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 الفيزياُء: اآللةُ البسيطةُ
منُذ القدِم صنَع اإلنساُن آالٍت بسيطةً ليقوَم بأعماٍل مختلفٍة، مثِل: رفِع أجساٍم ودفِعها، ودعِم 
هِذِه  ومْن  فقْط،  بقّوِة عضالتِِه  جميَعها  األعماَل  يُنجَز  أْن  يستطيُع  ال  فهَو  ها؛  وقصِّ أشياَء 
اآلالِت الّتي صنََعها واستخدَمها، معصرةُ الّزيتوِن الّتي تُشبهُ العجلةَ والمحوَر، والمستوى 
أعمدِة  مثِل:  والقالِع،  جاِت،  والمدرَّ واألعمدِة،  األهراماِت،  بناِء  في  استُخِدَم  الّذي  المائُل 
، والّروافُع، مثُل: الميزاِن ذي الكفّتَْيِن، والعتلةُ وغيُرها. نستعمُل  جرَش، والمدّرِج الّرومانيِّ

حتّى يوِمنا هذا أجهزةً وآالٍت تعتمُد في عملِها على مبادِئ عمِل اآلالِت البسيطِة نفِسها.

أواًل: أصنُع آالٍت بسيطةً في منزلي
- أُعطي مثااًل واحًدا على األقلِّ في منزلي، أو في بيئتي المحيطِة على كلِّ نوٍع مَن اآلالِت البسيطِة كما في الشَّكِل المجاوِر.

ُد ارتفاَع المستوى وطولَهُ، مستعينًا بأحِد أفراِد أسرتي في استخداِم  - أصنُع مستًوى مائاًل لرفِع جسٍم ثقيٍل مَن األسفِل إلى األعلى، وأحدِّ
ِة الّتي نبذلُها  المستوى في رفِع بعض األجساِم على المستوى، أقترُح طرائَق لتغييِر طوِل المستوى وارتفاِعِه، وأثِرها في مقداِر القوَّ

في رفِع الجسِم.
)Archimedes Screw( برغيِّ أرخميدس

الملُك  أمَر  يوٍم  ذاَت  المشكالِت،  يهوى حلَّ  وكاَن  الميالِد،  قبَل  الثّالِث  القرِن  في  الذيَن عاشوا  المخترعيَن  أهمِّ  مْن  أرخميدُس  يعدُّ 
أرخميدَس أْن يبنَي أكبَر سفينٍة ُممكنٍة. فتَبيَّن أنَّ المياهَ ترشُح داخَل الّسفينِة، واضطرَّ أرخميدُس إلى اختراِع آلٍة بسيطٍة تشبهُ البرغيَّ 
)وهَو مستًوى مائٌل ملفوٌف حوَل محوٍر( تُزيُل الماَء مَن الّسفينِة، وقْد نجَحْت في تفريِغ المياِه مَن الّسفينِة، يستطيُع شخٌص واحٌد فقْط 
تشغيلَها. وسرعاَن ما استُعمَل هذا االختراُع في نقِل المياِه مَن المناطِق المنخفضِة صعوًدا إلى قنواِت الّريِّ الزراعيِة. ويتّصُف هذا 

التصميُم بالفاعليِّة الفائقِة، ال سيّما أنّهُ يُستعمُل في عصِرنا الحديِث.

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.	 
معلوماٌت عْن اآلالِت البسيطِة وكيفيِة عملِها.	 

: الّتاسُع الّصفُّ
نشاُط )2(: اآلالُت البسيطُة في حياِتنا

اسُم الّطالِبالّتاريُخ:الّرياضّياُتالّلغُة اإلنجليزّيُةالّلغُة العربّيُةالفيزياُء

ُم أدائي: أقيِّ أتعّلُم أْن:
َح المفاهيَم المتعلّقةَ بالمستوى المائِل والّرافعِة. 	  - أُوضِّ

َح فائدةَ استخداِم اآلالِت البسيطِة في تقليِل القّوِة. - أُوضِّ
َم بعَض اآلالِت البسيطِة، موّضًحا آليّةَ عملِها وتطبيقاتِها. - أُصمِّ

القواعَد والتّطبيقاِت 	  ُمستخلًصا ما يحويِه مْن أفكاٍر رئيسٍة وفرعيٍّة، متمثاًّل  ناقدةً  النّصَّ قراءةً  أقرأَ 
)البدَل بأنواِعِه(، مستفيًدا مّما يحويِه النصُّ في الحديِث عْن قضيٍَّة عاّمٍة، ُمتوخيًّا  الُمتعلَّمةَ  اللّغويّةَ 

سالمةَ اللّغِة واألسلوِب.
أُطّوَر إستراتيجيّاٍت مناقًشا باللّغِة اإلنجليزيِّة بفاعليٍّة.  	 
َن معادالٍت أُّسيّةً.	  أُكوِّ
أحلَّ مسائَل وتطبيقاٍت حياتيّةً باستخداِم المعادالِت األّّسيِّة.	 

. أحتاُج إلى: أوراٍق، وقلٍم، وأنبوٍب بالستيكيٍّ مرٍن، وأنبوٍب صلٍب، والصٍق، ووعاءيِن، وماٍء، ولوٍح خشبيٍّ أْو بالستيكيٍّ

   :أستعيُن بأحِد أفراِد أسرتي أْو أحِد زمالئي عنَد رؤيِة الرمِز اآلتي
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 - أستعيُن بأحِد زمالئي، أْو أحِد أفراِد أسرتي لصنِع برغيِّ أرخميدَس في المنزِل، أحتاُج إلى أنبوٍب 
بالستيكيٍّ مرٍن، وأنبوٍب صلِب، وألفُّ األنبوَب المرَن بصورٍة حلزونيٍّة على األنبوِب الّصلِب وأُثبُِّت 
، وأالحظُ ارتفاَع الماِء  طرفيِه بالصٍق، ثمَّ أستخدُم البرغيَّ في رفِع الماِء بتحريِك أحِد طرفَي البرغيِّ

إلى أعلى. )أستعيُن بالّصورِة والّرابِط على البادلت لصنِع برغيِّ أرخميدَس(.
)Siso game( لعبة الّسيسو

أصنُع رافعةً )لعبةَ الّسيسو( مَع أحِد أفراِد أسرتي، أْو زمالئي في المنزِل مْن أدواٍت بسيطٍة، ونلعُب 
اللّعبِة، ونُحّدُد مًعا كيَف نحدُث توازنًا في  االرتكاِز، والقّوةَ، والمقاومةَ على أجزاِء  ُد نقطةَ  أُحدِّ بها. 

جانبَي الّرافعِة بالّرغِم مِن اختالِف ُكتلتي وكتلِة رفيقي في النّشاِط.
ثانيًا: معرُض اآلالِت البسيطِة

أُنظُّم مَع زمالئي ومعلِّمي معرًضا لآلالِت البسيطِة الموجودِة في منزلِنا، إضافةً إلى اآلالِت الّتي صنْعناها، وأُوّضُح مبدأَ عمِل كلٍّ 
مْنها أماَم زمالئي ومعلِّمي، وأذكُر أمثلةً علْيها في االستخداماِت القديمِة والحاليَِّة. يمكنُنا تنظيُم معرٍض في المنزِل، وإرساُل فيديوهاٍت 

رِة لما صنَْعناهُ إلى معلِِّمنا وزمالئِنا، ونستعيُن بمعلِِّمنا إلعداِد قائمٍة لتقويِم نماذِج آالتِنا، وتقديِم الّشرِح عْنها. مصوَّ

 اللّغةُ العربيّةُ: ِمعصرةُ الحجِر
بيَن األردنيِّ والّزيتوِن حكاياُت حبٍّ طويلةٌ، تبدأُ مْن غرِس شجيراِت الّزيتوِن في أرِضِه، وتستمرُّ مَع مواسِم الّرعايِة والعنايِة الطّويلِة، 
إلى أْن تَنضَج األشجاُر ثماُرها، ويهلُّ موسُم القطاِف وعصِر الزيتوِن؛ للحصوِل على زيتِِه الطّيِّب المبارِك، الّذي يطيُب تناولُهُ مَع 

. الخبِز الّساخِن وجبةً ترّمُم مواسَم التّعِب في أجساِدهم، وفرًحا يمحو كلَّ همٍّ
بِه  بعجلٍة كبيرٍة، تتدحرُج حوُل محوٍر، تربطُ  الّشبيهُ  الّضخُم،  البازلتيُّ  الحجُر األسطوانيُّ   ، البدُّ القديمِة، يدوُر  الّزيتوِن  في معصرِة 
الدوابُّ التّي تدحرُجهُ في أثناِء دورانِها حوَل المعصرِة، ضاغطًا حبّاِت الزيتوِن تحتَهُ في الحوِض، وتدوُر مَعهُ األحالُم واأليّاُم، يقُف 
حولَها النّاُس: كبيُرهْم وصغيُرهْم، يفتحوَن سجاّلِت الّذاكرِة، يترنّموَن بالماضي الجميِل، يستحضروَن شقاَءهُم الّذي استخرَج أطيَب ما 
فيهْم، تماًما كما يفعُل البدُّ الثّقيُل بحبّاِت الّزيتوِن مستخرًجا منها زيتَها في دورانِِه الثّقيِل الّصلِب فوقَها، منتظريَن قطراِت الّزيِت األولى 

مبّشرةً بالخيِر العميِم بعَد طوِل صبٍر وعناٍء.
في كلِّ واحٍد منّا شجرةُ زيتوٍن مثمرةٌ، ال بدَّ أْن تمرَّ ثماُرها تحَت بدِّ العمِل الجادِّ في معترِك 
الحياِة؛ كي يظفَر بزيتِِه الطّيِّب الّذي ينيُر بِه سراَج حياتِِه، ويُقيُم بغموِسِه أوَد وجوِدِه وتميّزِه.

أواًل: أقرأُ النّصَّ قراءةً استيعابيّةً فاهمةً.
:  ثانيًا: أحّدُد مَع أحِد زمالئي أْو أفراِد أسرتي مواطَن األفكاِر اآلتيِة في النّصِّ

حصوُل اإلنساِن على نتيجٍة مْن جهِدِه يُنسيِه ما بذلَهُ مْن جهٍد في سبيلِها.. 1
الّضغوطاُت الّتي يتعّرُض لها اإلنساُن تُظهُر مهاراتِِه وقدراتِِه الخفيّةَ.. 2
الطّاقاُت واإلمكاناُت موجودةٌ في كلِّ إنساٍن.. 3

 ثالثًا: أبحُث في النّصِّ مَع أحِد زمالئي أْو أفراِد أسرتي عّما يثبُت أنَّ المعصرةَ الّتي ُذِكرْت في النّصِّ قديمةٌ أْو حديثةٌ.
 رابًعا: أحّدُد مَع أحِد زمالئي أْو أفراِد أسرتي اآللةَ البسيطةَ الّتي تعتمُد عليها معصرةُ الّزيتوِن في النَّصِّ عبَر ما تعلّمتُهُ في مبحِث العلوِم.

، وأكتُب عنوانًا مناسبًا آخَر لَهُ. خامًسا: أبيُّن رأيي في عنواِن النّصِّ
 سادًسا: أعرُب مَع أحِد زمالئي أْو أفراِد أسرتي الكلمتَيِن اآلتيتيِن اللتْيِن ُكتِبتا في النِّص الّسابِق بخطٍّ غامٍق: الحجُر، الّدواّب.

سـابًعا: أبيُّن نوَع البدِل في كلِّ جملٍة مّما يأتي:
أحبُّ الّزيتوَن طعَمهُ.. 1
اعتنيُت بالحقِل أشجاِرِه.. 2
خلّلَْت أّمي زيتونًا بلونَيِه: األخضِر واألسوِد.. 3

  ثـامـنًا: أكتُب أربَع جمٍل تاّمٍة تتضّمُن كلٌّ منها نوًعا مختلفًا مْن أنواِع البدِل، مراعيًا ضبطَ أواخِر الكلماِت ضبطًا صحيًحا.
 تاِسًعا: أتحّدُث إلى زمالئي، أْو إلى أفراِد أسرتي في قضيِّة أثِر الّضغوطاِت في إنتاجيِّة اإلنساِن، مراعيًا معاييَر التّحّدِث اآلتيةَ: وضوَح 
الكالِم، وتوظيَف  أساليِب  في  والتّنويَع   ، الصوتيَّ والتّنغيَم  بالموضوِع،  وتنّوَعها وارتباطَها  األفكاِر  اللّغِة، وتسلسَل  الّصوِت، وسالمةَ 

الّشواهِد ما أمكَن، والتّواصَل البصريَّ مَع الحضوِر، وتوظيَف اإليماءاِت ولغِة الجسِد. وأنتفُع بما يُقّدمونَهُ مْن تغذيٍة راجعٍة.
2
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 English: Necessity is the mother of invention
People over time have thought of different ways and tools to make their lives easier. That was the reason 
behind the invention of winches and pulleys that you studied in physics.
Pulleys made life easier
Like all simple machines, the origin of the pulley system is unknown. It goes back to 1500 BC, to the 
people in Mesopotamia who were using rope pulleys for lifting water.
Pulleys work by trading distance for effort and changing the direction of the force. For example, using 
two pulleys to lift a weight, it only needs half the force to lift it as it would with one pulley, however if the 
weight was being lifted one metre high, two metres of rope would be needed. This is called the ‘mechanical 
advantage’ and can be increased by adding more pulleys into the block and tackle system.
Pulleys were responsible for the invention of the crane. The first recorded cranes appeared in Greece 
around the late 6th century BC, now it is a tool that most of us see on an almost daily basis.
Examples of pulleys applications in our daily life:
- Sails on sailboats are raised and lowered using pulleys.
- Wells use the pulley system to lift the bucket out of the well.
- Curtains at a theatre are moved using pulley systems that pull the curtains apart.
- Escalators use pulley systems to function.
The material in the text is based on an article called, “How Pulleys Changed the World?”
Follow the link to read and get extra information.
https://blog.ronstanindustrial.com/how-pulley-system-changed-the-world

1. Match words in column A with their meanings in column B
A                                                             B

a. pulley                                        - creating something
b. tool                                            - exchanging                                            
c. trading                                       - a moving staircase that carries people between floors                           
d. invention                                   - a mechanical device
e. escalator                                    - a simple machine for lifting objects

2. I will choose one of the pulleys applications from the context and explain orally how it works to a family 
member or a friend.

3. I will give examples of 3 English proverbs and explain them on a piece of paper.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 الّرياضيّاُت: أعماُل البناِء والتّرميِم
، يُنتُج صنفَْين مَن الحجِر الجيريِّ على شكِل ُمَكّعٍب؛ للقياِم بأعماٍل ترميميٍّة في أحِد المواقِع األثريِّة في  محجٌر لقصِّ الحجِر الجيريِّ

عّماَن. في ضوِء ذلك أجب عّما يأتي:
بالمتِر . 1 كاَن طوُل حرفِِه  إذا  األّوِل،  الّصنِف  مَن  الحجِر  تُعبُِّر عْن حجِم  الّتي  األُّسيَّةَ  المعادلةَ  أكتُب 

يساوي )5س2(؛ ثمَّ أحسُب الحجَم عنَدما س = 2سم. )أرمُز إلى حجِم الحجِر بالّرمِز ح(.
إذا علْمُت أنَّ حجَم الحجِر مَن الّصْنِف الثّاني يساوي 0.125 مَن المتِر المكّعِب، أكتُب المعادلةَ األُّسيّةَ . 2

الّتي تُعبُِّر عْن طوِل حرِف الحجِر، ثمَّ أحسُب طوَل حرفِِه )أرمُز إلى طوِل الحرِف بالّرمِز ص(.
أراَد المقاوُل استخداَم مستًوى مائٍل فائدتُهُ اآلليّةُ = 2؛ لنقِل الحجِر في الفرِع )ب( إلى مكاِن التّرميِم . 3

في األعلى، بأقلِّ جهٍد ممكٍن؛ بحيُث تكوُن القّوةُ المبذولةُ قليلةً:
ِة الاّلزمِة )المقاومِة( لرفِع الحجِر مباشرةً دوَن استخداِم المستوى المائِل، حيُث:	  أحسُب "كما تعلَّْمُت في الفيزياِء" مقداَر القوَّ

المقاومةُ = وزَن الحجِر = كتلةَ الحجِر × تسارِع الجاذبيِّة األرضيِّة )10م /ث2(.
ٍب(. كتلةُ الحجِر = حجَم الحجِر × كثافِة الحجِر )2000كغم /متٍر مكعَّ
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ةَ المبذولةَ لرفع الحجر باستخداِم المستوى المائِل )ق(، حيُث:	  أحسُب القوَّ
الفائدةُ اآلليّةُ = المقاومةَ/ القّوِة.

ِة المبذولِة باستخداِم المستوى المائل، ودوَن استخداِمِه، وأشرُح فائدةَ استخداِم المستوى المائِل في أعماِل البناِء 	  أقارُن بيَن القوَّ
عموًما، وبناِء المواقِع األثريِّة الّضخمِة قديًما.)أناقُش زمالئي أْو أحَد أفراِد أسرتي في إجاباتي(.

أنشطةٌ إضافيّةٌ:

الفيزياُء: أستعيُن بزمالئي لتطويِر آلٍة بسيطٍة تُستخدُم في ألعاٍب ممتعٍة لألطفاِل، نستخدُم الّروابطَ في البادلت، وأيَّ روابطَ مفيدٍة في هذا 
المجاِل ونعرُض نتائَج مشروِعنا على معلِِّمنا.

أريُد إخباَر معلّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النّشاِط العمَل الذي سينفُّذهُ طفلي:
ُز هذا النّشاطُ مهاراِت الطّلبِة في تطبيِق المعرفِة في الحياِة، واستخداِم الموادِّ البسيطِة في صنِع نماذَج ميكانيكيٍّة تُعّزُز فهَمهُ  الفيزياُء: يُعزِّ

المفاهيَم العلميّةَ، مثَل: الّرافعِة، والمستوى المائِل، ومبدأِ عملِها، وتطبيقاتِها في الحياِة.

اللّغةُ العربيّةُ: يُعّزُز هذا النّشاطُ مهاراِت طفلي في القراءِة االستيعابيِّة، القراءِة النّاقدِة، وفي مهارِة التّحّدِث عْن قضيٍّة عاّمٍة ضمَن معاييَر 
. محّددٍة، كما يُعّمُق فهَمهُ موضوَع البدِل، وتوظيفَهُ في تعبيِرِه الخاصِّ

اللّغةُ اإلنجليزيّةُ: يساعُد هذا النّشاط طفلي على اكتساِب مفرداٍت جديدٍة تساعُدهُ على التّحّدِث عْن موضوِع البََكراِت الّتي درَسها في الفيزياِء. كما 
تُحفُّزهُ إلى البحِث في مواقِع اإلنترنت عْن مزيٍد مَن المعلوماِت.

الّرياضيّاُت: يُساعُد هذا النّشاطُ طفلي على توظيِف ما تعلَّمهُ سابقًا مْن قوانيِن األُسِس، والمعادالِت األُّسيِّة في حلِّ مسائَل حياتيٍّة.

َ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 
.QR Code بوساطة الّرمِز سريِع االستجابِة

  الفيزياُء: اآللةُ البسيطةُ

الطّريقةُ: أساعُدهُ على البحِث عْن موادَّ مالئمٍة ومتوافرٍة في المنزِل؛ لصنِع المستوى المائِل، وبرغيِّ أرخميدَس، ولعبِة التوازِن )لعبة 
السيسو(، وأتابُع إنجازاتِِه، وأقّدُم لَهُ المساعدةَ على استخداِم اآلالِت الّتي صنَعها، وتصويِر معرِضِه، وأستمُع مَع أفراِد األسرِة لشرِحِه، 

ُز إنجازاتِِه، ونتباحُث في طرائِق تطويِرها. ونُعزِّ
  اللّغةُ العربيّةُ: ِمعصرةُ الحجِر

، وإلى تنفيِذ المهّماِت، وأجري مَعهُ نقاًشا حوَل القضيِّة المطروحِة؛ لتوسيِع أفكاِرِه حولَها. الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة النّصِّ
Necessity is the mother of invention :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

، والبحِث عْن معاني المفرداِت الجديدِة في القاموِس. أستمُع لَهُ في أثناِء إعداِدِه العرَض الّشفويَّ  الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى قراءِة النّصِّ
الّذي سيؤديِه. أقرأُ مَعهُ األمثاَل الّتي جمَعها، وأستمُع لتفسيِرِه.

  الرياضياُت: أعماُل البناِء والتّرميِم

ِب، وأتابُع حلولَهُ في أثناِء تطبيِق ما  ِرِه قانوَن حجِم الُمكعَّ الطّريقةُ: أوّجهُ طفلي إلى ضرورِة تحديِد ُمعطياِت الّسؤاِل، وأتحقُّق ِمْن تَذكُّ
تعلََّمهُ سابقًا مْن قوانيِن األُسِس في حلِّ النّشاِط. أُناقُش طفلي في إجاباتِِه الفرَع المتعلَِّق بالمستوى المائِل، وأتأّكُد مْن فهِمِه أهميّةَ المستوى 

المائِل في تقليِل الجهِد المبذوِل.
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