
 

 



 

 



 

 



 

 

بداية المكان المخصص للسباق ومع مرور يبدأ المتسابق من 
الزمن يتغير موقع المتسابق والمتسابق الذي يصل الى خط 

 هو الفائز. النهاية أوال  



 

 

كلمات تدل على اللون والعدد وكلمات تدل  تستخدما
 على موضع كل قطعة مثل فوق تحت أمام خلف.

 

 



 

 

حتى أصف البناء بشكل دقيق ووصف موضع كل مكعب  ؛ال
د من أصف الموضع بالنسبة لمواضع المكعبات فيه الب
 األخرى.

أستطيع إرشاد شخص إلى منزلي بوصف موضع منزلي 
 بالنسبة ألماكن أخرى كالشارع وبعض المحالت.

 



 

 

 إنها تقف بين الطالبتين اللتين ترتديان القميص األبيض.



 

 

 بمقارنة موقع الجسم بمواقع أجسام أخرى قريبة منه.

 

المدرج أو المسطرة  باستخدام الشريط
 سم02المدرجة وتساوي = 

 



 

 

 بتغير مكان السحلية نعرف أن السحلية تحركت.

كالهما من أنواع الحركة ويتضمنان التغير في االتجاه والتغير في 
 .الموقع

 المروحة وإطار العجلة والسيارة.



 

 

 مسار مستقيم، مسار دائري، مسار متعرج، مسار اهتزازي.



 

 

ألنها تقطع مسافات كبيرة  ؛الطائرة أسرع
 في وقت أقل.

 ؛السيارة الحمراء قطعت مسافة أطول
ألنها أسرع فتقطع مسافات أكبر في 

 الزمن نفسه.

لمعرفة سرعة السيارة والمسافة التي 
قطعتها البد من استخدام المسطرة 

 وساعة إيقاف.



 

 

 مكان وجود الجسم.
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الحركة 
تكون ذهابا  
وإيابا  في 
اتجاهين 
 متعاكسين

 الحركة

 

الحركة 
المتعرجة 
تغير 
 االتجاه

 

 



 

 

ك عندما يتغيَّر  أعرف أن الجسم يتحر 

 موقعه.

عندما تسقط الكرة على األرض تتحرك في 
أما عند تحركها في  ،اتجاه مستقيم ألسفل

 اتجاه زميلي تتحرك في مسار منحني.

 



 

 



 

 

 



 

 

كات على حل  ُمشكالت النَّاس:الطُّ   رق التي ساعدت بها الُمحر ِّ

  كات الناس على السَّفر إلى أماكن بعيدة جدًّا، والوصول إلى ساعدت الُمحر 
 وِّجهاتهم أسرع.

  كات السُّفن الفضائية على ُمغادرة سطح كوكب األرض ساعدت الُمحر 
 والدَّوران حوله.

 



 

 

 شتدت الرياح.اتنكسر أو تنقلع هذه األشجار إذا قد 



 

 

 الجسم سيتحرك بسرعة 

 دفعت الكرة السيارة.

 عندما تم دفع الكرة بشدة.

كلما كانت القوة التي استخدمتها أكبر كلما كانت المسافة التي 
 يتحركها الجسم أكبر.

 تتحرك السيارة لمسافات أقصر.



 

 



 

 

تسبب القوى حركة األجسام والتغير في 
 وقف الحركة.االتجاه والسرعة كما تسبب ت

 

 .يتغير اتجاه الحركة والسرعة

 

من  تسبب القوة بدأ حركة الكرة وتغير أيضا  
سرعتها كما تتسبب القوة المؤثرة من اليد 

 في توقف الحركة.

 



 

 



 

 

 تسحب األرض القارورتين بقوى مختلفة.

 

تجذب األرض القارورة المملوءة بالماء 
 بقوة أكبر لذلك أشعر أنها أثقل.

مشابك الورق من الحديد أستخدم إذا كانت 
 لتقاطها.المغناطيس ال

 تسحب الجاذبية األجسام نحو بعضها البعض.

قوة الجاذبية تكون أكبر 
على الجسم ذي الكتلة 

 األكبر.



 

 

تضغط الكوابح على العجالت يعمل االحتكاك 
 بين الكوابح والعجالت على إيقاف السيارة.

اه مضاد ألن االحتكاك يؤثر في اتج ؛نعم
 لحركة الجسم.



 

 

يمكننا االحتكاك من المشي على األرض 
دون انزالق بسبب قوة االحتكاك بين 

كما تستخدم في مكابح  ،أقدامنا واألرض
السيارة والدراجة قوة االحتكاك بين مكابح 
العجلة إطار العجلة يؤدي إلى توقف حركة 

 العجلة.

 

االحتكاك هو قوة تقاوم الحركة بين 
 تك أحدهما باآلخر.جسمين يح

قوى 
 االحتكاك

   أتباط
األرجوحة 
عند الصعود 

 ألعلى

 



 

 

تنبسط العضالت عند الدفع وتنقبض عند 
 السحب.

قد تعمل القُوى على تحريك األجسام 
ع حركة األجسام  الساكنة، أو تُسر ِّ

ئ منها، أو توقفها، أو  كة، أو تُبطِّ الُمتحر ِّ

 تُغي ِّر اتجاه حركتها.



 

 

 سوف تزداد. التي تنجذب للمغناطيس عدد المشابك



 

 

تؤثر القوة المغناطيسية خالل األجسام المصنوعة 
 من مواد معينة.

 

قطعة من  –أستخدم الورق  قائمة المواد:
قطعة   –طبقة رقيقة من القصدير  –البالستيك 

 مغناطيس.–مشابك الورق  -من الخشب 

أضع المشابك على ورقة وأضع المغناطيس أسفل 
 وأحرك المغناطيس وأالحظ حركة المشابك الورقة

من قطعة البالستيك  أكرر الخطوة السابقة لكال  
 وورقة القصدير وأالحظ ما يحدث.

 

 



 

 

الخشب والورق والبالستيك من المواد التي تمر 
 من خاللها القوة المغناطيسية.

 



 

 

 حركة

 المغناطيس

 قوة

 االحتكاك

 سرعته 

 الجاذبية

 وزنه



 

 

الزمن الذي قطعت فيه هذه  أحتاج لمعرفة
 .ةالمساف

لتقليل االحتكاك بين أجزاء  ؛يستخدم الزيت
 السيارة.

 

تؤثر قوة التالمس في األجسام عند تالمسها 
أما قوة الجاذبية فهي تؤثر في األجسام  ،معا  

 عن بعد.

العبارة خاطئة؛ فاألجسام السريعة تحتاج إلى 
افة زمن أقل  من األجسام البطيئة لقطع المس

 نفسها.
 

القوى هي التي تجعل األشياء 
 تتحرك.

 

 



 

 

 الصورة وصفها القوة

 تنشأ عن تالمس األشياء التالمس
 

القوة 
 المغناطيسية

قوة تسبب انجذاب بعض المواد 
 للمغناطيس

 

 قوة سحب أو جذب بين جسمين الجاذبية
 

مقدار قوة سحب الجاذبية األرضية  الوزن
 للجسم

 

عند حركة األجسام وتحتك  تنشأ االحتكاك
 بأجسام أخرى

 
 



 

 



 

 

 .تقع الكرة أسفل الطاولة 

 .تقع الكرة يسار السرير 

 .تقع الكرة يسار الكيس 

 .تقع الكرة يمين الجدار الُمالصق للطاولة 

 

حتى يحسب السرعة يحتاج لمعرفة الزمن 
 الذي تستغرقه السيارة لقطع هذه المسافة.

 

 



 

 

نا على األرض، وهي التي نعم؛ فالجاذبية هي التي تُبقي
لبة والسَّائلة والغازيَّة، وهي  تعمل على سحب األجسام الصُّ

ِّي ُمحيط ا باألرض.  التي تعمل على بقاء الهواء الجو 
 



 

 



 

 



 

 

ويمكنني سماعه  الهواء الصادر من الفم يحدث صوتا  
 باألذن.



 

 

 يمكن بتحريك هذه األجسام مثل تحريك المسطرة أوالورقة.

 .تحدث صوتا  تهتز الورقة و

 .تتحرك المسطرة وتحدث صوتا  

 .يهتز الرباط ويحدث صوتا  

عند تحريك الورقة والمسطرة والرباط المطاطي يصدر 
 مختلفة. ا  عنهم أصوات

 



 

 

 تحدث األصوات عند اهتزاز األجسام.

أستخدم مسطرة طويلة وأخرى قصيرة وأتبع نفس  الخطوات:
 بين الصوتين.وأقارن  الخطوات السابقة إلصدار صوتا  

أرخي الحبل المطاطي السابق المشدود على الصندوق وأالحظ 
الصوت الصادر عند اهتزاز الحبل وأقارن بينه وبين الصوت 

 الصادر من قبل.

أعلى من المسطرة  المسطرة القصيرة تصدر صوتا   النتائج:
أعلى من الحبل غير  الحبل المشدود يصدر صوتا   الطويلة،
  المشدود.

 

 .بد أن تتحرك األجسام لكي تحدث صوتا  ال، ال



 

 



 

 

 



 

 

 .يهتز غشاء الطبل وأسمع صوتا  
 

لعدم وجود مادة في  ؛يمكن انتقال الصوت في الفضاء ال ،ال
الفضاء ينتقل الصوت عبرها كالمواد الصلبة والسائلة 

 والغازية.

 



 

 



 

 

أغير شدة النفخ في مصاصة 
 العصير.

كلما كان النفخ أقوى كلما كان الصوت 

 أعلى.

عند تغيير طول األنبوب يتغير الصوت 
أكثر حدة  فاألنابيب القصيرة تصدر صوتا  

 من األنابيب الطويلة.

 



 

 

 يصبح الصوت أكثر حدة.

 

صوت منبه السيارة أشد من صوت منبه 
 الدراجة.



 

 

تنتقل الموجة الصوتية من صيوان 
األذن إلى طبلة األذن عبر القناة 
السمعية ثم تنتقل إلى العظيمات 
الثالثة داخل األذن ومنها إلى 

العصب السمعي الذي يرسل رسائل 
 إلى الدماغ.

 

 



 

 

تعمل األصوات المرتفعة بعد فترة من الزمن على إتالف األجزاء 
 الداخلية من األذن مما يسبب ضعف السمع.

 

 الصوت الحاد.



 

 

درجة الصوت تصف مقدار حدة أوغلظة  
أما شدة الصوت فتصف مقدار علو  ،الصوت
 وت.الص

 

عند سحب 
الصفيحة 
برفق يصدر 
صوت 
 .منخفض

 توقعت كما

عند ضرب 
الصفيحة 
باألخرى 

يصدر صوت 
 مرتفع.

 كما توقعت

 



 

 

صراخ شخص  –خرير الماء   –التصفيق 
 تغريد البلبل. –نباح الكلب  –

جميع هذه األصوات تنشأ  أوجه التشابه:
 عن االهتزاز.

خرير  –غريد البلبل  أوجه االختالف:
أما نباح  ،ء كالهما أصوات منخفضةالما

الكلب والتصفيق وصراخ الشخص جميعها 
 أصوات مرتفعة.

 

 

نوع من أنواع الطاقة ينتج عن  الصوت:

ة.  األجسام الُمهتزَّ

ن أحافظ على أذني بعدم سماع أيجب 
األصوات العالية وعدم إدخال جسم صلب في 
أذني أقوم بمراجعة الطبيب عند شعوري باأللم 

 ني أو أن سمعي غير طبيعي.في أذ

 

يمكن تغيير درجة الصوت بزيادة شد األربطة  
المطاطية او استبدال األربطة المطاطية بأخرى 

يمكن تغيير شدة الصوت بزيادة الطرق  ،رفيعة
 على األربطة بقوة أعلى.

 



 

 

ينتقل الصوت بشكل أفضل في المواد الصلبة، يليها المواد السائلة،  الفرضية:

 اد الغازية.ثم  المو
 

 



 

 

يكون الصوت أعلى في حالة قطعة الخشب، ثم 
 في الماء، ثم في الهواء.

 

 الخشب. قطعة
 

ينتقل الصوت بشكل أفضل في المواد الصلبة، 
 يليها المواد السائلة، ثم  الغازية.

 



 

 

 المواد: 
  ،قطع ُمتساوية في الحجم والسُّمك من الخشب

 والبالستيك، وأحد المعادن كالحديد.
 كة رنانة.شو 

 الخطوات:
  ،أطُرق الشوكة الرنانة على سطح صلب

 وأُقربها من قطعة الخشب وأسمع الصوت.

  ر الخطوة السابقة باستخدام قطعة أُكر ِّ
 البالستيك مرة وقطعة المعدن مرة أخرى.

  ل الُمالحظات أُقارن األصوات ببعضها، وأسج 
في يُمكن إعادة التجربة السابقة ولكن نستخدم  والنتائج.

هذه المرة قطعة من الفلين بدال  من المواد 
ل الُمالحظات والنتائج.  السابقة، ونُسج ِّ

 



 

 

 نعكاس الضوء وسقوطه على العين.اأرى ذلك نتيجه لحدوث 



 

 

 فإنه يرتد مرة أخرى. آةعند سقوط الضوء على المر

 يرتد شعاع المصباح الساقط على المرآة مرة أخرى.

ثم تحريك المرآة حركة  ةمرآنعم، بتسليط الضوء على ال
 خفيفة حتى نحصل على بقعة مضيئة على الموقع المحدد.

 

 



 

 

فإنه ينعكس وعند  آةعند سقوط شعاع الضوء على المر
والمصباح تتغير زاوية سقوط  آةمن المر تحريك كال  

مما يؤدي إلى تغير زاوية  ةالشعاع الضوئي على المرآ
 آة.انعكاس الشعاع الضوئي الساقط على المر

نعم يمكنني رؤية زميلي ونفسي في المرآة في نفس الوقت 
من الشعاع الضوئي الصادر  ليتمكن كال   ؛بعيدا   ةبتحريك المرآ

من جسم زميلي والشعاع الضوئي الصادر من جسمي 
بالسقوط على المرآة فينعكس ليصل إلى عيني ألرى صورة 

 نفسي وصديقي.



 

 



 

 

 تعكس المرآة الضوء الساقط عليها
عكس عن األجسام التي ورائي فيصل لمنوا
 لى العين ويجعلنا نرى األجسام ورائنا.إ

 

ن أألنه لكي نرى يجب ؛ ن نرى في الظالمأيمكن  ال
 لى العين.إينعكس الضوء عن األجسام ويصل 

 



 

 



 

 

وضع الجسم المعتم في  –مصدر للضوء  –جسم معتم 
 موضع ال يسمح بنفاذ الضوء.

 

واد الشفافة التي تسمح للضوء ألن زجاج النافذة من الم
الجدار فهو من المواد المعتمة  ماأ بالمرور من خاللها،

 تسمح للضوء بالمرور من خاللها. التي ال



 

 



 

 

 نراه باللون األبيض.

 عندما ندير الطبق بسرعة نرى اللون األبيض.

 لوان الطيف.ألوان هي أسبعة 

عندما يسقط الضوء على الموز فإنها تمتص 
لى إعدا األصفر تعكسه فيصل  لوان ماجميع األ

 العين فنراه.
 

عدا  ألن الورقة تمتص جميع األلوان ما
اللون األخضر تعكسه فيصل الى العين 

 فنراه.



 

 

لى العين فيمر من إنها ويصل يسقط الضوء على الصفحة ثم ينعكس ع
عصب البصري الذي ينقل المعلومات لى البؤبؤ ثم العدسة ثم الإالقرنية 

 لدماغ فيستخدمها ليكون صورة الصفحة.لى اإ
 

تتحكم القزحية في بؤبؤ العين فتقلل  من حجمه عندما تتعرض 
 بينما تزيد من حجم البؤبؤ عند تعرضه لضوء ضعيف. ،لضوء قوي

 



 

 

 يجعل األجسام تبدو منحنية .

 

تمتص الحافلة  
 جميع األلوان ما
عدا اللون األحمر 

لى إتعكسه فيصل 
 العين.

لون الحافلة  
 .حمرأ

تمتص سيارة 
اء جميع طفاإل
أللوان ماعدا ا

األصفر تعكسه 
 لى العين.إفيصل 

لون سيارة 
 .طفاء أصفراإل

 بإبعادها عن مصدر الضوء.

 

 .م تبدو منحنيةيجعل األجسا

 

 



 

 

بُدَّ للضوء أن ينعكس لكي نرى األجسام ال
 عن هذه األجسام، ويدخل العين.

 

بين يدي  يتغير حجم الظل حسب المسافة
فكلما كانت يدي قريبة زاد  ومصدر الضوء،

 حجم الظل.

 



 

 



 

 

 أشعر بحرارة القطعة السوداء أكثر من القطعة البيضاء.
 

درجة حرارة القطعة السوداء أعلى من درجة حرارة 
القطعة البيضاء؛ ألن القطعة السوداء تمتص أشعة 

 الشمس، بينما تعكس القطعة البيضاء أشعة الشمس.
 

توقع صحيح؛ فدرجة حرارة القطعة السوداء نعم، ال
 أعلى من درجة حرارة القطعة البيضاء.

 



 

 

 :الوردي الفاتح واألصفر الفاتح كأمثلة على األلوان الفاتحة، واأللوان:  يُمكن اختبار األلوان
 البني الغامق واألزرق الغامق كأمثلة على األلوان الغامقة.

 ة مع استبدال قطعة القماش البيضاء بقطعة القماش يتم إعادة نفس الخطوات السابقة للتجرب
الوردية أو الصفراء، وكذلك استبدال قطعة القماش السوداء بقطعة القماش البُن ِّية أو ذات 

 اللون األزرق الغامق، على أن تكون األقمشة التي تتم ُمقارنتها من نفس النوع.
 



 

 

 ينعكس

 االهتزاز

 الصوت

 الضوء



 

 

بينما  ،كس معظم الضوءاألجسام المصقولة تع
والخشنة تعكس جزء منه  ةاألجسام الداكن
 خر.آوتمتص جزء 

 

خرير  –نباح الكلب  –صوت دقات الساعة 
 الماء.

 أن جميعها تنشأ عن اهتزاز. :أوجه التشابه

 نباح الكلب شدته عالية. أوجه االختالف:

خرير الماء( كالهما  –)أما دقات الساعة 
 أصوات شدتها منخفضة.

 

تأث ر شكل العصا بظاهرة انكسار الضوء عند 
وضعها في الماء، فانكسار الضوء هو انحرافه 
عن مساره، وهي ظاهرة طبيعية تحدث عندما 
ينتقل الضوء بين وسطين شفافين ُمختلفين 

)الهواء والماء في هذه الحالة(. ينكسر الضوء 
عند نقطة التقاء الهواء بالماء وتبدو العصا 

 كأنها مكسورة.

العبارة صحيحة؛ فجزيئات المواد الصلبة ومنها 
المعادن متراصة بعضها بجانب بعض، 

والمسافات بينها أقصر مما هي في المواد 
السائلة والغازية، لذا تنتقل االهتزازات بشكل 

 أسرع بين جزيئاتها.

 



 

 

الطاقة  من األشكال الرئيسة للطاقة:
الكهربية والطاقة الصوتية والطاقة 

طاقة الرياح. وتستخدم الشمسية و
في كثير من مجاالت الحياة لجعل 

كثر سهولة مثل األدوات أالحياة 
المنزلية مثل الثالجة والتلفاز 
والمكنسة والمذياع والتكييف 

 والمروحة وتوليد الطاقة الكهربية.
 



 

 



 

 

يستخدم األشخاص ُمنب ِّهات سياراتهم 
إلصدار أصوات تجعلهم ينتبهون إلى سالمة 

 قيادة بأمان.طريقهم، وال

 

 



 

 

 كيف نسمع األصوات؟

األذن عضو السمع في اإلنسان. يقوم صيوان األذن بتجميع موجات الصوت 
وتوجيهها عبر القناة السمعية نحو طبلة األذن، فتهتزُّ الطبلة، مما يُسب ِّب 

اهتزاز العُظيمات الثالثة داخل األُذُن. ومنها تقوم األعصاب بنقل هذه 
 ماغ، فأسمُع الصوت.االهتزازات إلى الد ِّ 

 كيف تختلف بعض األصوات عن بعض؟

هناك خاصيَّتان مهمتان في الصوت يُمكن بهما التمييز بين األصوات، هما 
 ُعلُوُّ الصوتِّ ودرجتُهُ.

: ق بها بين األصوات العالية واألصوات الُمنخفضة؛  ُعلُوُّ الصوتِّ خاصية نُفر ِّ
فصوت الطائرة مثال  أعلى من  أي بين األصوات القوية واألصوات الضَّعيفة.

 صوت السَّيَّارة.

ق بها بين األصوات الحادَّة واألصوات الغليظة،  درجة الصوت: خاصية نُفر ِّ

 وتعتمد درجة الصوت على عدد االهتزازات التي يُحدثها مصدر الصوت.
 


