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تم تطوير الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 76 / 2019 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB2 8BS، 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.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

يخضع هذا الكتاب لقانون 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 ومن وزارة التربية والتعليم فى سلطنة ُعمان.

ُطبعت في سلطنة ُعمان
ت مواءمتها من كتاب التلميذ - العلوم للصف الثاني هذه نسخة تمَّ

بورد  جون  للمؤلفين  األسـاسية  المرحلة  في  للعلوم  كـامبريـدج  سلسـلة  مـن 
وآالن كروس.

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. 
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حضـرة صـاحب الجـاللـة

 السلطان هيثم بن طارق المعظم

المغفور لـه

 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-
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تقديم
الحمـد للــه رب العالميـن، والصالة والسـالم على خير المرسـلين سـيدنا محمـد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. وبعد ،،،
حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة 
كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، وتطلعاته المستقبلية، ولتتواكب مع المستجدات العالمية 
فـي اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفـة، بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من 

المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.
وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات المنظومة التعليمية بمراجعة 
مسـتمرة وتطوير شـامل في نواحيها المختلفة؛ بدًءا من المقررات الدراسـية، وطرائق التدريس، 
وأسـاليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسـب مع الرؤية المسـتقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق 

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

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
إن هـذا الكتاب بما يحويه من معارف ومهـارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف التعليم 
في السـلطنة، وموائًما للبيئـة الُعمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنشـطة وصور 
ورسـومات، وهو أحـد مصادر المعرفة الداعمـة لتعلم الطالب باإلضافة إلـى غيره من المصادر 

المختلفة.
متمنيـة ألبنائنـا الطالب النجاح، ولزمالئنـا المعلمين التوفيق فيما يبذلونـه من جهود مخلصة 
لتحقيق أهداف الرسـالة التربوية السـامية؛ خدمـة لهذا الوطن العزيز تحت ظـل القيادة الحكيمة 

لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه اللـه ورعاه. 
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية                   

                             وزيرة التربية والتعليم
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 iv  امُلَقّدَمة iv

الُمحَتوياُت الُمَقّدَمُة

ة الُعلوم  تّم مواءمـة كتـاب الّتلميذ في مـادَّ
َوفـق إطـار منهـاج العلـوم مـن كامبريدج 
للمرحلة األساسـية. و ُتقدم هذه السلسـلة 
ِم المادة،  طريقًة ممتعًة، سـهلًة، ومرنـًة لتعلُّ
عـم الـذي يحتـاُجـه كــلٌّ من  وتوّفـر الـدَّ
الّتلميـذ والمعّلـم. وتماشـًيا مـع أهـداف 
المنهاج نفسـه، فهي تشـجع التالميذ على 
االنخـراط بفاعلية مع المحتـوى، وتطوير 
مهـارات االسـتقَصاء العلمـي، إلى جانب 

المعرفة العلمّية.

ُن َصَفحاُت كتاب الّتلميذ الَعديد من  تتضمَّ
ـور واألسـئلة التي يمكن اسـتخدامها  الصُّ
أساًسـا للنّقاش الصّفـي. والتركيز في هذه 
المرحلـة  يجب أن يتمحـور حول  ربط ما 
يعرفه التالميذ من خـالل محيطهم اليومي 
ـن الكتـاب في  بالمعرفـة العلمّيـة. ويتضمَّ
كافَّة أجزائه أفكاًرا لألنشـطة التطبيقيَّة التي 
ُتسـاعد الّتالميـذ علـى اكتسـاب وتطويـر 
مهارات االسـتقصاء العلمّي وُتنّمي لديهم 
ـغف باالكتشـافات العلمّيـة، كمـا تـم  الشَّ
تضميـن هـذا الكتـاب عبارات »أسـتطيع« 

التـي تمثل معايير نجاح لدعم عملية تقويم 
وتقييم التقدم الذي يحرزه التلميذ. 

يمكن اسـتخدام األسـئلة الواردة في قسـم 
»تحّقـق من تقّدمـك«، الموجود فـي نهاية 

كّل وحدة، في عملية تقييِم َفهِم الّتالميذ.

يجب اسـتخدام دليل المعّلـم، إلى جانب 
كتـاب التلميـذ هذا؛ إذ إنـه يتضّمن توجيًها 
أوسـَع حول جميع الموُضوعات، وأفكاًرا 
لألنشـطِة الصّفيـة، وُمالَحظـات توجيهيَّـة 
حـول أنشـطة كتـاب الّتلميـذ. كمـا يؤّمن 
الدليل األجوَبة لجميع األسـئلة الواردة في 

كتاب الّتلميذ.

من المفيد أيًضا استخدام كتاب النَّشاط؛ إذ 
إنَّه ُيقـّدم باقًة منّوعًة من التَّمارين ، وأوراق 
ُتسـاعد  التـي  العمـل  وأوراق  المصـادر 
ب  المتعّلميـن علـى تعزيـز الَفهـِم، والتدرُّ
على استخداِم الُمفردات، وَتطبيق المعرفة 
مهـارات  وتطويـر  جديـدة،  مواقـف  فـي 

االستْقصاء العلمّي. 

نتمنّى لكم االستمتاع بهذه السلسلة.
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vi

املعرفة والفهم لكل وحدة:

معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمّية

الوحدة األوىل: اكتشاف املحيط من حولنا.
1-1 أماكن متلفة للعيش:

2Be1 حيدد أوجه التشابه واالختالف بني 
البيئات املحلية، ويتعّرف عىل كيفية تأثري 
هذه اخلصائص عىل اليوانات والنباتات 

التي تعيش يف هذه البيئات. 

أستطيع أن أقول كيف تتشابه بعض البيئات.	 
أستطيع أن أقول كيف ختتلف بعض البيئات.	 
أستطيع أن أقول ملاذا تعيش بعض اليوانات يف 	 

بيئات معينة وليس يف بيئات أخرى.
أستطيع أن أقول ملاذا تعيش بعض النباتات يف بيئات 	 

معينة وليس يف بيئات أخرى.
1-2 هل يمكننا العناية ببيئتنا؟

2Be2 حيدد طرًقا للعناية بالبيئة؛ ممكن 
استخدام مصادر املعلومات املتوفرة.

ث عن الطرق املختلفة لالعتناء 	  أستطيع أن أحتدَّ
بالبيئة.

1-3 طقسنا:
2Be3 يالحظ الطقس ويشارك هذه 

املالحظات، من خالل تسجيل بيانات 
الطقس يف تقارير حول األحوال اجلوية. 

أستطيع أن أكتب أو أرسم لعرض حالة الطقس.	 
ث عن األنواع املختلفة للطقس.	  أستطيع أن أحتدَّ

1-4 الطقس القايس:
 2Be3 يالحظ الطقس، ويشارك هذه 
املالحظات من خالل تسجيل بيانات 

الطقس يف تقارير حول األحوال اجلوية.
ث عن األنواع املختلفة للطقس 	  أستطيع أن أحتدَّ

القايس.

الوحدة الثانية: اكتشاف الصخور.
2-1 ما هي الصخور؟

أستطيع أن أسمي الصخور املختلفة.	 2Cp1a يتعّرف عىل بعض أنواع الصخور.
أستطيع أن أصف الصخور املختلفة.	 

ِعباراُت »أَْسَتطيُع«
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vii  

2-2 استخدامات الصخور:
2Cp1b حيّدد استخدامات الصخور 

املختلفة.
أستطيع أن أقول كيف يمكن استخدام الصخور 	 

املختلفة.
2-3 التبة:

2Cp1 حيدد بعض أنواع الصخور 
واستخدامات الصخور املختلفة.

ث عن كيفية تأثري الصخور عىل 	  أستطيع أن أحتدَّ
التبة.

ث عن أمهية الىص يف التبة.	  أستطيع أن أحتدَّ
2-4 املواد الطبيعية األخرى:

2Cp2 يمّيز بني املواد الطبيعّية واملواد 
املصنعة.

أستطيع أن أقول ما إذا كانت املادة طبيعية أم مصنعة.	 

الوحدة الثالثة: تغيري املواد.
3-1 تغيري شكل املواد:

2Cc1a يتعلم كيف تتغري أشكال بعض 
املواد بفعل الضغط عليها.

أستطيع أن أقول ما حيدث للمواد املختلفة عندما 	 
أضغط عليها.

3-2 الثني والل:
2Cc1b يتعّلم كيف تتغرّي أشكال بعض 

املواد من خالل الثني والل.
أستطيع أن أقول ما حيدث للمواد املختلفة عندما 	 

أثنيها أو ألوهيا.
3-3 املرونة الرائعة:

2Cc1c يتعّرف كيف تتغرّي أشكال بعض 
املواد من خالل التمّدد.

أستطيع أن أقول ما حيدث للمواد املختلفة عندما 	 
أمدها.

3-4 التسخني والتبيد:
2Cc2 يكتشف ويصف كيف تتغري املواد 

املستخدمة يوميًّا عندما تتعّرض للتسخني أو 
للتبيد.

أستطيع أن أسخن املواد لرؤية ما حيدث.	 
أستطيع أن أبرد املواد لرؤية ما حيدث.	 
أستطيع أن أقول ما حيدث لبعض املواد عندما 	 

تسخن.
أستطيع أن أقول ما حيدث لبعض املواد عندما تبد.	 

3-5 ملاذا تكون مياه البحر مالة؟
أستطيع أن أقول ما حيدث عند وضع امللح أو السكر 	 2Cc3 يتعلم أن بعض املواد تذوب يف املاء.

يف املاء.
أستطيع أن أقول ما حيدث عند وضع الرمل أو 	 

الدقيق يف املاء.
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 viii

االستقصاء العلمي خالل الفصل الدرايس األول:

معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمّية
2Ep1 جيمع األدلة عن طريق املالحظة عند حماولة 

أستطيع أن أستخدم حوايس للوصول إلجابات.	 اإلجابة عن سؤال علمي.

أستطيع أن أفعل أشياء لإلجابة عن سؤال علمي.	 2Ep2 يستفيد من التجارب املبارشة.

2Ep3 يستعني بمصادر معلومات بسيطة.

أستطيع أن أعرف األشياء باستخدام املعلومات الواردة 	 
يف الكتب.

أستطيع أن أعرف األشياء باستخدام املعلومات عىل 	 
جهاز حاسوب.

2Ep4 يطرح أسئلة، ويقتح طرًقا لإلجابة عنها.
أستطيع أن أطرح سؤاالً علميًّا.	 

ث عن طرق ملعرفة اإلجابة عن سؤال 	  أستطيع أن أحتدَّ
علمي.

2Ep5 يتوّقع ما الذي سيحدث قبل أن يقّرر ماذا 
سيفعل.

أستطيع أن أقول ما أعتقد أنه سيحدث.	 

أستطيع أن أقول سبب حدوث يشء ما.	 
2Ep6 يتعرف أن بعض االختبارات أو املقارنات قد 

أستطيع أن أقول متى يكون اختبار العلوم غري عادل.	 تكون غري عادلة.

2Eo1 يقدم مقتحات جلمع األدلة.

أستطيع أن أقول أين يمكنني البحث أو االستامع ملعرفة 	 
اإلجابات.

أستطيع أن أقول متى يمكنني البحث أو االستامع ملعرفة 	 
اإلجابات.

أستطيع أن أقول ما أبحث عنه أو أستمع إليه.	 

2Eo2 يتحّدث عن املخاطر، وكيفية جتنبها.

ث عن كيفية البقاء آمنًا يف األماكن 	  أستطيع أن أحتدَّ
املختلفة. 

ث عن كيفية البقاء آمنًا عند القيام 	  أستطيع أن أحتدَّ
باختبار علوم.  

أستطيع أن أقول ملَ جيب علَّ عدم النظر إىل الشمس. 	 
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ix  

معايري النجاح: عبارات "أستطيع"األهداف التعليمّية

2Eo3 يقوم بعمل مالحظات، ويسجلها.

أستطيع أن أستخدم عدسة مكبة يدوية للنظر إىل 	 
األشياء الصغرية.

أستطيع أن أعرض كيف يبدو شيئان متلفان. 	 

أستطيع أن أمجع األشياء لعرض مدى التشابه بينها.	 

أستطيع أن أرسم أو أكتب عن األشياء التي حتدث يف 	 
اختبار العلوم.

أستطيع أن أقيس أشياء متلفة يف اختبار العلوم.	 2Eo4 يأخذ قياسات بسيطة.

2Eo5 خيب اآلخرين بام حدث مستخدًما العديد من 
الطرق. 

أستطيع أن أخب اآلخرين بام حدث.	 

أستطيع أن أرسم صورة لعرض ما حدث.	 

2Ec1 يعقد مقارنات.

أستطيع أن أستخدم حوايس لقول االختالف بني شيئني.	 

أستطيع أن أستخدم حوايس لقول التشابه بني شيئني.	 

أستطيع أن أستخدم حوايس ملعرفة ما إذا كان يشء ما 	 
يتغري.

2Ec2 حيّدد األنامط، واالرتباطات البسيطة.

أستطيع أن أذكر أوجه الشبه بني األشياء يف جمموعة.	 

أستطيع أن أذكر أوجه االختالف بني األشياء يف 	 
جمموعة.

أستطيع أن أذكر ما إذا كان يشء ما يكب أو يصغر.	 

ا(  2Ec3 يتحّدث عن توقعاته )شفهيًّا وحتريريًّ
والنتائج وسبب حدوثها.

ث عام كنت أعتقد أنه سيحدث يف 	  أستطيع أن أحتدَّ
اختبار العلوم. 

أستطيع أن أكتب عام كنت أعتقد أنه سيحدث يف اختبار 	 
العلوم. 

أستطيع أن أقارن ما كنت أعتقد أنه سيحدث مع ما 	 
حدث يف اختبار العلوم.

أستطيع أن أخب اآلخرين بام حدث يف اختبار العلوم 	 2Ec4 يراجع ويرشح ما حدث.
اخلاص يب.
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ِلَفٌة ِلْلَعْيِش:  أََماِكُن ُمْخَتَ  1-1

َماذا حْتتاُج احلََيواناُت والنباتاُت لَِكي تعيَش؟

تي َتعيُش في ُكلِّ بِيَئٍة؟  َوِر َجيًِّدا. ما ِهَي اْلحَيواناُت والنَّباتاُت الَّ ُاْنُظْر إِلى الصُّ
تي ُيْمِكنَُك ُمالَحَظُتها؟ ما ِهَي االْختاِلفاُت الَّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ُمَتِلٌف             
َتْسجيٌل            

احلََشاُت
ِقياٌس

1

1  اِْكتَِشاُف اْلُمِحيِط ِمْن َحْولِنا

اكِتَشاُف اْلُمِحيِط ِمْن َحْوِلنا

16
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17 1  اِْكتَِشاُف اْلُمِحيِط ِمْن َحْولِنا

نشاط 1-1

: قاِرْن َبْيَ َمكاَنْيِ ُمتِلَفْيِ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
  ُهناَك بيئاٌت ُمَتشاِبٌة، وُأْخرى ُمَْتِلَفٌة.

  َتِعيُش اْلحيواناُت، والنَّباتاُت اْلُمْخَتِلَفُة في بيئاٍت ُمْخَتِلَفٍة.

َسَتْحتاُج إِل : 
َحاِمِل َوَرٍق      َساَعِة إيَقاٍف

 َشيٍط ِمْتريٍّ      كامريا َرَقِميٍَّة

َهَذا املكاُن ُمْشِمٌس.

َأَرى ظِالاًّ ُهنَاَك.

اِْذَهْب إِلى اْلخاِرِج، واْخَتْر َمكاَنْيِن ُمْختِلَفْيِن، 
، وآخُر َرطٌِب. َمَثاًل: َمكاٌن َجافٌّ

ْد ِمْن َأنَّ اْلمساَحَة  ُقْم بِِقياِس ِمَساَحِة اْلمكاَنْيِن، َتَأكَّ
ُمتماثَِلٌة.

ماذا َوَجْدَت في ُكلٍّ ِمنُْهما؟ َهْل َوَجْدَت َأيَّ َنْوٍع 
ِمَن اْلَحَشَراِت؟

َوَجْدَتها  تي  الَّ َوالنَّباتاِت  اْلحيواناِت  أْسَماَء  َسّجْل 
في ِكال اْلَمكاَنْيِن . 

قاِرْن َبْيَن ما َوَجْدَته في ُكلٍّ ِمَن اْلمكاَنْيِن.
وَرَتْيِن التَّالَيَتْيِن: َحِة في الصُّ تي َتِعيُش في اْلبيئاِت اْلمَوضَّ َسمِّ اْلحيواناِت َوالنَّباتاِت الَّ
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1-2  َهْل ُيْمِكُننا اْلِعَنايُة ِببيَئِتنا؟ 

اطِئَ، َوِمياُه اْلَمَجاري  النُّفاياُت ُتَغطِّي الشَّ
ُتَصبُّ يف اْلَبْحِر يف َبْعِض الُبْلَداِن.

 

َهْل َتْعَتقُد بَِأنَّ النُّفاياِت، وِمياَه اْلَمَجاري َقْد ُتؤذي 
اطىِء؟ تي بَِجانِِب الشَّ َة الَّ يَّ اْلَحياَة اْلَبرِّ

َة؟ يَّ َما الَّذي ُيْمِكنُنا اْلِقياُم بِِه لَِكي َنْحمَي اْلَحَياَة اْلَبِّ

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ُنفاياٌت

ِمي حَتْ
ِمياُه اْلَمَجاري

1  اِْكتَِشاُف اْلُمِحيِط ِمْن َحْولِنا18
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نشاط 2-1

بيَئُتنا:
اِْذَهْب إىِل اْلَخاِرِج َواْنُظْر َحْوَلَك، َهْل ُيْمِكنَُك ُرْؤَيُة 

َأماِكَن فيها أْفراٌد ال َيْعَتنُوَن بِاْلبِيَئِة؟

ُاكُتْب َأْو ُاْرُسْم َأْو ُقْم بَِتْصويِر 
تي تراها. األَماِكِن الَّ

كْيَف ُيْمِكُن لأَِلفراِد َأْن 
َيقوُموا بِاالْعتِناِء بِاْلبِيَئِة 

ِبَِشْكٍل َأْفَضَل؟

ْث َعْن َأْفكاِرَك. دَّ َما الَّذي ُيْمِكنَُك اْلِقياُم بِِه لَِكي ُتساِعَد َعىل ِحاَيِة اْلبِيَئِة؟ حَتَ

اْلَمْجموعاُت اْلبيئيَُّة ِهَي 
َمْجموعاٌت ِمَن األَْفراِد 

َيْعَتنوَن بِاْلبيَئِة.

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ِة ُطُرٍق.   ُيْمِكنَُك اْلِعنايُة بِاْلبِيَئِة، َواْلُمحاَفَظُة َعَلْيها بِِعدَّ

َسَتْحتاُج إَِل : 
َحاِمِل َوَرٍق

كامريا َرَقميٍَّة

1  اِْكتَِشاُف اْلُمِحيِط ِمْن َحْولِنا
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1-3  َطْقُسنا: 
يَُّة األَْمطاِر،   َياُح، َوَكمِّ ُ َدَرَجُة اْلرارِة، َوالرِّ َقْد َتَتَغريَّ

ْمِس ُكلَّ َيوٍم، هذا ُهَو الطَّْقُس.  ُة الشَّ َوَأِشعَّ
تي ُيْمِكنُنا  ُر بِاألَْنِشَطِة الَّ َعُلنا ُنَفكِّ الطَّْقُس َيْ

تِي َسنَُقوُم بِاْرتِداِئها. اْلِقياُم ِبا،  وبِاْلماَلبِِس الَّ

َوِر. ُاْنُظْر إىِل الصُّ
لِماذا َيْرَتدي األَْوالُد تِْلَك اْلَمالبَِس؟

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َدَرَجُة اْلَحَراَرِة

األَْمطاُر
 َغائٌم
 باِرٌد
 َثْلٌج

ياُح الرِّ

الطَّْقُس
ُمشِمٌس 

َداىفٌء
َصقيٌع

َبَرٌد

1  اِْكتَِشاُف اْلُمِحيِط ِمْن َحْولِنا20
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َسَتْحتاُج إِل : 
َوَرٍق  ُمْلَصٍق َكبرٍي

َكامريا َرْقِميٍَّة

نشاط 3-1

الطَّْقُس الَيْوَم:
ْث َعْن َطْقِس اْلَيْوِم. دَّ حَتَ

َهْل َحاَلُة الطَّْقِس اْلَيْوَم، ِهَي َنْفُسها َيوَم َأْمِس؟
َأُهَو ُمْشِمٌس َأْم َغائٌِم؟

قيِع؟ َأُهَو دافٌِئ َأْم باِرٌد؟ أُهَو َمْكسوٌّ بِالصَّ
ُد؟ َهْل َيَتساَقُط اْلَطُر أو الثَّْلُج أو اْلَبَ

ٌة ؟ َهْل ُتوَجُد ِرياٌح؟َهْل ِهَي قِويَّ
ُح فِيِه حاَلَة الطَّْقِس. اِْصنَْع ُمْلَصًقا ُتَوضِّ

ال َيُكوُن الطَّْقُس داِئًما َعىل احلَاِل َنْفِسِه.
وَرِة، َتْسَتطيُع َأْن َترى َقْوَس  ُاْنُظْر إىِل الصُّ

ْمُس  ُق الشَّ اْلَمَطِر، َوَذلَِك ِعنَْدما ُتْشِ
َوَيَتساَقُط اْلَمَطُر يف الَوْقِت َنْفِسِه.

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
  ُيْمِكنُني َأْن ُأراِقَب الطَّْقَس، َوَأْرُسَم ما َأرى.

1  اِْكتَِشاُف اْلُمِحيِط ِمْن َحْولِنا
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ْقُس اْلقاِسي:  1-4  الطَّ
َهْل َرَأْيَت يف َوْقٍت ِمَن األَْوقاِت َطْقًسا قاِسيًّا 

َوِر؟ َكَهذا الَّذي َيْظَهُر يف الصُّ
فاُظ َعىل َسالَمتَِك يف ِمْثِل َهذا  َكْيَف ُيْمِكنَُك احْلِ

الطَّْقِس؟

ْخُص  إِنَّ ُمراِقَب الطَّْقِس ُهَو الشَّ
نا َكْيَف  اْلُمْخَتصُّ الَّذي ُيِبُ

َسَتكوُن حاَلُة الطَّْقِس.
َيتِمُّ َوْضُع األَْقَمِر االْصطِنَاِعيَِّة 

يف اْلَفَضاِء اْلاِرِجيِّ َحْيُث 
ُيْمِكنُها َجُْع اْلَمْعُلوماِت َعِن 

األَْرِض، َوَهكذا ُتساِعُدنا 
األَْقمُر االْصطِناِعيَُّة يف َمْعِرَفِة 

حاَلِة الطَّْقِس.

ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
األَْرُض

ُمَراِقُب الطَّْقِس
 اْلَبْحُث

الَقايس
َعاِصَفٌة
إْعصاٌر

1  اِْكتَِشاُف اْلُمِحيِط ِمْن َحْولِنا22
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وَرِة،  ُاْنُظْر إىَِل الصُّ
ٌة  ُهناَك عاِصَفٌة َقِويَّ

ا حْتَت َهِذِه اْلُغيوِم. ِجداًّ

ُب  إِنَّ الَعاِصَفَة َتْقَتِ
َأْكَثر َفَأْكَثَر ِمَن اْليابَِسِة.

ِذي َسَيْحُدُث لَحاَلِة الطَّْقِس َعلى اْليابَِسِة؟ ما الَّ

نشاط 4-1

الَمِة ِخالَل الطَّْقِس القايس. اْلِحفاُظ َعىل السَّ

ْولِيَِّة )اإِلنتنت( َعْن  َبَكِة اْلعامَلِيَِّة لالتِّصاالِت الدَّ اِْبَحْث يف اْلُكُتِب َأْو َعىل الشَّ
ْوَبَعَة. َأَحِد أْنَواِع الطَّْقِس اْلقايِس، َقْد َتْتاُر اْلعاِصَفَة الثَّْلجيََّة، َأو اإِلْعَصاَر، َأو الزَّ

اِْصنَْع ُمْلَصًقا ُتْظِهُر فيِه ماذا َنْرَتدي، َوَكْيَف ُنحافُِظ َعىل َسالَمتِنا يف ِمْثِل َهذا 
الطَّْقِس.

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
  ُهناَك َأْنواٌع ُمَْتِلَفٌة ِمَن الطَّْقِس اْلقايس.

َسَتْحتاُج إَِل: 
ى َوَرٍق ُمَقوَّ

ْولِيَِّة  َبَكِة اْلعامَلِيَِّة لالتِّصاالِت الدَّ الشَّ
)اإلنتنت(

1  اِْكتَِشاُف اْلُمِحيِط ِمْن َحْولِنا
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24

ِمَك ْق ِمْن َتَقدُّ 1-5 َتحقَّ

َمَكاٌن َرطٌِبَمَكاٌن جافٌّ

   1

. تي َتعيُش في اْلَمكاِن اْلجافِّ اِْخَتِر اْلَحيواناِت الَّ ) أ ( 

طِِب. تي َتعيُش في اْلَمكاِن الرَّ اِْخَتِر اْلَحيواناِت الَّ )ب( 

تي َوَجداها يف َمكاَنْيِ  2    قاَم َأْحَُد َوَطالٌل بُِمقاَرَنِة َأْعداِد النَّباتاِت، َواحْلََشاِت الَّ
تي َحَصال َعَلْيها: ُح النَّتاِئَج الَّ ُمَتِلَفْيِ يف اْلَمْدَرَسِة، واْلَجْدوُل اآليت ُيَوضِّ

َعَدُد النَّباتاِتَعَدُد اْلَحَشراِتاْلَمَكاُن

1525أ

53ب  
َأيُّ اْلَمكاَنْيِن ُهَو األَْفَضُل لَِتعيَش فيِه اْلَحَشراُت، َوالنََّباتاُت ؟ ) أ ( 

لِماذا َتْعَتقُد َأنَّ َهذا اْلَمَكاَن ُهَو األَْفَضُل لِْلَحَشراِت، َوالنََّباتاِت؟ )ب( 

1  اِْكتَِشاُف اْلُمِحيِط ِمْن َحْولِنا
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25 1  اكتَِشاُف امُلِحيِط ِمْن َحْولِنا

ِذي ُيْمِكنُنا َأْن نْفَعَلُه لَِكي ُنْسِهَم يف َحلِّ اْلُمْشِكالِت يف البيئاِت التَّاليِة: 3   ما الَّ

جبأ

يَِّة األَْمَطاِر يف ُكلِّ يوٍم، ُثمَّ َوَضُعوا اْلَمْعلوماِت  4    قاَم َبْعُض التَّالِميِذ بِِقياِس َكمِّ
ْسِم اْلبياينِّ التَّايل: تي قاُموا بَِتْسِجيِلها يف الرَّ الَّ

 
اِمِ اْلَخْمَسِة َتَساَقَطِت األَْمطاُر؟ ) أ ( في َكْم َيْوٍم ِمَن األَيَّ

يٍَّة ِمَن األَْمطاِر؟ في َأيِّ َيْوٍم َتساَقَطْت َأَكْبُر َكمِّ )ب( 
في َأيِّ َيْوٍم َلْم َتَتساَقِط األَْمطاُر؟ )ج( 

ْبِت؟ ُع َتساُقَط األَْمطاِر يوَم السَّ َهْل َتَتَوقَّ ) د ( 

َأْمطاٌر َعىَل َمَدى اْليوِم

اْلَكثرُي ِمَن األَْمطاِر

اْلَقليُل ِمَن األَْمطاِر

ال َأْمطاَر
اجلمعةالميساألربعاءالثالثاءاإلثني

1  اِْكتَِشاُف
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ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ُخوُر الصُّ

 األَْحَجاُر
ْميلُّ  اْلَحَجُر الرَّ

 اْلجرانيُت  

ُة    /الكِلسيَُّة خوُر اجلرييَّ الصُّ

اْلَمْحَجُر
َيَمُع

ُخوِر 2  اِْكتَِشاُف الصُّ 26

ُخوِر2 ِاْكِتَشاُف الصُّ

ُخوُر؟ 2-1  َما ِهَي الصُّ
ُخوِر، ُن َسْطُح األَْرِض ِمَن الصُّ َيَتَكوَّ

ُخوِر َفوَق  َوُيْمِكنَُك بُِسُهوَلٍة ُرْؤَيُة َبْعِض الصُّ
َوِر، تي َتْظَهُر يف الصُّ َسْطِح األَْرِض َكتِْلَك الَّ

َت َسْطِح األَْرِض. َوُتوَجُد ُصخوٌر ُأخَرى َتْ

خوُر ِمَن األْحجاِر  ُن َهِذِه الصُّ َتَتكوَّ
ْمليَِّة. الرَّ

خوُر ِمَن اْلجرانيِت. ُن َهِذِه الصُّ    َتَتكوَّ

ُن َهذا اْلَقْوُس اْلَبْحريُّ ِمَن  َيَتَكوَّ
ُخوِر. الصُّ

ُن ُصُخوُر َجِزيَرِة اْلَفَحِل ِمَن            َتَتَكوَّ
ِة/اْلكِْلسيَِّة.      األَْحَجاِر اجْلرِييَّ
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27 ُخوِر 2  اِكتَِشاُف الصُّ

نشاط 1-2

ُخوِر:  ُمقارَنٌة َبْيَ َأْنواِع الصُّ
غرَيِة )األَْحَجاِر(. ُخوِر الصَّ اِْجَْع َعيِّناٍت ُمَتِلَفًة ِمَن الصُّ

ٍة إَِل ُكلِّ واِحَدٍة ِمنْها. اْنُظْر بِِدقَّ
ِة اْختاِلفاٍت؟ َهْل ُيْمِكنَُك ُمالَحَظُة َأيَّ

ُاْرُسْم َما َتراه.

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ُخوُر َسْطَح األَْرِض.   ُتَغطِّي الصُّ

َت َسْطِح األَْرِض.   ُخوِر َتْ   ُتوَجُد َبْعُض الصُّ
ُخوِر.   ُتوَجُد َأْنواٌع ُمَتِلَفٌة ِمَن الصُّ

َسَتْحتاُج إِل : 
ٍة ٍة َيَدِويَّ َ َعَدسٍة ُمكبِّ

ُخوِر َعيِّناٍت ُمَْتِلَفٍة ِمَن الصُّ

ُخوِر؛ َفِمنَْها َما َتُكوُن  ُتوَجد َأْن�َواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمْن الصُّ
ُصْلَبٍة َأْو ُمِرنَّة، َوِمنَْها ماتكون َصِغيَرٍة َأْو َكبِيَرًة، َكَما 

َتْخَتِلف َهِذِه اأْلَْنَواِع ِمْن َحْيُث اللَّْوُن.

اْلَمْحَج�ُر: ُه�َو اْلَم�كاُن الَّ�ذي َيتِ�مُّ في�ِه اْنتِزاُع 
ُخوُر  ُخوِر ِم�َن األَْرِض، ُثمَّ ُتنَقُل َه�ذِه الصُّ الصُّ
اُل  ِمَن اْلَمْحَجِر لَِكي َنْسَتْخِدَمَها، َوَيْسَتْخِدُم الُعمَّ

ُخوِر. اآلالِت ِمْن َأْجِل اْلَحْفِر َوَنْقِل الصُّ
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ِم َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َأمَلاٌس        َصْخُر األُْردواِز

                   )َصْخٌر َرماديٌّ داِكٌن(                        
خاُم الُكواِرَتز    الرُّ

ُخوِر 2  اِكتَِشاُف الصُّ 28

ُخوِر  2-2  ِاْسِتْخداماُت الصُّ
َدٍة؛ ُخوُر اْلُمْخَتِلَفُة أِلَْغراٍض ُمَتَعدِّ ُتْسَتخَدُم الصُّ

ُخوَر َمَثاًل يف بِنَاِء الطُُّرقاِت،  َنْسَتْخِدُم الصُّ
َواْلُجْدراِن َواْلَمناِزِل، َكَم َنْسَتْخِدُمها لِْلقياِم بَِأْشياَء ُأْخَرى. 

ِمْن َخَصاِئِص َحَجِر 
ا، ُه ُصْلٌب ِجدًّ األَْلاِس َأنَّ

وُيْسَتْخَدُم األمَْلاُس يف 
ِصنَاَعِة اْلُمَجْوَهَراِت، َويف 

آالِت الَقْطِع.

ُتوَجُد َأْحجاُر الُكوارتز يف 
َجيِع أْنحاِء األَْرِض،

َوُتْسَتْخَدُم يف ِصناَعِة 
اديو.  اعاِت َوَأْجِهَزِة الرَّ السَّ

ُه  َيَتَميَُّز َصْخُر األُرُدَواِز بأنَّ
َناِعُم امَلْلَمِس َوَلِكنَُّه َصْلٌب.

ُيْسَتْخَدُم يف األَْرِضيَّاِت 
َواألَسُقِف.

خاِم بَِأّنُه ُصْلٌب،  َيَتَميَُّز َحَجُر الرُّ
وَمتٌي، َوَناِعُم اْلَمْلَمِس، 

يكوِر َوالبِنَاِء. َوُيسَتْخَدُم يف الدِّ

َحَجُر الِجرانيُت َقِويٌّ 
ا، لِذا َفهو ُيْسَتْخَدُم  ِجدًّ

َكثرًيا يف البِناِء.

unit 2 ikthsaf askhor.indd   28 5/20/20   10:13 AM



29 ُخوِر 229  اِكتَِشاُف الصُّ

نشاط 2-2

خوِر: اِْستِْخداماُت الصُّ

تي َتمَّ اِْستِْخداُمها  ِة( الَّ غرِيَ ُخوِر الصَّ اِْبَحْث يف ُميِط َمْدَرَستَِك َعِن  األَْحَجاِر )الصُّ
اِت، واجلُْدراِن، واألَْرِضيَّاِت، والطُُّرقاِت. يف بِناِء اْلَمَمرَّ

ُاْنُظْر إِل األَْحَجاِر َجيًِّدا.
َهْل ُيْمِكنَُك ُمالَحَظُة َأْنمٍط َمَتَشاِبٍَة؟ َما َأْلواُن األَْحَجاِر؟

فيَم اْسُتْخِدَمْت َهِذِه األَْحَجاُر؟
ْن أو ُاْرُسْم ُكلَّ ما َتْسَتنْتُِجُه. َدوِّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
َعٌة.   ُتْسَتْخَدُم األَْحَجاُر اْلُمْخَتِلَفُة أِلَْغراٍض ُمَتنَوِّ

َسَتْحتاُج إِل : 
ٍة ٍة َيَدِويَّ َ َعَدسٍة ُمكبِّ
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ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
َبُةُ ْ التُّ

ْمُل الرَّ
 احلَص

ْمِليَُّة الرَّ
الطُِّي

ْرَبُة:  2-3  التُّ
ُخوُر َقْد َتُكوُن الصُّ
َبِة. ْ َموُجوَدًة يِف التُّ

َبِة لَِكي َنْزَرَع فيها ِغذاَءنا. ْ َنْحتاُج إَِل التُّ

بِة، َسوَف َتَرى: ْ ُاْنُظْر إَِل التُّ
كاِئناٍت َحيًَّة.  

َأْشياَء َغْيَر َحيٍَّة.  
غرَيَة )احلََص(. ُخوَر الصَّ الصُّ  

َبُة إَِل َجيِع َهِذِه  ْ تاُج التُّ َتْ
األَْشياِء.

ُخوِر30 2  اِْكتَِشاُف الصُّ
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َسَتْحتاُج إِل : 
َعيِّناٍت ُمْخَتِلَفٍة ِمَن التُّْرَبِة

ِوعاٍء بالستِيكيٍّ لِْلماِء
ٍة َعَدَسٍة ُمكبَِّرٍة َيَدِويَّ

تربة

ربة
ت

31 ُخوِر 2  اِْكتَِشاُف الصُّ

َبِة إل التََّفتُِّت بَِشْكٍل  ْ َت التُّ ُخوُر الَكبرَيُة َتْ ُض الصُّ َتَتَعرَّ
ُل إِل َأْجَزاٍء َصغرَيٍة، َوَهِذِه األَْجزاُء َتْبَقى  َبطيٍء، َفَتَتَحوَّ

َبِة. ْ داِخَل التُّ
َبِة َرْمليًَّة  ْ غرَيُة َجْعَل التُّ ُة الصَّ ْخِريَّ َتْسَتطِيُع األَْجَزاُء الصَّ

ى بِالطِّينيَِّة، ماِل(، أو ِمْثَل الطِّنِي فُتَسمَّ )َأي َشبيَهًة بالرِّ
تي  ُة الَّ ْخريَّ ى األَْجزاُء الصَّ َويِف َبْعِض األَْوقاِت، ُتَسمَّ

َبِة اْلَحَصى. ْ ُتوَجُد بِالتُّ
نشاط 3-2

َبِة: ْ اْلُعثوُر َعَل احلََص يف التُّ
َبِة، َهْل َتْبدو َنْفُسها؟ ْ ُاْنُظْر إِل ُكلِّ َعيِّنٍة ِمَن التُّ

ّيًة َصِغرَيًة ِمْن ُكلِّ عيِّنٍَة  َضْع َكمِّ
يِف ِوَعاٍء ِمَن ال�َم�اِء، ُثمَّ ُقْم 

ريِك( الِوعاِء بَِتَأنٍّ  بَِخضِّ )َتْ
َك ال�َم�اُء. َحتَّى َيَتَحرَّ

َة  ْخريَّ الِحِظ األَْجزاَء الصَّ
َها ِمَن اْلَموادِّ. )احلََص(، َوغرَيَ َبِة. ْ ُاْرُسْم َما َتراُه يف التُّ

بِة.  ْ ِح االْختاِلفاِت َبْيَ َعيِّناِت التُّ اِْشَ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ُخوِر. َبُة َعَل الصُّ ْ َتوي التُّ   َتْ
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ِم: َعلُّ ُمْفَرداٌت لِلتَّ
ُمَصنَّعٌة )ِمْن ُصنِْع َطبيعيٌَّة

اإلنساِن(

ُة اأُلْخَرى:  بيِعيَّ 2-4  الَمَوادُّ الطَّ
ُخوُر ِهَي َموادُّ َطبيِعيٌَّة ُتْسَتْخَرُج ِمَن  الصُّ

األَْرِض.
اْلموادُّ الطَّبيعيَُّة توَجُد يف الطَّبيَعِة. 

توَجُد َموادُّ َطبيعيٌَّة ُأْخرى كاملطَّاِط، َوَنْحُصُل َعليِه
َجِر. ِمَن الشَّ

وَرِة؟  تي َتراها يِف الصُّ َما اْلَموادُّ الطَّبيعيَُّة الَّ

ُخوِر 2  اِكتَِشاُف الصُّ 32
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ُزجاٌجَوَرٌقباِلستيٌك

َوقوٌدَخَشٌب ُقْطٌن

33 ُخوِر 2  اِكتَِشاُف الصُّ

َهِذه َبْعُض املوادِّ 
الطَّبيعيَِّة األُْخرى:

، َفِهَي )ُمَصنَّعٌة(. ا َهِذِه اْلموادُّ َأمَّ
قاَم اإِلْنساُن بَِتْصنيِعها. 

نشاط 4-2

: اْلُعثوُر َعل اْلَموادِّ
ُقْم بَِجْوَلٍة َحْوَل امَلْدَرَسِة، ُثمَّ اْبَحْث َعن َموادَّ 

ُمَْتِلَفٍة. 
ْث َعِن اْلَموادِّ التي َوجْدَتا؛ َتدَّ

َهْل ِهَي َموادُّ َطبيعيٌَّة َأْم )ُمَصنَّعٌة(؟
؟ ٍة ِمْن َهِذِه اْلموادِّ َما َمْصَدُر ُكلِّ مادَّ

تي َأَتْت ِمنْها. ُاْرُسِم اْلَموادََّ َوالَمَصاِدَر الَّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
   َبْعُض اْلموادِّ َطبِيعيٌَّة؛ َأْي ُتوَجُد يف الطَّبيَعِة، وَبْعُضها اآلَخُر )ُمَصنَّعٌة(؛ َأْي 

َيقوُم اإِلْنساُن بَِتْصنيِعها.
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ُخوِر 2  اِكتَِشاُف الصُّ 34

ِمَك ْق ِمْن َتَقدُّ 2-5 َتَحقَّ

ُخوِر أ ، ب ، ج ، د؟ 1   َهْل ُيمِكنَُك َتْسمَيُة الصُّ

َصِغرَيٍة  ِقَطٍع  ِمْن  ُن  َيتكوَّ ا،  ِجدًّ : ُصْلٌب  اجلرانيُت 
َدِة اأَلْلواِن.  َوُمَتَعدِّ

َوَلِكْن  أْبَيُض  َلْوُنُه  اْلمْلَمِس،  َناِعُم  ُصْلٌب،   : خاُم  الرُّ
َقْد َيكوُن َلُه َأْلواٌن ُأْخَرى.

َخْدُشها  ُيمِكُن  وِن،  اللَّ ُة  َرماديَّ ُة :  اجِلرييَّ اأَلْحجاُر 
راِت  اْلمَتَحجِّ َعَل  َتوي  َتْ َوَقْد  الُفوالِذ،  بِواِسَطِة 

ِة(. )َوِهَي َبقايا الكائِناِت اْلَحيَّ
َة  ًة، أو ُبْرتقاليَّ راَء أو ُبنيَّ ُة : َقد َتكوُن َحْ ْمليَّ األْحَجُار الرَّ

وِن، ُيْمِكُن َخْدُشها بِواِسَطِة الُفوالِذ.  اللَّ

جأ

د ب

 
ُخوِر؟ ُن ِمَن الصُّ 2   َأيُّ األَماِكِن التَّالِيِة ال َيَتَكوَّ

اْلَجَبُل. ) أ (   
َسْطُح األَْرِض. )ب(   

اْلَجِليُد. )ج(   
قاُع الَبْحِر. ) د (   
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35 ُخوِر 2  اِكتَِشاُف الصُّ

3    َيتِوي َهذا اْلبِناُء َعَل 
َأْعِمَدٍة َمْصنوَعٍة ِمَن 

خاِم. الرُّ

خاَم يف    ملاذا َنسَتْخِدُم الرُّ
اْلبِناِء؟

ُخوِر؟ َبُة َعَل َأْجزاٍء َصغرَيٍة ِمَن الصُّ ْ 4   ملاذا َتَتِوي التُّ

تي َتمَّ اِْستِْخداُمها يف ِصناَعِة ُكلِّ واِحَدٍة ِمَن األَْشَياِء  ُة الطَّبيعيَُّة الَّ 5    َما املادَّ
اآلتيِة:

أ

ه�د

جب

َطاِوَلٌة َخشبيٌَّة

اَدٌة ُصوفيٌَّةَقميٌص ُقطنيٌّ ِسجَّ

ِمْلُح الطََّعاِمِجداٌر َصخِريٌّ

unit 2 ikthsaf askhor.indd   35 5/20/20   10:13 AM



3  َتغيرُي اْلمَوادِّ 36

َتْغييُر الَمَواد3ِّ

: 3-1  َتْغييُر َشْكِل الَموادِّ
َد، وَتْضَغَط  َدِّ يْمِكنَُك َأْن َتْثنَي، َوَتلِوَي، وتمُ

، َسُيؤدِّي َهذا إَِل َتغيرِي َعىل ُمْعَظِم  اْلمَوادِّ
. َشْكِل اْلمَوادِّ

َتْثني
َتْلِوي

ُد َتْضَغُط َعلُتَمدِّ

ِم َعلُّ ْفَرداٌت لِلتَّ ممُ
َتْثني

ُد ُتَمدِّ
َتغيرٌي

َتْلوي
َتْضَغُط َعل

ْكُل الشَّ
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37 3  َتغييُر اْلمَوادِّ

نشاط 1-3

: ْغُط َعَل امْلَوادِّ الضَّ
ْغُط َعَلْيها؟ ُ َشْكُلها إِذا َتمَّ الضَّ َأيٌّ ِمَن امْلوادِّ َسَيَتغريَّ

ُاْرُسِم امْلوادَّ َقْبَل َأْن َتْضَغَط َعَلْيها.
اِْضَغْط َعل ُكلِّ َواِحَدٍة ِمَن امْلوادِّ بِاْستِْخداِم َأَصابِع َيِدَك.

ْكُل؟ َهْل َيبَقى  َ الشَّ ْث َمَع َأْصِدقاِئَك؛ َكيَف تَغريَّ َتدَّ
ْغِط َعَل  ْكُل  اجلَديُد َكَم ُهَو ِعنَدَما َتَتوقَُّف َعِن الضَّ الشَّ

؟ امْلَوادِّ
غِط  َعَليها. ُاْرُسِم امْلوادَّ َبْعَد الضَّ

ُ َشْكُلَها ِعنَْد  تي َيَتغريَّ ِد، َوامْلوادَّ الَّ َنْسَتْخِدُم امْلوادَّ القابَِلَة للتََّمدُّ
تي ُترحُينا. ْغِط َعَلْيها  لَِكي َنْصنََع الَوَسائَل الَّ الضَّ

ُ َشْكُلها بُِسُهوَلٍة. ُهنَاَك َموادُّ ُأْخَرى ال َيَتَغريَّ
َنْسَتْخِدُم َهِذِه امَلوادَّ ِعنَْدَما َنْصنَُع األَْشياَء اْلـَمتِينَـَة.

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ْغِط  َ َشْكَل َبْعِض امْلوادِّ ِمْن ِخاَلِل َثنِْيها، َأو َليِّها، أو الضَّ     ُيمِكنُنا َأْن ُنَغريِّ

َها. َعَلْيها، أو َمدِّ

َسَتْحتاجمُ إِل : 
َمْموَعٍة ِمَن امْلَوادِّ ِمثِل:  البالستيك 

َغوّي    اخلََشِب    َصْلَصاِل   الرَّ
وكوالتة ابوِن  الشُّ اللَِّعِب  الصَّ

ْبَدِة    الطَّباِشرِي     الزُّ
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3  َتغيرُي امَلَواّد 38

: يُّ ْنُي واللَّ 3-2  الثَّ
ُيْمِكنُنا َأْن َنثنَِي َبْعَض امْلوادِّ بِاْستِْخداِم الَيَدْيِن، 

ِمْثَل الَعِجيِن، َوَصْلصاِل اللَِّعِب.

َوُيْمِكنُنَا َأْن َنثنَِي َبْعَض امْلَوادِّ األُْخرى بِاْستِخداِم 
احلََراَرِة اْلمْرَتِفَعِة، َوَبْعِض األَدَواِت.

َّْت َعَمليَُّة  َت
َتْسِخنِي 

اْلَمْعَدِن، 
َوِمْن َثمَّ 

َثنْيُه ِمْن 
َأْجِل َتْصنِيِع 

َهذا احلاِجِز.

ا َهذا الِوعاُء  أمَّ
، َفَقْد  جاجيُّ الزُّ
َتمَّ َتْصنيُعُه ِمْن 
ِخالِل تْسخنِي 

جاِج َعل  الزُّ
َدَرجاِت َحرارٍة ُمْرَتِفَعٍة، َوَنْفِخِه، 
َوِمْن َثمَّ َثنِْيِه بِاْستِْخداِم األََدواِت.

ِم: َعلُّ ْفَرداٌت لِلتَّ ممُ
الَعِجنُي

unit 3 tageer mwad.indd   38 5/20/20   10:14 AM



39 3  َتغيرُي اْلمَوادِّ

. َلَقْد َتمَّ َلُّ َهِذِه امْلَوادِّ

َأيٌّ ِمْن َهِذِه امْلَوادِّ بَِرْأيَك َتْسَتطيُع َأْن تْثنَِيها بِاْستِْخداِم الَيَدْيِن؟

نشاط 2-3

ْلصاَل:  َنْثنِي َوَنْلِوي الصَّ
ُخْذ ِقْطَعًة ِمْن َصْلصاِل اللَِّعِب، ُثمَّ 
ُقْم بَِثنِْيها َوَليِّها لَِتْحُصَل َعَل َشْكٍل 

راِئٍع.
ُقْم بَِتْكويِن َأْشكاٍل ُأْخَرى.

ُصُل َعَلْيها. تي َتْ ُاْرُسِم األَْشَكاَل الَّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
   ُيْمِكنُنا َتْغيرُي َأْشكاِل امْلوادِّ ِمْن ِخاَلِل َثنِْيها َوَليِّها.

َسَتْحتاجمُ إِل : 
َصْلصاِل َلِعٍب
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3  َتغيرُي امَلَواّد 40

اِئَعُة: 3-3  الُمرونُة الرَّ

تي ُصنَِع ِمنْها َهذا احلَْبُل؟ ُة الَّ َما املادَّ

لِـُمَمـارَسِة ِرياَضِة الَقْفِز بِاحِلَباِل، َيتِمُّ اِْستِْخداُم اْلَحْبِل اْلَمْصنُوِع ِمَن اْلمَوادِّ
ُد. تي َتَتَمدَّ الَّ

ى اْلَموادَّ اْلَمِرَنَة. ُد، ُتَسمَّ تِي َتَتمدَّ َهِذِه اْلَموادُّ الَّ

ٌة َطبيعيٌَّة َمِرَنٌة،  اْلَمطَّاُط مادَّ
وَيتِمُّ اِْستِْخراُج اْلَمطَّاِط 

الطَّبيعيِّ ِمْن ُعَصاَرِة َشَجِر 
اْلَمطَّاِط.

ِم: َعلُّ ْفَرداٌت لِلتَّ ممُ
َمِرٌن
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نشاط 3-3

اِئِط اْلـَمِرَنِة: ُمالَحَظُة الشَّ
ؤاِل اآليت: َأيُّ واِحدٍة  ِل اإِلجاَبَة َعِن السُّ حاِوِ

ُد َأْكَثَر؟ ائِط اْلَمِرَنِة َسَتَتَمدَّ ِمَن الشَّ
َوِر لَِتْعِرَف َما َعَلْيَك فِْعُلُه. ُاْنُظْر إِل الصُّ

َوِر؟ َوَكْيَف ُيؤدِّي َهذا األَْمُر إِل  َما األَْمُر اخلَاطُِئ الَّذي َقْد حَيُْدُث ِف َهِذِه الصُّ
إيذاِئَك؟

تي َتْكتِشُفها؟ َكْيَف سُتْخِبُ اآلَخِريَن َعِن األُُموِر الَّ

ياِضيُّوَن امْلوادَّ  َيْستْخِدُم الرِّ
اْلَمِرَنَة لِْلِقياِم بَتْمِريِن 

الَعَضالِت.

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
َنِة ِعنَدَما َنُقوُم بَِتْمِديِدها. ُ َأْشكاُل امْلوادِّ اْلـَمِرِ    َتَتغريَّ

َسَتْحتاجمُ إِل : 
اِئَط َمِرَنٍة ُمَْتِلَفِة الطُّوِل     َعًصا َشَ
خاِم أو    إِناٍء َأو ِكيٍس ِمْن ِقَطِع الرُّ

غرَيِة    َخْيٍط    َمَشابِِك  احِلَجاَرِة الصَّ
يٍط الِصٍق    َمُْموَعٍة ِمَن  َوَرٍق    َشِ

غرِي الطُّوِب الصَّ
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بِريُد: ْسِخيُن َوالتَّ 3-4  التَّ

َهْل ُيْمِكنَُك َأْن َتَِد َعْشَ َموادَّ 
وَرِة؟ ُمَْتِلَفٍة ِف َهِذِه الصُّ

ُ بِِفْعِل  تي َتَتَغريَّ َما امْلوادُّ الَّ
التَّْسِخنْي؟

كتـــاب الطبـــخ

3  َتغيرُي امَلَواّد 42

ِم: َعلُّ ْفَرداٌت لِلتَّ ممُ
احلَراَرُة                          
َينَْصِهُر                             
َساِئٌل                             

الثَّْلُج

َساِخٌن
َباِرٌد

ُصْلٌب
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ُشْعَلُة النَّاِر

َشْمٌع ساِئٌل
الَفتيُل

َشْمٌع ُصْلٌب

343  َتغيرُي امَلَواّد

نشاط 4-3

َتْسِخنُي األَْطِعَمِة:
وكوالَتِة، ُثمَّ َضِع  ُقْم بِتْغِليِف ِقْطَعٍة ِمَن الشُّ

ِة َدقيقَتنِي. َماذا ُتالِحُظ؟ الِقْطَعَة ِف َقْبَضِة َيِدَك لُِمدَّ
ٍة َأْطَوَل؟ َهْل حَيُْدُث َفْرٌق إِذا أبَقْيَتها ِف َيِدَك لُِمدَّ

َأِعِد التَّْجِرَبَة ُمْسَتْخِدًما َأْنواًعا ُأْخرى ِمَن األَْطِعَمِة، ُثمَّ
َقاِرْن َما حَيُدُث لَهِذِه األْطِعَمِة.

؟ ٌ َهْل ُيوَجُد َنَمٌط ُمَعنيَّ

ْمَعِة، ِعنَْد اِْحِتاِق الشَّ

اِخنمُ  َيْبَدُأ الَفتيُل السَّ
ْمِع.  بَِصْهِر الشَّ

ٍة  ائِلمُ إِل مادَّ ُل السَّ ، َسَيَتَحوَّ يدمُ املوادِّ ُيْمِكنَُك َأيًضا َتْبِ
ْلَبٍة إِذا ُقْمنا بَِتْبيِدِه َعل َدَرجاِت َحرارٍة ُمنَْخِفَضٍة، صمُ

َجِة. ُل املاُء إِل َثْلٍج ِعنَْدما َنَضُعُه ف الثَّالَّ َيَتَحوَّ

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
ُض إِل التَّبيِد َأِو التَّْسِخنِي. ُ ِعنَْدما َتَتَعرَّ    َبْعُض املوادِّ َتَتَغريَّ

َسَتْحتاجمُ إَِل : 
َأْطِعَمٍة ُمَْتِلَفٍة

اَفِة  فَّ قائِق امَلْعَدنيَِّة أو األْوراِق الشَّ الرَّ
ْفِظ الطََّعاِم( )حِلِ

ساَعِة إيقاٍف
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3-5  ِلَماذا َتكوُن ِمياُه الَبْحِر َماِلَحًة؟

إنَّ ِمياَه الَبْحِر َماحِلٌة، ِمْن أْيَن يأيِت املِْلُح؟

ُخوِر امْلوُجوَدِة َعلى اليابَِسِة،  َيَأتِي الِمْلُح ِمَن الصُّ
َتْجُرُف األَْنَهاُر َوِمياُه األْمطاِر الِمْلَح إِلى اْلَبْحِر.

ُخوِر امْلوُجوَدِة  َيْأيِت املِْلُح ِمَن الصُّ
ف قاِع الَبْحِر.

خوِر امْلوجوَدِة  َيْستطِيُع اإِلْنساُن َأْن حَيُْصَل َعل املِْلِح ِمْن ِمياِه الَبْحِر، وِمَن الصُّ
َت األَْرِض. َتْ

ْمِس ِمْن َأْجِل  ِة الشَّ َيتِمُّ اِْستِْخداُم َأِشعَّ
ِك امْلْمَتِلَئِة بِمياِه الَبحِر،  ِفيِف الِبَ َتْ

ِعنَدَها َنَتَخلَُّص ِمَن املَِياِه، َوَنْحُصُل 
َعل املِْلِح.

ُخوِر  َيتِمُّ اِْستِْخراُج املِْلِح ِمَن الصُّ
َت َسْطِح األَْرِض. الَواِقَعِة َتْ

اْستخراجمُ امللِح يف ِواليِة قريات

3  َتغيرُي امَلَواّد 44

ِم: َعلُّ ْفَرداٌت لِلتَّ ممُ
َيُذوُب
ُع َأتوقَّ

َعاِدٌل
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أرز
سكر طحني بودرة

345  َتغيرُي امَلَواّد

نشاط 5-3

إِذاَبُة امْلَوادِّ ِف امَلاِء:
َما الذي َسَيْحُدُث بَِرْأِيَك ِعنَدَما َتُقوُم َعبرُِي بَِوْضِع 

املِْلِح ف امْلاِء؟
ِك امْلاَء، َماَذا َتَرى؟ ُقْم بِالتَّْجِرَبِة، ُثمَّ َحرِّ

ُيْمِكنُنا الَقوُل بَِأَنَّ املِْلَح 
َيذوبمُ ف الـَمـاِء،

َهْل ُيْمِكنَُك إَِذابُة امْلِزيِد ِمَن 
املِْلِح ِف امْلاِء؟

الَموادُّ  َما  ْع:  َتوقَّ الً،  َأوَّ الـَمـاِء؛  فِي  األُْخَرى  اْلمَوادِّ  َبْعَض  ُتِذيَب  َأْن  َحاِوْل  َواآلَن 
تي َلْن َتذوَب؟ تي َقْد َتُذوُب، َوَما الْمَوادُّ الَّ الَّ

َد ِمْن َأنَّ االْختِباَر عاِدٌل؟ تي ُتضيُفها، لَِكي َتَتَأكَّ يَِّة اْلمَوادِّ الَّ َكْيَف َسَتقوُم بِِقياِس َكمِّ
َأْخِبِ اآلَخريَن َعمَّ َحَدَث.

ْمَت؟  َماَذا َتَعلَّ
   َبْعُض امْلَوادِّ َتذوُب ِف الـَمـاِء.

َسَتْحتاجمُ إَِل: 
 ِمْلٍح   َماٍء   َكْأٍس ُزجاِجيٍَّة    ِمْلَعَقٍة

  َمَوادَّ ُأْخَرى لاِلْختِباِر
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3  َتغيرُي امَلَواّد 46

ِمَك ْق ِمْن َتَقدُّ 3-6 َتَحقَّ

فِيهيَّ الَّذي َقاَم بِِه. ُج الَعْرَض التَّ 1   َأْنَى الـُمَهرِّ
َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة:  

ُج؟ ِمُلُه اْلُمَهرِّ َ َشْكُل الَباُلوِن اَلذي حَيْ ) أ (  َكْيَف َتغريَّ  
َجاجيَِّة  ُحوِن الزُّ ُج بَِرمِي الصُّ )ب(  َقاَم اْلُمَهرِّ  
َعَل األْرِض، َما التَّغيرُي الذي َطَرَأ َعَل 

ُحوِن؟ َشْكِل َبْعِض الصُّ
ُج أْيًضا بَِتْحطيِم )َسيَّاَرِة اللَِّعِب(. )ج( َوِف أْثناِء الَعْرِض، َقاَم اْلُمَهرِّ  

يَّاَرِة؟ َكْيَف َتَغيََّر َشْكُل السَّ     
2    اِْسَتْخَدَم َعْبُداهللِ 

اِئِط  َعَدًدا ِمَن الشَّ
الـَمِرَنِة اْلُمْخَتِلفِة 
لَِكي ُيطِلَق َثالَث 

َطاِئَراٍت َوَرِقيٍَّة 
ُمَتَمثَِلٍة ف اهلََواِء.

اِئِط الـَمِرَنِة َجَعلِت الطَّائَرَة الَوَرقيََّة َتطِرُي أْقَص َمَساَفٍة؟ َ أيُّ الشَّ ) أ (   
اِئِط الـَمِرَنِة َجَعلِت الطَّائَرَة الَوَرقيََّة َتطِرُي أْقَصَ َمَساَفٍة؟ َ أيُّ الشَّ )ب(   

ائِط الـَمِرَنِة؟ ـِه بِاْستِخَداِم َخيٍط َبَدالً ِمَن الشَّ َماذا كاَن َسَيحُدَث  َلْو َقاَم َعْبُداللَّ )ج(   

ائِطمُ املرَنةمُ املساَفةمُ التي َقَطَعْتها الشَّ
الطَّائَرةمُ الَوَرقيَّةمُ )بِاألمتاِر(

َشيٌط َرقيٌق 
ا 2ِجدًّ

َشيٌط َرقيٌق
4

َشيٌط َسميٌك
6
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47 3  َتغيرُي امَلَواّد

3   َما الَّذي حَيُْدُث لِْلَموادِّ اآلتَِيِة ِعنَْد الِقَياِم بَِتْسِخينِها؟
الثَّْلُج )ج(  ْبَدُة      الزُّ )ب(  وكوالَتُة     الشُّ ) أ (   

َجِة؟ 4   َما الَّذي حَيُْدُث لِْلَموادِّ اآلتيِة ِعنَْد َوْضِعها ِف الثَّالَّ
الـَمـاُء. ) أ (   

َزْيُت الطَّْهِي. )ب(   
اىفُء. وكوالَتة الدَّ اُب الشُّ َشَ )ج(   

اىفِء: ِر ِف أْكواٍب ِمَن املاِء الدَّ كَّ 5   َقاَم َسليٌم بَِتْحريِك السُّ

ِر. كَّ َن َسليٌم ِمْن إِذاَبِة ِمْلَعَقَتنِي ِمَن السُّ ِف الُكوِب ) أ ( َتكَّ
ِر. كَّ َن َسليٌم ِمْن إِذاَبِة َأرَبِع َمالِعَق ِمَن السُّ ِف الُكوِب )ب( َتكَّ
ِر. كَّ َن َسليٌم ِمْن إِذاَبِة َسْبِع َمالِعَق ِمَن السُّ ِف الُكوِب )ج( َتكَّ

ِر؟ كَّ ْمِل َبَدالً ِمَن السُّ َماَذا حَيُْدُث إَِذا َقاَم َسليٌم باْستِخداِم الرَّ
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َمَهاَراُت االْستِْقَصاِء الِعْلِمي48ِّ

َمَهاَراُت االْسِتْقَصاِء الِعْلِميِّ

ٍة، َوَتقوُم ِبَتْسجيِل ما َتْسَتْكِشُف   كيَف َتْنُظُر ِإلى اأَلْشياِء ِبِدقَّ

ْر بُِسؤاٍل ما. َفكِّ
َوَجَد َعليٌّ َوَفاطَِمُة َبْعَض 

غيَرِة؛ اْلَحيواناِت الصَّ
َلَدى َعليٌّ ُسؤاٌل،

َأنَّ  َفتْعَتِقـُد  َفاطَِمـُة  ـا  َأمَّ
الَجَواَب ُهَو...

ا َيِجُب الِقياُم بِِه. ْث َعمَّ َتَحدَّ
الَحيواناِت  إَِلى  بالنََّظِر  َوَفاطَِمُة  َعليٌّ  َيُقوُم  َسْوَف 

 . غيَرِة َوَعَمِل َجْدَوِل َعالماِت الَعدِّ الصَّ
ُاْنُظْر َجيًِّدا لَِكْي َتِجَد َما َتْبَحُث َعنُْه.

ـٍة إَِلـى ُكلِّ الَحيوانـاِت  َينُْظـُر َعلـيٌّ َوَفاطَِمـُة بِِدقَّ
غيَرِة. الصَّ

ُك الَعَدَسَة َتْسَتْخِدُم َفاطَِمُة َعَدَسًة ُمَكبَِّرًة، َوُتَحرِّ
ْؤَيِة بِوُضوٍح. َن ِمَن الرُّ الُمَكبَِّرَة بُِبْطٍء؛ َحتَّى َتَتَمكَّ

َكْم ِرْجاًل لَدْيها؟

 َأْعَتِقُد َأنَّ َجميَع 
غيَرِة لَدْيها   الحيواناِت الصَّ

ِستُّ َأْرُجٍل.

لـَِهَذا  اْلَجِديَدِة  اْلِعْلِميِّ  االْستِْقَصاِء  َمَهاراِت  َبْعَض  التِّْلِميِِذ  كَِتاِب  ِمْن  الِقْسممُ  َهَذا  َغطِّي  يمُ
ابَِقِة، َوَيجبمُ َعليَك  فوِف السَّ ْكَتَسَبِة بالِفْعِل ِمَن الصُّ ، وتمُضافمُ إِلى اْلمهاراِت اْلممُ فِّ الصَّ

ها. جوعمُ إِلى َهِذِه المهاراِت حيَن َتْحتاجمُ الرُّ
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49 َمَهاَراُت االْستِْقَصاِء الِعْلِميِّ

ْل َما َتْسَتْكِشُفُه. َسجِّ
 . َتُعدُّ َفاطَِمُة األَْرُجَل، َوُيِضيُف َعليٌّ األَْرَقاَم إَِلى َجْدَوِل َعالماِت الَعدِّ

َيْرُسُم َعليٌّ َخطًّا َواِحًدا لُِكلِّ َحيواٍن َصغيٍر فِي اْلَمَكاِن اْلُمنَاِسِب فِي اْلَجْدَوِل.

َبْعَد النََّظِر إَِلى 
َجِميِع اْلَحيواناِت 

ُم َعليٌّ  غيرِة ُيَصمِّ الصَّ
َوَفاطَِمُة ُمَخطًَّطا َبَيانِيًّا 

بِاألَْعِمَدِة.

ا اِْسَتْكَشْفَتُه. ْث َعمَّ َتَحدَّ
إلـى  َوَفاطَِمـُة  َعلـيٌّ  َينُْظـُر 
اْلُمخطَِّط اْلَبيانيِّ بِاألَْعِمَدِة، 

ا اِْسَتْكَشفاُه. ثاِن َعمَّ َوَيَتَحدَّ

َبْعُض اْلَحيواناِت 
غيرِة ال َتْمَتِلُك  الصَّ

َأْرُجاًل.

َوَجْدُت اْلَكثيَر ِمَن 
تي  غيرِة الَّ اْلَحيواناِت الصَّ

لَدْيها ِستُّ َأْرُجٍل.

ٍل فرمُ َأْرجمُ صمُ ِرْجالِن ٍل 4 َأْرجمُ ٍل 6 َأْرجمُ ٍل 8 َأْرجمُ
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َمَهاَراُت االْستِْقَصاِء الِعْلِميِّ 50

اَلَمِة: الُمَحاَفَظُة عَلى السَّ

اِْنَتبِْه أِلُُذَنْيك َأْيًضا. 
َفاألَْصَواُت الُمْرَتِفَعُة والُموِسيَقى 

اِخَبُة َقْد ُتْؤِذي ُأُذَنْيَك. الصَّ

َينُْظُر َسِعيٌد َوَخالٌِد إَِلى الظِّاَلِل.
َكْيَف ُيْمِكنُُهُم الِحَفاُظ َعَلى َساَلَمتُِهم؟

ا؛ لَِذا فالنََّظـُر إَِلْيَهـا َسـُيْؤِذي َعْينَْيَك، ُكْن َحـِذًرا ِعنَْد  ـْمَس ُمْشـِرَقٌة ِجـدًّ إنَّ الشَّ
ـاطَِعِة(، ِهَي َأْيًضا َقْد  ْوِء )السَّ ِضـَك لَِغْيِرَها ِمْن َمَصاِدِر الضَّ اِْسـتِْخَداِمَك َأْو َتَعرُّ

ُتْؤِذي َعْينَْيَك.

ْمِس! اَل َتنُْظْر إَِلى الشَّ

لَِم ال..؟
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51 َمَهاَراُت االْستِْقَصاِء الِعْلِميِّ

ُتِريُد َمْرَيُم َأْن َتْعِرَف َكْيَف َتَتَغيَُّر الَمَوادُّ ِعنَْد 
َتْسِخينِها،

َوَلِكنَّها َلْيَسْت بَِأَماٍن.
تي َتراَها؟ َما األْخَطاُر الَّ

َما الذي َقْد َيْحُدُث؟
َكْيَف ُيْمِكُن لَِمْرَيَم َأْن ُتَحافَِظ َعَلى َساَلَمتِها؟

َر بَِما َقْد َيُكوُن َخاطًِئا،  ، َعَلْيَك َأْن ُتَفكِّ ِعنَْدَما ُتَحاِوُل اإِلَجاَبَة َعْن ُسَؤاٍل ِعْلِميٍّ
َر بَِكْيِفيَِّة َتَجنُِّب الَخَطِر. َعَلْيَك َأْن ُتَفكِّ
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َقاُموُس امُلْصَطَلَحاِت52

َقاُموُس الُمْصَطَلَحاِت

رقم الصفحة

45 اِْختِباٌر ُتَغيِّـُر فيه َشيًئا واِحًدا )ُمَتَغيًِّرا( فَقْط، َوَتْجَعُل 
َجميَع اْلُمَتَغيِّراِت األُخَرى ثابَِتًة.

)االْختِباُر( العاِدُل:

23 ُاْحُصْل َعَلى َمْعلوماٍت َعْن َأَحِد المْوضوعاِت. 
َبَكِة العاَلِميَِّة لالتَِّصاالِت  بِاْستِخداِم الُكُتِب، َأِو الشَّ

ْوليَِّة )اإلنترنت( َعَلى َسبيِل الِمثاِل. الدَّ

اِْبَحْث:

27 ُاْعُثْر َعَلى األَْشياِء َوَضْعها مًعا. اِْجَمْع:
22 اْلَكْوَكُب الذي َنعيُش َعَلْيِه. األَْرُض:
33 َموادُّ َصنََعها اإِلْنساُن، َوَغْيُر َموجوَدٍة في الطَّبيَعِة. الُمَصنََّعُة:
28 ا ُيْسَتْخَدُم في ِصناَعِة  َصْخٌر ُصْلٌب َوَنقيٌّ ِجدًّ

ْلَبِة. اْلُمجوَهراِت، َوَقْطِع األَْشياِء الصُّ
األَْلماُس:

20 ُحِب. ماٌء َيْسُقُط َعلى َشْكِل َقَطراٍت ِمَن السُّ األَْمطاُر:
21 حاُل الطَّْقِس َأِو الِجْسِم ِعنَْد َدَرجاِت الَحرارِة الُمنَْخِفَضِة. باِرٌد:
21 َأْجَزاٌء َصغيَرٌة ِمَن الثَّْلِج َتْسُقُط كاْلَمَطِر. اْلَبَرُد:
43 يِء باِرًدا. َجْعُل الشَّ التَّبريُد :
36 ٍة  لُِتْصبَِح ُمنَْحنَيًة،  َتغيُُّر َشْكِل مادَّ

ًة، َأْو َغْيَر ُمْسَتقيَمٍة.  َأْو َمطويَّ
الثَّنُي:

30 ُة الطَّبيعيَُّة اْلَموجوَدُة َعَلى َسْطِح األَْرِض َحيُث  المادَّ
َتنُمو النَّباتاُت.

التُّْرَبُة:

42 يِء ساِخنًا. َجْعُل الشَّ التَّْسخيُن:
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36 ْغِط َعليها َأْو َسْحِقها؛ ِة بِالضَّ َتغيُُّر َشْكِل المادَّ
 

ا كاَنْت َعليِه. َة َأْقْصَر ِممَّ ا َيْجَعُل المادَّ  ِممَّ
ْغُط َعلى:  الضَّ

36 ُة ُمْخَتِلَفًة.  ُتْصبُِح المادَّ التََّغيُُّر:
36 ِة بَِلفِّ َأْجزاٍء ِمنْها  َتغيُُّر َشْكِل المادَّ

 

في اِتِّجاهاٍت ُمْخَتِلَفٍة.
اللَّي:

36 ِة بَِسْحِب َطَرَفْيها   َتغيُُّر َشْكِل المادَّ
َة  ا َيْجَعُل المادَّ في اتِّجاَهْيِن ُمْخَتِلَفْيِن؛ ِممَّ

 . ا كاَنْت َعليِهِ َأطوَل َأْو َأْوَسَع ِممَّ

التََّمُدُد: 

45 ُه َسَيْحُدُث. َأْن َتْذُكَر ما َتْعَتِقُد أنَّ ُع: التََّوقُّ
43 ْلَبِة. اْلماُء ِعنَْدما َيكوُن في اْلحاَلِة الصُّ اْلجليُد:
21 اْلَجليُد الَّذي َيَتساَقُط َعلى َشْكِل َرقاِئَق َبْيضاَء َوَليِّنٍَة. الثَّْلُج: 
26 ٌن ِمْن  ا َيْصُدُر ِمَن اْلَبراكيِن، َوُمَكوَّ َصْخٌر ُصْلٌب ِجدًّ

َأْجزاٍء َصغيَرٍة ِمْن َألواٍن ُمْخَتِلَفٍة، َوُيْسَتْخَدُم في 
َأْغراِض اْلبِناِء.

اْلجرانيُت:

26 َصْخٌر َرماِديٌّ ُيْمِكُن َأْن َيْحَتِوَي َعَلى َأحافيَر، 
َوُيْسَتْخَدُم في َأْغراِض اْلبِناِء.

: اْلَحَجُر اْلجيريُّ

26 ٌن ِمْن ِرماٍل  ، َأْو ُبْرُتقالِيٌّ ُمَكوَّ َصْخٌر َأْحَمُر، َأْو ُبنِّيٌّ
صاَرْت ُصْلبًة َوُمَتماِسَكًة، َوُيْسَتْخَدُم في َأْغراِض 

اْلبِناِء.

: ْمليُّ اْلَحَجُر الرَّ

17 َحيواناٌت َصغيرٌة ِمْثُل النَّْمِل، َوالَعناِكِب، واْلَخنافِِس، 
باِب.  َوالَفراِش، َوالنَّْحِل، والذُّ

اْلَحَشراُت: 

31 خوِر. ِقَطٌع َصغيرٌة ِمَن الصُّ اْلَحصى:
21 حاُل الطَّْقِس َأِو اْلِجْسِم حيَن ال َيكوُن باِرًدا وال ساِخنًا. افُِئ : الدَّ
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20 َمَدى ُسخوَنِة َشيٍء َأْو ُبروَدتِِه. َدَرَجُة اْلَحراَرِة:
28 َصْخٌر ُصْلٌب، َوَأبيُض، َوناِعٌم، َوُيْسَتْخَدُم في ِصناَعِة 

َبالِط األَْرِضيَّاِت.
خاُم: الرُّ

31 نٌة ِمْن َأْجزاٍء َصغيرٍة  ٌة ُبنِّيٌة َغيُر ُمَتماِسَكٍة، َوُمَكوَّ مادَّ
خوِر. ا ِمَن الصُّ ِجدًّ

ماُل: الرِّ

31 ماِل. ٌن ِمَن الرِّ ماِل، َأْو ُمْعَظُمها ُمَكوَّ ُمَغطَّاٌة بِالرِّ ْمِليَُّة: الرَّ

21 َحَرَكُة اْلَهواِء. ياُح: الرِّ
43 حاَلُة اْلِجْسِم ِعنَْد َدَرَجِة َحرارٍة ُمْرَتِفَعٍة. اِخُن:  السَّ
43 ٌة ُيْمِكنُها َأْن َتنْساَب َأْو ُتْسَكَب، َفَعَلى َسبيِل  مادَّ

اْلِمثاِل: اْلماُء ساِئٌل.  
اِئُل: السَّ

17 ُاْكُتْب، َأْو ُاْرُسْم، َأِو اْلَتِقْط صوَرًة لَِشيٍء َرَأْيَته َأْو 
شاَهْدَتُه َيْحُدُث.

ْل: َسجِّ

36 َعٌة،  ِة، َعَلى َسبيِل اْلِمثاِل: ُمَربَّ اإِلطاُر الخاِرجيُّ لِْلمادَّ
َبٌة، ُمنَْحنَِيٌة. ُمَكعَّ

ْكُل: الشَّ

28 ا، َأْو  َصْخٌر ُصْلٌب، َوغالًِبا ما َيُكوُن َأْزَرَق، َأْو َرماِديًّ
َبنَْفَسِجيًّا، َوَينَْكِسُر بُِسهوَلٍة إِلى ِقَطٍع ُمَسطََّحٍة َوَرقيَقٍة، 

َوُيقطَُّع الْستِْخداِمِه في ِصناَعِة َبالِط األَْسُقِف.

اإِلْردواُز:

26 َأْجزاٌء ُصْلبٌة ِمْن َسْطِح األَْرِض. ُخوُر: الصُّ
43 ٌة َتْحَتِفُظ بَِشْكِلها َوال َتنْساُب. مادَّ ْلَبُة: الصُّ
43 اِئَلِة. ْلَبِة إِلى اْلحاَلِة السَّ التَّغيُُّر ِمَن الحاَلِة الصُّ ْهُر/االْنِصهاُر: الصَّ
32 َتْأتِي ِمَن الطَّبيَعِة َوَلْيَس ِمْن ُصنِْع اإِلْنساِن. َطبيعيٌَّة:
20 روُق، َوَدَرَجُة الَحراَرِة، واألَْمطاُر،  ياُح، َوالشُّ الرِّ

والثَّْلُج، وما إِلى َذلَِك.
الطَّْقُس: 
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31 َنْوٌع َلِزٌج َوَثقيٌل ِمْن َأَْنواِع التُّرَبِة. الطِّيُن:
23 َطْقٌس َيتَِّسُم بُِهبوِب رياٍح َشديَدٍة، َوالَكثيِر ِمَن 

ُحِب َواألَْمطاِر، َوُيصاِحُبُه َأْحياًنا َبْرٌق َوَرْعٌد. السُّ
اْلعاِصَفُة:

21 ماِء. حاَلُة الطَّْقِس ِعنَْد وجوِد ُسُحٍب في السَّ غاِئٌم:

22 ا، َفَعَلى َسبيِل اْلِمثاِل: اْلَبْرُد  َشديٌد َأْو قاِرٌس ِجدًّ
القاِرُس؛ َتْعنِي َشديَد اْلُبروَدِة.

القاِسي:

17 َمِن. يَِّة َأَحِد األَْشياِء كالطُّوِل َأِوالزَّ َتْحديُد َكمِّ اْلقياُس:
28

22

اعاِت  َصْخٌر ُصْلٌب والِمٌع، َوُيْسَتْخَدُم في ِصناَعِة السَّ
اديو. َوَأْجِهَزِة الرَّ

َسَتُكوُن  َكْيَف  ُيَخبُِّرَنا  الَّذي  اْلُمْخَتصُّ  ْخُص  الشَّ ُهَو 
َحاَلُة الطَّْقِس

الُكوارتز:

ُمَراِقُب الطَّْقِس:

27 خوُر ِمَن األَْرِض. َمكاٌن ُتنَْتَزُع فيِه الصَّ اْلَمْحَجُر:
40 ليِّ  ُد بُِسهوَلٍة، َوُيْمِكنُها اِْستِعاَدُة َشْكِلها األَوَّ ٌة َتَتَمدَّ مادَّ

الَّذي كانْت َعلْيِه.
َمِرنٌة:

21 ْمُس ساطَِعًة َطْقٌس ُمْشِرٌق، َوُهَو ما َيْحَدُث حيَن َتُكوُن الشَّ ُمْشِمٌس:
21 . ا َوَجليديٌّ باِرٌد ِجدًّ قيِع: اْلَمْكُسوُّ بِالصَّ
18 تي َتنُْتُج ِمَن االْستِحماِم، َواْلوُضوِء،  ْرِف الَّ ِمياُه الصَّ

االِت اْلَمالبِس، َوَأحواِض اْلَمطابِخ واْلَمراحيِض وغسَّ
ِمياُه اْلَمجاِري:

18 َنْعَتنِي بَِشيٍء. َنْحِمي: 
18 تِي َرَماها النَّاُس، َوِهَي  اْلَموادُّ َغْيُر اْلَمْرغوِب فيَها الَّ

تي ُتوَجُد فيها َقِذَرًة. َتْجَعُل األَماِكَن الَّ
النُّفاياُت:

21 ُمماثٌِل َتماًما لَِشيٍء آَخَر َوَغْيُر ُمْخَتِلٍف َعنُْه. َنْفُسُه/َنْفُسها:
45 ُأ ِمْن َأَحِد  ْلُب ُجْزًءا ال َيَتَجزَّ حيَن ُيْصبُِح اْلِجْسُم الصُّ

واِئِل، َعلى َسبيِل اْلِمثاِل، َيذوُب اْلِمْلُح في اْلماِء. السَّ
َيذوُب:
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شكر وتقدير

يتوجه المؤلفون والناشرون بالشكر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم 
بذله، وذكر كل  تم  لكل جهد  تقديرهم  اإلعراب عن  فى  رغبتهم  وبالرغم من  مراجعهم،  أو 
مصدر تم استخدامه  إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميًعا، وفي حال 

إغفالهم ألي مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب. 
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