


يركب بورورو زالجة مع أصدقائه وكان يعتقد أنه سيبلغ سفح التل غير أن إيدي يتجاوزه. ويتبني 

لبورورو أن إيدي متكن من بناء زالجة جديدة وأسرع بعد جتربة وأخطاء كثيرة. وبعدها يشجع إيدي 

بورورو على اختراع زالجته اخلاصة. ويعرض بورورو مسودة زالجته اجلديدة ويبدأ عملية بنائها.  

وتعرض هذه احللقة بورورو وأصدقاءه وهم يفكرون ويتناقشون بحثاً عن 

أفكار جديدة للزالجة، كما نرى أن االختراع نشاط يستمتع به اجلميع 

في  التدوين  أهمية  على  احللقة  وتؤكد  األطفال،  فيهم  مبا 

املذكرة خالل عملية االختراع.

بداًل من مد األطفال بتعريف "االختراع" املوجود في القاموس، دعهم يتعلمون بشكل طبيعي. 

دع األطفال يجدون االختراعات واخملترعني في حياتهم اليومية. 

دع األطفال يجدون أفكارهم اخلاصة. 

دع األطفال يتعلمون خطوات االختراع ويبحثون عن فكرة. 

دع األطفال يستمتعون بالتدرب على االختراع. 

دع األطفال يجدون طرقًا لتحسني اختراعاتهم بإجراء املقارنات.

أهداف الدرس 

احللقة



كتاب التدريبات



أفكار رائعة3 2

ما االختراع؟ فلنبحث عنه.

كان بورورو وأصدقاؤه يركبون زالجة 
ثم قرروا اختراع زالجة جديدة أسرع. 

ما االختراع؟ 
فلنفكر في ذلك مًعا.

امللصق 1-1 
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نظارة

قلم
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ْنها( اختر جميع االختراعات من بين الصور التالية. )لوِّ
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اكتب أسماء مخترعين تعرفهم واكتب اختراعهم.

من اخملترعون؟
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أفكار رائعة1

فلنصل االختراعات بمخترعيها.

توماس إديسون

األخوان رايت 

ألكسندر بيل

جيمس واط

املصباح الكهربائي

الطائرة

الهاتف

احملرك البخاري
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أي نوع من الزالجات يريد بورورو وأصدقاؤه؟ 
صف الزالجة التي يريد بورورو بناءها.

فلننظر كيف بنى بورورو وأصدقاؤه اختراعهم 
ولنتبع خطواتهم. ماذا نخترع؟



7

صاري
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بالون

محرك نفاث مروحة دافعة
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اكتب بالترتيب أفكار بورورو الختراع زالجة سريعة.
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هذا هو الرسم البياني للزالجة التي يود بورورو بناءها. 
ولكنها تمزقت عن طريق الخطأ.  

أعد ترتيبها لتعيد التصميم كما كان.

الختراع شيء البد أواًل من إعداد مذكرة اختراع. 
فلنفكر كيف أعّد بورورو 

وأصدقاؤه مذكرتهم.

امللصق  2-1  
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مروحة دافعة
مروحة

شراع

بالون

محرك نفاث

صاري
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اختر من بين األشياء التالية ما أضافه بورورو لصناعة زالجته الجديدة.

هناك طرق عدة لصنع االختراع. 
وأحيانًا ميكن إضافة إحدى الوظائف اخلاصة من شيء إلى شيء آخر ليصبح 

استخداُمه أكثر مالءمة. 
وهذا ما نسميه "اختراع باإلضافة"، كيف نصنع اختراع باإلضافة؟
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قلم + ممحاة

دقق النظر في األشياء التالية: كيف استخدم االختراع باإلضافة هنا؟

مصاصة مشروبات + ثني
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أما االختراع بالطرح فهو عكس االختراع باإلضافة. 
ماذا نطرح من األشياء التالية لصنع اختراعات جديدة؟

سيارة غطاؤها ينطويسيارة

-  (                       ) =

هاتف السلكيهاتف

-  (                       ) =

-  (                       ) =

بطيخ بدون بذربطيخ
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االختراع وعدم المالءمة: هل من شيء أو موقف تجَده غير مريح في الحياة اليومية؟

كيف نجعُل غيَر المالئم مالئًما؟

ما المطلوب كي نجعل الحياة أكثر مالءمة؟

كيف حتول الفكرة إلى اختراع؟

مثل: إذا تكونت بقع املاء حتت الكوب الذي قُلب لكي ينشف، فذلك له أثر على النظافة.

مثل: يوضع الكوب مائال كي ال متس حافته بقع املاء.

مثل: تصميم الكوب بحيث مييل كّلما وضع مقلوباً.
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فلنرسم صورة عن كل ما تحدثنا عنه حتى اآلن.
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فيما يلي مذكرة اختراع. فلنمأل الفراغات.

1 كثيًرا ما نفقد ممحاة القلم بعد االستخدام. 
يستحسن )تثبيت( املمحاة لتيسير العثور عليها. 

)ثبت( املمحاة على )طرف( القلم. 
لقد اخترعت قلم على طرفه ممحاة!

2 زالجات التزلج على الجليد في الشتاء ال تستخدم بعد ذوبان الثلج.  
أتريد أن تتزلج في أي وقت في العام ال في الشتاء فقط؟ 

ال تنزلق شفرات الزالجات إال على اجلليد. 

ميكن استخدام )      ( بداًل من شفرات الزالجات للتزلج على األرض بداًل من الثلج. 

لقد اخترعت زالجات ذات )      (  بداًل من الزالجات ذات الشفرات!

3 يصعب معرفة إذا كان الماء يغلي داخل الغالية ما لم تراقبه بعناية. 
أتريد أن تعرف في احلال متى يبدأ املاء في الغليان داخل الغالية؟ 

عندما يغلي املاء، يتصاعد البخار ويزيد من الضغط. 

إن ثبتَّ )      (  صغيرة على الغطاء ستحدث صوتًا عندما يزداد الضغط في الغالية. 

لقد اخترعت غالية تصفر عندما يغلي املاء!





أوراق الزالجة الورقية المطبوعة، مصاصة مشروبات، سكين قاطع، 
مسطرة، صمغ، مقص.

تحتاج إلى

أفكار رائعة16



حقيبة

االختراع
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ماذا نفعل؟

18

قص القطع كما هو موضح.   1
)احترس كي ال جترح أصابعك!(  

3 ضع الساق على اجلسم. )②~⑤(

اجلسم.  على  القطع  بقية  الصق   5
)⑬~⑩(  

لف اجلسم. )①(  2

4 ثبتها. )⑥-⑨(

6 أدخل األشرعة. )⑭~⑮(
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البالونالرياح 

أفكار رائعة1

 فلنجد طريقة أخرى لتسريع الزالجة بعد 
االنتهاء من الزالجة الورقية.

فلنقارن بين استخدام الرياح والبالون.

ماذا نضيف لنزيد من السرعة؟
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مت بنجاح!
حاول أن تدفع الزالجة

إلى األمام!







املدرسة:

مذكرة االختراع
ملحق كتاب التدريبات

االسم:



مذكرة االختراع

2 تطوير األفكار 11 طرح األفكار

فكر في جميع األمور غير املريحة في احلياة واكتبها
وكتب أي اختراعات تود أن تصنع. 

اختر إحدى األمور غير املريحة التي كتبتها
وصورها فوتوغرافًيا واشرح بالتفصيل كيف جتعلك تشعر

بعدم االرتياح.

3 2



مذكرة االختراع

4 إعداد رسم بياني3 تطوير األفكار 2

عبَّر بحرية بالرسومات كيف تصلح
األمور غير املريحة.

واآلن ارسم رسًما بيانًيا عن االختراع الذي تود إعداده.

5 4



مذكرة االختراع

6 أكمل القصة المصورة5 استكمل مذكرة االختراع

ارسم عملية إعداد مذكرة اختراعك في قصة مصورة من 4 خانات.أَلِق نظرة على رسمك البياني وأطلق اسًما على اختراعك.

2 1
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جهاز آلي 1
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جهاز آلي 2





زالجة ورقية

1

لصق

اجلزء األعلى

اجلزء األسفل

خط القص





زالجة ورقية
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لصق

اجلزء األعلى

اجلزء األسفل

خط القص





زالجة ورقية
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لصق

اجلزء األعلى

اجلزء األسفل

خط القص
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