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العلومالعلوم
األول االبتدائي
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الضوء والصوت
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المادةالمادة
الصف

السادسة  الوحدة
الثاني الثانيالفصل الفصل

الضوء والصوت الّثاني الدرس 
رقم الصفحة





ْرس أْھداف الدَّ
.أن الضوء شكل من أشكال الطاقة.أن الضوء شكل من أشكال الطاقة

).تكون الظالل(خاللھا األشیاء التي یمر الضوء من خاللھا واألشیاء التي ال یمر من 

.

.أن الصوت شكل من أشكال الطاقة

.الصوت بصور مختلفة

ْرس أْھداف الدَّ
ل الھدُف  أن الضوء شكل من أشكال الطاقةیوضح : األوَّ ل الھدُف  أن الضوء شكل من أشكال الطاقةیوضح : األوَّ

األشیاء التي یمر الضوء من خاللھا واألشیاء التي ال یمر من یتعرف  :الثاني الھدُف 

.یتعرف على أھمیة الضوء ومصادره: الثالث  الھدُف 

أن الصوت شكل من أشكال الطاقةیوضح : الرابع الھدُف 

الصوت بصور مختلفةینشأ یبین كیف : الخامس الھدُف 



ْوُء؟ ما الضَّ
.أن الضوء شكل من أشكال الطاقة

نا ِمْن رْؤیِة األْشیاءِ  ْوُء طاَقًة ُتمكنَّ .الضَّ

ْوُء؟ ما الضَّ
ل الھدُف  أن الضوء شكل من أشكال الطاقةیوضح : األوَّ

ْوُء؟ فما ُھَو الضَّ

نا ِمْن رْؤیِة األْشیاءِ  ْوُء طاَقًة ُتمكنَّ الضَّ



ْوُء؟ ما الضَّ

الیَة ِوفًقا للجدَول ِبوْضِع عالمة  األَشیاَء التَّ

).تكون الظالل(خاللھا األشیاء التي یمر الضوء من خاللھا واألشیاء التي ال یمر من 

الیَة ِوفًقا للجدَول ِبوْضِع عالمة  :في المكاِن الُمناسب)  (األَشیاَء التَّ

وء ال َتسمُح بمرور الضَّ وء َتسمُح بمرور الضَّ

ْوُء؟ ما الضَّ

الیَة ِوفًقا للجدَول ِبوْضِع عالمة َصنَِّف  األَشیاَء التَّ

األشیاء التي یمر الضوء من خاللھا واألشیاء التي ال یمر من یتعرف  :الثاني الھدُف 

الیَة ِوفًقا للجدَول ِبوْضِع عالمة َصنَِّف  :نشاط األَشیاَء التَّ

وء َتسمُح بمرور الضَّ ةُ  المادَّ

بورةُ  السُّ

اِفذةِ  ُزجاُج النَّ

الكتابُ 

ارةُ  النَّظَّ



ْوُء؟ ما الضَّ
).تكون الظالل(خاللھا األشیاء التي یمر الضوء من خاللھا واألشیاء التي ال یمر من 

ورة الَّتي أمامك،  ر لماذا شاِھد الصُّ َن ِظلٌّ لھذه البْنِت؟ثم فسِّ تَكوَّ
ْوءَ  ن ِظلُّ البنت على األرِض ألنَّ ِجْسمھا َیحِجُب الضَّ ْوءَ .َتكَّ ن ِظلُّ البنت على األرِض ألنَّ ِجْسمھا َیحِجُب الضَّ .َتكَّ

ْوُء؟ ما الضَّ
األشیاء التي یمر الضوء من خاللھا واألشیاء التي ال یمر من یتعرف  :الثاني الھدُف 

ورة الَّتي أمامك،  شاِھد الصُّ
ْوءَ  ن ِظلُّ البنت على األرِض ألنَّ ِجْسمھا َیحِجُب الضَّ ْوءَ َتكَّ ن ِظلُّ البنت على األرِض ألنَّ ِجْسمھا َیحِجُب الضَّ َتكَّ



ْوُء؟ ما مصاِدُر الضَّ

.و القمُر األرض أثناَء اللَّیلِ تُضيُء الشمُس األرَض في النَّھاِر، و تُضيُء النُّجوم

.

.و القمُر األرض أثناَء اللَّیلِ تُضيُء الشمُس األرَض في النَّھاِر، و تُضيُء النُّجوم

أُذُكر بعَض األشیاء التي تُْصِدُر ضوًء في بیتك؟

ْوُء؟ ما مصاِدُر الضَّ

تُضيُء الشمُس األرَض في النَّھاِر، و تُضيُء النُّجوم

.یتعرف على أھمیة الضوء ومصادره: الثالث  الھدُف 

تُضيُء الشمُس األرَض في النَّھاِر، و تُضيُء النُّجوم

أُذُكر بعَض األشیاء التي تُْصِدُر ضوًء في بیتك؟: س
.الكھربائیةُ المصابیُح . 1
.الیدویَّةالمصابیُح . 2
لفازُ . 3 .التَّ لفازُ . 3 .التَّ
.  الھاتفِ شاشُة . 4



كیف ترى األشیاَء؟

.

وُء على األشیاِء ویرَتدُّ عنھا إلى أَْعُیننا فنراھا .َنرى األشیاَء عندما َیْسقُط الضَّ

كیف ترى األشیاَء؟

.یتعرف على أھمیة الضوء ومصادره: الثالث  الھدُف 

وُء على األشیاِء ویرَتدُّ عنھا إلى أَْعُیننا فنراھا َنرى األشیاَء عندما َیْسقُط الضَّ



وُت؟ ما الصَّ

.أن الصوت شكل من أشكال الطاقة

ُخْذ مشطرةً بالستیكیَّةً و اطُرْق بھا على طرِف طاولتَك؟ ِصْف مایحُدث؟
 --------------------------------------------------------------------------
وَت النَّاتَِج  لعلَّك ال حظَت اھتزاَز الِمسطرِة إلى األمام وإلى الخلِف وسِمعَت الصَّ

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

وُت؟ ما الصَّ

أن الصوت شكل من أشكال الطاقةیوضح : الرابع الھدُف 

ُخْذ مشطرةً بالستیكیَّةً و اطُرْق بھا على طرِف طاولتَك؟ ِصْف مایحُدث؟
 --------------------------------------------------------------------------
وَت النَّاتَِج  لعلَّك ال حظَت اھتزاَز الِمسطرِة إلى األمام وإلى الخلِف وسِمعَت الصَّ

.عن اھتزازھا
وُت؟ وُت؟فما ُھو الصَّ فما ُھو الصَّ

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



وُت؟ ما الصَّ

.أن الصوت شكل من أشكال الطاقة

بالستیكیَّةً و اطُرْق بھا على طرِف طاولتَك؟ ِصْف مایحُدث؟
 --------------------------------------------------------------------------
وَت النَّاتَِج  لعلَّك ال حظَت اھتزاَز الِمسطرِة إلى األمام وإلى الخلِف وسِمعَت الصَّ

وُت عندما یھتَزُّ  ْوُت ھو شكٌل من أشكاِل الطَّاقِة یُمِكُن أن نسمعھُ، ویحدُث الصَّ الصَّ

وُت؟ ما الصَّ

أن الصوت شكل من أشكال الطاقةیوضح : الرابع الھدُف 

بالستیكیَّةً و اطُرْق بھا على طرِف طاولتَك؟ ِصْف مایحُدث؟مسطرةً ُخْذ 
 --------------------------------------------------------------------------
وَت النَّاتَِج  لعلَّك ال حظَت اھتزاَز الِمسطرِة إلى األمام وإلى الخلِف وسِمعَت الصَّ

.عن اھتزازھا.عن اھتزازھا
وُت؟ فما ُھو الصَّ

وُت عندما یھتَزُّ  ْوُت ھو شكٌل من أشكاِل الطَّاقِة یُمِكُن أن نسمعھُ، ویحدُث الصَّ الصَّ
.شيٌء ما



وُت؟ ما الصَّ
.الصوت بصور مختلفة

وُت؟ ما الصَّ
الصوت بصور مختلفةینشأ یبین كیف : الخامس الھدُف 



وُت؟ ما الصَّ
.الصوت بصور مختلفة

وتَّیةُ في حناِجِرنا .  ِعندما نتكلَُّم تھتَزُّ األوتاُر الصَّ

علمیةحقیقة 

وتَّیةُ في حناِجِرنا .  ِعندما نتكلَُّم تھتَزُّ األوتاُر الصَّ

وُت؟ ما الصَّ
الصوت بصور مختلفةینشأ یبین كیف : الخامس الھدُف 

وتَّیةُ في حناِجِرنا ِعندما نتكلَُّم تھتَزُّ األوتاُر الصَّ

حقیقة 

وتَّیةُ في حناِجِرنا ِعندما نتكلَُّم تھتَزُّ األوتاُر الصَّ



وُت؟ ما الصَّ

كیف ُتساعدني األصواُت على أن أكوَن آمًنا؟

.الصوت بصور مختلفة

بِة  وت والفائدِة الُمترتَّ :علیِھ لكل منِصْل بیَن مصدِر الصَّ

رني من الخطرِ  اعِة                    ُیحذَّ رني من الخطرِ صوُت ُمنّبِھ السَّ اعِة                    ُیحذَّ صوُت ُمنّبِھ السَّ
صوُت إنذاِر الحریِق                   ُینبھني كي أستیقظِ 

رني من الحریقِ  یَّارِة                   ُیَحذَّ صوُت ُبوِق السَّ

وُت؟ ما الصَّ

كیف ُتساعدني األصواُت على أن أكوَن آمًنا؟

الصوت بصور مختلفةینشأ یبین كیف : الخامس الھدُف 

بِة  وت والفائدِة الُمترتَّ ِصْل بیَن مصدِر الصَّ

رني من الخطرِ *  اعِة                    ُیحذَّ رني من الخطرِ * صوُت ُمنّبِھ السَّ اعِة                    ُیحذَّ صوُت ُمنّبِھ السَّ
صوُت إنذاِر الحریِق                   ُینبھني كي أستیقظِ * 
رني من الحریقِ *  یَّارِة                   ُیَحذَّ صوُت ُبوِق السَّ



وُت؟ ما الصَّ
.الصوت بصور مختلفة

كیف ُتساعدني األصواُت على أن أكوَن آمًنا؟

وت والفائدِة الُمترتَّبِة علیِھ؟ ِصْل بیَن مصدِر الصَّ

صوُت ُمنبِّھ السَّاعِة                    یُحذَّرني من الخطرِ 

كیف ُتساعدني األصواُت على أن أكوَن آمًنا؟

صوُت ُمنبِّھ السَّاعِة                    یُحذَّرني من الخطرِ 
صوُت إنذاِر الحریِق                   یُنبھني كي أستیقظِ 

یَّارِة                   یَُحذَّرني من الحریقِ  صوُت بُوِق السَّ

وُت؟ ما الصَّ
الصوت بصور مختلفةینشأ یبین كیف : الخامس الھدُف 

كیف ُتساعدني األصواُت على أن أكوَن آمًنا؟

وت والفائدِة الُمترتَّبِة علیِھ؟ ِصْل بیَن مصدِر الصَّ

صوُت ُمنبِّھ السَّاعِة                    یُحذَّرني من الخطرِ * 

كیف ُتساعدني األصواُت على أن أكوَن آمًنا؟

صوُت ُمنبِّھ السَّاعِة                    یُحذَّرني من الخطرِ * 
صوُت إنذاِر الحریِق                   یُنبھني كي أستیقظِ * 
یَّارِة                   یَُحذَّرني من الحریقِ *  صوُت بُوِق السَّ


