة رنّان ًة ،و ِم ْط َر َق ًة
طلب من زميلي الط ْرقَ بالمطرق ِة
� .2أ ُم ِس ُك بالشوكة الرنّانّ ِة ،و�أ ُ
سمع صوتاً؟_______________.
على �أح ِد ف ْرعيها .هل �أ ُ

س فر َع ْي الشوكة بع َد طرقها .ماذا
� .3أحاولُ َل ْم َ
شَ و َك ٌة َرنَّا َنة
�أشع ُر؟____________________.

ِمط َرقَة

� .4أ ْح ِض ُر َح ْوضاً َيحوي ما ًء.
سطح
فرعي الشوك ِة ،و�أق ِّربه من ِ
� .5أعي ُد َط ْرقَ �أحد ْ
الماء في الحوضِ.
�أس ِّج ُل ُملاحظاتي________________________ :
وت َي ْن َش�أ عن _____________________________.
الص َ
• �أستن ِت ُج �أ َّن َّ

نشاط  :٤اهتزا ُز ال�أجسام
• �أ ِ
ات ال�آتية ،و�أحاولُ �إصدا َر �أصو ٍ
حض ُر ال�أدو ِ
من ك ٍّل منها:
ات ْ

__________ __________ __________
__________
الص ِ
الصور �أعلاه.
وت �أسف َل ك ِّل صور ٍة من ّ
كتب اس َم ال ُج ْز ِء ال ُمهت ِّز عند �إصدا ِر َّ
• �أ ُ
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ّرس الخامسُ :سلوكُ الصَّ ِ
وت
الد ُ
الصوت
نشاط  :1انتشا ُر ّ
خرج مع ُزملائي �إلى ساح ِة المدرس ِة ،و َن ْن َتشر فيها.
• �أ ُ
• َن َض ُع جهازاً صوت ّياً في ُم ِ
نتصف الساح ِة.
الص ِ
وت.
طلب من معلّمنا تشغي َل جها ِز َّ
• َن ُ
 .١نُس ِّج ُل ُملاحظاتنا________________ :
فس ُر ُملاحظاتنا_________________________________________ :
 .٢نُ ِّ
� .٣أ ْست ْن ِت ُـج �أ َّن ______________________________________.

وت لا َينتق ُل في الفرا ِغ
نشاط  :2الصَّ ُ

• �أ ْح ِض ُر ُم َف ِّرغ َة هوا ٍء ،و�أ َض ُع فيها َج َرساً� ،أو ساعة ُم َن ِّبه.
وت في الهواء .ماذا �أ ِ
الص ِ
لاح ُظ؟
ستمع �إلى مصدر َّ
� .١أ ُ
_________________________________________.
� .٢أقو ُم بمساعد ِة معلّمي بتفريغ الهوا ِء من الناقوسِ ،و�أحاولُ الاستما َع م ّر ًة �أخرى �إلى
وت داخل النّاقوس ،ماذا �أ ِ
الص ِ
لاح ُظ؟ ولماذا؟
مصدر َّ
_____________________________________________________.
� .٣أقو ُم بمساعدة معلّمي بالسماح للهواء بالدخول �إلى الناقوسِ.
ماذا �أ ِ
لاح ُظ؟ ولماذا؟ _______________________________
وت لا َي ْنت ِق ُل في
الص َ
�أ ْست ْن ِت ُج �أ َّنَّ :
____________________________.
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نشاط  :3الصَّ وت والمادة

طلب من
� .١أطرقُ فِ ْر َع َ
الش ْوك ِة الرنّان ِة بالمطرق ِة ،و�أ ُ
ِ
للصوت.
زميلي الاستما َع
ُ
وت فيه؟
ما
الص ُ
الوسط المادي الذي انتق َل َّ
__________________________.
بوضع الشوك ِة على َط ِ
رف
� .2أك ِّر ُر ُ
السابق َة ِ
الخطو َة ّ
ِ
الطرف
طلب من زميلي وضع �أذن ِه على
الطاولة ،و�أ ُ
المقابلِ.

وت خلاله؟ ________________________.
ُ
الوسط
• ما
الص ُ
المادي الذي انتق َل َّ
ُّ

ض ما ٍء ،و�أطرقهما ببعضهما
� .3أغ ُم ُر حجر ْين في َح ْو ِ
تحت َس ْط ِح الما ِء.
َ
ُ
وت خلاله؟
الوسط
• ما
الص ُ
المادي الذي انتق َل َّ
ُّ

__________________________________.
حتاج �إلى ٍ
وسط _____________________ لانتقاله.
الص َ
�أستن ِت ُج �أ َّن َّ
وت َي ُ

وت َينت ِق ُل في الموا ّد ___________ و ____________ و ____________.
الص ُ
َّ
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نشاط  :٤الصَّ دَ ى
• اشتكى الموجودون في �إحدى قاعات
ِ
صوت الموسيقى
ال�أفراح من ارتدا ِد سما ِع
بشكلٍ ُم ْز ِع ٍج في القاع ِة ،ما �أ ّدى �إلى
مغادرتهم قبل انتها ِء الحفلِ.
 .١ما تفسي ُر هذه المشكلة؟
_______________________________________________________.
 .٢ما اسم هذه الظّاهرة؟________________________________________.
اح لتجنّ ِب ُح ِ
ِ
قترح ُحلولا ل�أ
ِ
دوث هذه الظاهرة.
صحاب
قاعات ال�أفر ِ
� .٣أ ُ
_______________________________________________________.
�أستن ِت ُج �أ َّن:
الصوت عن حاجز تُ َس ّمى.______________________:
ظاهرة ارتداد ّ
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السادس :أ�هم ّية الصَّ وت
الدّرس ّ
واصل
نشاط  :١الصَّ ُ
وت وسي َل ٌة للتَّ ُ
الصوت كوسيلة اتصال وتواصل:
• �أ َت�أ ّم ُل ّ
كتب مجالات استخدام َّ
الصو َر ال�آتي َة ،و�أ ُ

اسم الصوت _________ :اسم الصوت _________ :اسم الصوت_________ :
الهدف_________ :

الهدف_________ :

الهدف_________ :

اسم الصوت _________ :اسم الصوت _________ :اسم الصوت_________ :
الهدف_________ :

الهدف_________ :

الهدف_________ :

لل�نســان---------------------------------------------------------------- :
اســتنتج أ�هميــة الصــوت إ
---------------------------------------------------------------------------------------------
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ني
عيني و�أ ُذ َّ
نشاط � :5أحافِ ُظ على َّ
ٍ
ُني ،و�أكتبها:
تناقش ومجموعتي حولَ ُم
• �أ ُ
مارسات ُ
يجب �أ ْن �أقو َم بها للمحافظة على سلامة َع َي َن َّي َو�أذ َّ
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

المهمة التعليمية:
أ�صمــم آ�لــة موســيقية مــن مــواد وخامــات البيئــة ثــم أ�قــدم عرضـ ًا أ�مــام زملائــي أ�وضــح مــن
خلالــه اســم الجــزء المهتــز فــي ال�آلــة وبعــض خصائــص الصــوت و أ�هميتــه.
أ�داة التقويم:سلم تقدير لفظي
المعايير

ممتاز

جيد جد ًا

جيد

متوسط

تناسب التصميم مع موضوع المهمة
جمال التصميم من حيث الشكل والاخراج
تسليم التصميم بالوقت المحدد
يحدد الجزء المهتز في ال�آلة الموسيقية
يشرح خصائص الصوت بلغة علمية سليمة
يوضح أ�همية الصوت بلغة علمية سليمة
يوظف مواد وخامات من البيئة
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أ�سئل ُة الوحدة
السؤال ال�أول� :أ َض ُع دائر ًة حول رم ِز ال�إ جاب ِة الصحيحة:
ّ
 .1على ماذا َتد ُّل رؤي ُة وجهي في المر�آة؟
الضوء.
ْعكاس َّ
�أ.انكسا ُر َّ
الضوء .ب.ان ُ
الضو ِء.
الضو ِء .دَ .تشتّ ُت َّ
جـ .نفاذيّ ُة َّ
� .2أ ّي من المواد ال�آتية تُك ّو ُن ظلالاً واضحة؟
لوح ُزجاج ب .الهوا ُء جـ .الما ُء د.الشجر ُة
�أُ .
 .3ماذا َي ْن َش�أ عن اهتزا ِز ال�أجسا ِم؟
دَ .ت َمغ ُنط.
جـ .كهرباء.
بَ .ص ْوت.
�أ .ضوء.
� .4أ ُّي العبارات ال�آتية غي ُر صحيحة فيما يتعلق بالصوت؟
وت في الفراغ.
وت في الهواء.
الص ُ
الص ُ
بَ .ي ْن َت ِق ُل َّ
�أَ .ي ْن َت ِق ُل َّ
وت في الزيت.
وت في الحديد.
الص ُ
الص ُ
دَ .ي ْن َت ِق ُل َّ
جـَ .ي ْن َت ِق ُل َّ
سقف الداخل ّي ُة للمسارح بالس ّجاد والفلّين؟
.5لماذا تُغطّى ال�أ ُ
الصوت.
الصوت.
ب .لتضخيم َّ
�أ .لرفع َّ
الصوت.
الصوت.
د .لكتم َّ
جـ .للتخلّص من صدى َّ
وت؟
الص ُ
 .6كيف ينتش ُر َّ
ب .في اتجاهين.
�أ .في اتجا ٍه واح ٍد.
د .في الاتجاهات جميعها.
جـ .في ثلاث ِة اتجاهات.
س للنبات؟
 .7ما �أهم ّية ضوء الشّ م ِ
د .الهضم.
جـ .ال�إ خراج.
ب .التن ّفس.
�أُ .صنع الغذاء.
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انعكاس ُمنتظ ٌم للضوء؟
� .8أ ّي من ال�أشكال ال�آتية هو
ٌ

�أ.

ب.

جـ.

د.

ْ
يحدث �إذا:
السؤال الثاني :ماذا تتوقّع �أ ْن
ّ
نبات في ٍ
مكان ُمظل ٍم.___________________________________.
ضع ٌ
ُ .1و َ
َ .2س َ
الضو ُء على المر�آ ِة.______________________________________.
قط َّ

 .3ت ّم ْت �إضاء ُة مزار ِع ال�أبقا ِر ليلاً._________________________________.
السؤال الثالث� :أعلّ ُل ما ي�أتي:
ّ
 .1تحدث انفجارات قوية في الشمس لكننا لانسمعها.
________________________________________________________.
 .2لا يمكن رؤي ُة ال�أجسا ِم في ُغ ْر َف ٍة ُمعتم ٍة.
________________________________________________________.
 .3ظاهر ُة ُخ ِ
سوف القمر.
________________________________________________________.
 .4تك ّون ٍ
ظلال لبعض ال�أجسام.
________________________________________________________.
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العلمي:
كتب المفهوم
ّ
السؤال الرابع� :أ ُ
َّ

بين وسطين
 ______________ .١انحراف َّ
الضوء عن مساره ال�أصلي عند انتقاله َ
شفاف ّين ُمختلفين.
ٍ
مصقول مثل المر�آة.
سطح
 ______________ .٢ارتدا ُد �أشعة َّ
الضو ِء عند سقوطها على ٍ
الضوء ُم ِن َع من الوصول �إليها.
 ______________ .٣المناطق التي تبدو ُمعتم ًة ل�أن َّ
الضو ُء منها ،ولا تُك ِّو ُن ظلالاً واضحة.
 ______________ .٤الموا ُّد التي ينفذ َّ
سطح َخ ِشنٍ .
 ______________ .٥تشتّ ُت �أشع ِة الض ْو ِء عن َد سقوطها على ٍ
السؤال الخامس:
ّ
َ
ُمت بتحريك �إحدى قطع الكرتون في الشّ كل
• ماذا َتتوقّع �أ ْن
يحدث �إذا ق َ

�إلى ال�أعلى؟ لماذا؟ __________________________________.

السؤال السادس:
ّ

كتب ر�أيي في السلوك َّي ِ
ات ال�آتية:
• �أ ُ
ٍ
لساعات طويل ٍة خلالَ الليل والنّهار.
الحاسوب
َ .1ت ْس َتخد ُم سعا ٌد
َ
______________________________________________________.
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َ .2يلج�أ رامي �إلى استخدام س ّماعات ال�أذن بكثر ٍة لسما ِع ال ُموسيقى وال�أغاني.
______________________________________________________.
َ .3تبتع ُد ودا ُد عن الحفلات الصاخب ِة.
______________________________________________________.
ٍ
بصوت هادى ٍء ،و ُمنخفضٍ.
َ .4تتحد ُّث هدى مع زميلتها المجاور ِة لها
______________________________________________________.
السؤال السابع:
ّ
سوف القمرِ ،وك ِ
يضاح ظاه َر ْتي ُخ ِ
س
ُسوف الشّ م ِ
• �أك ِم ُل ال ّرس َم ال�آتي ل�إ ِ
ِ
المكان ال ُمناسب.
ض والقم ِر في
برس ِم ال�أر ِ
سوف القمر
ُخ ُ

ُسوف الشّ مس
ك ُ
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ورقة عمل:
• عزيزي المفكر الصغير ه ّيا نت�أمل الظواهر ال�آتية ونحدد الظاهرة ونفسر �أسبابها فيما يلي:
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الظاهرة__________________:
التفسير__________________:

الظاهرة__________________:
التفسير__________________:

الظاهرة__________________:
التفسير__________________:

الظاهرة__________________:
التفسير__________________:

الظاهرة__________________:
التفسير__________________:

الظاهرة__________________:
التفسير__________________:

