
1

 الفيزياُء: القطاُر األفعوانيُّ

مدينةُ األلعاِب التّرفيهيِّة الّتي يزوُرها النّاُس في األعياِد والمناسباِت، هي أفضُل مكاٍن لنتعلَّم الفيزياَء؛ 
حيُث يمكنُنا أْن نتعلَّم كثيًرا عْن قوانيِن الفيزياِء وتطبيقاتِها، بما في ذلَك الطّاقةُ الميكانيكيّةُ، والجاذبيّةُ، 

والّسرعةُ، والتّسارُع، والحركةُ، والّشغُل.
يُعدُّ القطاُر األفعوانيُّ مَن األلعاِب الّشائعِة المهّمِة في مدِن األلعاِب التّرفيهيِّة في العالِم كلِِّه، إْذ يتسابُق 
البعَض يخاُف منهُ، وال يجرُؤ على  أنَّ  إاّل  الّساحقِة،  بغالبيّتِهُم  التّرفيهيِّة  األلعاِب  إليِه زّواُر مدينِة 

ركوبِِه، ويتألُّف القطاُر األفعوانيُّ مْن عربِة قطاٍر تسيُر على
ٍج إلى أسفَل. الّسّكةُ والعجالُت  تسيُر على سّكٍة متعّرجٍة، تبدأُ مْن أعلى نقطٍة، ثمَّ تنحدُر في مساٍر متعرِّ

مصنوعتاِن مْن موادَّ تُقلُِل مَن االحتكاِك بينَهما للحدِّ األدنى.
الِت الطّاقِة في النّقاِط الّستِّ  ِح في الّشكِل اآلتي، تتطّرُق الجمُل الموجودةُ في الجدوِل إلى تحوُّ في مخطَِّط القطاِر األفعوانيِّ الموضَّ

الُمؤّشِر إليها في مساِر عربِة القطاِر.

 أستذكُر أواًل مَع أحِد زمالئي المفاهيَم الّتي مّرْت 
المؤثِّرةَ  والعوامَل   ، المدرسيِّ الكتاِب  في  بي 
فيها، وهَي: الطّاقةُ الميكانيكيّةُ، وطاقةُ الوضِع، 

والطّاقةُ الحركيّةُ، والّشغُل.

 أشيُر بـ )صحيٌح( أْو )غيُر صحيٍح( بجانِب كلِّ 
الخطأَ  وأصّحُح  الجدول،  في  الجمِل  مَن  جملٍة 
ثمَّ  إجابتي،  في  أحَد زمالئي  وأناقُش  ُوِجَد،  إْن 

نعرُضها على معلِّمنا.

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصاًل باإلنترنت؛ لالطاّلِع على ما يأتي:
تعليماٌت صوتيّةٌ ومرئيّةٌ ترشُدني في أثناِء تأديِة األنشطِة.	 
أمثلةُ على األنشطِة المنجزِة والمهّماِت اإلضافيِّة جميِعها.	 
معلوماٌت وروابطُ إضافيّةٌ تزّوُدني بأفكاٍر تدعُم عمليةَ التّعلِّم.	 

: الّتاسُع الّصفُّ
نشاُط )11(: مدينُة األلعاِب الّترفيهّيِة

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربيُةالّرياضّياُتالفيزياء

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:

قانوَن 	  مطبقًا  تكنولوجيٍّة،  تطبيقاٍت  في  حفِظها  ومبدأَ  الميكانيكيِّة،  والطّاقِة  الشغِل  عالقاِت  أتعرَف 
الّشغِل في حلِّ مسائَل حياتيٍّة.

أحلَّ معادلةً تربيعيّةً مرتبطةً بمسألٍة حياتيٍّة بطرائَق مختلفٍة.	 
ا قراءةً معبّرةً وناقدةً، مبيِّنًا مواطَن الجماِل فيِه، وموظِّفًا في تحّدثي وكتابتي ما اكتسبتُهُ مْن 	  أقرأَ نّصً

مفرداٍت وصوٍر جماليٍّة )فنيٍّة(.
ا باللّغِة اإلنجليزيِّة قراءةً صامتةً، مستخدًما المعلوماِت لكتابِة فقرٍة عْن أحِد التطبيقاِت الفيزيائيِة.	  أقرأَ نّصً

أحتاُج إلى: ورٍق، وقلٍم.

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي

  

  

  

  

جسور التعلم

صحيٌح أْم غيُر صحيٍح؟ الجمل
أصحُح الخطأ

لعربة القطار التي تقف في النقطة )ن( طاقة وضع تبلغ ١
أكبر ما يمكن في المسار.

غيُر صحيٍح تبلغ أقل 
ما يمكن

النقطة س طاقة وضع أكبر ما يمكن، ٢ القطار في  لعربة 
تحولت كل هذه الطاقة في النقطة )ص( إلى طاقة حركية.

الطاقة الكلية )الميكانيكية( للعربة في النقطة )ع(، أكبر ٣
من الطاقة الكلية للعربة في النقطة )ل(.

لعربة القطار طاقة حركية فقط في النقطة )ص(.٤

لعربة القطار في النقطة )م( طاقة وضع فقط نسبة لمستوى ٥
سطح األرض.
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  أحسُب مقداَر الّشغِل الاّلزِم الّذي يجُب أْن يبذلَهُ محّرٌك؛ 
لرفِع العربِة مْن نقطِة البدايِة إلى النّقطِة )س( باستخداِم 
الّرموِز )ف: االرتفاُع = 20 م عْن سطِح األرِض، ك: 

كتلةُ العربِة = 500 كغ(.

مَن  أعلى  المبذوُل  الّشغُل  يكوَن  أْن  يجُب  لماذا  أُفّسُر   -
الّشغِل النّاتِج الّذي حسبتُهُ في البنِد الّسابِق.

على  مًعا  نعمَل  حتّى  المجاوِر؛  الّشكِل  في  كما  أفعوانيٍّ  لقطاٍر  تصاميَم  ثالثةَ  زميلي  رسَم   
تصميِمِه مْن موادَّ متوافرٍة. أختاُر التّصميَم األنسَب للقطاِر، بحيُث يتحّرُك من نقطِة البدايِة إلى 
النّهايِة دوَن توقٍُّف، وأناقُش أحَد زمالئي في سبِب اختياري، ثمَّ نتبادُل األفكاَر، وأقترُح مخطّطًا 
التّنفيِذ،  التّصاميَم، بناًء على معايير محددة، مثل: سهولِة  ثمَّ نقّوُم مًعا  إضافيًّا مْن تصميمي، 

وقابليِّة العربِة للوصوِل إلى خطِّ النّهايِة.

 الّرياضيّاُت: سرُّ المتعِة في مدينِة األلعاِب التّرفيهيِّة

؛ لتوفيِر تجربٍة  تضمُّ مدينةُ األلعاِب التّرفيهيِّة مجموعةً متنّوعةً مَن األلعاِب الّتي تستخدُم منحنياٍت مختلفةً كمنحنى االقتراِن التّربيعيِّ
إذا  وما  علْيِه،  تسيُر  الّتي  القطاِر  عربِة  سرعةَ  تلّةً  يبدو  الّذي  التّربيعيِّ  االقتراِن  منحنى  ُد  يُحدِّ األفعوانيٍّ  القطاِر  في  مثيرٍة وممتعٍة. 
كانَْت سترتفُع إلى أعلى المنحنى أْم ال. يمكُن لمهندسي القطاِر األفعوانيِّ التّحّكُم في االرتفاِع، واالنحداِر، واالنحناِء لمنحنى االقتراِن 

. التّربيعيِّ

، أدرُك أنَّهُ يجُب أْن يكوَن لِِسّكتِِه انحداٌر حادٌّ بدرجٍة كافيٍة، وارتفاٌع كاٍف ليكوَن ُمْمتًِعا، في الوقِت ذاتِِه،  أنا مهندُس القطاِر األفعوانيِّ
ا. صّمْمُت أحَد المنحنياِت الّذي تسيُر علْيِه عربةُ القطاِر ليكوَن أعلى  يجُب أاّل يكوَن شديَد االنحداِر وال عاليًا حتى ال يصبَح مخيفًا جّدً

ارتفاٍع فيِه 20 متًرا، بحيُث يُعبُّر عْنهُ االقتراُن اآلتي:

  حيُث )س( المسافةُ األفقيّةُ مَن األرِض، الّتي تقابُل عربةَ القطاِر األفعوانيِّ باألمتاِر، و ق )س( 
ارتفاُع عربِة القطاِر عِن األرِض باألمتاِر، وكاَن انطالُق القطاِر مَن النّقطِة )0،0(.

أحسُب المسافةَ األفقيّةَ مَن األرِض عنَدما تصُل عربةُ القطاِر إلى أعلى ارتفاٍع لها. . 1

أحسُب المسافةَ األفقيّةَ الّتي تصُل عنَدها عربةُ القطاِر إلى األرِض.. 2

 ما طريقةُ الحلِّ الّتي اخترتُها؟ لماذا؟ أناقُش زميلي، أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجابتي. أحلُّ المسألةَ بطريقٍة أخرى، وأقارُن إجابتي في 
المّرتَْيِن.

 اللّغةُ العربيّةُ: التّرويُح عِن النّْفِس

التّرويُح يعني الّسعةَ، أِو الفُسحةَ واالنبساطَ، وإزالةَ التّعِب والمشقِّة، وإدخاَل الّسروِر على النّفِس، واالنتقاَل مْن حاٍل إلى أُخرى أكثَر 
تشويقًا. ويشمُل التّرويُح مختلَف األنشطِة الّتي يمكُن أْن يمارَسها اإلنساُن في أوقاِت الفراِغ؛ بهدِف تحقيِق التّوازِن، وتجديِد النّشاِط 

والهّمِة، وإدخاِل الّسروِر على النّفِس، والتّخلِّص مَن المشقِّة واإلجهاِد في العمِل، وذلَك في حدوِد المبادِئ والقيِم.

وقْد أشاَرِت الّدراساُت إلى أهميِّة النّشاِط التّرويحيِّ في أْن يكتسَب اإلنساُن خبراٍت ومهاراٍت وأنماطًا معرفيّةً، تُسهُم في تنميِة التّذّوِق 
، أِو  الجماليِّ والموهبِة، وتزيُد قدرةَ اإلنساِن على اإلبداِع واالبتكاِر. وتُسهُم األنشطةُ التّرويحيةُ في إبعاِدِه عِن العنِف والتّفكيِر الّسلبيِّ

. الوقوِع في الجريمِة، وهَي تُعيُن اإلنساَن على التّخلِّص مَن اآلالِم النّفسيِّة أِو الجسديِّة، أْو تخفَُّف مْن وطأتِها على األقلِّ

التّرويُح أمٌر ال بدَّ مْنه، وال استغناَء عْنهُ، وإْن لْم يعمْد إليِه اإلنساُن بيَن الفينِة واألخرى، فإنّهُ يُصاُب بالملِل، ويشعُر بالّرتابِة؛ إْذ إنَّ 
حوا عْن أنفِسُكم ساعةً وساعةً. التّرويَح عِن النّفِس يَُعدُّ المتنفَّس لها، وهَو األكسجيُن النّْفسيُّ لإلنساِن، حالُهُ حاَل الهواِء للجسِد، فروِّ
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 أّواًل  : أقرأُ النّّص قراءةً صامتةً فاهمةً، ثمَّ أستخرُج معانَي المفرداِت الّتي ال أعرُف معانيها مْن أحِد المعاجِم الحديثِة، أْو بالعودِة إلى 
الّرابِط في البادلت.

، ثمَّ أضُع عنوانًا آخَر له جاذبًا.  ثانــيًا: أذكُر الفكرةَ الرئيسةَ للنّصِّ
 ثالــثًا: أبيُّن مدى نجاِح النّصِّ في إقناِع القارِئ بضرورِة التّرويِح عِن النّفِس بيَن حيٍن وآخَر. 

في  فيها. وأشارُك زميلي  الفنّيِّة  الّصورِة  ًحا عناصَر  مْنها، موضِّ ثالثًا  أستخرُج  الفنيِّة،  الّصوِر  مَن  النّصِّ عدٌد  في  رابــًعـا: ورَدْت 
م إجاباتِنا. إجابتي، ونقوِّ

ُن فكرةً جديدةً، مراعيًا في كتابتي القواعَد النّحويّةَ واإلمالئيّةَ، وتوظيَف عالماِت  خامًسا: أضيُف إلى النّصِّ فقرةً مْن إنشائي تتضمَّ
. أقرأُ فقرتي على أحِد زمالئي، أْو أحِد أفراِد أسرتي ألخِذ آرائِهم، وتقويِم مدى  التّرقيِم، وانسجاِم فقرتي مَع موضوِع النّصِّ

. ، وإغنائِها أفَكاَر النصِّ انسجاِمها مَع موضوِع النّصِّ

ُح فيِه عْن نفسي،   سادًسا: أتحّدُث في حدوِد ثالِث دقائَق إلى أربِع دقائَق أماَم أحَد زمالئي أْو أحِد أفراِد أسرتي عِن النّشاِط الّذي أروِّ
، مراعيًا سالمةَ اللّغِة، وتسلسَل األفكاِر، وتوظيَف لغِة الجسِد، ونبرةَ الّصوِت والتّنغيَم المناسبْيِن. )قْد يكوُن النّشاطُ  وأثِر ذلَك فيَّ
ممارسةَ هوايٍة، أْو رحلةً ترفيهيّةً، أْو لقاًء مَع األصدقاِء أِو األقارِب، أْو غيَر ذلَك(، وأستمُع لتقويِمِه تحّدثي، ثمَّ نتبادُل األدواَر.

Physics explains it all! :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة 
A. Read this text silently in order to help Omar to find ideas for his physics project.

Seesaws
Do you love playing on a seesaw? Why is that depending on where you sit on 
the beam, and the weight of the person on the other side, you either fly up into 
the air or fall down to the ground? And why is it so difficult to perfectly balance 
the seesaw? It can all be explained with physics.
Seesaws are great playground equipment for children. They are not only fun to play with, but also provide 
an excellent opportunity to explore a type of simple machine designed to lift objects much heavier than you 
would be able to lift by yourself. A seesaw is a specific type of lever and consists of a long beam that is 
attached to a pivot called the fulcrum. As soon as you put weight on one end by sitting on one side of the 
beam, it drops to the ground. This is because the force of gravity is acting on the mass of your body, pulling 
the beam down. How much weight is pulling down on the beam depends on your body mass? The heavier you 
are, the larger the gravitational force. To balance the beam again, you need a counteracting force on the other 
side. One possibility is to place a second person with the same weight on the other side of the beam. Once the 
same force is pulling down on each side of the beam, the seesaw is balanced.

1. I will read the text silently to:
)a( look up the meaning of the words in bold from the dictionary.

       )b( explain orally how a seesaw works, to a family member or a friend.
2. I will think of one application on gravity acceleration or kinetic energy and explain it in a short   

paragraph of about 100 words.

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

الفيزياُء: أبحُث في أحِد األلعاِب التّرفيهيِّة كسفينِة القراصنِة، وأحّدُد مبدأَ العمِل فيها، وتغيّراِت الطّاقِة في أثناِء حركتِها. 

- أصمُم وأحَد أفراِد أسرتي لعبةً مْن ألعاِب مدينِة األلعاِب، وأشرُح طريقةَ عملِها فيزيائيًّا مستعينًا بمصادِر التعلِم الموجودِة على البادلت.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:
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معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
الفيزياُء: يُطّوُر هذا النّشاطُ لدى طفلي بعَض المفاهيِم الفيزيائيِّة المهّمِة الّتي يحتاُجها في حياتِِه، مثِل: مفهوِم الّشغِل، والطّاقِة الميكانيكيِّة، 
وطاقِة الوضِع، وطاقِة الحركِة، ويساعُدهُ على ربِطها بواقِعِه، وببعِض المشاهداِت والمواقِف الحياتيِّة، ما يزيُد مْن دافعيّتِِه نحَو التعلّم، كما 
، ومناقشِة زمالئِِه في التصميِم، وتقويِمِه وفَق معاييَر محّددٍة. تُنّمي لدْيِه القدرةَ على التّفكيِر النّاقِد واإلبداعي، عبَر تصميِمِه مساَر قطاٍر أفعوانيٍّ

الّرياضيّاُت: يُعّزُز هذا النّشاطُ لدى طفلي القدرةَ على حلِّ معادلٍة تربيعيٍة بالطّرائِق المختلفِة الّتي تعلََّمها، مَع إدراِك ربِط هذا المفهوِم وأهميِّة 
ما يتعلُّمهُ في حياتِِه.

اللّغةُ العربيّةُ: يُغني هذا النّشاطُ لغةَ طفلي بمفرداٍت جديدٍة، ويعّزُز معارفَهُ، ويُنّمي مهاراتِه في القراءِة الّصامتِة، واستخراِج معاني المفرداِت 
 ، ، واالستعانِة بها في صياغِة عنواٍن آخَر لَهُ، وينّمي - أيًضا ـ مهارةَ القراءِة النّاقدِة للنّصِّ مَن المعجِم، واستخالِص الفكرِة الّرئيسِة مَن النّصِّ
وتنميِة التذّوِق الجماليِّ لديِه، بتحديِد مواطِن التّصويِر فيِه، وعناصِر الّصورِة الفنّيِّة، إضافةً إلى تعزيِز مهارِة توسيِع النّصِّ كتابيًّا، بإضافِة 

فقرٍة تتضّمُن فكرةً جديدةً ترتبطُ بالموضوِع، وتنسجُم مَع سياقِِه. ويتيُح لهُ تنميةَ مهارِة التّحّدِث وفَق معاييِر التّحّدِث.

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يُثري هذا النّشاطُ حصيلةَ طفلي اللّغويّةَ، ويُكسبُهُ مفرداٍت ومعارَف جديدةً، عبَر قراءِة نصٍّ علميٍّ قراءةً صامتةً؛ لتعزيِز 
بعِض المفاهيِم الفيزيائيِّة الّتي درَسها وتوظيفِها في مواقَف حياتيٍة، والتحدِث عنها باستخداِم المفرداِت والتراكيِب اللغويِة التي تعلَمها. كما 

، ومحفًزا خبراتِِه السابقةَ في كتابِة فقرٍة مراعيًا فيها الكتابةَ السليمةَ. يُحفُّزهُ، ويعطيِه الّدافعيّةَ إلى التّفكيِر، مسترشًدا بنموذِج النصِّ

َدْعُم طفلي خالَل هذا النّشاِط:
أدعُم طفلي في فهِم تعليماِت المهّمِة، أْو إكماِل األنشطِة إذا لزَم األمُر، ويمكنُهُ الوصوُل إلى موارَد إضافيٍّة، ومقاطِع فيديو، وتعليماٍت صوتيٍّة 

بواسطِة الّرمِز سريِع االستجابِة.

  الفيزياُء: القطاُر األفعوانيُّ
الطّريقةُ: أوجهُ طفلي إلى الرجوِع إلى الكتاِب المدرسيِّ واستذكاِر مفهوِم كلٍّ مَن الّشغِل، والطّاقِة الميكانيكيِّة، وطاقِة الوضِع، وطاقِة 
، عبَر أسئلٍة أطرُحها علْيِه، مثِل: كيَف انتقَل القطاُر مَن النّقطِة )ن( إلى النّقطِة  الحركِة. وأساعُدهُ على فهِم آليِّة عمِل القطاِر األفعوانيِّ
)س(؟ ما تحّوالُت الطّاقِة الّتي طرأَْت علْيِه؟ ما تحّوالُت الطّاقِة عنَد انتقالِِه مَن النّقطِة )س( إلى النّقطِة )ع(؟ أستمُع لتحليلِِه وإجابتِِه 
البنوَد الواردةَ في الجدوِل. أشّجُعهُ على دراسِة التّصاميِم المعروضِة لمساِر القطاِر األفعوانيِّ الختياِر أفضلِها؛ بحيُث يتحّرُك مْن نقطِة 
حِة  ا بِه، ويقّوُمهُ وفَق المعاييِر الموضَّ البدايِة إلى النّهايِة دوَن توقٍُّف، على أْن يناقَش زمالَءهُ في سبِب اختياِرِه، ثمَّ يقترُح تصميًما خاّصً

في النّشاِط.

  الّرياضيّاُت: سرُّ المتعِة في مدينِة األلعاِب التّرفيهيِّة
الطّريقةُ: أوّجهُهُ إلى استذكاِر ما تعلَّمهُ عِن االقتراِن التّربيعيِّ ومنحناهُ، وأسألُهُ ماذا تمثُّل كلٌّ مْن )س( و ق )س( في المسألِة، وأطلُب 
إليِه توضيَح طريقِة الحلِّ الّتي سيستخدُمها، والطّرائَق األخرى الّتي مَن الممكِن أْن يستخدَمها، وميّزاِت كلٍّ مْنها، وأوّجهُهُ إلى سؤاِل 

يًا. معلِّمِه أِو الّرجوِع إلى المصادِر المختلفِة إْن واجهَ تحدِّ

  اللّغةُ العربيّةُ: التّرويُح عِن النّْفِس
ُر لَهُ مهّمةَ استخراِج معاني المفرداِت الجديدِة، وأطّلُع على الّصوِر الفنيِّة الّتي استخرَجها،  الطّريقةُ: أتأّكُد مْن تنفيِذِه المهّماِت، وأُيسِّ

وعلى عناصِرها، وأقرأُ الفقرةَ الّتي أضافَها، وأستمُع لتحّدثِِه، وأقّدُم لَهُ التوجيهاِت والتّغذيةَ الّراجعةَ الاّلزمةَ.

Physics explains it all! :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  
، وأوجههُ إلى  ، وانبههُ إلى تنظيِم البنائي للنصِّ والمفرداِت والتراكيِب اللغويِة المستخدمِة في النصِّ الطّريقةُ: أُشّجُعه على قراءِة النّصِّ
توظيِف السياِق في استخراِج المعنى واالستدالِل على معاني المفرداِت الجديدِة. أستمُع لتلخيِصِه النّصِّ شفويًّا، وأذكُرهُ بالمعاييِر التي 
، والتّفكيِر بأمثلٍة على تطبيقاٍت فيزيائيٍّة،  عليِه اتباُعها في التحدِث، مثِل نبرِة الصوِت، وتسلسِل األفكاِر. أوجههُ إلى إجراِء عصٍف ذهنيٍّ
وكتابة فقرة حولها باللّغِة باإلنجليزيِّة، وأذكُرهُ بكتابِة قائمِة المفرداِت التي يحتاُجها في كتابِة الفقرِة، وتنظيِم األفكاِر في الفقرِة، وأؤكُد 

ضرورةَ تحريِرِه الفقرةَ ومراجعتِها قبَل ُمشاركتها مع زمالئه.
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