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ال ُم َق ِّد َمة
الأوالد بطبيعتهم يرغبون في اللعب والبناء .المعلمون ،بطبيعتهم ،يحبون التعليم .لماذا ال ندمج هاتين الرغب أتين
معً ا؟ من خالل بناء /تصميم نموذج لسيارة ،نستطيع نحن المعلمين تحقيق أأهدافنا التربوية؛ وال ّتالميذ بدورهم
س أي أ
حظو أن بدرس ممتع يُثري آفاقهم.
الفكرة الأساسية من هذه الفعالية هي تصميم سيارة .مطلوب م أن ال ّت أالميذ تصميم سيارة تتحرك بدون لمسها،
بتأثير الرياح ،لمسافة معينة ،وذلك بمساعدة بعض التجهيزات والأدوات التي سنزو ُدهم بها .إنها فعالية ممتعة
ح ًّقا ،لكن علينا عدم االكتفاء بجانب "المتعة" فقط .على هذه الفعالية أأن تكون أأدا ًة واضحة للتعلم ولتحسين
المهارات وتطويرها .الغاية من استخدام هذه الفعالية هو إثارة الفضول ،وحُسن التصرف ،والمعرفة العلمية،
أوالتقييم الذاتي للتلميذ أأيضً ا.

ستخض ُع السَّ َّيارات الَّتي سيتم تصميمها من ق َبل ال َّتالميذ لمسابقة ،ومن خالل تحليل أَداء ال َّس َّيارات ،سيتم َّكنُ
َ
ال َّتالميذ من فهم عد ٍد م َن المبادئ المه َّمة في العلوم .من أَجل الفوز في هذا ال ِّسباق ،على ال َّتالميذ بدون أَدنى شك
ِّمين حكما َء متسلِّحين بسالح المعرفة .عليهم العم ُل
ُصم َ
ال َّتحلِّي بميزة المصمِّمين الج ِّيدين؛ عليهم أَن يكونوا م َ
ً
استنادا إلى تب ِّني إستراتيج َّيات ،وعدم االعتماد على أ ُسلوب "ال َّتجربة والخطإ" فقط ،وهو الُسلوب الَّذي يمي ُل
م َ
ُعظ ُم ال َّتالميذ إلى استخدامه.
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الوحدَ ة
كرةُ ال َمر َك ِزي ُة ِمن ٰه ِذ ِه َ
الفِ َ
ً
ضافة إلى التعلم وفهم القوانين الأساسية في علم الفيزياء ،فإن هذه الفعالية الممتعة توفر لنا ،نحن المعلمين،
إ
أأساسً ا خص ًبا لتطوير المهارات العلمية والشخصية المتنوعة والمهمة .لكي نكون محددين ،علينا ال ّتركيز على
المهارات التالية:

المهارات التي يمكن اكتسابها في هذه الوحدة:
 ال َّتفكير اإلبداعي
 تخطيط تجربة
 عزل المتغ ِّيرات
 عرض ال َّنتائج
 تحليل ال َّنتائج
 القدرة على مواجهة اإلحباط
 خلق مح ِّفزات لل َّتحسن المستمرّ

مدة الفعالية
ننصح بتخصيص  4-5لقا أءات لهذه الوحدة (لقا أءات مزدوجة -مدة كل لقاء  90دقيقة).

ملءمتها لمجموعة الجيل
هذه الفعالية مالئمة لتفعيلها في الصفوف الخامسة والسادسة.
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مبنى الوحدة

الفصل

الفصل الَ َّول:
تصمي ُم سيَّارة
شراعيَّة

الفصل َّ
الثاني:
ُ
بحث ال َّسيَّارة

الهدف

الفعالية

تصميم سيَّارة
شراعيَّة

يص ِّم ُم ال َّتالميذ سيَّارة ،بدون محادثة مسبقة ،بنا ًء
على البديهة وعلى المعلومات ال َّسابقة ،من خالل
تطوير إبداعي َوإنتاج بُنية تحتيَّة ح ِّسيَّة لتعل ٍم
مستقبلي.

مسابقة السَّ يَّارة
ال َّشراعيَّة

يفحصُ كل طاقم المسافة لل َّسيَّارة الَّتي صمَّمها،
ويح ِّد ُد ّ
الطاق ُم الفائ َز ،ويخلق مح ِّفزا ٍ
ت َوأَساسً ا
للمقارنة ،بهدف تحسين أَداء ال َّسيَّارة.
تحليل علميٌّ لَداء ال َّسيَّارة  -العوامل ال َّدافعة
المؤ َّكدَة بهدف
والعوامل المُعي َقة .اكتساب المعرفة َ
تحسين السَّ يَّارة.

نقاش حول الخلفيَّة
العلميَّة

ورقة ال َم َهمَّة ()1

يحسِّن ال َّتالميذ سيَّاراتهم بنا ًء على المعلومات
العلميَّة الَّتي َت َّم اكتسابُها في ال ِّن َقاش .تطوير
اإلدراك بأَنَّ البديهة َوحدَ َها غير كافية  -يجبُ
اكتسابُ المعرفة.

ورقة ال َم َهمَّة (:)2
بحث العوامل
المؤ ِّثرة على حركة
َ
السَّ يَّارة

يبح ُ
ث كل طاقم في عامل واحد له تأثير على أَداء
َ
السَّ يَّارة .تطوير مهارات البحث.
نقاش عا ٌّم حول نتائج جميع ال َّتجاربَ ،وتحليل
عا ٌّم َعن المنظومةَ ،وتطوير ال َّتفكير العلميِّ :
 تحليل ال َّنتائج
 استخالص االستنتاجات

ص ِّفيٌّ
نقاشٌ َ

3

َّار ًة!
ص ِّممُوا َسي َ
َ

الفصل الول :خذوا أماكنكم وٱستعدُّوا ،ٱنطلقوا!
تصميم "سيارة شراعية"

في هذا الفصل ،سيصم ُم التالميذ "سيارة شراعية" .تتحر ُ
ك السيارة إلى الأمام بقوة الرياح الصادرة من مروحة.
السيارة التي سيتم بناؤُ أها ستخضع لمسابقة؛ وبعد ذلك أسيُجرى نقاش ،أيتم فيه تحليل أأداء السيارات المختلفة
والقوانين التي بحسبها تتحر ُ
ك حتى لحظة وقوفها.
س ُت أشك ُل هذه الفعاليات أ
ساس لبحث علمي حول العوامل المختلفة التي أتؤث ُر على حركة السيارة؛ سنرى تفاصيل
ال أ
أأكثر في الفصل القادم.

تنظيم الدرس
سيتم تنفيذ الف َّعال َّية وف ًقا للمراحل ال َّتالية:
ار ًة تتحر ُ
ك بقوة الرياح الخارجية.
صم ُم الطواقم سي أ
 .1تصميم السيارةُ -ت أ
كبر مسافة ممكنة؟
 .2مسابقة السيارة المتم ِّيزة  -أأي السيارات قطعت أأ أ
 .3تحليل أداء السيارات  -ما هي العوامل الدافعة والمعيقة لحركة السيارة؟
ً
اعتمادا على المعرفة العلمية التي اكتسبوها.
 .4تحسين أداء السيارة  -يحسنُ التالميذ سياراتهم
بشكل أَوفى ،وبعدها الخلف َّية العلم َّية ،فيها َيتم وصف القوى والعوامل َّ
اآلن نف ِّ
الدافعة أَو المعيقة
ص ُل هذه المراحل
ٍ
لحركة ال َّس َّيارة.
ارة
َ .1تص ِمي ُم السي َ
المهمة المحددة لكل طاقم هي تصمي ُم "سيارة شراعية" ،باستخدام الأدوات والأجهزة التي ُزودأ ت له .ستتحر ُ
ك
السيارة بقوة الرياح الناتجة من مروحة .السيارة التي تتحرك إلى أأبعد مسافة ،هي السيارة الفائزة في المسابقة.
يجب إعطا ُء الفرصة لطواقم التالميذ لتخطيط السيارة وتصميمها بحسب رغبتهم ،وأأن يتم ّتعوا بعملية التخطيط
والتصميم وإعطاء الحرية التامة لقدراتهم البداعية.
مراحل التصميم هي:
 قسموا التالميذ إلى مجموعات ،في كل مجموعة  3-4تالميذ.
 اعرضوا المهمة أأمام التالميذ -تصميم سيارة تتحرك بقوة الرياح (مروحة أأو مجفف شعر) .يجب عدم لمس
السيارة في جميع مراحل تحركها .في نهاية التصميمُ ،تقام مسابقة يفوز فيها الطاقم الذي قطعت سيار ُت ُه أأكبر
مسافة.




وزعوا على كل مجموعة الأدوات التي يمكنُ استخدامها لتصميم السيارة .ليسوا ُم أ
لزمين باستعمال كل
الأدوات التي ُتعطى لهم ،لكن عليهم تصميم السيارة فقط باستعمال هذه الأدوات.
تجدونُ قائمة بالأدوات والتجهيزات في نهاية الوحدة.

 خصصوا وق ًتا لعملية التصميم -لتمام البناء في المرحلة الُولى ،تكفي  30-40دقيقة.
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ً
اعتمادا على أأفكارهم البديهية ،وتخصيص وقت أأقل لعملية
يجب إعطا ُء التالميذ الفرصة لتصميم السيارة
التخطيط المسبق .سيُخص ُ
ون القليل م أن الوقت لأسئلة مثل :هل م أن الجدير استعمال شراع واسع أأم ضيق؟ هل
ص أ
م أن الجدير بنا ُء عجالت كبيرة أأم صغيرة؟ كيف يمكن تقليص االحتكاك بين العجالت والمحاور التي ُت أشغلُ أها؟
في نهاية الوحدة ،ستجدون ً
مثاال مفص ًال لتصميم نوع واحد م أن السيارات الشراعية.
في نهاية الفعالية ،س ُتساع ُد أنا هذه السيارة في تفسير القوى العاملة عليها .يجب عدم إظهار هذه السيارة أأمام
التالميذ ،وبالطبع ل ُه ُم الحرية التامة في تصميم السيارة وبنائها أوف ًقا لخيالهم الخصب.
 .2مسابقة السيارة المتم ِّيزة
 افحصوا َأدا َء ك ِّل س َّيارة على انفراد ،بحيث يُراقبُ جميع َّ
الطواقم س َّيارات المجموعات الُخرى .ا ُطلُ ُبوا من
ِّ
ممثل ك ِّل مجموعة وضع ال َّس َّيارة على ِّ
ِّ
الخط الَّذي ت َّم تأشيرُ هُ ُمس َب ًقا ،بحيث تكون المروحة
خط االنطالق،
على بُعد حوالي  30سم خلف السَّ َّيارة (البُعد ال َّدقيق غير مهم ،لكن علينا المحافظة عليه طيلة المسابقة).
عندما يحرِّ ُر ِّ
ار َت ُه ،ستتحرَّ ُ
ك ح َّتى مسافة مع َّينة.
ممثل المجموعة س َّي َ

 قيسوا َم َع ال َّتالميذ البُعد الَّذي وصلت إليه ال َّس َّيارة.
 كرِّ روا هذه العمل َّية مع س َّيارات بق َّية المجموعات .البُعد بين ِّ
خط االنطالق وكذلك ش َّدة الرّ ياح،
يجب حفظهما ثاب َتين طيلة المسابقة (إ َّنه مبدأ ُ "عزل المتغ ِّيرات" ،و َسنتح َّد ُ
ث عنه الح ًقا).
َ يتم اإلعالن َعن َّ
الطاقم الفائز ويتسلَّم جائ َز ًة (ا ُنظروا مالحظا ٍ
ت ت ُخص توزيع الجوائز) .لمن لم يحالفه الحظ
سَ ،ف َسيُعطى فرصة ثانية.
 عليه أَ َّال ييأ َ َفي نهاية المسابقة ،اسأ ألُوا جميع الطواقم (بمن فيهم الطا أق ُم الفائز) :هل باعتقادهم قد صم ُموا السيارة ال ُفضلى؟ هل
يمكن تحسينها؟ كيف؟
هذه الأسئلة ستقودنا بال شك إلى تحليل مبنى السيارة ،وهو تحليل يستن ُد إلى المعرفة العلمية ،كما سنفص ُل ذلك
الح ًقا.
ارات
َ .3تحلِيل ُ أَدَ اءِ السي َ
بعد المسابقة الُولى ،حان الوقت لكي ُن َحلِّ َل بصورة واقع َّية هذه المنظومة .الهدف م َن ال ِّنقاش هو ال َّتشديد على
أَه ِّم َّية اإلبداع الَّذي أَظهره ال َّتالميذ في تصميم ال َّس َّيارة ،لكن علينا عدم االكتفاء باإلبداع فقط .العالم أَو المهندس أَو
شخص آخر ين ِّف ُذ َم َه َّم ًة مع َّقدة ،م َن الجدير أَن يتسلَّ َح بمعرف ٍة واسعة.
أَي
ٍ
ئ الفيزيا ِئية ،تنبع من كون التالميذ يتعل ُمونها لغرض َي ُخص ُهم بشكل شخصي  -الرغبة
إِن الدوافع لتعلم المباد ِ
ِّ
نسخ ُر الِحساس لسيرورة التعلم.
في تحسين أَداءِ سيارتهم .هكذا
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سيتفاجأ ُ التالميذ م أن التنوع الكبير في أأداء السيارات المختلفة .تجارب سابقة أستكشف لنا أأن
في سياق المسابقة،
أ
نجح أأفرا ُدها في تصميم سيارة تتحرك لمسافة  3-4أأمتار ،مقابل أُخرى بصعوبة
هنالك بعض المجموعات التي
أ
تقطع مسافة  40سم.
الس أؤال :لماذا؟ ما هي القوى العاملة على السيارة؟ لماذا توق أفت السيارة في هذه النقطة بالذات؟ للجابة عن هذه
التساؤُ الت ،يجب أأو ًال معرفة القوانين التي أتؤثر على هذه المنظومة بدقة وعمق أأكبر .سيتم شر ُح التفاصيل أعن
القوى والعوامل العاملة على السيارة الح ًقا ،تحت بند "الخلفية العلمية" .استندوا إلى هذه المعلومات لكي تنجحوا
في إجراء نقاش صفي يكون ممه ًدا للمرحلة التالية:
ارة
َ .4تحسِ ينُ أَدَ اءِ السي َ
ً
اعتمادا على معلومات هذا ال ِّنقاش ،يقترح ال َّتالميذ طرائ َق لتحسين تصاميم السَّ َّيارات الَّتي
نقاش علميَ ،و
بعد
ٍ
صمَّموها ،بحيث تتم َّكنُ من قطع مسافة أَكبر .ستظ َه ُر ال َّتفاصيل عن سيرورة ال َّتحسين في ورقة المه َّمة ( .)1م َن
المعروف أَنَّ ص َفة اإلبداع والبديهة يتح َّكم بهما ال ِّنصف الَيمن م َن ال ِّدماغ ،بينما ال َّتفكير ال َّتحليلي موجود في القسم
لنوعي ال َّتفكير ،لكن إذا تب َّني َنا هذا ال َّتفكير لحالتنا هذه ،فهذا هو الوقت
الَيسر .هذا ال َّتقسيم ليس حا ًّدا بشكل نهائي
َ
المناسب لتفعيل ال ِّنصف الَيمن من دماغ ال َّتالميذ.
َ
الخل ِفي ُة ال ِعل ِمية
لتحليل أَداء ال َّس َّيارة ،علينا أَ َّو ًال أَن نسأ َ َل أَنفُ َسنا الس َؤالَين ال َّتال َيين:
 .1ما الَّذي ُي َؤ ِّدي بال َّس َّيارة أَن تتحرَّ َك إلى الَمام؟
 .2لماذا تتو َّقفُ ال َّس َّيارة في نهاية الَمر؟
السَّ َّيارة كك ِّل جسم آخر في َّ
الطبيعة تتأ َ َّث ُر م َن القوى العاملة عليها .إذا كا َنت القوى العاملة عليها با ِّتجا ٍه مع َّي ٍن أَكبر
ك السَّ َّيارة إلى هذا اال ِّتجاه .إذا كا َنت القوى المعيقة أَكبر م َن القوى ال َّدافعةَ ،ف َس ُتبطئُ
م َن القوى المعيقة ،فستتحرَّ ُ
صفر (القوى َّ
صلة القوى تساوي ال ِّ
وسرع ُتها تقل .إذا كانت مح ِّ
الدافعة تساوي القوى المعيقة) -فلن تغ ِّي َر
السَّ َّيارة
َ
السَّ يَّارة حر َك َت َها ،وستبقى في حال ٍة ساكن ٍة أَو َستتحرَّ ُ
ك بسرع ٍة ثابتة.
إذا كان الَمر كذلك ،فلكي نح ِّس َن أَدا َء السَّ َّيارة (ما يعني -زيادة المسافة الَّتي تقطعها بتأثير الرِّ ياح) ،فعلينا العمل
َوف ًقا للستراتيج َّية ال َّتالية:
 يجب زيادة تأثير القوى ال َّدافعة.
 يجب تقليص تأثير القوى المعيقة.
ناقشوا هذه الَسئلة َم َع ال َّتالميذَ ،واطرحوا عليهم الس َؤال :ما هي المر ِّكبات الَّتي من شأنها أَن َتؤ ِّثر على دفع
َّ
بالطبع سنسمع م َن ال َّتالميذ اقتراحا ٍ
ت عديد ًة .سجِّ لوا االقتراحات
السَّ َّيارة إلى الَمام ،وما هي العوامل المعيقة؟
على اللَّوح ،وناقشوا معً ا هذه االقتراحات بحسب ال َّتحليل الَّذي سيظهر الح ًقا .بإمكان ُك ُم االستناد إلى الجدول
َّ
المؤ ِّثرة على حركة السَّ َّيارة.
الظاهر في ال ِّنقاش بعد ورقة المه َّمة ( ،)1وفيها َس َتج ُدون قائمة لعد ٍد م َن العوامل َ
يبح ُ
ُ
ث فيه التالميذ هذه العوامل بشكل ُم أفصل.
هذا النقاش مهم ج ًّدا عندما نصل إلى الفصل الثاني،
حيث أ
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نوعي العوامل العاملة على السيارة -العوامل الدافعة والعوامل المعيقة.
هيا بنا ُن أحلل أ

العوامل الدافعة
للسَّ َّيارة الَّتي ص َّم َم َها ال َّتالميذ ال يوجد محرِّ ٌ
صادرة م َن
القوة الَّتي تدفع ال َّس َّيارة هي َّقوة الرِّ ياح ال َّ
ك داخليٌّ َّ .
المروحةَّ .
شدة الرِّ ياح ثابتة ،وبُعد المروحة من نقطة االنطالق ثابت .لكن ،يجب عد ُم إغفال حقيقة أَنَّ ال َّس َّيارة
عندما تتحرَّ ك إلى الَمام تبتعد أَكثر وأَكثر عن مصدر ال َّدفع ،بحيث يصبح ً
قليال ج ًّدا ،وتتغلَّبُ عليه القوى المعيقة،
بشكل تام.
ولذلك تتو َّقفُ السَّ َّيارة
ٍ

َّ
القوة َّ
بالطبع .بإمكاننا ال َّتأثير على ك ِّم َّية الرِّ ياح
الدافعة؟ الجواب،
إذا كان الَمر كذلك ،فهل بإمكاننا ال َّتأثير على َّ
صادرة م َن المروحةَ ،تؤ ِّثر على ال َّس َّيارة.
الَّتي تلتقطها ال َّس َّيارة نفسها .علينا أَن نجع َل أَكبر ك ِّم َّي ٍة م َن الرِّ ياح ،ال َّ
ت بها على ال َّس َّيارة ،هي أَسبابٌ طبيع َّية لذلك( .اُ ُ
نظ ُروا ً
مساحة ال ِّ
َّ
والزاوية الَّتي ُث ِّب َ
مثاال الح ًقا)
شراع َوشكلُ ُه
الع َوا ِمل ُ ال ُم ِعي َقة
َ
تعقيدا ،وال َّسبب هو وُ ُجود ع َّدة عوامل معيقة .سيتم ال َّتحليل هنا بحسب مبنى "السَّ َّيارة ال ِّ
ً
شراع َّية"
ال َّتحليل هنا أَكثر
الَّذي نقترحه في الملحق في نهاية الوحدة .هذه المبادئُ يمكنُ تطبيقها أَيضً ا على س َّيارا ٍ
ت لها تصامي ُم مختلفة
بعض ال َّشيء.
 مقاومة الهواءِ (الس ُحب)ُ :كلَّما كان سطح ال َّتالمس بين السَّ َّيارة وبين الهواء المحيط بها أَكبر ( ُنم ِّيز هنا
وبشكل
الهوا َء الَّذي يدفعها ومصدرُ ُه المروحة) تزداد َّقوة االحتكاكَّ .قوة االحتكاك الَساس َّية هنا،
ٍ
شراع نفسه .يُساه ُم ك َب ُر مساحة ال ِّ
متناقض ،هي م َن ال ِّ
شراع في قُ َّوة ال َّدفع ،لك َّنها ُتعيق أَيضً ا ،لَ َّنه يالمس
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ك ِّم َّي ًة كبيرة م َن الهواء الموجود أَمامه ،با ِّتجاه تقدم ال َّس َّيارة .1رأَينا أَ َّنه م َن الجدير تكبير مساحة ال ِّ
شراع،
بهدف زيادة َّقوة ال َّدفع .لكنَّ هذه ِّ
الزيادة تزي ُد َّقوة االحتكاك َم َع الهواء (وكذلك كتلة ال َّس َّيارة) .عندما
َّ
ً
القوة َّ
بالطبع .لكن كلَّما
الدافعة أَكبر م َن القوى المعيقة،
قريبة من مصدر الرِّ ياح ،تكون َّ
تكون ال َّس َّيارة
ابتعدت السَّ َّيارة عن مصدر َّقوة ال َّدفعَ ،قلَّت تدريج ًّيا .في البداية تكون السرعة في تزايد ،وبعد ذلك كذلك
القوة َّ
الداف َعة (لَنَّ الَخيرة تضعف ،مع زيادة
َّقوة السَّ حب .في مرحلة مع َّينة ،تتغلَّبُ َّقوة ال َّسحب على َّ
المسافة) ،فتكون ال َّنتيجة إبطا َء حركة السَّ َّيارة ح َّتى ال َّت َوقف كلِّ ًّيا.
المتناقضين ،م َن الصَّ عب ال َّتقدير مسب ًقا ،ما هي المساحة المثلى
بالَخذ بعين االعتبار ه َذين العاملَين
َ
لل ِّ
يزود ال َّس َّيارة ب َقطع أَكبر مسافة ممكنة) .لذلك فالخيار هنا هو إجرا ُء تجربة تو ِّ
شراع (الَّذي ِّ
ضح هذه
النقطة (ال َّتفاصيل الح ًقا).
ليس ال ِّ
شراع وحدَ هُ هو الَّذي يح َتك َم َع الهواء ،فالسَّ يَّارة تحتك أَيضً ا .لذلك فالفكرة هنا هي تصميم مب ًنى
إيرودينامي من خالل شحذ مق ِّدمة
السَّ ّيا َرة .إذا اقترح ال َّتالميذ ذلك ،فستكون
هذه فكر ًة رائعة.
الع َج َال ِ
ت ِبالَرضِ ية – َيؤ ِّدي هذا
ِ احتِ َكا ُك َ
االحتكاك إلى إعاقة حركة ال َّس َّيارة

2

ويجب تقليصه إلى أَدنى َحدُ .تس َتخدَ ُم قُ َّو ُة
االحتكاك في ال َّس َّيارة لغرض فرملتها
(تخ َّيلوا سيّارة تنزلق على بقعة م َن َّ
الزيت ،وماذا سيحدث عندما تصل َّقوةُ االحتكاك بين السَّ َّيارة
وال َّشارع إلى َأدنى قيمة ممكنة).
الع َج َالت -م َن المحتمل أَن ُي َث ِّب َ
ت ال َّتالميذ أَسياخ الخشب في أَسفل ال َّس َّيارةُ .ت َش ِّك ُل هذه
او ِر َ
ِ احتِ َكا ُك َم َح ِ
الَسياخ المحاور في ال َّس َّيارة ،ال يمكنها ال َّدورانَ ،بل العجالت هي الَّتي تدور حولها .في نقطة المحور
َت َت َك َّونُ َّقوةُ احتكاك كبيرة .توسيع فتحة المحور ستقلِّصُ قوّ ة االحتكاك ،لك َّنها ستحوِّ ُل حركة العجالت إلى
حركة غير متوازنة.
الحل لتقليص َّقوة االحتكاك هذه ،هو إلصاق َق َّش َتي شرب بعرض السَّ َّيارة (ا ُ ُ
نظ ُروا ملحق بناء س َّيارة
بقو ٍة في
شراع َّية في نهاية الوحدة) ،وإدخال الَسياخ الخشب َّية من خاللها .العجالت نفسها تكون مث َّبتة َّ
الَسياخ ،واالحتكاك ينتج بين الَسياخ وق َّشات الشرب .هذا االحتكاك سيكون ً
قليال ويمكنُ تقلي ُ
ص ُه أَيضً ا
بواسطة دهن الَسياخ َّ
بالزيت أَو بأ َ َّية َّ
مادة تشحيم أُخرى.
1

لهذا السبب ُتصمم النوافذ الأمامية للسيارة بزاوية -إذا كا أنت النوافذ مستقيمة (بشكل عمودي مأعأ الأرض) ،فمكان االحتكاك في القسم الأمامي منأ
السيارة سيكونُ كبيرً ا ج ًّدا .تم أن ُح هذه الزاوية السيارات (والطائرات) مب ًنى إيرودينام ًّيا .كذلك لألأسماك مب ًنى مشابه -للسبب نفسه .يُسمى مبنى
الأجسام هذا الذي للحيوانات المائية ،مأب ًنى هيدرودينام ًّيا) .في كلتا الحالأ أتين ،مبدأأ ُ تقليص االحتكاك مأعأ الوسط الذي يتحرك فيه الجسم ،هو المبدأ ُ
نف ُسهُ.

2

ك العجالت مأعأ الشارع هو قوة تمكنُ السيارة منأ الت أقدم .في حالتنا هذه" ،المحرك" خارجي (الهواء)،
في السيارات العادية ،ذات المحرك ،احتكا ُ
لذلك فإن االحتكاك عامل معيق.
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إنَّ االحتكاك ُي َؤ ِّدي إلى إبطاء دوران العجالت ،وإلى َت َوقف السَّ َّيارة عندَ احتكاك عجالتها َم َع ال َّشارع.
يرة َت َما ًما -عجالت كهذه ،وكذلك العجالت الَّتي ال َي ُمر المحور من مركزها ،تس ِّببُ
َ ع َج َالت َغي ُر ُمس َت ِد َ
ِّ
متقطعً ا .هذا ُي َؤ ِّدي إلى فقدان طاقة حرك َّية ،وتكوين احتكاكات داخل َّية مختلفة ،وفي نهاية الَمر
تحر ًكا
َتؤ ِّدي إلى زيادة االحتكاك َم َع ال َّشارع وزيادة القوى المعيقة.
ارةُ -عمُومًا ،كلَّما زادت كتلة الجسم ،كا َن م َن الصَّ عب أَكثر دفعه (حاولوا دفع س َّيارة شحن
ُ كتلَ ُة السي َ
مقابل دفع س َّيارة لعبة) .وهذا صحيح بال َّنسبة لل َّدفع واإلعاقة معً ا .هذا يعني أَنَّ الجسم الخفيف َيس ُه ُل
دف ُع ُهَ ،وم َن ال َّسهل إبطاؤُ هُ .لذلك فكل نقاش واضح عن تأثير الكتلة في حالتنا هذه ،يخ ُر ُج عن إطار
مواضيع هذه الوحدة .وهذا ال يمنع َّ
َ
بحث تجارب عن تأثير الكتلة.
بالطبع،
سترا ِتي ِج ِّي ُة َوالتكتِيك:
ال ِ َ
صة الَّتي َيتم ا ِّتخاذها
سترا ِتي ِجية هي تخطيط شامل لح ِّل مشكل ٍة أَو تحد مع َّين .التكتيك هو العمل أَو الوسائل الخا َّ
ال ِ َ
للح ِّل .لكي نح ِّق َق
بهدف إيجاد حل لهذه المشكلة .إ ًذا ،اإلستراتيج َّية هي تفكير واسع من خالله نصنع ال َّت َوجه العا َّم َ
هذه اإلستراتيج َّية ،يجب تقسيمها إلى وسائ َل تكتيك َّية مختلفة.
فيما يلي مثال م َن المشكلة العلم َّية الَّتي أَمامنا ،يميل ال َّتالميذ إلى ال َّتفكير بمفاهي َم تكتيك َّية ("هيَّا بنا نشحذ مق ِّد َمة
السَّ َّيارة") .اطرحوا لل ِّنقاش مستوى ال َّتفكير ح َّتى المستوى اإلستراتيجيَّ " -المه َّمة هي تقليص قوى االحتكاك ،لكي
ً
بمستوى أَعلى ،لَنَّ شحذ المق ِّدمة هي إحدى الوسائل ال َّتكتيك َّية
نجد وسائل مختلفة لتحقيق ذلك" .هذا ال َّتفكير
لتحقيق إستراتيج َّية تقليص القوى المعيقة.
بعد ال َّتحليل العلميِّ  ،اطلُ ُبوا م َن ال َّتالميذ تحليل مبنى ال َّس َّيارة الَّتي َت َّم تصميمها في بداية الفصل ،ومحاولة تحديد
الوسائل الَّتي من خاللها يمكن تحسين السَّ َّيارة ،بحيث إنَّ المسافة الَّتي تقطعها بتأثير الرِّ ياح تك ُب ُر بشكل واضح.
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ِّ
وزعوا اآلن على ال َّتالميذ ورقة المهمة ( .)1ال تحثوا ال ّتالميذ على اإلسراع في إنهاء المه َّمة .خ ِّ
صصوا لهم
محد ٍد لل َّتفكير َّ
زم ًنا غير َّ
بالطريقة الَّتي م َن الممكن من خاللها تحسين س َّياراتهم وتحسين َأدائها.
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ار ِة ال ِّ
ش َراعِ ـية
َتحسِ ينُ السي َ
صمِّموها؟
َ هل السَّ َّيارة الَّتي صمَّمها طاقمكم هي أَفضل سيّارة باستطاعتكم أَن ُت َ
 هل يمكنكم أَن ُتف ِّكروا في طرائ َق تستطيعون بواسطتها تحسين مبنى ال َّس َّيارة ،بحيث تتم َّكنُ من َقطع مساف ٍة
أَطول؟
ضوء الخبرة الَّتي اكتسبتموها في ال ِّنقاش ،حلّلوا مبنى س َّيارتكم .ا ُكتبوا تفاصيل ال َّتغيير الَّذي ُتزمعون إجرا َءهُ
على َ
في س َّيارتكم ،مُرف ًقا بشرح أَسباب ال َّتغييرً .
القوة َّ
الدافعة؟ هل أَ َّدى إلى تقليل القوى
مثالَ :هل أَ َّدى ال َّتغيير إلى تكبير َّ
المعيقة؟
رقم
التغيير

سبب التغيير

تفصيل التغيير

1
2
3
4

تغيير مع َّي ٍن ،ومع ذلك َستجدون أَن ُف َسكم مُصرِّ ين على تنفيذه .هذا ال َّت َوجه صحي ٌح
لن تتم َّكنوا دائمًا من معرفة سبب
ٍ
أَيضً ا .فإنَّ كبار العلماء يقومون أَيضً ا "باختبارات َت َقص" من هذا ال َّنوع ،ويكتشفون أَحيا ًنا ظواهر ُمه َّمة ،ال
يُكت َشف شر ُح أَسبابها إ َّال بعد مرور سنوات عديدة .إذا أَردتم إجرا َء تغييرا ٍ
ت ال تعرفون شرح أَسبابهاَ ،فاكتبوا
تفصيل ال َّتغيير ،وأَشيروا بـ "ال نعرف" في عمود "سبب ال َّتغيير" .قد تقومون بإجراء تغيير في س َّيارتكم ،فقط من
باب حبِّ االستطالع ،ومع ذلك َف َقد يُحد ُ
ث هذا ال َّتغيير تحسي ًنا واضحً ا في المسافة الَّتي تقطعها ال َّس َّيارة .هذا
يُشجِّ عكم على البحث عن أَسباب ذلك بأ َن ُفس ُكم ،وإذا احتجتم إلى معلومات ال تملكونها حال ًّيا – فه َّيا انطلقوا َوابحثوا
عنها ح َّتى تفهموا.
ذن منه بالبدء بإجراء ال َّتحسينات على السَّ َّيارة .بعد أَن ُتنهوا
اعرضوا الجدول على المعلِّم ،لكي تحصلوا على إ ٍ
تنفيذ ال َّتحسينات ،كونوا جاهزين لمسابقا ٍ
ت أُخرى.
ح َّتى إذا لم تفوزوا في ال ِّسباق ،فهل فُزتم بها بينكم وبين أَنفُسِ ُكم؟ سجِّ لوا في الجدول أَدناه أَدا َء السَّ َّيارة الَصل َّية
ضح في سطر المثال في الجدول أَدناه.
الَّتي بنيتموها في بداية الف َّعال َّية ،وأَدا َءها بعد إجراء ال َّتحسينات ،كما هو مُو َّ
بكم تحسَّ نت س َّيارتكم؟
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َّار ًة!
ص ِّممُوا َسي َ
َ

مثال

المسافة التي قطعتها
السيارة الَصلية

المسافة التي قطعتها

الفرق بين

السيارة ال ُم َحس َنة

ساف َت ْي ِن
ال َم َ

(متر)

(متر)

(متر)

1.5

3.6

2.1

نسبة

3.6/1.5=2.4

سيار ُتنا
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ابنوا لكم سيّارة!

ار ِة ال ِّ
ش َراعِ ية
ار ِة الدرسَ -تحسِ ينُ السي َ
َتوصِ َيات ِلِدَ َ
َّ
الجدول َّ
المنظم ،ذلك ال َّتفكير الَّذي يستن ُد إلى
الظاهر في ورقة المه َّمة ( )1من شأنه مساعدة ال َّتالميذ في ال َّتفكير
المعرفة وال يعتمد على البديهة فقط .بعد تعب َئة الجدول ،ين ِّف ُذ ال َّت ُ
الميذ ال َّتغييرات ويختبرون مدى نجاح ال َّتغيير
بتحسين أَداء س َّياراتهم.
العلم كالنزهة في َّ
الطبيعة -يجب أَن نتعلَّ َم م َّما نشاهده وع َّما نبحث عنه .هكذا نزي ُد احتماالت اكتشاف ظاهرة
جديدة أَو قانون جديد .القدرة على المشاهدة بفكر منفت ٍح ُي َؤ ِّدي إلى االكتشاف واالبتكار .العالم المشهور لويس
مؤ ِّسس علم الكائنات ال َّدقيقة ،صدق في قوله" :الحظ يالزم ال ِّدماغ المستعد له".
باستيرَ ،
).(Chance favors the prepared mind
م َن المنطقيِّ ال َّتفكير أَنَّ مستوى المعرفة لدى ال َّتالميذ غير قادر في هذه المرحلة ،على فهم لماذا العجالت غير
المستديرة ِّ
تعطل أَدا َء السَّ َّيارة .وكما ورد في ورقة المه َّمة ،هناك مكان في العلم وكذلك في ال َّتربية العلم َّية ،لتنفيذ
"تجارب مغامرة" من هذا ال َّنوع .بدون أَيِّ شك ،سنضيف هذه ال َّتجارب لفضول ال َّتالميذ ولمتعة االكتشافَ .يتم
ال َّشرح في الصفُوف العليا.
تن َّقلُوا بين َّ
تطلبون تنفيذها .يجب عدم ال َّتنازل عن إجراء
الطواقم وتح َّدثوا معهم عن أَسباب ال َّتغييرات الَّتي
َ
تغييرات تستن ُد إلى المبادئ ا َّلتي تعلَّموها في ال ِّنقاش .كل تغيير موجَّ ٌه لزيادة َّقوة ال َّدفع و/أَو ال َّتقليل م َن القوى
المعيقة ،كما رأَينا في الفصل ال َّسابق.
في الجدول ال َّتالي أَمثلة لتغييرات ممكنة ،بإمكان ال َّتالميذ تنفيذها .لن يتم َّك َن ال َّتالميذ دائمًا من إعطاء تعليل لل َّتغيير
المقترح (لذلك كتبنا في بعض البنود -ال نعرف).
رقم
التغيير
1
2

ماهية ال ّتغيير

سبب التغيير

تكبير مساحة ال ِّ
شراع
تغيير ال ِّنسبة بين طول ال ِّ
وعرضه
ش َراع َ

3

تصغير حجم السَّ َّيارة

4

تغيير قطر العجالت (تكبير؟ تصغير؟)

5

تقليص عدد العجالت إلى ()3

6
7
8
9

بناء مق ِّدمة ض ِّيقة للسَّ َّيارة
تصميم عجالت مستديرة تمامًا
تكبير المسافة بين العجالت وجسم ال َّس َّيارة
تغيير مكان ال ِّ
شراع

13

القوة َّ
الدافعة
تكبير َّ
التقاط ناجع للهواء المنطلق م َن المروحة
تصغير الكتلة -ال نعرف مدى تأثيرها،
لك َّننا سنفحص ذلك في ال َّتجربة
ال نعرف مدى تأثيره  -نفحص ذلك
بال َّتجربة
تصغير الكتلة -ال نعرف مدى تأثيرها،
الَم ُر قابل للفحص
تقليص االحتكاك َم َع الهواء
ال نعرف
زيادة ثبات ال َّس َّيارة
زيادة ثبات ال َّس َّيارة

َّار ًة!
ص ِّممُوا َسي َ
َ

ار ِة ال ُم َت َم ِّي َزة
سا َب َق ُة السي َ
ُم َ
بعد االنتهاء من تحسين السَّ َّيارات من ق َبل َّ
الطواقم المختلفة ،أَج ُروا مسابقة أُخرى .ا ُطلبوا م َن ال َّتالميذ المقارنة
بين أَداء ال َّس َّيارة الُولى وبين ال َّس َّيارة بعد ال َّتحسين.
بعد المسابقة ،م َن المح َّبذ اإلشادة َّ
ً
مقارنة بأ َدائها ال َّسابق ،ح َّتى َوإن لم
بالطواقم الَّتي نجحت في تحسين س َّياراتها
َتفُز في المسابقة!
ً
محاوال تحسين أَداء
طاقم مع نفسه،
حاولوا قدر اإلمكان ال َّتقليل من أَجواء المنافسة وخلق أَجوا ٍء يتنا َفسُ فيها كل
ٍ
السَّ َّيارة الَّتي بناها ،دون المقارنة مع ما فعلته َّ
الطواقم الُخرى.
الج َوائِز
َ
المسابقة سالح ُذو ح َّدين -فهي ُتساه ُم من ناحي ٍة أُولى في ُ
صنع أَجوا ٍء وتخلق المح ِّفزات ،ومن ناحية أُخرى من
شأنها ال َّتسبب في إحباط كبير .في المسابقة يوجد فائ ٌز واحد وخاسرون كثيرون .إذا كنت تتنا َفسُ مع ذاتك ،فأ َنت
الفائ ُز دائمًا.
صالً .
ضت أَ ً
ً
لذلك م َن الجدير منح جوائز لف َئا ٍ
مثال :باإلمكان منح جائزة لَجمل
ت أُخرى ،إ
ضافة إلى تلك الَّتي ُعر َ
س َّيارة ،وأَكثرها أَصالة ،وذات ال َّتصميم الَصليِّ الَفضل ،وما شا َب َه ذلك.
ً
ضافة إلى ذلك ،بعد المسابقة الَّتي س ُتجرى بين ال َّس َّيارة المح َّسنة ،م َن الجدير إعطا ُء جائزة "لَفضل س َّيارة
إ
ُم َح َّس َنة" ،وهي ال َّس َّيارة الَّتي حصلت على أَكبر فارق في المسابقة الَّتي قطعتها قبل ال َّتحسين و َبعدَ هُ (تجاربنا ُت َؤ ِّك ُد
أَنَّ هنالك طواقم نجحت في تحسين أَداء ال َّس َّيارة  10أَضعاف).

14

َّار ًة!
ص ِّممُوا َسي َ
َ

الفصل الثاني :سيارة اختبار (تجربة)
بعد المساب َق َتين وما رافقهما من إثارة ،وصلنا اآلن إلى القسم َّ
الثاني من هذه الوحدة ال َّتعليم َّية ،وفيها ُتستخدَ م
ساس مريح لممارسة مهارات البحث المختلفة.
السَّ َّيارة الَّتي ص َّممها ال َّتالميذ في القسم الَ َّول منها ،كأ َ ٍ
ننص ُح باستعمال ال َّس َّيارات الَّتي ص َّممها ال َّتالميذ وحسَّنوها ،كل طاقم وس َّيارته .أَصبحت هذه المنظومة معرو َف ًة
َ
لل َّتالميذ ،وهكذا يكون بمقدورهم ال َّتركيز على مواضيع البحث نفسها ،دون ال َّتطرق إلى تفاصيل تقن َّية ُتلز ُم
ال َّتعرف على منظومات جديدة.
سبق وبحثنا في الفصل ال َّسابق بإسها ٍ
ب القوى العاملَ َة على السَّ َّيارة ،والَّتي ُت َؤ ِّدي إلى تحركها إلى الَمام ،أَو إلى
القوة َّ
الدافعة وزيادتها و/أَو تقليص إحدى (أَو
توقفها .خالل عمل َّية ال َّتحسينَ ،ن َّف َذ ال َّتالميذ ع َّدة أَعمال هدفها رفع َّ
أَكثر) القوى المعيقة.
المؤ َّكد أَنَّ ال َّتالميذ وصلوا إلى إدراك عميق عن عمل السَّ َّيارة.
مع هذا ،وبالرَّ غم من تحسين ال َّس َّيارات ،من غير َ
بشكل دقيق.
لتعزيز هذا ،يجب بحث ك ِّل واحد من هذه العوامل
ٍ
عامل واحد ويبحثه بإسها ٍ
ب ،بحسب سيرورة البحث الَّتي ت َّمت ممارستها
في هذا الفصل سير ِّك ُز كل طاقم على
ٍ
في وحدات تعليم َّية سابقة.

ارةُ الدرس
إِ َد َ
صل َعن العوامل المختلفة العاملة على ال َّس َّيارة".
اعرضوا موضوع الفصل" :بحث مف َّ
ناقشوا َم َع ال َّتالميذ هذا الموضوع بشكل منفتحَ ،و َسجِّ لُوا اقتراحاتكم على اللَّوح .قسم كبير من هذه العوامل بال َّتأكيد
َت َّم ذكرها في نقاشات سابقة في الفصل الَ َّول .نذ ِّك ُر ثانية بهذه القائمة ،مع عوامل أُخرى إضاف َّية م َن المحتمل أَن
يطرحها ال َّتالميذ:
 مكان تثبيت ال ِّ
شراع
 زاوية ال ِّ
شراع
 كتلة ال َّس َّيارة
شدة الرِّ ياح َّ
َّ
(شدة دوران المروحة)

 البُعد بين المروحة وال ِّ
شراع
 ك َبر العجالت
 عدد العجالت
 شحذ مق ِّدمة ال َّس َّيارة
 عوامل إضاف َّية؟
طاقم اختيار موضوع بحث واحد
اختاروا  4-3م َن العوامل لتحويلها لمواضيع بحث مفتوح (درجة  .)4على ك ِّل
ٍ
سؤال البحث المالئم للعامل الَّذي اختاره.
م َن القائ َمة .ا ُطلبوا من ك ِّل طاقم تسجيل َ
على سبيل المثال" :ما هو تأثير زاوية ال ِّ
ش َراع على المسافة التي تقطعها السيارة؟"
15

َّار ًة!
ص ِّممُوا َسي َ
َ

ِّ
يخططون مجرى تجرب ٍة ويتم تنفيذها.
بعد ذلك
ب بشكل ج ِّيد وبشكل ال لبس فيه
كما هو معروفٌ  ،اطلبوا منهم مشاهدة بروتوكول ال َّتجربة .افحصوا إذا ُكت َ
(امتنعوا عن تصليح أَخطا ٍء ،لكن سجِّ لوا الَخطا َء لكي َتت َّم مناقشتها في مرحلة الحقة) َواسمحوا لهم بالبدء بتنفيذ
ال َّتجربة.
لنقاش ص ِّفي ،كما سيُفصَّ ُل الح ًقا.
بعد عمل َّية البحث ،اجمعوا ال َّتالميذ
ٍ
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ابنوا لكم سيّارة!

ورقة عمل للطاب 2

ارةُ اختِ َبار
سي َ
َ
صادر َعن المروحة .بعد
ار ًة شراع َّية مُت َق َنة ،تق َّد َمت لمسافة أَكبر بفعل دفع الهواء ال َّ
في الفصل ال َّسابق ،صمَّم ُتم س َّي َ
وحول ُت ُموها إلى س َّيارة سباق
َّ
ال ِّنقاش الَّذي استعرضتم فيه العوامل الم َُؤ ِّثرة على حركة ال َّس َّيارة ،وحسَّ ن ُت ُموها
حقيق َّية .واآلن ستستخدمون هذه السَّ َّيارة إلجراء بحث علمي على العوامل المختلفة العاملة عليها ،بصورة دقيقة
ومُر َّت َبة.
المعلِّم على اللَّوح قائمة بالعوامل الَّتي يمكن أَن ُت َؤ ِّثر على نجاعة حركة السَّ َّيارة ،كما اقترحتم في ال ِّنقاش
يُسجِّ ُل َ
ً
عامال واحدً ا ِمنَ القائِمة ،وقوموا بتجربة تبحثون بواسطتها مدى تأثيره على أَداءِ السيارة.
ص ِّفيِّ ِ .اختاروا
ال َّ
اعملوا بحسب هذه المراحل:
س َؤال َ البحث:
 صوغوا ُ
ض ُح ُه ،وهو يختبر العالقات بين المتغ ِّيرات الك ِّم َّية في َّ
ف البحث ويُو ِّ
الطبيعة .الجواب
ي َُعرِّفُ ُس َؤا ُل البحث َهدَ َ
سؤال البحث يتك َّشفُ م َن ال َّتجربة .كل ُس َؤال بح ٍ
ث يفحص مُتغ ِّي َرين :الَّذي ي َُؤ ِّثر والَّذي ي َتأ َ ّثر به .3المتغ ِّير
عن َ
الذي ُي َؤ ّثر هو المتغ ِّير الَّذي ُت ِّ
وظفه لكي تفحص مدى تأثيره على المتغ ِّير الذي يتأ ّثر بهً .
مثال :ما هو تأثير قُطر
العجالت على المسافة الَّتي تقطعها ال َّس َّيارة؟ في هذا الس َؤال تبحثون مدى تأثير المتغ ِّير الذي ُي َؤ ِّثر (قُطر
العجالت) على المتغ ِّير الذي يتأ ّثر به (مسافة الحركة).
o

المتغـ ِّير الذي ُي َؤ ِّثر_____________________ :
المتغ ِّير الذي يتأ َثر به_____________________ :

o

َ
سؤال

o

البحث_______________________________________________:

________________________________________________________
 ا ُك ُت ُبوا محضر (بروتوكول) التجربة:
ص ٍل ،بحيث يستطيع كل فرد ،ح َّتى لو كان من خارج َّ
الطاقم ،أَن
 ا ُكتبوا كيف يجب تنفيذ ك ِّل مرحلة بشكل مُف َّ
يُن ِّف َذ العمل َّية بد ًّق ٍة دون أَيِّ
شرح إضافي.
ٍ
 ح ِّ
ضروا الجدول (أَو الجداول) الَّذي ُتسجِّ لُون في عموده الَيمن ق َي َم المتغ ِّير الَّذي ي َُؤ ِّثر (قُطر العجالت في
المثال أَعاله) ،وفي عموده الَيسر ُتسجِّ لُون ال َّنتائج الَّتي تحصلون عليها في ال َّتجربة َنفسها.

3

أنظروا الشرح عن هذه المفاهيم في الوحدة التعليمية "الس ّخانات الشمسية المُلوّ نة".
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يتبع ورقة مهمة 2-

 ح ِّ
محورين ( )X-Yلتر ُس ُموا فيها نتائ َج ال َّتجربة.
ضروا هي َئة
َ
 اعرضوا على المعلِّم محضر ال َّتجربة ،وال تبدأ ُوا فيها إ َّال بعد أَن تحصلوا منه على الموافقة.
 ن ِّفذوا التجربةَ ،واعرضوا النتائِج في الجدول وفي الرَّ سم البيانيِّ .
 ما هي االستنتاجات ِمنَ التجربة؟ تذ َّك ُروا – العامل الَّذي نقوم بفحصه ،قد ال ي َُؤ ِّثر على المنظومة .هذا الَمر ال
يعني ً
فشال ،وإ َّنما ُه َو اكتشافٌ قد يكون له بالغ الَثر.
 إذا لم يكن باستطاعت ُك ُم استخالص ال َّنتائج ،أَو إذا لم تحصلوا على نتائ َج موثوق بها ،أَو إذا تب َّي َن أَنَّ هناك ً
خلال
تقن ًّيا – َف َح ِّس ُنوا محضر ال َّتجربة ،وكرِّ روا ال َّتجربة ح َّتى تنجحوا.
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َّار ًة!
ص ِّممُوا َسي َ
َ

توصيات لدارة الدرس -سيارة االختبار
سلسلة ال َّتجارب الَّتي ين ِّف ُذها ال َّتالميذ هي ذروة هذه الوحدةَ ،يتم فيها ال َّتعبير َعن المعرفة والمهارات الَّتي اكتسبها
ال َّتالميذ في سياق تعلمهم الفصل الَ َّول.
كما هو معروف عند تنفيذ تجارب مفتوحة ،وظيفتنا ،نحن المعلِّمين ،هي توجيه ال َّتالميذ مع الحفاظ على إبقاء
المسؤُ ول َّية العا َّمة بتخطيط ال َّتجارب وتنفيذها مُلقا ًة على عاتق ال َّتالميذ.
ً
دقيقة وواضحة ال
امتنعوا عن تصليح أَخطا ٍء لوح َظت خالل تخطيط مجرى ال َّتجربةَ ،وراقبوا تنفيذ ال َّتعليمات لتكون
لبس فيها.
َ
ُ
الميذ ،اختار َّ
الطا َق ُم اختبار تأثير ك َبر
فيما يلي تفصيل لتجربة واحدة ممكنة .من جملة العوامل الَّتي اقترحها ال َّت
مساحة ال ِّ
شراع على أَداء ال َّس َّيارة.

ال ال َبحث
 )1صِ َيا َغ ُة ُ
س َؤ ِ
يفحص ُس َؤال البحث العالقة بين متغ ِّيرين بشكل ك ِّمي -المتغ ِّير َ
المؤ ِّثر-المستقل (العامل الَّذي نغ ِّيرُ هُ في ال َّتجربة)،
المؤ ِّثر عليها).
والمتغ ِّير المتأ َ ِّثر -المتعلِّق (العامل الَّذي نقسيه كر ِّد فعل لمنظومة ال َّتجربة على تأثير المتغ ِّير َ
تؤ ِّثر ِمساحة ال ِّ
سؤال البحث كما يلي" :كيف َ
شراع على المسافة التي تقطعها السيارة؟"
وف ًقا للمثال يكون نص َ

جر َبة
َ )2تس ِجيل ُ َمح َ
ض ِر (بروتوكول) الت ِ
ص ٍل في محضر ال َّتجربة .على سبيل المثال ،م َن الممكن أَن
بشكل ُم َف َّ
يجب تسجيل ك ِّل مرحلة من مراحل ال َّتجربة
ٍ
ب طاقم مع َّينٌ تعليما ٍ
بشكل َوافٍ  .على
صلة
ت مثل" :قص شراعات ذات مساحات مختلفة" .فهذه توصية غير مف َّ
يك ُت َ
ٍ
َّ
ضة لك ِّل شراع َ
يرغبُ في اختباره .يجب تسجيل الق َيم ال َّدقيقة داخل
الطاقم اإلشارة بشكل دقيق إلى المساحات
المفتر َ
َ
جدول أُع َّد ُمسب ًقا .إذا تب َّين خالل ال َّتجربة أَنَّ هذه القيم غير مالئ َمة لَيِّ سبب كان (أَو يجب إضافة ق َي ٍم أُخرى) ،ف َيجبُ
إعداد جدول جديد وتنفيذ ال َّتجربة وف ًقا للق َيم المحتلَ َنة.

جر َب ِة َو َتنفِي ُذ َها
َ )3تخطِ ي ُط الت ِ
نفرض أَنَّ طاق ًما مع َّي ًنا أَ َع َّد في البداية شراعً ا بمساحة  51x10سم (مساحة ال َّسطح 51x 1x010سم )2وث َّب َت ُه على
سيخين .ن َّف َذ َّ
ربع إعادات مع هذا ال ِّ
َ
ب مع َّدل المسافة الَّتي قطعتها ال َّس َّيارة.
جسم السَّ َّيارة بواسطة
شراع َو َح َس َ
الطاقم أَ َ
بعد اإلعادات الَربع ن َّفذ تجارب إضاف َّية باستعمال شراعات أَصغر ،بواسطة تقليص مساحة ال ِّ
شراع بحيث أَصبح
بطول 10سم (المساحة  510 10010سم x ،)2سم (مساحة  5x x010سم ،)2وتجربة بدون شراع ،ون َّفذ في
ك ِّل حالة  4إعادات.
صل لل َّتجربة ُيلز ُم ال َّتالميذ ال َّتفكير في الجوانب ال َّتالية:
ال َّتخطيط المف َّ
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َعزل ُ ال ُم َت َغ ِّي َرات :على َّ
الطاقم تغيير مساحة ال ِّ
شراع فقط ،والحفاظ على بق َّية العوامل (مثل :ش َّدة الرِّ ياحَ ،و َزاوية
ال ِّ
بشكل خاص على "عزل المتغ ِّيرات" .اسأ َلُوا
شراع والبُعد بين المروحة ونقطة االنطالق) ثابتة .يجب ال َّتشديد
ٍ
ال َّتالميذ :إذا غ َّيرنا مساحة ال ِّشراع وغ َّيرنا أَيضً ا بعد المروحة ،فما الَّذي يمكنُ استنتاجه م َن ال َّنتائج؟ سيدر ُ
ك ال َّتالميذ
أَ َّن ُه ال يمكنُ استخالصُ استنتاجا ٍ
ت واضحة من تجربة غ َّيرنا فيها ُم َت َغي َِّرين اث َنين معً ا.

سوم َب َيانِية :تخطيط الجداول ومحاور
اول َ َو َرسم َب َيانِيُ /ر ُ
دول َ
إِعدَ ا ُد َج َ
/جدَ ِ

مسافة الحركة لِ ِمساحة ال ِّ
شراع

الرسوم البيان َّية (بما فيها وحدات القياس) قبل تنفيذ
شراعات مساحة
ً
تخطيطا دقي ًقا لل َّتجربة -ما هي مساحات ال ِّ
ال َّتجربة س ُيلز ُم ال َّتالميذ
 2المسافة (متر)
المختلفة الَّتي يتم فحصها؟ كيف نقيس المسافة الَّتي تقطعها ال َّس َّيارة؟ مثال ال ِّ
شراع (سم )
َ
150

لجدول:

المؤ ِّثر) يح ِّد ُدها أَفراد َّ
الطاقم ،والمسافة التي تقطعها 100
مساحات ال ِّ
شراع (المتغ ِّير َ
السَّ َّيارة (المتغ ِّير المتأ َ ِّثر) هي المتغ ِّير الَّذي سيتم قيا ُس ُه .جدو ٌل كهذا يجب 50
َّ
علم بما هي مساحة ٱ
إعداده مسب ًقا قبل بداية ال َّتجربة ،بحيث يكون الطاقم على ٍ
ال ِّ
شراع الَّذي يجب إعداده في ك ِّل مرحل ٍة لالمتناع َعن االرتجال خالل تنفيذ ال َّتجربة.
َ
َ
نوع م َن ال َّدوال يجبُ استعمالها؟ لماذا؟ في الحالة الَّتي أَمامنا،
َعرض َب َيا ِنيَ :هل المتغ ِّيرات منفصلة أم متواصلة؟ أي ٍ
يوجد متغ ِّيران :مساحة ال ِّ
شراع ومسافة الحركة ،كالهما متواصالن ،لذلك فال َّدالَّة متواصلة َتصفُ ال َّنتائج بشكل
ً
مقارنة مع س َّيارة مق ِّدمتها ُم َف َ
لط َحة (مستوية) (المتغ ِّير منفصل) ،فرسم
صحيح .في حالة وجود س َّيارة "بمق ِّدمة ض ِّي َقة"
بياني بالَعمدة َسيكون الَنسب.
يجبُ إرشاد ال َّتالميذ إلى أَ َّنه في العالم العلميِّ م َن الم َّتفق عليه أَن يكون للرَّ سم البيانيِّ
المؤ ِّثر على
محوران :المتغ ِّير َ
َ
المحور ال ُفقيّ (محور  )5والمتغ ِّير المتأ َ ِّثر على المحور العموديّ (محور .)y
مثال لهي َئة محاور لرسم بياني والَّتي يجب تخطيطها قبل ال َّتجربة موجودة هنا.
وزي ُع الن َتائِ ِج :ا ُطلبوا م َن ال َّتالميذ عدم االكتفاء بإعادة واحدة لك ِّل
ال ُم َعدل ُ َو َت ِ
المؤ ِّثر ،بل إعادة ال َّتجربة َّ
عدة مرَّ ات .ناقشوا مع ُه ُم
قيمة من قيم المتغ ِّير
َ
الَسباب الَّتي ُت َؤ ِّدي إلى الحصول على مسافات مختلفة في ك ِّل مرَّ ة ،بالرَّ غم
َّ
موز َع ًة حول المع َّدل في ك ِّل مساحة
من إجرائها بشروط متساوية ،نظر ًّيا ،في ك ِّل إعادة .إلى أَيِّ َم ًدى كا َنت ال َّنتائج
م َن ال ِّ
شراع .سيدرك ال َّتالميذ َأنَّ المع َّدل هو القيمة الحاصلة من مجموع اإلعادات المختلفة.
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ننصح بال َّتوصل َم َع ال َّتالميذ إلى إدراك أَنَّ توزيع ال َّنتائج حول المع َّدل يح ِّدد مدى مصداق َّيتها .كلَّما كان ال َّتوزيع أَكبر
مؤ ِّ
ش ٌر على تنفيذ ال َّتجربة بشروط غير مثال َّية .م َن المحتمل أَنَّ السَّ َّيارة
كا َنت مصداق َّية ال َّنتائج أَق ّل .ال َّتوزيع الكبير َ
صعب استخالص االستنتاجات من نتائ َج تتم َّيز بتنو ٍع كبير.
تأ َ َّثرت من عوامل خارج سيطرتنا ،لذلك م َن ال َّ
َ )4تحلِيل ُ الن َتا ِئج
بعد االنتهاء من تنفيذ ال َّتجارب ،ناقشوا ال َّنتائج َم َع َّ
الطواقم المختلفة ،بحيث ينكشف ال َّتالميذ قدر اإلمكان على القوانين
المؤ ِّدية إلى حركة ال َّس َّيارة ،كذلك تستفيد من مالحظات ُك ُم َّ
الطواقم الُخرى.
َ
ُ
بحث أَداء السَّ َّيارة كدالَّ ٍة لمساحة ال ِّ
شراع ،باإلمكان تحليل ال َّنتائج كما يلي:
فيما يلي نتائج تجربة نموذج َّية َت َّم فيها
بشكل ِّ
مساحة ال ِّ
خطي (مستقيم) .زد على ذلك أَنَّ
شراع ،بالفعلَ ،يؤ ِّثر على المسافة الَّتي تقطعها ال َّس َّيارة ،لكن ليس
ٍ
السَّ َّيارة بدون شراع تتحرَّ ُ
ك ح َّتى  1.xمتر.
المؤ َّكد أَ َّنهم سيق ِّدرون أَنَّ إزالة ال ِّ
شراع س ُت َؤ ِّدي إلى عدم تحرك
إذا طلبنا م َن ال َّتالميذ توقع نتائج هذه ال َّتجربة ،م َن َ
السَّ َّيارة.
ال َّتفسير الممكن هو أَنَّ الهوا َء الَّذي يصطدم بجسم ال َّس َّيارة
يُنتج َّقوة دفع كبيرةَ ،ويحرِّ ُ
ك ال َّس َّيارة إلى مسافة كبيرة
ح َّتى بدون تثبيت شراع عليها! جسم ال َّس َّيارة هنا قام
بوظيفة ال ِّ
شراع الَّذي يُدفع من ق َبل الهواء.
رسم بيانيٌّ بهذا ال َّشكل ،من شأنه إثارة تساؤُ ال ٍ
ت عديدة،
مثل :كم ستكون المسافة الَّتي تقطعها ال َّس َّيارة ،إذا كانت
مساحة ال ِّ
شراع  200سم2؟  300سم2؟ ماذا سيحدث إذا
أَحدثنا ثق ًبا كبيرً ا في ال ِّ
شراع؟ لماذا نخ ِّمن؟ هيَّا نجرِّ ب
بشكل ِّ
خطي بمساحة ال ِّ
شراع؟
ذلك! ولماذا البُعد الخاص بس َّيار ٍة ما غي ُر متعلِّق
ٍ
مفهوم أَنَّ تكبير مساحة ال ِّ
شراع يزيد من كتلة ال َّس َّيارة ،وبال َّتالي من َّقوة االحتكاك العجالت َم َع ال َّسطح الَّذي تتحرَّ ك
وكذلك احتكاك المحاور (الَسياخ) مع ق َّشة الشرب .إ َّنها تزيد أَيضً ا من احتكاك ال ِّشراع َم َع الهواء ولداخله يجد
عليه
َ
طري َق ُه ح َّتى مق ِّدمة ال َّس َّيارة.
جملة العوامل هذه َتؤ ِّدي إلى أَنَّ تكبير مساحة ال ِّ
بشكل أَ َق َّل
شراع فوق قيمة مع َّينة تزيد م َن المسافة المقطوعة لكن
ٍ
ً
مقارنة مع ما شاهدناه عندما ك َّبرنا ال ِّ
بمقادير صغيرة.
شراع
نسب ًّيا
َ
هل هذه هي كل العوامل؟ ح َّتى نحن المعلِّمين ال نعرف اإلجابات كلَّها .يجب أَن ال نشعر باإلحراج تجاه ذلك.
المنظومة مع َّقدة ج ًّدا ،فح َّتى المهندسون والعلما ُء أَحيا ًنا ال يملكون ال َّتفسير ال َّسهل لظواه َر مع َّقدة وغير متو َّقعة
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يواجهونها .قطعً ا يمكنُ اإلشارة إلى ذلك أَمام ال َّتالميذ .ال َّتجربة العلم َّية َوأَساليب ال َّتفكير والمهارات الَّتي اكتسبها
ال َّتالميذ ح َّتى مرحلة ال َّشرح العلميّ َعن َّ
الظاهرة يش ِّك ُل بح ِّد ذاته إ ً
نجازا وربحً ا كبيرً ا لهم.
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صة
ال ُخ َال َ
في هذه الوحدة رأينا كيف يمكن تسخير ف َّعال َّية ممتعة لهدف تطوير العمل اإلبداعيِّ والقدرة على ال َّتفكير ،ولتعليم
مبادئ وقواعد علم َّية ومهارات بحث متنوِّ َعة.
ال َّدمج بين بناء نموذج (بإمكان ال َّتالميذ إحضا ُرهُ إلى بيوتهم) ،وبين تخطيط مُح َك ٍم من شأنه توفير سيرورة تعلم ف َّعالة
وتطوير مهارات من خالل المتعة واللَّعب.
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ارة شِ َراعِ ية"
سي َ
لحق (َ :)1تص ِمي ُم " َ
ال ُم َ
علينا الَخذ بعين االعتبار ال َّتعليمات َكاقتراح فقط .إ َّنها ليست ال َّس َّيارة الَنجع ،وبإمكان ال َّتالميذ تصميم س َّيارات
مختلفة وأَكثر نجاعة من هذه.

ارة:
جس ُم السي َ
أِ .
ً
مستطيال من لوح بوليجال بأ َطوال  52010سم بال َّتقريبَ ،وباستخدام س ِّكين أَو م َقصّ .
اِقطعوا

اور:
بَ .م َكانُ ال َم َح ِ
 .1اقطعوا ق َّش َتي شرب بحيث يكون طولهما أَكثر بقليل من عرض جسم ال َّس َّيارة
(حوالي  0.xسم من ك ِّل جانب) .إلى داخل الق َّش َتين ُندخ ُل الَسياخ الخشب َّية
(المحاور) لكي نم َن َع احتكاك العجالت مع جسم السَّ َّيارة (ا ُ ُ
نظر الصورة رقم (.))1
 .2أَلصقُوا الق َّش َتين با ِّتجا ٍه َعمودي على الجسم َّ
الطويل م َن السَّ َّيارة على ُبعد 7-x
سم (تقريبًا ُربع طول السَّ َّيارة) من كال جانبي ال ِّس َّيارة.

جـ .ال َع َج َال ُ
الع َج َالت:
حو ُر َ
ت َو ِم َ
َ .1علِّموا بواسطة قلم رصاص أَو حبر وأ ُسطوانة الورق َّ
الالصق (أَو أَيِّ شي ٍء
آخر)  4دوائر متشابهة على لوح البوليجال.
ُ .2قصوا ال َّدوائر الَربع ،بد َّق ٍة قدر اإلمكان ،بواسطة م َقصّ  .قُطر ك ِّل عجلة x-3
سم ،بحسب الجسم المستدير الَّذي استخدمتموه .القُطر ال َّدقيق غير ُمهم ،لكنَّ الَ َه َّم أَن تكون العجالت متساوية
بأ َطوالها.
 .3ضعوا ال َّدوائر فوق بعضهما البعض إلجراء تصليحات بسيطة بواسطة المقصِّ  ،بحيث نحصل على عجالت
مكتملة ال َّدوائر ومتساوية.
 .4جدوا المركز ال َّدقيق لك ِّل عجلة وبواسطة طرف المقصِّ َكوِّ نوا ثقبًا -م َن المه ِّم أَن يكون َّ
الثقب في مركز العجلة
تمامًا.
 .xالَسياخ هي بمنزلة المحاور .مرِّ روا ً
ً
واحدا خالل مركز أَحد العجالت وأَدخلُوه إلى ال َق َّشة.
سيخا
 .6مرِّ روا ال ِّسيخ عن طريق إحدى الق َّشات الَّتي أُلص َقت على جسم السَّ َّيارة .بعد تمريره ،أَدخلُوه إلى َثقب العجلة في
الجانب اآلخر.
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 .7ح ِّد ُدوا بُعد العجالت عن جسم ال َّس َّيارةَ ،وأَزيلوا بواسطة المقصِّ الجز َء َّ
الزائدَ م َن ال ِّسيخ.
 .8كرِّ روا المراحل ( )7(-)4بال ِّسيخ َّ
الثاني والعجالت الُخرى (اُنظر الصورة رقم (.))2

يت ال ِّ
ثب ُ
ش َراع
دَ .ت ِ
 .1مرِّ روا ً
سيخا خشب ًّيا من أَحد جانبي ورقة  ،44كما ندخل اإلبرة في القماش .يجب إحداث  4-2ثقوب فقط في
الورقة.
 .2كرِّ روا هذه العمل َّية مع سيخ آخر في الجانب اآلخر م َن الورقة ،بحيث ت َّتج ُه مق ِّدمة ال ِّسيخين إلى اال ِّتجاه نفسه.
يخين ُت ِّ
مث ُل ال ِّ
الورقة َم َع ال ِّس َ
شراع.
 .3ث ِّبتوا ال ِّ
شراع َعرض ًّيا على القسم العلويِّ من جسم ال َّس َّيارة (في القسم
المعاكس من موقع المحاور للعجالت) وبشكل عمودي على جسم ال َّس َّيارة.
بمساعدة الَسياخ أَحدثوا ثقبًا بالقرب من طرف جسم السَّ َّيارة العلويِّ قري ًبا إلى
ً
شكال دائر ًّيا (مق َّعرة) با ِّتجاه مق ِّدمة ال َّس َّيارة (القرار
المركز ،بحيث تأخذ الورقة
اعتباطيٌّ ) .خ ِّفضوا الورقة قدر اإلمكان بحيث تالمس جسم السَّ َّيارة ،لكي ننتج
مركز ثقل منخفضً ا لمنع انقالبها (ا ُنظروا الرَّ سم رقم (.))3
 .4باإلمكان تحسينُ أَداء ال ِّ
شراع بحيث نجع ُل مق ِّدمته ض ِّيقة قدر اإلمكان لكي
نقلِّ ُل من مقاومة الهواء ،وكذلك لجمع حجم أَكبر من طاقة الرِّ ياح.
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لحق ( :)2ال ُم َعد ُ
ات َوال َم َوادّ
ال ُم َ
لكل ِّ طاقم:
 قطعة من لوح بوليجال (حوالي  54020سم)
 م َقصّ
 مسطرة بطول  30سم
 أ ُسطوانة ورق الصق
 6 ق َّشات شرب
 6 أَسياخ خشب َّية
 قلم رصاص/حبر قلم تأشير/ماركر
 6 أَوراق 44

ف:
ص ّ
لل ِّ
 مروحة (أَو مج ِّفف شعر)
 شريط قياس بطول ح َّتى  4أَمتار
 لوح بوليجال (في حالة احتجنا إضافة)
 جوائز َّ
للطواقم الفائزة (مثل رزمة شوكوالطة)...
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