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حقوُق الّطبِع والّتوزيِع محفوظٌة

للمؤّسسِة العاّمِة للّطباعِة

 حقوُق الّتأليِف والنَّشِر محفوظٌة

لوزارة التَّربيِة في الُجمهوريَِّة العربيَِّة الّسوريَّة

٢٠١٣ - ٢٠١٤ مُطِبَع أّوَل مّرٍة للعاِم الّدراسيِّ



المؤلّفون:

الدكتور عمر أبو عــون       عبــــــــدالله علي

مـــــلـــك الشــــــــــوا        بشـار مهنـــــــــا

عبد الســتـــار النداف        يوســـف حمـــــد

فاطمــــــــة عمــــــــر      فايـــزة الفستقي

  ســــــــمر ضـــــــــاهر     فاطمة السيد أحمد
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المقدمة:

)الحلقِة األولى(     بيَن يديَك كتاُب العلوِم للصفِّ الثالِث مَن التعليِم األساسيِّ
الذي أُعدَّ َوْفَق المعاييِر الوطنيِة التي وضعْتها وزارُة التربيِة والتي تسعى 

إلى تعليِم التالميِذ )كيَف يفّكرون(، ال )كيَف يحفظون (.
  وبهذا نؤّكُد على دافعيِة التعلِّم واستمراريِة التعلّم الذاتّي، وجعِل التلميذ 
دائَم التساؤِل ) يفكُر– يبحُث – يستنتُج( بداًل من تلّقي المعلوماِت وحفِظَها 
تربيِة  في  المعلِّم  بدوِر  واعترافاً  عليه  وبناًء  الحاجِة،  عنَد  واستظهاِرها 
ُه إلى معلِّم العلوِم لتفعيِل دورِه بوصفه  األجياِل الناشئِة فإنَّ األنظاَر تتوجَّ
قائداً للمناقشة وموجهاً  وميّسراً للعلِم والعمِل كونُه حجَر الزاويِة في العمليِّة 
التربويِة ألنَّ المناهَج والكتَب والمقرراِت الدراسيَّة ال تحقُق أهداَفها ما لم 
علمياً  والتدريِب  َاإلعداِد  العلوِم خصوصاً)جيّد  ومعلُّم  عموماً  المعلّم  يكْن 
ومهنياً وثقافياً وذا كفاياٍت تعليميٍة تعلّميٍة عاليٍة يترجُمها إلى واقٍع أو سلوٍك 

في فكِر ووجداِن وسلوِك الفرِد المتعلِّم(. 
ولكي يكوَن تدريُس العلوِم على وجهِه األكمِل ينبغي أن تتفاعَل وتتكامَل 
لذلَك  المنهاُج (   ، التلميُذ   ، الثالثِة وهي)المعلُّم  الفّعاِل  التدريِس  عناصُر 
جاَء تأليُف هذا الكتاِب ليكوَن محاولًة جاّدًة في البحِث والتقّصي العلميِّ لسدِّ 

ثغرٍة من ثغراِت تدريِس العلوِم وتحسيِن واقعِه ونوعيتِه.
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تضّمَن هذا الكتاُب خمَس وحداٍت وهي :
الوحدُة األولى : استكشاُف األحياء - جسُم اإلنساِن وصّحُته.

الوحدُة الثانيُة : الحيواناُت.
الوحدُة الثالثُةُ : النباتاُت الزهريُة.

الوحدُة الرابعُة : األرُض والفضاُء.
الوحدُة الخامسُة : الكهرباُء والمغناطيسيُة.

وقد تضّمن المحتوى أسئلًة متنوعًة يطلُب من التلميِذ اإلجابَة عنها في نهايِة 
كّل درٍس باإلضافِة إلى أنشطٍة صفيٍّة والصفيٍّة لتحديِد مدى تحّقِق النتاجاِت 

الخاّصِة وكلّنا أمٌل وثقٌة في زمالِئنا المعلّمين لتحقيِق ما نصبو إليِه.
                                                  المؤلّفون
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حدة
الو

ألولى
استكشاف األحياءا

جسم اإلنسان وصحته

جسمي أحافظ عليه

جســمي جســـمي مـا أحـــالْه                 أبـــــدَعُه ربـــــــــي ســـــــــــّواْه

عــــدُة أجــــهزٍة قــّدرهـــــــا                     تــخدُمنـــي دومــــــاً أحــفُظها

 أنمــــو بحمــــاها ببهـــــاْء                         تــــملؤنـــي حبـــاً وعـطــاْء

اللقمـــــة في رحلـتها تسيْر                           غـــــذاًء لألعضـــاء تصيْر

شـــــهيُق وزفيـــٌر يســـــري                        ودٌم فـــي شــــرياٍن يجــري

أحمــــُر يحمـــُل معــــه غــذاْء                      يــنقلــُه مـــــن دون عنـــاْء

يــــدفعـــــُه قــــــلبي بــــجــدارْة                    يـــعطي قـــّوة يعطي حرارْة

ونـــواتُج يـــطرُحــــها جســــمي                   إن بقَيــــْت فــــيه تفســـــدُه

رحمــــــتُه رّبـــــــي قــــدرتـــــُه                   تغمـــرنـــــي دومـــــاً نعمُتُه 
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دروُس الفصِل:

.  الدرُس األّوُل : أقساُم جهازي الهضميِّ

 الدرُس الثاني : الغدُد الهاضمُة.

 الدرُس الثالُث : هضُم الغذاِء.

.  الدرُس الرابُع : صّحُةُُ جهازي الهضميِّ

 الدرُس الخامُس : غذائي المتوازُن.

          جهازي الهضمي وصحتُه
الفصُل
األّوُل
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تساءَل ِبْشٌر عن الِتفاحِة الحمراِء اللذيذِة التي يقضُمها، ما مصيُرها؟
ما الطريُق الذي تسلُكه هذِه التفاحُة؟

ما الذي يفّكُكها ويبسُطها ليستفيَد منها جسُمه الصغيُر؟
تعالَوا نتعلُّم برفقِة ِبْشٍر كيَف يتمُّ ذلك.

 

أتعلُّم:
........ إّن الطريَق الذي تسلُكه األغذيُة التي نتناولُها يسمى السبيُل الهضميُّ

يبدأُ بالفِم يليِه البلعوُم فالمريُء ، المعدُة ، المعي الدقيُق ، المعي الغليُظ 
وينتهي بالشرِج.

هناك غدٌد ملحقٌة تساعُد في تفكيِك الطعاِم وتبسيطِه تسّمى الغدُد الهاضمُة.

أقساُم جهازي الهضميِّ الدرُس األّوُل
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مراجعة الّدرس

: أواًل- أرّتُب العباراِت اآلتيَة ألوضَح أقساَم السبيِل الهضميِّ

المعي الدقيُق - الشرُج - المعدُة - الفُم - المعي الغليُظ - المريُء - البلعوُم .

ثانياً- أحيُط العبارَة الصحيحَة في اإلجاباِت اآلتيِة:

1- يبدأُ السبيُل الهضميُّ بـ :
       أ- المريِء        ب- المعي الدقيِق        جـ ـ الفِم             د- الشرِج

2- يعدُّ الكبُد مْن:
.                     ب- الغدِد الهاضمِة.       أ- أقساِمِ السبيِل الهضميِّ

. .                      د- نهايِة السبيِل الهضميِّ     جـ- ـ بداية السبيِل الهضميِّ

ثالثاً ـ الحظ الّشكل اآلتي الذي يبّيُن جهاَز الهضِم والمطلوُب:

مياِت المناسبِة. انقل األرقاَم الموجودَة على الشكِل المجاوِر إلى دفتِرَك واكتب المسَّ
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أنعِم النظَر في الصورِة اآلتيِة:

 
ما أنواُع الغدِد الهاضمِة ؟

ما دوُرها؟

ُمَراَجَعُة الدَّْرس

أواًل ـ أحيُط المفردَة الغريبَة في العباراِت اآلتية :

الغدُد اللعابيُة ـ الغدُد المعويُة ـ الغدُد العَرقيُة ـ الغدُد المعديُة.

ثانياً ـ أكمُل الجمَل اآلتيَة بالعباراِت المناسبِة:
1ـ تفرُز الغدُد الهاضمُة موادَّ تسّمى........................
2ـ نسّمي الغدَد الهاضمَة في الفِم بـ.........................
3ـ يفرُز الكبُد عصارًة تسّمى................................

الغدُد الهاضمُة الدرُس الثاني

الغدد اللعابية

المعدة

الحويصل الصفراوي

المعثكلة

المعي الدقيق

أتعلُّم:

الغدُد  ـ  المعثكلُة)البنكرياُس(  ـ  الكبِد  ـ  الفِم  اللعابيُة في  الغدُد  الهاضمُة:  الغدُد 
المعديُة في المعدِة ـ الغدُد المعويُة في المعي الدقيِق.

تفرُز هذه الغدُد العصاراِت الهاضمَة التي تساعُد في عمليِّة الهضِم.
تفرُز الغدُد اللعابيُة اللعاَب، ويفرُزالكبُد العصارَة الصفراويَّة.
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. هيّا معاً نرافُق ُسَهْيَر في رحلِة اللقمِة َعبر السبيِل الهضميِّ

   

ُك الطعاَم    وتمزُجه  المعدُة: تحرِّ
بالعصاراِت الهاضمِة

الطعاُم  يهضُم   : الدقيُقُ المعي 
ويمتّصُه

الشرُج: يطرُح البراَز

 الفُم : تقوُم األسناُن بتقطيِع الطعاِم،
ويحّركُه اللساُن، ويطّريِه اللعاُب.

 ثّم يمرإلى البلعوِم - ملتقى الطريقين
الهضمي والتنفسي .

المعي الغليُظ: يخلُّص بقايا الطعاِم 
ويُحّرُر الفضالِت )البراَز( إلى 

الخارِج

إلى  اللقمِة  لنقِل  طريٌق  المرُئ: 
المعدِة

هضُم الغذاِء الدرُس الثالث
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 ُمَراَجَعُة الدَّْرس

         أّواًل ـ ما دوُر األسناِن في عملّيِة الهضِم

 ثانياً ـ أصُل بخطٍّ بيَن كّلً من أقساِم السبيِل الهضميِّ في العموِد األّوِل ووظيفتها
في العموِد الثاني:

        

؟

العموِد األّوِل                                     العموِد الثاني

ه                                         الفُم                                     يهضُم الطعاَم ويمتصُّ

               المريُء                                ينتهي به السبيُل الهضميُّ                         

                  المعدُة                                  أنبوٌب يصُل البلعوَم بالمعدِة                     

           المعي الدقيُق                          يبدأ به السبيُل الهضميُّ                          

                      الشرُج                                ملتقى الطريقين الهضمي والتنفسي

                   البلعوم
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أّواًلـ أحافُظ على سالمِة جهازي الهضميِّ باتباِع القواعِد الصحّية اآلتيِة:

1ـ أغسُل يدي بالماِء والصابوِن قبَل تناوِل الطعاِم 

وبعَده.

، وأمضُغ طعامي جيّداً. 2ـ آكل بتأنٍّ

     

   

3ـ أنّظُف أسناني بعَد تناُوِل الطعاِم، وقبَل النوِم.

4ـ أنّظُم وجباتي الغذائيَة يومياً.

5ـ ال أُْكِثُر من تناُوِل الطعاِم.

صّحُة جهازي الهضميِّ الدرُس الرابُع
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الملّونَة  والمشروباِت  األغذيَة  أتناوُل  6- ال 
باألصبغِة.

               
ثانياً: آداُب الطعاِم

ـ أنّظم وقَت تناوِل الّطعام.

ـ أمضُغ الّطعاَم جيّداً.

ـ أهتمُّ بنظافِة الفم واألسنان.

ـ أهتّم بنظافِة يديَّ والمكان واألدوات التي أتناوُل بها الّطعام.

- أضُع في صحني ما يكفيني من الطعاِم من دون زيادٍة.

- ال أصدُر صوتاً في أثناِء تناوِل الطعاِم.

هل تعلم؟
أنَّ بقايـــا الطعـــاَم بْيـــَن 
تســــــــبُّب  أســـــناِنَك 
لذا  وتلَفــها،  سـَهـا  تسوُّ
يجُب تنظيف األســـنان 
الّطعـــام ومراجعُة  بعَد 

األسـناِن. طبيـِب 
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ُمَراَجَعُة الدَّْرس

أواًلـ امأُل الفراَغ بما يناسُب مْن كلماٍت:

1ـ أنّظُف أسناني من بقايا الطعاِم ألحمَيها مَن .................

2ـ ال أُكِثُرمن تناُوِل األغذيِة والمشروباِت الملّونِة ................

3ـ من آداِب المائدِة .................

ُح الغلَط: ثانياً ـ أضُع صح أو غلط في نهايِة كلٍّ من العباراِت اآلتيِة وأصحِّ

1ـ أنّظُف أسناني قبَل تناوِل الطعاِم فقْط.                      )                (

2ـ أغسُل يديَّ بالماِء والصابوِن قبَل تناوِل الطعاِم وبعَده.  )               (

3ـ أقلُِّل مْن تناُوِل األطعمِة الملّونِة.                            )               (

ثالثاً ـ أتأّمُل الصوَر اآلتيَة وأكتُب تحَتها:) أفعُل( أو )ال أفعُل(:

..............................................................
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أُنِعُم النظَر في الصورِة اآلتيِة:

أتعّرُف األغذيَة الموجودَة في الصورِة.

أصّنُف األغذيَة حسَب نوِعها.

غذائي المتوازُن الدرُس الخامس
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ُع األغذيُة التي نتناولُها حسب محتواها: تتنوَّ

أغذيٌة غنيٌّة بالسكرْياِت

 
ُسِم.  أغذيٌة غنيٌّة بالدُّ

هل تعلم؟

 أن اإلفراَط في تناوِل
 الموادِّ الدسمِة تسبُّب

البدانَة
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 أغذيٌة غنيٌّة بالبروتيِن.

أغذيٌة غنيٌّة باألمالِح المعدنيِّة.

أغذيٌة غنيٌّة بالفيتاميناِت.
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 أغذيٌّة غنيٌّة بالماِء.

     الماُء ضروريٌّ لجسِم اإلنساِن.

أتعلُّم    :

تُصنَُّف األغذيُة التي نتناولُها يوميّاً في سِت زمٍر أساسيٍّة وهي:

ُسُم. الماُء ـ األمالُح المعدنيُّة ـ الفيتاميناُت ـ السكريّاُت ـ البروتيناُت ـ الدُّ
- ويكوُن غذائي متوازناً إذا حوى هذه الزمَر.

، َمِر الستِّ : يوفِّر حاَجة الجسِم من الزُّ الغذاُء المتنّوُع الحيوانيُّ أو النباتيُّ
 و يمنُحنا نمّواً صحيحاً وجسماً قويّاً وعقاًل سليماً ويحمينا من األمراِض.
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ُمَراَجَعُة الدَّْرس

أواًلـ أرسُم دائرًة حوَل رقِم اإلجابِة الصحيحِة:

 ـ غذاٌء غنيٌّ بالبروتيِن.

ـ غذاٌء غنيٌّ بالسكريّاِت.

زمرتِه  على  للداللِة  طعاٍم  كلِّ  أماَم  المناسِب  المربِع  في   • إشارَة  أضُع  ـ  ثانياً 
الغذائّيِة؟

      زمرة األغذية

الطعام

أمالح دسمبروتيناتسكريات
ماءفيتاميناتمعدنية

سمن

خيار

رز

جبن

جوز

1

1

2

2

3

3

4

4
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دروُس الفصِل:

. الدرُس األّوُل: أقساُم جهازي التنفسيِّ

الدرُس الثاني: التنّفُس.

. الدرُس الثالُث: صّحُة جهازي التنفسيِّ

          جهازي التنفسيُّ وصّحته
الفصُل
الثاني
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أتأّمل الصورَة وأجيُب:

أيَن يقُع جهاُز التنّفِس في الجسِم؟

ما أقساُم جهاِز التنّفِس؟

أقساُم جهازي التنفسيِّ الدرُس األّوُل

األنف

الحنجرة

الرغامي

القصبة الهوائية

الرئتان

عضلــة الحجــاب   
الحاجــز

أتعلُّم:

يقُع جهاُز التنّفِس داخَل جوِف الصدِر.

القصبتين  ـ  غامى  الرُّ ـ  الحنجرِة   - البلعوم  ـ  األنِف  ِمَن:  التنّفِس  يتألُّف جهاُز 
الهوائيتين ـ الرئتين.

البلعوم
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ُمَراَجَعُة الدَّْرس

أّواًلـ أُْنِعُم النظَر في الشكِل المجاوِر وأجيُب:

غامى. 1ـ يشيُر الرقُم)......( إلى الرُّ

2ـ يمثُّل الرقُم )5( ................  .

ثانياًـ أضُع خّطاً تحَت الكلماِت التي ال عالقَة لها بجهاِز التنّفِس:

األنُف ـ المعي ـ الرئتان ـ المريُء ـ األسناُن.

ثالثاًـ أختاُر اإلجابَة الصحيحَة في كلٍّ مما يأتي، وأنُقلها إلى دفتِر إجابتي:

1ـ تقُع الرئتان في :

أ( أعلى الرأِس   ب ( أسفِل البطِن  ج ( داخِل جوِف الصدِر     د( أسفِل القدمين.

غامى إلى: 2ـ تتفّرع الرُّ

أ( الرئتين         ب ( اليدين         ج ( القصبتين الهوائيتين    د ( القدمين.

1

2

3
4

5
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أُنِعُم النظَر في الصورتين اآلتيتين وأجيُب:

ـ ماذا يفعُل غيٌث في الصورِة األولى؟

ـ ماذا يفعُل في الصورِة الثانيِة؟

التنّفُس الدرُس الثاني

الصورة  )2(الصورة  )1(

أتعلُّم:

نسّمي دخوَل الهواِء إلى الرئتين حاماًل معه غاَز األكسجين شهيقاً، وخروَجه 
منها حاماًل غاز ثنائي أكسيد الكربون زفيراً. 

ـ تنقُل الرئتين غاَز األكسجين إلى الدِم.
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ُمَراَجَعُة الدَّْرس

أّواًلـ امأُل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة:

1ـ الغاُز الموجوُد في هواِء الشهيِق والضروريُّ لجسِمنا هو ..................

2ـ نسّمي خروَج الهواِء من جهاِز التنّفِس .................  .

3ـ تنقُل .............. األكسجيَن إلى الدِم.

ثانياًـ إحدى الكلمات اآلتية ليَس لها دوٌر بالتنّفِس:

الشهيُق        ـ المعدُة          ـ الرئتان          ـ األكسجيُن.

ثالثاًـ أسّمي ما يحدُث في كلٍّ من الصورتين ) أ و ب (:

) ب () أ (
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أحافُظ على صّحِة جهازي التنفسيِّ باتباع اآلتي:

1ـ أفتُح نافذَة غرفتي لتجديِد الهواِء فيها.

2ـ أستنشُق هواَء الحدائِق لغناه باألكسجين.

 3ـ أضُع مندياًل نظيفاً على أنفي عندما أعطُس.

صّحُة جهازي التنفسيِّ الدرُس الثالث
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4ـ ابتعُد عن الهواِء الملّوِث بالدخاِن.

التدخيُن يضرُّ بالرئتين ويفسُد الهواَء.

ُمَراَجَعُة الدَّْرس

أّواًلـ أصّحُح العبارَة المغلوطَة فيما يأتي:
1ـ استنشُق الهواَء من الفِم في أثناِء التنّفِس.

2ـ ال أجّدُد هواَء الغرفة ِباستمراٍر.
3ـ أضُع مندياًل على أنفي عنَد العطاِس.
ثانياًـ امأُلُ الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة:

1ـ يسبُّب ............... أضراراً للرئِة.
2ـ هواُء الحدائِق غنيٌّ بغاِز ................

هل تعلم؟
أن رذاذ العطاس 
ينقل األمراض.
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دروُس الفصِل:

. الدرُس األّوُل : أقساُم جهازي الدورانيَّ

الدرس الثاني : الدُم.

. الدرُس الثالُث: صّحُة جهازي الدورانيِّ

          جهازي الدورانيُّ وصّحُته
الفصُل
الثالُث
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جهاَز  وأتّعرُف  اآلتيِة  الصورِة  في  النظَر  أُنِعُم 
الدوراِن:

  

أقساُم جهازي الدورانيِّ الدرُس األّوُل

أتعلُّم:
يتألُّف جهاُز الدوراِن من :القلب ـ األوعيِة الدمويِّة ـ الدِم.

ينبُض القلُب فيضخُّ الدَم داخَل األوعيِة الدمويِّة إلى أنحاِء الجسِم كلِّه.
الشرياُن: ينقُل الدَم مَن القلِب إلى أنحاِء الجسِم.

الوريُد: ينقُل الدَم مْن أنحاِء الجسِم إلى القلِب.
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ُمَراَجَعُة الدَّْرس

أّواًلـ أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلِّ مَن العباراِت اآلتيِة:

1ـ يقُع القلُب:

أ( أعلى الرئتين     ب( أسفَل الرئتين      جـ( بيَن الرئتين      د( حوَل الرئتين.

2ـ يجري الدُم داخَل :

غامى     د( الشرياِن والوريِد. أ( المعي             ب( المريِء             جـ( الرُّ

ثانياً ـ أمأُل الفراَغ بالكلماِت المناسبِة:

1ـ جوفان علويان داخَل القلِب يسّميان ..............

2ـ جوفان سفليان داخل القلب يسّميان ..............
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الدُم:سائٌل أحمُر يخرُج مَن الجلِد عنَد حدوِث الجرِح.

الدُم الدرُس الثاني

أتعلُّم:
وظيفُة الدِم: نقُل الغذاِء واألكسجيِن إلى أنحاِء الجسِم.

هل تعلم؟
أّن نــــزَف الـــدِم 
لفترٍة طويلٍة يسبُّب 

الوفاُة.

كريات دم بيض:

الجســـم ضد  عــن  تدافــع 
الجراثيم.

كريات دم حمر:
تنقل األكسجين

الصفيحات الدموية:
تسهم في تخثر الدم 
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ُمَراَجَعُة الدَّْرس

أواًلـ أحيُط الكلمَة الصحيحَة بدائرٍة:

1ـ قواُم الدِم: 

أ( سائٌل            ب( صلٌب             جـ( غاٌز            د( صلٌب وغاٌز.

2ـ لوُن الدِم:

 أ( أصفُر          ب( أحمُر              جـ( أزرُق          د( أخضُر.

3ـ وظيفُة الدِم:

أ( صنُع الغذاِء    ب( هضُم الغذاِء      جـ( نقُل الغذاِء     د( تفكيُك الغذاِء.

ثانياًـ أصل العبارة في العموِد األّوِل مع مايناسُبها في العموِد الثاني:

العموُد الثانيالعموُد األّوُل

 تخثرُّ الدِمالكريّاُت الحمُر

  الدفاُع عن الجسِم.الكريّاُت البيُض

َفْيحاُت الدمويُّة         التخلّص من الفضالِتالصُّ

 نقُل األوكسجيِن.
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أحافُظ على صّحِة جهازي الدورانيِّ باتباِع ما يأتي:

ُط دوراَن الدِم في الجسِم. 1ـ أمارُس الرياضَة ألنَّها تنشِّ

2-ال أرتدي الثياَب الضيّقَة ألنّها تُعيُق الدوراَن. 

ال حتّى  الحاّدة  األدواِت  عن  أبتعُد   3ـ 
أصاَب بالجروِح.

صّحُة جهازي الدورانيِّ الدرُس الثالُث
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- هل سبَق أن تعّرْضَت لجرٍح؟

- ما الذي يخرُج من مكاِن الجرِح؟

- ما الذي يجُب عملُه عنَد اإلصابِة بجرٍح؟

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة، وأتّبُع اإلجراءاِت الصحيحَة عنَد حدوِث الجروُح:• 

1ـ أغسُل مكاَن الجرِح ِبماٍء نظيٍف.           2ـ أعقِّم مكاَن الجرِح جيداً.

3ـ أغّطي مكاَن الجرِح ِبشاش معقٍَّم.

   
ُمَراَجَعُة الدَّْرس

أّواًلـ أَذكُر اسَم رياضٍة تنّشُط دوراَن الدِم.
ثانياًـ امأُل الفراَغ بما يناسُب مْن كلماٍت:

1 ـ ترُك الجروِح من دوِن ضماٍد ................... للجراثيِم.

2 ـ الركُض في الحديقِة ينّشُط .................. الدِم.

هل تعلم؟

أنَّ ترَك الجروِح من دوِن 
يغّطيها،  وضماٍد  تعقيٍم، 

يعّرُضها للجراثيِم.
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دروُس الفصِل:

الدرُس األّوُل : أقساُم جهازي البوليِّ وصّحُته.

الدرُس الثاني : دوُر الجلِد في اإلطراِح.

          جهازي اإلطراحيُّ وصّحُته
الفصُل
الرابُع
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لعَب وسيٌم مع أقرانِه في حديقِة الحيِّ لعبَة الكرِة التي يحبُّها، وبعَد أِن انتهى من 
الماِء  قارورَة  وتناوَل  مسرعاً  هرَع  اللعِب 

وشرَب كثيراً.

 قاَل في نفِسه: هل سيحتفُظ جسمي بكلِّ الماءِ
الذي شرْبتُه؟

أُنِعُم النظَر في الشكِل اآلتي، وأتعّرُف أقساَم 
: جهازي البوليِّ

: أُنِعُم النظَر في الشكِل اآلتي، وأتعّرُف وظيفَة الجهاِز البوليِّ

أقساُم جهازي البوليِّ وصّحتُه الدرُس األّوُل
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ُمَراَجَعُة الدَّْرس

: أّواًلـ أضُع خطاً تحَت الكلماِت الغريبِة في الجهاِز البوليِّ

الكليُة ـ الحالُب ـ المعي ـ المثانُة ـ الشرُج.

 ثانياًـ أضع إشارَة )√( في نهاية العبارة الصحيحة أو إشارة )×( في نهاية العبارةُ
المغلوطة لكلٍّ كلٍّ من العباراِت اآلتيِة وأصّحح الكلمَة المغلوطَة:

أـ يتّجمُع البوُل في الحالِب قبَل خروجِه.

ب ـ ال أتأّخُر في إطراِح البوِل.

ج ـ تصّفي الرئتان الدَم مَن البوِل.

أتعلُّم:
يحوي البوُل فضالٍت ضاّرًة بالجسِم ، لذا ال أتأّخُر في إطراِحه عنَد الشعوِر 

بالحاجة لذلك، وخاصًة قبَل النوِم .

هل تعلم؟
أّن عدَم نظافِة الشخِص من البوِل، يؤّدي إلى انبعاِث  

رائحٍة كريهٍة منه.
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ُف مكاَن الغّدِة العرقّيِة في الجلِد: أُنِعُم النظَر في الصورِة وأتعرَّ

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة وأتعرف:

متى يعَرُق الجلُد؟

دوُر الجلِد في اإِلطراِح الدرُس الثاني

الَعَرُق )الَفضالُت الساّمُة(
يخرُج ِمن المسام

القناة العرقية
تنقُل العرَق إلى سطِح الجلِد

الغدة العرقّية
الفضالِت  من  الدَم  تخلُّص 

الساّمِة )العرق(

البشرة

الشعرة

األدمة

ارتفاُع درجِة الحرارِة في التعّرُض ألشّعِة الشمِساللعُب
أثناِء المرِض
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االستحماُم ضروريٌّ لصّحِة الجلِد:

ُمَراَجَعُة الدَّْرِس

أّواًلـ أمأُل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة:

1ـ يزداُد طرُح العَرِق ِمَن الجسِم في أثناِء ............و..............

2ـ تخلُِّص الغدُد ............... الجسَم من العرِق.

ثانياً ـ أضُع خّطاً تحَت اإلجابِة الصحيحِة:

1ـ يخرُج العَرُق من جسمي عْن طريِق:

أ(الفِم                 ب( الشرِج           جـ( مساِم الجلِد        د( األنِف

2ـ يتألُّف الجلُد من:

أ(الكليتين والحالِب ب( البشرِة واألدمِة جـ( الرئتين والبشرِة د( الحالبين والمثانِة.

أتعلُّم:

يحوي العَرُق فضالٍت ضاّرًة تأتي من الدِم.

تخلُِّص الغدُد العرقيُّة الجسَم مَن العرِق عن طريِق المساِم.

أنظُف جلدي بالماِء والصابوِن إلزالِة العرِق واألوساِخ المتراكمِة عليِه.
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 مراجعِة الِوْحَدِة األولى

أّواًلـ أكتُب قبَل كلِّ مفردٍة من العمود األّول الحرَف الموجوَد أماَم العبارِة المناسبِة 
من العمود الثاني:

العمود الثانيالعمود األول
أـ من أقسام جهاِز التنّفِس         .............. الكبْد

ب ـ طعاٌم غنٌي بالسّكرياِت         ............. الشرُج
ت ـ نهايُة السبيِل الهضميِّ         ............. الخبُز

ث ـ مَن الغدِد الهاضمِة         ............. السمُك
ج ـ طعاٌم غنٌي بالبروتيِن         ............. الحنجرُة

َفْيحاُت الدمويُة ح ـ يتجّمُع فيها البوُل قبَل خروجِه         ............. الصُّ
خ ـ مْن أقساِم جهاِز الدوراِن         ............ مساُم الجلِد

د ـ يخرُج منها العَرُق         ............ المثانُة
ذ ـ تسهُم في تخثُِّر الدِم

ثانياًـ أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة، وأكتُب الزمَر الغذائّيَة التي ينتمي إليها:

     .......      .......        .......       .......        .......        .......        .......  

     .......      .......        .......       .......        .......        .......        ....... 

ُن مَن الصوِر وجبًة غذائيًّةً : )فطوراً أو غداًء أو عشاًء(. أكوِّ
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ثالثاً ـ أمأُل الفراَغ بالكلماِت المناسبِة:

1ـ نسّمي الطريَق التي تسلكُه األغذيُة ............
2ـ يخرُج عنَد الجروِح سائٌل أحمَر يسّمى .............

3ـ يدخُل الهواُء إلى .............في أثناِء الشهيِق.
ُسِم يؤّدي إلى .............. 4ـ اإلكثاُر من تناوِل الدُّ

. 5ـ الفُم ............. السبيُل الهضميُّ
6ـ ارتداُء المالبِس الضيّقِة ........... دوراَن الدِم.

رابعاً ـ َمْن أنا؟

ـ أزّوُد الجسَم بالهواِء الغنيِّ باألكسجين.

    ـ أخلُّص الجسَم مَن الفَضالِت الساّمِة0

ُعه على الجسِم0 ـ أنقُل الغذاَء وأوزِّ

خامساً ـ أَستخدُم الكلماِت اآلتيَة ألكمَل بها خريطُة المفاهيِم:

نقُل البوِل إلى المثانة ـ كليتين ـ مثانة.
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: سادساً ـ أصّحُح العباراِت التي تحَتها خطٌّ

1ـ اللحوُم أطعمٌة غنيٌّة بالسكريّات.

2ـ يقُع جهاُز التنّفِس في تجويِف البطِن.

3ـ هواُء الحدائِق غنيٌّ بالدخاِن.

4ـ يوجُد في قلِب اإلنساِن ثالثُة أجواٍف.

5ـ تخثُُّر الدِم يسبُّب استمراَر نزِف الدَم.

:) نشاٌط ال صفيٌّ ) أقساُم الجهاِز الهضميِّ

- آخُذ مغلّفاً يحوي مجموعَة صوٍر تمّثُل أجزاًء مختلفًة لجهاِز الهضِم.

- أرّتُب الصوَر بالتسلسِل ليصبَح جهاُز الهضِم كاماًل.

- ألصُق األجزاَء جّيداً على لوحٍة كرتونّيٍة.

. - أعرُضها في لوحِة الصفِّ

أبحُث أكِثر: ) الزمُر الغذائّيُة(

بالتعاوِن مع مجموعتي ومعلّمي:

- يُقسُم الصفُّ إلى ستِّ مجموعاٍت.

- يُطلُب من  كلِّ مجموعٍة إحضاُر معلوماٍت باستخدام الشابكة إن أمكن أو مكتبِة 

نًة:  أ( أهمّيتها لجسِم اإلنساِن. المدرسِة عن إحدى الزمِر الغذائيِّة متضمِّ

ب( الكمّيَة الواجِب تناولُها من هذه الزمرِة )قليلًة - معتدلًة - كبيرًة(.

جـ( األطعمة الغنّية بها.

. تقرأُ كلُّ مجموعٍة المعلوماِت التي حصلَْت عليها أماَم المعلّم وتالميِذ الصفِّ

تتمُّ المناقشُة بيَن المجموعاِت الستِّ فيما توّصلوا إليه.
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الوحدة الثانية : الحيوانات
الفصل األول 
الهيكل والتكائر

الدرس األول : الهيكل لدى الحيوانات
الدرس الثاني : التكاثر لدى الحشرات

الدرس الثالث : بعض الحشرات الضارة لإلنسان
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حدة
الو

انية
الث

الحيوانات

في البراري في الحقوْل                      يقفُز أرنُب تعـــدو خيـوْل

يزحـــُف منطلـقاً ثعبــاْن                      فقَد األرجـَل منــُذ زمــاْن

يكمُن حلزوٌن في درعـه                      يحميه من شــر عـــدوه

أسماٌك تسبُح في المــاء                     عصفوٌر يزقزُق في سماْء

صوٌص من بيضته يشبع                    جرٌو مــن ثدييٍن يرضــْع

ورحيٌق ترشفـه النحلــْة                        ثمٌر حلٌو تعطي النخلـْة

والضفـدُع يســعُد بنقيْق                        تجحــُظ عينــاُه ببريــٍق

َخْلـــُق هللا وَصْنـــَعُتـــُه                         تتجـــــلى فيــه قدرتــُه
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، ذهَب قصيٌّ وأصدقاؤُه للعِب في حديقِة الحيِّ
شاهَد حلزوناً يقُع عِن الشجرِة ثُمَّ يصعُد مّرًة ثانيًة،

تساءَل: كيَف وقَع ولْم يصْب بأيِّ كسِر؟
 

 أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة و أجيُب:

                                                      

ِبَم تتشاُبه الحيواناُت في الصوِر السابقِة؟- 1
لماذا ال نرى الهيكَل لدى الحيواناِت؟- 2

هيكُل طائٍرهيكُل أفعى

هيكُل سمكٍة هيكُل جمٍل     

الهيكُل لدى الحيواناِت الفصل األول 
الدرُس األّوُل
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة وأجيُب :

 

         حلزوٌن                         خنفساُء                       سرطاُن الماِء

أين يسكن جسم الحلزون الرخو ؟- 1
لم ال تتأّذى هذه الحيواناُت إذا وقَعْت؟- 2

أتعلُّم:

بعُض الحيواناِت لها هيكٌل عظميٌّ داخليٌّ يدُعمها تُدعى : الفقارّياِت.

أتعلُّم:

بعُض الحيواناِت لها هيكٌل خارجيٌٌّ يحميها تدعى : ال فقارّياِت.

هل تعلُم؟
لإلنساِن هيكٌل عظميٌّ داخليٌّ 

يدعُم جسَمُه ويساعدُه على 
الحركِة
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مراجعُة الدرِس

أّواًل-  أضُع خّطاً تحَت اإلجابِة الصحيحِة لكلِّ عبارٍة مَن العباراِت اآلتيِة:
    1 - تتشابُه الفقاريّاُت بـ :                         

               أ( الشكِل        ب( اللوِن          ج( الهيكِل العظمي        د(  الحجِم  .
  2  - يساعُد الهيكُل الخارجيُّ الحيواناِت على:   

               أ( الحركِة      ب( الحمايِة        ج( الغذاِء         د (   التكاثِر .

ثانياً  – أصّنُف الحيواناِت اآلتيَة حسَب الجدوِل:
          سرطاُن الماِء – ماعٌز – حصاٌن – فَراَشٌة – غزاٌل – عقرٌب 

            ال فقارّياٌت              فقارّياٌت

نشاٌط ال صفيٌّ :)تصنيُف صوِر الحيواناِت (
بالتعاون مع مجموعتي  أصّمُم لوحَة علوٍم كما يأتي:

أجَمُع صوراً لحيواناٍت مختلفٍة .. 1
أحّضُر ورقاً مقّوى والصقاً. . 2
أصّنُف الصوَر حسَب الهيكِل.. 3
ألصُقها على الورِق المقّوى.. 4
أعرُض اللوحَة في غرفِة الصفِّ .. 5



48

، ذهَب سعيٌد وأسرَته في يوِم عطلٍة ربيعيٍّ
 لزيارِة قريِتهم الجميلِة، كاَن سعيٌد يراقُب 

الطريَق مسروراً بروعِة المناظِر الطبيعيِّة 
الخاّلبِة. 

فجأًة قاَل لوالدِه: انظْر هذا الصندوَق. 
ابتسَم األُب وقاَل: إنِّه خليُّة نحٍل.. تعاَل 

أحدثُك عْن بعِض الحشراِت.
أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة و أجيُب :

  1- أسّمي الحشرتين في الصورتين .    
  2 - ماذا نستفيُد من النحِل ؟       

دورُة حياِة الجرادِة:

التكاثُر لدى الحشراِت الدرُس الثاني
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أُُنِعُم النظَر في الصوِر
                                                              أفراُد خليِّة النحِل

                                       
        

                                        
دورُة حياِة النحِل:

1- كيَف يعيُش النحُل؟                 
د أفراَد الخليِة .                      2- أعدِّ
  3- أيٌّ من أفراِد الخلّيِة تضُع البيَض ؟

أتعلُّم:
- يتكاثُر الجراُد بالبيِض.

- تمرُّ الجرادُة الصغيرُة بعّدِة مراحَل لتصبَح جرادًة كاملًة.
بيضٌة             حوريٌّة              جرادٌة كاملٌة

أتعلُّم:
- يتكاثُر النحُل بالبيِض.

- يعيُش النحُل في الخليِّة بشكِل جماعاٍت.
- تتألُّف خليُّة النحِل من: الملكِة، ومئاِت الذكوِر، وآالِف العامالِت.
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أهّميّة تربيِة النحِل:

مراجعُة الدرِس

أّواًل- أمأُل الفراَغ بالكلماِت المناسبِة :
تتكاثُر الحشراُت بـ ............. .   . 1
نربّي النحَل لالستفادِة من العسِل و........ .. 2
نستفيُد ِمَن العسِل ........ و دواًء. . 3
يعيُش النحُل بشكِل جماعاٍت داخَل ............. .. 4

ثانياً- أرّتُب مراحَل حياِة الجراِد و النحِل :
جرادٌة كاملٌة – بيضٌة -  حوريٌّة .. 1
شرنقٌة -  نحلٌة كاملٌة  -  يرقٌة  -  بيضٌة .. 2

:)أهّمّيُة العسل( نشاٌط ال صفيٌّ
أكتُب جملتيِن مفيدتيِن أُبّيُن فيهما أهّمّيَة العسِل.- 
أكتُب قواًل مأثوراً َعِن العسِل.- 

أتعلُّم:
- نربّي النحَل لالستفادِة من العسِل 

والشمِع.
- نستفيُد مَن العسِل غذاًء ودواًء.

قاَل تعالى:
  َيخرُج من بطوِنها رشاٌب مختلٌف ألوانُه فيِه شفاٌء للناِس.
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في أحِد األياِم الحَظْت والدُة فادي أنُّه يحكُّ رأَسُه بشّدٍة،
فنظَرْت بيَن خْصالِت شعِره، وجــَدْتُه مصاباً بالقمـِل،

بكى بشّدٍة، أنبّْتُه والدتُه وقالَْت لُه: تعاَل ألنظَف شعَرَك،
وعليَك منُذ اليوِم المحافظَة، على نظافِتَك الشخصيِّة.

 تعالَوا نتعرُف على بعِض الحشراِت الضاّرِة وطرِق مكافحِتها:
أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة :

- يعيُش القمُل بيَن شعِر اإلنســاِن 
وفــي جسِمِه،يســبُّب الحّكَة وينقُل 

األمراَض .

- تتكاثُر الصراصيُر في المطـابِخ 
والمراحيِض والشوارِع، وتسبُّب

 األمراَض .
 

- يعيُش الذباُب في كـلِّ األمـــاكِن،
 و خاّصًة  أماكُن تجّمِع القمامِة، 
ينقــُل الجـــراثــيَم ، و يســــبُّب 

األمراَض .

- ينتشُر البعوُض فــي تجّمعـــاِت
 المياِه الراكدِة )المســـتنقعاِت(،
وينقُل لإلنساِن مرَض المالريا .

بعُض الحشراُت الضاّرُة لإلنساِن الدرُس الثالث
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مراجعُة الدرِس

 أّواًل:أضُع إشارَة ) √( أو إشارَة )x( في نهاية كلٍّ من العباراِت اآلتيِة :
1- تتكاثُر الحشراُت بالبيِض.                                    )    (
2- تنقُل الصراصيُر مرَض المالريا.                          )    (
3- نتلُف بيوِض الحشراِت الضاّرِة.                            )    (
4- يعيُش القمُل في شعِر اإلنساِن وجسِمِه.                    )    (

5- نستخدُم أدواِت اآلخريَن الشخصيَّة.                        )    (  
ثانياً: أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلِّ عبارٍة مَن العباراِت اآلتيِة :

1-تَُجفَُّف المستنَقعاُت للتخلِّص مَن : 
        أ( الذباِب      ب( النحِل     ج( البعوِض        د(القمِل.

2- مَن الحشراِت الضاّرِة :  
        أ( الفراشُة   ب( النمُل      ج( الصرصوُر     د( النحُل.

:) زيارٌة علمّيٌة(                     نشاٌط ال صفيٌّ
بالتعاوِن مَع معلمي ورفاقي:

- نقوُم بزيارٍة ألحِد المراكِز الصحّيِة .
- أسأُل الطبيَب عْن مرِض المالريا، وطريقِة معالجِتِه.

- أكتبُ بأسلوبي ما سمْعُتُه مَن الطبيِب .
- أطلُب ِمْن مديِر المدرسِة عرَض الموضوِع في مجلِّة الحائِط ألهميتِه.

أتعلُّم:
  الذباُب والصراصيُر والبعوُض حشراٌت ضارٌة 

باإلنساِن.
َة بـ: نكافُح الحشراِت الضارَّ

- المحافظِة على النظافِة.
دخوِل  لمنِع  المنازِل  نوافِذ  على  شبٍك  وضِع   -

الحشراِت.
ها بالمبيداِت الحشريِّة وإتالِف بيوِضها. - رشَّ

- تجفيِف المستنَقعاِت.

إثراٌء:
استخداِمِ  مراعاُة  علينا 
الحشريِّة  الــمــبــيــداِت 
الوحدِة  تعليماِت  ــَق  َوْف
الزراعيِّة،  اإلرشــاديّــِة 
ألنَّ استخداَمها العشوائيَّ 

ضارٌّ بالبيئِة.
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في أثناِء زيارِتها لبيِت خالِها فـــي الالذقيِّة،
شاهَدْت سلمى صيّاداً يصيُد الســمَك، بعــَد 
َذلَك يبيُعُه في السوِق.سألتُُه: لمـــاذا تصيــُد 
السمَك وتبيُعه؟ أليَس األجمَل أن نراُه فــــي 
الماِء؟ فأجاَبها:تعالَي نتعرُف فوائَد األسماِك

 لتعرفي اإلجابَة.

أُُنِعُم النظَر في الصوِر وأجيُب :

 1-  أيَن تعيُش األسماُك ؟
 2 - ماذا يحصُل إذا أخرْجنا السمَك ِمَن الماِء ؟

     3-  بماذا يتكاثُر السمُك ؟

التكاثُر لدى األسماِك الفصل الثاني:
الدرُس الرابع

أتعلُّم:
تعيُش األسماُك في الماِء.
تتكاثُر األسماُك بالبيِض.

يحيُط بالبيضِة غشاٌء رقيٌق يمرُّ عبَرُه األكسجيُن ِمَن الماِء.
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أماكُن تربيِة السمِك:
أُنِعُم النظَر في الصوِر وأتعلُّم:

    

أهّميُّة األسماِك:
أُنِعُم النظَر في الصوِر وأتعلُّم:

 

أتعلُّم:
، بحيرُة قطينَة،  يُربّى السمُك في مزارَع خاّصٍة في سورِيََة: الساحُل السوريُّ

نبُع الفّواِر بالقنيطرِة، وفي نهري العاصي والفراِت.

مزارُع السمِك في حوِض الفراِت

حبُّ زيِت السمِكلحُم سمِك الطوِنسمٌك مشوٌي

مزارُع السمِك في نهِر العاصي
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مراجعُة الدرِس

أّواًل: أصُل بخطٍّ بيَن عباراِت العموِد األّوِل وما يناسُبها في العموِد الثاني :                         
           

          العموُد األّوُل                            العموُد الثاني

      غشاُء بيِض السمِك                            الماِء 
      يحوي لحُم السمِك                             رقيٌق

       يضُع السمُك بيَضُه في                       األكسجيُن                         
                                                             البروتيناُت 

ثانياً: أحيُط الكلمَة الغريبَة  بدائرٍة :
      شبّوٌط –– شرغوٌف – طوٌن – سرديٌن .

  
نشاٌط ال صفيٌّ )التعّرُف إلى مزارِع األسماِك(

بالتعاوِن َمَع أهلي : 
  - أبحُث في المكتبِة أو الشابكِة )اإلنترنت( إن أمكن عْن إحدى مزارِع تربيِة  

األسماِك في بلدي سوِرَيَة، وأكتُب عنها ما ال يزيُد عن ثالثِة أسطٍر.  
  - أقرأ ما كتْبُتُه أماَم رفاقي ومعلمي .

هل تعلُم؟
تناُوُل لحم سمك الطوِن مّرتين 
ـُل ِمــَن اإلصابِة  يقلِـّ أســبوعيّاً 
باألزمــاِت القلبيِّة، والســكتاِت 

الدماغيِّة.

أتعلُّم:
السمُك مصدٌر مهمٌّ للغذاِء والدواِء.



56

قاَمْت دعــاُء وأســماُء بزيـــارِة جدِتهمـا، 
وجلسـَـتا معـها إلــى جـانِب النـهِر المــارِّ
أماَم منزلِها فـي القـريِة، ســـمعتا  صوتـاً
غريبــاً، وشــاهدتا ضفدعـاً يقفــُز ويمــدُّ
لسانُه ليأكَل حشرًة، ثُمَّ يعوُد ليسـبَح فـــي
الماِء، فسألتا جّدَتهما:هل للضفدِع فوائُد ؟

أُنِعُم النظَر في الصورِة اآلتيِة وأجيُب:    
مراحُل تكاثِر ونموِّ الضفدِع:

- أيَن تضع أنثى الضفدع بيوضها ؟
- هل للشرغوِف أرجٌل ؟

- هل يشبُه الشرغوُف والديه ؟

أتعلُّم:
تضُع أُنثى الضفادِع البيَض في الماِء.

صغيُر الضفدِع يسّمى شرغوفاً:
ـ ال يشبُه والَديه، له ذيٌل وليَس له أرجٌل.

. ـ يعيُش في الماء وينمو ليصبَح ضفدعاً كاماًل وينتقَل إلى البرِّ
يسهُم الضفدُع في الحفاِظ على البيئِة ألنّه يتغّذى على الحشراِت الضاّرِة.

التكاثُر لدى الضفادِعِ الدرُس الخامُس

بيٌض

شرغوٌف

ضفدٌع مكتمُل النمّو
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مراجعُة الدرِس

أّواًل: أمأُل الفراغاِت اآلتيَة : 
     1- تتكاثُر الضفادُع بـ.............. .

     2- يخرُج ِمَن البيضِة................لُه ...........

ثانياً: أضُع خّطاً تحَت اإلجابِة الصحيحِة لكلِّ عبارٍة ِمَن العباراِت اآلتيِة :
     1 - يتغّذى الضفدُع على:                   

              أ( األعشاِب       ب( الحبوِب       ج( الحشراِت      د( الثماِر.
     2 - تضُع أنثى الضفادِع البيَض في:      

              أ( الماِء            ب( التراِب         ج( الهواِء         د( النباِت.

ثالثاً: أرّتُب مراحَل دورِة حياِة الضفدِع حسَب التسلسِل :
      شرغوٌف – ضفدٌع مكتمُل النموِّ – بيضٌة .

   نشاٌط ال صفيٌّ )بيئُة الضفادِع( 
   بالتعاوِن مع مجموعتي : 

    - أجمُع صوراً لضفادَع في بيئتها وأُلصُقها في دفتري. 

العلوُم واللّغُة:
أصواُت بعِض الحيواناِت:

- الضفدُع     نقيٌق           - القّطُة    مواٌء
- البقرُة       خواٌر          - الكلُب    نباُح
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قاَمْت أسرُة خالٍد بزيارِة حديقِة الحيواناِت،
كاَن خالٌد مندهشاً ِمْن كثرِة الحيواناِت التي
شاهَدها، لفَت انتباَهه قفٌص بداخلِِه أفعـــى،
فقاَل:انظْر يا أبي كيَف تزحُف األفعى على
 بطِنها، ثُمَّ سأَل والَدُه:كيَف تتكاثُر األفاعي؟

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة و أتعلُّم :

                                                                                         

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة وأجيُب:

     
                                            

    1-  بماذا تتكاثُر الزواحُف؟
    2-  هل تحضُن األنثى بيَضها؟

    3-  ماذا يحيُط بالبيضِة؟

الحركُة والتكاثُر لدى الزواحِف الدرُس السادُس

أفعى

بيوُض السلحفاِةبيوُض التمساِح بيضُة أفعى

سلحفاٌةتمساٌح

أتعلُّم:
تتحّرُك بعُض الحيواناِت بالزحِف وتسّمى الزواحَف.
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مراجعُة الدرِس

أّواًل - أضُع الكلماِت اآلتيَة في الفراغاِت المناسبِة:
الرمِل   -   البيوِض     -    الماِء     -    تحميها

تتكاثُر الزواحُف بـ ........أ( 

تضُع أنثى السلحفاِة بيوَضها في ............                               ب( 

قشرُة البيضِة مهّمٌة ألنّها...........                                                                                            ج( 

ثانياً - أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلِّ عبارٍة من العباراِت اآلتيِة :
َيت الزواحُف بهذا االسِم ألنّها:     1 -  سمِّ

تزحُف        ب(  تسبُح          ج(  تركُض                د(  تطيُر .       أ( 
2 - من الحيواناِت الزاحفِة:          

الضفدُع      ب(  الضبُّ         ج( األرنُب                 د( البطُّ .                                                                         أ( 
3 - يتغّذى جنيُن السلحفاِة من:             

      أ(  األمِّ          ب(  األِب           ج (  مّدخراِت البيضِة    د( الرمِل.

أتعلُّم:
تتكاثُر الزواحُف بالبيِض.

ال تحضُن األنثى البيَض بْل تضعُه في 
حفرٍة وتغّطيها بالرمِل.

ويتغّذى  تحميها،  قشرٌة  بالبيضِة  تحيُط 
. الجنيُن داخلَها من الُمحِّ

عجائب وغرائب:
إنّهــا بيوٌض شــّفافٌة 
ألفعــى أرى الجنيَن 

داخَل كلِّ بيضٍة.
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:) تصنيُف الزواحِف(  نشاٌط ال صفيٌّ
بالتعاوِن مَع مجموعتي :

أجمُع صوراً ألنواٍع مختلفٍة من الزواحِف  .- 
أرّتُبها في مجموعاٍت حسَب أنواِعها.- 
أكتُب تحَت صورٍة أختاُرها جملًة مفيدًة .- 
 ألصُق اللوحَة في مجلِّة الحائِط.- 
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وقَفْت سارُة على شرفِة منزلِها ، وشاهَدْت
 طائراً يقُف على شجرٍة  قلياًل ويطيُر، ثُـمَّ
 يعوُد، راقَبْتُه مّدًة قصيرًة، فشاهَدْتُه يُطعُم

، فسألَْت والدَتها: كيــَف  صغاَرُه  في العشِّ
 تتكاثُر الطيوُر؟

أُنِعمُ النظَر في الصوِر و أجيُب :

أسّمي الحيواناِت في الصوِر.- 1
بَم تتكاثُر الطيوُر؟- 2
لماذا تحضُن الطيوُر بيَضها؟- 3
بماذا يتغّذى جنيُن الطيوِر داخَل البيضِة؟ - 4

 

التكاثُر لدى الطيوِر الدرُس السابُع

أتعلُّم:
تتكاثرُ الطيوُر بالبيِض.

يتغّذى الجنيُن من المّدخراِت الغذائيِّة داخَل البيضِة.
تهتمُّ الطيوِر بصغاِرها.



62

مكّوناُت البيضِة:

تكاثُر الدجاِج: 

أُنِعُم النظَر في الصوِر وأتعلُّم:

                     
أتعلُّم:

التفريُخ نوعان:
: تحضُن الدجاجُة بيَضها واحداً وعشرين  ـ طبيعيٌّ

يوماً.
: يوضُع فيه البيُض في الحاضنِة. صناعيٌّ

يتغذَّى الجنيُن ِمَن المّدخــراِت الغذائيِّة الموجودِة 
في البيضِة.

ترعى صغاَرها بعَد الفقِس.

دجاجٌة ترعى صغاَرها   آلُة تفريٍخ صناعيٍّدجاجٌة تحضُن البيَض.

اللغُة والعلوُم:
التفريُخ: فقُس البيضِة 
وخروُج فرٍخ صغيٍر 

منها )الصوُص(.



63

تربيُة الدجاِج 
أُنِعُم النظَر في الصوِر و أتعلُّم:

                                   

 المسَكن الجّيُد للدجاِج ) المدجنُة(:
 - مزّوٌد بمعالَف ومشارَب نظيفٍة.

 - جيَّد التهويِة واإلنارِة .
 - فيه أماكُن لوضُع البيِض .

أتعلُّم:
نربّي الدجاَج لالستفادِة من بيِضِه ولحِمِه.



64

مراجعُة الدرِس 

أّواًل: أمأُل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة :
       1- التفريُخ نوعان  ............... وصناعيٌّ .
       2- ترقُد الدجاجُة على ..........  21 يوماً .

       3- نستفيُد ِمَن  ................ الدجاِج و بيِضِه.
ٌد بمعالَف و ........... نظيفٍة.        4- المسكُن الجيُّد للدجاِج مزوَّ

ثانياً: أرسُم دائرًة حوَل اإلجابِة الصحيحِة لكلِّ عبارٍة من العباراِت اآلتيِة:
1- يتغّذى جنيُن الطيوِر داخَل البيضِة من:           

أ( المّدخراِت الغذائيِّة  للبيضِة .               ب( قشرِة البيضِة .          
       ج ( القشِّ المحيِط بالبيضِة .                     د( األمِّ  .

2- نربّي الدجاَج في: 
     أ( أعشاٍش على األشجاِر.                     ب(  المدجنِة .         
        ج ( أوكاٍر داخَل األرِض .                      د(  صناديَق خشبيٍّة .

      
   

:)أهّمّيُة البيِض( نشاٌط ال صفيٌّ
بالتعاوِن مَع أهلي أبحُث في المكتبِة أو الشابكِة )اإلنترنت( إن أمكن َعْن: فوائِد 

البيِض لجسِم اإلنساِن وأعّبُر َعْن ذلَك كتابًة بما ال يزيُد َعْن ثالثِة أسطٍر  .
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شاهَدْت دانيُة برنامجاً علميّاً على شاشِة التلفاِز
يتحّدُث َعْن حيواناٍت تُرضُع صغاَرها الحليِب

!  من أثداِئها، فقالَْت : ما أعظَم حناَن األمِّ
 حتّى الحيواناُت تعرُف كيَف تعتني بصغاِرها.

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة وأجيُب :

    

1- أسّمي الحيواناِت الموجودَة في الصوِر.
2- كيف تتغّذى صغاُر هذه الحيواناِت ؟

3- هل تشبُه الصغاُر أبويها ؟

التكاثُر لدى الثديّياِت الدرُس الثامن
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مراجعُة الدرِس

- أضُع إشارَة) √(أو) X (في نهاية كل من العباراِت،وأصّوُب الكلمَة المغلوطَة :
الثدييّاُت حيواناٌت ال فقاريٌّة.                                )     (. 1
تتكاثُر الثدييّاُت بالبيوِض .                                  )     ( . 2
صغاُر الثدييّاُت تُشبُه والديها .                              )     (. 3
ترضُع الثدييّاُت صغاَرها الحليَب من أثداِئها.            )     (. 4

: )الربُط بيَن الثديّياِت وصغاِرها(  نشاٌط ال صفيٌّ
أجمُع صوراً لحيواناٍت تتكاثُر بالوالدِة وصوراً لصغاِرها.- 
أرّتُب صورَة الحيواِن بجانِب صورِة صغيِره.- 
ى.-  ألصُق الصوَر على ورٍق مقوَّ
أضُع اللوحَة في غرفِة الصفِّ .- 

أتعلُّم:
الثدييّاُت: حيواناٌت ترضُع صغاَرها الحليَب ِمْن أثدائها.

ـ تتكاثُر الثدييّاُت بالوالدِة.
ـ تشبُه صغاُر الثدييّاِت أبويها. 

اللغُة والعلوُم:
أسماُء صغاِر بعِض 

الثدييّاِت:
الحصاُن: مهٌر
الكلُب: جرٌو
البقرُة: عجٌل
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ذهَب رامي برفقِة أسرِتِه لحضوِر مهرجاِن 
الباديِة في تدمَر، كـــاَن يراقــُب الطريــَق، 
وصرَخ فجأًة: انظـروا إلــى هــذا الرجـِل! 

لقد فاَز بصيٍد وفيٍر ِمَن األرانِب البريِّة. 

أُُنِعُم النظَر في الصوِر و أجيُب :

- أسّمي الحيواَن في الصورِة . 
- كيَف تحصُل الصغاُر على غذاِئها ؟ 

- هل تشبُه الصغاُر أبويها ؟

التكاثُر لدى األرانِب الدرُس التاسُع

أتعلُّم:
تتكاثُر األرانُب بالوالدِة، وتُرضُع صغاَرها الحليِب من أثداِئها.
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة وأتعلُّم:

ميزاُت األرانِب:
1- تتكاثُر مّراٍت عّدًة في السنِة .

2- سهلُة التربيِة وغيُر مكلفٍة .                    
3- تتغذى على األعشاِب .  

المسكُن الجّيُد لألرانِب : 
- جيُّد التهويِة واإلنارِة .

-  سهُل التنظيِف.                      
ٌد بمعالَف للطعاِم، و مناهَل للماِء                    - مزوَّ

أتعلُّم:
نستفيُد ِمْن لحِم األرانِب وفراِئها.

هل تعلم؟
ٍة  أنثــى األرانــِب تلُد مّراٍت عــّدًة في العاِم ، وتضــُع كلَّ مرَّ

حوالي )6ـ8( صغاٍر.



69

مراجعُة الدرِس

أّواًل: أحيُط الكلمَة التي ال عالقَة لها بشروِط مسكِن األرانِب :
 جيّد التهويِة واإلنارِة – صعُب التنظيِف – مزوٌد بمعالَف للطعاِم – مزوٌد بمناهَل 

للماِء 

ثانياً:أصُل بخطٍّ بيَن عباراِت العموِد األّوِل  وما يناسُبها في العموِد الثاني :
                  

             العموُد األّوُل                                  العموُد الثاني

      - األرانُب ِمَن الثدييّاِت ألنّها                    - التهويُة و اإلنارة 
      - ِمْن فوائِد األرانِب                              - لحُمها وجلُدها

                                                            - ترضُع صغاَرها

:)زيارٌة علمّيٌة( نشاٌط ال صفيٌّ
  أقوُم  برفقِة معلمي و رفاقي بزيارٍة  ألحِد أماكِن تربيِة األرانِب: 

 -  أالحُظ مسكَن األرانِب جّيداً.
 -  أصُف بثالِث جمٍل مناسبٍة نظافَة هذا المسكِن.

 - أقرأ ما كتْبُت أماَم معلّمي ورفاقي. 
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مراجعُة الوحدُة الثانيُة

أّواًل:أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ ِمَن العباراِت اآلتيِة :

1- حيواٌن يتكاثُر بالوالدِة:

      أ( الجمُل       ب( التمساُح         ج( الضفدُع           د(الدجاجُة .

2- حيواٌن له هيكٌل عظمي يدعُمه:

      أ(  الحلزوُن   ب( العقرُب          ج(األرنُب             د( الخنفساُء .

3- يضُع بيَضه في الماِء:

      أ( الطيوُر      ب( السلحفاُة        ج(الجراُد             د( السمُك .

4- حيواناٌت ترضُع صغاَرها:

      أ( الزواحُف   ب( الثديياُت         ج( الدجاُج           د( الحشراُت .

5- حشراٌت تسبُّب مرَض المالريا:

      أ( الذباُب      ب( البعوُض        ج( القمُل              د( الصراصيُر .

ثانياً: أمأُل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة :

تربّى األسماُك في سورية بمزارع خاّصٍة مثَل بحيرِة ........... ونهِر .......... . 1

يقتصُر عمُل الملكِة في خليِّة النحِل على وضِع............. 2

ِمَن الحيواناِت الالفقاريّة............و............... 3

يسّمى صغيُر الضفدِع............وصغيُر الدجاجِة.............. 4
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ثالثاً: أضع إشارَة )√( أو )x( في نهايِة العباراِت اآلتيِة :

يتكاثُر الجراُد بالوالدِة.                                    )     (. 1

التهويُة ِمْن شروِط المسكِن الجيِّد لألرنِب.             )     ( . 2

3 .)     (           . يتغّذى جنيُن األفعى داخَل البيضِة من المحِّ

تحُضُن الدجاجُة بيَضها 11 يوماً.                       )     ( . 4

لحُم السمِك غذاٌء مهمٌّ لإلنساِن.                           )     (. 5

رابعاً: أصّنُف الحيواناِت اآلتيَة في الجدوِل :

       فراشٌة                 خروٌف                  بطٌة                    أفعى

            
       دجاجٌة                  كلٌب                   تمساٌح                  نحلٌة

  حشراٌت  زواحٌف   طيوٌر ثديّياٌت  
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خامساً: أرّتُب مراحَل دورِة حياِة األحياِء اآلتيِة :

 	

شرنقٌة - بيضٌة – يرقٌة- حشرٌة كاملٌة.	 

سادساً: أصُل بخطٍّ بيَن الصورِة في القائمِة )أ( وما يناسُبها في القائمة )ب(:

           قائمة )أ(                                             قائمة )ب(  

فقارّياٌت

الفقارّياٌت
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:)التعّرُف إلى الحيواناِت و صغاِرها( نشاٌط ال صفيٌّ
بالتعاوِن مَع مجموعتي أبحُث في المعجِم المدرسيِّ ُثمَّ أمأُل الجدَول اآَلتي: 

 

صوُت الحيواِن اسُم صغيِر الحيواِن اسُم أنثى الحيواَناسُم الحيواِن

     الديُك

   الحصاُن

    الحماُر

     الجمُل

    الثعباُن
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حدة
الو

الثة
النباتات الزهريةالث

   

حديقُة تشرين

أنــا البـذرُة بنــــُت نبـــاْت              ســـــأحكي قّصــَة الــحياْة

 ســــريري كــــانِت التـربْة              ســــقتني مـــــاًء الغيــمْة

  وجذري امـتدَّ فــي األرِض              وســـــاقي فوَقــها يمضي

   طــــواًل يعبـــــُر اآلفـــــاْق              ويــحمـــُل فـــوقه األوراُق

     وضوُء الشمِس هو نوري              أصنـــــُع منــــه يخضوري

    فتســكُن غصــنَي األطيــاْر              وتطلـــُع منــــي األزهـــاْر

    وتصبـــُح بعــــدهــا ثمــرا               يغــــذي الحـــــيَّ والبشرا

      ُصنــع هللاِ فـــي األكــــواْن              فـــــاعلم أيهـــــا اإلنســـاْن
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الجهاُز اإلعاشيُّ لدى النباتاِت الزهريِّة الفصُل
األّوُل
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نظَر زيٌد ِمْن نافذِة غرفِتِه إلى األشــجاِر في
 يوٍم عاصٍف مَتعّجباً: كيَف تبقى األشـــجاُر
 في مكاِنها وال تنتزُعها الرياُح القويُّة غالباً؟

تعالَوا لنتعلّم معاً:
                          

                                                                                                

أشكاُل الجذوِر :

  

 

الجذوُر الدرُس األّول

تنمو الجذوُر نزواًل في التربِة.

ليفيٌّ - بصٌل وتديٌّ - أشجاٌرٌ درنيٌّ - شوندٌر سكريٌّ

أتعلُّم:
للجذوِر أشكاٌل عّدٌة منها:

ـ الجذوُر الدرنيُّة مثُل: الشوندُر السكرّي ـ الفجِل.
ـ الجذوُر الوتديُّة مثُل: األشجاِر ـ القطِن.

ـ الجذوُر الليفيُّة مثُل: البصِل ـ القمِح.

هل تعلم؟
فوائُد  للشــوندِر 
إذ  صناعيّـــــٌة، 
منــه  يســتخرُج 

سّكُر الطعاِم.
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة وأجيُب:

 

                     )2(                                             )1(                     
1- ما سبُب ذبوِل النباِت في الصورِة األولى؟

ما الذي جعَل النباَت منتعشاً في الصورِة الثانيِة؟- 2
أيَن يذهُب الماُء الذي نروي به التربَة؟- 3

أُنِعُم النظَر في الصورِة  وأجيُب:

- كيف يبقى النباُت في مكانِه؟
وظائُف الجذوِر:

 ـ تمتصُّ الماَء واألمالَح المعدنيَّة من التربِة وتنُقلهما إلى بقيِّة أجزاِء النباِت.
 ـ تساعُد على تثبيِت النباِت في التربِة. 
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فوائُد الجذوِر:

- جذوٌر تؤكُل
)لها فوائُد غذائيٌّة(.

                                             فجٌل                              جزٌر
  

                                                                              
- جذوٌر لها فوائُد طبيٌّة،
تُستخدُم في صنِع الدواِء.

جذُر الزنجبيِل
لتخفيِف التهاِب المفاصِل،
خافٌض لدرجة الحرارة،

مطيٌِّب لألعذيِة.

جذُر عرِق السوس
ُمنّشط، يساعد على الهضم، 
يعالج األمراض الصدريّة.

هل تعلُم؟
الجزُر يحمي الجلَد من الجزِء الضارِّ من أّشعة الشمِس،
وعصيُر الجزِر يقي من اإلصابِة بسرطاِن البنكرياِس.
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مراجعُة الدرِس
.

أّواًل- أصّنُف جذوَر النباتاِت اآلتيِة في الجدوِل :
   ذرٌة   -    فجٌل   -   قمٌح   -   لفٌت  -   شجرُة الزيتوِن  -  الفوُل

جذوٌر ليفّيٌةجذوٌر وتدّيٌةجذوٌر درنّيٌة

ثانياً-  أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ ِمَن العباراِت اآلتيِة:
1- جذوٌر نستخرُج منها الدواَء: 

       أ( التفاح             ب( الزنجبيُل          ج( القطُن     د( البقدونُس .
   : 2- جذوٌر شكلُها درنيٌّ

     أ( شجرُة الزيتوِن    ب(الشوندُرالسكريُّ   ج(البصُل    د(الفاصولياُء.
3ـ واحدٌة مّما يأتي ليَسْت من وظائِف الجذِر:                                              
أ(يمتصُّ الماُء واألمالَح ب(يُستخدُم غذاًء  ج( يثبُت النباَت  د(يُستخدُم للزينِة.

ثالثاً-  أسّمي ثالثَة جذوٍر درنّيٍة تستعملُها والدتي في الطعاِم. 

: )فوائُد الجذوِر الطبّيِة( نشاٌط ال صفيٌّ
أبحُث في الشابكِة)اإلنترنت( إن أمكن أوفي مكتبِة المدرسِة َعْن نباتاٍت لجذوِرهــا 
فــواُئد طبّيٌة ، أتحّدُث َعْن أحِدها بثالِث جمٍل مفيدٍة وأقرُؤها أماَم معلمي ورفاقي.

                   .     
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راقَب يوسُف أخَته الصغيرَة زينَة وهي تحبو،
ممسكًة بالكرسيِّ تحاوُل الوقوَف على قدميها.

ابتسَم وقال في نفِسِه:
 إنّها تنمو كما تنمو النباتاُت في حديقِة منزلِنا.

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة وأتعلُّم:

    

 
أشكاُل الساِق :

   زاحفٌة – البطيُخ               متسلّقٌة – اللبالُب           منتصبٌة – األشجاُر
الساُق الزاحفُة: تزحُف على سطِح التربِة، مثُل: البطيِخ – الخياِر.- 1
الساُق المتسلَّقة: تتسلُق على السياِج والجدراِن ، مثُل: اللبالِب – الكرمِة.- 2
الساُق المنتصبُة: تنتصُب ِمْن تلقاء ذاِتها، مثُل: األشجاِر- القمِح. - 3

الساُق الدرُس الثاني

 تحمُل الساُق األوراُق 
  واألزهاَر والثماَر.

تنمو الساُق فوَق سطِح التربِة.
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وظائُف الساِق :
 يوُجد داخَل الساَق أنابيُب دقيقٌة تساعُده على: 

  1 - نقِل الماِء واألمالِح المنحلِّة ِمَن الجذِر إلى بقيِّة أجزاِء النباِت .
  2 -  نقِل الغذاِء الذي تصنُعه الورقُة إلى بقيِّة أجزاِء النباِت.

مراجعُة الدرِسِ

أّواًل: أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ ِمَن العباراِت اآلتيِة: 

1-  ساُق نباِت الصنوبِر:

 أ( متسلّقٌة          ب( زاحفٌة                     ج( منتصبٌة         د( وتديٌّة .

2-  نباٌت له ساٌق زاحفٌة : 

  أ( خياٌر         ب( مشمٌش                       ج( كرٌز             د( تفاٌح .                        

 3-  ينقُل الساُق : 

  أ( الضوَء      ب( الماَء واألمالَح المعدنيَّة     ج( الهواَء        د( التربَة .

ثانياً: أصّوُب الكلمَة التي تحتها خطٌّ  لتصبَح العباراُت صحيحًة :

 1 - تنمو الجذوُر فوَق سطِح التربِة .

 2 -  يحمُل الساُق الجذَر و األزهاَر والثماَر .

ثالثاً: أسّمي نباتين لهما ساٌق منتصبٌة .
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رابعاً:  أصُل بخطٍّ بيَن صورِة أشكاَل الساِق وصورِة اإلنساِن المناسبِة لها من 
حيُث الحركُة:

:  )أشكاُل الساِق( نشاٌط ال صفيٌّ
أجمُع صوراً ألشكاٍل مختلفٍة ِمْن ساِق النباتاِت وأقوُم بما يأتي:

أحّضُر ورقاً مقّوى.( 1
أرسُم جدواًل أكتُب عليه أسماَء أشكاِل الساِق.( 2
أصّنْف الصوَر التي جمْعُتها حسَب أشكاِل سوِقها.( 3
ألصُق كلَّ صورٍة في مكاِنها المناسِب من الجدوِل.( 4
أعرُض عملي على معلمي ورفاقي.( 5
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رافَق مالٌك والَدُه إلى الحقِل لمساعدِته، كـاَنْت 
سنابُل القمِح الخضراُء تتمايُل مـــــع نسـماِت
 الهواِء العليِل،فقـاَل: يا هللاُ! مـــا أجمَل هـــذا

 المنظَر! مـــا أعظَم هـذا اإلبـــداَع !  نباتات  
مختلفة بأوراقها ولونها وطعمها. الحظ شكَل 

أوراِقها يا أبي.

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة وأتعلُّم:
 

أشكاُل األوراِق :

               

األوراُق الدرُس الثالُث

 الورقُة جزٌء من النباِت ترتكُز على الساِق 
  لوُنها أخضُر غالباً.

     قلبّيٌة: تشبُه القلَب         بيضوّيٌة: لها شكٌل بيضويٌّ                كفّيٌة: تشبُه الكفَّ
          )اللبالب(                  )الريحاُن ـ الزيتوُن(                      )الخروُع ـ التيُن(

إبرّيٌة:
تشبُه اإلبَر

ـ  الجبــِل  إكليــُل   
الصنوبِر(

شريطّيٌة:
تشبُه الشريَط   
)قصُب الســكِر ـ 

القمُح(    
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أُنِعُم النظَر في الصورِة اآلتيِة وأتعلُّم:

أقساُم الورقِة:   

 
               

تتألّف الورقُة من:
القرِص– المعالِق )الذيل( – الغمِد .

     

   

مراجعُة الدرِس

أّواًل:  أصُل بخطٍّ بيَن العباراِت في العموِد األّوِل وما يناسُبها في العموِد الثاني :

               العموُد األّوُل                                العموُد الثاني

              أوراُق نباِت القمِح                           الساِق 

              تُحمُل األوراَق على                          قلبية

              من أقساِم الورقُة                             الغمُد                                                                               

              أوراُق نباِت الصنوبِر                       إبريٌّة                                             

                                                               شريطيٌّة
         

معالٌق

قرُص الورقِة

غمٌد

اللغُة والعلوُم:
مــكاُن  هــو  الغمــُد 
ارتــكاِز الورِق على 

الساِق
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ثانياً: أكتُب المسمّياِت على الصورِة حسَب األرقاِم:        
                                     

ثالثاً: أمأُل الجدوَل اآلتَي بما يناسُبه:                                       

سبُب تسميِتها  أرسُم شكَل الورقِة     اسُم النباِت

تشبُه القلَباللبالب

قمٌح

 كرمٌة

زيتوٌن

نشاٌط ال صفيٌّ :) أشكاُل الورِق(
 بالتعاوِن مع مجموعتي :

أجمُع أوراقاً متساقطًة مختلفَة األشكاِل .- 
أجْفُفها وأصّنُفها حسَب شكلِها.- 

 -   أعرُضها في مجلِّة الحائِط .

أقسام  أسماَء  نكتُب  تعاَل 
الورقِة يا صديقي

1

2
3
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نظَرْت ندى ِمْن نافذِة غرفِة بيِتها صباحاً،
أعجَبها منظُر الضباِب يذهُب مبتعداً فوَق 
الجباِل ، تاركاً األشجاَر واألوراَق جميلًة

 المعًة، فحمدِت هللاَ على نعِمِه، وعلى خلِقِه 
لهذا الجماِل.

أُنِعُم النظَر في الصورِة وأجيُب:

 

 ما لوُن الورقِة ؟- 1
2-  ماذا تشاهُد على سطِحها ؟

3-  من أيَن أتى الماُء؟

الضباُب على جبِل قاسيوَن

وظائُف الورقِة الدرُس الرابع
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فوائُد الورقِة:
أُنِعُم النظَر في الصوِر وأتعلُّم:

- أوراٌق لها فوائُد غذائيٌّة. 
)سبانٌخ – ملفوٌف(.

                                                 سبانٌخ                   ملفوٌف

-أوراٌق لها فوائُد طبيّة.                                                   
 )إكليُلُ الجبِل – نعناٌع(. 

                                                                                     
                                         إكليُلُ الجبِل                  النعناُع                            

                                                                       
                                                                                                                

- أوراٌق تستخدُم للزينِة، تُوضُع
نباتاتُها في أصيٍص داخَل المنزَل. 

                                                      
                               أوراُق زينٍة

أتعلُّم:
وظائُف الورقِة:

والماِء  الكربوِن  أكسيِد  ثنائي  غاِز  ِمْن  )السكريّاِت(  الغذاَء  الورقَة  تصنُع  ـ 
. بوجوِد الضوِء، بعمليٍّة تُدعى: التركيَب الضوئيَّ

ـ تطرُح الماَء الزائَد بعمليِّة النتِح.
ـ تقوُم بالتنّفِس.
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مراجعُة الدرِس

أّواًل: أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ من العباراِت اآلتيِة:
1- تصنُع الورقُة الغذاَء )السكريّاِت( بعمليِة  :

     أ(النتِح        ب( التركيِب الضوئيِّ     ج( التنّفِس         د(النقِل
2- عملّيُة التركيِب الضوئيِّ تحُدُث في :

     أ(  الجـذوِر    ب(األزهاِر                 ج( األوراِق        د( الثماِر.
ثانياً:  أضُع إشارَة ) √(  في المكاِن المناسِب من الجدوِل اآلتي:

اسُم النباِت

          الجزُء الذي يؤكُل

األوراُقالساُقالجذُر

جزٌر

خٌس

بقدونُس

ر قصُب السكِّ

أضْف إلى معلوماِتك:
ألوراِق النعناِع استعماالٌت عّدٌة:

لألكِل، لتزييِن الطعاِم، للعالِج.

هل تعلُم؟
ك وللمصابيَن بأمراٍض  السبانُخ مفيٌد جداً لنموِّ

قلبيٍّة.
إنّه يأكُل السبانَخ

 ليصبَح قويّاً
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ثالثاً: أسّمي نوعيِن ِمْن أوراِق النباِت تستخدُمها والدتي في تحضيِر الطعاِم.

 نشاٌط ال صفيٌّ :)فوائُد األوراِق(

بالتعاوِن مَع أهلي : أبحُث في الشابكِة)اإلنترنت( إن أمكن أو في إحدى المكتباِت 

َعْن نباٍت نستفيُد ِمْن أوراقِه دواًء وأكتُب ثالَث جمٍل عنُه . 
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الفصُل
الجهاُز التكاثريُّالثاني

غوطُة دمشَق
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في أحِد أياَم الربيِع  ذهَبْت ســـــمُر برفقـــِة
أسرِتها إلـى أحِد الحقوِل، للتــــنّزِه والتمتّــع
ِبجماِل الطبيعِة،كــان الحقُل مليئاً باألزهــاِر
الملّونِة، والجوُّ يعبُق بأريِج جميٍل، فقالَـــْت 
مندهشًة: ما أكثَر أنواَع األزهاِر! وما أجمَل

ألواَنها !
                                                                       

لألزهاِر أنواٌع وأشكاٌل وألواٌن وروائُح متعددٌة :                                                           

أُنِعُم النظَر في الصورِة وأتعلُّم:

األزهاُر الدرُس األّوُل

بنفسُج               زنبٌق بلديٌّ         الوردُة الدمشقيُّة         ياسميُن الشاِم

اأَلْسِدَيُة

المدّقُة

التَوْيُج

أزهاُر الربيِع في غوطِة دمشَق

الكأُس
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أقساُم الزهرِة:

الكأُس، التويُج، األْسِدَيُة )تحمُل حبّاِت الطلِع ( المدّقُة )تحوي البذيراِت(.

فوائُد األزهاِر :

- أزهاٌر تؤكُل لها فوائُد غذائيٌّة )القرنبيُط(.

- أزهاٌر تُستخدُم عالجاً لها فوائُد طبيٌّة، وتصنُع منها األدويُة. )البابونُج- الختميُّة(.

                             
.) - أزهاٌر رائحتُها جميلٌة تُستخدُم في صناعِة العطوِر)الياسميُن- الورُد الجوريُّ

                                             

زهرُة البابونِج تُساعُد في 
معالجِة االلتهاباِت

ياسميُنورٌد جوريٌّ

الكركديه تساعُد في
معالجِة التهاِب القصباِت

 زهرُة القرنبيِط - تؤَكُل مطبوخًة
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مراجعُة الدرِس

أّواًل - أرسُم دائرًة حوَل الكلمِة التي ليَس لها عالُقٌة  بأقساِم  الزهرِة :

       تويٌج –   أْسِدَيٌة –    غمٌد –    مدّقٌة –   كأٌس .

في     لها  واحدٍة  فائدٍة  و  األّوِل  العموِد  في  الزهرِة  اسِم  بيَن  بخطٍّ  أصُل   - ثانياً 
العموِد الثاني: 

      العموُد األّوُل                                  العموُد الثاني

       الختميُّة                                      استخراُج العطوِر
       القرنبيطُ                                     صنُع أدويٍّة 

       الياسميُن                                    غذاٌء
                                                     استخراُج الزيوِت

ُنها، وأكتُب المسمّياِت على الرسِم. ثالثاً – أرسُم زهرًة وألوِّ

: ) فوائُد األزهاِر( نشاٌط ال صفيٌّ
أبحْث في مكتبِة المدرسِة َعْن فوائِد أزهاِر النارنِج ، أكتُب ثالَث جمٍل َعْن هذِه 

الفوائِد، أقرأ ما كتْبُت أماَم معلمي و رفاقي.

هل تعلُم؟
األزهاُر رمٌز  للمحبِّة بيَن الناِس 

وهي تُهدى في المناسباِت جميعها.
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كاَن مازٌن ال يأكُل الفاكَهة، مـَـرَض فــي  
أحِد األيّاِم، فأخَذْتُه والــدتُُه إلــى الطبيِب،

فنصَحُه باإلكثاِر مــِـْن تناولِهــا ليــعّوَض 
نقَص الفيتاميناِت في جسِمِه، َعِمَل مـازٌن
بنصيــحِة الطبيـــِب وتحّســَنْت صــّحتُه، 

وأصبَح جسُمه رياضيّاً قوياً.

أُُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة و أتعلُّم:

- تتحّوُل الزهرُة إلى ثمرٍة ِبداخلها بذوٌر .

- تُساعُد البذوُر في تكاثِر النباِت.
    

أشكاُل الثماِر :                                         دراٌق                  بطيٌخ
                                  

- ثماٌر شكلُها قرنيٌّ
تشبُه القرَن:) موٌز، فاصولياُء(             

         
                                                  موٌز                      فاصولياُء                                                     

   
  - ثماٌر شكلُها بيضويٌّ 

تُشبُه البيَض: )جوٌز – صبّاٌر(. 
       

                                                       جوٌز                    صبّاٌر
                                                     

الثماُر الدرُس الثاني
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 - ثماٌر شكلُها كرويٌّ
تُشبُه الكرَة :)بندورُة – برتقاُل(.

                                                بندورُة                         برتقاُل 

- ثماٌر شكلُها طوليٌّ
تشبُه اإلصبَع:) كوسا- خياٌر(.                                            

 
                                                كوسا                             خياٌر

أهمّيُة الثماِر:
- تحتوي على الفيتاميناِت واألمالِح المعدنيِّة الضروريِّة لنموِّ الجسِم وصّحتِه.

- تؤكُل نْيئًة )الفاكهُة(، أو مطبوخًة)الخضاُر(.
- تستخدُم في صناعِة المربيّاِت.

                                                         المشمُش           مربّى المشمِش

- يُستخرُج من بعضِها الزيُت)زيُت الزيتوِن(.

                                                                   زيُتٌ وزيتوٌن            
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مراجعُة الدرِس

أّواًل:أصّنُف الثماَر اآلتيَة في الجدوِل َوفقاً ألشكالِها:

              باذنجاُن                      تفاٌح                          صبّاٌر 

     
          يقطيُن )قرِع(           توُت األرِض                     فاصولياء

         كروّيٌة       قرنّيٌة      بيضوّيٌةطولّيٌة   

                 
           

هل تعلُم؟
يحوي  ألنُّه  والعظاِم  العضالِت  بناِء  على  يساعُد  الموُز 

معادَن مثل البوتاسيوِم والكالسيوِم والحديدِ.
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ثانياً: أرسُم دائرًة حوَل اإلجابِة الصحيحِة لكلٍّ ِمَن العباراِت اآلتيِة:
1- ثماٌر قرنيُّة الشكِل:

        أ( باذنجاُن       ب( برتقاُل        ج( كوسا           د( موٌز .
 2- ثماٌر تؤكُل نيئٌّة:

        أ(  كوسا        ب( تفاٌح          ج( لوبياٌء           د( قرٌع .

ثالثاً: أمأُل الفراَغ بالكلمِة المناسبِة:
1- تتحوُل الزهرُة إلى ........ بداخلِها .......... .

2- تُساعُد البذوُر في ........ النباِت.
رابعاً: أكتُب اسَم نوعين ِمَن الثماِر لها شكٌل طوليٌّ تطبُخها والدتي. 

:  ) أشكاُل الثماِر( نشاٌط ال صفيٌّ
أرسُم أربَع  ثماِر ذاِت أشكاٍل مختلفٍة.- 
ألّوُنها بألواٍن مناسبٍة ُثمَّ أسّميها.- 
 -  . أعرُض اللوحَة التي رسمُتها في غرفِة الصفِّ
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 وضـَع وليٌد قطعاً مــِـْن القطن فـــي وعـــاٍء 
وبلَّلُه بالماِء ثـُـمَّ نثَر عليه قلياًل مـــن بـــذوِر
العْدِس وانتظَر عّدَة أيـَّامٍ فوجَدها قـــد نبَتـْت
وَنمْت. ثُمَّ زرَع بذرَة فاصولياَء فـي التراِب،

وراقَبها عّدة أيّاٍم،  فوجَدها قْد نبَتْت وأورَقْت 
ونَمْت كما في الشكِل اآلتي: 

أُنعُم النظَر في الصورِة وأتعلُّم:

 أقساُم البذرِة:

البذوُر الدرُس الثالُث

أتعلُّم:
تساعُد البذوُر في تكاثِر النباِت.

العلوُم واللغُة:
تكاثُر النباِت: إنتاُج نباتاٍت جديدٍة

ُرَشْيٌم )جنيٌن نباتّي(
غالُف البذرِة

مّدخراٍت  تحوي  َفْلقٌة   
غذائّيًة
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تتألُّف البذرُة ِمْن:
1- غالِف البذرِة.

2- َفْلقٍة تحوي مّدخراٍت غذائيًّة.
3- رشيم )جنيٌن(  يستخدُم المدخراِت الغذائيَة.

أُنِعُم النظَر في الصوِر وأتعلُّم:

 تصنيُف البذوِر:

1- أحاديُّة الَفْلقِة ) بذوٌر في داخلِها فلقٌة واحدٌة (.
مثاٌل: الذرِة – القمِح – الشعيِر.

                

                                   

2- ثنائيُة الفلقِة ) بذوٌر في داخلها فلقتان (.
مثاٌل: الفاصولياِء -  الفوِل – الفستِق.

ذاُت فلقتين)الفاصولياءَ(بذرُة فاصولياَء )ثنائيُّة الفلقِة(

أحاديُّةُ الفلقِة )ذرٌة(بذرُة ذرٍة )أحاديُّةُ الفلقِة(
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فوائُد البذوِر : 

بذوٌر لها فوائُد غذائيٌّة
تؤكُل نيئًّة)رّماٌن -  صبّاٌر( 

مطبوخًة) بازالٌء – فوٌل( 
                                                                               

                                              البازالُء                    الرّماُن
                                            

             
بذوٌر يُستخرُج منها الزيُت

مثُل: ) الذرِة – دواِر الشمِس (

بذوٌر لها فوائُد طبيٌّة مثُل:
)الكّموِن - الحبِّة السوداِء(

                                                                                                            
                                    الكّموُن                الحبُّة السوداُء

                                                                

هل تعلُم؟
يوجُد نوٌع غريٌب ونادٌر ِمَن الذرِة كلُّ حبٍّة لها لوٌن يُدعى ذّرَة حباِت الزجاِج.



101

مراجعُة الدرِس

أّواًل: أسّجُل في الجدوِل اآلتي نوَع كلِّ بذرٍة بوضِع إشارِة)ҳ(في مكاِنها 
المناسِب:  

    
          

               البذرة
  لوٌز  حمٌص     ذرٌة    فوٌل نوعها 

أحادّيُة الَفْلقِة

ثنائّيُة الَفْلقِة

ثانياً : أحيُط اإلجابَة الصحيحَة لكلِّ عبارٍة من العباراِت اآلتيِة :

1- تصنُّف البذوُر أحاديَّة أوثنائيَّة الَفْلقِة َحْسَب :
               أ( الشكِل      ب( الحجِم        ج(عدِد الَفْلقات       د( اللوِن .    

2-  يتكاثُر نباُت الفوِل بـ :
               أ( الساِق      ب( الجذِر        ج( البذرِة             د( الثمرِة.         

3 - بذوٌر نستخرُج منها الزيَت:
               أ(  العدُس     ب( السمسُم    ج( الحمُص           د( البازالُء.     

  

: العلوُم والطبُُّ
تســتخدُم بذوُر الصنوبِر في صناعِة األدويِة 

الخاّصِة بالضغِط والبرِد والزكاِم.
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: )تصنيُف البذوِر َحْسَب عدِد َفْلقاِتها( نشاطٌّ ال صفيٌّ
بالتعاوِن مع والدتي أقوُم بما يأتي:

- آخُذ ِمْن المطبِخ مجموعًة من البذوِرالمختلفِة.
 - أضُع هذه البذوَر في وعاٍء. 

- أنقُعها بالماِء الساخِن مّدة 24 ساعًة.
- أنزُع القشرَة الخارجّيَة َعْن كلِّ بذرٍة .

-أصّنُفها في الجدوِل اآلتي:

ثنائّيُة الَفْلقِة  أحادّيُة الَفْلقِةاسُم البذرِة
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مراجعُة الوحدُة الثالثُة
أّواًل: أمأُل الفراغاِت بما يناسُبها :

1- تنمو الجذوُر.............. التربة .

2ـ تُعدُّ ............... مصنَع الغذاِء للنباِت .

3- نباُت الخوِخ له ساٌق ................ 

4- تحمُل األْسِدَيُة حبّاِت .................... . 

.............. الفلقة . 5- بذوُر الحمصِّ

ثانياً:أصُل بخطٍّ بيَن قسمِ النباِت في العموِد األّوِل وما يناسُبُه في العموِد الثاني 

في الجدوِل اآلتي:

     العموُد األّول                                العمود الثاني

      الورقُة                                       امتصاُص الماِء و األمالِح 

      الزهرُة                                       تحوي بذوراً

     الثمرُة                                         التركيُب الضوئيُّ

     الجذُر                                         التكاثُر

      الساُق                                         يحمُل األوراَق واألزهاَر و الثمار

ثالثاً: أرسُم دائرًة حوَل اإلجابِة الصحيحِة لكلٍّ ِمَن العباراِت اآلتيِة :

   1- تنشُر روائَح عطرًة:

            أ( الساُق    ب( األزهاُر     ج( األوراُق       د( الجذوُر.
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   2- يتغّذى الرشيُم ِمَن:

            أ( البذرِة     ب( الساِق         ج( الثمرِة        د( األوراِق.

   3- أوراٌق لها فوائُد طبيٌّة:

            أ( التوُت    ب( التيُن          ج( الخُس         د( النعناُع.

:    4- ثماٌر ليَس لها شكٌل كرويُّ

          أ( البندورُة   ب( البرتقاُل       ج( البطيُخ        د( الموُز.

رابعاً: أصّوُب الكلمَة التي تحتها خطٌّ لتصبَح العبارُة صحيحًة:

  1- جذُر نباِت الفجِل ليفيٌّ                                                 

  2 - هواُء الغاباِت غنيٌّ بغاِز ثنائي أكسيِد الكربوِن .               

  3 - تؤكُل ثماُر الَعْدِس نيئًة.                            

  4 - يسهُم األكسجيُن في عمليِّة التركيِب الضوئيِّ .                                                                                                  

: )الجزُء المفيُد لبعِض النباتاِت(    نشاٌط ال صفيٌّ

أّواًل:أجمُع أسماَء أربعِة  نباتاٍت متنّوعٍة . 

أحضُر ورقًة و قلماً ومسطرًة.- 

أرسُم جدواًل أنّظُم فيه معلوماٍت حسَب المثاِل اآلتي:- 

    اسُم النباِت              فائدُتُه             الجزُء المفيُد مْنُه

    خبيزٌة                   غذاٌء               األوراُق 

 ثانياً: أكّوُن ِمَن الكلماِت اآلتيِة جملًة مفيدًة: 

      ثمرٍة – بذرٌة  – تتحّوُل – بداخلِها – الزهرُة - إلى .
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حدة
الو

ابعة
الر

األرض والفضاء

هـــذي كرتــــي األرضيـــــْة         أمشــــي فيــــها بحريــــّْة
فـي حضنـِها عاَش اإلنسـاُن         مـن خيـرها شـبع الحيواُن
تربُتهــــا تــــأوي أحيــــــاَء         يتنّفـــُس َمـــْن فيـها هواَء
                          وميــــاٌه تــــــروي نبـــاتاٍت         نتغـــــّذى منـــــها ونقتـاُت
خريـــــٌف  يتبعـــُه شـــــتاُء         أشــــجاٌر فيــــه جـــــرداءُ
       يرعُبنـــي صـــوُت الرعـــِد          أســـمُعه ُرغـْــــَم البـــــْعِد

 البـــرُق يســـبُق بــــالوقـِت         فالضوُء أسرُع من صوتي   
                                                             مـــا أحلـــى الرجــَل الثلجيَّ         أصنــُعه فــــــوَقَ المـــرِج
                          الريــــُح تســـــوُق غيومــاً          تهطـــُل أمطـــاراً  دومـــاً
يســــُحرني ربيــــٌع فتــّـاْن          ونســــيٌم يداعــُب بحنــاْن
          يســـــعدني نـــــورالقــــمِر          في الصيِف يحلو ســهري
               أركُض أركُض في البستاْن           وأداعـــُب فيــه األغصـاُن
أبدَعـهـــا  ربُّ األكــــــواِن           ســــّخرها لنفــِع اإلنسـاِن
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الفصُل
الماّدُة والقّوُةاألّول
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للماِء ثالُث حاالٍت أسّميها :

.....................              ..............                 ..........              

أُُنِعُم النظَر وأجيُب :

أذكر حالَة الماّدِة بالنسبة للمكّعِب

هل أستطيُع إمساَكه بيدي؟

لو وضْعُت المكّعَب الخشبيَّ في : صحٍن ، كأٍس ، صينيٍّة ، هل يتغيَّر شكلُه ؟

أسّمي موادَّ ُصْلبًة من بيئتي .

أُُنِعُم النظَر وأُُجيُب : 

أذكُر حالَة الماّدِة بالنسبة للحليِب

هل أستطيُع إمساَكها بيدي

لو وضْعُت الحليَب في : صحٍن ، كأٍس ، صينيٍّة ، كيَف يصبُح شكلُه؟

أسّمي موادَّ سائلًة من بيئتي .

تصنيُف الموادِّ الدرُس األّوُل

أتعلُّم:
ْلبُة: نستطيُع إمساَكها باليِد، وشكلُها ُمّحدٌد. ُة الصُّ المادَّ

أتعلُّم:
المادَّةُ السائلُة: ال نستطيُع إمساَكها باليِد، وتأخُذ شكَل اإلناِء الموضوعِة بِه.
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أُنِعُم النظَر وأجيُب : 

ماالفرُق بيَن ُكَرَتي القدِم ؟

ما الذي سّبَب الفرَق؟

هل يمكُن مشاهدُة الهواِء ؟

هل نستطيُع إمساَكه باليِد ؟

أالحُظ األشكاَل اآلتيَة وأجيُب :

 ما شكُل الهواِء في هذِه المناطيِد؟

أسّمي موادَّ غازّيًة من بيئتي .

حاالُت الماّدِة ِمْن حولِنا :

حاالُت الماّدةِ  تخُدمنا في عّدةِ  مجاالٍت، ومنها  دراجتي  مثالً:

لبِة، الهواُء المضغوُط يمأُل العجلتين،  إّن أجزاَء الدّراجِة مصنوعٌة ِمَن الماّدِة الصُّ
الزيُت سائٌل على سلسلِة الدّراجِة حتّى تصبَح حرُكتها سهلًة.

أتعلُّم:
ُة الغازيُّة:)مثُل الهواِء(: ال نستطيُع إمساَكها باليِد، وتأخُذ شكَل اإلناِء  المادَّ

الموضوعِة بِه.
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مراجعُة الدرِس

أّواًل-أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكل عبارة مما ياتي :

1- أجُد  الماَء بالحاالِت:  

لبِة والغازيِّة    ج( الغازيَِّة والسائلِة وبخاِر الماِء                                         أ( السائلِة   ب(السائلِة الصُّ
 

2- سكَب نوٌر الماَء  من  اإلبريِق  إلى  الكأِس فتغيَّر:    

   أ( لونُه        ب( شكلُه               ج( طعُمه          د( رائحتُه.

ثانياً- أضع عالمة )+( في الخانة المناسبة:

الجليدالعصيرالبخارالنحاسالضباب المطر 

صلبة
     

سائلة
      

غازية
      

: نشاٌط ال صفيٌّ

بالتعاوِن مَع أهلي :أبحُث في المكتبِة أو الشابكِة )اإلنترنت( إن امكن َعْن 
ِل المطِر وفوائدِه، وأعرُضها في لوحِة الصفِّ . تشكُّ

هل تعلُم؟
- المنطاُد بالوٌن كبيُر الحجِم، يعمُل بغاِز الهليوم أو الهدرجين.

- تُصَنُع المناطيُد بأحجاٍم وأشكاٍل مختلفٍة.

كاِب والبضائِع. - يستخدُم المنطاُد في الرصِد الجويِّ ونقِل الرُّ

لبِة . د( الصُّ
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هل َتَتَحْرُك اأَلْشياُء َوْحَدَها؟

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة : 

ِة عضالتِه. رجٌل يسحُب صندوقاً بقوَّ

عربًة. حصاٌن يجرُّ

تسيُر السيّارُة بقّوِة المحّرِك. 

أنواُع الُقوى وتأثيُرها على األجساِم الدرُس الثاني

أتعلُّم:
القّوُة ضروريٌّة لتحريِك األجسام ِ. 
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تأّمْل يوسَف وهو يركُل ُكَرَتُه في قاعِة الرياضِة الشتويِّة :

َسِطٌح َخِشٌن)2( َسِطٌح أملٌَس )1(

 - متى تكوُن حركُة الكرِة أسهَل ؟
-  متى تكوُن حركُة الكرِة أصعَب ؟

أُصّنُف الحركَة:

على طريٍق منحٍن على طريٍق مستقيٍم 

أتعلُّم:
للحركِة نوعاِن: ـ حركٌة مستقيمٌة.    ـ حركٌة منحنيٌة.

أتعلُّم:
ُك األجساَم بسهولٍة. الُقوى نوعاِن: ـ ُقوًى تُحرِّ

                  ـ ُقوًى تُعيُق حركُة األجساَم.
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أُعطي أمثلًة من حياتي اليوميّة عِن الحركِة المستقيمِة والحركِة المنحنيِة .
الُقوى في حياِتنا : 

      الّقوة الناتجة عن احتراق الوقود                    ُقّوُة الماِء         

                 ُقّوُة عضليٌّة                               ُقّوُة الهواِء

مراجعُة الدرِس

أّواًل- أمأُلُ الفراغاِت اآلتيَة:
ُة ضروريٌّة............. األجساِم.( 1 الُقوَّ
الُقوى نوعان :  ُقوى........... األجساَم  بسهولٍة ، وُقوى........... حركَة ( 2

األجساِم .
للحركِة نوعاِن : حركٌة .............  و حركٌة...............( 3
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ثانياً- أصّنُف الحركاِت اآلتيَة :

حركُة السيارِة.......حركُة مقبِض الباِب....حركُة المصعِد.......حَركُة الكرِة ........

ثالثاً- أبّيُن في أيِّ الشكلين الحركُة أسهُل؟ ولماذا؟

..............................
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الفصُل
األرُض والسماُءالثاني
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة :

 

      ما الذي يجعُل العلَم يرفرُف ؟                       أيَن تطيُر الطائرُة؟
 

        ما سبُب تمايِل األشجاِر ؟                   ما الذي يحّرُك ِوشاَح ديمَة؟

 

     لماذا نذهُب إلى البحِر شتاًء ؟                 لماذا نذهُب إلى الجباِل صيفاً؟

شاطئ أم الطيور

الغالُف الجويُّ الدرُس األّوُل

أتعلُّم:
نُّسمي الهواَء الذي يُحيُط بكرِتنا األرضيِّة : الِغالَف الجويَّ
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة وأجيُب :

    ما لوُن الزهرِة التي تقُف عليها الَفراشُة؟

       ماذا يوجُد داخَل بالوِن مايا ؟       
        ما لوُن الهواِء بداخلِه ؟   

                     

أتعلُّم:
يصبُح الهواُء دافئاً بالقرِب ِمْن سطِح البحِر، ويزداُد برودًة كلّما ارتفْعنا َعْن 

سطِح البحِر. 
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                                 أنفُِّذ عمليتي الشهيِق والزفيِر.
                                هل أشعُر بطعِم الهواِء ورائحتِه ؟                 

مراجعُة الدرِس :

أّواًل: أصُل بخطٍّ بيَن العبارِة في العموِد /أ/ مع ما يناسُبها في العموِد /ب/ :
             العموُد /أ/                                         العموُد /ب/

 - نُسّمي الهواَء المحيَط باألرِض                      - يُصبُح الهواُء بارداً
 - عندما نرتفُع فوَق سطِح البحِر                       - يُصبُح الهواُء دافئاً

 - عندما نقترُب ِمْن سطِح البحِر                       - الِغالَف الجويَّ
ثانياً: أحيُط العبارَة الصحيحَة  لكلٍّ مما يأتي:

1- عندما نصبُح بالقرب ِمْن سطِح البحِر فإنَّ الهواَء يكوُن :
                 أ( بارداً      ب( دافئاً          ج( معتداًل         د( حاراً .

2- واحدٌة مما يأتي من صفاِت الهواِء:

       أ( عديم الطعُم    ب( عديم الرائحُة    ج( عديم اللوُن    د( تحريُك األجساِم.

نشاٌط ال صفيٌّ :  )إثباُت وجوِد الهواِء(
األدواُت الالزمُة: 

   - طبٌق من البالستيك، قارورَة ماٍء فارغٌة، ماٌء.

   - خطواُت النشاِط:

1 - أَمأُلُ الطبَق بالماِء .
2 - أُدِخُل القارورَة الفارغَة في الماِء بهدوٍء، ماذا أرى ؟ 

أناقُش ما توصْلُت إليه ِمْن نتائَج مع مجموعتي في الصفِّ . 

أتعلُّم:
ليس للهواِء لوٌن والطعٌم وال رائحٌة .
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أُنِعُم النظَر في الشكِل اآلتي :

. ُد مكّوناِت الهواِء في ِغالفنا الجويِّ أُعدِّ

ما مصدُر بخاِر الماِء في الهواِء ؟

من أيَن أتْت قطراُت النَّدى على األوراِق ؟

مكّوناُت الغالِف الجويِّ الدرُس الثاني
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                       لماذا تنطفُئ الشمعُة في الحالتين ؟

                                                       الهواُء يساعُد على االشتعاِل .
       

  

                                             

                                                       تنمو البذوُر المنَتَشُة بوجوِد الهواِء .        

           
                                                      تتنّفُس األسماُك االكسجيَن في الماِء .
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أتعلُّم:
- يتكّوُن الهواُء ِمْن : النتروجيِن )اآلزوت(- األكسجيِن - بخاُر الماِء - 

ثنائي أكسيِد الكربون  .
- األكسجيُن ضروريٌّ لتنفُِّس األحياِء ويساعُد على االحتراِق.

- ثنائي أكسيد الكربون ال يساعُد على االحتراِق.
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مراجعُة الدرِس : 
أّواًل: أحيط اإلجابَة الصحيحَة بدائرٍة  لكٍل مما يأتي : 

1- أكسجيُن الهواِء ضروريٌّ لألحياِء من أجِل :
    أ( حركِتها       ب( غذاِئها         ج( تنّفِسها         د( تكاثِرها .

2- ثنائي أكسيِد الكربوِن في الهواِء يساعُد على :
     أ( االحتراِق      ب( منِع االحتراِق  ج( التنّفِس       د( النموِّ .

3- تتنّفُس األسماُك األكسجيَن الموجوَد في : 
     أ( الهواِء         ب( الماِء           ج( الغذاِء         د( التراِب .

 ثانياً:أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأكتُب:)أوافُق ( - ) ال أوافُق ( تحَت الصورِة، ولماذا؟

.....................................                     ......................................

...........................................................................
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة، وأجيُب :

- لماذا يكوُن النهاُر مضيئاً ؟
- ما سبُب ظالِم الليِل ؟   

دوراُن األرِض حوَل نفِسها الدرُس الثالث
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هل أرى القسَم المنيَر من الكرِة األرضّية نهاراً ؟
ما سبُب ضياِء هذا القسِم ؟ 

كيَف يكوُن القسُم البعيُد عن ضوِء الشمِس ؟

 

أحضُر دْوامًة )بلباًل( وأقوُم بتدويرها . 

- أالحُظ دوراَنها حوَل نفِسها )محوِرها( .

ماذا ينتُج َعْن دوراِن األرِض حوَل نفِسها )محوِرها( ؟

نشاٌط صفيٌّ :

َد عليه موقُع سوِرَيَة بوضِع  -أحضُر مصباحاً ومجّسماً للكرِة األرضّيِة وقد ُحدِّ
العلم العربيِّ السوريِّ .

- أضيُء المصباَح، وأوّجُهُه إلى موقِع سوِرَيَة حيُث وضُع العلِم:

هل تعلُم؟
األرُض تدوُر في الفضاِء حوَل نفِسها كما تدوُر الدوامُة حوَل محوِرها . 

إضاءٌة:
المحوُر خٌط وهميٌّ يمرُّ في مركِز الشيِء.
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- أيكوُن الوقت لياًل أم نهاراً؟ 

ماذا يكوُن الوقُت في القسِم البعيِد عن المصباِح؟ 

              

أتعلُّم:
- الكرُة األرضّيُة تدوُر حوَل محوِرها )نفِسها( دورًة واحدًة في يوٍم واحٍد .

- ينتُج عْن دوراِن األرِض حوَل نفِسها تعاقُب الليِل والنهاِر . 

- الجهُة المقابلُة لضوِء الشمِس تكوُن مضيئًة ويكوُن الوقُت نهاراً .

- الجهُة البعيدُة عِن الضوِء تكوُن مظلمًة ويكوُن الوقُت لياًل .

:               مطالعٌة علميٌةٌ
             عظماُء في حياِتنا :

أبو الريحاِن البيرونيُّ : ِمَن العلماِء المسلميَن اشتُِهَر بعلِم الفلِك، وكتَب َعْن 

دوراِن األرِض حوَل نفِسها . ِمْن أشهِر كتِبِه :}مفتاُح ِعْلِم الفلِك{.
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مراجعُة الدرِس :

أّواًل:أمأل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة : 

1- ينتُج َعْن دوراِن األرِض حول نفِسها .............الليل و ................   .

2- الجهُة البعيدُة َعْن ضوِء الشمِس تكوُن مظلمًة ويكوُن الوقُت ................ . 

3- الجهُة المقابلُة لضوِء الشمِس تكوُن ..............ويكوُن الوقُت............... .

ثانياً :أتأّمُل الشكَل اآلتَي، وأكتُب في الفراِغ )ليٌل( / )نهاٌر( : 

نشاٌط ال صفيٌّ :)مشاهيُر وعظماُء(• 

- أبحُث في مكتبِة المدرسِة َعْن أحِد علماِء العرِب اشُتِهَر بعلِم الفلِك واألرِض.

 . - أكتُب لمحًة عن حياِتِه، وأعلُّقها في لوحِة الصفِّ

....................................

....................................
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة وأتعلُّم :

- ماذا تعني لي هذه الصوُر؟ 
- في أيِّ فصٍل نحُن اآلَن ؟ 

- بماذا يمتاُز الفصُل الذي تحّبُه؟ 

أُنِعُم النظَر في الصورِة اآلتيِة )دوراُن األرِض حوَل الشمِس( وأجيب :

- ماذا ينتُج َعْن دوراِن األرِض حوَل الشمِس ؟ 
- كْم يستغرُق دوراُن األرِض حوَل الشمِس ؟ 

حركُة األرِض حوَل الشمِس الدرُس الرابُع
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مراجعِةُ الدرِسِ 
  

أّواًل : أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة، وأجيُب :

............. - )4      ............ - )3   ............. - )2    ............ - )1
1- أكتُب اسَم الفصِل في الفراِغ ؟

2-أيُّ الفصوِل يسبُق فصَل الربيِع ؟
3-أيُّ الفصوِل يأتي بعَد فصِل الصيِف؟ 

ثانياً : أختاُر اإلجابَة الصحيحَة :
1- تحدُث الفصوُل األربعُة ألنَّ :

 أ( الشمَس تدوُر حوَل األرِض     ب( األرَض تدوُر حوَل محوِرها )نفِسها(             
ج( الشمَس تدوُر حوَل نفِسها         د( األرَض تدوُر حوَل الشمِس .

2- تدوُر األرُض حوَل الشمِس دورًة كاملًة خالَل : 
أ( سنٍة واحدٍة      ب(  يوٍم واحٍد      ج(  فصٍل واحٍد      د(  شهٍر واحٍد .

أتعلُّم:
- تدوُر األرُض حوَل الشمِس دورًة كاملًة في سنٍة واحدٍة.

- ينتُج عن دوراِن األرِض حوَل الشمِس الفصوُل األربعُة:

  الخريُف - الشتاُء - الّربيُع -  الصيُف.
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ثالثاَ : أصُل بخطٍّ بيَن الفصِل المناسِب في العموِد )أ( مع صفاتِه في العموِد )ب( :
        العموُد )أ(                                          العموُد )ب(

                                                        
                                                          - يصنُع األوالُد رجَل الثلِج 

                                                         - تحلُِّق الَفراشاُت فوَق األزهاِر                                  

                                                         - تسقُط األوراُق على األرِض

                                                        - يذهُب األوالُد إلى السباحِة 

      
نشاٌط ال صفيٌّ :

أتأّمُل الصوَر اآلتيَة أ / ب / ج/ د  وأمأُلُ الجدوَل الذي يليها :

           أ                       ب                       ج                      د
   د     ج      ب      أ

اسُم الفصِل
درجُة الحرارِة

المالبُس التي نرَتديها
لوُن أوراِق االشجاِر

- أقرأُ على زمالئي في الصفِّ ما كتْبُت .
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الفصُل
العوامُل المؤثّرُة في القشرِة األرضيِّةالثالُث
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روى الجدُّ لحفيدِه سامٍر َعْن رحلِة أداِء فريضـــِة
الحجِّ  قديماً على الَجَمِل، دِهَش سامٌر ِمْن وصـِف
ِه لحركِة التالِل الرمليِّة أثناِء هـــبوِب الريـــاِح، جدِّ
في اليوِم التالي سأَل سامٌر معلَّمُه َعْن سبِب حركِة

الرماِل.

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة :   

    

   

- تسبُّب الرياُح القويُّة تفتَُّت الصخوِر وتعريَتها 
- تنقُل الرياُح ُفتاَت الصخوِر ِمْن مكاٍن إلى آخَر.

- يترّسُب ُفتاُت الصخوِر عندما َتخفُّ حركُة الرياِح .

أثُر الرياِح في صخوِر القشرِة األرضّيِة الدرُس األّوُل

صخوٌر من مشقيتا

منظٌر في الصحراِء العربّيِة

جباٌل في معلوال

جباٌل في الساحِل
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                            مراجعُة الدرِس

أّواًل-أمأُل الفراغاِت بكلماٍت مناسبٍة :
1- تتكّوُن القشرُة األرضيُّة ِمَن .............. .

2- الرياُح لها دوٌر في ......... والنقِل و............. .

ثانياً- أضُع إشارَة )  √ ( أو )×( إلى جانِب العباراِت اآلتيِة:

1- تسبُّب الرياُح الخفيفُة تفتَُّت الصخوِر      )       (.
2- تضرُّ الرياُح القويُّة بالنباتاِت               )       (.
3- ينقُل الهواُء الرماَل ِمْن مكاٍن آلخَر        )       (.

أتعلُّم:
الرياُح لها دوٌر في التعريِة والنقِل

إضاءٌة: َمَصداُت الرياِح: 
شّدُة   تخّفُف  األشجاِر  ِمَن  نباتيٌّ  حاجٌز  هي 

الرياِح وتأثيَرها على النباتاِت.

هل تعلُم؟
تتغيُّر معالُم بعِض اآلثاِر القديمِة بسبِب
ُم باستمراٍر تأثيِر الرياِح عليها لذا ترمَّ

تحَت إشراِف مديّرياِت اآلثاِر والمتاحِف.

آثاُر تدمَر
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ُك الرماِل : ) بمساعدِة والدّي(: تحرُّ نشاٌط ال صفيٌّ

أحتاُج : رماًل – وعاًء زجاجّياً – لوحاً خشبّياً – مجفَِّف شعٍر.

خطواتي :

. - أضُع الرمَل في الوعاِء الزجاجيِّ

- أثّبُت اللوَح الخشبيَّ في طرِف الوعاِء .

- أسلُّط مجّفَف الشعِر على الرمِل.

،و أسّجُل مالحظاتي.........  ـ درجُة حرارٍة مرتفعٍة  - أعرُض نتائَج نشاطي على زمالئي  في الصفِّ
   ) تفتُّت صخور ِالساحِل( 
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شاهَد سميٌر هذِه الصورَة في التلفاِز، في 
اليوِم التالي سأَل سميٌر معلَّمُه عِن السبِب.

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة :

 
 

 ، الصيِّف  الشتاِء وفصِل  الليِل والنهاِر، وبيَن فصِل  بيَن  الحرارِة  تختلُف درجاُت 
وخاصًة في المناطِق الصحراويِّة والجبليِّة.

أثُر الحرارِة في صخوِر القشرِة األرضّيِة الدرُس الثاني

 ـ درجُة حرارٍة مرتفعٍة
   ) تفتُّت صخور ِالساحِل( 

ـ درجُة حرارٍة منخفضٍة
) ثلوُج جبِل الشيِخ(

أتعلُّم:

يؤّدي تغيُُّر درجِة الحرارِة المفاجُئ للصخوِر إلى تفتيِتها.



134

 

مراجعُة الدرِس

أّواًل - أمأُل الفراغاِت بكلماٍت مناسبٍة :
1- تختلُف درجاُت الحرارِة بيَن فصليِّ ....... و .........  .

2- يكوُن اختالُف درجاِت الحرارِة في الصحراِء كبيراً بين  ......... و.............  .

ثانياً- أضُع إشارَة ) √( أو)×( في نهايِة العباراِت اآلتيِة:
1- يؤّدي اختالُف درجِة الحرارِة  إلى تشقُِّق الصخوِر)       (.

ِد ماِء التربِة)       (. 2- يؤّدي انخفاُض درجِة الحرارِة دوَن الصفِر إلى تجمُّ
3- تكوُن درجُة حرارِة الصخوِر في  الصحراِء ثابتًة )       (.

اِر  ُق الَفخَّ نشاٌط ال صفيٌّ ) بمساعدِة والدّي(: تشقُّ

اٍر – منبعاً حرارّياً – كأساً ِمَن الماِء – ملقطاً.  أحتاُج : قطعَة َفخَّ
خطواتي :

اِر بالملقِط.  1- أُمسُك قطعَة الَفخَّ
 2- أضُعها فوَق المنبِع الحراريِّ لتسخيِنها .

 3- أغمُسها في كأِس الماِء.
4- أعرُض نتائَج نشاطي على زمالئي  في الصفِّ ، أسّجُل مالحظاتي...............

            إضاءٌة:
ناِت غيِر الحيِة في البيئِة. ـ الصخوُر أحُد المكوِّ

ـ يوجُد أنواٌع مختلفٌة ِمَن الصخوِر.
ـ يستفيُد اإلنساُن ِمَن الصخوِر فوائَد كثيرًة منها   

مدينُة البتراِء في األردنِّبناُء المساكِن والسدوِد.
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قاَم يوسُف وزينُة بزيارِة شاطِئ الالذقيـِة 
برفقِة والديهما، ولعبا بالرماِل، وبنيا منـها
بيوتاً وقالعاً ، وسأال والَدهمـا: مـِْن أيــَن 

أَتْت هذِه الرماُل الكثيرُة ؟
وفي الليِل الحظا اختالفاً في عمِق المياِه

على الشــاطِئ، فســأاله عــن ســبِب هذه 
الظاهرِة؟ 

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتية، وأجيُب َعِن األسئلِة :
                                                                              

  

1- أيَن تضرُب أمواُج البحِر في الصورِة )1(؟

2- ماذا حصَل للصخوِر في الصورِة )2( ؟

أثُر األمواِج البحرّيِة في الصخوِر الدرُس الثالُث

أمُّ الطيوِر )2(شاطُئ الالذقّيِة )1(

أتعلُّم:
تُفتُِّت أمواُج البحِر صخوَر الشاطئ، على مرِّ السنيَن.
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة: 

                                                                              

أيَن تصُل المياُه في الصورِة األولى؟- 1
ماذا حصَل للمياِه في الصورِة الثانية ؟- 2
ما الذي تشّكَل أماَم البحِر في الصورِة الثالثِة ؟- 3

)2( )1( )3( 

أتعلُّم:
. نسّمي امتداَد مياِه البحِر داخَل الشاطِئ: المدَّ
ونسمي انحسار المياه عن الشاطِئ : الجزَر.

بَها فتشّكُل  عمليتا المدِّ والجزِر تسبباِن تفتَُّت الصخوِر إلى رماٍل وترسُّ
الشواطئ الرمليَّة.

هل تعلُم؟
ظاهرتا المدِّ والجزِر سببُهما الرئيسيُّ جاذبيُة القمِر .
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مراجعُة الدرِس

أّواًل- أمأُل الفراغاِت بالكلمِة المناسبِة :
1- تسبُّب أمواُج البحِر.................الصخوِر .

ُل الشواطُئ............ من تفتُِّت الصخوِر و...............   . 2-  تتشكَّ

ثانياً-  أضُع إشارَة )√( أو )x( في نهايِة العباراِت اآلتيِة، وأصّوُب الكلمَة  
المغلوطَة لتصبَح العبارُة صحيحًة:

1- يسّمى امتداُد مياِه البحِر داخَل الشاطئ :الجزَر          )    (
2- تتفتُّت صخوُر الشاطِئ بتأثيِر األمواِج على مرِّ السنيَن )    (

نشاٌط ال صفيٌّ   )وصُف الساحِل(
، ُثّمَّ أقوُم بما يأتي: َة صوٍر للساحِل السوريِّ    أجمُع عدَّ

أحضُر ورقاً مقوًى و قلماًوالصقاً.- 
ألصُق الصوَر على الورِق.- 
أكتُب وصفاً بجملٍة لكلِّ صورٍة.- 
 -. أعلُّق اللوحَة التي صنْعُتها بغرفِة الصفِّ
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ه في الريِف، فوجـــَدهُ  يحـرُث  قاَم وائٌل بزيارِة عمِّ
ُه: ِمْن أيَن أتى   األرَض بمســـاعدِة أبناِئـِه، سـأَل وائٌل عمَّ

ُه، وقصَّ عليه مراحَل نشوِء التربِة. التراُب؟ فضحَك َعمَّ

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة، و أجيُب:

- ماذا تشاهُد في الصورِة رقم )1( ؟
- ماذا يفعُل الحّجاُر في الصورِة رقِم )2( ؟

- ِمْن أيَن أتى التراُب في الصورة رقِم )3( ؟

منشأُ التربِة الدرُس الرابُع

)2( )1( )3( 

أتعلُّم:
تنشأُ التربُة ِمْن تفتُِّت الصخوِر.

الغباُر الناجُم َعْن تكسيِر الصخوِر يسبُّب أمراضاً 
تنفسيًّة، وصوُت طرِقها المتالحِق يسبُّب التوتَر.

تحذيٌر



139

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة، وأجيُب َعِن األسئلِة:

أسّمي الحيواناِت في الصوِر.- 1
أيَن تحفُر الحيواناُت أوكاَرها ؟- 2

أُنِعُم النظَر في الصورتين اآلتيتيِن، وأجيُب:

- لماذا تمتدُّ جذوُر النباتاِت داخَل التربِة ؟

أتعلُّم:
ـ تحفُر بعُض الحيواناِت أوكاَرها داخَل التربِة.

ـ تساعُد بعُض الحيواناِت على تهويِة التربِة.

أتعلُّم:
للتربِة فوائُد فهي:

ـ توفُِّر الماَء والغذاَء للنباِت.
ـ موطٌن لبعِض الحيواناِت.
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة، وأجيُب: 

)3(                            )2(                              )1(     
ما لوُن التربِة في الصورِة األولى؟- 1
 ما لوُن  التربِة في الصورِة الثانيِة؟- 2
ما لوُن التربِة في الصورِة الثالثِة؟- 3
لماذا ال توجُد نباتاٌت في تربِة الصورتين )2،3(- 4

أتعلُّم:
ـ بعُض أنواِع التربِة صالحٌة للزراعِة.

ـ بعُض أنواِع التربِة غيُر صالحٍة للزراعِة.

هل تعلُم؟
ُد ألواُن التربِة بسبِب إختالِف المعادِن الموجودِة فيها. تتعدَّ
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مراجعُة الدرِس
        

أّواًل:أمأُل الفراغاِت بما يناسُبها :
 1- تنشأُ التربُة من ..............الصخوِر .

ُن التربُة للنباِت.............و...............  .  2- تؤمِّ
ثانياً:أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ من العباراِت اآلتيِة:

 1- حيواٌن يحفُر وكَرُه داخَل التربِة :
      أ( خلٌد       ب(  صقٌر       ج(  ذئٌب         د(دجاجٌة.

 2- أحُد أجزاِء النباِت يمتدُّ داخَل التربِة:
      أ( ساٌق     ب(  زهرٌة       ج(  جذٌر         د( ثمرٌة.

 3-  يحرُث الفالُح حقلَه لـ :
      أ( تهويِة التربِة  ب( طرِد الديداِن  ج( استخراِج الماِء  د( ليسقيِه.

ثالثاً: لماذا تحِفُر بعُض الحيواناِت التربِة؟

: )الزراعُة في المناطِق السورّيِة المختلفِة(  نشاٌط ال صفيٌّ

أالحُظ األماكَن اآلتيَة في بلدي سورَيَة، وأكتُب َعْن نوعين من النباتاِت الصالحِة  
للزراعِة في أحِد هذه األمكنِة،وأقرأُ ما كتْبُت أماَم معلّمي و رفاقي.

              سهُل الفراِت                            سهُل الغاِب        
  

               سهُل حوراَن                        هضبُة الجوالِن 
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جيرانـها  صيحاِت  أسماُءعلى  اسـتيقَظْت 
وضحكاِتهم. 

 نظــَرْت مـِـَن النافذِة،فــوجـــَدِت األرَض 
مغّطاًة ببساٍط مـن الثلِج، استأذَنْت والـديها 
لتلَعَب معهم، ثُمَّ عاَدْت إلى البيِت متسائلًة: 

أيَن يذهُب الثلُج بعَد ذوباِنِه؟

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة، وأجيُب:

- ِمْن أيَن تأتي األمطاُر والثلوُج؟
- ما مصيُرها؟

نبع دريكيشبئر ماء

مصادُر الماِء الدرُس الخامُس

جبل قاسيون
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة، وأجيُب:

- ماذا ترى في الصوِر السابقِة؟
- أيَن تتجّمُع المياُه؟ في باطِن األرِض أم على سطِحها؟

- ما طعُم مياِه البحِر؟ 
- ما طعُم مياِه األنهاِر والبحيراِت؟

نهر األعوج- الكسوةرأس البسيط - الالذقية

بحيرة زرزر - زبداني

أتعلُّم:
 يتســّرُب قســٌم ِمــْن مياِه
 األمطــــــاِر والثلــــــوِج
باطــــِن األرِض  إلـــــى 
                               مشــّكاًل الميــاَه الجوفيّــَة

) اآلباَر والينابيَع (.

هل تعلُم؟
َتوجُد منتَجعاٌت في سوِريَة 

فيهــا ينابيُع للمياِه الكبريتيِّة تفيُد في عالِج أمراٍض 
ٍة منها: الجلديُّة والعصبيُّة... عدَّ

» نبع الحياة « - درعا
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إن مياه البحيرات واألنهار غيُر صالحٍة للشرِب مباشرًة، لذا تُستخدُم محطاٌت لتنقيِتها 

)في البحيراِت واألنهاِر( أو تحليِتها )في البحاِر(.

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة:

  

محطات تحلية للمياه محطات تنقية للمياه

أتعلُّم:
- مياُه البحاِر واألنهاِر والبحيراِت مصادُر للمياِه السطحيِّة.

 - مياُه البحاِر مالحٌة ، ومياُه األنهاِر والبحيراِت عذبٌة.

أتعلُّم:
الماُء ضروريٌّ للشرِب والنظافِة وسقايِة المزروعاِت.
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بعُض األغذيِة الغنيِّة بالماِء:

أذكُر أغذيًة أخرى غنّيًة بالماِء.
- ترشيُد استهالِك المياِه:

 
مراجعُة الدرِس

أّواًلـ أصّوب الكلمَة التي تحَتها خطٌّ لتصبَح العبارُة صحيحًة فيما يأتي:
   1ـ ريِّ المزروعاِت بالطرِق الحديثِة يزيُد من استهالِك الماِء.

   2ـ الموُز من األغذيِة الغنيِّة بالماِء.
   3ـ أستخدُم مياَه الشرِب في غسيِل السياراِت.

عدُم استخداِم مياِه الشرِب في 
غسيِل السيّاراِت

إغالُق الصنبوِر جيداً بعَد 
االستخداِم

 الماُء ثروٌة وطنيٌّة فْلنحافْظ عليِه وال نحرِم اآلخريَن
منُه.
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ثانياً- أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ مَن العباراِت اآلتيِة:
1- ِمَن المياِه الجوفيِّة :

   أ ( أنهاٌر            ب ( آباٌر         ج (  بحيراٌت      د( بحاٌر

2- المياُه الصالحُة للشرِب:
   أ ( عذبٌة ونقيٌّة      ب ( عذبٌة         ج ( مالحٌة       د( كبريتيٌّة

ثالثاً– أصُل بخطٍّ بيَن العباراِت ِمَن العموِد األّوِل مع ما يناسُبها ِمَن العموِد 
الثاني:

   العموُد األّوُل                    العموُد الثاني 

     نهُر السنِّ                                

     نبُع دريكيَش                              

     بحيرُة قطينَة                              

     بئُر عجٍم

رابعاً-  أكتُب كلمَة أوافُق أو ال أوافُق في الفراِغ:

..............................

  مياٌه سطحيٌة 

مياٌه جوفيٌّة

 إضاءٌة:
بئُر عجم: اسُم قريٍة في 
الجوالِن وُســميت باسِم 

البئِر الموجوِد فيها.
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نشاٌط الصفيٌّ :)المياُه في سوِرَيَة(

بالتعاوِن َمَع أهلي أكتُب َعْن أَحِد األنهاِر أو البحيراِت أو الينابيِع في محافظتي 
بما اليتجاوُز ثالثَة أسطٍر.

..............................
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الفصُل
الصوُت والضوُء والحرارُةالرابُع
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- كيف نعرُف أنَّ سيارَة اإلسعاِف ماّرٌة  قرَبنا من 
دوِن أْن نراها ؟

- كيَف ينتقُل صوُتها إلينا ؟

 أُثبُت أحَد  طرفْي مسطرٍة معدنيٍّة على حاّفِة 
الطاولِة، ثُمَّ أُزيُح الطرَف الحرَّ إلى األسفِل 

وأترُكه، ماذا يحدُث ؟
                       

 أضرُب على طبٍل بعصا، ماذا يحدُث ؟
       

الصوُت وانتشارُه وتطبيقاُتُه الدرُس األّوُل

تحذيٌر:
 األصواُت المرتفعُة تزعُج اآلخريَن.

أتعلُّم:
ينتُج الصوُت عِن اهتزاِز األجساِم.

تختلُف األصواُت باختالِف األجساِم المهتّزِة.
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- عندما يرنُّ جرُس المدرسِة لماذا يسمُعُه الطالُب؟ 

- ألنَّ الهواَء ينقُل صوتُه في الجهات جميعها.

- عندما تقترُب ِمْن حوِض السمِك فإنَّك 
تسمُع صوَت مضّخِة الهواِء داخلَُه . 
- هل ُتسمُع األصواُت في السوائِل 

األخرى؟   

- أضُع أُذني على طرِف المقعِد، ثُمَّ 
أطلُب من رفيقتي أْن تطُرَق على المقعِد طرقاٍت خفيفًة . ماذا أسمُع ؟

        
أتعلُّم:

لبِة. تنتشُر األصواُت في: الهواِء)الغازاِت(، السوائِل، الموادِّ الصُّ
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تطبيقاُت الصوِت في حياِتنا:

         قياُس عمِق المحيِط                      جهاُز الفحِص )إيكو( لمراقبِة 
                                                             )صّحِة الجنين(

                هل تعلُم؟
تدِفُن النعامُة رأَسها في الرماِل بيَن الحيِن واآلخِر 
لتســـتدلَّ علــى اقتراِب أعداِئها مـنها، ألنَّ انتقاَل 

لبِة )الرماِل(. الصوِت أسرُع في الموادِّ الصُّ

                هل تعلُم؟
الحنجرة ُعضو ٌفي الجهاِز التنفسي،ِّ وعضٌو أساسيٌّ في 
التصويِت حيُث يتمُّ فيها اهتزاُز الحباِل الصوتيِّة مَع مروِر 

الهواِء من الرئةِ  في أثناِء عمليِّة الزفيِر.
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مراجعُة الدرِس

أواًل- أمأُل الفراغاِت بالكلمِة المناسبِة:
1- ينشأُ الصوُت عن ----------- األجساِم .

2- ينتشُر الصوُت في الموادِّ ------------ والسائلِة و ----------
3- تختلُف األصواُت بـ----------- األجساِم المهتّزِة.

ثانياً- لماذا يتخاطُب رائديِّ الفضاِء المتجاورين على 
القمِر بوساطِة أجهزِة االّتصاِل؟

) :)صنُع هاتٍف خيطيٍّ نشاٌط ال صفيٌّ

- أصنُع هاتفاً خيطّياً أنا وأخي ِمْن ُعلبتيِن فارغتيِن 

موصلتاِن بخيٍط كما في الشكِل، وأضُع إحدى العلبتيِن 

على فمي ويضُع أخي  العلبَة الثانيَة 

على أذنِه، وأتحّدُث معه، ماذا يحصُل ؟  

- أتبادُل األدواَر مع أخي ، أستنتُج ...........
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، وأجعُل األخرى مفتوحًة  - أغمُض إحدى عينيَّ
قلياًل، وأنظُر إلى منبٍع ضوئيٍّ ، ماذا أرى؟ 

- آخذ ماّصَة عصيٍر، وأنظُر من خاللِِه إلى شمعٍة 
مضيئٍة، ماذا أرى؟ 

          

- أثني الماّصَة ِمْن منتصِفها ثُمَّ أنظُر من خاللِها إلى ضوِء الشمعِة ذاتِه، ماذا أرى؟

 

االنتشاُر المستقيُم للضوِء الدرُس الثاني

تحذيٌر:
النظُر إلى أشعِة الشمِس مباشرًة يؤذي العينين.

أتعلُّم:
ينتشُر الضوُء َوْفَق خطوٍط مستقيمٍة
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انتشاُر الضوِء المستقيِم في حياِتنا:

         ضوُء الشمِس يمُدنا                    يدخُل الضوُء ِمَن النافذِة َوْفَق خطوٍط
      بالضوِء والحرارِة وينتشُر                                 مستقيمةٍ 

       َوْفَق خطوٍط مستقيمٍة

نصائُح صحّيٌة:
- القراءُة في وجوِد ضوٍء كاٍف.

القويِّة  األضواِء  إلى  النظِر  عدُم   -
حفاظاً على عيوننا.

: مطالعٌة علميٌةٌ
الحسُن بُن الهيثِم: رائُد علِم الضوِء

ُولَِد محمُد بُن الحسِن بِن الهيثِم ِمنُذ حوالي ألِف عاٍم، في 
َص في دراسِة العيِن . كاَن  الَبْصَرِة، َقِدَم إلى الشاِم ، وتخصَّ

رياّضياً، ومهندساً، وطبيباً،  وفلكيّاً.  ويعدُّ أكبَر فيزيائيٍّ 
، وكتابُه »الَبَصريّاُت« شاهٌد على ذلك . عربيٍّ



155

مراجعُة الدرِس

أّواًل-أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلمات المناسبِة:
ينتشُر الضوُء َوْفَق خطوٍط......... .( 1
إذا نظْرنا ِمْن ماّصٍة مستقيمٍة إلى منبٍع ضوئيٍّ نرى ........ ِمْن خاللِها.( 2
إذا نظْرنا ِمَن الماّصِة بعَد ثنِيها إلى منبٍع ضوئيٍّ .............. ِمْن خاللِها.( 3

ثانياً-أكتُب عبارَة ) أرى ضوءاً (أو) ال أرى ضوءاً( تحَت الصورِة المناسبِة:

  ............................                                

.........................                                   
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- أقُف أماَم جداٍر، وأوّجُه مرآًة باتجاِه الشمِس مباشرًة ، ماذا أاُلحُظ؟

- آخُذ مصباَح جيٍب مضيٍء، وأسلُّطُه بشكٍل مائٍل 
على مرآٍة مستويٍة، ماذا أالحُظ؟

 

- أعّدُد أجساماً أخرى تعكُس الضوَء.
- أضُع شمعًة أماَم مرآٍة مستويٍة

- أشاهُد صورًة للشمعِة في المرآِة تماثُلها
 - أسّمي هذِه الصورَة خيااًل. 

انعكاُس الضوِء الدرُس الثالُث

أتعلُّم:
َعْن  الضوِء  أشّعِة  ارتداُد  الضوِء:  انعكاُس 

سطٍح مصقوٍل أملَس.

أتعلُّم:
المرآُة المستويُة: سطٌح مصقوٌل أملُس ومستٍو.	 
الجسَم.                             	  يماثُل  ـ  المستويِة:    المرآِة  في  الخياُل 

ـ بُعَدُه َعِن المرآِة يساوي بعَد الجسِم عنها. 
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- أضُع شمعًة مضيئًة أماَم مرآٍة مقعرٍة، كيَف أرى 
خيالَها في المرآِة ؟

     ينظُر هشاُم إلى داخِل ملعقٍة                   تنظُر فرُح إلى المرآِة
      مصقولٍة، ماذا يرى ؟                  المقّعرِة ، كيف يكوُن خيالُها؟

 

استخداماُت المرآِة المقّعرِة :

األمامّيِة في التجميِل في طبِّ األسناِن المصابيِح  في 
للسّيارِة 

أتعلُّم:
رُة: سطٌح مصقوٌل أملُس مقّعٌر. المرآُة المقعَّ
الخياُل في المرآِة المقّعرِة أكبُر ِمَن الجسِم.
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مراجعُة الدرِس

أّواًل-أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:
انعكاُس الضوِء هو ........... أشعِة الضوِء على سطٍح أملَس.( 1
المرآُة المستويُة سطٌح  ......... أملُس ومستٍو.( 2
يكوُن بُعُد الخياِل َعِن المرآِة المستويِة........بُعَد الجسِم عنها.                                 ( 3
رُة سطٌح مصقوٌل أملُس .......... ( 4 المرآُة المقعَّ

ثانياً- أحيُط بدائرٍة العبارَة الصحيحَة لكلٍّ مما يأتي: 

يتّصُف الخياُل في المرآِة المستويِة بأنّه:( 1

ٌر        ج( مماثٍل للجسِم         د( غيُر مماثٍل للجسِم .  أ( مكبٌَّر     ب( مَصغَّ

يتّصُف الخياُل في المرآِة المقّعرِة بأنَّه : ( 2

ٌر        ج( مماثٌل للجسِم         د( غيُر مماثٍل للجسِم .  أ( مكبٌّر     ب( مصغَّ

ثالثاً-  تقُف أنت وأخوك أماَم مرآٍة مستويٍة ، أنَت تبعُد متريِن عنها بينما يبعُد 
أخوَك متراً واحداً .. كْم يبعُد خياُل كلٍّ منكما عِن المرآِة ؟   
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زاَرْت أريُج معرَض دمشَق الدوليَّ في 
الصيِف، وُدهشْت بمنظِر نوافيِر المياِه 

نِة،فتساءلَْت: لماذا تبدو المياُه  الملوَّ
ملّونًة؟

أضُع ماّصة عصيٍر بشكٍل مائٍل في كأِس ماٍء، كيف تبدو؟ 
تبدو ماّصُة العصيِر في كأِس ماٍء وكأنّها مكسورٌة. 

أسلُّط شعاعاً ضوئياً مائاًل، بعَد تلويِن الماِء، ماذا 
أالحُظ؟

يبدو الشعاُع الضوئيُّ وكأنَُّه منكسٌر . 

- ما تفسيُر ذلك ؟
ينحرُف الشعاُع الضوئيُّ عنَد السطِح الفاصِل بيَن 

الماِء والهواِء.

انكساُر الضوِء الدرُس الرابُع

أتعلُّم:
انكساُر الضوِء: هو تغيُُّر اتجاِه الضوِء عنَد انتقالِِه ِمَن الهواِء إلى الماِء.
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ظواهُر ناتجٌة عِن انكساِر الضوِء :

قوُس المطِرإننّا نرى األجساَم في الماِء أقرَب إلينا

مراجعُة الدرِس

أّواًل-أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة: 
1- انكساُر الضوِء :هو تغيُُّر ........ الضوِء .

2- ينكسُر الضوُء عند انتقالِِه ِمْن ..........إلى............ .

ثانياً- أصّوُب الكلماِت المغلوطَة التي تحتها خطٌّ لتصبَح العباراُت اآلتيُة صحيحًة:
1- تبدو قطعُة النقوِد المعدنيُّة في كأِس ماِء أبعَد مّما هي عليه  )     (.

2- يتشّكُل قوُس المطِر بسبِب انعكاِس الضوِء   )     (.
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نشاٌط ال صفيٌّ :) بمساعدة  والدّي ( صنُع علبٍة مظلمٍة
     
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ماذا أرى ؟
أرى الصورَة ........................

1- آخُذ علبًة معدنيًّة
 )علبَة حليِب أطفاِل فارغًة(.

4- ألفُّ حوَل العلبِة ورقاً مّقوًى أسوَد 
اللوِن.

2- أحدُث ثقباً صغيراً في قاعدِتها.

5- أوّجُه علبتي نحَو منظٍر جيّدِ اإلضاءِة.

3- ألصُق في الطرِف المفتوِح ِمَن العلبِة ورقاً شّفافاً بواسطِة شريٍط الصٍق.
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أقرأُ وأجيُب:

حاوَرْت والدُة كرٍم جّدَتُه حوَل درجِة حرارِة كرٍم.

 قالَْت أمُّ كرٍم: الطفُل ساخٌن.

ُة: كرٌم ليس ساخناً. أجاَبِت الجدَّ

لماذا الرأياِن مختلفاِن ؟ 	 

ما اسمُ األداِة التي تقيُس درجَة حرارِة كرٍم بّدقٍة؟	 

أالحُظ الشكَل اآلتَي : 
أميُّز أقساَم ميزاِن  الحرارِة الطبيِّ 

يُقَسُم إلى تدريجاٍت متساويٍة تبدأ ِمْن 34 إلى 42 درجًة.
أحّدُد بمساعدِة معلمي درجَة حرارِة جسمي .

قياُس درجِة حرارِة الجسِم الدرُس الخامُس

أنبوب
زجاجي

مستودع
الغول

أتعلُّم:
يُستعمُل ميزاُن الحرارِة لتحديِد درجِة حرارِة الجسِم بدّقٍة.

أتعلُّم:
وثالثون  سبٌع  الطبيعيُّة  الجسِم  حرارِة  درجُة 

)37( درجةً.
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                            درجُة حرارتي 39 أنا ساخٌن ، أنا مريٌض

:  ميزاُن حرارٍة مئويٌّ

ِد الماِء وهَي درجُة الصفِر يقيُس درجَة تجمُّ

ويقيُس درجَة غلياِن الماِء وهي مئُة درجٍة 
 

                                                                                              

                   هل تعلُم؟
اإليطاليُّ  العالُم  هو  الحرارِة  ميزاَن  اخترَع  َمِن  أّوُل   -

غاليليو.
- ميزاُن الحرارِة المئويُّ اخترَعُه العالُم سلزيوس.

غاليليو- هناَك ميزاُن حرارٍة اخترَعُه العالُم فهرنهايت.
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مراجعُة الدرِس

أّواًل-أصّحُح ما تحَتُه خطٌّ في العباراِت اآلتيِة : 
تبــدأُ تدريجــاُت ميــزاِن الحــرارِة الطــبيِّ مــن  34  إلــى  37  درجـــًة   ( 1

 )-------------- (
ِد الماِء 100 درجٍة ) ------------------( .( 2 درجُة تجمُّ
تعبُّر حاّسُة اللمِس بدّقٍة َعْن درجِة سخونِة الجسِم أو برودِتِه) ------------(( 3
درجُة الحرارِة الطبيعيِّة لجسِم اإلنساِن 40  درجًة ) --------------------( ( 4
يُســتخدُم مـيزاُن الحــرارِة الطــبيُّ فــي قيـاِس درجِة حــرارِة غليــاِن الماِء ( 5

 )------------ (
يحوي مستودُع ميزاِن الحرارِة الطبيِّ ماَء) ------------(( 6

ثانياً-أكتُب درجَة الحرارِة المناسبِة:

...........  درجة...........  درجة
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ثالثاً-ألّوُن مستودَع الغوِل  حسَب الدرجِة المناسبِة:

                                        

درجُة غلياِن الماِءدرجُة تجّمِد الماِء
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اجتمَع تالميُذ الصفِّ الثالِث في مكتبِة المدرســـِة، يبحثوَن َعْن 
معلوماٍت َعْن طرائِق انتشاِر الحرارِة، حيُث اســــتعانوا بالكتِب 
الموجودِة في المكتبِة وتناقشوا وتوّصلوا للمعلوماِت اآلتيِة :

  كيَف تصُل حرارُة الشمِس إلينا َعبر الفراِغ ؟ 

 أضُع ملعقًة معدنيًّة في سائٍل ساخٍن.

 كيَف نقلَِت الملعقُة الحرارَة إلى يدي ؟ 

أراقُب حركَة وريقاِت الشاِي عندما يحملُها الماُء ِمَن األسفِل 
إلى األعلى في إبريِق الشاِي الزجاجيِّ وهَو على السّخانِة، 

هل تستمُر حركُة الوريقاِت َمَع غلياِن الماِء ؟

طرائُق انتشاِر الحرارِة الدرُس السادُس
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الحرارة في حياِتنا:

سّخاُن ماٍء 
)انتشاُر الحرارِة بالحمِل(  

الشمُس
)انتشاُرالحرارِة باإلشعاِع(

أواني الطهي 
)انتشاُر الحرارِة بالنقِل(

             

أتعلُّم:
تنتشُر الحرارُة:

ـ في الفراِغ بـ : اإلشعاِع.
لبِة بـ : النقِل. ـ في الموادِّ الصُّ

ـ في الموادِّ السائلِة بـ : الحمِل.

تحذيٌر:
 االقتراُب ِمْن مصادِر الحرارِة يؤذيني.
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مراجعُة الدرِس

أّواًل-أصُل بخطٍّ بيَن العباراِت في العموِد األّوِل )وسُط االنتشاِر( مَع ما يناسُبها 
ِمَن العموِد الثاني)طرائُق انتشاِر الحرارِة( :

             العموُد األّوُل                                          العموُد الثاني

          تنتشُر الحرارُة في الفراِغ                                     بالنقِل

لبِة                           بالحمِل           تنتشُر الحرارُة في الموادِّ الصُّ

          تنتشُر الحرارُة في السوائِل                                باإلشعاِع

ثانياً-أضُع العبارَة المناسبَة )أوافُق( أو)ال أوافُق( تحَت الصورِة: 

           

                     
                             

).........(                       ).........(                     ).........(          
  

: بمساعدِة أهلي ) انتشاُر الحرارِة في الهواِء بالحمِل ( نشاٌط ال صفيٌّ
أحتاُج: قرصاً دائرّياً )غطاَء علبِة حليِب أطفاٍل(- شمعًة – مقّصاً- سلكاً نحاسّياً 

مثنّياً على شكِل زاويٍة قائمٍة.
خطواُت العمِل:

،وأعمُل أربَع شفراٍت كما في الشكِل. 1-أُشّكُل القرَص الدائريَّ بالمقصِّ
. 2-أُثّبُت القرَص ِمْن مركِزِه بالسلِك النحاسيِّ

3-أشعُل الشمعَة،وأضُعها أسفَل القرَص.
ماالذي يجعُل القرَص يدوُر؟ 

           أفّسُر .........................
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  مراجعُة الوحدِة الرابعِة

أّواًل- أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلمِة المناسبِة:

المرآُة المقعّرُة......... مصقوٌل أملُس مقّعٌر.. 1

يؤّدي تغيُُّر درجِة الحرارِة ........ للصخوِر إلى تفتيِتها .. 2

ينتُج تعاقُب الليَل والنهاَر َعْن حركِة األرِض حوَل........ .. 3

نسّمي انحساَر المياِه عن الشاطِئ ........  .. 4
   

ثانياً- أكتُب بيَن القوسيِن المصطلَح الذي تّدُل عليه العباراُت اآلتيُة :

 )        ( ارتداُد أشّعِة الضوِء َعْن سطٍح مصقوٍل .. 1

 )        ( يتكّوُن ِمْن مستودِع للغوِل موصوٍل بأنبوٍب زجاجيٍّ مّدرٍج .. 2

 )        ( ينتُج َعِن اهتزاِز األجساِم .. 3

 )        ( انتقاُل ُفتاِت الصخوِر ِمْن مكاٍن إلى آخَر بفعِل الرياِح. . 4

 )        ( هواٌء تتنّفُسُه األحياُء ويحيُط باألرِض. . 5

 )        ( مياٌه تتسّرُب داخَل األرِض.. 6

 )        ( تجّمُع مياِه األنهاِر، والبحيراِت، والبحاِر. . 7
  

ثالثاً- أُعطي تفسيراً علمّياً لكلٍّ مّما يأتي :

تُصنُع معظُم أواني الطهي ِمَن المعادِن .. 1

حدوُث ظاهرِة انكساِر الضوِء. . 2

ال يعيُش الحيواُن الذي ُوِضَع في وعاٍء محَكم اإلغالِق.. 3

تعاقُب الفصوِل األربعِة في السنِة.. 4
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رابعاً- أضُع إشارَة )√( أو إشارَة ) ×(  في نهاية كٍل من العباراِت اآلتيِة، وأصّوُب 
العبارَة المغلوطَة لتصبَح صحيحًة:

يكوُن خيالي في مرآٍة مستويٍة مصّغراً.              )      (. 1
حركُة عقارِب الساعِة حركٌة منحنيٌة.                )      (. 2
تتنّفُس األسماُك أكسجيَن الهواِء.                      )      (. 3
يزداُد الهواُء برودًة كلّما اقترْبنا ِمْن سطِح البحر.  )      (. 4
بحيرُة قّطينَة أحُد مصادِر المياِه الجوفيِّة.            )      ( . 5

خامساً- أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ مّما يأتي :

تنتشُر الحرارُة في المعادِن بطريقِة : . 1

أ(  النقِل            ب(  الحمِل        ج(  اإلشعاِع        د( النقِل والحمِل معاً. 

درجُة حرارِة جسِم االنساِن الطبيعيِّة: . 2

أ( درجُة الصفِر   ب( 37 درجًة    ج( 100درجٍة      د(50 درجًة.

كلّما ارتفْعنا فوَق سطِح البحِر باتّجاِه الجبِل يكوُن الهواُء: . 3

بارداً         ب( دافئاً            ج( معتداًل           د( حاّراً.أ( 

تحفُر دودُة األرِض مسكَنها داخَل التربِة فتساعُد على: . 4

تفتيِتها       ب(  تهويِتها        ج( ترسيِبها         د( تكسيِرها.أ( 

تُستخدُم محّطاُت التحليِة لمعالجِة مياِه:. 5

البحاِر      ب(  األنهاِر         ج(  البحيراِت      د( الينابيِع. أ( 
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سادساً- أضُع عالمَة  ) + (  في الخانِة المناسبِة:

الهواُءالماُءالخشُبالفراُغ 

    الوسُط الذي ال ينتشُر فيه الصوُت

الحمُل واإلشعاُعاإلشعاُعالنقُلالحمُل 

    طريقُة انتشاِر الحرارِة في المعادِن

مياٌه سطحّيٌةمياٌه جوفّيٌةمياٌه عذبٌةمياٌه مالحٌة 

    األنهاُر

البحاُر

اآلباُر

األمطاُر

البحيراُت
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: )بمساعدِة أهلي( صنُع دوالِب الهواِء: نشاٌط ال صفيٌّ

             الهدُف: الهواُء يحّرُك األجساَم

، قلُم   األدواُت : ورٌق مقّوًى،مسطرٌة، مقصٌّ
رصاٍص، ثّقابٌة )خـّرامٌة(،ألـــــواٌن، مسماٌر صغيٌر 

ملّوٌن أو دبوٌس . 

الخطواُت:

1- أرسُم باستخداِم المسطرِة على الورِق المقّوى 
كما في الشكِل.

2-ألّوُن على الجهِة األخرى ِمَن الورِق المقّوى 
شكَل دوائَر صغيرٍة أو أيَّ شكٍل آخَر:

ها: 3 -أُحدُّد الخطوَط المرسومَة ِمَن الزوايا ُثمَّ أقصُّ
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4- أَلصُق الزوايا وأثقُبها بالثّقابِة كما في الشكِل: 

  : 5-أستعمُل مسمارا ًلتثبيِت قلِم الرصاِص ألحصَل على الشكِل النهائيِّ

تحذيٌر: أتوّخى الحذَر عنَد استخداِم المقصِّ والثّقابِة حتى ال أوذَي أصابعي.
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حدة
الو

خامسة
ال

الكهرباُء والمغناطيسيُّة

    مغناطيســاً ســـــّموني              مـــن حــديٍد صنعونـــي

     لـــي قطبـاِن ُمختلفــاِن              مهما صُغرت موجوداِن

     أتـنافـُر مــــع أمثالـــي              شـــمالـي مــع شمـالــي

     وضُعـوني في األلعـاِب              بيــَن أيـــادي أحـبابــــي

     أشكالي لهـــا تقســـيٌم              بيضــــــويٌّ مســــــــتقيُم

     والدائــريُّ ال تنســـاُه               فـــي الّلعـبِة مــــا أحـالُه

     أنا موجوٌد فـي اآلالِت               وأســـــاُس المــــولّداِت

     حّتى أُعطي الكهربــاْء              يدفُعنـــي شـــــاّلل الماْء

     لكْن لها أخطاٌر فاحـذْر              أْن تتكهـــرَب أو تتضّرْر

     ُتعطي الطاقُة لأللـعاِب              هيــــا نمـرُح يا أصحابي
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الفصُل
الكهرباُءاألّوُل

محطُة دير علي الكهربائيّة
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة :

 

خاليا شمسّيُةالبيُل )البطارّيُة(مولُّد كهرباِء الّدراجِةمحّطُة توليِد الكهرباِء

- ماذا ُتسّمى هذِه األجهزُة ؟
- ما فائدُة هذِه األجهزِة ؟

وِر. سؤاٌل: أُسّمي جهازاً يُولُِّد الكهرباَء غيَر األجهزِة الموجودِة في الصُّ

تصنيُف األجهزِة الكهربائّيِة الدرُس األّوُل

أتعلُّم:
بعُض األجهزِة تُفيُد في توليِد الطاقِة الكهربائيِّة وتسّمى األجهزَة المولّدة للكهرباء.

                  

 هل تعلُم؟
َث البيئِة، لذا يُفّضُل  البطاريّاُت التالفُة تسبُّب تلوُّ

وضُعها في حاويٍة خاّصٍة.
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أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة ُثمَّ أجيُب عِن األسئلِة:

- ما نوُع الطاقِة التي ُتشّغُل هذه األجهزَة ؟
- أسّمي األجهزَة، وأذكُر استخداماِتها.

 

سؤاٌل: أُسّمي جهازاً يستهلُك الكهرباَء؟

أتعلُّم:
مستهلكًة  أجهزًة  وتسّمى  لتعمَل،  كهربائيٍة  طاقٍة  إلى  تحتاُج  األجهزِة  بعُض 

للكهرباِء.
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مراجعُة الدرِس

أّواًل -أصّنُف األجهزَة الكهربائّيَة اآلتيَة في الجدوِل:

أجهزٌة مستهلكٌة للكهرباِءأجهزٌة مولّدٌة للكهرباِء

-
-
-

-
-
-

ثانياً-أكتُب وظيفَة كلٍّ ِمَن األجهزِة الكهربائّيِة اآلتيِة:

هاتٌف نّقاٌلفرٌن كهربائيٌّمكّيٌفجّمادٌةغّسالٌةالجهاُز

تنظيُف المالبِسوظيفُتُه

بطاريُّة هاتٍف نّقاٍلبطاريُّة سيّارٍة



179

أُنِعُم النظَر في الصوِر اآلتيِة :

                          صورة لمدينِة دمشق وهي مضائة 

التلفاُز ُينقُل الصوَر واألصواتالعّصارُة تعصُر الفواكَه المروحُة تحّرُك الهواَء 

            

أهمّيُة الكهرباِء والوقايُة منها الدرُس الثاني

أتعلُّم:
المصانِع.                                                                                           تُديُر اآلالِت في  المنازَل والشوارَع.     2ـ  تُضيُء  1ـ  الكهرباُء: 

3ـ تُشّغُل األجهزَة  الكهربائيةَ.
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سؤال: أذكُر أحَد استخداماِت الكهرباِء في بيتي.                                      

 أخطاُر الكهرباِء:
 

  

                
                                                               

                                                                             

تحذيٌر:
عندما أرى اإلشارَة أحذُر االقتراَب ألنّه خطٌر .

ال أعبُث بمآخذ األجهزِة الكهربائيّة.

توصيالِت                                                                   عـــّدة  أتجنّــُب وضــَع   
على المأخِذ الكهربائيِّ نفِسِه    

ال أعبـــُث بأســــالِك 
التوصــيِل الكهـــربائيِّة
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مراجعُة الدرِس

أّواًل-أمأُل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة:
تُستخدُم  الكهرباُء في:   1- ........ المنازِل والشوارِع.

                              2-  تُديُر اآلالِت في ........ 
                              3-  تُشّغُل........ الكهربائيَّة.

ثانياً- أضُع إشارَة )  √( للسلوِك الصحيِح، وإشارَة )×( للسلوِك الغلِط إلى جانِب 

العباراِت اآلتيِة :

)      (  . 1- أجّفُف يدّي قبَل فتِح أو غْلِق قاطعِة المصباِح الكهربائيِّ

2- أضُع توصيالٍت كثيرًة على مأخٍذ واحٍد للتيّاِر.             )      (

3- أُصلُح األجهزَة الكهربائيَّة في أثناِء عملِها.                  )      (

4- ال أقترُب ِمْن سلِك الكهرباِء المتدلّي في الطريِق.          )      (

5- أبتعُد َعِن األماكِن التي أشاهُد فيها تحذيراً.                  )      ( 
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الفصُل
المغناطيسيُّةالثاني
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وقَع مسماٌر في وعاٍء زجاجٍي مملوٍء بالماِء، كيَف ُيمكن إخراُجه ِمْن
 دوِن سكِب الماِء؟ 

أُنِعُم النظَر في أشكاِل المغناطيِس اآلتيِة :

- ما خاصّيُة المغناطيِس؟ 
- كْم قطَباً للمغناطيِس؟

قطبا المغناطيِس الدرُس األّوُل

مغناطيُس دائريٌّمغناطيُس مستقيٌممغناطيُس نضويٌّ

القطُب الشماليُّالقطُب الجنوبيُّ
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المغناطيُس في حياِتنا:

- قّرْب مغناطيسيِن ِمْن بعِضهما كما في 
الشكِل، ماذا تجُد؟ 

   
- أدْر أحَد المغناطيسيِن ، ماذا تجُد؟  

أتعلُّم:
المغناطيُس يجذُب األجساَم الحديديَّة.

.S ٌّوقطٌب جنوبي ، N ٌّللمغناطيِس قطباِن: قطٌب شمالي

أستنتُج :
القطباِن المتماثالِن يتنافراِن والقطباِن المختلفاِن يتجاذباِن.



185

سؤال: هل يمكُن فصُل قطبِي 
المغناطيِس عن بعِضهما ؟  

مراجعُة الدرِس

أّواًل -أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة :
1- المغناطيُس جسٌم يجذُب إليِه األجساَم ......... .

2- لكلِّ مغناطيَس قطباِن : قطٌب ........ وقطٌب ...... .
3- القطباِن المتماثالِن ........... والقطباِن المختلفاِن .......... .

4- ال يمكُن ....... قطبي المغناطيِس عن بعِضهما .
5- أداٌة تُستخدُم في تحديِد االتّجاِه هَي : ..........  . 

ثانياً -أحيُط بخطٍّ اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ مما يأتي : 

1- يجذُب المغناطيُس معدَن : أ( النحاِس  ب( األلمنيوِم   جـ( الحديِد  د( الذهِب.

وجنوبيٌّ                        شماليٌّ  ب(   وشرقيٌّ             شماليٌّ  أ(  المغناطيِس :  قطبا   -2   
جـ(   شرقيٌّ وجنوبيٌّ             د(  شرقيٌّ وغربيٌّ

 إضاءٌة:
استفاَد اإلنساُن ِمَن المغناطيِس في صناعِة أداٍة لتحديِد 

االتّجاه تُسّمى: البوصلَة.



186

                                 

هْل تساءْلَت يوماً كيَف َتصنُع مغناطيَس؟

- آخُذ مسماراً ِمَن الحـــديِد، وأَدلـــُكُه 

بمغناطيَس باتّجاٍه واحٍد، ثُمَّ أُقّرُب منه 
دبابيَس، ماذا أالحُظ ؟

- آخُذ مسماراً ِمَن الفوالِذ، وألّف عليه شريطاً 
نحاسيّاً معزواًل، وأصلُه إلــى طرفْي بطاريٍّة 
لفترٍة مــَِن الزمِن، ثُــمَّ أقّرُب منــُه دبابيــَس، 

ماذا أالحُظ ؟

 

المغناطيُس في حياِتنا :

جهاُز الرنيِن المغناطيسيِّجرٌس منزليٌّمحّرٌك كهربائيٌّ

طرائُق المغنطِة الدرُس الثاني

أستنتُج :
من طرائِق المغنطِة: 1ـ المغنطُة بالدلِّك.    2ـ المغنطُة بالكهرباِء.
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مراجعُة الدرِس

أّواًل-امأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة :
1- ِمْن طُرائِق المغنطِة:بـ ..........    و بـ................... .
2- حتّى يتمغنَط المسماُر أدلُكُه بمغناطيَس باتّجاٍه ......... 

3- ألُّف على مسماِر الحديِد شريطاً نحاسيَّاً ......... ، وأصلُه إلى طرفي 
........، فأحصُل على مغناطيٍس.

نشاٌط ال صفيٌّ : التعلُّم باللعِب )لعبُة الصّياِد الماهِر(:

المهاراُت العملّيُة :المالحظُة – التواصُل .
لوازُم النشاِط : ورٌق ملّوٌن – مقصٌّ – مشابُك معدنّيٌة  - خيوٌط – عصا- مغناطيُس.

الخطواُت:

1- ُصْنُع الصّنارِة : أحضُر خيطاً َيتدلّى في طرفِه 
مغناطيُس صغيُر 

وأربُط الطرَف اآلخَر بعصا.

ها  2- أرسُم عدداً ِمْن السمكاِت، وألّوُنها ُثمَّ أقصُّ
وأرقُِّمها.

3- أشبُك في كلِّ سمكٍة مشَبكاً معدنّياً . 

4-أقوُم باصطياِد السمِك أنا وصديقي بواسطِة الصّنارِة:

         وَمْن يصطاُد أكبَر عدٍد ِمَن األسماِك هو الفائُز. 
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مراجعُة الوحدِة الخامسِة

أّواًل-أكتُب كلمًة )تجاذٍب ، تنافٍر( تناسُب وضَع المغناطيسيِن في الحاالِت اآلتيِة:

أ-...............

ب-............. 

جـ-............

ثانياً-أمأُل الفراغاِت في الجدوِل اآلتي:

وظيفُتُهالجهاُز الكهربائيُّالمكاُن

طهي الطعام...............المطبُخ

..............المصابيُح الكهربائّيُةالشارُع

تخزيُن المعلومات وتباُدلُها.............المكتُب

ثالثاً-أضُع إشارَة )  √( أو إشارَة )×(الى جانِب العباراِت، وأصّوُب العبارَة الغلَط 
لتصبَح العباراِت صحيحًة:

)      ( يستخدُم البّحارُة البوصلَة في أثناِء إبحاِرهم .- 1

)      (القطباِن المختلفاِن في مغناطيسيِن يتنافراِن .- 2

)      ( األجهزُة المستهلَِكُة للكهرباِء : أجهزٌة تُنتُج الطاقَة الكهربائيَّة.- 3

)      ( تُستخدُم المكواُة في كيِّ المالبِس .- 4
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ُد السلوَك  )آمٌن( أْم )غيُر آمِن( فيما يأتي : رابعاً-أحدُّ

............................

خامساً- ما الخطُر في زواِل الِغالِف البالستيكيِّ َعْن سلِك التوصيِل ِعنَد استخداِمِه 
كما في الشكِل :  

نشاٌط ال صفيٌّ )أكتشُف بنفسي (: صنُع بوصلٍة

أحتاُج : حوَض ماٍء – قطعَة خشٍب صغيرًة – مغناطيَس مستقيماً خفيفاً.

أعمُل : 1- أحّدُد االّتجاهاِت األربعِة في الغرفِة .

2- أُُلقي على سطِح الماِء قطعَة الخشِب و فوَقها المغناطيُس . 

3- أنتظُر حّتى تتوّقَف قطعُة الخشِب َعِن الحركِة .

4- في أيُّ ِمَن االّتجاهاِت األربعِة َيستقرُّ المغناطيُس ؟

يستقرُّ باّتجاِه .............
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