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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 98 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB28BS، المملكة المتحدة. 
تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا
التميز  مستويات  أعلى  على  البحث  أدوات  وتوفير  والتعلم  التعليم  تحقيق  وراء 

العالمية .
© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

يخضع هذا الكتاب القانون حقوق الطباعة والنشر، ويخضع لالستثناء التشريعي 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 
مطبعة جامعة كامبريدج و من وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة التجريبية 2018م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 

ت مواءمتها من كتاب النشاط - العلوم للصف الخامس - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للعلوم في المرحلة األساسية للمؤلفين فيونا باكستر وليز ديلي وجون 

بورد. 
تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة 

جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017. 
ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه توفُّر أو دقة المواقع اإللكترونية 
المستخدمة في هذا الكتاب، وال تؤكد بأن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق 

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.







تقديم
آله وصحبه  المرسلين سيدنا محمد وعلى  العالمين، والصالة والسالم على خير  لله رب  الحمد 

أجمعين. وبعد ،،،
انطالًقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه 
الله ورعاه - بضرورة إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة من أجل تحقيق التطلعات 
على  والتعليم  التربية  وزارة  حرصت  وبرامجه،  وخططه  التعليم  سياسات  ومراجعة  المستقبلية، 
تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، 
الحياتية  والعلوم  المعرفة،  اقتصاد  في  العالمية  المستجدات  مع  ولتتواكب  المستقبلية،  وتطلعاته 
الشاملة  التنمية  المشاركة في مجاالت  التعليمية من  إلى تمكين المخرجات  المختلفة، بما يؤدي 

للسلطنة.
بمراجعة  التعليمية  المنظومة  باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات  الدراسية  المناهج  وقد حظيت 
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقررات  من  بدًءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه. 
التطور  اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات  العلوم والرياضيات  الوزارة مجال تدريس  وقد أولت 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛ 
اتساًقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  والتقصي واالستنتاج  البحث  مهارات  تنمية  أجل  الدولية؛ من  المعايير  المادتين وفق  هاتين 
المسابقات  في  التنافسية  قدراتهم  وتطوير  المختلفة،  العلمية  للظواهر  فهمهم  وتعميق  الطالب، 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
التعليم  ألهداف  محقًقا  جاء  واتجاهات  وقيم  ومهارات  معارف  من  يحويه  بما  الكتاب  هذا  إن 
وصور  أنشطة  من  يتضمنه  بما  للبلد  الثقافية  والخصوصية  العمانية،  للبيئة  وموائًما  السلطنة،  في 
المصادر  من  غيره  إلى  باإلضافة  الطالب  لتعلم  الداعمة  المعرفة  مصادر  أحد  وهو  ورسومات، 

المختلفة. 
متمنية ألبنائنا الطالب النجاح، ولزمالئنا المعلمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة لتحقيق 
أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة 

صاحب الجاللة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم





وفق  الُعلوم  مادة  يف  النشاط  كتاب  تطوير  تم 
للمرحلة  كامربيدج  من  العلوم  منهاج  إطار 
ممتعًة،  طريقًة  السلسلة  هذه  وتقدم  األساسية. 
الذي  الدعم  وتوفر  املادة  لتعلم  ومرنًة  سهلًة، 
مع  ومتاشًيا  واملعلم.  الطالب  من  كل  حيتاجه 
أهداف املنهاج نفسه، فهي تشجع الطالب عىل 
وتطوير  املحتوى،  مع  بفعالية  االنخراط 
مهارات االستقصاء العلمي، إىل جانب املعرفة 

العلمية.
كتاب  ليواكب  النشاط  كتاب  تصميم  تم  لقد 

الطالب هلذا الصف
جتدون يف هذا الكتاب صفحات مفردة تتضمن 
كتاب  يف  املطروحة  لألفكار  تطبيقية  أنشطة 
الكتابة بواسطة  الطالب  يستكملها   الطالب، 
، إما منفرًدا أو ضمن جمموعات ثنائية أو أكرب. 
تساعد  عديدة  أنامًطا  فتشمل  األنشطة  وتتنوع 
وتتالءم  الطالب  انتباه  جذب  ضامن  عىل 

واألهداف التعليمية املختلفة.
إن األهداف األساسية هلذا الكتاب هي:

• كتاب 	 يف  املطروحة  العلمية  املعرفة  دعم 
الطالب

• يف 	 معرفتهم  تطبيق  عىل  الطالب  تشجيع 
وضعيات جديدة، األمر الذي يساعد  عىل 

تعميق الفهم لدهيم. 
• ممارسة استخدام اللغة العلمية.	
• تطوير مهارات االستقصاء العلمي كالقيام 	

باملقارنات وتوقع النتائج.
جتدون كذلك إجابات كافة األسئلة الواردة يف 
الصف.  هذا  املعلم  دليل  يف  الكتاب  هذا 
املعلم  دليل  يتضمن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املختلفة،  املواضيع   حول  مكثفة  توجيهات 
للتدريس، ومالحظات توجيهية حول  أفكاًرا 
كافة األنشطة املقدمة يف كتاب الطالب. جتدون 

أيضا تشكيلة واسعة من أوراق العمل.
نتمنى لكم االستمتاع هبذه السلسلة.

َمُة الُمَقدِّ

vii َمُة  vii  امُلَقدِّ
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1 استقصاء نمّو النباتات8

ا�صتق�صاء نمّو النباتات

مترين 1-1               البذور

سرتاجع يف هذا التمرين ما تعرفه عن البذور.

1  من تكون حمّقة بشأن القرع؟ اذُكر السبب.  

يا ليىل، القرع عبارة عن 
فاكهٍة.

 إنه ليس بفاكهٍة

يا مروة. فالقرع مذاقه ليس 
حلًوا.

2   َضع تسميًة لرسم بذور الُذرة.

3  اكُتب  وظيفة كلِّ جزٍء من البذرة أسفل التسمية اخلاصة به.
استِعن هبذه القائمة ملساعدتك. 

• يعمل عىل احتاد البذرة مع الثمرة.
• يمنح البذرة الطاقة للنمّو.

• ينمو ليتحّول إىل نباٍت جديٍد. 
• حيمي البذرة.

1

dzeidan
Text Box
قيد التعديل



19 استقصاء نمّو النباتات

مترين 1- 2                     كيف تنمو البذور؟

ر يف مراحل إنبات البذرة. يف هذا التمرين، سُتفكِّ

1  الصور اخلاصة بمراحل إنبات البذرة موضوعة برتتيٍب خاطٍئ.
مها من 1 إىل 5. حدد الرتتيب الصحيح للصور، ورقَّ

استخِدم األوصاف املوجودة أدناه لتسمية كل مرحلة:
ينمو اجلذر األول.

تكرب األوراق وتذبل البذور. 
تنمو األوراق األوىل.
ينقسم غالف البذرة.

تنمو النبتة األوىل.

2  هل هناك أّي مرحلة مفقودة من مراحل اإلنبات؟ إذا كان األمر كذلك، فام املرحلة؟ 



1 استقصاء نمّو النباتات10

مترين 1-3                ا�صتق�صاء عن عملية الإنبات

ستتطلَّع يف هذا التمرين إىل ُمّطٍط للتمثيل 
باألعمدة لإلجابة عن األسئلة بشأن إنبات 

البذور.

ُف اخلامُس استقصاًء عن اإلنبات.   أجرى الصَّ
فقد وضعوا البذور عىل قطعة صوٍف ُقطنّيٍة 
ُمبلَّلٍة داخل أكياٍس بالستيكّيٍة. ثم وضعوا 

األكياس البالستيكّية بأماكَن ُمتلفٍة.

تي توصلوا إليها. وفحصوا الُبذور بعد ثالثة أيام. ُيمّثل ذلك املخطط  باألعمدة عن النتائج الَّ
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111 استقصاء نمّو النباتات

1   أين نبتت معظم البذور؟ 

2   أين نبت أقل عدٍد من البذور؟ 

3   اقرتح سبًبا وراء إنبات نفس العدد من البذور يف الدرج وبأعىل املكتب.

4   بَم ختربك النتائج عن األجواء الَّتي حتتاجها البذور لإلنبات؟ 

5    تنبأ بَم سيحدث لعدد البذور الَّتي نبتت يف الدرج إذا قمت بسحب اهلواء من الكيس  البالستيكّي 
اّلذي وضعت البذور داخله. 



1 استقصاء نمّو النباتات12

؟ مترين 1-4               ما الَّذي حتتاجه النباتات  للنموِّ

. ر فيام حتتاجه النباتات للنموِّ يف هذا التمرين، سُتفكِّ

1    مل تنُم نباتات الطامطم اخلاصة بليىل بشكٍل جيٍد وتبدو األوراق صفراء اللون. اقرِتح عليها إجراءين 
يمكنها فعلهام للمساعدة يف نموِّ نباتات الطامطم اخلاصة هبا عىل َنحٍو أفضل.

2  الحظ�ت لي�ىل أنَّ العدي�د م�ن النبات�ات املوج�ودة بحديقته�ا تنم�و يف الصي�ف بش�كٍل أفض�ل
م سبًبا لذلك. عن الشتاء. قدِّ

3   امأل التسميات املوجودة عىل الرسم لعرض 
العنارص الالزمة لنمو نباتات ليىل.



113 استقصاء نمّو النباتات

مترين 1-5                ا�صتق�صاء منوِّ النباتات

ر يف  يف هذا التمرين، سُتفكِّ
استقصاٍء عن ُنُموِّ النبات.

 أجرى مازن وقاسم استقصاًء
 الكتشاف إمكانية نموِّ النباتات يف الظالم من عدمها.

 فقاموا بسقاية النباتات وقياس
 نموها. يمثل ذلك املخطط
تي توصلوا إليها. النتائج الَّ

1  ِصف بإجياز كيفية قيامهام بإجراء االستقصاء جلعله اختباًرا عادالً. 

2  ما طول النباتات يف البداية؟  

3  كم مرة قاما بقياس النباتات؟ 

ا؟  ما النبات األكثر ُنُموًّ 4  أ 
ما طول النبات النامي؟  ب 

هل كان هذا النبات موضوًعا يف الظالم أم يف الضوء؟ ارشح كيف عرفت ذلك. ج� 

5  اكُتب نتيجًة لالستقصاء.
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1 استقصاء نمّو النباتات14

مراجعة لغوية

ق هذا التمرين من مدى استيعابك للمصطلحات العلمية امُلستخَدمة يف هذه الوحدة. يتحقَّ
أوِجد املصطلحات من خالل البحث عن املصطلحات الَّتي حتمل هذه املعاين:

جزء من النبات يمكنه النُُموِّ داخل نباٍت جديٍد. أ 
نبات صغري داخل بذرٍة تنمو داخل نباٍت جديٍد. ب 

الغطاء اخلارجي الَّذي حيمي البذرة. ج 
طريقة وجود األشياء يف البيئة. د 

 . عندما تبدأ البذرة يف النُُموِّ ه� 
لألخذ من خالل مادة. و 

تصبح صغريًة وجافًة للغاية. ز 
يشٌء ما يسبب التغيريات. ح 

يشٌء الِزٌم لنموِّ النباتات وليس اجلذور. ط 
ر الطاقة الالزمة لإلنبات.  ُيوفِّ ي 

. إحدى هذه الكلامت مكتوبة بشكٍل عكيسٍّ

إ ن ب ا ت ن ب ا ن ب ل

ن ي ن ج ب ا ب ي و ت و

ب ب س د ف ج س ء ا و ه

ج ة ر ذ ب ت ف ج ي ج� ب

ب ي ن ن س ه ر ت ف ن ل

ء ا ذ غ ل ا ن و ز خ م

ف و ر ظ س د و و ف ك ض

س د س ن ل م ا و ع ا و

ف و ر ه ا ي م و س ج ء

ة ر ذ ب ل ا ف ا ل غ أ

ف س و ص ا ص ت م ا ن س

ء ف د ز ن ل ه� ي ر و ت



215 دورة حياة النباتات امُلزِهرة

ر يف كيفية مساعدة األزهار عىل تكاثر النباتات. يف هذا التمرين، سُتفكِّ

1   يوضح املخطط كيف تساعد األزهار النباتات عىل التكاثر وتكوين نباتات جديدة.
استخِدم الكلامت املوجودة يف املربع ملساعدتك عىل تسمية املخطط.

زهرة     نبات جديد     بذور     ثمرة

2 كيف تساعد األزهار النباتات عىل التكاثر؟
 

مترين 2-1                   ملاذ� حتتوي �لنباتات على �أزهار؟

دورة حياة �لنباتات �ملُزِهرة2



2 دورة حياة النباتات امُلزِهرة16

مترين 2-2               كيفية ن�شر �لبذور

ستتمكن من املطابقة بني البذور املختلفة واحليوانات التي ستنثرها، إىل جانب رشح كيفية نثر البذور.

1  ارِسم خطوًطا لتوصيل البذور باحليوان الَّذي سينثر البذور:

خروف جوزة

سنجاب جوافة

ببغاء آذريون

ح كيفية كيفية نثر طائر الببغاء للبذور. ً 2    اشرْ

أهن�ا ع�ىل  أخ�رى  أماك�ن  م�ن  ت�أيت  الَّت�ي  فيه�ا  املرغ�وب  غ�ر  النبات�ات  إىل  3      ُيش�ار 
»نباتات أجنبية«.

كيف يمكن لألفراد نرش بذور هذه النباتات األجنبية دون معرفة وظيفتها بعد؟

 



17 2 دورة حياة النباتات امُلزِهرة

مترين 2-3               طرق �أخرى لن�شر �لبذور

ن يف هذا التمرين من التفكري يف كيفية نثر البذور وتصنيفها يف جمموعاٍت. ستتمكَّ

ُتب أسامء البذور يف اجلدول. 1  كيف ُتنَثر هذه البذور؟ ُقم بتصنيفها يف جمموعات واكرْ

بالك جاكالنتانازهرة البلسمجوز هند منغروف

مجيز سنطجاكرنداخوخهندباء

يؤكل  يلتصق ب� يطر يطفو  ينشق

2  كيف تتناسب بذرة البالك جاك مع طريقة نثرها؟

3  كيف تتناسب بذرة شجرة اجلميز مع طريقة نثرها؟
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مترين 2-4               �أجز�ء �لزهرة

     سيتسنى لك يف هذا التمرين تسمية رسم الزهرة.

1    ُقم بتسمية أجزاٍء خمتلفٍة خمتلفة من الزهرة. استِعن هبذه الكلامت ملساعدتك.

َبلة بتالت          كأسية            ِميرَْسم          مبيض        عضو ذكري           َسداة        َكررْ

َسمِّ األجزاء الذكرية للزهرة. 2     أ 

َسمِّ األجزاء األنثوية للزهرة.             ب 



19 2 دورة حياة النباتات امُلزِهرة

مترين 2- 5                �لتلقيح

ن يف هذا التمرين من إكامل اجلمل اخلاصة بالتلقيح والتخصيب. ستتمكَّ

استخِدم الكلامت املوجودة يف املربع ملساعدتك عىل إكامل اجلمل.

ستستخدم بعض الكلامت أكثر من مرة.

 رياح    حرشات    بذور    حبوب اللقاح    ِميرَْسم    أعضاء ذكرية
رحيق    أعضاء ذكرية    مبيض    ختصيب

1    تصنع  من الزهور مسحوًقا أصفر اللون ُيسمى  .

2    حيدث التلقيح عندما تنتقل حبوب اللقاح من  إىل  لزهرة 
من نفس النوع.

3   تستخدم بعض النباتات  نثر حبوب اللقاح بعيًدا. 

4   حتم�ل احل�رشات  ع�ىل أجس�امها عندم�ا تق�ف ع�ىل الزه�ور لتتغ�ذى ع�ىل 

. 

أثناء    داخل   مًعا  والبويضات  5   يتَِّحد  

. وهذا يمثل كيفية تكوين 

6  يتحول  إىل ثمرة.
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مترين 2-6                 ��شتق�شاء عن �لتلقيح

ستجد يف هذا التمرين معلوماٍت عن التلقيح من أحد املخططات.

أجرى الصفُّ اخلامُس استقصاًء 
عن التلقيح عن طريق احلرشات. 
تي  الَّ املرات  عدد  الحظوا  وقد 
عىل  خمتلفٌة  حرشاٌت  فيها  تقف 
زهور يف أفنية املدرسة. ثم رسموا 
توصلوا  تي  الَّ بالنتائج  خمطًطا 

إليها.

1   ما احلرشات األكثر وقوًفا عىل الزهور؟

2   ما احلرشات األقل وقوًفا عىل الزهور؟ 

3   كم مرة وقفت الفراشات عىل الزهور؟ 

4   َسمِّ ثالثة أموٍر جتذب احلرشات إىل الزهور.

ح سبب أمهية التلقيح للنباتات. َ 5   اشرْ

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

النحل الفراشات اخلنافس الدبابر

احلرشات

ور
زه

ت لل
ارا

لزي
دد ا

ع
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مترين 2-7                دور�ت حياة �لنبات

تي تتم يف دورة حياة النبات بالرتتيب الصحيح. ستتمكن يف هذا التمرين من وضع العمليات الَّ

1   رّتب العمليات املوجودة يف دورة حياة نبات القرع ترتيًبا صحيًحا.
وُتعّرض يف امُلربع أدناه. رّقمها من 1 إىل 7.

2   استخِدم الكلامت املوجودة يف امُلرّبع لتسمية كل عملية يف دورة حياة النبات.

ن الثامر والبذور              التخصيب             النمو           التلقيح  تكوُّ
اإلنبات             اإلزهار           نثر البذور
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مر�جعة لغوية

يتحقق هذا التمرين من مدى 
استيعابك للمصطلحات العلمية 

املستخدمة يف هذه الوحدة.

اْنُظر إىل البالونات. حتتوي كل 
بالونة عىل مصطلٍح أسايسٍّ من هذه 

الوحدة. استخدم املصطلحات 
لإلجابة عن األسئلة. ستضطر إىل 
استخدام بعض الكلامت أكثر من 

مرة.

1   ما العملية الَّتي يقوم هبا ُكلٌّ من احليوانات والرياح واملياه واالنشقاقات؟

ما اسم العملية الَّتي تقوم هبا احلرشات والرياح؟ 2    أ 

ما املادة التي تنقلها احلرشات والرياح يف العملية املضمنة يف اخلطوة 2 )أ(؟ ب 

أيُّ كلمتني متثل األشياء الَّتي جتذب احلرشات إىل الزهور؟  ج 

3   ما الكلمة التي تصف ما حيدث عندما تتحد األجزاء الذكرية واألنثوية؟

ن الثمرة؟ 4   ما اسم جزء الزهرة الَّذي يكوِّ

البذرة وحتى تكوينه  بدًءا من نموه من  النبات  املختلفة يف حياة  املراحل  الَّتي تصف  الكلمة  5    ما 
لبذوره اخلاصة؟

بتالت

التلقيح

التخصيب
 نثر

البذور

دورة حياة

مبيض

رحيق

َبلة َكررْ

حبوب اللقاح
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مترين 3-1               التبخر

يف هذا التمرين، نتعرف عىل معنى التبخر وكيفية حدوثه.

1  أكمل اجلمل اآلتية:
.  احلبيبات    حيدث التبخر عندما يتحول  إىل 
املوجودة يف  تفقد أو تكتسب  
لتصبح  السطح  من  منها  البعض  هيرب  أن  إىل  تتفرق  أو  تقرتب  كي  أبطأ  أو  أرسع  وتتحرك 

. 

ط األسمنت ُيعد مادة سائلة. أما األسمنت املوجود بني قوالب الطوب  2    األسمنت املوجود يف خلاّ
يف أحد اجلدران فهو مادة صلبة. ماذا حدث للسائل املوجود يف األسمنت؟ 

ك أرسع يف األيام احلارة؟ َ 3   ملاذا جتف البرِ

املادة3 حاالت 
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مترين 3-2               ملاذا ُتعد عملية التبخر عملية مهمة؟

يف هذا التمرين ستستِعني بمعرفتك حول التبخر إلعداد أحد األطعمة.

جدة آية لدهيا عرش شجرات خوخ. إهنا ال تستطيع أن تأكل كل اخلوخ لكنها ترغب يف الوقت نفسه 
أن تنتفع من اخلوخ كله حتى ال يفسد. تريد آية وريم إعداد أحد األطعمة باستخدام اخلوخ لكنهام ال 

يعلامن ماذا تفعالن. هل يمكنك مساعدهتام؟

1   اقرتح أحد األطعمة التي يمكن أن تصنعها آية وريم باستخدام اخلوخ عن طريق التبخر.

2   اقرتح عليهم أفكاًرا لكيفية صنع الطعام الذي يريدونه. 
ما هي األداة التي يمكنهم استخدامها؟ أ  

 

ب  كيف يمكنهم التأكد من أن التبخر حيدث بالقدر الكايف؟ اقرتح طريقتني خمتلفتني.

3   اذكر أحد األمثلة حيث ال يكون التبخر مفيًدا.
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مترين 3-3                ا�صتق�صاء حول التبخر

العمليات احلسابية وفّكر يف ما  التبخر، قم بإجراء  التي تؤثر يف عملية  العوامل  التمرين  يوضح هذا 
جيعل جتربتك جتربة عادلة.

قام الصف اخلامس بعمل استقصاء حول كمية تبخر املياه يف األوعية املختلفة بعد يومني.

دجبأ

نعرض عليكم اآلن النتائج:

كمية املاء املتبخرة باملليمرت كمية املاء بعد يومني باملليمرتكمية املاء يف البداية باملليمرت الوعاء 

10060 أ

400 ب

10080ج

10050د

أكمل العمود األخري من اجلدول. 1   أ 
ما نوع املخطط الذي تستخدمه لعرض هذه النتائج؟           ب 

 

ما الوعاء الذي تبخرت منه أقل كمية من املاء؟ 2   أ  

           
برأيك: ما سبب حدوث ذلك؟           ب 

 
3   هل كانت تلك التجربة جتربة عادلة؟ علل.
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مترين 3-4                ا�صتق�صاء حول التبخر من املحلول

يف هذا التمرين، سنراجع مًعا ما تعلمناه حول التبخر من املحاليل.

يكتب أمحد تقريًرا عن استقصاء ما ساعده ليكمل تقريره. استعن بالكلامت املوجودة يف املربع.

ر تبخاّ ملح                  ماء                      حملول       
إذابة                  التبخر                                 دافئ  

اهلدف
نريد أن نعرف إذا كنت تستطيع احلصول عىل امللح مرة ثانية من   

عن طريق .

الطريقة
قمنا بـ  بعض امللح يف  لصنع 
مكان   يف  وتركناه  ملحي   

أليام قليلة.

النتائج
أي هناك  يكن  مل  اإلناء.  قاع  يف  هناك   كان  قليلة  أيام  بعد 

. . لقد 

االستنتاج
من   أخرى  مرة  يمكننا احلصول عىل   أنه  نستنتج من ذلك 

 عن طريق املاء. 
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مترين 3-5                التكثيف

يف هذا التمرين، سنراجع مًعا ما تعلمناه حول التكثيف.

صنعت ليىل حملواًل من السكر واملاء يف أحد األواين. غطت ليىل اإلناء وتركته يف مكان دافئ طوال 
. الليل. يف اليوم التايل فتحت اإلناء واكتشفت أن الغطاء كان مبتالاًّ

1   ماذا كان السائل املوجود داخل الغطاء؟ 

2   من أين أتى هذا السائل؟ 

3   اذكر اسم العملية التي جعلت السائل يتكون داخل الغطاء.
ن السائل. 4   وضح كيف ساعدت هذه العملية يف تكواّ

 

 

 

3 ؟ أي العمليات تعتب العملية العكسية للعملية التي ذكرهتا يف   5   أ 
 

           ب  هل من املمكن أن تتكون قطرات السائل بدون عكس العملية؟ علل. 

6   هل مذاق السائل املوجود داخل الغطاء حلًوا؟ علل. 
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مترين 3-6                دورة املاء

يف هذا التمرين، سنتعرف عىل دورة املياه.

1   أكل اجلمل املوجودة يف املربعات والتي توضح دورة املاء. استعن بالكلامت املوجودة يف القائمة، 
وباملخطط املوجود يف كتاب الطالب.

 

ُسُحب يبد           بخار املاء     سائل            ماء   
ن                     مطر                      يرتفع يتكثف                    مسخاّ

املاء عىل سطح األرض يكون  و   
إىل اهلواء مثل  .

اجلو  يف  املاء  بخار  بعض  يرتفع.  حيث  اهلواء  
 .  تشكل قطرات  يف اهلواء  

. 

هيئة  عىل  السحب  من  تسقط  من   قطرات 
األرض  إىل  املاء  يعود      .  

هبذه الطريقة.

اذكر طريقتني أخريني يمكن من خلهلام للامء أن يعود إىل األرض.  2
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مترين 3-7               الغليان

نتعرف يف هذا التمرين عىل ما حيدث عندما يغيل السائل.

انظر إىل صور األكواب املوجودة يف الفصل.

بأ

1   أي الصور تعب عن الغليان؟  

2   ما العملية التي تعب عنها الصورة األخرى؟  

اكتب شيًئا واحًدا تشرتك فيه العمليتان. 3   أ 
 

اكتب شيًئا واحًدا ختتلف فيه العمليتان.           ب 
 

4   مخاّن درجة حرارة كل من:

الكوب أ              أ 
الكوب ب             ب 
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مترين 3-8               االن�صهار

نتعرف يف هذا التمرين عىل ما حيدث عندما تنصهر األشياء.

وضع مازن قطعة من الثلج يف أحد األطباق.

1   ارسم ماذا حيدث للثلج  يف املربعات التالية:

 
              بعد دقيقتني        بعد 10 دقائق

ماذا حدث للثلج؟ 2   أ 
 

ملاذا حدث ذلك؟           ب 
 

ما درجة احلرارة التي تتم عندها هذه العملية؟              ج 

ماذا نسمي درجة احلرارة هذه؟             د 

3   مخاّن درجة حرارة الطبق بعد 10 دقائق.    

dzeidan
Text Box
قيد التعديل
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مترين 3-9               من هو مخرتع ميزان احلرارة؟

يف هذا التمرين، سنراجع مًعا ما تعلمناه حول تاريخ موازين احلرارة.

ل كل عامل بميزان احلرارة الذي اخرتعه: 1   صرِ

يقيس درجة غليان املاء عند فهرهنيت
°373

يقيس درجة غليان املاء عند سيلزيوس
 °212

يقيس درجة غليان املاء عند كيلفن 
°100

2   ما درجة انصهار الثلج يف كل ميزان من موازين احلرارة؟

فهرهنيت             أ 
سيلزيوس             ب 

كيلفني             ج 

حدد درجات احلرارة التالية عىل الرتمومرت: 3   أ 
درجة حرارة جسم اإلنسان: °37

درجة انصهار الشمع: °60

درجة غليان املاء: °100 

ما الدرجة التي يستخدمها الرتمومرت؟            ب 
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مراجعة لغوية

يراجع هذا التمرين عىل فهمك للكلامت العلمية املستخدمة يف هذه الوحدة.

1   امأل الفراغات يف الشكل التايل. استخدم الكلامت التالية:

يتكثف يتجمد          ينصهر             التبخر 

بخار املاءماءثلج

2   أكمل اجلمل اآلتية. باستخدم الكلامت التالية.

ماء تسخني      درجة الغليان     تبيد         درجة التجمد             بخار 

يصـل   فإنـه  حـرارة  °100،  درجـة  إىل  املـاء  عنـد    
. 

يصـل  فإنـه   ،°0 حـرارة  درجـة  إىل  الثلـج  عنـد    
. 

يكّون املاء السائل  عند الغليان.  

يكّون الثلج  عندما ينصهر.  
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