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مت أنشطتها لتحقيق تعّلم  ترتكز الحقيبة التعليمّية على تعّلم المفاهيم بالعمل والربط بالحياة، فصمِّ
الّتعلُّم،  في  ماهًرا  فيها  الطالب  يكون  للتعّلم،  ممتعة  فاعلة  بيئة  وخلق  التفكير،  على  وتدريبه  الطالب 
ربط  خالل  من  معنًى  ذا  تعّلًما  الطالب  يتلقاه  الذي  الّتعلُّم  الحقيبة  هذه  تجعل  كما  اإلنتاج،  في  ونشًطا 
المعرفة العلمية بالعلوم األخرى وفق منحى STEM التكاملي. إذ تربط تعّلم مفاهيم فيزيائّية تتعّلق 
بالصوت والضوء بالتقنية والهندسة والرياضّيات، وتكسب الطالب مهارات رياضّية؛ مثل القياس، ومعالجة 
من  األساسّية  العلم  مهارات  ممارسة  وتعّزز  الرياضّية،  المعادالت  واستخدام  البياني،  والتمثيل  البيانات 

مالحظة وتحليل واستنتاج.

القياسات،  بإجراء  الطالب فيها  تجارب علمّية، يقوم  المفاهيم األساسّية من خالل  الحقيبة شرح  اعتمدت   
بسيطة  أدوات  استخدام  على  التجارب  هذه  وتعتمد  المفهوم،  إلى  للتوّصل  وتحليلها  البيانات  وتدوين 

الستكشاف مفاهيم خصائص الصوت وسلوك الضوء، وربط هذه المفاهيم بالحياة العملّية.

تتضّمن أنشطة الحقيبة السّتة خطوات عمل مفّصلة مدّعمة بالصور والرسومات التوضيحّية؛ لتسهيل تنفيذ 
هذه األنشطة وتصّور النتيجة بما يحّقق أهداف منحى )STEM(. ففي مجال دمج التقنية، استخدمت أدوات 
تدوين  الرياضّيات  أدواتها، وفي مجال  إنتاج تصاميم بسيطة في  الهندسة فكان  أما في مجال  متنّوعة، 
النتائج في جداول؛ لتسهيل استقرائها، والتوّصل إلى قرارات مهّمة في تنفيذ التصاميم ثّم اتِّخاذ القرارات 

من أجل التعديل على التصميم.

أنشطة عملّية متعّلقة بمفاهيم الصوت والضوء مبنّية وفق المنحى التكاملي لتدريس العلوم.

صور ورسومات وتمثيالت مختلفة.

الرياضّياتالمجاالت الهندسةالتقنية

مة المقدِّ

محتويات الحقيبة: 

العلوم
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ع بعد تنفيذ الحقيبة أن يكون الطالب قادًرا على أن: يُتوقَّ

ــكالت  ــة مش ــي دراس ــوت ف ــوء والص ــة بالض ــم المرتبط ــف المفاهي يوظِّ
ــا. وتحليله

يُجري عملّيات بحث واستقصاء بمهارة.

يقّدر أهّمية العمل الجماعي والتعاون لتحقيق األهداف.

ــف التفكيــر الناقــد، والتفكيــر اإلبداعــي فــي المواقــف المتعّلقــة  يوظِّ
بحــّل المشــكالت.

1
2
3
4

 األهداف
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التذبذب: •

موجة صوتّية: •

الوسط: •

الفراغ: •

االمتصاص: •

االنعكاس: •

الصدى: •

التردد: •

حّدة الصوت: •

الكهرومغناطيسّية: •

 طول الموجة: •

أجسام معتمة: •

أجسام شّفافة: •

أجسام شبه شّفافة: •

الخيال: •

انعكاس الضوء: •

انكسار الضوء: •

الطيف المرئي: •

المنشور: •

اهتزاز وتر مشدود إلى أعلى وإلى أسفل.

سلسلة من التضاغطات والتخلخال ت التي تنتقل في وسط ما.          

ماّدة ينتقل الصوت خاللها.

الفضاء الذي ال يحتوي على ماّدة.

عملّية نقل الطاقة إلى سطح ما، عند اختفاء موجة فيه.

ارتداد موجات الصوت عند اصطدامها بسطح مستٍو صلب.

تكرار سماع الصوت بسبب انعكاس الموجات الصوتّية عن سطح ما.          

عدد مرَّات اهتزاز جسم ما خالل ثانية.

صفة للصوت تحّدد ما إذا كان الصوت رفيًعا أو غليًظا.

تداخل طاقة قوى كّل من الكهرباء والمغناطيسّية.

تين متتاليتين للموجة.  المسافة بين قمَّ

أجسام تحجب الضوء، وتمنع مروره خاللها.

مواّد تسمح بنفاذ معظم األشّعة الضوئّية عبرها. 

أجسام تسمح بنفاذ جزء من الضوء وتحجب الجزء اآلخر.

صورة لمصدر الضوء، وسببه انعكاس الضوء عن مرآة، أو انكساره في عدسة.

ارتداد الضوء عن السطوح.

تغيُّر مسار الضوء عند انتقاِله بين وسطين شّفافين مختلفين.

حزمة األلوان السبعة الموجودة في قوس المطر.

قطعة مقصوصة من زجاج، لها وجهان متعاكسان في صورة مثلث.

المفاهيم والمصطلحات
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أنشطة الحقيبة
النشاط الرئيس األّول:

زمن تنفيذ النشاط 90 دقيقة

الصوت 
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ليلي  مخلوق  )الــخــّفــاش(  الــوطــواط 
الرغم  وعلى  لياًل،  وينشط  نهاًرا  ينام 
يحّدد  فــإنّــه  ــة،  ــرؤي ال ضعيف  أنــه  مــن 
الموجات  طريق  عن  بسهولة  اتّجاهه 
ا  حــاّدً صوًتا  الوطواط  يصدر  الصوتّية. 
التي  بالحواجز   تصطدم  معين،  بترّدد 
الصوتّية  الموجات  في طريقه، فترتّد 
بُعد  يحّدد  أن  يستطيع  ومنها  إليه، 
الموجات،  عنه  ارتــّدت  الــذي  الجسم 

أيًضا   الطريقة  هذه  فتستخدم  والدالفين  الحيتان  ا  وأمَّ به.  االصطدام  فيتجنب 
في تحديد موقعها، وفي الحصول على غذائها. 

ع بعد تنفيذ النشاط أن يكون الطالب قادًرا على أن: يُتوقَّ
الموجـات  • بطبيعـة  وبربطهـا  الطولّيـة،  الموجـات  مفاهيـم  إلـى  يتوّصـل 

الصوتّيـة.
يصّمم نموذًجا يصف الموجة الطولّية، وترّدد الموجة.  •

التهيئة

أهداف النشاط

 الصوتالنشاط األّول

ترتبـط  حيـث  الحيـاة،  جوانـب  فـي  الصوتّيـة  الموجـات  تدخـل 
بتطبيقـات  وترتبـط  اإلنسـان،  عنـد  السـمع  بحاّسـة  مباشـرة 
ا فـي الحيـاة. كمـا أّن أنظمـة اإلحسـاس عنـد بعـض  كثيـرة جـّدً

الصـوت. بموجـات  مرتبطـة  بمفاهيـم  ترتبـط  الحيوانـات، 
التفكيـر وفـق المنحى الهندسـي مرتبط بخصائـص الموجات 
الصوتّيـة، وتصنيفهـا وفـق تدريج محّدد، وهـذا التفكير مرتبط 
التصميـم،  وابتـكار  الحيـاة  فـي  لمشـكالت  حلـول  بإيجـاد 

وتجريبـه والتعديـل عليـه ليصبـح أكثـر فاعلّيـة.
توظيـف مهـارات القيـاس، والحصول علـى بيانـات، وتنظيمها 

فـي جـداول، ثـّم اسـتقراؤها، والتوّصـل منها إلـى قرارات.
اسـتخدام التقنيـة التـي تتمّثـل فـي تطبيقـات أجهـزة ذكّيـة، 
تدريـس  التكاملـي فـي  المنحـى  تخـدم  أدوات  أو مـن خـالل 

العلـوم.

العالقات التكاملّية في النشاط مع العلوم األخرى:
العلوم:

Science

الهندسة: 
Engineering

التقنية:
Technology

الرياضّيات:
Mathematics
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يهتـّم الفّنيـون فـي مجـاالت مختلفـة بضبـط موجات الصوت وفـق ترّدد معّين في سـياق محّدد مثـل الراديو، 
والصـوت فـي المهرجانات واإلذاعة المدرسـّية وغيرها.

ينتج الصوت عن اهتزاز األجسام. •
تختلف أصوات األشياء حولنا باختالف مصدر الصوت. •
نستخدم درجة الصوت وشدته لمقارنة األصوات بعضها ببعض. •

نموذج الموجة الطولّية. •

•  ،)Sound – Frequency & Amplitude  أداة أداة الصوت- التردد والسعة(

النشاط األّول  الصوت

مجاالت تطبيق الموضوع في الحياة 

التعلُّم القبلي والتعلُّم الرأسي

النماذج والتصميم 

كاميراماصات بالستيكّية مسطرةنابض

المواّد واألدوات الالزمة: 

الطول الموجي. •
يرتبط ترّدد الموجات الصوتّية بخاّصية حّدة الصوت. •

 القوانين والمبادئ التكاملّية في النشاط:
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إجراءات تنفيذ النشاط: 

مة للنشاط: •  رتّب الخطوات اآلتية لتوّضح كيفّية تكّون الصوت وانتقاله كمقدِّ
)-----(  تسّمى سلسلة التضاغطات والتخلخالت المنتقلة خالل الماّدة موجة صوتّية.- 
)-----(  ينتقل االهتزاز إلى جزيئات الماّدة المحيطة )الهواء(.- 
)-----(  عندما يُصدر جسم ما صوًتا، فإنّه يهتّز إلى األمام وإلى الخلف.- 
)-----(  تتكّون في الهواء مناطق تتقارب فيها الجزيئات تسّمى تضاغطات، ومناطق تتباعد  فيها - 

                   الجزيئات تسّمى تخلخالت. 
ه واضغطه، هل يمكنك أن تولّد فيه موجات طولّية تشبه موجات الصوت؟  • خذ نابًضا فلّزيًّا، ثّم ُشدَّ
اجلـس علـى األرض، وأمسـك بطـرف النابـض، واطلـب من زميلك أن يجلـس مقابلك، ويمسـك بالطرف الثاني  •

للنابض.
ادفع النابض بحيث تحّرك يدك باتّجاه مواٍز للنابض. حاول تحريك يدك بانتظام.  •
راقب حلقات النابض، ماذا تالحظ؟ •

تسّمى الموجات التي حصلت عليها موجات طولّية. تأّمل الشكل )1(، ثّم أجب عما يأتي:  •
مـاذا تسـّمى المنطقـة التـي تتقـارب فيهـا حلقـات النابـض؟ وماذا تسـّمى المنطقـة التـي تتباعد فيها - 

الحلقات؟  
 ماذا يمّثل الطول الموجي؟- 
قس الطول الموجي مستخدًما المسطرة. - 

تخلخل          |           تضاغط

الطول الموجي

 الصوت

نابض

الشكل )1(

النشاط األّول
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استخدم األدوات اآلتية لتشكل نموذًجا لموجات طولّية.  •

ات البالستيكّية لتحصل على الجزء القابل للضغط.  • قّص الماصَّ

فـي • كمـا  طولّيـة  لموجـة  نموذًجـا  ل  وشـكِّ لديـك،  التـي  األدوات   رّكـب 
الشكل )3(.

رّكـب نموذًجـا ثانًيـا، وشـّكل نموذًجـا لموجـة طولّيـة تكـون فيها المسـافات  •
بيـن التضاغطـات والتخلخـالت أقـّل، كمـا فـي الشـكل )4(.

 الصوت

الشكل )2(

الشكل )3(

الشكل )4(

ترّدد الموجات

النشاط األّول
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تفسير وتحليل

تأّمل النموذجين اللذين شّكلتهما، وأجب عن األسئلة اآلتية:  •
في أّي النموذجين ترى عدًدا أكبر من التضاغطات والتخلخالت؟ . 1
في أّي النموذجين تكون التضاغطات والتخلخالت متقاربة أكثر؟ . 2
عندمـا تكـون التضاغطـات والتخلخـالت أكثـر تقارًبـا، يكـون تـرّدد الموجـات . 3

أكبـر. برأيـك، أّي النموذجيـن يمّثـل موجـات ذات تـرّدد أكبـر؟

األذن البشـريّة ال تسـتطيع سـماع التـرددات كّلهـا. ابحـث فـي اإلنترنـت عـن 
إجابـة األسـئلة اآلتيـة: 

ما أكبر ترّدد تستطيع األذن سماعه؟ •
ما أقل ترّدد تستطيع األذن سماعه؟ •
ماذا تسّمى الموجات الصوتّية التي ال تسمعها األذن؟  •

 الصوت

تنبؤ

حدود سمع االنسان

النشاط األّول
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نشاط
تطبيقي 
تكاملي

تحديـد  السـمع فقـط فـي  االعتمـاد علـى حاّسـة  زمالئـك  تختبـر مـع  سـوف 
األشـياء.  أماكـن 

اتفـق مـع زمالئـك قبل البـدء باالختبار، على اختيار األشـياء التي سـتقومون  •
بإسـقاطها؛ ولتكـن أجسـاًما مناسـبة؛ مثل: قلـم، وكتاب، وكـرة مطاطّية، ... 

)ال تسـتخدم أجسـاًما قابلة للكسـر، أو أجسـاًما ثقيلة(.

ا فـي منتصـف الغرفة ليجلس عليه الشـخص الذي سـيتم اختبار  • ضـع كرسـّيً
اعتمـاده على حاّسـة السـمع. وقـف أنت وزمالؤك حول الكرسـي.

اطلـب إلـى زميلـك الجالـس على الكرسـي أن يرتدي »نظـارة مبّطنة بقطعة  •
قمـاش«؛ لتغطيـة عينيـه، وتأّكد أنّه ال يسـتطيع الرؤية.

قـف مثـاًل علـى يميـن الكرسـي، وأسـقط »القلـم«، واطلـب إلـى الشـخص  •
الجالـس علـى الكرسـي أن يتوّقـع مـا الجسـم الـذي أسـقطته؟ وأن يشـير 

بيـده إلـى مـكان سـقوطه. 

اسـتخدم أجسـاًما مختلفـة، وقـف فـي أماكـن مختلفـة، واطلـب فـي كّل  •
 مـرة إلـى زميلـك أن يتوّقـع مـا الجسـم الـذي أسـقطته، ومـكان سـقوطه

»على يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه«.

المواّد واألدوات الاّلزمة:

إجراءات تنفيذ النشاط: 

نظارةقطعة قماش 

 الصوت

حاسة السمع

النشاط األّول
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ناقـش زمـالءك فـي النتائـج التـي حصلتـم عليهـا؛ هـل تمّكنتـم مـن تحديـد  •
األشـياء بسـهولة؟  أماكـن 

اكتـب مقـااًل علمًيّـا تتحـدث فيـه عـن  تعّلـم األشـخاص الذيـن يفقـدون حاّسـة  •
البصـر االعتمـاد علـى حاّسـة السـمع لتحديد مواقع األجسـام. ولمسـاعدتك 

علـى كتابـة المقـال اتّبـع الخطـوات اآلتية: 
اختر عنواًنا مناسًبا للمقال.- 
قّسم المقال إلى أربع فقرات:- 

رقم المحاولة

يمينقلم1

2

مكان سقوط الجسم الساقط
الجسم

توّقع مكان 
سقوط الجسم

هل التوّقع 
صحيح؟

توّقع أن الجسم 
--- نشاط

تطبيقي 
تكاملي

 الصوت

تبـادل األدوار مـع زمالئـك، وأِعـدَّ جـدواًل يتضّمـن اسـم الشـخص الـذي أجـرى  •
االختبـار، وسـّجل النتائـج التي حصلتم عليها في جـدول يتضّمن المعلومات 

اآلتية: 

االسم: -------------------

النشاط األّول
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المقدمة: تعريف القارئ – باختصار - بالموضوع الذي ستطرحه. •
الفقـرة األولى: فقرة تشـرح المبـدأ العلمي لظاهرة انعكاس الموجات.  •

وعـادة فـي المقـاالت العلمّيـة يـدرج الكاتـب مخطًطـا أو شـكاًل لتوضيـح 
الفكرة.               

 يمكنـك االسـتعانة بالشـكل اآلتي، ويمكنك البحث فـي اإلنترنت، وإدراج  •
شـكل مناسـب. وتذكـر أن تكتـب على الشـكل عبـارات توّضح داللـة الرموز 

الـواردة فيه.

ـا مـن  • الفقـرة الثانيـة: فقـرة تشـرح فيهـا كيـف يمكـن االسـتفادة عملّيً
موجـات الصـوت فـي مسـاعدة فاقـدي البصـر. اجمـع أكبـر قـدر ممكـن 
مـن المعلومـات قبـل الكتابـة؛ وابحـث في اإلنترنـت عن التقنيـات الحديثة 
تجـارب  عـن  وابحـث  »المكفوفيـن«،  لمسـاعدة  العلمـاء  طّورهـا  التـي 
عظيمـة،  إنجـازات  تحقيـق  مـن  تمّكنـوا  مكفوفيـن  ألشـخاص  وقصـص 

وتحـّدث مـع أشـخاص مـن فاقـدي البصـر فـي المجتمـع.... 
الخاتمـة: اكتـب باختصـار رأيـك أو توّقعاتك أو أمنياتك للمسـتقبل في ما  •

يتعّلـق بالموضـوع الذي تناولتـه في مقالك.

نشاط
تطبيقي 
تكاملي

النشاط األّول الصوت
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نشاط
التحّقق من

 التقويم

أكمل المخطط المفاهيمي اآلتي: 

عالي – السونار – تضاغطات – منخفض – األجسام المهتّزة – تخلخالت 
انعكاس الصوت – حّدة الصوت – الهيرتز.

يصدر عن

------------

وحدة قياسه

------------

يعتمد على خاّصية 
للصوت وهي 

------------

يرتبط بصفة للصوت 
وهي: 

-------------

الصوت الغليظ

ترّدد ----------
الصوت الرفيع

ترّدد ----------

الصوت

من خصائص موجات 
الصوت 

الترّدد 

من التطبيقات العملّية 
للصوت

موجات طولّية تنتقل على 
شكل 

------------ ------------

النشاط األّول الصوت
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زمن تنفيذ النشاط 90  دقيقة

صوتي معزول 
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النشاط الثاني

قد يسـمع اإلنسـان أصواًتا مرتفعة جًدا تسـبب الّضجيج والّضوضاء التي تخلق 
توتًرا وقلًقا نفسـًيّا عند سـماعه، وقد تؤثر على حاسـة الّسـمع عند الّشـخص، 
لهـا، وفـي كال الحالتيـن ال بـد  وفـي هـذه الحالـة فـإن الّشـخص ال يسـتطيع تحمُّ
مـن ابتـكارات طـرق جديـدة لعـزل الّصـوت فـي الغـرف تجنًبـا لسـماع الضوضـاء، 
فالّصـوت عندمـا يكـون فـي المنزل يدخل عن طريـق النوافذ واألبـواب والجدران، 

وعـن طريـق األرضيات واألسـطح خصوًصا في الشـقق السـكنية.
واألصـوات  الضوضـاء  مـن  للحـد  المهمـة  اإلجـراءات  مـن  الصـوت  عـزل  يُعـدُّ 
والمدرجـات  المسـارح  ـم  تُصمَّ والعمـران  الهندسـة  مجـال  ففـي  المزعجـة؛ 
بحيـث يراعـى فيهـا عـزل الصـوت لمنع تداخـل األصـوات، والقدرة علـى تمييزها، 
م )سـتوديو( معزول للتسـجيل  وكذلـك فـي مجـال إنتاج المـواد الصوتية يُصمَّ

لضمـان وضـوح الصـوت.

يطّبق عملّيات العلم في تفسير خصائص موجات الصوت، وتحليلها. •

يصّمم نموذًجا يدرس فيه العزل الصوتي. •

يبتكـر أفـكاًرا ناجحـة، ويبدعهـا فـي مجـال عـزل الصوت اسـتناًدا إلـى التجربة  •
العلمّية.

ع من الطالب بعد تنفيذ النشاط أن يكون قادًرا على أن:  يُتوقَّ

التهيئة

اتبـاع المنهجيـة العلمّيـة فـي حـّل مشـكلة الضوضاء في 
أثنـاء الحصـص، وتوظيف مهـارات العلم.

توظيف تطبيقات وبرامج تقنية 
 sound proof STC Analyzer ،sound recording

 ،Tone Generator ،Decibel x:dB ,dBA
.NoiseMeter

مشـكلة  حـّل  فـي  واسـتخدامه  لغرفـة،  نمـوذج  تصميـم 
الضوضـاء، والتوّصـل إلـى قـرار بأفضـل مـاّدة تسـتخدم في 

العـزل الصوتـي.

وتمثيـل  ورسـم  بالمسـطرة،  واألطـوال  األبعـاد  قيـاس 
وتحليلهـا. بيانًيّـا  البيانـات 

التقنية:
Technology

العلوم :
Science

العالقات التكاملّية في النشاط مع العلوم األخرى:

الهندسة: 
Engineering

الرياضّيات: 
Mathematic

أهداف النشاط

 صوتي معزول
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النشاط الثاني

تنفيذ تجارب علمية عملية لعزل الصوت.  •

تصميـم النمـاذج اآلتيـة: صوتـي معـزول، أريـد تسـجيل صوتـي، ال تزعجونـي، صنـدوق اختبـار المـواد العـازل  •
للصوت.             

النماذج والتصميم 

المواّد واألدوات الالزمة: 

طبيعة الموجات الصوتّية. •
امتصاص الصوت.  •
انعكاس الصوت عن األجسام . •
استخدام أجهزة الحاسوب والتقنيات لدراسة عزل الصوت. •

القوانين والمبادئ التكاملّية في النشاط: 

الصوت شكل من أشكال الطاقة. •
ينشأ الصوت من اهتزاز دقائق الوسط أو ذرات المواد واألجسام. •

التعلُّم القبلي والتعلُّم الرأسي:

مقّصصندوق أحذية

مسطرة

الصق سائل

قلم

قطعة كرتون

mp3 جهاز
)مشغل صوت( 

كرتون بيض 12 بيضة  
فارغ

 صوتي معزول
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إجراءات تنفيذ النشاط:  

ستنّفذ النشاط مع زمالئك ضمن مجموعات ثالثّية، فتعاون معهم لتنفيذ الخطوات اآلتية: 
ل الصوت بوضعه وتشغيله داخل الصندوق، وإغالق الصندوق. • اختبر مشغِّ
الصوتـي،  • المشـغل  صـوت  ل  وسـجِّ  ،sound proof STC Analyzer وتطبيـق  التابليـت  جهـاز  ل  شـغِّ

واحفظـه.
قس بُعدين من أبعاد صندوق األحذية )الطول والعرض( باستخدام مسطرة. •
حدد هذين البعدين على قطعة الكرتون، وقصها. •
ها. • م قطعة الكرتون باستخدام القلم والمسطرة إلى مربعات وقصَّ قسِّ
قص كرتون البيض مكان كل بيضة. •
الكرتـون،  • قطعـة  علـى  بيضـة  كرتـون  كل  ألصـق 

فـي كمـا  األحذيـة  صنـدوق  داخـل   وألصقهـا 
الشكل )1(.

البيـض  • كرتونـة  تثبيـت  بعـد  الكرتـون  قطعـة  ألصـق 
عليهـا بشـكل قائـم علـى جانبـي الصنـدوق كما هو 

فـي الشـكل )1(.
الصنـدوق،  • داخـل  أخـرى  مـرة  الصـوت  ل  مشـغِّ ضـع 

وتطبيـق  التابليـت  باسـتخدام  ل  وسـجِّ وأغلقـه، 
• .sound proof STC Analyzer

ماذا تالحظ: •
ل مالحظاتك: • سجِّ
االستنتاج: •
اقترح مواد أخرى يمكن استخدامها لعزل الصوت: ...................................................... •

مجاالت تطبيق الموضوع في الحياة:

يُسـتخدم عـزل الصـوت فـي الكثيـر من مجـاالت الحيـاة للحد مـن الضوضاء في المنازل والشـقق السـكنية  •
ومدرجـات  والمعـارض  المسـارح  فـي  وكذلـك  والمبانـي،  والمكاتـب  المزدحمـة،  األماكـن  فـي  وخاصـة 

الجامعـات والمعاهـد الكبيـرة.

النشاط الثاني

الشكل )1(

 صوتي معزول
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ابحـث فـي الشـبكة العنكبوتية)اإلنترنـت( عـن كيفّية عزل الصوت باسـتخدام  •
األليـاف الزجاجيـة، واعرضـه علـى زمالئـك مـن خـالل شـرائح عـرض تقديمـي ال 

تزيـد عـن خمسـة متضمنـة صـوًرا واضحة.
صمـم ملصقـات توعويـة عـن أهميـة عـزل الصـوت، لتقليـل أضـرار الضوضـاء،  •

والمحافظـة علـى الخصوصيـة االجتماعيـة فـي المنـازل وخاصـة المجـاورة 
والقريبـة بعضهـا مـن بعـض، ووزِّعـه علـى زمالئـك . ينصـح بزيـارة هـذا الموقع :

مـا المـواد المسـتخدمة لعـزل الصـوت؟ وهـل أي مـادة خشـنة تنفـع لعـزل  •
الصـوت؟ دعـم إجابتـك بأدلـة.

وضح سلوك الموجات الصوتية عند تعرضها للمادة العازلة. •

تنبؤ

النشاط الثاني

تفسير وتحليل

 صوتي معزول
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 صوتي معزولالنشاط الثاني

نشاط
تطبيقي 
تكاملي

تحتاج في هذا النشاط إلى تعاون أفراد أسرتك جميًعا.
زين الصندوق الكرتوني من الخارج . •
ثبت الميكروفون، أو ضعه داخل الصندوق . •
له. • ضع التابليت المزود بمسجل الصوت، وشغِّ
أدخـل رأسـك داخـل الصندوق، واسـتخدم الميكروفون، وجـرِّب القراءة بصوت  •

قـوي وواضح.
أغلق المسجل الصوتي . •
ألصق اإلسفنج الخشن داخل الصندوق بالكامل باستخدام الالصق السائل. •
كرر تسجيل صوتك مرة أخرى باستخدام مسجل الصوت. •
سجل مالحظاتك : •
االستنتاج : •
اقترح مادة يمكن إضافتها لتحسين جودة الصوت: •

أريد تسجيل صوتي، ال تزعجوني 

المواد واألدوات الالزمة:

إجراءات تنفيذ النشاط: 

ميكروفونصندوق كبير من الكرتون

إسفنج لعزل النوافذ

صور الصقة لتزيين 
الصندوق من الخارج

جهاز تابليت مزود 
 sound بتطبيق
  recording

الصق سائل
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صندوق اختبار المواد العازل للصوت 

صندوق كرتون متوسط.

أطباق ورقية 

معجون 

إسفنج 

ورق فوم 

مقّص

ورق جرائد 

مكبِّر صوت

أنبوب

 قش

دان بتطبيقين :  االن مزوَّ جوَّ
 Tone Generator

 Decibel x:dB , dBA
NoiseMeter

الصق سائل صوف 

النشاط الثاني  صوتي معزول

اسـم  اختيـار  بعـد  ثالثّيـة  مجموعـات  ضمـن  زمالئـك  مـع  النشـاط  سـتنّفذ 
اآلتيـة:  الخطـوات  لتنفيـذ  زمالئـك  مـع  فتعـاون  لمجموعتكـم، 

•  Tone تطبيـق  عليـه  جـّوال  بوضـع  الصنـدوق  أفـراد مجموعتـك،  اختبـر مـع 
 Decibel x:dB , dBA تطبيـق  عليـه  آخـر  وجـوال  داخلـه،   Generator

الصـوت. لتسـجيل  الصنـدوق  خـارج   NoiseMeter

إجراءات تنفيذ النشاط: 

نشاط
التحّقق من

 التقويم

المواد واألدوات الالزمة:
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 صوتي معزولالنشاط الثاني

صمـم الصنـدوق ليصبـح عـازاًل للصوت، بلصـق أي من المواد السـابقة داخل  •
الصنـدوق الكرتوني باسـتخدام السـائل الالصق .

 كرر اختبار الصوت في الخطوة االّولى. •
وأسـماء  • )ص(،  المحـور  علـى   )dBA( الديسـبيل  قـراءة  ـا  بيانّيً ارسـم 

)س(. المحـور  علـى  المجموعـات 
غّيـر فـي قـراءة الديسـيبل؛ اطرح القـراءة االّوليـة المأخوذة داخـل الصندوق  •

الفـارغ مـن القـراءة المأخـوذة داخل الصنـدوق المعزول.
مـت أفضل صندوق  • ناقـش زمالءك في أسـباب نجـاح المجموعة التي صمَّ

معـزول، ومـاذا يحتاج تصميم المجموعات األخرى لتحسـينه ليصبح أفضل، 
وناقشـهم أيًضـا فـي قـدرة أي مـادة علـى امتصـاص الصـوت أو عكسـه أو 

نقله. 

نشاط
التحّقق من

 التقويم
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النشاط الرئيس الثالث:

زمن تنفيذ النشاط 90  دقيقة

األصوات من 
مصادر مختلفة          
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فـي  المهتـّز  الجسـم  ينتجهـا  التـي  والتخلخـالت  التضاغطـات  عـدد  يسـّمى 
كّل ثانيـة تـرّدد موجـات الصـوت، وكّلمـا زادت سـرعة اهتـزاز الجسـم زاد تـرّدده. 
الهيرتـز  يسـاوي  حيـث  التـرّدد،  قيـاس  فـي  الهيرتـز  وحـدة  العلمـاء  يسـتخدم 
يقـّل  الصوتّيـة  الموجـات  تـرّدد  يـزداد  ثانيـة، وعندمـا  اهتـزازة واحـدة كّل  الواحـد 
طولهـا الموجـي، وهـو المسـافة بيـن أّي نقطـة علـى موجـة والنقطـة التـي 

التـي تليهـا.  تقابلهـا فـي الموجـة 
»حـّدة الصـوت« خاّصيـة للصـوت تحـّدد فيمـا إذا كان الصـوت رفيًعـا أو غليًظـا، 
وتعتمـد علـى تـرّدد الصـوت، فالصـوت الرفيـع تـرّدده عـاٍل، والصـوت الغليـظ 

تـرّدده منخفـض. 

ع بعد تنفيذ النشاط أن يكون الطالب قادًرا على أن: يُتوقَّ
يمّثل البيانات المتعّلقة بالصوت في صورة موجات. •
يتوّصـل إلـى نتائـج مطلوبة من خالل إجراء العملّيات الحسـابّية على خصائص  •

الموجات الصوتّية.
يقّدر دور العلوم في حّل المشكالت الحياتّية المتعلقة بالصوت. •

التهيئة

توظيف خصائص الصوت في تعّرف األصوات من حولنا.

تطبيـق عالقـة رياضّيـة لحسـاب تـرّدد الموجـات الصوتّية، 
وتنظيـم البيانـات فـي جداول السـتقرائها.

تطبيـق  مثـل  الذكّيـة  األجهـزة  تطبيقـات  اسـتخدام 
)Science Journal(؛ لدراسـة حـّدة الصـوت، وتوظيفهـا 
فـي الحصـول علـى بيانـات تسـاعد علـى اتخـاذ قـرار من 

المشـكلة. حـّل  علـى  المسـاعدة  شـأنه 

التقنية:
Technology

العلوم :
Science

الرياضّيات:
Mathematics

العالقات التكاملّية في النشاط مع العلوم األخرى:

          األصوات من مصادر مختلفةالنشاط الثالث

أهداف النشاط
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النشاط الثالث           األصوات من مصادر مختلفة

تصميم جداول لتنظيم البيانات. •

• .)science journal( وتطبيق ،)Audacity( استخدام برنامج

استخدام أجهزة التابليت. •

النماذج والتصميم 

العملّيات الحسابّية لحساب الترّدد. •

 القوانين والمبادئ التكاملّية في النشاط:

نتعـّرض فـي الحيـاة اليومّيـة لمواقـف ومشـكالت تتطّلـب التفكيـر، ثـّم اتّخـاذ القـرار المناسـب، ونلجـأ أحياًنا  •
إلـى المختصيـن لمسـاعدتنا علـى اتّخـاذ القرار.

 ما رأيك أن تكون اليوم »صاحب قرار«، وتشارك في حّل »مشكلة«؟  •

مجاالت تطبيق الموضوع في الحياة:

مفهوم الصوت، وخصائصه. •

التعلُّم القبلي والتعلُّم الرأسي:

جهاز حاسوب مثّبت عليه 
)Audacity( برنامج

أجهزة التابليت مثّبت ميكروفون
عليها تطبيق 

)science journal(

المواّد واألدوات الالزمة: 
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إجراءات تنفيذ النشاط:

األصوات حولنا

صـل الميكروفـون فـي جهـاز الحاسـوب الخـاّص بـك، وافتـح برنامـج  •
.)Audacity(

واحـدة  • طرقـة  تحـدث  كأن  مفاجـئ  بشـكل  يصـدر  صوًتـا  سـّجل 
مشـابهًة سـتبدو  الميكروفـون:  مـن  بالقـرب  الطاولـة  سـطح   علـى 

للشكل )1(

حـّدد جـزًءا مـن الصـوت المسـّجل، ووّسـعه حتـى تتمّكـن مـن رؤيـة  •
  .)2( الشـكل  الحـظ  الفرديّـة  التذبذبـات 

سـّجل صوًتـا يصدر بشـكل متواصـل كأن تتحدث بصوت هـادئ  بالقرب  •
مـن الميكروفـون في البدايـة بهدوء، ثـّم بصوت أعلى.

ما االختالفات التي تراها بين:  •
األصوات العالية واألصوات الهادئة؟- 
األصوات المفاجئة والمتواصلة؟- 

بيـن  • رؤيتهـا  يمكنـك  التـي  االختالفـات  مـا  سـّجلتها.  التـي   )expand( الصوتّيـة  الموجـات  توسـيع  حـاول 
الصوتّيـة؟ الموجـات  توسـيع  باسـتخدام  األصـوات 

ـــْوت طوال الوقت، واألصوات كّلها التي نسمعها تشترك في أمر واحد، هو أّن كّل صوت من  يحيط بنا الصَّ
هذه األصوات تحدثه اهتزازات جسم ما، فعندما يهتّز الجسم فإنّه يجعل الهواء المحيط به يهتّز، فتنتشر 
الدماغ  إلى  تنتقل  األذن،  إلى  االهتزازات  تدخل  المصدر، وعندما  االتجاهات كّلها مبتعدة عن  االهتزازات في 

الذي يترجمها إلى أصوات. 

تعتمد إذاعات الراديو على الصوت فقط للتواصل، وتبذل جهًدا للتأثير في اإلحساس »بما يحدث وأين«.

مجاالت تطبيق الموضوع في الحياة:

          األصوات من مصادر مختلفةالنشاط الثالث

الشكل )1(

الشكل )2(
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الـذي  • الصـوت  وسـّجل  الميكروفـون،  مـن  بالقـرب  رنّانـة  شـوكة  اضـرب 
تصـدره.

اضرب شوكة رنّانة أخرى مختلفة الترّدد، وسّجل الصوت الذي تصدره. •
برنامـج  • مـن   )expand( الصوتّيـة  الموجـات  توسـيع  ميـزة  اسـتخدم 

بـَم   .)3( الشـكل  الحـظ  الموجـة  رسـم  تفاصيـل  لرؤيـة  )Audacity(؛ 
مـن  الصـادرة  الموجـات  رسـم  اختلـف 

؟  كتين لشـو ا
كيـف يختلـف رسـم الموجـات الصادرة  •

رسـمها  عـن  الرنّانـة  الشـوكات  مـن 
فـي  الطاولـة  سـطح  علـى  للطرقـة 

السـابق؟ النشـاط 
تأكـد مـن ضبـط محور الزمـن بالثواني. )اختـر »تعيين تنسـيق التحديد« في  •

قائمـة »العرض«، واختـر »ثانية« من القائمة المنسـدلة(.
احسب زمن التذبذبات العشر لكّل شوكة رنّانة. •
احسب متوّسط زمن التذبذب الواحد )الزمن الدوري( لكّل شوكة رنّانة. •
قـارن  • ثـّم  رنّانـة،  شـوكة  كّل  تـرّدد  حسـاب  فـي  القيـم  هـذه  اسـتخدم 

التـرّددات التـي حسـبتها بالتـرّددات الموجودة على الشـوكات الرنّانة التي 
اسـتخدمتها.

تنبؤ

النشاط الثالث           األصوات من مصادر مختلفة

الشكل )3(

األصوات الصادرة من شوكة رنانة

المواّد واألدوات الالزمة:

جهاز حاسوب مثّبت عليه 
)Audacity( برنامج

شوكتان رنانتان مختلفتان ميكروفون
في التردد
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كيف تختلف األصوات بعضها عن بعض؟ •
لماذا ال نحصل على الطول الموجي مباشرًة من رسم الموجات؟ •
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الحقيبة التعليمّية لمبحث العلوم | الصوت والضوء
32

نشاط
تطبيقي 
تكاملي

كيف نمّيز بين األصوات؟

تفسير اختالف األصوات

المواّد واألدوات الالزمة: 

أجسام تصدر أصواًتا تطبيق Science Journalجهاز حاسوب أو تابليت
مختلفة )شوكة رنّانة، 

مطاطة، ...(

          األصوات من مصادر مختلفةالنشاط الثالث
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نشاط
تطبيقي 
تكاملي الشكل )4(

المثّبـت  •  Science Journal تطبيـق  افتـح 
التابليـت. جهـاز  علـى 

اختـر مـن القائمة التي تراها في الشـكل )4(  •
.)Pitch( الرمز الخاّص بتسجيل حّدة الصوت

ابـدأ بتسـجيل صوتـك؛ اضغـط علـى الدائـرة  •
فـي  الشاشـة  علـى  تراهـا  التـي  الحمـراء 

التسـجيل.     أوقـف  ثـّم  مثـاًل،  ثـواٍن   10 لمـّدة  وتكّلـم   ،)5( الشـكل 
التـرّدد  • أن  الحـظ  الصـوت،  لتـرّدد  المتوّسـطة  القيمـة  التطبيـق  لـك  سـيعرض 

الهيرتـز. بوحـدة  يُقـاس 
حـّدة  • لتسـجيل  اسـتمع 

. ت لصـو ا
بتسـجيل  • النشـاط  كـّرر 

والحـظ  مختلفـة،  أصـوات 
فـي كّل مـرة تـرّدد الصوت.                               

أِعدَّ قائمة تتضّمن الصوت وترّدده، وحّدته.  •

إجراءات تنفيذ النشاط: 

 الشكل )5(

 مصدر الصوت 

الكالم 

مطاطة مهتّزة

موسيقى السالم 
الملكي

حدة الصوتصفة الصوت)حاد/ غليظ( الترّدد )هيرتز(

النشاط الثالث           األصوات من مصادر مختلفة
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          األصوات من مصادر مختلفةالنشاط الثالث

نشاط
التحّقق من

 التقويم

والمدرسـة،  • البيـت  فـي  تسـمعها  لديـك  مألوفـة  بأصـوات  جـدواًل  أِعـدَّ 
غليظـة. وأصـوات  رفيعـة  أصـوات  إلـى  وصّنفهـا 

فـي -   )A,B,C,D( رمـًزا  عيِّنـة  كل  وأعـط  صوتيـة،  عينـات  أربـع  سـّجل 
أربعـة مواقـع مختلفـة كمـا فـي الجـدول اآلتـي. اعـرض علـى زمالئك 
فـي المجموعـة هذه األصوات، واطلب إليهم بعد سـماعها مطابقة 

عيِّنـة الصـوت مـع الموقـع.

ما مّيزات الصوت التي استخدمتها التخاذ القرار؟ •

الموقع

ساحة المدرسة في 
الفسحة

غرفة الّصّف

منطقة مفتوحة 

غرفة طعام

عّينة الصوت 
)A, B, C, D(
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المرايا المستوية
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 الصـورة التـي تراهـا فـي المـرآة المسـتوية تكـون مطابقـة تماًمـا فـي الطـول 
وصورتـه  الجسـم  فيبـدو  أمامهـا؛  الموضـوع  للشـكل  واالرتفـاع  والعـرض 

الثانـي.  للنصـف  تماًمـا  األّول مطابـق  واحـد؛ نصفـه  وكأنّهمـا شـكل 
التماثـل هـو أحـد موضوعـات علم الرياضّيـات، ويوجد في الطبيعة في أشـكال 
مختلفـة، ويقصـد بـه أن يكـون أحـد نصفي الشـكل أو الجسـم » صـورة« أو مرآة 

للنصـف اآلخر. 

ع بعد تنفيذ النشاط أن يكون الطالب قادًرا على أن: يتوقَّ

ح أّن الضوء ينعكس عندما يسقط على بعض األسطح، منها المرايا. • يوضِّ

يستكشف صفات الخيال المتكّون لجسم ُوضع أمام مرآة مستوية. •

ا. • يربط مفهوم التماثل في الرياضّيات بمفهوم الخيال المقلوب جانبّيً

التهيئة

دراسـة سـلوك االنعـكاس عنـد سـقوط األشـّعة علـى 
العاكسـة. األسـطح 

خيـال  رسـم  لتسـهيل  البيانـي  الرسـم  أوراق  توظيـف 
التماثـل. مفهـوم  المسـتوية  المـرآة  فـي  الجسـم 

تصميم األشكال الهندسية.

الكاميـرا  باسـتخدام  الفوتوغرافـي  التصويـر  توظيـف 
التماثـل. مفهـوم  تدراسـة 

العلوم :
Science

الرياضّيات:
Mathematics

العالقات التكاملّية في النشاط مع العلوم األخرى:

المرايا المستويةالنشاط الرابع

أهداف النشاط

التقنية:
Technology

الهندسة: 
Engineering
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النشاط الرابع المرايا المستوية

تُسـتخدم المرايـا المسـتوية فـي كثيـر مـن التطبيقـات الحياتّيـة، فالمرايـا منتشـرة فـي المنـازل والمحـاّل 
التجاريـة وغيرهـا مـن األماكـن، باإلضافـة إلـى اسـتخدامها فـي السـّيارات، وفـي هـذا النشـاط سـتربط بيـن 

مفهـوم االنعـكاس ومفهـوم التماثـل فـي الرياضّيـات.

مجاالت تطبيق الموضوع في الحياة:

استخدام االنعكاس عن المرايا في تصميم األحاجي التي تنّشط عمل الدماغ في التفكير.  •

تصميم نماذج أشكال هندسّية من خالل االنعكاس. •

النماذج والتصميم 

قانون االنعكاس األّول.  •
قانون االنعكاس الثاني. •

 القوانين والمبادئ التكاملّية في النشاط:

3 مغانط على شكل مرآة
مثّلث

ورق مربّعات
)للرسم البياني(

المواّد واألدوات الالزمة: 

TP51.indd   37 10/22/2019   10:30:41 AM



الحقيبة التعليمّية لمبحث العلوم | الصوت والضوء
38

إجراءات تنفيذ النشاط:

ا )يمكنك أن تضع خلفها مجموعة من الكتب(. • ثّبت المرآة رأسّيً

ضـع المثّلثـات بعضهـا جانـب بعـض لتتجـاذب، ثـّم ضعهـا أمـام حاّفـة  •
المرآة.

الحـظ • تراهـا  التـي  الصـورة  خصائـص  وصـف  المـرآة،  فـي   انظـر 
الشكل )1(.

الشكل )1(

المرايا المستويةالنشاط الرابع
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تنبؤ

تأّمـل الشـكل )2( اآلتـي، وتوّقـع كيـف سـتبدو صورة الشـكل فـي المرآة  •
المستوية؟

ارسم توّقعك...............................- 
ضع المرآة على الخط المنقط؛ ماذا تالحظ؟ •

اسـتخدم ورق المربّعـات فـي الشـكل )3(، وعّبر عن النتيجـة التي توّصلت  •
إليها برسـم مناسـب يوّضح التماثل بين نصفي الشـكل. 

خصائص الصورة في المرآة المستوية

المواّد واألدوات الالزمة: 

إجراءات تنفيذ النشاط: 

مرآة مستوية

الشكل )2(

الشكل )3(

)حاّفة المرآة(

النشاط الرابع المرايا المستوية
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ارسم على الكرتون أشكااًل لألحرف اآلتية:  •
    

 

ضـع الشـكل )4( أمـام المـرآة مسـتوية علـى بُعـد مناسـب، والحـظ الصـورة  •
المتكّونـة فـي المرآة.

أبعـد الشـكل عـن المـرآة، والحـظ مـا يحـدث لصورته، هـل ابتعدت عـن المرآة؟  •
قـّرب الشـكل مـن المـرآة، ماذا حـدث للصورة؟ 

خصائص الصورة في المرآة المستوية

المواّد واألدوات الالزمة: 

إجراءات تنفيذ النشاط: 

مسطرةقلم رصاصورق مربّعات

كرتون

المرايا المستويةالنشاط الرابع

مرآة مستوية

الشكل )4( الشكل )5(
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ارسم »انعكاًسا« للنقاط المشار إليها باألرقام )1، 2، 3(.  •
صـل بيـن النقـاط التـي رسـمتها بخطـوط؛ لتحصـل علـى شـكل »الصـورة«  •

التـي سـتراها فـي المرآة.
ضـع المـرآة عنـد محـور االنعـكاس، وانظـر فـي المـرآة، وقارن ما تـراه في  •

المـرآة بالشـكل الذي رسـمته، وسـّجل مالحظاتك. 
الصـورة  • خصائـص  اذكـر  عليهـا،  حصلـت  التـي  النتائـج  علـى  معتمـًدا 

المسـتوية.  المـرآة  فـي  المتكّونـة 

ضـع الشـكل )5( أمـام المرآة على بُعد مناسـب، والحظ الصـورة المتكّونة  •
المرآة. في 

تأمـل الشـكل )6( . مـا الشـكل الـذي تتوّقـع أن تراه في المـرآة إذا وضعتها  •
عنـد الخـط المنقـط الذي يمثل محـور االنعكاس؟

2 2

3 3

1 1

النشاط الرابع المرايا المستوية

الشكل )6(

محور االنعكاس
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نشاط
تطبيقي 
تكاملي

المواّد واألدوات الالزمة: 

التماثل واالنعكاس

مقّصورق مربّعاتمرآة

كاميراقلم

الشكل )7(

الشكل )9( الشكل )8(

قـّص مجموعـة مـن المثلثـات. سـتحتاج إلـى  •
األشـكال المبّينـة فـي الشـكل )7(. 

ضـع أحـد المثّلثـات بحيـث يكـون ضلـع المثّلـث مالمًسـا لحاّفـة المـرآة كمـا  •
فـي الشـكل )8(، وانظـر فـي المـرآة؛ مـاذا تالحـظ؟ مـا اسـم الشـكل الـذي 

تراه؟

إجراءات تنفيذ النشاط: 

المرايا المستويةالنشاط الرابع

TP51.indd   42 10/22/2019   10:30:43 AM



الحقيبة التعليمّية لمبحث العلوم | الصوت والضوء
43

نشاط
تطبيقي 
تكاملي

جّهز ورقة، وارسم األشكال التي تراها في المرآة.                              •
ضع مثّلًثا آخر أمام المرآة، وانظر في المرآة، ثّم ارسم الشكل الذي تراه.  •
ر المثلـث لتغّيـر الزاويـة التـي يصنعهـا مـع المرآة، وارسـم الشـكل الذي  • دوِّ

تراه.
جّرب مثّلًثا آخر، وكّرر التجربة. •
ابتكر شكاًل، وضعه أمام المرآة، وعّبر عّما تراه بشكل مناسب. •
 تأّمـل األشـكال مـن حولـك، والتقـط صـوًرا باسـتخدام الكاميـرا ألشـكال ذات  •

تماثـل، وحـّدد لـكّل شـكل محـور التماثل.

النشاط الرابع المرايا المستوية
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المواّد واألدوات الالزمة: 

حّل األلغاز باستخدام المرايا المستوية

دقيقـة،   )15( المحـّدد  الزمـن  أصدقائـك.  مـن  »فريـق«  مـع  النشـاط  سـتنّفذ 
والمهّمـة هـي: معرفـة لـون الصنـدوق، ورقمـه، والشـكل المرسـوم عليـه، 
وكلمـة السـر. وعنـد االنتهاء مـن المهّمة، سـّجلوا المعلومات التـي توّصلتم 

إليهـا علـى الشـكل الخـاّص بالنشـاط:

إجراءات تنفيذ النشاط: 

نشاط
التحّقق من

 التقويم

هل جّربت لعبة »الهروب من الغرفة«؟ هي لعبة ممتعة، المطلوب فيها من 
أعضاء الفريق حّل مجموعة من األلغاز عن طريق جمع األدلة؛ كي يتمّكنوا من 

الهروب من الغرفة في الوقت المحّدد. 

من  مجموعة  ستحّل  مختلفة؟  بطريقة  اللعبة  هذه  تلعب  أن  في  رأيك  ما 
األلغاز مستخدًما أدوات محّددة كي تفوز بلقب »المحقق الذكي«.

مسطرةمرآة مستوية أقالممقّص

الصقورق مربّعات

المرايا المستويةالنشاط الرابع
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المطلوب إليك معرفة:  •
    لون الصندوق، ورقمه، والشكل المرسوم عليه، وكلمة السر.

ُحلَّ األلغاز المدّونة على البطاقات اآلتية. •

بطاقـة )2(: رقـم الصنـدوق مكتـوب علـى ورقـة، 
عنـد وضـع الورقـة أمـام مـرآة.

بطاقة )1(: اقرأ العبارة اآلتية لتعرف لون الصندوق:

لون الصندوق:

بطاقة )4(: كلمة السر تتألّف من ثالثة أحرف وثالثة أرقام.

األحـرف الثالثـة باللغـة اإلنجليزيـة، أشـكالها متماثلـة، وأنـت تـرى النصـف األّول لـكّل 
حـرف، أكمـل رسـم األحـرف لتحصـل علـى بقيـة ورقـة العمـل: 

بطاقة )5(: إلكمال كلمة السر: 

جد ناتج جمع: 40 + 116= -------

الجواب: ........

الرقم المطلوب إلكمال كلمة السر هو: »صورة« الجواب في المرآة.

الحرف األّول    الحرف الثالث          الحرف الثاني  

ما رقم الصندوق؟ 

13
6

الصنـدوق  علـى  المرسـوم  الشـكل   :)3( بطاقـة 
الشـكل. نصـف  تـرى  أنـت  متماثـل؛ 

فما الشكل المرسوم على الصندوق؟

النشاط الرابع المرايا المستوية

عندما أنقر هذه العبارة ستعرف أن لون الصندوق أخضر
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أنشطة الحقيبة
النشاط الرئيس الخامس:

زمن تنفيذ النشاط 90 دقيقة

التصوير الثالثي 
األبعاد
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العقل  ويــحــاول  الــرؤيــة،  العين  وظيفة 
العصب  عبر  إليه  ترد  التي  الصور  تفسير 
تُرى  فال  العقل  ينخدع  وقــد  البصري؛ 

الصور على حقيقتها. 

األبعاد  الثالثي  التصوير  علم  يسّمى   
)Hologram(، ويحتاج إلى تقنية عالية 

يستخدم فيها ضوء الليزر. 

التهيئة

دراسـة مفهـوم االنعـكاس وربطـه بتقنيـة التصويـر ثالثـي 
ـا وبطـرق ممتعـة. األبعـاد عملّيً

خاّصـة  نتائـج  إلـى  للتوّصـل  جـداول  فـي  البيانـات  تنظيـم 
لألجسـام. المتكونـة  الصـورة  بصفـات 

تصميم نماذج لفكرة الصور ثالثية األبعاد.

االسـتعانة بشـبكة اإلنترنـت في الحصول علـى معلومات 
خاّصـة بالتصوير ثالثـي األبعاد.

العلوم :
Science

الرياضّيات:
Mathematics

العالقات التكاملّية في النشاط مع العلوم األخرى:

الهندسة: 
Engineering

التصوير الثالثي األبعادالنشاط الخامس

أهداف النشاط

ع بعد االنتهاء من تنفيذ النشاط أن يكون الطالب قادًرا على أن: يُتوقَّ

يستكشف مفهوم انعكاس الضوء وشروط تكّونه. •

يتوّصل إلى مبدأ عمل التصوير ثالثي األبعاد بالتجربة العملّية. •

يصف بطريقة إبداعّية طرق االستفادة من االنعكاس. •

التقنية:
Technology
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المواّد واألدوات الالزمة: 

النماذج والتصميم 

صفيحة بالستيكّية 
شّفافة

غراءمسطرةشمعتان متماثلتان

صبغة طعام )اختياري(ماء كأس زجاجّية ذات فتحة 
ضيقة

ورق أبيض

النشاط الخامس التصوير الثالثي األبعاد

ويسـتخدم  التزويـر،  مـن  االئتمـان  وبطاقـات  المالّيـة  األوراق  حمايـة  فـي  الهولوجـرام  تقنيـة  تسـتخدم 
والعلـوم.  الطـب  مجـاالت  فـي  وكذلـك  السـينمائية،  األفـالم  صناعـة  مجـال  فـي  أيًضـا  الهولوجـرام 

تصميم نموذج للتصوير ثالثي األبعاد.

مجاالت تطبيق الموضوع في الحياة:

 القوانين والمبادئ التكاملّية في النشاط:

تتكـّون الصـور فـي المـرآة نتيجـة انعـكاس معظـم الضـوء السـاقط علـى  •
المصقـول. سـطحها 

تسـمح األجسـام الشـّفافة بمرور معظم األشـّعة، وتعكس جزًءا قلياًل عن  •
سـطحها، يمكـن مـن خاللـه تكوين صور لألجسـام، وأن تعمل عمـل المرآة.
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إجراءات تنفيذ النشاط:

انظر إلى الصور في الشكل )1(، ماذا ترى؟ هل ما تراه حقيقة أم خدعة؟ •
هل يمكن أن تضع شمعة مضاءة داخل كأس زجاجّية ذات فتحة ضيقة؟  •
هل يمكنك أن ترى صوًرا ثالثّية األبعاد في الهاتف الجوال؟ •

الصفيحـة  • وثّبـت  الطاولـة،  علـى  بيضـاء  ورقـة  ضـع 
ا. رأسـّيً الورقـة  علـى  البالسـتيكّية 

البالسـتيكّية  • الصفيحـة  أمـام  االّولـى  الشـمعة  ضـع 
 .)2( الشـكل  الحـظ  خلفهـا  الثانيـة  والشـمعة 

عّتم الغرفة، وقم بإضاءة الشمعة االّولى فقط.  •
صـورة  • شـاهدت  هـل  البالسـتيكّية،  الصفيحـة  عبـر  انظـر 

الصـورة؟  صفـات  مـا  للشـمعة؟ 
غّير بُعد الشمعة الثانية عن الصفيحة إلى أن تنطبق تماًما مع الصورة.  •
قس بُعد كّل من الشمعتين عن الصفيحة البالستيكّية، ودّون القياسات في الجدول أدناه. •
غّير بُعد الشمعة االّولى عن الصفيحة، هل تغّير موقع الصورة؟  •
غّيـر بُعـد الشـمعة الثانيـة لتنطبـق مـّرة ثانيـة علـى الصورة، وقـس بُعد كّل من الشـمعتين عـن الصفيحة،  •

ودّون القياسـات فـي الجـدول اآلتي:

التصوير الثالثي األبعادالنشاط الخامس

الشكل )1(

الشكل )2(
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بُعد الشمعة المضاءة 
)سم(

بُعد الصورة )سم(
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إجراءات تنفيذ النشاط:

إذا أشعلت الشمعة الثانية بداًل من االّولى، فهل تتغّير النتيجة؟  •

النشاط الخامس التصوير الثالثي األبعاد

الشكل )3(
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تنبؤ
ادرس القياسـات التـي حصلـت عليها فـي الجدول، وتوّقـع العالقة بين بُعد  •

الجسـم وبُعـد الصورة عن الصفيحـة، وقارن بينهما، ماذا تسـتنتج؟
ما صفات الصورة المتكّونة؟  •
لـو اسـتخدمت بـداًل من الصفيحة مـرآة، فهل تختلف صفات الصـورة؟ جّرب أن  •

تضـع مـرآة مسـتوية بداًل من الصفيحـة؛ ماذا تالحظ؟
ماذا يحدث لألشّعة الضوئّية عند سقوطها على سطح شّفاف؟ •
الصفيحـة  • أمـام  وضعتهـا  التـي  للشـمعة  »صـورة«  تكـّون  تفّسـر  كيـف 

؟  سـتيكّية لبال ا
ارجـع إلـى شـكل الـكأس والشـمعة، هـل بإمكانـك أن تجعـل الشـمعة تبدو  •

وكأنهـا داخـل الكأس؟

تتكّون الصور في المرآة نتيجة انعكاس معظم الضوء الساقط عن سطحها 
األشّعة،  معظم  بمرور  تسمح  فإنّها  الشّفافة  األجسام  أمــا  المصقول؛ 

وتعكس جزًءا قلياًل عن سطحها. 

انعكست  شّفافة،  صفيحة  أمام  الشمعة  مثل  مضيء  جسم  وضع  عند 
إذا  خاّصة  بوضوح،  رؤيتها  يمكن  صورة  فتكّونت  الضوء،  من  كافية  كّمّية 
لصفات  مشابهة  المتكّونة  الصورة  صفات  وتكون  معتمة،  الغرفة  كانت 

الصورة التي نراها في المرآة المستوية. 

ملّخص النشاط: 

االنعكاس وتكّون الصور. 

التصوير الثالثي األبعادالنشاط الخامس
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المواّد واألدوات الالزمة: 

الصور الثالثّية األبعاد 

صفائح بالستيك شّفافة

مقّص أو مشرط

ورق

الصق شّفاف

6سم

الشكل )4(

الشكل )5(

1 سم

4سم

مسطرة

هاتف جوال

قلم

علـى  • منحـرف  شـبه  شـكل  ارسـم 
فـي  تراهـا  التـي  باألبعـاد  الورقـة، 

                             .)4( الشـكل 
قـّص الشـكل، واسـتعمله لقـّص أربـع  •

صفائـح مـن البالسـتيك.               
الالصـق  • باسـتخدام  الصفائـح  ألصـق 

نمـوذج  علـى  لتحصـل  الشـّفاف؛ 
»الهـرم« الـذي تـراه في الشـكل )5(.       

مـن  •  )Hologram video( شـغل 
ليوتيـوب.  ا

وعّتـم  • طاولـة،  علـى  الهاتـف  ضـع 
الـذي  النمـوذج  وضـع  الغرفـة، 
صّممتـه عنـد منتصف الشاشـة؛ ماذا 

؟  حـظ تال

إجراءات تنفيذ النشاط: 

النشاط الخامس التصوير الثالثي األبعاد
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إلى  النظر  وعند  للضوء،  عاكسة  سطوح  أربعة  من  الشّفاف  الهرم  يتكّون 
داخل  تتحّرك  وكأنّها  الصور  تبدو  الهرم،  عبر  األبعاد  الثالثّية  المتحّركة  الصور 

الهرم نتيجة انعكاسات الضوء المتتالية عن األسطح الشّفافة. 

نرى من حولنا العديد من الصور بأشكال وألوان مختلفة، ونرى صوًرا على غير 
طبيعتها فتخدعنا، وقد نرى صوًرا ثالثّية األبعاد ذات تقنية عالية، فتبهرنا. 

 ما رأيك أن تتعّرف أكثر إلى تقنية التصوير والخدع البصرية؟ 
بصريّـة  • خدًعـا  واختـر  البصـري«،  »الخـداع  ظاهـرة  عـن  اإلنترنـت  فـي  ابحـث 

زمالئـك. أمـام  لتعرضهـا  مسـّلية 
ارجـع إلـى النشـاط السـابق، وفّكـر كيـف يمكنـك بناء نمـوذج »هـرم«؛ لترى  •

صـوًرا ثالثّيـة األبعـاد باسـتخدام »التابليت«. 

تأّمـل الصـورة فـي الشـكل )6(، والشـكل )7( جيـًدا، مـاذا تـرى فـي الشـكل  •
)6(؟ مـاذا تـرى فـي الشـكل )7(؟

الشكل )7( الممّر كما سيبدو عن بُعد الشكل )6( الممّر عن قرب

ملّخص النشاط: 

الخداع البصري

نشاط
تطبيقي 
تكاملي

نشاط
التحّقق من

 التقويم

التصوير الثالثي األبعادالنشاط الخامس
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تشرح األشكال السابقة مشروًعا تقّدم به طاّلب في مدرسة ابتدائّية لحّل 
مشكلة، وهي: أّن بعض السائقين ال يلتزمون بالتوّقف أمام المدرسة.

المشروع الذي قّدمه الطاّلب يتضّمن اقتراًحا لطالء الشارع بطريقة »تخدع 
بصرًيّا« السائق؛ بحيث يبدو الممّر عن بُعد على أنه ثالثّي األبعاد كما في 
الممّر  التمّهل، وعندما يصل السائق إلى  الشكل )7(، فيضطر السائق إلى 

سيرى أنّه مجّرد طالء أبيض. 

ابحث في مصادر المعرفة المتاحة لديك إلجابة األسئلة اآلتية:
كيـف يمكـن أن يكـون الخـداع البصـري مفيـًدا؟ ابحـث في مشـكلة، وقّدم  •

اقتراًحـا لحّلهـا. قـّدم مـا توّصلـت إليـه فـي عـرض تقديمـي، واعرضـه أمـام 
زمالئك.

نشاط
التحّقق من

 التقويم

النشاط الخامس التصوير الثالثي األبعاد
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أنشطة الحقيبة
النشاط الرئيس السادس:

زمن تنفيذ النشاط 60 دقيقة

الظالل
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الظاللالنشاط السادس

عندما تقف صباًحا تحت أشـّعة الشـمس 
ظّلـك،  تـرى  فإنـك  األرض،  إلـى  وتنظـر 
يبـدو  وقـد  يتبعـك،  تمشـي  وعندمـا 
أخـرى  أحيـان  وفـي  طويـاًل،  أحياًنـا  ظّلـك 

يختفـي!  وقـد  قصيـًرا،  يبـدو 
يعتمـد طـول الظـّل علـى زاويـة سـقوط 
الضـوء، ويعتمـد أيًضاعلى بُعد الجسـم 
علـى  يعتمـد  كمـا  الضـوء،  مصـدر  عـن 

البُعـد بيـن الجسـم والسـطح الـذي يتكـّون عليـه الظـّل. 
 هل يمكن أن يسبقك ظلك؟ 

 ظاهرة الظالل لها تطبيقات عّدة في الحياة العملّية مفيدة وممتعة.

ع بعد تنفيذ النشاط أن يكون الطالب قادًرا على أن: يُتوقَّ
يستكشف مفهوم الظّل وشروط تكّونه. •
يتوّصل إلى العوامل المؤثرة في طول الظّل بالتجربة العملّية. •
مشـاهد  • تمثيـل  فـي  الظـّل  مـن  االسـتفادة  طـرق  إبداعّيـة  بطريقـة  يصـف 

هادفـة. تمثيلّيـة 
يتعّرف األشّعة السينّية وأهّمّيتها في الطّب. •

التهيئة

ا وبطرق ممتعة. دراسة مفهوم الظّل عملّيً

نتائـج خاّصـة  إلـى  للتوّصـل  البيانـات فـي جـداول  تنظيـم 
بالعوامـل المؤثـرة فـي طـول الّظـل مـن خـالل تغييـر بُعـد 

الجسـم عـن الشاشـة.

تصميـم نماذج ألجسـام نحتاجها لدراسـة الظّل، وتصميم 
الشاشـة بطريقة بسـيطة تتناسـب ومتطلبات النشاط.

علـى  الحصـول  فـي  اإلنترنـت  بشـبكة  االسـتعانة 
السـينّية. باألشـّعة  خاّصـة  معلومـات  التقنية:

Technology

العلوم :
Science

الرياضّيات:
Mathematics

العالقات التكاملّية في النشاط مع العلوم األخرى:

الهندسة: 
Engineering

أهداف النشاط
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النشاط السادس الظالل

المواد واألدوات الالزمة: 

النماذج والتصميم 

التعلُّم القبلي والتعلُّم الرأسي:

كرتون أسود

قطعة فلين )اختياري(

أعواد خشب أو بالستيك

قلم

مصباح يدويالصق

شاشة بيضاء  )ورق أو كرتون(

اسـتخدم المسـلمون قديًما الظّل في معرفة أوقات الصالة، ويعّد تكّون الظّل سـبًبا في حدوث ظاهرتي 
الكسـوف والخسـوف. وقد دخل مفهوم الظّل في فنون الرسـم والتمثيل.

تصميم نموذج لدراسة ظّل األجسام.

مجاالت تطبيق الموضوع في الحياة:

 القوانين والمبادئ التكاملّية في النشاط:

الظلُّ انحجاب للضوء. •
عندمـا يقـع جسـم بين مصدر ضوء وجسـم آخـر، يتكّون ظلٌّ للجسـم األّول  •

على الجسـم الثاِني.
يتغّير طول الظّل بتغّير زاوية سقوط األشّعة عليه. •

مفهوم الضوء. •
خصائص الضوء. •
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إجراءات تنفيذ النشاط:

ستنّفذ النشاط مع زمالئك ضمن مجموعات ثالثّية، فتعاون معهم لتنفيذ الخطوات اآلتية: 
قّص قطعة الكرتون على شكل شجرة أو قطة، أو أي شكل تريده.  •

ألصق الشكل »الشجرة« على العود الخشبي، وثّبته على قطعة فلين. •

ألصق قطعة الكرتون األبيض على عود خشبي؛ لتحصل على الشاشة التي سيتكّون الظّل عليها. •

ضع األدوات على الطاولة وفق الترتيب اآلتي: المصباح اليدوي – الشكل- الشاشة.  •

قس البُعد بين الشكل والمصباح اليدوي، واضبطه )حافظ عليه ثابًتا(. •

ضـع الشاشـة علـى بُعـد )5( سـم مـن الشـكل، وبالتعـاون مـع زميليـن مـن زمالئـك ضـع عالمـات علـى  •
الشاشـة؛ لتحـّدد طـول الظـّل.

ماذا تتوّقع أن يحدث لطول الظّل إذا غّيرت بُعد الشكل عن الشاشة؟ •
سّجل توّقعك................................. •
اختبر توّقعك بتنفيذ الخطوات اآلتية:  •
قـس طـول الظـّل الناتـج فـي النشـاط السـابق، ودّون النتيجـة التـي حصلـت  •

عليهـا فـي الجـدول اآلتـي فـي خانـة المحاولـة )1(: تنبؤ
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الظاللالنشاط السادس

العوامل المؤثرة في طول الظّل
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اطلـب إلـى زميليـك إعـادة تحديـد طـول الظـّل، وقياسـه، وتدويـن البيانات في  •
الجـدول؛ المحاولـة )2( والمحاولـة )3(، ثّم احسـب المتوّسـط الحسـابي.

مـع  • بالتعـاون  وكـّرر،  مـّرة،  كّل  فـي  سـم   )5( الشاشـة  إبعـاد  فـي  اسـتمّر 
السـابقة. الخطـوات  زمالئـك، 

كيف توافق توّقعك مع النتائج التي حصلت عليها؟ •

تنبؤ

عـن  الشـكل  بُعـد 
)سـم( الشاشـة 

طول الظّل )سم(

المتوّسط المحاولة )3( المحاولة )2(المحاولة )1(
الحسابي

أجب عن األسئلة اآلتية، معتمًدا على النتائج التي حصلت عليها في النشاط 
السابق: 

ما المتغّير الذي ضبطته )حافظت عليه ثابًتا(؟ •
------------------------------------------------
------------------------------------------------

حّدد المتغّير المستقّل، والمتغّير التابع.  •
------------------------------------------------
------------------------------------------------

ما الهدف من إعادة التجربة أكثر من مّرة وحساب المتوّسط الحسابي؟ •
------------------------------------------------
------------------------------------------------

ما النتيجة التي توّصلت إليها؟  •
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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تفسير وتحليل

قّص شكل الساعة، وألصقها على الجزء الخلفي من الطبق. •

الظاللالنشاط السادس

الساعات الشمسية وساعات الظل

المواّد واألدوات الالزمة: 

إجراءات تنفيذ النشاط:

مقصقلم رصاصطبق ورقي ملون

62

اثقب في وسط الطبق مستخدًما قلم الرصاص. •
ت قلـم الرصـاص مـن خـالل الثقـب. اآلن أصبـح لديـك جهـاز اسـمه السـاعة  • ثبِـّ

اآلتـي: الشـكل  الحـظ  الشمسـية، 
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نشاط
تطبيقي 
تكاملي

تفسير وتحليل
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النشاط السادس

المرسومة  »الشخصّيات«  الممّثلين  من  مجموعة  يحّرك  الدمى  مسرح  في 
على الكرتون بين مصدر الضوء والشاشة. 

إليك  وطلبوا  للدمى،  مسرح  بناء  يريدون  األشخاص  من  مجموعة  أّن  افترض 
مساعدتهم على تنفيذ المشاهد اآلتية: 

قـصَّ الطـاّلب نموذجيـن متماثليـن »لـدب«، بمـاذا  •
تنصحهـم ليضعـوا الدبّيـن أمـام الشاشـة فيبـدو 

أحدهمـا كبيـًرا واآلخـر صغيـًرا؟

قـّص الطـاّلب نمـوذَج شـجرة قصيـرة، والمشـهد  •
ـا.  تدريجّيً تنمـو  وكأنّهـا  الشـجرة  تبـدو  أن  يتطلـب 

المشـهد؟  لتنفيـذ  تنصحهـم  بمـاذا 

داخـل  • مناسـب  مـكان  فـي  مجموعتـك  مـع  صممتـه  الـذي  الجهـاز  ضـع 
الشـمس. أشـعة  تصلـه  مفتـوح  مـكان  فـي  المدرسـة 

تأكـد مـن وضـع السـاعة الشمسـية مـع اإلشـارة »12« إلـى اتجـاه الشـمال  •
لتحديـد الوقـت الحالـي.

راقـب أنـت ومجموعتـك الجهـاز كل سـاعة علـى مـدار يوم دراسـي، وسـجلوا  •
مالحظاتكم. 

قـس طـول الظـل المتشـكل للقلـم، وسـجله فـي كل مـرة مـع الزمـن فـي  •
جـدول:

سجل ماذا تستنتج من خالل البيانات التي حصلت عليها    •
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الظالل

األخراج السينمائي

طول الظلالوقت
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نشاط
التحّقق من

 التقويم

تأّمل الصور اآلتية؟ برأيك، كيف تشّكلت هذه الصور؟  •

من  خاّص  نوع  باستخدام  التُقطت  الجسم،  من  ألجزاء  هي  تراها  التي  الصور 
الموجي  )X–ray(، وهي موجات طولها  السينّية  األشّعة  الموجات يسّمى 

قصير، وال تستطيع العين البشرية رؤيتها. 
  تخترق األشّعة السينية الجلد واللحم والعضالت، ولكنها ال تستطيع اختراق 

العظم؛ ألنّه يمتصها. 
اكتب تقريًرا عن األشّعة السينّية واستخداماتها. واجمع أكبر قدر من المعلومات 

مستعيًنا بشبكة اإلنترنت، وابحث ضمن النقاط اآلتية: 
َمن الذي اكتشف األشّعة السينّية؟ وفي أّي عام اكتشفها؟ •
لماذا سّميت باألشّعة السينّية؟ •
متى استُخدمت األشّعة السينّية في الطّب ألّول مّرة؟  •
لماذا تبدو العظام في الصورة باللون األبيض؟ •
كيف يستفيد األطباء من صورة األشّعة السينّية؟ •
لماذا توّضع إشارة تحذير أمام مختبر التصوير باألشّعة السينّية؟ •
ما مجاالت استخدام األشّعة السينّية؟  •

التصوير باألشّعة السينّية
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مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضّيات

سلسلة الحقائب التعليمّية في 

STEM

@STEM_saudi @STEM_saudi @STEM_saudi
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