




.التنبؤ بالطقس

تفسير الظواهر الطبيعية، مثل 

.الخسوف والكسوف، والمد والجزر

.فةتشخيص األطباء لألمراض المختل





كالهما لهما نفس 

.السرعة عند السقوط

سيسقط القلم المنفرد بنفس

ثون السرعة التي يسقط بها الثال

.قلم المرتبطة مع بعضها







ال ألن يتم اكتشاف معلومات جديدة باستمرار ف

.يمكن اإلجابة عن شيء بشكل نهائي وقاطع



.

يدرس علماء األرض أشياء 

غير حية ومنها الصخور 

والتربة والغيوم واألنهار 

والمحيطات والكواكب والنجوم

والثقوب السوداء والطقس 

.على األرض وفي الفضاء







لم تطفو علبة المشروب .

الغازي الذي يحتوي على 

سكر بينما طفت علبة 

.المشروب الغازي بدون سكر



أدى هذا إلى تفكيري أن

اختالف سلوك العلبة 

اختلف الختالف 

.مكوناتها

أن إحدى علب المشروب 

الغازي تحتوي على كمية

.سكر أقل من األخرى





حتى يتمكن علماء آخرين من االستمرار في .

.العمل أو إعادة ما قاموا به



سيرتحاول تف: النظرية العلمية

.سبب وقوع األحداث

حداثأيصف: العلميالقانون

الطبيعةفي نمطية تتكرر

ة تتغير النظرية العلمي

عندما تعجز عن تفسير

.معلومات أو مالحظات



عالم يجيب العلم عن األسئلة المتعلقة بال

الطبيعي عن طريق المالحظات 

ابة واالستقصاءات واليستطيع العلم اإلج

لكتب عن األراء واألسئلة المتعلقة بالفن وا

.والموسيقى

.قانون علمي

يتم التوصل إلى المالحظة عن

طريق الحواس، أما االستنتاج 

فيتم التوصل إليه عن طريق

.العقليةالعمليات



هو المتغير: المتغير المستقل

.بةالذي ييتم تغيره أثناء التجر
ذي هو المتغير ال: المتغير التابع

.ستقليتبع في تغيره المتغير الم

لماذا تسبح األسماك في 

أفواج؟ عندما تكون األسماك

ن في أفواج تكون في أمان م

أعدائها أم أكثر عرضة 

؟لمهاجمة األعداء





ذلك توضح األحداث السريعة جًدا أو البطيئة جًدا والتي يصعب رؤيتها وك

.ًماتوضيح مواقع األجسام وحركتها التي قد يستغرق حسابها ساعات أو أيا



قبل إضافة الزيت والصبغة 

عدم وجود أي تغير : الغذائية

.على سطح الماء

:  بعد إضافة الزيت والصبغة

ت بعد إضافة الزيت النباتي طف

قطرات الزيت فوق الماء وظلت 

ة متماسكة حتى إضافة الصبغ

الغذائية فدفعت قطرات الزيت

إلى داخل الماء وانفجرت على 

.شكل دوامات لونية



صبغات الطعام ال تمتزج 

ماء؛ بالزيت بينما تمتزج بال

ألن السوائل المتشابهة 

.تمتزج بعضها ببعض



يمكن استخدام أوراق الرسم 

والحاسوب لنمذجة الطقس ويمكن 

ان يظهر كال من هما األحداث 

نموذج الحاسوب السابقة لكن 

.بليةالمستق. يستطيع توقع األحداث

اصل تستخدم النماذج العلمية في التو

العلمي لنقل المالحظات واألفكار 

خدم تست-لآلخرين بطريقة محسوسة 

يات النماذج الختبار التوقعات والفرض

تستخدم النماذج لتوفير الوقت-

والمال والمحافظة على األرواح حيث 

ن أنها تكون أكثر أمانا وأقل تكلفة م

.استخدام الجسم األصلي



يحتاج إلى: النموذج المادي

.وقت ويصعب تعديله

يظهر : النموذج الحاسوبي

ريعةالسالتغيرات البطيئة أو 

ويمكن إعادة عرضه عدة 

مرات لكنه ال يظهر العالقات

.الفراغية بشكل جيد

يمكن أن : النموذج الفكري

ار يظهر العالقات بين األفك

.فهمهالمجردة لكنه يصعب 

.األحداث المستقبلية

1.7= المسافة بالكيلومترات 

.كم8.5( = سم1/ كم 5) × 



اء ال قد يرى زمالئي بعض األشي

.التي لم أنتبه إليها



سيزيد من مصداقية 

بياناتهما؛ ألنه سيكون من

.الصعب نسيان شيء مهم



كوب ماء وبه قطعتين من 

البالستيك حمراء واألخرى 

خضراء وسلك حلزوني

هذا اإلعالن الهدف منه هو تقديم مادة 

إعالمية للحث على شراء المنتج 

المعلن عنه عن طريق محاولة إدعاء 

ل أن هذا المنتج يستطيع تقديم الح

عاني النهائي للعديد من المشاكل التي ي

.منها المستهلكون



ائج وذلك للتأكد من مصداقية النت

يق التى تم التوصل إليها عن طر

العلميةتقويم التفسيرات 

صبح والبيانات واالستنتاجات في

.الدليل العلمي موثوًقا به

ر وذلك عندما تقوم بنشر معلومات غي

صحيحة فى أى موضوع ما أو أن 

تحتوي بعض اإلعالنات على بعض

فهم العبارات المضلله والتي يمكن أن ت

.بأكثر من معنى



ها على من العوامل المؤثرة على التجربة والتي يجب تثبيت

جميع أنواع األسمدة هي األرض والتربة والهواء والماء، 

.بينما نوع السماد من العوامل المتغيرة



ات يزداد يزداد نمو النبات عند إضافة السماد ج بالمقارنة بعدم إضافة سماد إلى التربة، كما أن النب

نموه في حالة إضافة السماد أ ولكن تكون زيادة محدودة في البداية ثم يزداد النمو بداية من

يكون األسبوع الرابع ليصبح نموه أكثر منه في حالة السماد ج، أما في حالة إضافة السماد ب ف

.وهذه العملية تسمى تحليل البيانات–زيادة نمو النبات أعلى منها في الحالتين  أ  وج 

ة هذه العملي–استخدام السماد ب يساعد على نمو النباتات بشكل أسرع 

.تسمى االستدالل

.أنصحه باستخدام السماد ب ثم السماد أ



شراء بالطبع سيؤثر هذا على قرار المزارع فلو لم يتوفر لدى المزارع النقود الكافية ل

.السماد ب فسيضطر إلى شراء السماد أ أو ج على حسب ما يتوفر لديه من نقود

يجب أن ال يحتاج كل باحث إلى تبنى الفرضية نفسها عند أداء التجربة نفسها بل

.منية محددةسيتوقف أثر السماد بعد فترة ز: يتبع الخطوات نفسها الفرضية الثانية

ذا ال، فكان من الممكن إضافة اختبار تأثير خلط نوعين من السماد ليرى إ

ودة كانت ستعطى نتيجة أفضل أم ال حتى يقوم بعمل سماد بمواصفات ج

.عالية





علم األرضعلم الحياهالعلوم الطبيعيه

علم الكيمياءعلم الفيزياء 



مد هي جواب أو تخمين محتمل يعت:الفرضية

.على معرفتك ومالحظتك

هي محاولة لتفسير سلوك أو نمط معين :النظرية

تمت مالحظته مرات كثيرة في العالم الطبيعي

ال عوامل يتم ضبطها أثناء التجربة و:الثوابت

.تتغير

عوامل يمكن أن تتغير في أثناء:المتغيرات

.التجربة كثيرة في العالم الطبيعي

ة هو العلم الذي يهتم بدراس: علم األرض

.أنظمة األرض والفضاء

اسة هو العلم الذي يهتم بدر: علم الفيزياء

في المادة والطاقة والعالقات بينهم كثيرة

.العالم الطبيعي

أو هي محاولة لتفسير سلوك: النظرية العلمية

الم نمط معين تمت مالحظته مرات كثيرة في الع

.الطبيعي

ر ولكنة ال يفس، يصف أنماًطا: القانون العلمى

.شياءحدوث اال



كل من النظرية العلمية والقانون

.العلمي تعميم

النظرية العلمية تفسر لماذا يحدث 

.حدوثهالشيء، أما القانون فيقرر

يمكن للعلماء معرفة فعالية الدواء

من خالل تأثيره على المجموعة التي

عولجت به ومقارنة مدى تحسنها 

.بالمجموعة التي لم تعالج بالدواء

قت يمكنك اختبار الفرضية بتقدير الو

الذي يمكنك خالله الوصول إلى 

المدرسة ومقارنته بالوقت الذي تحتاج 

ام إليه في الوصول إلى المدرسة باستخد

الطرائق األخرى



نالحظ أن قطرات الصابون 

أزاحت مسحوق الفلفل 

الموجود على سطح الماء 

.وتنتشر إلى حواف الصحن

لى بين النقطتين عالمسافة 

سم4.5=الخريطة 

=  ا المسافة التقريبية بينهم

( =  سم1/ كم1.05)× 4.5

.كم4.7

ارتدت كرة الطاولة مرات اكثر عن 

كرة السلة مساحة كرة الطاولة اقل 

من مساحة كرة السلة لذا تحتفظ 

بطاقة اكثر عندما ترتد


