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 )٢ ىوتسملا( !كب ةصاخلا Rube Goldberg ةلآ ءاشنإب مق
 طاشنلا اذھ لالخ نم لیصافتلاب مامتھالاو عادبإلاو ةنورملا میقو ةسدنھلا ئدابم ىلع ملعتملا فّرع فصولا

 .يلمعلا

 ؟انلزنم يف عتمم وأ دیفم ءيشب مایقلا ىلع اندعاست ةلآ ءاشنإ اننكمی فیك يزیفحتلا لاؤسلا

   .مایأ ٣ رادم ىلع مویلا يف ةقیقد ٨٠-٥٠  تقولا يلامجإ

 ،طیرش ،وغیل ،ةبعل ةرایس ،ةرك( ةلآلا ءاشنإل ةیلزنم تاودأ ،رتفد /قرو ،ةنولم مالقأ ،صاصر ملق تامزلتسملا
 .)لزنملا يف ةدوجوم تاودأ يأ -خلإ ،طیخ ،ونیمود ،بعل قرو ،شق

 .ةبكرملاو ةطیسبلا تالآلاو ةوقلاو ةكرحلا مھف .1 ملعتلا تاجرخم
 .ةوقلا مادختساب لمعت ةلآل لاثم مھف .2
 .ةلآلا ذیفنتو میمصت .3

  .)ثلاثلا فصلل مولعلا جھنم( ةكرحلاو ةوقلا ةدحول يساسألا مھفلا ةقبسملا ةفرعملا

 

 لوألا مویلا
  .Rube Goldberg ةلآل ویدیف عطاقم ةدھاشمب موقتو كرحتت ءایشألا لعجی يذلا ءيشلا مویلا ملعتتس

 فصولاو طاشنلا ةحرتقملا ةدملا

 :شقان ةقیقد ٢٠-١٠
 ؟ةكرحلا يھ ام ●

o يمیلعت ردصم يأ وأ مولعلا باتك ةعجارم ھناكمإب .بیجیو ركفی ملعتملا عد 
 .رخآ

o رخآ ىلإ ناكم نم ءيش لقتنی امدنع يھ ةكرحلا نأ حرشا. 
 :ةیلاتلا تانئاكلا وا ءایشألا كرحتت فیك لثمیو ملعتملا فقی ؟ءایشألا كرحتت فیك ●

 

 
 

 ؟اھسفن ءاقلت نم تانئاكلا وا ءایشألا هذھ كرحتت لھ ●
o بیجیو ركفی ملعتملا عد. 
o امنیب ،اھسفن ءاقلت نم كرحتت )تاناویحلاو صاخشألا لثم( اھضعب نأ حضو 

 اذھ .اھلیغشت وأ اھعفدل صخش ىلإ جاتحت )تابرعلاو تارایسلا( رخآلا ضعبلا
 .ةوقلاب ىمسی ام
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 ؟ةلآلا يھ ام ●

o بیجیو ركفی ملعتملا عد. 
o لثم ةطیسب تالآ كانھ :ةلثمأ مھطعأ .انلمع لیھستل ممصم ءيش يھ ةلآلا 

 تالآلا ىمست ًادیقعت رثكأ تالآ كانھو ، كلذ ىلإ امو تاعفارلاو تالجعلا
 .رثكأ وأ ةطیسب نیتلآ نم ةبكرملا تالآلا نوكتت .ةبكرملا

o  تالآلا نم ةفلتخم عاونأ اھلك تارایسلاو صقملاو تالجعلا :ةلثمأ مھطعأ.  
 

 ؟لھسأ انلمع ةلآلا لعجت فیك ●
o بیجیو ركفی ملعتملا عد. 
o ةوقلا هاجتا رییغت وأ ةدایز قیرط نع لمعت تالآلا نأ حرشا 

 
 ؟ةجاردلا كرحتت فیك ؟اھسفن ءاقلت نم تالآلا كرحتت لھ ●

o بیجیو ركفی ملعتملا عد. 
o ةوقلا قیبطت لالخ نم ىرخأ ىلإ ةطقن نم انلقن ىلع لمعت ةجاردلا نأ حضو 

 .تاساودلا ىلع

 ىلع ملعتملا زفحت يكل تنرتنإلا ىلع Rube Goldberg تالآ نع ویدیفلا عطاقم ضعب دھاش ● قئاقد ١٠-٥
 :هاندأ روصلا ىدحإ ىلا رظنی نأ ملعتملل نكمی تنرتنإلا كیدل رفوتی مل اذإ .ةصاخلا ھتلآ ءانب

 
 :ةیندعملا تالمعلا نیمأتل ةلآ

 
 
 :ةعمشلا ءافطإل ةلآ
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 :قرولا سیبدَتل ةلآ

 
 :شامقلا نم ةعطق شَرل ةلآ

 
 :شقان ● قئاقد ٥
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o ةلآ عون وھ ام Rube Goldberg اھتیأر يتلا ةروصلا وأ ھتدھاش يذلا ویدیفلا يف 
 ؟وتلل

o ةلآ نأ ملعتملل حرشا Rube Goldberg ام ةلكشم لحل" ةممصم ةبكرم ةلآ يھ" 
 ةبكرمو ةطیسب تالآ ةدع نم نوكتتو ،)رز ىلع طغضلا لثم( ام فدھ قیقحت وأ
 ةلآلا أدبت ةلآلا نم لوألا نوكملا ىلع ةوقلا قبطت امدنع .ضعبلا اھضعبب ةلصتم
 اذكھو يلاتلا نوكملا ىلع ةوقلا قبطیل كرحتی يذلاو لوألا ءزجلا لیعفت متیو لمعلاب

 اذھ میدقت كنكمی .فدھلا قیقحت متیو ةلآلل ریخألا نوكملا لیعفت وأ برض متی ىتح
 .)تالآلا لوح ةشقانم( يلاتلا طاشنلا دعب حرشلا

 لزنملاب لوجتلا يف تقولا ضعب يضقی نأ ھنم بلطا !لزنملا يف تالآلا ضعب ملعتملا فشتكیَس ةقیقد ١٥
 .ةلواط ىلع اھعضوو تالآ ١٠ ىلإ ٥ عمجل

 :ةقرو وأ رتفد يف بتكی نأ ھنم بلطا ،ةلواطلا ىلع تالآلا عیمج ملعتملا عضی نأ دعب ● ةقیقد ٣٠-٢٠
o ةلآلا مسا 
o ؟ةلآ هذھ نأ دقتعی اذامل 
o ؟ھب مایقلا انیلع لھست يذلا لمعلا ام 
o ؟لمعت فیك 
o ؟ةبكرم وأ ةطیسب ةلآ تناك اذإ 

 يناثلا مویلا
 !كب ةصاخلا Rube Goldberg ةلآ میمصتب موقت فوس مویلا

 فصولاو طاشنلا ةحرتقملا ةدملا

 ةلآ نأ هربخأ !لزنملا يف ھب ةصاخلا Rube Goldberg ةلآ ركتبی فوس ملعتملا نأ حضو ● ناتقیقد
Rube Goldberg ةیلاتلا رییاعملا يفوتست نأ بجی: 

o اھضعب نم برقلاب ةبترم ةریغصلا ءازجألا نم دیدعلا ىلع يوتحت نأ بجی 
 .ضعبلا

o خلإ ،رز ىلع طغضلا ،سرج عرق لثم - ةیاھنلا يفً ائیش لعفت نأ بجی. 

 اذإ ویدیفلا عطاقم نم دیزملا ةدھاشم ھنكمی .اھعنص دیری يتلا ةلآلا ضرغو عون يف ملعتملا ركفی ● ةقیقد ٣٠-٢٠
 ةقرو وأ رتفد يف اھعنص دیری يتلا ةلآلا مسر ھنم بلطا .ماھلإلا ىلع لوصحلل رمألا مزل
  .صاصر ملق مادختساب
 ةریغصلا ةیبشخلا ىصعلا ضعبو ةریغص ةرك نم ةعونصم ياشلا يف ركسلا عضول ةلآ :لاثم ●

 .ياشلا نم بوك ةیاھنلا يفو ىصعلا ىلع ركسلا نم عطقو
 يف قفرم سوبد عم فیفخ رجح وأ ةبعل ةرایسو ةریغص ةرك نم ةعونصم نولابلا عقفل ةلآ :لاثم ●

 .نولابو ةریغص ةحطسم ةادأ وأ ریغص حولو ىلعألا

 ام بتكیل هاندأ جذومنلا مدختسیو لزنملا يف ةدوجوملا ءایشألا وأ باعلألا عیمج ملعتملا عمجی ● ةقیقد ٢٠
 ،تاجاجزلا ،ةرطسملا ،قرولا ،يصعلا ،تاركلا :ةلثمأ .ةئف لك يف ھمادختسا نكمی ھنأ دقتعی
 كنكمی .خلإ ،تانولابلا ،سیبابدلا ،طویخلا ،عومشلا ،راجحألا ،بعللا قرو ،تاجاجزلا ةیطغأ
 رفوت مدع لاح يف ةنویللا تاذ ىرخألا داوملا وأ قرولا مادختساب تاودألا ضعب ءاشنإ اًضیأ
 وأ قلزنت وأ جرحدتت تناك اذإ ام ىلع ًءانب تاودألا میسقتب كلذ دعب ملعتملا موقی .تاودألا ضعب
 .خلإ بحست
 :جذومنلا ●
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  ةفیظولا          ةادألا
 .ةركلا جُرحدتل راسم وأ ردحنم نوكتل           ةرطسملا
  .تاقاطبلاب مدطصتو ردحنملا لالخ نم قلزنتل           ةركلا
  .رخآ ءيش ىلع ةركلا مادطصا ةجیتن طقست يكل        بعللا قرو

  

  ثلاثلا مویلا
 !يلاثم لكشب لمعت ثیحب اھنیسحت مث نمو كب ةصاخلا Rube Goldberg ةلآ ءاشنإو عیمجتب موقت فوس مویلا

 فصولاو طاشنلا ةحرتقملا ةدملا

 نم ءزج رابتخاو دادعإب ھل حمسا .تاودألا عیمج ملعتملا عمجی !انمیمصت رابتخال تقولا ناح ● ةقیقد ٢٠-١٠
 نم عونصم ردحنم ىلع قلزنت ىلعألا يف تبثم سوبد تاذ ةبعل ةرایس لاثملا لیبس ىلع ةلآلا

 .نولابب ةلوصوم ةرطسم وأ صاصملا يصع
 تناك اذإ ةنویللا تاذ ىرخألا داوملا وأ قرولا مادختساب تاودألا ضعب ءاشنإ اًضیأ كنكمی ●

 .ةرفوتم ریغ تاودألا ضعب
 .ًاعم ثدحی ام ابِقارو ةلآلا لیغشت ملعتملا نم بلطا تازیھجتلا لامتكا دعب ●

 :ةشقانم ● ةقیقد ٢٠-١٠
 ؟ھقیقحت يف تحجن يذلا ام كیأرب ●
 ؟ھقیقحت يف حجنت مل يذلا ام ●
 ؟هرییغت كنكمی يذلا ام ●

 حالصإل امإ تاودألا ةمئاقو ھمیمصت نیسحت ھنم بلطاو ةلآلا نع كتاظحالم ملعتملل مدق ●  قئاقد ١٠-٥
 .)میمصتلا ّدقُعت ال .طقف نییفاضإ نیئزج وأ ءزج ةفاضإ قیرط نع( ةلآلا ریوطتل وأ ءاطخألا
 میمصت ةیلمع نم ءزج وھ ءاطخألا باكترا نأ ھل حضوف ةرملا هذھ ملعتملا میمصت حجنی مل اذإ ●

 لعجو انئاطخأ نم ملعتلا نم نكمتن ىتح ةلآلا رابتخا نم ضرغلا وھ اذھ نأ ھل حرشا .ةلآلا
 .لضفأ لكشب لمعت رومألا

 دعب ىرخأ ةرم اھرابتخا متیل ةلدعملا ةلآلا دادعإو ةمزاللا تاودألا عیمج عیمجتب ملعتملا موقی  ● قئاقد ١٠-٥
  !نیرخآلا ةرسألا دارفأ مامأ اھرابتخا متیسو يئاھنلا میمصتلا ذیفنت نم ءاھتنالا

  :ةشقانم ● قئاقد ٥
o ؟كب صاخلا يئاھنلا میمصتلا يف كیأر ام 
o ؟ھقیقحت يف تحجن يذلا ام كیأرب 
o ؟ھقیقحت يف حجنت مل يذلا ام 
o ؟هرییغت كنكمی يذلا ام 

 دارفأ مامأ ىرخأ ةرم ةلآلا زیھجتب موقیو )تدجو نإ( ةمزاللا تالیدعتلا ءارجإب ملعتملا موقی ● قئاقد ١٠
 !اھلیعفتب اًریخأ موقیو ةفلتخملا اھئازجأو ةلآلا نم ضرغلا حرشب ملعتملا أدبی !ةرسألا

 !ةرسألا دارفأ مامأ ىرخأ ةرم اھلغشیو ةلآلا ملعتملا مدقی ● قئاقد ٥
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 مییقتلا رییاعم
 .امً افدھ ققحت وأ ةلكشم لحت يتلا ةبكرملا وأ ةطیسبلا تالآلا نم رثكأ وأ ٥ نم نوكتت حاجنب Rube Goldberg ةلآ ءاشنإ ●
  .تاظحالملا ىلع اًءانب میمصتلا راركت ●
   .يئاھنلا میمصتلا ضرع ●

 ةیفاضإ ةیئارثإ ةطشنأ
 .ةلآلا ىلإ تاودألا نم دیزملا ةفاضإب يئاھنلا میمصتلا ریوطتل لاجم اًمئاد كانھ ●
 ةمدختسملا ةفلتخملا تالآلا عاونأ حضویو ةلآلا ءاشنإ ةیلمع قثوی ریرقت ةباتك ًانس ربكألا نیملعتملا نم بلُطی نأ اًضیأ نكمی ●

  .كلذ ىلإ امو اھلیغشت ةیلآو اھیف

 


