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 رقم الصفحة  عنوان االستكشاف
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 7 التبريد بفعل التمدد
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 المقدمة

 
 

 ألقوم طريق .. الهدايةالحمد هلل رب العالمين ، حمدا لك منك المعونة والتوفيق ، ومنك 

 وصالة وسالما على دمحم عبدك ورسولك الذي آتيته الحكمة وفصل الخطاب وعصمته من الخطأ وألهمته الصواب ..

 

 

 إخواني المعلمين والمعلمات ..

 لما لألنشطة واالستكشافات العملية من أهمية كبرى في التركيز على المعلومة وبقاء أثرها وسهولة فهمها ،

ة من المعلمين والمعلمات المنتسبين للمنتدى التربوي بإعداد كتيبات لألنشطة واالستكشافات العملية ، وركزنا قام مجموع

 على الصفوف من الخامس إلى العاشر  ، واقترحنا تسمية الكتيبات باسم ) كتيب االستكشافات والتجارب العملية (

 

 

 

 علم المتالطم اليسير في بحر ال بالشيءل هللا أن نكون قد قمنا أونس

 هللا التوفيق والهداية ...والحمد هلل رب العالمينال ونس

 

  

 

 شارك في هذا العمل :

 

 متمكن من مادتي _ أ. رغبة التغييرأ.عيسى السعدي  _  أ.أحمد البلوشي _ أ. 

 آمة هللاأ. ـرة _ أ.نورة العيسائية_ أميـ بكلمتي أ.سعاد البهلولية _ أ.زمن االنتصار _ أ. 

 مريم الساعديةأ. نجالء فوزي _ أ. غنية الهنائية _ أ. بشرى اليحمدية _ أ.  ريم  _ أ. 

 

 

 

 اإلشراف العام على المشروع :

 

 أ.عيسى بن خميس السعدي
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 توضيح أن للهواء وزن : ستكشاف ا

 اسم المستكشف :  

 تاريخ التنفيذ :  
 

 مشكلةال  : 

 قام ماجد باختبار واستقصاء هل للهوا وزن وذلك باتباع الخطوات التالية التي اعطاءه المعلم وطلب منه اتباعها 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 . اكتب الهدف من التجربة 

....................................................................................................................... 

 اكتب تنبؤك حول مستوى ارتفاع الدورقين قبل عملية التسخين ؟ 

..................................................................................................................... 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

 

 المخبرية والمواد األدوات مع التعامل عند والسالمة االمن احتياطات مراعاة 

  سجل مالحظاتك أثناء تنفيذ التجربة 

 ...................................................التسخين : .................................قبل عملية  

 ...............................................بعد عملية التسخين :..................................... 

 

  :  التحليل والتفسير 

  ، ؟ ر المالحظات التي حصلت عليهاسففي ضوء ما استنتجته 

         ......................................................................................................................... 

 ماذا تعلمت من هذا االستكشاف ؟ 

         ......................................................................................................................... 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما الصعوبات التي واجهتك في تنفيذ االستكشاف؟ 

           ....................................................................................................................... 

 ضع مقترحات للتغلب على الصعوبات التي واجهتك ؟ 

           ....................................................................................................................... 
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نربط دورقين )أ( و)ب( في طرفي 

 مسطرة مترية ونعلقهما في حامل 

 دورق)أ( دورق)أ(

نعمل على تسخين الدورق) أ ( ليفرغ 

 من الهواء ومن ثم تغطيته 

نربط دورقين )أ( و)ب( مرة أخرى  

في طرفي مسطرة مترية ونعلقهما في 

 حامل 

 دورق)أ( دورق)أ(



 الحمل الحراري استكشاف:

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 مشكلةال  : 

الحمل الحراري من الظواهر الطبيعية التي استفاد منها االنسان في بناء المنازل قديما وأيضا في التنقل بالسفن 

 الشراعية . استقصي كيف تحدث ظاهر الحمل الحراري في السوائل باتباع الخطوات التالية 
 

 
 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

............................................................................................................................ 

 ما المقصود بظاهرة الحمل الحراري؟ 

............................................................................................................................ 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

  حركة قصاصات الورققم بتدوين مالحظاتك حول  : 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

 

  :  التحليل والتفسير 

 فسر مالحظات التي توصلت اليها في حركة قصاصات الورق ؟ 

............................................................................................................................. 

 اذكر تطبيقاً عملياً من حياتك اليومية على ما تعلمته في االستكشاف في ظاهرة الحمل الحراري ؟ 

............................................................................................................................. 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

         ............................................................................................................................... 

 لى هذه الصعوبات؟ما هي المقترحات للتغلب ع 

        ................................................................................................................................ 
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قم بوضع قصاصات الورق داخل الكأس  مل  300امأل الكأس بالماء الى 

وابدأ عملية التسخين حتى الغليان والحظ 

 ما يحدث

1 2 



 التبخر هو عملية تبريد استكشاف  :

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

  :المشكلة 

بعكس زميله خالد الذي بدل  السباحةد أثناء لعبه بقميصه المبلل عقب خروجه من حوض الحظ ماجد شعوره بالبر

قميصه المبلل بآخر جاف قبل اللعب . فأراد أن يستكشف السبب. فقام ماجد بتجربة عملية  لمعرفة سبب ذلك و 

 ذلك باستخدام األدوات والخطوات التالية:
 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ف من التجربة  ؟ما الهد 

........................................................................................................................... 

  ضع فرضيتك حول تأثير  تبخر مياه البحر على درجة حرارة الجو 

........................................................................................................................... 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 :دون مالحظاتك في الجدول المقابل 

 درجة حرارة الترمومتر المبلل درجة حرارة الماء درجة حرارة الهواء

   

 

 ليل والتفسير  : التح 

 ما العملية التي أدت لتغيير درجة حرارة الترمومتر الملفوف بالقماش ؟ 

           .............................................................................................................................. 

 مدة ليلة ما الهدف من استخدام الوعاء المغطى ل

.............................................................................................................................. 

 استنتج السبب في شعور ماجد بالبرد ؟ 

          .............................................................................................................................. 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

          ............................................................................................................................... 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

         ................................................................................................................................ 
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سجل درجة 

 حرارة الهواء  

سجل درجة حرارة كمية من الماء 

ثم ضعها في وعاء مغلق بورق 

 سلوفان لمدة ليلة

1 
2 

اربط قطعة قماش 

حول مستودع 

 الثرمومتر

ادخل مستودع الثرمومتر المغطى 

بالقماش في الماء ثم اخرجه 

 وجففه وقس درجة الحرارة

3 4 



 التبريد بفعل التمدد استكشاف  :

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

   :المشكلة 

)هل تتغير درجة حرارة الهواء عندما يزداد حجمه ؟ ( قام معلم العلوم بطرح السؤال لطالبه بداية االستكشاف 

 :  وطلب منهم تنفيذ الخطوات التالية لإلجابة على السؤال

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

............................................................................................................................. 

 يبقى ثابت( -يزيد -تنبأ ما يحدث لدرجة حرارة الهواء بعد خروجه من البالون ) يقل 

............................................................................................................................. 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 :دون مالحظاتك في الجدول المقابل 

 درجة حرارة الهواء أثناء تفريغ البالون درجة حرارة الهواء داخل البالون

  

 

  :  التحليل والتفسير 

 ؟لمالحظات التي حصلت عليها من االستكشاففسر ا 

         ............................................................................................................................... 

 ما العملية التي أدت لهذا التغير ؟ 

        ................................................................................................................................. 

  ما العالقة بين حجم الهواء ودرجة حرارته ؟ 

         ................................................................................................................................ 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

         ................................................................................................................................. 

 ى هذه الصعوبات؟ما هي المقترحات للتغلب عل 

       ................................................................................................................................... 
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امأل البالون بالهواء ثم ادخل 

 ثرمومتر في داخله 

امسك بالثرمومتر امام فتحة البالون ثم 

افرغه من الهواء ودون درجة الحرارة 

 بعد افراغه من الهواء مباشرة

1 2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 



 تكون سحابة في الوعاء استكشاف  :

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 المشكلة 

ملي لمحاكاة تكون السحب . حاول مساعدته لتنفيذ مهمته باستخدام األدوات والمواد ُطلب من ماجد تحضير عرض ع

 الموجودة أمامك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

............................................................................................................................ 

  عدد العمليات الفيزيائية التي تؤدي الى تشكل السحب في الطبيعة ؟ 

............................................................................................................................. 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

 ات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة تنفيذ الخطو 

  التي حصلت عليها من االستكشاف :دون مالحظاتك 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

 التحليل والتفسير   : 

 الهواء عندما تمدد بسرعة ؟ ما دليلك؟ حرارة ما الذي حدث لدرجة 

         ............................................................................................................................... 

 ما الغرض من جسيمات الدخان في الوعاء ؟ 

         ............................................................................................................................... 

 صف كيف تتكون السحب ؟ 

      .................................................................................................................................. 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

           .............................................................................................................................. 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

           .............................................................................................................................. 
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نضع كمية  قليلة من 

 لماء الدافئ في الوعاء  ا

نشعل عود ثقاب ثم 

نطفئه ونرمه مباشرة في 

 الوعاء

ندخل الكيس في الوعاء ثم 

نثبت الكيس في الوعاء 

 مطاطباستخدام االربطة ال

 نضع خلفية داكنة لرؤية واضحة 

ونسحب الكيس الى اعلى 

 بسرعة ونالحظ ما يحدث

 كيس بالستيكي

 وعاء به ماء

 كبريت



 (1)عمل مخطط بياني جوياستكشاف  :

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

   :المشكلة 

بين كيف تستطيع باستخدام األدوات والمواد الموجودة أمامك على المنضدة تحديد نوع  المنطقة الجغرافية التي 

 يعبر عنها المخطط البياني الجوي .
 

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس ويولي يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير 

الهطول 

 )سم(

13.8 19.7 17.0 10.5 2.8 0.6 3.0 1.5 0.0 0.8 4.5 12.3 

درجة 

الحرارة 

(C ) 

211.2 22 24.8 29.5 34.0 35.1 34.1 31.9 31.2 29.4 25.5 22.6 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

.............................................................................................................................. 

 ضع فرضيتك حول كيفية تحديد نوع المنطقة الجغرافية بناءا على كمية الهطول ؟ 

.............................................................................................................................. 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  مراعاة احتياطات االمن والسالمة تنفيذ الخطوات بدقة مع  

 ارسم مخطط بياني للجدول والمعلومات التي زودك بها المعلم 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

  :  التحليل والتفسير 

  ما المنطقة الجغرافية التي يعبر عنها المخطط البياني الجوي ؟ قدم مبرراتك

.............................................................................................................................. 

 ؟ في أي الشهور تم تسجيل أعلى درجة حرارة 

          ............................................................................................................................... 

 كم بلغت كمية الهطول في شهر نوفمبر ؟ 

          ............................................................................................................................... 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

          ............................................................................................................................... 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

          ................................................................................................................................ 
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 (2)عمل مخطط بياني جوي: استكشاف

 اسم المستكشف : 

 نفيذ : تاريخ الت

 

   :المشكلة 

بين كيف تستطيع باستخدام األدوات والمواد الموجودة أمامك على المنضدة تحديد نوع  المنطقة الجغرافية التي 

 يعبر عنها المخطط البياني الجوي .
 

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير 

 18 19 19 20 22 25 25 26 24 24 22 17 الهطول)سم(

درجة 

 ( Cالحرارة) 

15 16 18 18 20 21 21 23 21 20 18 17 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

.............................................................................................................................. 

 رضيتك حول كيفية تحديد نوع المنطقة الجغرافية بناءا على كمية الهطول ؟ضع ف 

............................................................................................................................. 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

 ياطات االمن والسالمة تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احت 

 ارسم مخطط بياني للجدول والمعلومات التي زودك بها المعلم 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

  :  التحليل والتفسير 

 ا المخطط البياني الجوي ؟ قدم مبرراتك ما المنطقة الجغرافية التي يعبر عنه

............................................................................................................................. 

 في أي الشهور تم تسجيل أعلى درجة حرارة ؟ 

          ............................................................................................................................. 

 كم بلغت كمية الهطول في شهر نوفمبر ؟ 

          ............................................................................................................................. 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

         ............................................................................................................................. 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

        .............................................................................................................................. 
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 انتاج المياه العذبة : استكشاف

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

 :المشكلة 

بحيث يعمل على تنقية المواد الصلبة مثل تقوم بصنع جهاز للتنقية . لديك كمية من المياه الملوثة بالطين ، وعليك أن 

 التالية  باألدواتالطين من الماء . فقام المعلم بتزويد 

  كؤوس -حامل معدني –أوراق ترشيح  –قمع      

 

 

 

 

 

 

 المبادرة والتخطيط  : 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

........................................................................................................................... 

 اكتب بعض الطرق التي يمكنك من خاللها تسطيع تنقية الماء الملوث ؟ 

.......................................................................................................................... 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 صف شكل الماء قبل وبعد التنقية ، و ارسم الجهاز الذي صنعته 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

  :  التحليل والتفسير 

 هل يصلح الماء الذي نقيته للشرب ؟ لماذا ؟ 

            .......................................................................................................................... 

 صف تأثير كل طبقة أضفتها على الماء؟ 

           ........................................................................................................................... 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

          ........................................................................................................................... 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

         ............................................................................................................................. 
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 اآلبار االرتوازية :استكشاف  

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

   :المشكلة 

مطلوب منك تصميم نموذجاً لتوضيح كيفية عمل البئر االرتوازية . بين بتجربة عملية كيفية ذلك باستخدام األدوات 

 والمواد الموجودة أمامك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ؟  ما الهدف من التجربة 

............................................................................................................................ 

  ) أي من األدوات في االستكشاف تحاكي  األجزاء في البئر االرتوازي ) مستوى المياه على سطح الماء الباطني

 و)البئر االرتوازي(

............................................................................................................................. 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 تهصف شكل الماء قبل وبعد التنقية ، و ارسم الجهاز الذي صنع 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

  :  التحليل والتفسير 

 فسر كيف يشبه البئر التي صنعت نموذجاً لها البئر االرتوازية الطبيعية؟ 

         ............................................................................................................................. 

 ما هو الشرط األساسي لخروج الماء تلقائياً؟ 

        .............................................................................................................................. 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

         ............................................................................................................................ 

 بات؟ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعو 

         ............................................................................................................................ 
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قم بتركيب الجهاز كما 

 هو موضح بالشكل 
ابدا بالشفط عبر السدادة ذات 

الفتة الواحدة المثبتة على 

 دورق التنقية

 أنبوب بالستيكي

 دورق ذو سدادة

 حوض مائي



 نموذج تحلية المياه بواسطة التقطير : استكشاف

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

 المشكلة:

 اه الشرب ، وعليك استغالل ما تعلمته في العلوم في الحصول على ماء يمكنك شربهأنت في جزيرة و نفذت منك مي

 بين بتجربة عملية كيفية ذلك باستخدام األدوات والمواد الموجودة أمامك على المنضدة .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

............................................................................................................................ 

 تنبأ بنوع المواد التي تسطيع ازالتها وتنقيتها من الماء عند استخدام عملية التقطير ؟ 

........................................................................................................................... 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 صف شكل الماء قبل وبعد التنقية ، و ارسم الجهاز الذي صنعته 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

  :  التحليل والتفسير 

 ؟سم ِّ المراحل التي حدثت للحصول على الماء النقي 

           .......................................................................................................................... 

 د . اذكرها ؟تتشابه الخطوات التي تمت مع احدى الدورات الطبيعية للموا 

          ........................................................................................................................... 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

           .......................................................................................................................... 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

          ........................................................................................................................... 

 
 

 

 

10 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

اضف كمية من مسحوق 

 البن الى لتر من الماء  

ب الخليط في جهاز نسك

 التنقية

نضع الماء المتجمع في 

الكأس في حوض ونضع 

 كأس صغير بمنتصفه

نغطي الجزء العلوي للحوض 

ونضع صخره  السلوفانبورق 

 أعاله ونضعه تحت الشمس 



 كمية الملح التي توجد في مياه البحر معرفة استكشاف:

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

   :المشكلة 

أنت في جزيرة و نفذت منك مياه الشرب ، وعليك استغالل ما تعلمته في العلوم في الحصول على ماء يمكنك شربه . 

 األدوات والمواد الموجودة أمامك على المنضدة . بين بتجربة عملية كيفية ذلك باستخدام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

............................................................................................................................ 

 لتر من الماء  1الملح الموجود في  ضع فرضيتك في كيفية كمية حساب 

............................................................................................................................ 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 المادة
الكأس 

 الفارغ

الكأس وبه 

 الماء المالح
 الماء المالح

الكأس وبه 

 الملح
 الملح

      الكتلة )جم(

 

 

  :  التحليل والتفسير 

  مللتر من الماء05احسب كمية الملح في 

          ............................................................................................................................. 

 كم تبلغ كمية الملح في لتر واحد من الماء ؟ 

          ............................................................................................................................. 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ثناء تنفيذ االستكشاف؟ما هي الصعوبات التي واجهتك أ 

          ............................................................................................................................. 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

          ............................................................................................................................. 
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زن الكأس الفارغة + ثم 

مل من الماء  50اضف 

 المالح

سخن الماء المالح الى 

ان حتى يتبخر درجة الغلي

 الماء

قم بإيجاد تركيز الملج بالجرام  زن الكأس والملح

 في اللتر



 الطفو فوق الماء المالح : استكشاف

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

   :املشكلة 

سطح . وضح في مسابقة للنادي العلمي ُطلب منك محاولة جعل بيضة غاطسة في كوب من ماء الصنبور تطفو على ال

 بتجربة عملية كيفية ذلك باستخدام األدوات والمواد الموجودة أمامك على المنضدة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

........................................................................................................................... 

 في مياه األنهار ؟ وغرقهافي مياه البحر  طفو السفن  بسبب  تنبأ 

........................................................................................................................... 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

 عاة احتياطات االمن والسالمة تنفيذ الخطوات بدقة مع مرا 

 اكتب مالحظاتك التي حصلت عليها بعد تنفيذ االستكشاف 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

  :  التحليل والتفسير 

 بور ؟لماذا كانت البيضة غاطسة في ماء الصن 

           .......................................................................................................................... 

  ما الذي مكن البيضة من الطفو ؟ فسر 

           .......................................................................................................................... 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

          ........................................................................................................................... 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

          ........................................................................................................................... 
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نضع البيضة في كأس 

 به ماء دافئ  

نضع ملعقة صغيرة من 

الملح في الكاس 

ونحركها حتى يذوب 

 الملح

نستمر في إضافة الملح 

 للكأس حتى نالحظ التغيير



 إزالة االكسجين من الهواء استكشاف :

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

 مشكلة:  ال 

في مسابقة للنادي العلمي ُطلب منك محاولة حساب نسبة األكسجين في الهواء الجوي بتجربة  عملية بسيطة . وضح ذلك 

 باستخدام األدوات والمواد الموجودة أمامك على المنضدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

.......................................................................................................................... 

 كم تبلغ نسبة االكسجين في الهواء ؟ 

.......................................................................................................................... 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 ؟ارسم رسما تخطيطا ألنبوب االختبار وحدد المستوى األصلي والمستوى األخير للماء دون مالحظتك و 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 

 

 

  :  التحليل والتفسير 

 لماء مع فرضيتك؟قارن مقدار الفراغ في أنبوب االختبار الذي ارتفع إليه ا 

          ........................................................................................................................... 

 فسر ارتفاع الماء في األنبوب؟ 

         ............................................................................................................................ 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

          ............................................................................................................................ 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

         ............................................................................................................................. 
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نغمر ليفة معدنية 

صغيرة الى قاع أنبوب 

 اختبار  

سم  1نضع ماء بارتفاع 

 في كأس

نضع انبوبة االختبار 

 مقلوبا في الكأس

نضع عالمة على مستوى 

األصلي للماء ونترك 

 التجربة ليومين



 عملية التنفس تنتج ثنائي أكسيد الكربون:  استكشاف

 اسم المستكشف : 

 ريخ التنفيذ : تا

   :المشكلة 

يريد ماجد أن يثبت ألخيه الصغير أن عملية التنفس ينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون ، ولكن عندما سأله أخيه عن 

المسؤول تحديداً الشهيق أم الزفير تحير ماجد في اإلجابة . ساعد ماجد في اإلجابة عن استفسار أخيه باستخدام األدوات 

 دة أمامك على المنضدة ..والمواد الموجو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 
 ما الهدف من التجربة  ؟ 

.................................................................................................................................... 

 الجير ماء فيه سيتعكر الدورقين أي افترض 

.................................................................................................................................... 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

  ذ االستكشافالتي حصلت عليها اثناء تنفيدون مالحظتك 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

 : التحليل والتفسير 

 لماذا كان من الضروري وضع نفس الكمية من ماء الجير في الدورقين ؟ 

............................................................................................................................ 

 كيف تزيد من سرعة تعكر ماء الجير؟ 

............................................................................................................................ 

 

 ل وعمل الفريقاالتصا   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

         .............................................................................................................................. 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

         .............................................................................................................................. 
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( 1قم بعملية الشهيق في الدورق ) ركب الجهاز كما بالشكل  

( وقم بعملية 2لى )ام انتقل ث

الزفير ونكرر العملية حتى يتعكر 

 اللون في احد الدورقين 

 أنبوب مص



 انتاج ثنائي أكسيد الكربون بواسطة النباتات :استكشاف  

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

   :المشكلة 

. برهن على ذلك عمليا بان النباتات تنتج ليال اثناء النوم من السرير في المنزل بالقرب ينصح بعدم وضع النباتات 

 غازي ثاني أكسيد الكربون ليال اكثر مما تنتجه نهارا .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

............................................................................................................................. 

 افترض أي الدورقين سيتعكر فيه ماء الجير 

............................................................................................................................. 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 دون مالحظتك التي حصلت عليها اثناء تنفيذ االستكشاف 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 : التحليل والتفسير 

 ن الضروري وضع نفس الكمية من ماء الجير في الكأسين ؟لماذا كان م 

............................................................................................................................. 

 لماذا كان من الضروري طالء الصندوق الثاني باللون األسود ؟ 

.............................................................................................................................. 

 فسر النتائج التي حصلت عليها؟ 

.............................................................................................................................. 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

          ............................................................................................................................. 

 ؟ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات 

        ................................................................................................................................ 
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 وعاءيناحضار 

فيهما –مغلقين)برطمان( 

في احدهما -ماء الجير 

 الضوء واالخر في الظالم 



 عمل نموذج لتأثير ثنائي أكسيد الكربون  استكشاف  :

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

   :المشكلة 

ي من الظواهر التي تؤثر على درجات الحرارة وتؤثر على مناخ األرض ويعد ثاني أكسيد ظاهرة االحتباس الحرار

 الخطوات التاليةباتباع الكربون من الغازات الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة . برهن على ذلك عمليا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

............................................................................................................................. 

 افترض أي صندوق ترتفع فيه درجة الحرارة بشكل أكبر؟ 

.............................................................................................................................. 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 دون مالحظاتك في الجدول المقابل 

 ( دقائق 0بعد )  االبتدائية درجة الحرارة ) درجة سيليزية(

   الصندوق المكشوف

   الصندوق المغطى

 

 : التحليل والتفسير 

 ف درجة حرارة الصندوقين بعد مرور الدقائق الخمسفسر اختال 

............................................................................................................................. 

  في التجربة ؟   السلوفانما الغاز الموجود في الغالف الجوي ويمثله ورق 

.............................................................................................................................. 

 ما تحوالت الطاقة في هذه التجربة ؟ 

............................................................................................................................... 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

          ............................................................................................................................... 

 لى هذه الصعوبات؟ما هي المقترحات للتغلب ع 

        ................................................................................................................................ 
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ضع ثرمومتر في صندوق 

صغير واتركه تحت اشعة 

دقائق  5الشمس لمدة 

 ودون درجة الحرارة   

غطي الصندوق بورق السولفان 

 سابقةونكرر نفس الخطوات ال



  قياس قوة الطفو  :  استكشاف

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

  :املشكلة 

 معرفة خالد يستطيع كيف عملية بتجربة بين.  فيه المغمورة األجسام على الماء بها يؤثر تيال الطفو قوة قياس خالد يريد 

  التالية والمواد األدوات باستخدام ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

............................................................................................................................ 

 ضع فرضيتك متى تنغمر االجسام او تطفو فوق سطح الماء ؟ 

............................................................................................................................ 

 

 لمالحظات : التنفيذ وتدوين ا 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 دون مالحظاتك في الجدول المقابل 

 الوعاء الفارغ الكرة المادة
الوعاء الفارغ والماء 

 المزاح
 الماء المزاح

 الوزن

 ) نيوتن (
    

 

 : التحليل والتفسير 

 أيهما يملك وزناً أكبر : الكرة أم الماء المزاح ؟ 

............................................................................................................................ 

 .فسر طفو الكرة على سطح الماء 

............................................................................................................................. 

 استنتج متى يغوص الجسم في السائل المغمور فيه ؟ 

............................................................................................................................. 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 نفيذ االستكشاف؟ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء ت 

          .............................................................................................................................. 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

         ................................................................................................................................ 
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زن كرة تنس 

 طاولة    
زن الوعاء 

 الفارغ    

ضع كأس داخل الوعاء 

الفارغ ثم امال الكاس 

 بالماء     

ضع الكرة داخل الكأس 

ثم اغمساها داخل 

 الكأس حتى تتغطى      

نخرج الكأس والكرة 

ونزن الوعاء مرة 

 اخرى    



   صنع مروحة رفع ( :2استكشاف )

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

   :المشكلة 

كما بالشكل المقابل فقام بتصميم مروحة .  رفع مروحة عمل منك ُطلب

 صحيحة للتصميمالرفع باستشارة معلم العلوم في الطريقة ال

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

............................................................................................................................ 

  اكتب توقعك حول اتجاه دوران المروحة وقوة دفع الهواء 

............................................................................................................................ 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 . صف ماذا حدث للمروحة التي صنعتها 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 : التحليل والتفسير 

 ما القوة التي تسببت في رفع المروحة ؟. 

.......................................................................................................................... 

 عندما تدير المروحة في عكس اتجاه عقارب الساعة . ما االتجاه الذي تندفع  فيه قوة الهواء ؟ 

.......................................................................................................................... 

 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

           ......................................................................................................................... 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

          ............................................................................................................................ 
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 صنع طائرة ورقية   استكشاف  :

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

   :المشكلة 

يريد خالد الوصول إلى أفضل تصميم ممكن لطائرة ورقية . بين 

 ية ذلك بتتبع الخطوات التاليةبتجربة عملية كيف
 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

........................................................................................................................... 

  والمسار الذي تسلكه؟تنبأ بالعوامل التي تؤثر على مسار الطائرة الورقية 

.......................................................................................................................... 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 ةدون مالحظاتك في الجدول التالي 

 المحاولة             

 الطائرة
 الثالثة الثانية األولى

 األولى
    المسافة

    المسار

 الثانية
    المسافة

    المسار

 

 : التحليل والتفسير 

 ما القوة التي تسببت في جعل الطائرة الورقية تطير ؟. 

.............................................................................................................................. 

 لماذا يجب تسجيل اكثر من محاولة لكل طائرة ؟ 

.............................................................................................................................. 

 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

         .............................................................................................................................. 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

.............................................................................................................................. 
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   استخدام قوة الهواء في التحكم بالطيران استكشاف  :

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

   :المشكلة 

فقام بتتبع خطوات االستكشاف في كتاب العلوم لطيران . يريد خالد استكشاف الكيفية التي يتحكم فيها قوة الهواء با

 واستخدام الطائرة الورقية التي قام بصنعها سابقا.

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

........................................................................................................................... 

  90بزاوية  ألعلىتنبأ باتجاه حركة الطائرة الورقية عند لف الروافع
0

 

.......................................................................................................................... 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

 مراعاة احتياطات االمن والسالمة  تنفيذ الخطوات بدقة مع 

 ن مالحظاتك ، وصف المسار الذي تسلكه الطائرة في الجدول التالي ِّ  دو 

 

 

 ر :التحليل والتفسي 

 ما النتائج التي توصلت إليها عن دور الروافع في الطائرة ؟. 

........................................................................................................................... 

 .ما النتائج التي توصلت إليها عن دور الدفة في الطائرة 

............................................................................................................................. 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

............................................................................................................................. 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

............................................................................................................................. 
 

 

 

 المحاولة              

 أجزاء الطائرة
 الثالثة الثانية األولى

 الروافع

    أعلى

    أسفل

    مستوية

    منحنية

 الدفة
    لليسار

    لليمين
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 القوة الغامضة استكشاف  :

 مستكشف : اسم ال

 تاريخ التنفيذ : 

 

   :المشكلة 

سمع خالد عن مبدأ برنولي وأراد استكشاف ذلك. بين بتجربة عملية كيفية ذلك باستخدام األدوات والمواد الموجودة 

 أمامك على المنضدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

........................................................................................................................... 

 افترض ما يمكن حدوثه للعلبتين 

........................................................................................................................... 

 

  المالحظات : التنفيذ وتدوين 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

  ن مالحظاتك ِّ  بعد تنفيذك لالستكشاف:دو 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

 : التحليل والتفسير 

 ؟ن نتائج التجربة فسر ما الحظته م. 

.......................................................................................................................... 

 ما العالقة بين اتجاه حركة الهواء واتجاه حركة العلبتين. 

......................................................................................................................... 

 ارسم المخطط البياني الذي يعبر عن العالقة بين سرعة الهواء و الضغط الذي ينتجه 

.......................................................................................................................... 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

          .......................................................................................................................... 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

         ............................................................................................................................ 
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ضع علبتا مشروب غازي 

سم من  1على مسافة فارغتان 

 بعضهما

انفخ بين العلبتين باستخدام 

 أنبوب المص



   صاروخصنع  استكشاف  :

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

  :المشكلة 

 ر في عمل صاروخ بالوني . يريد خالد توضيح فكرة قانون نيوتن الثالث ألخيه الصغير ففك

 والخطوات التاليةبين بتجربة عملية كيفية ذلك باستخدام األدوات 

 اربط احد طرفي خيط بكرسي ثم مرر الخيط على أنبوب المص واربط الطرف الثاني من الخيط اسفل كرسي اخر -1

 انفخ البالون جتى االمتالء ثم اغلق بمشبك المالبس -2

ة شريط الصق كما ثبت البالون على الخيط بواسط -3

 الشكل

 حرر مشبك الورق والحظ ما يحدث -4
 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

............................................................................................................................ 

 ألوراق من فتحة البالونتنبأ بما سيحدث عندما تحرر مشبك ا 

............................................................................................................................ 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 ن مالحظاتك بعد تنفيذ ِّ  ك لالستكشاف:دو 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 : التحليل والتفسير 

 حدد ) الفعل ( و ) رد الفعل ( في التجربة 

........................................................................................................................... 

 .فسر ما حدث بتوضيح العالقة بينه و بين ما يحدث عند انطالق الصاروخ 

............................................................................................................................ 

 

 

 تصال وعمل الفريقاال   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

............................................................................................................................ 

 ما هي المقترحات للتغلب على هذه الصعوبات؟ 

         ............................................................................................................................ 
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   نموذج لحوامةصنع  استكشاف  :

 اسم المستكشف : 

 تاريخ التنفيذ : 

 

 المشكلة: 

 مل نموذج لحوامة . يريد خالد توضيح فكرة قانون نيوتن الثالث ألخيه الصغير ففكر في ع

 بين بتجربة عملية كيفية ذلك باستخدام األدوات والمواد الموجودة أمامك  
 

 

 

 

 

 

  : المبادرة والتخطيط 

 ما الهدف من التجربة  ؟ 

........................................................................................................................... 

 ما المقصود بـ ) قانون نيوتن الثالث ( ؟. 

........................................................................................................................... 

 

  : التنفيذ وتدوين المالحظات 

  تنفيذ الخطوات بدقة مع مراعاة احتياطات االمن والسالمة 

 :ن مالحظاتك بعد تنفيذك لالستكشاف ِّ  دو 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

 : التحليل والتفسير 

 ما الطاقة التي يمتلكها البالون وتسببت في دفع الهواء خارج الحوامة ؟. 

.......................................................................................................................... 

 حدد ) الفعل ( و ) رد الفعل ( في التجربة. 

.......................................................................................................................... 

 

 

 االتصال وعمل الفريق   : 

 ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تنفيذ االستكشاف؟ 

          ............................................................................................................................. 

 ه الصعوبات؟ما هي المقترحات للتغلب على هذ 

         .............................................................................................................................. 
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 بالون

 شريط الصق بكرة خيط

 قرص مدمج


