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 :1علوم مستوى 

 عالم النانو 

       مترية مميزة موجودة في-نانووكيف يؤثر حجم المادة على مميزاته؟ أي مواد  متر-ما هو النانو

 عالمنا وكيف تؤثر على حياتنا؟ 

 إلى الفضاء وما بعده 

ما هو الفضاء وكيف يبحثونه؟ مما تتركب المجموعة الشمسية؟ ما هي الكواكب ولما ال نستطيع 

 ؟ كيف يعيش رواد الفضاء بالفضاء وما المقصود بمحطة فضائية؟ رؤيتها دائًما

 أهناك من ُيصغي إلي؟ 

هل يمكن تدريب الدماغ للقيام بعدة  ؟الغير إراديةية ويات االصغاء اإلرادما هي االختالفات بين عمل

 مهمات في ذات الوقت؟ ما هو تأثير "ستروب"؟ 

 كما في الطبيعة 

 الجينّية؟ العنكبوت "سبايدرمان" بالهندسة عالقة الرجلما  ؟كيف أوجدوا الالصق وما عالقته بالكالب

 السوائل 

؟ كيف تنجح وما عالقة هذا بالضغط من حالة ألخرىالمختلفة؟ كيف ننتقل  حاالت المادةما هي 

 بالركض على الماء؟الحشرات 

 

 

 

 

 



 

:2علوم مستوى   

 عن النمل والفيسبوك 

ة هذا قدون الكالم أو الرؤية؟ ما عال تواصل النمليالنمل أم نحن؟ كيف  –من كان وجوده قبل 

 التواصل االجتماعية؟  بشبكات

 الى القطب الجنوبي 

ترينو" بالقطب و؟ كيف يكتشفون "نيالقطب؟ أين تتواجد البطاريق شعاع ؟ ما هوالقطب "اكتشف"من 

 زمان؟ي، وما عالقته بباحثة علمية من معهد واالجنوبي

 أسرار األشجار 

كيف ينمو الشجر في الفضاء؟ كيف يمكننا االعتناء بشجر يحمل أنواع مختلفة من الثمار؟ هل 

 باستطاعة الشجر السير؟ 

 وجبات سريعة 

لماذا؟ كيف نحّول األكل طعامنا لغير صحي؟ ماذا يحدث عندما نخلط الكوال والحليب و لحوّ يما الذي 

 يف نقرأ الملصق الغذائي بشكل صحيح؟الغير صحي ألكل أكثر صحي؟ ك

 ال ُتِضع الوقت 

هل يمكننا أن نبقى شباب لألبد؟ ما هي الساعة اآللية؟ أي ساعات أخرى مميزة موجودة؟ ما الوقت 

 في الصين األن؟

 

 

 

 

 

 



 

 :1ياضيات مستوى ر

 ورق اللَِّعب 

هو أيًضا عالم رياضيات؟ هل يمكن تقسيم ورق اللعب لعائالت؟ أي ألعاب وهل تعرفون كاتب قديم 

 ؟بطاقات رزمة معختلفة ممكن لعبها م

 األخطاء 

؟ كيف تقوم التخيالت البصرية بخداع اةحف؟ ما هي مفارقة أخيل والسلهل من شيء جّيد في األخطاء

 الدماغ؟

 ألغاز في األعداد الصحيحة 

هي الطرق لحل أحاجي بأعداد صحيحة؟ ما هي أحجية القرد وجوز الهند؟  من هو ديوبينتوس؟ ما

 كيف نجد القاسم المشترك األكبر بين عددين وكيف يساعد هذا بحل األحاجي؟

 النسبة الذهبية 

ما هي النسبة الذهبية وما عالقتها باليونان القديمة؟ كيف نصنع مستطيالت ذهبية؟ ما العالقة بين 

 عائلة أرانب فيبوناتشي بالنسبة الذهبية؟

 قانون بيك 

 مسارالطريقة واحدة فقط لمعرفة مساحة مضلع؟ ما هو هناك أي أنواع مضلعات تعرفون؟ هل 

 الهاملتوني وما عالقته بالمضلعات والرسوم البيانّية؟

 الدومينو 

 لدومينو؟ هل هناك استراتيجية للفوز؟ ماذا يمكننا أن نفعل أيًضااكيف نلعب ب ما هو تأثير الدومينو؟

 بحجار الدومينو؟

 

 

 

 



 

 :2ياضيات مستوى ر

 مربعات سحرية 

 ما هو المربع السحري؟ متى بدأوا اللعب بالمربع السحري؟ أي مربعات سحرية فريدة موجودة؟

 هندسة سائقي سيارات األجرة 

يتم  كيف ما هي هندسة سائقي األجرة؟ كيف تبدو الدائرة أو القطع الناقص بهندسة سائقي األجرة؟

 ؟لمدنفي تخطيط ا ي سيارات األجرةسائقاستخدام هندسة 

 ُمَثلَّث َپاسَكال 

"فركتالت"؟ أي مجموعات أرقام تظهر  اتوما المميز فيه؟ ما عالقته بالكسيريّ  َپاسَكال ما هو مثلث

    ؟َپاسَكالفي مثلث 

 رموز شريطية 

 الرومّية؟ اليونانّية؟ ما هو علم ام مرة؟ ما هي الرياضيات المصرية؟لألرق كيف رمزوا

 ؟ كيف نفحص أن رقم هويتنا ليس مزيًفا؟ز الشريطيةورمالرموز)سمبولوجيا( وكيف ترتبط بال

 ما الرابط؟ 

كيف نعّرفها ونرسمها؟ كيف يساعد ؟ قدةع-والال قدةما الفرق بين الع ؟ي العقدة في الرياضياتما ه

 على تمييزهم والتمييز بينهم؟ (الروابطالُعقد )تلوين 

 حاجي وزنأ 

اِئَفة ِبِزَنٍة كيف نكتشف ؟ الوزننستعملهم بأحاجي  ودة وكيفأي أنواع أوزان موج القَِطع النَّقديَّة الزَّ

 ؟ متى نستعمل استراتيجية تحليل وتقسيم المشكلة لمراحل؟فقط واِحَدة
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