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َقْبَل أْن َتْقَرَأ
ُجُل َأْصَواًتا ِباْلِجيَتاِر؟ َتْصُدُر اْلَْصَواُت ِبُطُرٍق ُمْخَتِلَفٍة. َكْيَف ُيْصِدُر َهَذا الرَّ

ْرِس َأْدَناُه. أُْكُتْب ُمْفَرَداِت الدَّ

َؤاُل اْلُمِهمُّ َالسُّ

ْوُت؟ َكْيَف َيْصُدُر الصَّ

َْتَمَلُة: َيْعِزُف َعَلى َأْوَتاِر اجْلِيَتاِر َأْو َيْنُقُر َعَلْيَها. َتْهَتزُّ اْلَْوَتاُر َوَتْصُدُر اْلَْصَواُت. َجاَبُة اْلُ َاْلِ

ْوِتَيْهَتزُّ درجة الصَّ

َشاِرك
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الدرس 2 الصوت
األهداف 

تحديد االهتزاز كسبب للصوت.  ■
وصف درجة الصوت وطبقة الصوت.  ■

تقويم المعرفة السابقة  ◀
اطلب من الطالب مشاركة ما يعرفونه عن الصوت. اطرح 

السؤال:

ما سبب صدور الصوت؟  ■

سّجل إجابات الطالب في عمود "ما نعرفه" الموجود في 
 ")KWL( مخطط "ما نعرفه، ما نريد أن نتعلمه، ما تعلمناه

الخاص بالصف الدراسي.

البدء بعرض توضيحي
اجمع بعض اآلالت الموسيقية أو العناصر األخرى التي تصدر أصواًتا، مثل 
الطبلة والصافرة والمكنسة. استخدم كل جسم إلصدار صوت واطلب 

من الطالب وصف ما يسمعونه. اطرح السؤال:
ما الجسم الذي يصدر الصوت األعلى؟ وما الجسم الذي   •

يصدر الصوت األكثر انخفاًضا؟ 
كيف يمكننا جعل أصوات األجسام رفيعة أو غليظة؟ اإلجابة   •

المحتملة: يمكننا استخدام مقدار أقل أو أكبر من الطاقة.
ع الطالب على تجربة كل عنصر ومحاولة إصدار أصوات غليظة  شجِّ

ورفيعة وعالية ومنخفضة.

 الوحدة 10 470

M
cG

raw
-H

ill Education سة
س

صالح مؤ
ظة ل

حفو
© م

ف 
طبع والتألي

حقوق ال



ْوُت َالصَّ
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َقْبَل أْن َتْقَرَأ
ُجُل َأْصَواًتا ِباْلِجيَتاِر؟ َتْصُدُر اْلَْصَواُت ِبُطُرٍق ُمْخَتِلَفٍة. َكْيَف ُيْصِدُر َهَذا الرَّ

ْرِس َأْدَناُه. أُْكُتْب ُمْفَرَداِت الدَّ

َؤاُل اْلُمِهمُّ َالسُّ

ْوُت؟ َكْيَف َيْصُدُر الصَّ

َْتَمَلُة: َيْعِزُف َعَلى َأْوَتاِر اجْلِيَتاِر َأْو َيْنُقُر َعَلْيَها. َتْهَتزُّ اْلَْوَتاُر َوَتْصُدُر اْلَْصَواُت. َجاَبُة اْلُ َاْلِ

ْوِتَيْهَتزُّ درجة الصَّ

َشاِرك
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اقرأ عبارة وسؤال "انظر وتساءل" عن األصوات. استكشف ما 
يعرفه الطالب عن طريقة إصدار اآلالت الموسيقية األخرى 

لألصوات. اطرح السؤال:

ما هي بعض اآلالت الموسيقية األخرى التي تصدر   ■

أصواًتا عن طريق األوتار؟ اإلجابات المحتملة: الكمان 
والفيوال والتشيلو والباس والقيثارة

■  ما هي بعض اآلالت التي ُتصدر صوًتا من خالل النفخ 
فيها؟ اإلجابات المحتملة: الساكسفون والمزمار والمسجالت 

والصافرات والهارمونيكا

كيف يمكنك إصدار صوت باستخدام الطبلة؟ اإلجابات   ■

المحتملة: يمكنني الدق على الطبلة بالِعِصّي؛ ويمكنني الدق 
عليها بيدي.

السؤال المهم
كلِّف الطالب قراءة السؤال المهم، والتفكير فيه أثناء قراءة 

الدرس بتمعن. وأخبرهم أنهم سيعودون إلى هذا السؤال في نهاية 
الدرس.
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َسَتْحَتاُج ِإَلىَاِلْسِتْكَشاُف

اَراٍت َواِقَيٍة َنظَّ

اِطيٍّ َشِريٍط َمطَّ

ِوَعاٍء ِباَلْسِتيِكيٍّ

َهْل ُيْمِكُنَك ِإْصَداُر َصْوٍت ِباْسِتْخَداِم َشِريٍط 
؟ اِطيٍّ َمطَّ

َما َيِجُب َأْن َتْفَعَلُه

اِطيَّ ِمْن َجاِنِب الوعاء ِإَلى  ِريَط اْلَمطَّ ْر الشَّ َمرِّ  
 اْلَجاِنِب اْلَخِرله.

اَراِت اْلَواِقَيِة. ِر اْرِتَداَء النَّظَّ ِاْنَتِبْه. َتَذكَّ

، ُثمَّ أْفِلْتُه.  اِطيَّ ِريَط اْلَمطَّ َاْلُماَلَحَظُة. َاْسَحِب الشَّ  
َما الِذْي َتَراُه َوَتْسَمُعُه؟

اْلُخْطَوُة

اِطيُّ َوُيْصِدُر َصْوًتا. ِريُط اْلَطَّ ُك الشَّ َْتَمَلُة: َيَتَحرَّ َجاَباُت اْلُ َاْلِ
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إْسَتْكِشْف

َنَشاٌط اْسِتْقَصاِئيٌّ

ًة أُْخَرى. َواْمَنْعُه ِمَن اْلَحَرَكِة. َماَذا  اِطيَّ َمرَّ ِريَط اْلَمطَّ ِاْسَحِب الشَّ  
َيْحُدُث؟

َب ِفي ِإْصَداِر  ِذي َتَسبَّ ِاْسَتْنِتِج اْلُخاَلَصاِت. ِفي ِرأِيَك، َما الَّ  
ْوِت؟ الصَّ

اْلَمِزيِد ِاْسِتْكَشافُ 

اِطيُّ اْلَْكَثُر ُسْمًكا ُيْصِدُر  ِريُط اْلَمطَّ ُق. ِاْكَتِشْف َما ِإَذا َكاَن الشَّ َحقُّ َالتَّ  
ْوَت َنْفَسُه.  الصَّ

 

َاِلْسِتْقَصاُء اْلَمْفُتوُح

ْق ِمْن َأْوُجِه اِلْخَتَلِف َبْيَن اْلَْصَواِت. َتَحقَّ
ُسَؤاِلي ُهَو:

ْلِف َوِإَل اْلََماِم َأِو اْهِتَزاَزُه. اِطيِّ ِإَل اخْلَ ِريِط اْلَطَّ ُن: َحَرَكُة الشَّ َها َقْد َتَتَضمَّ َجاَباُت، َلِكنَّ َسَتَتَنوَُّع اْلِ

اِطيُّ َعِن اَلَرَكِة. َوَل ُيْصِدُر َصْوًتا. ِريُط اْلَطَّ ُف الشَّ َْتَمَلُة: َيَتَوقَّ َجاَباُت اْلُ َاْلِ

اِطيِّ اْلَْكَثِر ُسْمًكا. ِريِط اْلَطَّ َتِلٌف ِمَن الشَّ َْتَمَلُة: َصَدَر َصْوٌت ُمْ َجاَبُة اْلُ َاْلِ

ِ اْلَْصَواِت؟ ُب ِف َتَغيُّ ِذي َيَتَسبَّ َما الَّ
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إْسَتْكِشْف

 20مجموعات ثنائية
دقيقة

التخطيط المسبق جّهز مواد كافية للمجموعات الثنائية. تأكد 
من أن تكون األشرطة المطاطية طويلة بما يكفي لتمتد حول 
األواني، لكن ليس لدرجة أن ينعدم الشد. اشرح النشاط قبل 

توزيع المواد لمنع الطالب من اللعب باألشرطة المطاطية. ابدأ 
النشاط بأشرطة مطاطية رفيعة.

االستقصاء املنظم 

ما يجب أن تفعله

اشرح للطالب أنهم سيصنعون آلة موسيقية من شريط مطاطي 
وإناء.

ساعد الطالب في مد أشرطتهم المطاطية الرفيعة حول   
ر الطالب بارتداء نظارات واقية. فقد  األواني. انتبه! ذكِّ

تفلت بعض األشرطة المطاطية وتصيب أحد الطالب في 
عينه.  

المالحظة اطلب من الطالب أن يالحظوا بعناية ما   
يحدث للشريط المطاطي أثناء إصداره للصوت وبعد 

توقفه عن إصداره.

 استكشاف
بديل

ماذا يحدث عندما تنقر على الشريط المطاطي؟
زّود المجموعات الثنائية بأشرطة مطاطية، واطلب من احد الطالب 

ه بينه وبين زميله. انتبه! تأكد  إمساك أحد طرفي الشريط المطاطي ومدِّ
من ارتداء الطالب للنظارات الواقية. اطلب من الطالب تبادل األدوار في 

نقر الشريط المطاطي. اطرح السؤال:
ماذا ترى؟ اإلجابة المحتملة: يتحّرك الشريط المطاطي إلى الخلف   •

وإلى األمام
بماذا تشعر؟ اإلجابة المحتملة: أشعر باإلهتزاز.  •
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َسَتْحَتاُج ِإَلىَاِلْسِتْكَشاُف

اَراٍت َواِقَيٍة َنظَّ

اِطيٍّ َشِريٍط َمطَّ

ِوَعاٍء ِباَلْسِتيِكيٍّ

َهْل ُيْمِكُنَك ِإْصَداُر َصْوٍت ِباْسِتْخَداِم َشِريٍط 
؟ اِطيٍّ َمطَّ

َما َيِجُب َأْن َتْفَعَلُه

اِطيَّ ِمْن َجاِنِب الوعاء ِإَلى  ِريَط اْلَمطَّ ْر الشَّ َمرِّ  
 اْلَجاِنِب اْلَخِرله.

اَراِت اْلَواِقَيِة. ِر اْرِتَداَء النَّظَّ ِاْنَتِبْه. َتَذكَّ

، ُثمَّ أْفِلْتُه.  اِطيَّ ِريَط اْلَمطَّ َاْلُماَلَحَظُة. َاْسَحِب الشَّ  
َما الِذْي َتَراُه َوَتْسَمُعُه؟

اْلُخْطَوُة

اِطيُّ َوُيْصِدُر َصْوًتا. ِريُط اْلَطَّ ُك الشَّ َْتَمَلُة: َيَتَحرَّ َجاَباُت اْلُ َاْلِ
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إْسَتْكِشْف

َنَشاٌط اْسِتْقَصاِئيٌّ

ًة أُْخَرى. َواْمَنْعُه ِمَن اْلَحَرَكِة. َماَذا  اِطيَّ َمرَّ ِريَط اْلَمطَّ ِاْسَحِب الشَّ  
َيْحُدُث؟

َب ِفي ِإْصَداِر  ِذي َتَسبَّ ِاْسَتْنِتِج اْلُخاَلَصاِت. ِفي ِرأِيَك، َما الَّ  
ْوِت؟ الصَّ

اْلَمِزيِد ِاْسِتْكَشافُ 

اِطيُّ اْلَْكَثُر ُسْمًكا ُيْصِدُر  ِريُط اْلَمطَّ ُق. ِاْكَتِشْف َما ِإَذا َكاَن الشَّ َحقُّ َالتَّ  
ْوَت َنْفَسُه.  الصَّ

 

َاِلْسِتْقَصاُء اْلَمْفُتوُح

ْق ِمْن َأْوُجِه اِلْخَتَلِف َبْيَن اْلَْصَواِت. َتَحقَّ
ُسَؤاِلي ُهَو:

ْلِف َوِإَل اْلََماِم َأِو اْهِتَزاَزُه. اِطيِّ ِإَل اخْلَ ِريِط اْلَطَّ ُن: َحَرَكُة الشَّ َها َقْد َتَتَضمَّ َجاَباُت، َلِكنَّ َسَتَتَنوَُّع اْلِ

اِطيُّ َعِن اَلَرَكِة. َوَل ُيْصِدُر َصْوًتا. ِريُط اْلَطَّ ُف الشَّ َْتَمَلُة: َيَتَوقَّ َجاَباُت اْلُ َاْلِ

اِطيِّ اْلَْكَثِر ُسْمًكا. ِريِط اْلَطَّ َتِلٌف ِمَن الشَّ َْتَمَلُة: َصَدَر َصْوٌت ُمْ َجاَبُة اْلُ َاْلِ

ِ اْلَْصَواِت؟ ُب ِف َتَغيُّ ِذي َيَتَسبَّ َما الَّ
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اطرح السؤال: ماذا يجب أن يحدث في الشريط   
المطاطي كي يصدر صوًتا؟ يجب أن يتحرك.

استنتاج الخالصات شّجع الطالب على كتابة جملة   
تشرح طريقة إصدار الشريط المطاطي للصوت وسبب 

ذلك. إذا لزم األمر، أطلب منهم أن يذكروا في استنتاجهم 
أنه يجب تحريك الشريط المطاطي بسرعة كبيرة إلصدار 

الصوت. 

االستقصاء املوجه 

استكشاف المزيد

التحقق زّود الطالب بأشرطة مطاطية أكثر سمًكا   
وشّجعهم على تكرار التمرين. اطرح السؤال: كيف يتحّرك 
الشريط المطاطي األكثر سمًكا؟ كيف يختلف صوته 

عن الشريط المطاطي األول الذي جربته؟

االستقصاء املفتوح

ر الطالب بأن الشريط المطاطي األكثر سمًكا أصدر صوًتا  ذكِّ
مختلًفا. اسألهم عن األشياء األخرى التي يودون إجراء التجربة 

عليها لمالحظة كيف قد تتغّير األصوات. زّود الطالب بمجموعة 
متنوعة من أواٍن وأشرطة مطاطية وزجاجات تحتوي على 

كميات مختلفة من الماء ومالعق وأوعية معدنية كبيرة وصغيرة. 
ع الطالب على التحقق من طريقة اختالف األصوات. شجِّ
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ِاْقَرْأ َوَأِجْب

ُنوَج َبْعَضَها  ِعْنَدَما َتْضِرُب الصُّ  
ِبَبْعٍض، َيْهَتزُّ اْلَمْعِدُن َفُيْصِدُر َصْوًتا. 

▼

َكْيَف ُيْمِكُنَك ِإْصَداُر َصْوٍت؟
ْوِت، َلِكْن ُيْمِكُنَك  َل ُيْمِكُنَك ُرْؤَيُة الصَّ

ى  َسَماُعُه. َوِفي َبْعِض اْلَْحَياِن، ُيْمِكُنَك َحتَّ
ُعوُر ِبِه. الشُّ

اَقِة، َوَيْصُدُر ِعْنَدَما  ْوُت َأَحُد َأْشَكاِل الطَّ َالصَّ
ُك  َيْهَتزُّ ِجْسٌم َما. َوَكِلَمُة َيْهَتزُّ َتْعِني "َيَتَحرَّ
ُف  ِإَلى اْلَخْلِف َوِإَلى اْلََماِم". ِعْنَدَما َيَتَوقَّ

ْوُت َأْيًضا. ُف الصَّ اْلِجْسُم َعْن اِلْهِتَزاِز، َيَتَوقَّ

ُث، َتْهَتزُّ اْلَْحَباُل ِفي َحْلِقَك. ِعْنَدَما َتَتَحدَّ

ُمَراَجَعٌة َسِريَعٌة  

ِاْمَلِ اْلَفَراَغاِت.

1.     َطاَقٌة َتْنُتُج   

َيْهَتزُِّعْنَدَما  ِجْسٌم َما.

ْوُت َالصَّ

M
cG

ra
w

-H
ill Ed

uca
tio

n سة
س

صالح مؤ
ظة ل

© محفو
ف 

طبع والتألي
حقوق ال

إْشَرْح

ُتْصِدُر اْلَْشَياُء اْلُمْخَتِلَفُة َأْصَواًتا ُمْخَتِلَفًة. ُيْمِكُنَنا 
ْوِت. َمْعِرَفُة أُُموٍر ِمَن الصَّ

اَعِة ِبَوْقِت اِلْسِتيَقاِظ. ُيْمِكُن  ُه السَّ ُرَك ُمَنبِّ ُيَذكِّ
اَراِت ِإَلى  يَّ َأْن ُتِشْيَر ِإْنَذاَراُت اْلَحَراِئِق َوَأْبَواُق السَّ

وُُجوِد َخَطٍر.

ُمَراَجَعٌة َسِريَعٌة  

ِكُن َأْن ُتَساِعَدَك اْلَْصَواُت ِفْ اْلَِفاِظ َعَلى َسَلَمِتَك؟ َكْيَف ُيْ  .2 

ِتي َسَتْسَمُعَها ُهَنا؟ َما اْلَْصَواُت الَّ َأْصَواُت اْلَمِديَنِة
وَرِة اَلُع َعَلى الصُّ َاِلطِّ

ِكُن َأْن ُتَساِعَدِن اْلَْصَواُت ِفْ اْلَِفاِظ َعَلى َسَلَمِت  َْتَمَلُة: ُيْ َجاَباُت اْلُ َاْلِ

َخاِن َوَأْبَواُق  ِمْن ِخَلِل َتْنِبيِهي ِإَل وُُجوِد َخَطٍر. ِإْذ ُتْصِدُر َكاِشَفاُت الدُّ

ْنَقاِذ  اِس اْلِ اَراُت ُحرَّ ِريِق َوَصفَّ ْرَطِة َواْلَ اَراُت ِإْنَذاِر الشُّ اَراِت َوَصفَّ يَّ السَّ

َرَنا ِمْن َشْيٍء َخِطٍي. يُعَها َأْصَواًتا ِلُتَحذِّ َجِ

اَراِت؛  يَّ اَراِت؛ َفْرَمَلُة السَّ يَّ َْتَمَلُة: َحَرَكُة السَّ َجاَباُت اْلُ َاْلِ

اَراُت؛ أَحاِدْيُث اْلَْشَخاِص فَّ َاْلَْبَواُق؛ َالصَّ
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اقرأ وأجب
مهارة القراءة التصنيف وضع األشياء المتشابهة في 

مجموعات.

كيف يمكنك إصدار صوت؟
مناقشة الفكرة األساسية  ◀

الفكرة األساسية الصوت شكل من أشكال الطاقة الُمتولدة 
من اهتزاز األجسام.

بعد القراءة مًعا، اطرح السؤال:

اذكر بعض األصوات التي سمعتها اليوم. اإلجابات   ■
المحتملة: المنبه؛ الحافلة المدرسية؛ جرس المدرسة

ما األصوات التي يمكنك سماعها والشعور باهتزازها   ■

في آن واحد؟ اإلجابة المحتملة: سمعت صوت الرعد 
وشعرت باهتزاز األرض.

الطاقة الصوتية تصدر األصوات عند اهتزاز األجسام. 
حيث ُتحرك اهتزازات الجسم الهواء من حوله فتتوّلد 

الموجات الصوتية. ثم تنتقل الموجات الصوتية عبر الهواء 
لتصل إلى آذان اإلنسان، فتساعده على تمييزها كأصوات. 

وتتحكم سعة الموجات الصوتية أو حجمها في كون 
األصوات غليظة أو رفيعة، كما يتحكم تردد تلك الموجات 
أو سرعتها في طبقة الصوت من حيث العلو أو االنخفاض.

 الوحدة 10 474

المشاركة في أنشطة عملية ساعد الطالب في استيعاب مفهوم 
االهتزاز من خالل طرق شوكة رنانة على جسم صلب ثم غمسها 
في طبق من الماء. سيتمكن الطالب من مالحظة أّن الماء يتحرك 

واالستدالل على أّن الهواء يتحّرك باالتجاه نفسه على الرغم من عدم 
رؤيتهم إياه.

أعِط كل طالب دوًرا واطلب منه ترديد هذه الجمل:   
ك الماء. ُتصِدر الشوكة الرنانة صوًتا ألنها تهتز. وعندما تهتز، ُتحرِّ

كّلف الطالب إكمال الجمل الناقصة مثل ُتصِدر   
 . ُتصِدر الشوكة الرنانة صوًتا ألنها تهتز.         الشوكة الرنانة صوًتا ألنها 

اطلب من الطالب تبادل األدوار في استخدام الشوكة   
الرنانة ووصف ما يرونه ويسمعونه ويشعرون به.
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ِاْقَرْأ َوَأِجْب

ُنوَج َبْعَضَها  ِعْنَدَما َتْضِرُب الصُّ  
ِبَبْعٍض، َيْهَتزُّ اْلَمْعِدُن َفُيْصِدُر َصْوًتا. 

▼

َكْيَف ُيْمِكُنَك ِإْصَداُر َصْوٍت؟
ْوِت، َلِكْن ُيْمِكُنَك  َل ُيْمِكُنَك ُرْؤَيُة الصَّ

ى  َسَماُعُه. َوِفي َبْعِض اْلَْحَياِن، ُيْمِكُنَك َحتَّ
ُعوُر ِبِه. الشُّ

اَقِة، َوَيْصُدُر ِعْنَدَما  ْوُت َأَحُد َأْشَكاِل الطَّ َالصَّ
ُك  َيْهَتزُّ ِجْسٌم َما. َوَكِلَمُة َيْهَتزُّ َتْعِني "َيَتَحرَّ
ُف  ِإَلى اْلَخْلِف َوِإَلى اْلََماِم". ِعْنَدَما َيَتَوقَّ

ْوُت َأْيًضا. ُف الصَّ اْلِجْسُم َعْن اِلْهِتَزاِز، َيَتَوقَّ

ُث، َتْهَتزُّ اْلَْحَباُل ِفي َحْلِقَك. ِعْنَدَما َتَتَحدَّ

ُمَراَجَعٌة َسِريَعٌة  

ِاْمَلِ اْلَفَراَغاِت.

1.     َطاَقٌة َتْنُتُج   

َيْهَتزُِّعْنَدَما  ِجْسٌم َما.

ْوُت َالصَّ
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ُتْصِدُر اْلَْشَياُء اْلُمْخَتِلَفُة َأْصَواًتا ُمْخَتِلَفًة. ُيْمِكُنَنا 
ْوِت. َمْعِرَفُة أُُموٍر ِمَن الصَّ

اَعِة ِبَوْقِت اِلْسِتيَقاِظ. ُيْمِكُن  ُه السَّ ُرَك ُمَنبِّ ُيَذكِّ
اَراِت ِإَلى  يَّ َأْن ُتِشْيَر ِإْنَذاَراُت اْلَحَراِئِق َوَأْبَواُق السَّ

وُُجوِد َخَطٍر.

ُمَراَجَعٌة َسِريَعٌة  

ِكُن َأْن ُتَساِعَدَك اْلَْصَواُت ِفْ اْلَِفاِظ َعَلى َسَلَمِتَك؟ َكْيَف ُيْ  .2 

ِتي َسَتْسَمُعَها ُهَنا؟ َما اْلَْصَواُت الَّ َأْصَواُت اْلَمِديَنِة
وَرِة اَلُع َعَلى الصُّ َاِلطِّ

ِكُن َأْن ُتَساِعَدِن اْلَْصَواُت ِفْ اْلَِفاِظ َعَلى َسَلَمِت  َْتَمَلُة: ُيْ َجاَباُت اْلُ َاْلِ

َخاِن َوَأْبَواُق  ِمْن ِخَلِل َتْنِبيِهي ِإَل وُُجوِد َخَطٍر. ِإْذ ُتْصِدُر َكاِشَفاُت الدُّ

ْنَقاِذ  اِس اْلِ اَراُت ُحرَّ ِريِق َوَصفَّ ْرَطِة َواْلَ اَراُت ِإْنَذاِر الشُّ اَراِت َوَصفَّ يَّ السَّ

َرَنا ِمْن َشْيٍء َخِطٍي. يُعَها َأْصَواًتا ِلُتَحذِّ َجِ

اَراِت؛  يَّ اَراِت؛ َفْرَمَلُة السَّ يَّ َْتَمَلُة: َحَرَكُة السَّ َجاَباُت اْلُ َاْلِ

اَراُت؛ أَحاِدْيُث اْلَْشَخاِص فَّ َاْلَْبَواُق؛ َالصَّ
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شّجع الطالب على دراسة الصورة واطلب منهم وصف ما 
يرونه. دّون إجاباتهم في قائمة على السبورة واطلب منهم 

استخدامها لتساعدهم في اإلجابة عن السؤال.

طوِّر مفرداتك  ◀
 اشرح أّن األشياء التي تهتز تتحّرك إلى الخلف وإلى األمام  يهتز

بسرعة كبيرة وذّكر الطالب أنه يمكنهم أحياًنا سماع صوت 
الشيء والشعور باهتزازه في آن واحد. ثم اطلب منهم إنشاء 

قائمة ببعض األشياء التي يمكنهم الشعور باهتزازها، مثل أجهزة 
الستيريو والغسالة الكهربائية والسيارات. واطلب منهم اختيار 
أحد هذه األجسام وكتابة جملة تصف ما يسمعونه وما يشعرون 

به عندما يهتز هذا الجسم.

معالجة المفاهيم الخاطئة  ◀
نظًرا إلى أّن آلية التحدث غير ظاهرة، قد ال يدرك الطالب أّن 

األصوات التي يصدرونها تنتج عن االهتزاز أيًضا.

 عندما تتحدث، تهتز األحبال في حلقك. اطلب 
من الطالب لمس حناجرهم أثناء التمتمة، ووصف ما يشعرون 

به عند بدء التمتمة وبعد التوقف عنها.

15 دقيقة مجموعات 
صغيرة

الهدف إنشاء آالت موسيقية من األجسام التي نستخدمها في حياتنا 
اليومية.

ستحتاج إلى أنابيب من الورق المقّوى، صناديق أحذية، أوعية، بذور 
جافة، أشرطة مطاطية، حبل

اطلب من الطالب استخدام المواد المتوفرة إلنشاء آلة موسيقية تصدر   
صوًتا عن طريق الدق أو النقر أو النفخ.

  بعد أن يكملوا إنشاء اآللة الموسيقية الخاصة بهم، اطلب منهم التحقق   
من طريقة تشغيلها أو تعديلها لُتصِدر أنواًعا مختلفة من األصوات.

  اطلب من الطالب مشاركة آالتهم الموسيقية مع باقي   
المجموعة. وشجعهم على مالحظة الجزء الذي 

يهتز في كل آلة.
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َما َأْوُجُه اِلْخِتاَلِف َبْيَن 
اْلَْصَواِت؟

ُة َأْنَواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن اْلَْصَواِت.  ُتوَجُد ِعدَّ
َقْد َتُكوُن اْلَْصَواُت ُمْرَتِفَعًة َأْو ُمْنَخِفَضًة.

ُة َأْصَواًتا ُمْرَتِفَعًة،  ُتْصِدُر اِلْهِتَزاَزاُت اْلَقِويَّ
ِعيَفُة، َفُتْصِدُر َأْصَواًتا  ا اِلْهِتَزاَزاُت الضَّ َأمَّ

ُمْنَخِفَضًة.

ًة ِمْن َأْجَساٍم  َكوِّْن آَلًة ُموِسيِقيَّ
ُمْخَتِلَفٍة.

َهْل َهِذِه اْلَْصَواُت ُمْرَتِفَعٌة َأْم ُمْنَخِفَضٌة؟  ▼
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اِفَرِة،  َتُكوُن َبْعُض اْلَْصَواِت، ِمْثُل الصَّ
ُمْرَتِفَعًة. َوَتُكوُن َبْعُض اْلَْصَواِت اْلُْخَرى، 

ِة، ُمْنَخِفَضًة. اِريَّ اَجِة النَّ رَّ ِمْثُل َصْوِت الدَّ
ْوُت  ُد َما ِإَذا َكاَن الصَّ ْوِت ُتَحدِّ درجة الصَّ

َرِفيًعا أْو َغِلْيًظا. َفُتْنِتُج اِلْهِتَزاَزاُت 
ا اِلْهِتَزاَزاُت  ِريَعُة َأْصَواًتا َرِفيَعًة. َأمَّ السَّ

اْلَبِطيَئُة، َفُتْنِتُج َأْصَواًتا َغِلْيَظًة.

ُمَراَجَعٌة َسِريَعٌة  

اُْذُكْر َبْعَض اْلَْصَواِت اْلُْنَخِفَضِة.  .3 

يِّ  ْئِب اْلَبرِّ ِإنَّ ِلُعَواِء الذِّ
َهَذا َصْوًتا َرِفيًعا.

ِة ْمُس، َصْوُت اْلِقطَّ َْتَمَلُة: َاْلَ َجاَباُت اْلُ َاْلِ
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ما أوجه االختالف بين األصوات؟
مناقشة الفكرة األساسية  ◀

الفكرة األساسية يمكن أن تختلف األصوات من حيث طبقاتها 
ودرجاتها.

بعد قراءة النص مًعا، اطرح السؤال:

ما األشياء التي ُتصِدر أصواًتا عالية؟ اإلجابات المحتملة:   ■

الطائرات والشاحنات

ما الحيوانات التي ُتصِدر أصواًتا عالية الطبقة؟ اإلجابات   ■

المحتملة: الطيور والفئران والحشرات

استخدام وسائل المساعدة البصرية  ◀
اطلب من الطالب دراسة الصور. اطرح السؤال:

ما طبقة صوت الصافرة؟  ما طبقة صوت محرك   ■

الدراجة النارية؟ اإلجابات المحتملة: طبقة صوت الصافرة 
عالية؛ وطبقة صوت محّرك الدراجة النارية منخفضة.

أي جسم في الصور ُيمكن أن ُيصدر أعلى   ■
صوت؟ اإلجابات المحتملة: سيارة اإلطفاء، الدراجة النارية

أنشطة حسب المستوى
اطرح مثل هذه األسئلة للتحقق من استيعاب الطالب   

للمادة العلمية.

ما الذي يصدر أصواًتا عالية؟ اإلجابات المحتملة: األسود، الرعد  •

ما الكلمات التي يمكنها وصف األصوات؟ غليظ ورفيع وعاٍل   •
ومنخفض

استخدم هذه األنواع من األسئلة لتطوير مهارات   
التفكير العليا لدى الطالب.

لماذا تصبح بعض األصوات أكثر خفوًتا مع مرور الوقت؟ اإلجابة   •
المحتملة: ألن االهتزازات تصبح بطيئة بالتدريج ثم تتوقف.

لماذا تصدر بعض اآلالت الموسيقية أصواًتا ذات طبقة صوت   •
عالية ومنخفضة مًعا؟ اإلجابة المحتملة: ُيمكن لألشخاص الضغط 

على المفاتيح أو نقر األوتار لتغيير سرعة االهتزازات.
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َما َأْوُجُه اِلْخِتاَلِف َبْيَن 
اْلَْصَواِت؟

ُة َأْنَواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن اْلَْصَواِت.  ُتوَجُد ِعدَّ
َقْد َتُكوُن اْلَْصَواُت ُمْرَتِفَعًة َأْو ُمْنَخِفَضًة.

ُة َأْصَواًتا ُمْرَتِفَعًة،  ُتْصِدُر اِلْهِتَزاَزاُت اْلَقِويَّ
ِعيَفُة، َفُتْصِدُر َأْصَواًتا  ا اِلْهِتَزاَزاُت الضَّ َأمَّ

ُمْنَخِفَضًة.

ًة ِمْن َأْجَساٍم  َكوِّْن آَلًة ُموِسيِقيَّ
ُمْخَتِلَفٍة.

َهْل َهِذِه اْلَْصَواُت ُمْرَتِفَعٌة َأْم ُمْنَخِفَضٌة؟  ▼

M
cG

ra
w

-H
ill Ed

uca
tio

n سة
س

صالح مؤ
ظة ل

© محفو
ف 

طبع والتألي
حقوق ال

إْشَرْح

اِفَرِة،  َتُكوُن َبْعُض اْلَْصَواِت، ِمْثُل الصَّ
ُمْرَتِفَعًة. َوَتُكوُن َبْعُض اْلَْصَواِت اْلُْخَرى، 

ِة، ُمْنَخِفَضًة. اِريَّ اَجِة النَّ رَّ ِمْثُل َصْوِت الدَّ
ْوُت  ُد َما ِإَذا َكاَن الصَّ ْوِت ُتَحدِّ درجة الصَّ

َرِفيًعا أْو َغِلْيًظا. َفُتْنِتُج اِلْهِتَزاَزاُت 
ا اِلْهِتَزاَزاُت  ِريَعُة َأْصَواًتا َرِفيَعًة. َأمَّ السَّ

اْلَبِطيَئُة، َفُتْنِتُج َأْصَواًتا َغِلْيَظًة.

ُمَراَجَعٌة َسِريَعٌة  

اُْذُكْر َبْعَض اْلَْصَواِت اْلُْنَخِفَضِة.  .3 

يِّ  ْئِب اْلَبرِّ ِإنَّ ِلُعَواِء الذِّ
َهَذا َصْوًتا َرِفيًعا.

ِة ْمُس، َصْوُت اْلِقطَّ َْتَمَلُة: َاْلَ َجاَباُت اْلُ َاْلِ
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طوِّر مفرداتك  ◀
طبقة الصوت االستخدام العلمي مقابل االستخدام العام اشرح 

أنه في الرياضة، القذف بقوة يعني رمي شيء ما. وفي الوقت 
نفسه، يستخدم العاِلم أو عازف الموسيقى مصطلح طبقة الصوت 

لوصف ارتفاع أو انخفاض صوت شيء ما. اطلب من الطالب 
كتابة جمل باالستعانة بكل من االستخدام العلمي واالستخدام 

العام لطبقة الصوت.

استكشاف الفكرة األساسية  ◀
 اطلب من الطالب االستماع إلى نغمتين، باستخدام 

اإلكسيليفون أو آلة أخرى. وشّجعهم على تحديد النغمة ذات طبقة 
الصوت األعلى. كّرر هذا النشاط عدة مرات.
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ْرِس ُمَراَجَعٌة َعَلى الدَّ
ْرُس 2 َالدَّ

ْوُت َالصَّ

َاْلَْصَواُت اْلُمْخَتِلَفُة

ْمَتُه. ا َتَعلَّ اُْكُتْب َعمَّ
ٌص َبَصِريٌّ ُمَلخَّ

اَقِة،  ْوَت ُهَو َأَحُد َأْشَكاِل الطَّ َْتَمَلُة: ِإنَّ الصَّ َجاَباُت اْلُ َاْلِ

َرَكُة  "  اْلَ َوَيْصُدُر ِعْنَدَما َيْهَتزُّ ِجْسٌم َما. َتْعِن اْلَكِلَمُةُ "َيْهَتزُّ

ْلِف َوِإَل اْلََماِم". ِإَل اخْلَ

"

ْوُت ُمْرَتِفًعا َأْو  ِكُن َأْن َيُكوَن الصَّ َْتَمَلُة: ُيْ َجاَباُت اْلُ َاْلِ

ا  ُة َأْصَواًتا ُمْرَتِفَعًة. َأمَّ ُمْنَخِفًضا. ُتْصِدُر اِلْهِتَزاَزاُت اْلَقِويَّ

ِعيَفُة، َفُتْصِدُر َأْصَواًتا ُمْنَخِفَضًة. اِلْهِتَزاَزاُت الضَّ
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ْم َقيِّ

ْرِس ُمَراَجَعٌة َعَلى الدَّ
ْرُس 2 َالدَّ

ْوِت؟ َاْلُمْفَرَداُت. َما َمْعَنى درجة الصَّ   

ِتي َنْحُصُل ِمْن ِخَلِلَها  ْصِنيُف. اُْذُكْر َبْعَض الطرائق اْلُمْخَتِلَفِة الَّ َالتَّ   
َعَلى الصوت.

ْوُت؟ َؤاُل اْلُمِهمُّ َكْيَف َيْصُدُر الصَّ  َالسُّ

ْث َواْكُتْب ْر َوَتَحدَّ َفكِّ

ا أْو َغِلْيًظا. ْوُت َحادًّ ُتِشْيُ ِإَل َما ِإَذا َكاَن الصَّ

َْتَمَلُة: من خلل حركة الشريط الطاطي، ضرب الصنوج ببعضها، الضرب على أوتار  َجاَباُت اْلُ َاْلِ

جيتار. 

ْلِف َوِإَل  اَقِة َوَيْصُدُر ِعْنَد اْهِتَزاِز ِجْسٍم َما َأْو ِعْنَد َحَرَكِتِه ِإَل اخْلَ ْوُت َأَحُد َأْشَكاِل الطَّ َْتَمَلُة: َالصَّ َجاَبُة اْلُ َاْلِ

َتِلَفًة. اَرُة َأْصَواًتا ُمْ فَّ اَرِة َوالصَّ يَّ ُه َوُبوُق السَّ اْلََماِم. ُيْصِدُر اْلَُنبِّ

ْم َقيِّ
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إنشاء قائمة
اطلب من الطالب طي ورقة إلى نصفين. كّلفهم أن يرسموا على النصف 
األيسر من الورقة ثالثة أشياء ُتصدر أصواًتا مع تسميتها. وعلى النصف 
األيمن، اطلب منهم الكتابة عن درجة الصوت وطبقة الصوت. وشجعهم 

على استخدام كلمات مثل غليظ ورفيع وعاٍل ومنخفض.  

مراجعة على الدرس
 استخدام مخطط "ما نعرفه، ما نريد أن   ◀

")KWL( نتعلمه، ما تعلمانه
راجع مع الطالب ما تعلموه عن الطاقة الصوتية. أِعد طرَح 
سؤال الفكرة الرئيسة: ما المقصود بالطاقة؟ سّجل إجابات 

الطالب في عمود "ما نعلمناه" المدرج في مخطط "ما نعرفه، 
ما نريد أن نتعلمه، ما تعلمناه )KWL(" الخاص بالصف 

الدراسي.

استخدام مهارة القراءة  ◀
التصنيف

استخدم منّظم بيانات مهارة القراءة لتصنيف األصوات ذات 
طبقة الصوت المنخفضة وتلك ذات الطبقة المرتفعة.

األصوات ذات طبقة 
الصوت المنخفضة

األصوات ذات طبقة 
الصوت المرتفعة

الصافرة، صفارة اإلنذاردراجة نارية، الطبلة
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ْرِس ُمَراَجَعٌة َعَلى الدَّ
ْرُس 2 َالدَّ

ْوُت َالصَّ

َاْلَْصَواُت اْلُمْخَتِلَفُة

ْمَتُه. ا َتَعلَّ اُْكُتْب َعمَّ
ٌص َبَصِريٌّ ُمَلخَّ

اَقِة،  ْوَت ُهَو َأَحُد َأْشَكاِل الطَّ َْتَمَلُة: ِإنَّ الصَّ َجاَباُت اْلُ َاْلِ

َرَكُة  "  اْلَ َوَيْصُدُر ِعْنَدَما َيْهَتزُّ ِجْسٌم َما. َتْعِن اْلَكِلَمُةُ "َيْهَتزُّ

ْلِف َوِإَل اْلََماِم". ِإَل اخْلَ

"

ْوُت ُمْرَتِفًعا َأْو  ِكُن َأْن َيُكوَن الصَّ َْتَمَلُة: ُيْ َجاَباُت اْلُ َاْلِ

ا  ُة َأْصَواًتا ُمْرَتِفَعًة. َأمَّ ُمْنَخِفًضا. ُتْصِدُر اِلْهِتَزاَزاُت اْلَقِويَّ

ِعيَفُة، َفُتْصِدُر َأْصَواًتا ُمْنَخِفَضًة. اِلْهِتَزاَزاُت الضَّ
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ْم َقيِّ

ْرِس ُمَراَجَعٌة َعَلى الدَّ
ْرُس 2 َالدَّ

ْوِت؟ َاْلُمْفَرَداُت. َما َمْعَنى درجة الصَّ   

ِتي َنْحُصُل ِمْن ِخَلِلَها  ْصِنيُف. اُْذُكْر َبْعَض الطرائق اْلُمْخَتِلَفِة الَّ َالتَّ   
َعَلى الصوت.

ْوُت؟ َؤاُل اْلُمِهمُّ َكْيَف َيْصُدُر الصَّ  َالسُّ

ْث َواْكُتْب ْر َوَتَحدَّ َفكِّ

ا أْو َغِلْيًظا. ْوُت َحادًّ ُتِشْيُ ِإَل َما ِإَذا َكاَن الصَّ

َْتَمَلُة: من خلل حركة الشريط الطاطي، ضرب الصنوج ببعضها، الضرب على أوتار  َجاَباُت اْلُ َاْلِ

جيتار. 

ْلِف َوِإَل  اَقِة َوَيْصُدُر ِعْنَد اْهِتَزاِز ِجْسٍم َما َأْو ِعْنَد َحَرَكِتِه ِإَل اخْلَ ْوُت َأَحُد َأْشَكاِل الطَّ َْتَمَلُة: َالصَّ َجاَبُة اْلُ َاْلِ

َتِلَفًة. اَرُة َأْصَواًتا ُمْ فَّ اَرِة َوالصَّ يَّ ُه َوُبوُق السَّ اْلََماِم. ُيْصِدُر اْلَُنبِّ

ْم َقيِّ
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السؤال المهم
ذّكر الطالب بقراءة هذا السؤال في بداية هذا الدرس. واطلب 

منهم استخدام ما تعلموه لكتابة إجابة.

ينبغي أن يبّين الطالب أّنهم يفهمون مادة الدرس.

الربط بالدراسات 
االجتماعية

اطلب من الطالب التفكير في األصوات التي يسمعونها في الحّي الذي 
يسكنون فيه. اسألهم: عّم تصدر األصوات التي تسمعونها؟ اطلب من 
الطالب التفكير في األصوات األمامية والخلفية مًعا. ووّضح لهم أّن 

األصوات الخلفية قد تتضمن أشياء مثل صرير الصرصور ومكيفات الهواء 
وحركة المرور. بينما قد تتضمن األصوات األمامية أجهزة الراديو والتلفاز 

واألصوات البشرية وأجراس الباب.
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v
ُهُم  َماَع، ِلَذا َيْسَتْخِدُموَن َحَواسَّ َل َيْسَتِطيُع َبْعُض اْلَْشَخاِص السَّ

اْلُْخَرى ِلْلِحَفاِظ َعَلى َسَلَمِتِهْم.
ْرَطِة  اَرِة الشُّ ْنَذاِر َأْو ِلَسيَّ َحْيُث ِإْذ ُيْمِكُنُهْم ُرْؤَيُة اْلَْضَواِء اْلَواِمَضِة ِلْلِ

ُهُهْم ِإَلى وُُجوِد َخَطٍر. ْسَعاِف. ِإنَّ َذِلَك ُيَنبِّ اَرِة اْلِ َأْو َسيَّ

َخاِن َأْصَواًتا َوَأْضَواًء  ُتْرِسُل ِِإْنَذَاَراِت الدُّ  
ْنِبيِه ِمَن اْلَخَطِر. ▼ َواِمَضًة ِلْلتَّ

ْرَس.  ِص الدَّ اِلي، ُثمَّ َلخِّ ْلِخيُص. اُْكُتْب َأَهمَّ اْلَْفَكاِر ِفي اْلَجْدَوِل التَّ َالتَّ
ِتي اْخَتْرَتَها. ْر ِإَعاَدَة ِكَتاَبِة َأَهمِّ اْلَْفَكاِر الَّ ْلِخيِص، َتَذكَّ ِعْنَد التَّ

ْكُنوُلوْجَيا َواْلُمْجَتَمُع َاْلِعْلُم َوالتِّ

َاْلِفْكَرُة 2

ْلِخيُص َالتَّ

َاْلِفْكَرُة 1

ْع َتَوسَّ
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ْنَذَاَراِت اْلَحِريِق  ِلِ  ►
َصْوٌت ُمْرَتِفٌع 

ا. َوِهَي ُتِشيُر  ِجدًّ
ِإَلْيَك ِباِلْنِتَقاِل 
ِإَلى َمَكاٍن آِمٍن.

اَراُت َواْلَْضَواُء اْلَواِمَضُة  فَّ ُه الصَّ ُتَنبِّ  ▲
ِريِق ِإَلى  اَراِت اْلُْخَرى َعَلى الطَّ يَّ السَّ

ُوُجوِد َحاَلٍة َطاِرَئٍة.

ُة َأْنَواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن  ُتوَجُد ِعدَّ
الصوات.

ُهَك َبْعُض اْلَْصَواِت ِإَلى وُُجوِد  ُتَنبِّ
َخَطٍر. َوُيْمِكُنَها َأْن ُتَساِعَدَك ِفي 

اْلِحَفاِظ َعَلى َسَلَمِتَك.
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ْع َتَوسَّ

اقرأ في موضوع علمي
الهدف

لّخص كيف تستطيع األصوات الحفاظ على سالمة   ■
األشخاص.

األصوات والسالمة
 قصص أو كتب عن شخصيات وأحداث  النوع: غير خيالية

واقعية.

كيف تبدو أصوات األشياء الّمبّينة في تلك الصور؟  ■

قبل القراءة
اسأل عن األصوات التي يسمعها الطالب كل يوم. ودّون 

إجاباتهم. إعمل مع الطالب لترتيب األصوات المختلفة في 
مجموعات. اطرح السؤال:

اذكر بعض األصوات التي تجعلك تشعر بالسعادة.   ■

اإلجابات المحتملة: الضحك، الموسيقى، التحدث

اذكر بعض األصوات التي تجعلك تنتبه. اإلجابات   ■

المحتملة: صفارات اإلنذار، الرعد، االصطدام، الصراخ، 
أجراس المدرسة

أثناء القراءة
اشرح للطالب أّن هذا الدرس يتحدث عن األصوات التي 
فهم أّن التحذير هو شيء ينبه  تحذرهم من وجود خطر. عرِّ
األشخاص إلى وجود شيء خطير في الجوار. اطرح السؤال:

إالم ُينبهك إنذار الحريق؟ اإلجابات المحتملة: مغادرة   ■

المكان والذهاب إلى مكان آمن

ما أصوات التحذير األخرى التي سمعتها؟ اإلجابات   ■

المحتملة: صفارات إنذار سيارات اإلسعاف وشاحنات اإلطفاء 
وسيارات الشرطة؛ حيوان يزأر؛ بوق سيارة

اسأل الطالب التفكير في طريقة تحذير شخص أصم من وجود 
خطر. على سبيل المثال، قد ُتزوَّد المباني باألنوار التي تضيء 

عند حاالت الطوارئ.

ل  مثِّل كّلف الطالب تمثيل استجاباتهم لألصوات المختلفة. شغِّ
د أصواًتا مثل الضحك والبكاء واإلنذار. اطلب من  تسجيالت أو قلِّ

د األصوات التي ُتعّد  الطالب تمثيل شعورهم عند سماع كل صوت. حدِّ
إشارات تحذير.

ع الطالب على استخدام الكلمات والتمثيل  شجِّ  
اإليمائي لوصف الصوت وكيف يجعلهم يشعرون. اطلب منهم تحديد 

األصوات التي ُيعّد إشارة تحذير.

ه الطالب إلى استخدام العبارات القصيرة  وجِّ  
واألفعال لوصف الصوت وكيف يجعلهم يشعرون. اطلب منهم شرح ما 

يجب فعله عندما يسمعون صوت إنذار. 

اطلب من الطالب استخدام جمل كاملة لإلفصاح   
عن مصدر الصوت وما الشيء الذي يخبرهم الصوت بحدوثه.
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ُهُم  َماَع، ِلَذا َيْسَتْخِدُموَن َحَواسَّ َل َيْسَتِطيُع َبْعُض اْلَْشَخاِص السَّ

اْلُْخَرى ِلْلِحَفاِظ َعَلى َسَلَمِتِهْم.
ْرَطِة  اَرِة الشُّ ْنَذاِر َأْو ِلَسيَّ َحْيُث ِإْذ ُيْمِكُنُهْم ُرْؤَيُة اْلَْضَواِء اْلَواِمَضِة ِلْلِ

ُهُهْم ِإَلى وُُجوِد َخَطٍر. ْسَعاِف. ِإنَّ َذِلَك ُيَنبِّ اَرِة اْلِ َأْو َسيَّ

َخاِن َأْصَواًتا َوَأْضَواًء  ُتْرِسُل ِِإْنَذَاَراِت الدُّ  
ْنِبيِه ِمَن اْلَخَطِر. ▼ َواِمَضًة ِلْلتَّ

ْرَس.  ِص الدَّ اِلي، ُثمَّ َلخِّ ْلِخيُص. اُْكُتْب َأَهمَّ اْلَْفَكاِر ِفي اْلَجْدَوِل التَّ َالتَّ
ِتي اْخَتْرَتَها. ْر ِإَعاَدَة ِكَتاَبِة َأَهمِّ اْلَْفَكاِر الَّ ْلِخيِص، َتَذكَّ ِعْنَد التَّ

ْكُنوُلوْجَيا َواْلُمْجَتَمُع َاْلِعْلُم َوالتِّ

َاْلِفْكَرُة 2

ْلِخيُص َالتَّ

َاْلِفْكَرُة 1

ْع َتَوسَّ
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ْنَذَاَراِت اْلَحِريِق  ِلِ  ►
َصْوٌت ُمْرَتِفٌع 

ا. َوِهَي ُتِشيُر  ِجدًّ
ِإَلْيَك ِباِلْنِتَقاِل 
ِإَلى َمَكاٍن آِمٍن.

اَراُت َواْلَْضَواُء اْلَواِمَضُة  فَّ ُه الصَّ ُتَنبِّ  ▲
ِريِق ِإَلى  اَراِت اْلُْخَرى َعَلى الطَّ يَّ السَّ

ُوُجوِد َحاَلٍة َطاِرَئٍة.

ُة َأْنَواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن  ُتوَجُد ِعدَّ
الصوات.

ُهَك َبْعُض اْلَْصَواِت ِإَلى وُُجوِد  ُتَنبِّ
َخَطٍر. َوُيْمِكُنَها َأْن ُتَساِعَدَك ِفي 

اْلِحَفاِظ َعَلى َسَلَمِتَك.
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معالجة المفاهيم الخاطئة  ◀
قد يعتقد الطالب أّن الصوت ينتقل عبر الهواء فقط. لكن يمكن 

أن ينتقل الصوت عبر كل أشكال المادة، بما في ذلك المواد 
السائلة والصلبة.

المحيط، على سبيل المثال، مليء باألصوات مثل صفير 
الدالفين وغناء الحيتان المحدبة وأنين مراوح المركب. ويعد الماء 

وسيلة عظيمة النتقال الصوت.

بعد القراءة
اطلب من الطالب مراجعة الدرس. اطرح السؤال:

اذكر بعض األشياء المهمة التي يخبرك بها هذا الدرس   ■

عن األصوات. اإلجابة المحتملة: يمكن أن تخبرني األصوات 
باالنتقال إلى مكان آمن.

دّون إجابات الطالب واقرأ القائمة بصوت مرتفع واختاروا مًعا 
أهم ثالث حقائق. اعرض منظم بيانات التلخيص واكتب تلك 

الحقائق الثالثة في المربعات الموجودة إلى اليسار.

اشرح للطالب أّن التلخيص هو توضيح أهم األفكار مرة أخرى. 
ساعد الطالب في إعداد ملخص من جملة واحدة من الحقائق 
الموجودة إلى اليسار. واكتب هذا الملخص في المربع الموجود 

إلى اليمين.

قد يواجه الطالب صعوبًة في تحديد ما يجب عليهم فعله 
استجابًة لصوت التحذير. راجع معهم أّن بوق السيارة يعني أن 

سيارة تقترب منهم وعليهم الحذر أو االنتظار قبل عبور الشارع. 

اشرح أّن األصوات األخرى تفعل الشيء نفسه. ُتنّبه اإلنذارات 
األشخاص إلى ضرورة النظر واالستماع بعناية لمعرفة ما إذا كان 
ر الطالب أنهم إذا سمعوا أصوات تحذير، فيجب  هناك خطر. ذكِّ
عليهم انتظار توجيه من شخص بالغ ليخبرهم بما يجب عليهم 

فعله ليحافظوا على سالمتهم.
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السؤال المهم
كيف تستخدم الضوء؟

األهداف
شرح أن الضوء يمّر عبر بعض األجسام دون   ■

األخرى.
وصف طريقة استخدام اإلنسان لمصادر   ■

الضوء المختلفة.

مهارة القراءة ترتيب األشياء

ستحتاج إلى منّظم بيانات ترتيب األشياء.

خطة الدرس عندما يكون الوقت قصيًرا، إتبع المسار السريع واستخدم الموارد المهمة.

فّكر وتحدث واكتبمناقشة الفكرة األساسيةانظر وتساءل

الدرس 3 الضوء

مالحظات املعلم

األول

األخري

التايل
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