
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/5science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/5science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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ما المواد التي تسمح بمرور الضوء 5-2

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 المختلفةأستطیع أن أقارن بین الظالل التي تكونھا المواد.
 أس��تطیع أن أس��تخدم درج��ات الظ��ل لتقس��یم الم��واد إل��ى مجموع��ات

.خصائص كل مجموعةوأصف  .خصائص كل مجموعةوأصف 

ُمفردات للتعلُّم
 معتم
شفَّافة
شبھ شفَّافة
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   ھل تتكون الظالل عندما یحجب كل جسم الضوء؟
ھل تحجب النوافذ الزجاجیة الضوء وتكون  الظالل ؟

جسم شبھ شفافجسم شفافجسم معتم

الضوء یسمح بمروربعضیسمح بمرور الضوءالیسمح بمرور الضوء

یكون ظل ضعیف رمادي ال یكون ظلیكون ظل

ن الظ���لُّ عن���دما یحج���ب  یتك���وَّ
.الضوء معتمٌ جسٌم 

ة ش����فَّافةٌ   الزج����اج النق����ي م����ادَّ
.منھا تسمح بمروركلِّ الضوء

 ة م�����ن الزج�����اجیِّ شمس�����ارة نظ�����
ن ة شبھ شفَّافةٍ . الُملوَّ .وھو مادَّ
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 )1 ( ن الموادُّ الشفَّافة .الظلَّ ال تكوِّ

درجات الظل

 )4,3,2  (ن  الموادُّ شبھ ًة الشفَّافة تكوِّ .كالظاللظالالً جزئیَّ

 )5 ( ن alm.الكاملالظلَّ الموادُّ المعتمة تكوِّ
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:ستحتاج إلى2-5نشاط   
شاشةٍ • مصدر ضوٍء قويٍّ • 
من موادمختلفة)على األقل(ستة أجسام•  .استقصاء أّي الموادِّ تسمح بمرور الضوء

ٍة عندما تسلِّط علیھا الضوء - أ بمقدار الظلِّ الذي ستنتجھ كلُّ مادَّ .تنبَّ
ما المواد التي ستكون معتمًة؟. 5 -1استخدم مفتاح الظل -
ل تنبُّؤاتك - .ما الموادُّ التي ستكون شبھ شفَّافٍة أو شفَّافًة؟ سجِّ
ط اختباًرا عادالً ونفِّذه - .اعرض نتائجك في صورة تمثیل بیانيٍّ باألعمدة. خطِّ ط اختباًرا عادالً ونفِّذه - .اعرض نتائجك في صورة تمثیل بیانيٍّ باألعمدة. خطِّ

األسئلة
ھل ت�دعم النت�ائج تنبُّؤات�ك؟ م�ا الم�وادُّ الت�ي ل�م تس�مح بم�رور مق�دار الض�وء 1)

أت بھ؟ الذي تنبَّ
دت من أنَّ االختبار الذي أجریتھ كان اختباًرا عادالً؟2) كیف تأكَّ
                   .اخت�������ر م�������ادتین مختلفت�������ین لھم�������ا درج�������اٌت مختلف�������ٌة م�������ن الظ�������الل3)

ر لماذا تكونان درجات مختلفة من الظل .فسِّ
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2-5الداعمة للنشاط ) أ(ورقة عمل 
المواد التي استخدمتھا ف�ي امأل .2 -5استخدم الجدول أدناه لتسجیل التنبؤات والنتائج للنشاط 

عالمة سواء كانت الم�ادة ضع .الثانيفي العمود  5إلى  1درجات الظل من اكتب .األولالعمود 
سوف یعتمد ھذا النشاط على المواد المتوفرة الستخدامھا.معتمة أو شبھ شفافة أو شفافة

شفافةشبة شفافةمعتمةدرجات الظلالمادة

زجاج شفاف
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2-5الداعمة للنشاط ) ب(ورقة العمل 
.2-5تمثیل بیاني باألعمدة لتسجیل نتائج استقصائك في نشاط ارسم 

.ارسم عموًدا لعدد المواد التي كانت شفافة وشبھ شفافة ومعتمة

یعتم�������د عل�������ى 
نت����ائج النش����اط 

5-2.
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27االسئلة ص

.........الحقیبة, الخشب , الكتاب . نعم 1)

.    وضع كل جسم في نفس المكان بین مصدر الضوء والشاشة-2)
.وضع كل جسم لنفس المدة الزمنیة-

الزجاج الشفاف الیكون ظل النھ مادة شفافھ و یس�مح بم�رور ك�ل -3)
-.                                                         الضوء خالل�ھ

الخش��ب یك��ون ظ��ل الن��ھ م��ادة معتم��ة وال یس��مح بم��رور الض��وء -
.خاللھ
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 الخاطئةالمفاھیم:
مرئیة تصبحالضوء على مادة شبھ شفافة ویضیئھا حتى طع یس !!!
 شفافة إلى العینینتقل الضوء من مادة ال !!!!

تحدث عن:
 ٍة والمصنوعة  تستخدمھاما األشیاء التي شفَّافٍة؟ شبھمن مادَّ

ماذا تعلمت ؟
ال تسمح الموادُّ المعتمة بمرور الضوء خاللھا.
تسمح الموادُّ شبھ الشفَّافة بمرور بعض الضوء خاللھا.
تسمح الموادُّ الشفَّافة بمرور كلِّ الضوء خاللھا.

alm
an
ah
j.c
om
/om



ما الموادُّ التي تسمح بمرور الضوء؟ 2-5تمرین 
م�ا تعرف�ھ ع�ن الم�وادِّ المعتم�ة و الم�وادِّ ش�بھ الش�فافة  بقفي ھذا التم�رین، س�تط

.والموادِّ الشفافة
ر في المواد التي تحتاجھا لبناء منزلٍ  قد تستخدم طوًبا وخشًبا وزجاًجا ش�فاًفا . فكِّ

ًن��ا ولك��ن أج��زاًء . تحت��اج بع��ض أج��زاء المن��زل ل��دخول الض��وء إلیھ��ا.وزجاًج��ا ملوَّ
إذا . أو ربم��ا ل��دخول القلی��ل م��ن الض��وء أخ��رى م��ن المن��زل، ال تحت��اج إل��ى ض��وء

. ف�ي فن�اء منزل�ك كنت تعیش في مكاٍن حاٍر، فقد تحتاج إل�ى إع�داد منطق�ٍة مظلَّل�ة
.أما إذا كنت تعیش في مكاٍن بارٍد، فقد تحتاج إلى إعداد منطقٍة مشمسةٍ .أما إذا كنت تعیش في مكاٍن بارٍد، فقد تحتاج إلى إعداد منطقٍة مشمسةٍ 

.سمِّ الموادَّ التي تستخدمھا. ارُسم صورًة لمنزلك في المساحة أدناه -1
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:أكمل الجمل اآلتیة -2
.حتى یدخل الكثیر من الضوء ______لصنع ______استخدمت. أ

.حتى یدخل بعض الضوء ______ لصنع ______ استخدمت. ب
.حتى ال یدخل الضوء ______ لصنع ______ استخدمت. ج
.الضوء ______والذي یحجب ______أعددت منطقًة مظلَّلًة باستخدام.د

أوأو
.والذي یسمح بمرور الضوء ______ أعددت منطقًة مشمسًة باستخدام
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2-5تمرین 
.یختلف الرسم من طالب آلخر -1
الكثی��ر م��ن ی��دخل  حت��ى النواف��ذلص��نع  زج��اج ش��فافاس��تخدمت  -أ-2

.الضوء
ی��دخل بع��ض حت��ى  الحم��امنواف��ذ لص��نع  زج��اج مل��وناس��تخدمت  -ب

.الضوء
.الضوءیدخل  الحتى  الجدرانلصنع  الطوباستخدمت  -ج
   .الض��وءیحج��ب وال��ذي الخش��ب أع��ددت منطق��ًة مظلَّل��ًة باس��تخدام  -د
) :أو(
یس�مح بم�رور وال�ذي زج�اج ش�فاف منطقًة مشمسًة باستخدام أعددت -

.الضوء
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2- 5ورقة عمل 
؟الضوءبمرور تسمح مواد التغلیف التي ما 

.ستستقصي مواد التغلیف
. یستخدم لتغلی�ف الم�واد الغذائی�ة م�واد معتم�ة وم�واد ش�بھ ش�فافة وم�واد ش�فافة

عب��وات زج��اج ش��فافة وبعض��ھا ف��ي زج��اج مل��ون ف��ي  المنتج��ات بع��ضوت��أتي 
بالس��تیك أو ص��نادیق ف��ي  مغلف��ةوبعض��ھا ف��ي عب��وات بالس��تیك ش��فافة وبعض��ھا 

.كرتونیة.كرتونیة
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امأل الجدول اآلتي بنتائج استقصائك.

المادة المستخدمة المنتج
للتغلیف

ھل ھي شفافة أم 
شبة شفافة أم 

معتمة؟

لماذا تعتقد أنھ 
یستخدم ھذا النوع 

من التغلیف؟
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2- 5ورقةعمل 

المادة المستخدمة المنتج
للتغلیف

ھل ھي شفافة أم 
شبة شفافة أم 

معتمة؟

لماذا تعتقد أنھ 
یستخدم ھذا النوع 

من التغلیف؟
زجاجات زیت 

الزیتون والخل 
والمیاه الغازیة

یقلل الضوء الداخل شبھ شفافةزجاج ملون
كي ال یفسد المنتج

یحجب وصول  یحجب وصول معتمةورقدقیق
الضوء للدقیق

معتمةورق مقوىبسكویت
یحجب وصول 

الضوء للبسكویت

لتسھیل رؤیة شفافة شبھ/شفافةبالستیك شفافخضروات
نضارة المنتج
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