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 الفيزياُء: كيَف أصنُع أدواِت القياِس في المنزِل؟
األدواِت  فابتكَر  والعمِل،  التفكيِر  بقيِة مخلوقاتِِه في عملياِت  مْن  بها  بها عليِه، وميَزهُ  أنعَم هللاُ  التي  قديًما مهاراتِِه  اإلنساُن  استعمَل 
التطوِر  في  هائلةً  نقالٍت  فأحدَث  العلِم،  عملياِت  اإلنساِن  توظيُف  تطوَر  مشكالتِِه.  وحلِّ  حاجاتِِه  قضاِء  في  بها  ليستعيَن  وطوَرها؛ 

، وهَي منهجيةُ العلماِء في التفكيِر والعمِل. التكنولوجيِّ
أستعمُل عملياِت العلِم: )المالحظةَ، والقياَس، والتنبَؤ، وصوَغ الفرضياِت، والتجريَب( في تنفيذي األنشطةَ البسيطةَ اآلتيةَ:

أوًل: كيَف أقيُس سعةَ األواني في المنزِل؟
- أُحضُر بعَض الكؤوِس مختلفِة األشكاِل.

- أُخمُن أيَّ الكؤوِس األكبَر سعةً مبرًرا إجابتي.
، مثَل: علبِة دواٍء سائٍل فارغٍة، عبوِة ماٍء صغيرٍة فارغٍة؛ أقيُس بِه سعةَ كلِّ كأٍس. - أستعمُل وعاًء معلوَم السعِة وأُسميه الوعاَء المعياريَّ

- أكرُر القياَس ثالَث مراٍت؛ ابتغاَء دقِة النتائِج، ثمَّ أسجُل النتائَج في الجدوِل.

يمكنُني – أيًضا – أْن أصنَع مخباًرا مدرًجا لقياِس حجوِم السوائِل، أْو سعِة الكؤوِس كما يأتي:
ُج عبوةً أسطوانيةً مَن األسفِل إلى األعلى، باستعماِل المسطرةَ. - أُدرِّ

أمسُح الّرمَز سريَع الستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ وفيديوهاٌت إرشاديّةٌ لمساعدتي في أثناِء النّشاِط.	 
أمثلةٌ على األنشطِة الُمنَجزِة والمهماِت اإلضافيِة جميِعها. 	 
تسجيٌل صوتيٌّ للنصِّ باللغِة العربيِة، والتعليماِت باللغِة اإلنجليزيِة.	 
تمثيُل الفرِق بيَن مكعبيِن، وتحليلُهُ بالنماذِج.	 

: التاسُع الّصفُّ
نشاُط )3(: كيَف يعمُل العلماُء؟

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة العربيُةالّلغُة اإلنجليزّيُةالفيزياُء

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

أُميَز عملياِت العلِم، وأستعملَها في الحصوِل على المعرفِة. أصنَع أدواِت قياٍس بسيطةً، أستعملَها في 	 
عملياِت القياِس.

ا عْن أداِة قياٍس باللغِة اإلنجليزيِة، أعيَد كتابتَهُ بمفرداتي الخاصِة، ثم أعرَضهُ على زمالئي.	  أقرأَ نّصً
مفسًرا 	  واالستيعاِب،  الفهِم  مَع  مناسبيِن  وزمٍن  بسرعٍة  صامتةً  قراءةً  الكريِم  القرآن  مَن  آياٍت  أقرأَ 

، ومتحدثًا عْن أهميِة اتباِع عملياِت العلِم في شؤوِن الحياِة كلِّها، وأثِر ذلَك في استقامِة  مضاميَن النصِّ
حياِة الفرِد والمجتمِع، موظفًا ما تضمنَهُ النصُّ وما اكتسبتُهُ مْن مفرداٍت ومعارَف وخبراٍت؛ لتوليِد 

أفكاٍر جديدٍة، ملتزًما معاييَر التحدِث.
أَحلَّ مسائَل على الفرِق بيَن ُمكعبيِن.	 

أحتاُج إلى: قلٍم، وورقٍة، وقاموٍس باللغِة اإلنجليزيِة )إْن أمكَن(، ومسطٍرة، وكؤوٍس كرتونيٍة صغيرٍة، وكأٍس كرتونيٍة كبيرٍة، وخيوٍط، وبذوِر 
ُذرٍة، وماصِة العصيِر، وملعقٍة خشبيٍة، وكأٍس مَن الرمِل، وكؤوِس ماٍء مختلفِة الشكِل، وعبوٍة أسطوانيٍة فارغٍة، وماٍء، ومادٍة معلومِة الكتلِة 

)مكعِب مرقِة الدجاِج، شكالٍة فلزية(.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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رقُم الكأِس/ شكلُها
السعةُ المتوقعةُ

)مهارةُ المالحظِة والتنبِؤ – صوِغ الفرضيِة(
النتائُجالسعةُ المقيسةُ )مهارةُ القياِس(

)مقارنةُ الفرضيِة – التنبُؤ والنتائُج( المحاولةُ 3المحاولةُ 2المحاولةُ 1
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- أقيُس محيطَ العبوِة بخيٍط ومسطرٍة.
- أحسُب مقداَر الحجِم عنَد التدريِج الُمحدِد على العبوِة.

- أقيُس سعةَ الكؤوِس بالمخباِر المدرِج الذي صنعتُهُ بعبوٍة أسطوانيٍة.
- أكرُر القياس ثالَث مراٍت؛ ابتغاَء دقِة النتائِج، ثمَّ أسجُل النتائَج في الجدوِل.

- أقارُن تخميني )فرضيتي( بنتائِج التجربِة، ثمَّ أسجُل ذلَك في الجدوِل.

 أعرُض نتائجي على أحِد أفراِد أسرتي أْو زمالئي، وأناقُشهُ في هذِه النتائِج.

ثانيًا: أنفُذ نشاطًا لقياِس كتلِة بذرِة ُذَرٍة.

الوسطَ  مرتْيِن، وأحسُب  المحاولةَ  الواحدِة، أكرُر  َرِة  الذُّ بذرِة  ثمَّ أحسُب كتلةَ  المعياريةَ،  الكتلةَ  التي عادلَِت  الذَرِة  بذوَر  - أعدُّ 
الحسابيَّ لكتلِة الحبِة الواحدِة.

   أُنظُم نتائَج التجربِة في جدوٍل، وأقدُم عرًضا أماَم زمالئي في المدرسِة أْو أماَم أسرتي، وأوضُح ما تعلمتُهُ في هذا النشاِط مْن معارَف 
ومهاراِت )عملياِت( علٍم.

Measuring Gemstones :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 

A carat is a modern unit of weight for gemstones like diamonds. It is defined as 0.20 grams. This means 
that a diamond weighing 100 carats would be 20 grams. The modern word, “carat,” goes back to Arab 
jewelers who used to weigh their precious stones. A typical carob seed is about 0.20 grams, so the same 
diamond would weigh just the same as 100 carob seeds.

    )a( I will rewrite the paragraph in my own words.

   )b( I will present it to my friends in class.

   )c( I will bring some carob seeds with me and show them
to my friends.

 اللغةُ العربيةُ: القسطاُس المستقيُم

قاَل تعالى: {

.{                                                                                                                                                                                                               

سورةُ اإلسراِء )38-35(.

- أقرأُ اآلياِت الكريمةَ السابقةَ قراءةً صامتةً فاهمةً.
- أبحُث في أحِد كتِب التفسيِر المتيسرِة لديَّ عْن تفسيِر اآلياِت الكريمِة السابقِة، وأَعرُضهُ على زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي.

2

- أحتاُج في هذا النشاِط إلى:
ماصِة العصيِر، وخيوٍط، وبذوِر ُذرٍة، وكؤوٍس كرتونيٍة صغيرٍة، وملعقٍة خشبيٍة، 
وكأٍس كرتونيٍة مملوءٍة بالرمِل للتثبيِت، أيِّ جسٍم معلوِم الكتلِة في المنزِل بالغراماِت، 

مثِل ُمكعِب مرقِة الدجاِج )يمكنُني استعماُل أدواٍت موجودٍة في المنزِل(.
َرِة الالزمِة  - أصنُع الميزاَن ذا الكفتْيِن كما في الشكِل المجاوِر؛ ألحدَد كميةَ بذوِر الذُّ

لمعادلِة الجسِم معلوِم الكتلِة. )لتتعادَل كفتا الميزاِن(.

رقُم الكأِس/ شكلُها
السعةُ المتوقعةُ

)مهارةُ المالحظِة والتنبِؤ – صوِغ الفرضيِة(
النتائُجالسعةُ المقيسةُ )مهارةُ القياِس(
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- أوضُح المقصوَد بالمفرداِت والتراكيِب اآلتيِة: القسطاِس، تأوياًل، َواَل تَْقُف، الفؤاَد، تخرَق.
- أشرُح ارتباطَ اآليِة الكريمِة األخيرِة بما سبقَها. 

- أستنتُج فكرةً تُفسُر سبَب تقديِم السمِع على البصِر في اآليِة )36(.
- أتفكُر في اآلياِت الكريمِة السابقِة، وأربطُها بعمليتْيِن مْن عملياِت العلِم: القياِس، والمالحظِة.

: )ق س ط(. - أربطُ في الداللِة بين كلمِة "القسِط" وكلمِة "القسطاِس"، مفسًرا اشتراَكهما في الجذِر الثالثيِّ
- أمَرنا هللاُ – عزَّ وجلَّ – في اآلياِت الكريمِة السابقِة بتحري الدقِة في الموازيِن، ونهانا عِن اتباِع الظنِّ وإصداِر األحكاِم التي ال تُبنى 
على بينٍة وتثبٍت. أتحدُث إلى زمالئي أْو أفراِد أسرتي عْن أهميِة اتباِع عملياِت العلِم في شؤوِن الحياِة كلِّها، وأثِر ذلَك في استقامِة 

حياِة الفرِد والمجتمِع.

 الّرياضيّاُت: صناديُق الهدايا

في محلِّ هدايا مجموعتاِن مْن صناديِق الهدايا على شكِل مكعِب، كلُّ مجموعٍة فيها 4 صناديَق.

في المجموعِة األولى، طوُل حرِف صندوِق

الهدايا األصغِر )س( سم، وطوُل حرِف كلِّ

صندوٍق مْن صناديِق المجموعِة، مْن مضاعفاِت )س(.

في المجموعِة الثانيِة، طوُل حرِف صندوِق

الهدايا األصغِر )ص( سم، وطوُل حرِف كلِّ

صندوٍق مْن صناديِق المجموعِة، مْن مضاعفاِت )ص(.

  علًما أنَّ الصندوَق األصغَر في المجموعِة الثانيِة أصغُر مَن الصندوِق األصغِر في المجموعِة األولى.

أعبُّر عِن حجِم كلِّ صندوٍق مْن صناديِق المجموعِة األولى بداللِة س.. 1

أعبُّر عِن حجِم كلِّ صندوٍق مْن صناديِق المجموعِة الثانيِة بداللِة ص.. 2

اشترى أحُد الزواِر صندوقًا مَن المجموعِة األولى وآخَر مَن المجموعِة الثانيِة؛ ليضَع أحَد الصندوقْيِن داخَل اآلخِر، أيُّ أزواِج . 3
. الصناديِق مَن المجموعتيِن يستطيُع وضَع أحِدها داخَل اآلخِر؟ أجُد 5 حلوٍل ممكنٍة على األقلِّ

أجُد حجَم المنطقِة المحصورِة بيَن كلِّ صندوقيِن، وأحللُها إلى عواملِها األوليِة.. 4

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

  - أبحُث مَع زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي عْن مواطَن أخرى تضمنَْت عملياِت العلِم في القرآِن الكريِم، ونتناقُش فيها مبينيَن أهميتَها 
. في الجانبيِن: االجتماعيِّ والعلميِّ

   - أفكُر: ما أكبُر حجٍم لمجسٍم يمكنُني صناعتُهُ بقطعِة ورٍق قياُسها A4، أجرُب ذلَك بصنِع مجسماٍت عدٍة، وأجمُع بياناٍت عِن الحجوِم 
ُن استنتاجاتي وأناقُش معلمي فيها.  الناتجِة مْن كلٍّ مْنها، بحباِت األرزِّ أِو العدِس أِو الرمِل. أدوِّ

  - أبحُث مَع زمالئي، أْو أحِد أفراد أسرتي عْن طرائِق عمِل المكعباِت بفنِّ طيِّ الورِق )األوريجامي(. 

   - أُنظُم جدواًل يتضمُن كمياٍت فيزيائيةً، وأدواِت قياِسها، ووحداتِها، وصوًرا ألدواِت القياِس.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

3

المجموعةُ األولى
المجموعةُ الثانيةُ
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:

والتجريِب، وتوظيفِها في  والتنبِؤ،  والقياِس،  المالحظِة،  مثِل:  العلِم،  اكتساِب مهاراِت عملياِت  ُ طفلي على  النشاط  يساعُد هذا  الفيزياُء: 
التوصِل إلى المعرفِة.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النشاطٌ طفلي على ممارسِة مهارِة التحليِل لتحديِد األفكاِر الرئيسِة في النِص، ويكسبُهُ مفرداٍت جديدةً يوظفُها 
. ا جديًدا لهُ معنى النصِّ األصليِّ في كتابتِه نّصً

اللّغةُ العربيّةُ: يزيُد هذا النشاطُ تعظيَم طفلي القرآَن الكريَم، ويزيُد طالقتَهُ في القراءِة والتحدِث، ويُتيُح لهُ فرصةَ توسيِع مفرداتِِه، ومعارفِِه، 
التي  المختلفِة، وبالموضوعاِت  الحياِة  القرآنيِة بمجاالِت  المضاميِن  ، وربِط  القرآنيِّ النصِّ  باإلفادِة مْن مضاميِن  األفكاِر  وخبراتِِه، وتوليِد 

درَسها في مباحَث أخرى.

الّرياضيّاُت: يعزُز هذا النشاطُ استيعاَب طفلي مفهوَم الفرِق بيَن مكعبيِن، وتحليلَهُ عْن طريِق توظيِف مفهوِم الفرِق بيَن مكعبيِن في موقٍف 
. حياتيٍّ

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:

سأساعُد طفلي على فهِم تعليماِت المهّمِة أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى التعليماِت الصوتيِّة بالرمِز سريِع االستجابِة.

  الفيزياُء: كيَف أقيُس سعةَ األواني في المنزِل؟

في  النشاطَ موجودٍة  تلزُم  أدواٍت  وأيِة  والكؤوِس،  َرِة،  الذُّ وبذوِر  الخيوِط،  مثِل:  النشاِط،  أدواِت  تجهيِز  أساعُد طفلَي على  الطّريقةُ: 
المنزِل. أتابُعهُ في أثناِء التنفيِذ وتسجيِل النتائِج، أثني عليِه إلنجازاتِِه، وأحفُزهُ إلى ابتكاِر أدواِت قياٍس جديدٍة.

 Measuring Gemstones :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

الطّريقةُ: أساعُد طفلي على تحديِد المفرداِت المهمِة في النصِّ والبحِث عْن مرادفاتِها، وأناقُشهُ في المعلوماِت الجديدِة، وأوّضُح لهُ أنَّ 
عليِه إعادةَ كتابِة النصِّ األصليِّ مْن دوِن تغييِر معناهُ.

  اللّغةُ العربيّةُ: القسطاُس المستقيُم

الطّريقةُ: أوفُر لَهُ تسجياًل لتالوِة النصِّ القرآنيِّ وأحَد كتِب التفسيِر إْن أمكَن، وأناقُشهُ في تفسيِر اآلياِت الكريمِة والمفرداِت الجديدِة، 
وفي ربِطها بعملياِت العلِم وبمجاالِت الحياِة، وبالمباحِث األخرى، وأثمُن أفكاَرهُ الجديدةَ واستنتاجاتِِه، وأساعُدهُ على صياغتِها وتهذيبِها، 

وأستمُع لهُ باهتماٍم وهَو يتحدُث، مقدًما لهُ بعَض النصائِح والتوجيهاِت.

  الرياضياُت: صناديُق الهدايا

الطّريقةُ: أفكُر مَعهُ في الخياراِت الممكنِة لوضِع صندوٍق داخَل آخَر. أستمُع إلجاباتِِه وأطلُب إليِه تبريَرها بصورٍة مقنعٍة. أوجهُهُ إلى 
مسِح الرمِز سريِع االستجابِة؛ للحصوِل على مزيٍد مَن التوجيهاِت إْن أمكَن.
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