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تمهيد
يتصــف �ل�إ صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة� ،لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشـاأة،
�ل�أمــر �لــذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية
و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة ،و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون ،مــن خــلال
عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات ،يتفاعــل �لمو�طــن معهــا ،ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا ،ويســهم فــي صياغــة
برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�آمــال ،ويلامــس �ل�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.
ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي ،بوصفهــا علمـاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن
خطــة متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة
بــكل �قتــد�ر ،و�ل�إ عــد�د لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة ،دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة
و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء ،و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة،
وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي �لمعرفــة ،وصــول� ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا ،وباســتحضار
و� ٍع لعديــد �لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد ،وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريّــة �لمتوخّ ــاة ،جــاء تطويــر
�لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،و�لعلــم ،و�لثقافــة،
و�لتكنولوجيــا ،وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم
بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات ،فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق
�لمطلــوب معرفي ـاً وتربوي ـاً وفكري ـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذ� �لتطويــر ،بمــا يعـ ّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــر ّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس
لتــو�زن �إبد�عــي خـ ّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيـاً ،وفكريـاً ،ووطنيـاً ،وفــي هــذ� �ل�إ طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد
�إليهــا ،وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني ،بال�إ ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل� أ ّول؛
لتو ّجــه �لجهــد ،وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات.
ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد ،يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة،
و�لتدقيــق ،و�ل�إ شــر�ف ،و�لتصميــم ،وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر،
ونحــن و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.
وزارة التربية والتعليم العالي
مركز المناهج الفلسطينية
تشرين الثّاني 2016 /

مقدمة
ينــدرج �هتمــام وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم �لعالــي �لفلســطين ّية بتطويــر مناهــج �لتعليــم؛ وتحديثهــا فــي �إطــار �لخطــة �لعامــة
�لص ُعــد كافــة ،باســتلهام و�ضــح للتطـ ّور �لعلمــي و�لتكنولوجــي
للــوز�رة؛ وســعيها �لحثيــث لمو�كبـ ِة �لتطــور�ت �لعالميــة علــى ُ
�لمتســارع ،وبمــا ينســجم وتطلعاتنــا للطالــب �لــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا ،وباحثــا ،ومجربّــا ،ومستكشــفا ،ومتاأمــلا.
فــي هــذ� �ل�إ طــار؛ ياأتــي كتــاب �لعلــوم و�لحيــاة للصــف �ل ّر�بــع �ل�أساســي فــي �إطــار مشــروع تطويــر مناهــج �لعلــوم و�لحيــاة
�لهــادف �إلــى �إحــد�ث تطويــر نوعـ ٍـي فــي تعليــم �لعلــوم و�لحيــاة ،وتعلّــم كل مــا يرتبــط بهــا مــن محــاور و�كتســاب مــا تتطلبــه
مــن مهــار�ت ،وبمــا يوفّــر �لضمانــات �لكفيلــة بـاأن يكــون للطالــب �لــدور �لرئيــس �لمحــور ُي فــي عمليــة �لتعلــم و�لتعليــم .
�أمــا عــن �لكتــاب �لــذي بيــن �أيدينــا ،فقــد توز ّعــت مادتــه علــى فصليــن در�ســيين ،وهــو يشــتمل علــى ســت وحــد�ت،
حــوى �لجــزء �ل� أ ّول منهمــا ثــلاث وحــد�ت ؛ حملــت �ل�أولــى عنــو�ن «�أجهــزة جســم �ل�إ نســان» ،فــي حيــن حملــت �لوحدة
�لثّانيــة عنــو�ن «�لكهربــاء و�لمغناطيســية»� ،أمــا �لوحــدة �لثّالثــة فقــد حملــت عنــو�ن «تصنيــف �لكائنــات �لح ّية»،وحــوى
�لجــزء �لثّانــي ثــلاث وحــد�ت حملــت �ل ّر�بعــة عنــو�ن «�لحالــة �لجويّــة و�لمجموعــة �لشّ مسـ ّية» فــي حيــن حملــت �لوحــدة
و�لصــوت» ،وحرصنــا
�لسادســة فقــد حملــت عنــو�ن َ
«�لضــوء َ
�لخامســة عنــو�ن «�لتّن ـ ّوع �لحيــوي و�لبيئــة» �أمــا �لوحــدة ّ
علــى عــرض �لمحتــوى باأســلوب ســلسٍ ،وبتنظيـ ٍم تربـ ٍوي فاعــل؛ يعكــس توجهــات �لمنهــج وفلســفت ُه ،ويتمثــل فــي دورة
�لتعلــم .
�شــتمل �لمحتــوى علــى �أنشــط ٍة متنوع ـ ِة �لمســتوى َتـ ـ َت ِس ُم باإمكانيــة تنفيــذ �لطّلبــة لهــاِ ،
مر�ع َي ـ ًة فــي �لوقــت نفس ـ ِه مبــد�أ
ـس طبيعــة �لوحــدة �أو
�لفــروق �لفرديــة بينهــم ،مــع �ل�هتمــام بتضميــن �لمحتــوى صــور� ورســومات �إيضاح ّيــة مع ّبــرة تعكـ ُ
�ل ـدّرس ،مــع تاأكيــد �لكتــاب فــي وحد�ت ـ ِه ودروس ـ ِه �لمختلف ـ ِة علــى مبــد�أ �لتقويــم �لتكوينـ ّـي ،و�لتقويــم �لو�قعـ ّـي .
وتســتلهم فلســف ُة �لكتــاب �أهم ّيــة �كتســاب �لطالــب منهجيــة علميــة فــي �لتفكيــر و�لعمــل ،وتنميــة مهار�تــه �لعقليــة
�لصــور ،و�لكتابــة و�لقــر�ءة �لعلم ّيــة ،و�ل ّرســم ،وعمـ ُل �لنّمــاذج و�لتّجــارب ،عــلاوة علــى �هتمامهــا
و�لعمليــة ،ومنهــا :قــر�ءة ّ
بربــط �لمعرفــة بو�قــع حيــاة �لطّالــب مــن جهــة ،وبال ّرياضيــات و�لفــن و�لموســيقى و�لدّر�مــا و�ل ّرياضــة و�لمهــار�ت �لحيات ّيــة
مــن جهــة �أخــرى ،لجعــل �لتّكامــل حقيقــة و�قعــة ،وهدفــا قابــلا للتّح ّقــق.
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الوحدة ال ّرابعة

والمجموعة َ
الش ِ
مس ّية
الحال ِة َ
الج ّوي ِة َ

ف الحال َة الج ّوي َة.
• اأ َت أا ّم ُل الصّ ور َة ،واأ ِص ُ

٢

أاهداف الوحدة:
ُيتوقَع بعد دراستك لهذه الوحدة أا ْن تكون قاد ًرا على أان:

ف �إلى بعض عناصر ( مظاهر) �لحال ِة �لجويّ ِة.
َت َتع ّر َ
تُب ّي َن �أشكا َل �ل ُه ِ
طول.

تستخدم بعض �ل� أ ِ
س َعناص ِر �لحال ِة �لج ّوي ِة.
دو�ت في قيا ِ
قصود بال َمفاهيم �لعلم ّية �ل�آتيةُ :جرم سماوي ،كوكب،
ّ
توضح �ل َم ُ
نجم ،يوم ،شهر ،سنة.
س.
تُرت َّب
كو�كب �لمجموع ِة �لشّ مس ّي ِة بالنسب ِة �إلى موقعها من �لشّ م ِ
َ
ض و�لقمرِ.
بحركَتي كُل من �ل�أر ِ
تُف ّسر بعض ظو�هر ُمتعلّق ِة َ
تُق ّدر جهود �لعلماء في علم �لفلك.

٣

الجو َية
الحا َلة َ
الدّرس ال�أ ّولَ :م َظا ِه ُر َ
الجو ّي ُة ( ال َطقس )
نشاط  :1الحال ُة َ
�أ َقر�أ �لنّشر َة �لجويّ َة �ل�آتي َة:
ِ
لسقوط �ل�أمطا ِر
ماء ُمل ّبد ًة بالغيوم ،و�لفرص ُة ُمه َياأ ٌة
“سيكو ُن َ
�لج ُو ليو ِم غ ٍد بارد�ً َ
و�لس ُ
ِ
ض �لمناطق ،ويطر�أ
رياح شمال ّي ٌة غرب ّي ٌة
�نخفاض على
على بع ِ
هب ٌ
درجات �لحر�رة ،و َت ُ
ٌ
�لبحر شدي َد �رتفا ِع �لموج”.
عالي ُة �لسرع ِة ،ويكو ُن ُ
عناصر �لحال ِة �لجويّ ِة �لو�رد ِة في �لنّشرة �لجويّ ِة �أعلاه.
كتب
َ
� .١أ ُ
�أ.____________.

ب.____________.

جـ .____________.د.____________.
س �ل ُمجاورة:
� .٢أ َتاأ ّم ُل خريط َة �لطق ِ
تناقش وزملائي في �لحال ِة �لجويّ ِة لل ُم ِ
دن
� .٣أ ُ
�لفلسطين ّية �لو�رد ِة في �لخريط ِة.
� .٤أختا ُر مدين ًة ،و�أع ّب ُر عن �لحال ِة �لجويّ ِة فيها.
_________________________________
_________________________________
س عناص ِر �لحال ِة �لجويّ ِة لمنطق ٍة
ُ .٥يس َمى ُمع َد ُل قيا ِ
ُمعينة خلا َل فتر ٍة زمن ّي ٍة قصير ٍة بـ ___________.
٤

ِ
عناص ُر الحال ِة الجو ّي ِة
نشاط :2

� .١أشاه ُد و�أستم ُع �إلى حال ِة �لجو ليو ِم َغ ٍد من قناة تلفا ِز فلسطين،
ِ
�لصغرى في �لجدول �ل�آتي:
ثُ َم �أس ّج ُل
درجات �لحر�ر ِة �ل ُعظ َمى ودرجات �لحر�رة ُ
�لمدينة �لقدس نابلس حيفا غ ّزة �أريحا و�ل�أغو�ر
�لعنصر
�لصغرى
ُ

�لعظمى

�لصغرى
ُ

�لعظمى

�لصغرى
ُ

�لعظمى

�لصغرى
ُ

�لعظمى

�لصغرى
ُ

�لعظمى

درجة �لحر�رة
س
ْ

تناقش مع زملائي في حال ِة �لجو �لمتوق ّعة .
� .٢أ ُ
صباح �ليو ِم في منطقتي من حيث:
ف حال َة �لجو
ِ
�.٣أ ِص ُ
�لغيوم� ._____________:ل�أمطار� ._____________:ل ّرياح._____________:
�.٤أتناقش وزملائي في َم توصلنا �إليه.
�لصغرى
لماذ� يختلف قياس درج ِة �لحر�رة �ل ُعظمى ،عن قياس درجة �لحر�رة ُ
�لو�رد ذكرهما في �لنّشرة �لجويّة؟
بال ّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشّ بكة �لعنكبوت ّية �أبحث عن مو�صفات
صندوق �ل�أرصاد �لجويّة.

٥

نشاط  :٣ميزانُ الحرار ِة
�لزئبقي،
حولي� ،أو ميز� َن �لحر�ر ِة
ّ
�أ ْح ِض ُر وزملائي ميز� َن �لحر�ر ِة �ل ُك ّ
تفحصه.
و�أ ّ
�لصف،
س درج ِة حر�ر ِة ُغ ْر َف ِة
� .١أستخد ُم ميز� َن �لحر�ر ِة في قيا ِ
ّ
و�أس ّجلها __________.
قر�ءتي بقر�ء ِة زملائي .ماذ� �أ ِ
ل�ح ُظ؟
� .٢أقار ُن َ
_______________________________________________.
كتب بِلُ َغتي تعريفاً لدرج ِة �لحر�ر ِة:
� .٣أ ُ
_______________________________________________.

نشاط َ :٤حرار ُة الج ِو
ض ُم ِ
ِ
فلسطين
دن
يب ّين �لجدو ُل �ل�آتي ُمع ّد َل
�لصغرى و�ل ُعظمى في بع ِ
درجات �لحر�ر ِة ُ
َ
خلال �أشه ٍر من �لسنة.
�لمدينة �لقدس

�لشهر
كانون �لثّاني
نيسان
تموز
تشرين �أ ّول

()١٢-٦س
ْ
()٢٢-١٣س
ْ
()٢٤-١٩س
ْ
()٢٥-١٧س
ْ

صفد

�أريحا

()٩-٤س
ْ
()٢٩-١١س
ْ
()٣٠-١٩س
ْ
()٢٤-١٥س
ْ

()١٩-٧س
ْ
()٢٩-١٤س
ْ
()٣٨-٢٢س
ْ
()٣٢-١٨س
ْ

جيب عن �ل�أسئل ِة �ل�آتية:
س وزميلي �لجدو َل �ل ّساب َق ج ّيد�ً ،و�أ ُ
�أد ُر ُ
�لصغرى و�ل ُعظمى لمدين ِة َصفَد في شهر تموز؟
 .١ما
ُ
درجات �لحر�رة ُ
٦

_________س.
________س .درجة �لحر�رة �لعظمى:
�لصغرى:
درجة �لحر�رة ُ
ْ
ْ

� .٢أ ّي �ل ُم ِ
دن �أعلى درجة حر�رة؟___________.لماذ�؟__________________.
� .٣أ ّي �ل ُمدن �أخفض درجة حر�رة؟__________.لماذ�؟__________________.
� .٤أ ّي �ل ُم ِ
تنصح بزيارتها في شهر كانون �لثّاني؟______________________.
دن
ُ
لماذ�؟_________________________________.
فلسطين َتتم ّي ُز بـ ___________ درجات حر�رة �لج ّو في ُمدنها.
ستنتج �أ َن
�أ ُ
َ

نشاط  :5علمي ُيرف ِر ُف
�لصورت ْين �ل�آتيتين و�أجيب:
�أ َتاأ ّم ُل ّ

�لصورتين �أعلاه ،و�أكتبها.
ف حرك َة �لهو� ِء في ّ
� .١أ ِص ُ
�ل� أ ّولى� .____________________ :لثّانية.______________________ :
ف حرك َة �لهو� ِء �ل�آن في منطقتي.
� .٢أ ِص ُ
_______________________________________________________ .
� .٣أس ّمي حركة �لهو�ء �لقريبة من سطح �ل�أرض بـ _______________________.

٧

ياح
نشاط  :6اتّجا ُه ال ّر ِ

� .١أ ْح ِض ُر ّ
ياح ،و�أع ّرض ُه لهو� ِء �لمروحة.
مؤش َر �ل ّر ِ
ماذ� �أ ُ
ل�حظ؟________________________.
يشير �تّجا ُه �لسه ِم؟___________.
� .٢إلى ماذ� ُ
�لصف �إلى ساح ِة �لمدرس ِة ،و�أستخد ُم
خرج وطلبة
� .٣أ ُ
ّ
ّ
ياح.
ياح لتحدي ِد �تّجا ِه ُهبوب �ل ّر ِ
مؤش َر �ل ّر ِ
حرف �ل�آتي ُة ()N, S, E, W
 .٤على ماذ� َتد ُل �ل� أ ُ
�لموجودة على مؤشر �ل ّرياح؟
___________ N ___________ S
___________ E __________ W
تناقش ومجموعتي في ُط ٍ
ياح.
رق �أخرى لمعرفة �تّجا ِه �ل ّر ِ
مناقشة �أ ُ
مشروع

�أتعاو ُن وزملائي في صناعة ُم ّ
ياح،
ؤش ِر �ل ّر ِ
ياح.
و�أستخدمه في تحدي ِد �تّجا ِه �ل ّر ِ

ه ّيا نشاه ُد فيلم “صناعة ُمؤشّ ر �ل ّرياح” في �لقرص �لمرفق.

قاس بوساط ِة
هل َتعلم� :أ َن ُسرع َة �ل ّر ِ
ياح تُ ُ
“جهاز �ل�أنيموميتر”.
٨

نشاط  :٧الغيوم
ماء.
ه ّيا بنا ن ُ
َخر ُج �إلى ساح ِة �لمدرس ِة ،ونَتاأ ّم ُل �ل ّس َ

رس ُم ما �أشاهده من غيو ٍم.
� .١أ ُ

كتب وصفاً لك ّل صور ٍة:
� .٢أتاأ ّم ُل ّ
�لصورتين �ل�آتيتين و�أ ُ

___________________________ ___________________________
كيف َتتش ًك ُل �ل ُغيو ُم في �ل ّسما ِء؟
َ .٣
_____________________________________________________.

نشاط  :8الهُ طولُ و أاشكال ُه
كتب �أشكا َل �ل ُه ِ
طول �أسف َل ك ّل صور ٍة:
�أتاأ ّم ُل ّ
�لصو َر �ل�آتي َة ،و�أ ُ

__________________

__________________

__________________

٩

كتب بِلُ َغتي تعريفاً لل ُه ِ
طول:
�أ ُ
__________________________________________________.

المط ِر
ياس َ
نشاط ِ :9م ْق ُ
مقياس �ل َمط ِر في �لشّ كلِ �ل ُمجاورِ.
�أتاأ ّم ُل
َ
ياس �ل َمطرِ؟ ________________.
في َم ُيستخ َد ُم ِم ْق ُ

مشروع

ٍ
ٍ
مكشوف في ساح ِة �لمدرسة
مكان
�أًصن ُع مقياساً للمطـر ،و�أضعه في
لقياس كم ّي ِة �لمطرِ.

قاس بوحد ِة �لمليمتر
هل َتعلم �أنَ.١ :كم ّي ُة �ل�أمطا ِر تُ ُ
ُ .٢مع ّد ُل �ل�أمطار في فلسطين  ٧٠٠-٦٥٠مليمتر سنوياً.
بال ّرجوع �إلى �لموقع �ل�لكتروني لد�ئرة �ل�أرصاد �لجويّة �لفلسطين ّية:
� www.pmd.psأرت ُّب �ل ُمدن �لفلسطين َي ِة �ل�آتية� :لقدس� ،لنقب� ،أريحا،
يافا� ،لخليل ،تنازل ًيا من حيث كم ّية �ل�أمطا ِر لعام ٢٠١٥
١٠

ياح وال�أ ْمطارِ
نشاط  :10اأث ُر ال ّر ِ
كتب تعليقاً ُم ِ
ناسباً �أسف َل ك ّل صور ٍة:
�أ َتاأ َم ُل ّ
�لصو َر �ل�آتي َة ،و�أ ُ

__________________

__________________

__________________ __________________ __________________
بال ّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشّ بكة �لعنكبوت ّية �أبحث عن فو�ئ َد ومضا َر
ياح وللاأمطارِ.
�أخرى لل ّر ِ
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “�ل�أضر�ر �لنّاتجة عن �ل�أمطار” في �لقرص �لمرفق.
١١

الدّرس الثّاني :المجموع ُة ّ
الشمس ّي ُة
نشاط ِ :1س ْح ُر اللي ِل

ماء عندما تكو ُن صافي ًة لعدّة ٍ
ليال ُمتتالي ٍة.
�أتاأ ّم ُل �ل ّس َ

�أرس ُم ما �أشاهد ُه.

عرض رسوماتي ،و�أناقشها مع زملائي.
�أ ُ
١٢

السما ُء إابدا ٌع َ
نشاط ّ :2
وصفاءٌ
توضح �لفضاء �لخارجي �لذي تتو�جد فيه
�لصورة �ل�آتية ،و�لتي ّ
�أ َتاأ ّمل ّ
نعيش عليها ،و�أجيب:
�لكرة �ل�أرض ّية �لتي ُ

�لصورة؟____________________________________.
 .١ماذ� �أرى في ّ
� .٢أين �أرى هذه �ل�أجسام؟______________.
 .٣هل جمي ُع �ل�أجسا ِم �لتي �أر�ها في �ل ّسما ِء متشابهة؟ _______________.
وض ُح �إجابتي._______________________________________ .
�أ ّ
� .٤أط ِل ُق َعلى �ل�أجسا َم �لتي �أشاهدها في �ل ّسما ِء __________________.
� .٥أعطي �أمثل ًة على �أجر� ٍم سماويّ ٍة �أعرفها ________________________.
١٣

الكواكب والنّجو ُم
نشاط :٣
ُ
كتب �س َم ك َل ُجر ٍم سماوي �أسفله.
� .١أتاأ ّم ُل ّ
�لصورتين �ل�آتيتين ،و�أ ُ

___________________________ ___________________________
�لسابق ِة ،ثم �أكم ُل �لجدو َل �ل�آتي:
تناقش وزملائي في �لمجموعة حو َل ّ
�لصو ِر ّ
� .٢أ ُ
مس
رض
وج ُه �لمقارنة
أ� ُ
�ل� أ ُ
�لشّ ُ
ركيب
�لتّ ُ
�ل�إ ضاءة

صخو ٌر ،و�أترب ٌة

كُ ْتل ٌة غازيّ ٌة ُملت ِه َب ٌة

تو�جد �لكائنات �لح ّية
س
� .٣لــكــوكــب ُجـــرم ســمــاو ٌي ُمــعــ ِتم ل� ُيشـــ ُع ضـــوء�ً ويعــكــس
ضــوء �لشّ ــمــ ِ
َ
مثل __________________________.
� .٤لنّجم ُجر ٌم سماو ٌي َيتك ّو ُن من كُ ْت َل ٍة غازيّ ٍة ُملتهب ٍة ،و ُيش ُع ضوء�ً وحر�ر ًة باســتــمـر�ر
مثل __________________________.
ض حو�لي  ١٥٠مليون كم.
مس من �لنجوم ُمتوسطة �لحجم و َتب ُع ُد عن �ل�أر ِ
هل تعلم �أنَ� :لشّ َ

�لقطبي و�أهم ّيته.
بال ّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشّ بكة �لعنكبوت ّية �أبحث عن �لنج ُم
ّ
١٤

مشروع

ُعلماؤنا منار ٌة للعلم� :أج َم ُع ُصور�ً ل�أشه ِر علما ِء �لف ِ
كتب
َلك �لمسلمين ،و أ� ُ
عن �أه ّم �إنجاز�تهم ،و�أرفقها في مجلّتي �لعلم ّي ِة.

ه ّيا نشاه ُد معا فيلم “مقارنة بين �أحجام �لكو�كب و�لشّ مس” في �لقرص �لمرفق.

نشاط  :٤المجموع ُة ّ
الشمس ّي ُة

�لصور ِة �ل�آتي ِة ،و�أجيب:
صف ما �أشاهد ُه في ّ
�أ ُ

�لكو�كب بالتّ ِ
ِ
رتيب ُمبتدء�ً من �لكوكب �ل�أقرب للشّ مس:
سماء
� .١أ ُ
كتب �أ َ
____________ ____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________ ____________
١٥

ترتيب �ل�أرض بالنسب ِة للشّ مسِ؟______________________.
 .٢ما ُ
كتب بِلُ َغتي َتعريفاً للمجموع ِة �لشّ مس ّي ِة:
� .٣أ ُ
___________________________________________________
___________________________________________________.
بال ّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشّ بكة �لعنكبوت ّية �أبحث عن سبب
حذف كوكب بلوتو من كو�كب �لمجموعة �لشّ مس ّية.
ه ّيا نستم ُع معاً �إلى �أغني ِة “�ل ّنظا ُم �لشّ مسي” في �لقرص �لمرفق.

نشاط  :5اأحاكي َك َواكبي

� .١أ ِ
ونتفحص ُه.
حض ُر وزملائي في �لمجموعة ُمج ّس َم �لمجموع ِة �لشّ مس ّي ِة،
ّ
� .٢أقو ُم بتشغي ِل �لنّموذج ،و�أ ِ
�لكو�كب حو َل �لشّ مسِ.
ل�حظ حرك َة
َ

�أتعاو ُن وزملائي في �لمجموعة لقر�ء ِة �لحو� ِر �ل�آتي ،ث ّم نقوم بتمثيله.
ٍ
كوكب
مس من ك ّل
�جتمعت "�لمجموع ُة �لشّ مس ّي ُة،
ْ
ْ
فطلبت �لشّ ُ
وصف نفسه".
َ
١٦

ُع َطارِد
ِ
َ
ُ
أ
أ
ِ
ِ
عالية.
سطحي
�رة
ر
ح
ة
ودرج
ِ،
س
م
لى
�
ب
ك
�
و
ك
�ل
ب
قر
�
َا
ن
�
�لشَ
إ
َ
َ
َ ُ َ
َ
َ
�لص َباح.
َب ب َنج ِم �ل َم َساء� ،أو نجم َ
�أنَا �أل َم ُع في َ
�لس َما ِءَ ،فاألَق ُ

هرة
�ل ُز َ

�ل�أرض
�لح َياة ،لوجود �لجاذب ّية �ل�أرض ّية و ُبعدي �لمناسب عن �لشّ مس.
َو�أنَا كَوك َُب َ
�لمريخ

�أنَا �ل َكوك َُب �ل�أح َمر.
�ل ُمشتري

كب ُر �ل َكو� ِكب.
َو�أنا �أ َ

بحلقَاتي �لز�هية.
�أنَا �أ َجم ُل �ل َك َو�كب َ
�أور�نوس

ُز َحل

خض ّر.
َو�أنا �أتم َي ُز بلوني �ل�أزر ُق �ل ُم َ

�لضخ َم ِة َولَوني �أز َرقٌ.
َو�أنا ِم َن �ل َكو� ِك ِب َ

نِب ُتون

ص َواأل ِون
نشاط  :6أاقُ ُ
�لكو�كب و�ل�أجسا َم
غيرَ ،ساأنتق ُل �إلى �ل ّرسم في �لصفحة  ،١٠٥و�ألَ ّو ُن
�أنا �لفنّا ُن ّ
�لص ُ
َ
باأ ٍ
�لخارجي.
لو�ن مناسبة ،ثُ َم �أقُ ّصها و�ألْصقها ل ُتشكّ َل لوح ًة فن ّي ًة للفضاء
ّ
١٧

ض َوال َق َمر
الدّرس الثّالثَ :ح َر َك ُة ال�أر ِ
نشاط  :1الّلي ُل
�لصور َة �ل�آتية ،و�أجيب:
�أتاأ ّم ُل ّ

�لصورة؟
 .١بر�أيك ،في �أ ّي وقت �أ ْ
خذت هذه ّ
________________________________________________________.
 .٢لماذ� َيح ُل �لظلا ُم لَ ْيلاً؟
________________________________________________________.
١٨

نشاط  :2اللي ُل والنّها ُر

جس َم �ل ُكر ِة �ل�أرض ّي ِة ،و�أقو ُم بتدويره كما في
�أ ْح ِض ُر ُم َ

محور �ل�أرض

�لشّ كل �لمجاور.
� .١أ ِ
رض.
ل�ح ُظ َ
كيف َتدور �ل� أ ُ
ف �تّجا َه حرك ِة �ل�أرضِ.
� .٢أ ِص ُ
� .٣أ َس ّمي َ
رض
�لخط �لوهمي �لذي تدو ُر �ل� أ ُ
حوله بـ ____________________.
ه ّيا ن ِ
مس في �للَ ْي ِل؟
َستكش ُ
ف معاً :لماذ� ل� نَرى �لشَ َ
�أ ِ
ِ
بالخطو�ت �ل�آتي ِة:
حض ُر ِم ْصباحاً يدويّاً ،و�أقو ُم
ف على ُبع ِد ُخ ٍ
طو�ت بمو�جه ِة زميلي.
� .١أ ِق ُ
س بتوجيه َضو ِء �لمصباح
� .٢أمثّ ُل دو َر �لشّ م ِ
�ليدو ّي ن َْح َو زميلي كما في �لشّ كل �أدناه.
ض باأ ْن
طلب من زميلي تمثي َل دو ِر �ل�أر ِ
� .٣أ ُ
�لضوء.
َيدو َر حو َل نفسه ببط ٍء �أما َم َ
ضوء �لمصباح
 .٤هل تتوقّع �أ ْن يرى زميلك َ
د�ئماً �أثناء دور�نه؟ �أج ّر ُب ذلك.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “كيف يحدث �لليل و�لنّهار” في �لقرص �لمرفق.
١٩

� .٥أ ْح ِض ُر ِمصباحاً يدويّاً ،و�أوجهه نحو ُمج ّس ِم �ل ُكر ِة �ل�أرض ّي ِة.

�أ .ماذ� تُمثّ ُل ِ
للضو ِء؟ _______________________________.
�لجه ُة �ل ُمقابل ُة ّ
�لضو ِء؟ _____________________________.
ب .ماذ� تُمثّ ُل �لجه ُة �لبعيد ُة عن َ
مس ليلًا ،لماذ�؟ __________________________________.
جـ .ل� نَرى �لشّ َ
ينتج عن َد ِ
ض حو َل نفسها دور ًة كامل ًة ___________ و __________
ور�ن �ل�أر ِ
دُ .
و َيستغ ِر ُق ذلك  ٢٤ساع ًة ،و ُيس ّمى بالـيوم .

نشاط  :٣ال ُفصولُ ال�أربع ُة

ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “كيف تحدث �لفصول �ل�أربعة” في �لقرص �لمرفق.
٢٠

ف حرك َة �ل�أرضِ.
� .١أ َتاأ َم ُل ّ
�لصور َة �ل ّسابقة ،و�أ ِص ُ
س بـ _____________.
ثناء دور�نها حو َل �لشّ م ِ
رض �أ َ
 .٢نُس ّمي �لمسا َر �لذي َت َت ِب ُع ُه �ل� أ ُ
نتج عن ِ
س ___________ ،ويستغر ُق ذلك
دور�ن �ل�أر ِ
ض دور ًة كامل ًة حو َل �لشّ م ِ
َ .٣ي ُ
 ٣٦٥يوماً وربع �ليوم ،وتس ّمى سنة.
مناقشة

س بشكلٍ �أبطاأ� ،أناقش �أثر ذلك على
رض تتحر ُك حو َل �لشّ م ِ
�أتخ ّيل �أن �ل� أ َ
حياتنا �ليوم َية.

نشاط  :٤القم ُر

جيب:
�أ َتاأ ّم ُل ّ
�لصور َة �ل�آتي َة ،ث ّم �أ ُ

�لصور ِة �أعلاه بـ _____________.
�لجر َم �لسماو ّي �لذي يبدو ُمضيئاً في ّ
� .١أس ّمي ُ
٢١

وضح ذلك؟
�لجرم �لسماو ّي من يو ٍم �إلى �آخر؟ �أ ُ
 .٢هل َي َت َغ َي ُر شَ ْك ُل هذ� ُ
_______________________________________________________.
�لجرم �لسماو ّي بِ َن ِ
وضح ذلك؟
فس ِه؟ �أ ُ
ضيء هذ� ُ
 .٣هل ُي ُ
_______________________________________________________.
رض ،ويدو ُر حولها ،لذ� ُيس ّمى _________________.
َ .٤ي ْت َب ُع ُ
�لقمر في دور�نه �ل� أ َ

نشاط  :5اأطوا ُر القم ِر
�أ َتاأ ّم ُل �أطو� َر �لقمرِ ،ثم �أ َقرؤُها:

سماء �أطو� َر �لقم ِر بالتّرتيب:
� .١أك ُت ُب �أ َ
___________ ___________ ، ___________ ، ___________ ،
___________ .___________ ، ___________ ، ___________ ،
٢٢

ف
�لقمر حو َل �ل�أر ِ
ض دور ًة كامل ًة ك ّل  ٢٩يوماً ونصف �ليوم ،و ُي َعر ُ
َ .٢يدو ُر ُ
بـ ______________.
� .٣أستفي ُد من �أطو� ِر �لقم ِر في معرفة بد�ية ___________ ،ونهايته.
� .٤أستخد ُم وزملائي �لمعجو َن (�لملتينة) ،و�أش ّك ُل منها �أطو� َر �لقمرِ.

كي الصغ ُير
ال َف َل ُ

�أر� ِق ُب ُظهو َر �لقمرِ ،و�أطو�ره لع ّد ِة ٍ
ليال ،و�أقارنها
بما تعلمته سابقاً.
ماذ� َتتوقّ ُع �أ ْن يكو َن شك ُل �لقم ِر في �ل�أسبوع
�لقادم؟
�أرسمه ،و�أتح ّقق من ذلك في حينه.

اأ َحا ِكي كَو نِي
موض ٌح في
�أتعاون ومجموعتي في تمثيل حركة �ل�أرض و�لقمر حول �لشّ مس كما هو َ
�لشّ كل �أدناه:

٢٣

أاسئل ُة الوحدة
�لصحيح ِة:
ّ
السؤالُ ال�أ ّول� :أض ُع د�ئر ًة حو َل َر ْم ِز �ل�إ جاب ِة َ

سبب تعاقب �لليلِ و�لنّها ِر على َك ْو ِ
كب �ل�أرضِ؟
 .١ما ُ
ب .دور� ُن �ل�أرض حو َل �لشّ مسِ.
س حو َل �ل�أرض.
�أ .دور� ُن �لشّ م ِ
س حو َل محورها.
ض حو َل محورها.
جـ .دور� ُن �ل�أر ِ
د .دور� ُن �لشّ م ِ
ض حو َل محورها َد ْو َر ًة كامل ًة؟
َ .٢ك ْم يستغر ُق دور� ُن �ل�أر ِ
ب ٢٤ .ساعة.
�أ ١٢ .ساعة.
د .عام.
جـ .شهر.
بب �لرئيس �لذي َي ْس َم ُح لنا برؤي ِة �لقمرِ؟
 .٣ما ّ
�لس ُ
نبعث من �ل�أرضِ.
وء �ل ُم َ
�لقمر َ
س ُ
�لض َ
�أَ .ي ْع ِك ُ
نبعث من �لشّ مسِ.
وء �ل ُم َ
�لقمر َ
س ُ
�لض َ
بَ .ي ْع ِك ُ
�لقمر ضوء�ً من ذ�ته.
جـُ .ي ْن ِت ُج ُ
كبر َح ْجماً من �ل ُنجوم.
�لقمر �أ ُ
دُ .
رض حولها م ّر ًة و�حد ًة ك ّل سن ٍة؟
� .٤أ ّي �ل�أجسا ِم �ل�آتية َتدو ُر �ل� أ ُ
يخ.
�لقمر.
ب� .ل ُمشتري.
�أ� .لشَ مس.
د� .ل َم ّر ُ
جـُ .
ِ
�لكو�كب �ل�آتية درج ُة حر�رة سطحه �أق ُل ما يمكن؟
� .٥أ ّي
جـ� .ل�أرض .د� .لم ّريخ.
ب� .لزهرة.
�أ .عطارد.
ِ
ِ
�لهلال؟
�لقمر في َط ْو ِر
� .٦أ ّي �ل ّر
سومات �ل�آتية ُيمثّ ُل َ
�أ.

٢٤

ب.

جـ.

د.

ِ
�لكو�كب َح ْجماً في �لمجموعة �لشّ مس ّي ِة؟
كبر
 .٧ما �أ ُ
رض.
جـُ .ز َحل.
ب� .ل ُمشتري.
يخ
�أ� .لم ّر ُ
د� .ل� أ ُ
� .٨أ ُي �ل�أجسا ِم �ل�آتية ُت ْص ِد ُر َض ْوء�ً من ذ�تها؟
ب� .لشّ مس.
�أ� .ل�أرض.
د� .ل ُز ْه َرة
جـ� .لقمر.
ِ
�لسبت �إلى يوم �ل�أربعاء.
ُ .٩يب ّي ُن �لجدو ُل �ل�آتي �أعلى درج ِة حر�ر ٍة ُسجلّ ْت من يوم

�ليوم

�لسبت

�ل�أحد

�ل�إ ثنين

�لثلاثاء

�ل�أربعاء

(س)
درجة �لحر�رة ْ

١٤

١٧

١٨

٢٣

٢٥

بناء على �لبيانات في �لجدول �أعلاه� ،أ ُي �لعبار�ت �ل�آتية صحيحة؟
ً
ستمر من �لسبت �إلى �ل�أربعاء.
�أ .درج ُة �لحر�ر ِة في �رتفاع ُم ٍ
ِ
كثر حر�رةً.
ب .يوما
�لسبت و�ل�أربعاء �ل� أ ُ
رجات �لحر�ر ِة في �رتفا ٍع ،ثُ ّم ُه ٍ
بوط.
جـَ .د ُ
دَ .د َرج ُة �لحر�ر ِة يو َم �لسبت �أعلى من درج ِة �لحر�رة يو َم �ل�إ ثنين.
السؤال الثّاني� :أ ْملا ُ �لفر� َغ بما ُيناسب ُه من �لمفاهيم �ل�آتية:
ّ

( �ليومِ ،م ْحور �ل�أرض ،شهر� ،لفصول �ل�أربعة ،سنة )
رض �إلى __________ كامل ٍة لتكم َل دور ًة و�حد ًة حو َل �لشّ مسِ.
.١
ُ
تحتاج �ل� أ ُ
نـتـج عــن َد ِ
س ____________ .
ور�ن �ل�أر ِ
ض حـو َل �لشّ م ِ
 .٢ي َـ ُ
ِ
ض حـو َل مـحـورهـا ____________ .
ــنـتـج عـن
دور�ن �ل�أر ِ
َ .٣ي ُ
رض حـو َل ٍ
خـط وهـمـي ُي َـسـ ّمـى ____________ .
َ .٤تــدو ُر �ل� أ ُ
ض كُ ّل ____________ .
�لقمر دور ًة كاملة حو َل �ل�أر ِ
ُ .٥يك ِم ُل ُ

٢٥

ِ
�لعبار�ت �ل�آتية:
�لعلمي �لدّ� َل على كُ ّل عبار ٍة من
كتب �ل َمفهو َم
ّ
السؤال الثّالث� :أ ُ
َ
�ل ِعبار ُة

�لمفهوم

ُج ْر ٌم َسماو ٌي ُمع ِت ٌم ل� ُيش ُع ضوء�ً ،ول� حر�رةً.
ُمع ّد ُل قياس عناصر �لحال ِة �لجويّ ِة خلال فترة زمنية قصيرة.
ك ُل ما ينز ُل من �لغيوم على شك ِل َث ْل ٍج� ،أو َب َر ٍد� ،أو َمطرٍ.
�لقياس �لذي نُح ّد ُد به مدى سخون ِة �لجس ِم� ،أو ُبرودته.
ُ
سطح �ل�أرض.
�لحرك ُة �لسطح ّي ُة للهو� ِء �أي �لقريب ِة من ِ
ُج ْر ٌم َسماو ٌي يتكون من كتل ٍة غازي ٍة ُملتهب ٍة و ُيشع َضوء�ً وحر�ر ًة باستمر�ر.
شير �ل ّرس ُم �أدناه �إلى ك ٍل من �ل�أرضِ ،و�لقمرِ ،و�لشّ مسِ.
ّ
السؤال ال ّرابعُ :ي ُ
من خلال �لشَ كل �ل ُمجاوِر� ،أح ّد ُد:
�ل�أرض ،هي �ل ّرقم___________:
�لشّ مس ،هي �ل ّرقم__________:
�لقمر ،هو �ل ّرقم____________:

٢٦

السؤال الخامس:
ّ

ِ
كو�كب �لمجموع ِة �لشّ مس ّي ِة.
شير �ل ّرس ُم �ل ُمجاو ُر �إلى �أح ِد
ُي ُ
�أ .ما �س ُم هذ� �لكوكب._____________________:
ب .ما �ل�أسباب �لتي َج َعل ْت ُه كوكباً ُملائماً للحيا ِة؟
__________________________________
__________________________________.

السادس:
السؤال ّ
ّ

درجات �لحر�ر ِة لمنطق ٍة ما خلا َل ثلاث ِة �أيّا ٍم في �أ ٍ
ِ
وقات مختلف ٍة من �ليوم.
يوضح �لجدو ُل �ل�آتي
ُ

�ليوم
�ل�إ ثنين
�لثلاثاء
�ل�أربعاء

 ٦صباحاً  ١٢ظهر�ً
س
ْ ١٥
س
ْ ٩
س
ْ ١٣

س
ْ ٢٠
س
ْ ١٣
س
ْ ١٥

مساء
ً ٧
س
ْ ١٨
س
ْ ١١
س
ْ ١٤

�لسابق ِة تكو ُن درج ُة حر�ر ِة �لج ّو �أقل ما يمكن ظهر�ً؟ ______________.
 .١في �أ ّي �ل�أيّا ِم ّ
 .٢في �أ ٍي منها تكون درجة حر�رة �لـجـ ّو �أعـلـى مـا يـمـكـن صـبـاحـاً؟ ______________.

السابع:
السؤال ّ
ّ

كتب �إحدى ِ
ِ
مس عن �لقمرِ.
نقاط
�أ ُ
�ل�ختلاف �لتي تم ّي ُز �لشّ َ

_______________________________________________________________
______________________________________________________________.

٢٧

السؤال الثّامن:
ّ

فسر ذلك؟
�أتاأ َمل ّ
�لصورة �ل�آتية و�أحدّد �لوقت نهار�ً �أم ليلا ً في فلسطين� ،أ ّ

فلسطين

_____________________________________________________________.

السؤال التّاسع:
ّ

�أك ُتب �أسماء �ل�أدو�ت �ل�آتية و�أحدّد �ستخد�مات كل منها:

�سم �ل�أد�ة

�سم �ل�أد�ة

________________.

________________.

�ل�ستخد�م

�ل�ستخد�م

________________.

________________.

�سم �ل�أد�ة
_______________________________.

�ل�ستخد�م

_______________________________.

٢٨

السؤال العاشر:
ّ

ِ
لدرجات �لحر�ر ِة إِل�حدى �ل ُمدن
ُيب ّي ُن �لجدو ُل �ل�آتي �ل ُمع ّد َل �لشهر َي
�لفلسطين ّية خلال �ل�أشهر �ل�أربعة �ل� أ ّولى من �لعام �لحالي.

�لشهر
(س)
درجة �لحر�رة ْ

كانون �لثّاني شباط

�آذ�ر

نيسان

١٣

١٥

١٩

١٢

�أستخدم �لبيانات في �لجدول �أعلاه ل�ستكمال �ل ّرسم �لبياني �ل�آتي:

�لحر�رة(س)
درجة
ْ

نيسان

�آذ�ر

شباط

كانون �لثّاني

�لشهر

٢١
١٨
١٥
١٢
٩
٦
٣
٠

٢٩

5

الوحدة الخامسة

الحيوي والبيئة
التَن ّو ُع
ُ

• اأ َت أا ّم ُل ما أاشاهد ُه في الصّ ور ِة ،و أاص َف ُه.

ِ
• ماذا يعني َ
ض؟
الكائنات الح ّي ِة على
لك تن ّو ُع
سطح ال�أر ِ
ِ
ِ
فلسطين؟
الكائنات الح ّي ِة في
سباب تن ّو ِع
َ
• ما أا ُ
٣٠

أاهداف الوحدة:
ُيتوقَع بعد دراستك لهذه الوحدة أا ْن تكون قاد ًرا على أان:

فلسطين.
توص َل �إلى مفهو ِم �لتن ّو ِع �لحيو ّي ،و�أهم ّيته في
َت ّ
َ
�لبيئي ومكوناته.
َت َ
ستنتج مفهو َم �لنّظا ِم ّ
ِ
�لعلاقات �لحيويّ َة بين �لكائنات �لح ّي ِة مع �إعطا ِء �أمثل ٍة عليها.
تكتشف
َ
تبني ِ
�لبيئي.
سلاس َل غذ�ئ ّية صحيحة م َتت ّبعاً �نتقال �لطّاق ِة في �لنّظام ّ
َ
ِ
توضح دو َر �ل�إ ِ
�لحفاظ على
نسان في حماية �لتن ّو ِع �لحيو ّي ،وفي
َ
�لبيئة في فلسطين.
ِ
�تج ٍ
للحفاظ على �لتن ّو ِع �لحيو ّي و�لبيئة.
اهات �إيجاب ّي ٍة
تُن ّمي ّ

٣١

الحيوي
الدّرس ال�أ ّول :التَن ّو ُع
ُ
نشاط  :1بيئتي فلسطين
أا ّول�ً :نباتات ُمتن ّوعة.
�لصور �ل�آتي َة:
�أ َتاأ ّم ُل وزميلي ّ

شَ قَائ ُق �ل ُنع َمان

�لخط ِم َية
َ

�لخرفيش
ُ

وس َنة فقُو َعة
َس َ

َ�لبق َلة (�لفَر َفحي َنة)

�ل�أقحو�ن

�لصور �أعلاه؟
 .١بماذ�
تختلف �لنّ ُ
باتات في ّ
ُ
______________________________________________________.
�ل�ختلاف في �لنّباتات ُيس ّمى _________________________________.
.٢
َ
٣٢

هل تعلم �أنَ :زهرة "سوسنة َفقُوعة" هي �لنّبتة �لوطن ّية �لفلسطين ّية �ل ُمعتمدَة
وتعتبر شعار�ً للكشّ افة في فلسطين.

ثاني ًا :حيوانات متنوعة.

�لصور َة �أعلاه ،و�أس ّمي �لحيو�نات فيها.
� .١أتاأ ّم ُل ّ
_______________________________________________________.
� .٢أ ِ
ل�ح ُظ �أ ّن �لحيو�نات ________________________________________.
�لحيو ّي.
تناقش وزملائي بالمقصود بالتن ّو ِع َ
� .٣أ ُ
�لحيو ّي.
كتب بِلُ َغتي �لمقصو َد بالتن ّو ِع َ
�أ ُ
______________________________________________.
فلسطين ،في �لقرص �لمرفق.
�لحيو ّي في
ه َيا نُشاهد معاً فيلماً حو َل �لتن ّوع َ
َ
٣٣

نشاط  :2نُ ْز َه ٌة في ُربو ِع بِلادي
َخ َر َج �أحم ٌد و�أصدقاؤه في نُ ْز َه ٍة �إلى َمنطق ٍة طبيع ّي ٍة خ ّلاب ٍة ،ود� َر َبينه ُم �لحو� ُر �ل�آتي:
ض �لكائنات �لح ّية.
ه ّيا يا �أصدقائي ،نَ ْل َت ِق ُط صور�ً لبع ِ

حسناً يا �أحمد ،ساألتقط ُص َور�ً ل�أزها ٍر بريّ ٍة.

ٍ
و�أنا َساألْ َت ِق ُط صور�ً
لحيو�نات بريّ ٍة.

٣٤

فساأل َت ِق ُط صور�ً لطيو ٍر بريّ ٍة.
�أما �أناَ ،

ِ
ِ
ص لها.
�لصو ِر �ل ّسابق ِة في
سماء
خص ِ
�لمكان �ل ُم ّ
�لكائنات في ّ
�أ ُ
كتب �أ َ
�أ ُ
�لصور �لتي قا َم �لطّلبة بالتقاطها ___________________.
ل�حظ �أ َن ّ
فلسطين َت َتم ّي ُز بـ__________________________.
�أ ْس َت ْن ِت ُج �أ َن �لبيئ َة في
َ
هل تعلم اأ َن:
فـلـسـطـيـن ُي َقدَر بــ  ٥١٠٠٠نــوعاً.
عـد ُد �أنـو� ِع �لكائنات �لح َيـ ِة فــي
َ
بحث عن
بال ّرجوع �إلى مكتب ِة �لمدرس ِة �أو �لشّ بك ِة �لعنكبوت ّية؛ �أ ُ
فلسطين.
�أسباب �لتن ّو ِع �لحيوي �ل ُمم ّي ِز في
َ
مشروع :ميدالي ٌة من إابداعي
ِ
� .١أجمع صور�ً
فلسطين ،ث ّم
للكائنات �لح ّية �ل ُمتن ّوع ِة في
َ
بنايلون ش ّف ٍ
ٍ
قصها ،و�ألصقها على ٍ
اف.
ورق ُمق ّوى ث ّم �أغلّفها
�أ ّ
� .٢أثبت في طرفها ِس ْلسل ًة معدن ّي ًة ل�أصن َع منها ع ّلاق ًة ُمم ّيز ًة
�أعلّقها على حقيبتي.
٣٥

الحيوي
نشاط  :٣أاهم ّي ُة التن ّو ِع
ّ
�لصو ِر �ل�آتي ِة:
�أتاأ ّم ُل وزملائي مجموع َة ّ
� .١لمجموع ُة �ل�أولى

� .٢لمجموع ُة �لثّاني ُة

� .٣لمجموع ُة �لثّالث ُة

٣٦

� .٤لمجموع ُة �ل َر�بع ُة

بالصو ِر �أعلاه.
ص �أهم ّي َة �لتن ّو ِع �لحيو ّي في حياتنا بال�ستعانة ّ
�ألخّ ُ
._____________________________________________________ .١
._____________________________________________________ .٢
._____________________________________________________ .٣
._____________________________________________________ .٤
ناقش وزميلي حول �أثر جد�ر �لفصل و�لمستعمر�ت �ل�ستيطان ّية على
�أ َت ُ
�لتّن ّوع �لحيوي في فلسطين.

٣٧

البيئي
ّرس الثّاني :النّظا ُم
الد ُ
ُ
البيئي
نشاط  :1النّظا ُم
ُ

�لصور َة �ل�آتي َة:
�أ َتاأ ّم ُل وزميلي ّ

�لصورة:
سماء �ل ُمك ّونات �لح ّي ِة في ّ
� .١أ ُ
كتب �أ َ
_____________________________________________________.
�لصورة:
سماء �لمك ّونات غير �لح ّية (�لجماد�ت) في ّ
� .٢أ ُ
كتب �أ َ
_____________________________________________________.
ٍ
 .٣هل ُ
ترتبط هذه �لمك ّونات �لح ّية ،وغير �لح ّية
وض ُح ذلك.
بعلاقات فيما بينها؟ �أ ّ
_____________________________________________________.
٣٨

نات �لح ّي ِة و�ل ُمك ّو ِ
�لعلاقات �لتي تنشاأ بي َن �ل ُمك ّو ِ
ِ
نات غير �لح ّي ِة في �لبيئة؟
�لغرض من
 .٤ما
ُ
_____________________________________________________.
 .٥ماذ� نُس ّمي �ل ُم َك ّونات �لح ّية و�ل ُم َك ّونات غير �لح ّية في ُج ْز ٍء من �لبيئة ،و�لعلاقات فيما بينها؟
____________________________________________________.
�لبيئي________________________________ :
� .٦أستن ِت ُج �أ ّن �لنّظام َ
____________________________________________________.
فلسطين.
� .٧أعطي �أمثل ًة على �أنظم ٍة بيئ ّي ٍة في
َ
____________________________________________________.
تُع ُد �ل ِبحا ُر من �ل�أنظم ِة �لبيئ ّي ِة.

مشروع

نظا ٌم بيئي
ٍ
خامات من
بيئي باستخد�م
�أشار ُك �أفر� َد مجموعتي في عملِ
ٍ
نموذج لنظا ٍم ّ
�لبيئة ،و�أضعه في ز�وي ِة �ل ُعلو ِم في غرفة �لصف.
٣٩

نشاط  :2لوحتي المل ّونة
غير ،ل ّو ْن لوحتكَ �لفن ّي َة �ل�آتي َة باألو�نكَ �ل ّز�هية �لجميلة.
�أ ُي َها �لفنّا ُن ّ
�لص ُ

عتبر �للوح ُة �أعلاه نظاماً بيئ ّياً؟ �أف ّسر ذلك.
هل تُ ُ
______________________________________________________
______________________________________________________.
٤٠

اح
نشاط ُ :٣بستانُ الت ّف ِ
يمتلكُ محمو ٌد بستاناً للت ّفاح ،شعر في �أحد �ل�أيّا ِم
بخط ٍر ُيه ّد ُد بستانه نتيجة تغ ّذي �لطّيور على جز ٍء من
ض �أرباحه �ل ّسنويّة،
محصولهِ ،م ّما تس ّب َب في �نخفا ِ
ص من �لطّيور� ،إلّ� �أنه ِ
فوجئ بظهو ِر
فعم َل على �لتخلّ ِ
ففاقت
نو ٍع من �لدّيد�ن تتغ ّذى على محصوله،
ْ
بت بها �لطّيور.
خسارته تلك �لتي تس ّب ْ
غير� ،أسا ِعد محمود�ً في ح ّل ُمشكلته من خلال ما ياأتي:
�أيّها
ُ
�لباحث ّ
�لص ُ
فاح نظاماً بيئ ّياً؟ لماذ�؟
 .١هل ُيع ُد بستا ُن �لتّ ِ
______________________________________________________.
ص عدد �لطّيو ِر علاق ٌة باأعد� ِد �لدّيد�ن؟ كيف؟
 .٢هل لتناقُ ِ
______________________________________________________.
ثير ذلك على �لمحصول؟
 .٣ما تاأ ُ
______________________________________________________.
للبستان� ،أق َترِح حلا ً ثانياً للمشكلة.
 .٤لو ك َ
ُنت صاحباً ُ
______________________________________________________.

٤١

الحيو ّي ُة
الدّرس الثّالث:
ُ
العلاقات َ
العلاقات الحيو ّي ُة
نشاط :1
ُ
�لصور �ل�آتي َة ،و�أع ّب ُر عنها:
�أ َتاأ ّم ُل وزميلي ّ

�لكائنات �لح ّي ُة �ل ّسابق ُة
 .١هل تستطي ُع
�لعيش بمفردها؟ �أ َف ّس ُر ذلك.
ُ
َ
______________________________________________.
ِ
�لكائنات �لح ّية لضمان �ستمر�ر �لحياة
ستنتج �أ ّن �لعلاقات �لتي تربط بين
� .٢أ ُ
تُ َس ّمى بـ ________________________________________ .

ه َيا نشاهد معاً فيلم “صق ٌر يصطا ُد َس َم َكة” في �لقرص �لمرفق.
٤٢

س
نشاط  :2علاق ُة ال�فترا ِ
جيب:
�أ َتاأ ّم ُل وزملائي في �لمجموعة ّ
�لصور �ل�آتي َة ،و�أ ُ

�لحي �لقــو ُي.____________ :
�لحي �لقــو ُي� .____________ :لكائ ُن ُ
�لكائ ُن ُ
�لضعيف.___________ :
�لحي َ
�لحي َ
�لضعيف� .___________ :لكائ ُن ُ
�لكائ ُن ُ

�لحي �لقــو ُي.____________ :
�لحي �لقــو ُي� .____________ :لكائ ُن ُ
�لكائ ُن ُ
�لضعيف.___________ :
�لحي َ
�لحي َ
�لضعيف� .___________ :لكائ ُن ُ
�لكائ ُن ُ
ه َيا نشاهد معاً فيلم “نبات صائد �لحشر�ت” في �لقرص �لمرفق.
٤٣

�لحي �لقو ّي بـ ______________________________.
� .١أط ِل ُق على �لـكـائـنِ
ّ
�لضعيف بـ _____________________________.
�لحي
� .٢أط ِل ُق على
َ
َ
�لكائن َ
ِ
 .٣ماذ� تُس ّمى �لعلاق ُة �لحيويّ ُة �لتي ُ
�لصو ِر �ل ّسابقة؟
تربط بين
�لكائنات �لح ّية في ّ
�لغرض منها؟ ______________________________.
____________ وما
ُ
� .٤أعطي �أمثل ًة �أخرى على هذه �لعلاقة؟
_______________________________________________________.
ستنتج �أنَ:
�أ ُ
ِ
�لعلاق ُة �لحيويّ ُة �لتي ُ
للحصول على �لغذ�ء
ِس و�لفريس ِة
تربط َ
بين �ل ُمفتر ُ
تُ َس َمى علاقة ________________.

نشاط  :٣علاق ُة التط ّف ِل

جيب:
�أتاأ ّم ُل ّ
�لصو َر �ل�آتي َة ،ث ّم �أ ُ

�لحي �ل ُمستفيدُ.__________ :
�لحي �ل ُمستفيدُ� .__________ :لكائ ُن ّ
�لكائ ُن ّ
�لحي �لمـتـضـ ّر ُر.__________:
�لحي �لمـتـضـ ّر ُر� .__________:لكـائـ ُن ّ
�لكـائـ ُن ّ
٤٤

�لحي �ل ُمستفيدُ.__________ :
�لحي �ل ُمستفيدُ� .__________ :لكائ ُن ّ
�لكائ ُن ّ
�لحي �لمـتـضـ ّر ُر.__________:
�لحي �لمـتـضـ ّر ُر� .__________:لكـائـ ُن ّ
�لكـائـ ُن ّ
�لحي �لمستفي َد بـ ___________________________.
� .١أط ِل ُق على
َ
�لـكـائـن ّ
�لحي �ل ُمتض ّر َر بـ ____________________________.
� .٢أط ِل ُق على
َ
�لـكـائـن ّ
ِ
 .٣ماذ� تُس ّمى �لعلاق ُة �لحيويّ ُة �لتي ُ
�لسابقة؟
تربط بين
�لكائنات �لح ّية في ّ
�لصو ِر ّ
�لغرض منها؟ ______________________________.
____________ وما
ُ
� .٤أعطي �أمثل ًة �أخرى على هذه �لعلاقة؟
_______________________________________________________.
ستنتج �أنَ:
�أ ُ
�لعلاقة �لحيويّة �لتي يحص ُل فيها �ل ُطفي ُل على غذ�ئه من �لعائل ُم ْل ِحقاً به
�لضر َر ُتس ّمى علاقة __________________________________.
َ

٤٥

نشاط  :٤أاصدقا ُء الساعة

ٍ
ونكتب عند �أرقامها
كرتون ُمق ّوى،
 .١نَ ْر ُس ُم ساع ًة على
ُ
�لكائنات �لح ّية كما في �لشّ كل �ل�آتي:
�لح َية.
 .٢ن َُح ّرك عقر َب ْي �لدّقائق و�ل ّساعات بما يناسبهما من علاق ٍة بين �لكائنات َ
 .٣نُ ْك ِم ُل �لجدو َل �أسفل ك ّل ساع ٍة.

علاقة التَط ّفل
العائل
�لحصان

٤٦

فيلي
ال ّط ّ
برغوث

علاقة ال�فتراس
ريسة
ال ُمفترس
ال َف َ

نشاط  :5علاقة التَج ُمع
جيب:
�أتاأ ّم ُل ّ
�لصو َر �ل�آتي َة ،و�أ ُ

�لصو ِر �ل ّسابق ِة؟
 .١ما �لذي ُيم ّي ُز
ُ
�لكائنات �لح ّي ُة في كل صورة من ّ
______________________________________________________.
�لبيئي �لو�حد؟
 .٢كيف ُ
تعيش تلك �لكائنات �لح ّي ُة في �لنّظام ّ
______________________________________________________.
ٍ
جماعات؟
�لغرض من بقا ِء تلك �لكائنات �لح ّية على شك ِل
 .٣ما
ُ
______________________________________________________.
 .٤ماذ� نُط ِل ُق على �لعلاق ِة �لتي ُ
تربط بين �أفر� ِد �لنو ِع �لو�ح ِد؟
______________________________________________________.
� .٥أعطي �أمثل ًة �أخرى على هذه �لعلاق ِة.
________________________________________________.
ستنتج �أنَ:
�أ ُ
�لعلاق ُة �لتي ُ
�لبيئي بغرض �لحماية،
تربط بينِ �أفر� ِد �لنّو ِع �لو�ح ِد في �لنّظام ّ
و�لتّكاثر ،و�لحصول على �لغذ� ِء تُس َمى بـعلاقة__________________.
ه َيا نشاهد معاً فيلم “قطي ُع �لفي َلة” في �لقرص �لمرفق.
٤٧

الصغير
نشاط  :6المؤلّف ّ
�لصو ِر �ل�آتية:
قصة عن حياة �لنّمل من خلال تاأ ّمل ّ
�أت َع َاو ُن ومجموعتي في سرد ّ

1

2

٣

٤

5

6

٧

8

للقصة.____________________________.
� .١أك ُت ُب عنو�ناً مناسباً َ
�لقصة؟_________________.
 .٢ما �لعلاقة �لتي تجمع بين �لنّمل في ّ
 .٣ماذ� �أ َت َعلَ ُم من قرية �لنّمل؟_____________________________.
بحث عن
بال ّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشّ بك ِة �لعنكبوت ّية� ،أ ُ
�لج ِ
ثث بع َد موت �لكائنات �لح ّي ِة.
�أهم ّية تحلّ ِل ُ
ه َيا نشاهد معاً فيلم “�ل َنمل” في �لقرص �لمرفق.
٤٨

لعب واأل ِون
أا ُ
�أل ّو ْن ك َل جز ٍء من �لدّ�ئر ِة �لثّاني ِة و�لجزء �لمطابق لها من �لدّ�ئرة �ل�أولى ُمر�عيا ما ياأتي:
علاق ُة �ل�فتر�س :باللَون �ل�أحمـر.
علاقة �لتـطـ ّفـل :باللَون �ل�أخضر.
علاقة �لتجمع :باللَون �ل�أصفـر.

* �لـحـروف �لمظلَلة باللَون �ل�أخـضـر تـُ َك ّون كلمة ________________________.
* �لحروف �لمظلَلة باللَون �ل�أصفر و�ل�أحمر تُ َك ّون كلمة ____________________.

٤٩

ابع :الِس ْلسلة الغذائ ّي ُة
ّرس ال ّر ُ
الد ُ
ِ
مكات الثلاث
الس
نشاط ّ :1
قص ُة ّ

�لسمكة �لكبيرة في
تعيش سمكتان صغيرتان مع �أ ّمهما ّ
ُ
كثر فيها �ل َنباتات �لمائ َية.
حير ٍة صغير ٍة َت ُ
ُب َ
�قتربت سمك ٌة من سطح �لبحيرة لتستمت َع
وذ�ت يو ٍم،
ْ
َ
باأشعة �لشّ مس �لذهب ّية ،ف إاذ� بصق ٍر يلتهمها.
َح ِزن َْت �ل� أ ُم ُح ْزناً شديد�ً على �بنتها وقالت ل�بنتها
�لصغرى� :إيّ ِ
اك و�ل�بتعاد عن �لمجموعة.
ُ
�لقص َة �ل ّسابق َة ،و�أتعاون وزملائي في �لمجموعة
�أقر�أ ّ
ل�إ كمال �لجدول �ل�آتي:
الحي
الكائن
ُ
ّ
نباتات مائ َية
سمك ٌة َصغير ٌة
َص ْق ٌر

مصد ُر غذائه

تصن ُع غذ�ءها بنفسها

�أكمل �لمخطّط �ل�آتي :
نباتات مائ َية تتغ ّذى عليها
٥٠

ويتغ ّذى عليها

السلسلة الغذائ ّية
نشاط ّ :2

�لصو ِر �ل�آتية ،و�أجيب:
صف ما �أشاهده في ّ
�أ ُ

�لحي �لذي يصن ُع غذ�ءه بنفسه؟ _______________________.
 .١ما �لكائ ُن ّ
ِ
�لصور �أعلاه
كتب �س َم
�لحيو�ن �لذي يتغ ّذى على �لنّبات في ّ
� .٢أ ُ
_______________ ،و ُيس َمى هذ� �لحيو�ن بال ُمستهلك �ل� أ ّول.
�لضفدع؟ ______________________________.
 .٣على �أ ّي شي ٍء يتغ ّذى ّ
�لضفدع؟ (مستهلك �أ ّول  /مستهلك ٍ
ثان) ________________.
 .٤ماذ� ُيس َمى ّ
َ .٥تتغ ّذى �ل�أفعى على ______________________.
 .٦ما �لعلاق ُة �لحيويّ ُة �لتي ُ
�لضفد ِع و�ل�أفعى؟ _________________.
تربط بين ّ
ِ
�لكائنات �لح ّية �ل ّسابقة في سلسل ٍة حسب �نتقال �لغذ�ء بينها؟
� .٧أرت ُّب
_____________________________________________________.
�.٨أط ِل ُق على هذ� �لتّرتيب ______________________________________.
�لكائنات �لح ّي ُة على بعضها؟
فس ُر ماذ� يحدث للطاقّ ِة �لغذ�ئ ّية عندما تتغ ّذى
ُ
�.٩أ ّ
_____________________________________________________.
� .١٠أكتب بِلُ َغتي تعريفاً لل ّسلسلة �لغذ�ئ ّية:
_________________________________________________.
“�لسلسلة �لغذ�ئ ّية” في �لقرص �لمرفق.
ه َيا نشاهد معاً فيلم ّ
٥١

نشاط  :٣منتج أام ُمستهلك

ِ
�لجدول �ل�آتي:
�لصو َر �ل ّسابق َة ،و�أصنّفها وف َق
�أ َتاأ َم ُل ّ
ال ُم ْن ِتجات

كات
ال ُم ْسته ِل ُ

ف بِلُ َغتي كلا ً من:
�أع ّر ُ
� .١ل ُمن ِتجات._____________________________________________ :
� .٢ل ُم ْسته ِلكات.___________________________________________ :
٥٢

اأختَب ُر نفسي

ُم ْن ِت ٌج

ُم ْسته ِلكٌ �أ ّول

جيب:
�أتاأ ّم ُل �ل ّسلسل َة �لغذ�ئ ّي َة �ل ّسابق َة و�أ ُ
 .١تبد�أ �ل ّسلسلة �لغذ�ئ ّية د�ئما بـ __________________________________.
 .٢نُطل ُق على �لحيو� ُن �لذي يتغ ّذى على �لنّ ِ
بات في �ل ّسلسل ِة �لغذ�ئ ّية
_________________.
�لحي �لذي َيتغ ّذى على �لمستهلك �ل� أ ّول في �ل ّسلسلة �لغذ�ئ ّية
 .٣نُطل ُق على �لكائ ُن ُ
_________________.
قترح ُم ْسته ِلكاً ر�بعاً ،و�أتت ّب ُع �نتقا َل �لطّاق ِة �لغذ�ئ ّي ِة في �ل ّسلسل ِة �ل ّسابق ِة وف َق
� ٤أ ُ
�ل ُمخطّ ِط �ل�آتي:

ُم ْن ِت ٌج

ُم ْسته ِلكٌ �أ ّول

_________

_________

_________

�أ َك ّو ُن ومجموعتي ِس ِ
لس َل ًة ِغذ�ئ ّي ًة من بيئتي.
________________________________________________________.
٥٣

نشاط َ :٤
الش َب َكات الغذائ َية

ملها و�أجيب:
رسمت ود�د �للوحة �لفنية �ل�آتية� ،أتاأ َ

� .١أك ّو ُن َ
ثلاث سلاسل غذ�ئ ّي ٍة من �لّلوحة �ل ّسابق ِة تشتر ُك في �ل ُمسته ِل ِك �لثّالث.
________________________________________________________.
________________________________________________________.
________________________________________________________.
� .٢أ ُ
ربط بين �ل ّسلاس ِل �لغذ�ئ ّي ِة �لثّلاث ِة وف َق �ل ُمخطّ ِط �ل�آتي:
ُع ْش ٌب
� .٣أس ّمي �ل ُمخطّ َط �ل ّساب َق بـ ____________________________________.
٥٤

كتب بِلُ َغتي تعريفاً للشّ بكة �لغذ�ئ ّي ِة._____________________________ :
� .٤أ ُ

لعب واأتعلّ ُم
نشاط  :5اأ ُ

ٍ
ٍ
ِ
للملعب.
َخرج
رسومات
نُ ْل ِص ُق
لكائنات ح ّي ٍة ُمختلف ٍة على �لكرتون ،ون ُ

ِ
ِ
�لمكان �ل ُم ِ
ِ
ناسب.
�لبطاقات في
�لملعب �لشّ ك َل �ل�آتيَ ،ونَض ُع
نَ ْر ُس ُم على �أرض ّي ِة

* �لمجموع ُة �لتي تُش ّك ُل شبك ًة غذ�ئ ّي ًة َصحيح ًة هي �لفائزةُ.
٥٥

ال�نسانُ والبيئ ُة
ّرس
الخامس :إ
ُ
الد ُ
ِ
المخلوقات
نشاط  :1أا ْرقى
جيب:
�أتاأ ّم ُل ّ
�لصور َة �ل�آتي َة ،و�أ ُ

كيف �ستغ َل �ل�إ نسا ُن ُمك ّو ِ
نات �لبيئ ِة؟
.١
َ
_____________________________________________________
____________________________________________________.
نتائج �ستغلا ُل �ل�إ ِ
وضح ذلكَ باأمثل ٍة.
نسان لمك ّونات �لبيئ ِة؟ �أ ُ
 .٢ما ُ
_____________________________________________________
____________________________________________________.
٥٦

نشاط َ :2تط ّو ٌر ،ولكن...
�لصو َر �ل�آتي َة ،و�أناقشها مع مجموعتي:
�أتاأ ّم ُل ّ

٥٧

ناعي على �لبيئ ِة من خلال تعبئة
وضح �أ َثر �لتّق ّد ِم ّ
 .١بال�ستعانة ّ
بالصور �ل ّسابقة؛ �أ ُ
�لص ّ
�لجدول �ل�آتي-:
السلوكُ

يجابي
ال�
الجانب إ
ُ
ُ

�لقضاء على �ل� آ ِ
فات �لزر�ع ّي ِة
�ستخد� ُم �ل ُمبيد�ت �لحشريّة
ُ

السلبي
الجانب
ُ
ُ
بالصح ِة
ُيض ُر ّ

ُنت مسؤول� ً في سلطة جودة �لبيئة �لفلسطين ّية ،ما �لحلو ُل �لتي تقترحها لح ّل
 .٢لَو ك َ
ِ
شكلات �لبيئ ّي ِة؟
تلك �ل ُم
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________.
“ضم �لبيئة و�حميها” في �لقرص �لمرفق.
ه ّيا نُغنّي معاً �أغني َة ُ
٥٨

نشاط  :٣بيئتي بحاجتي
�أتعاو ُن وزميلي في وص ِل �ل ُمشكلة �لبيئ ّي ِة في �لع ّمود �ل� أ ّول بما ُيناسبها من ح ٍل في �لع ّمو ِد �لثّاني.

ل� أاعب

ث ببيض الطيور

٥٩

نشاط  :٤أاصدقا ُء البيئ ِة
ِ
سومات �ل�آتية:
كتب �أجم َل تعليقٍ على �ل ّر
�أ ُ

ل�قى م َك ُب �لنفايات �ل ُمر ّخص “زهر ُة �ل ِف ِ
نجان” في محافظة جنين
�ستحسا َن بعض �لبلديّات ،لكنّه و�جه �حتجاج �لسكان ،بال ّرجوع
بحث حول هذه �لقض ّية.
�إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشّ بكة �لعنكبوت ّية �أ ُ
٦٠

نشاط  :5نريد حلاً

يبد�أ و�دي غ ّز َة من ِ
جبال �لخليل مرور�ً بالنقب وقطاع غ ّزة ،وينتهي في �لبح ِر �ل�أبيض
�لمتوسط .وهو محم ّي ٌة طبيع ّي ٌة توجد فيه �أنو� ٌع عديد ٌة من �لطيور �لبريّ ِة و�لنّباتات،
صبح �ل�آن مك ّباً للنفايات وللمياه �لعادمة.
و�أ َ
جيب عن �ل�أسئل ِة �ل�آتية:
تناقش و�أفر�د مجموعتي ،ثم �أ ُ
�أ ُ
 .١ما �ل ُمشكل ُة �لبيئي ُة �لتي تُه ّد ُد �لنّ ِ
باتات و�لطيور �لبريّة في منطقة و�دي غ ّزة؟
_____________________________________________________.
 .٢كيف يمكننا �لمساهمة في �لتقلي ِل من هذه �لمشكلة؟
_____________________________________________________.
ٍ
فلسطين ُمقترِحاً حلول� ً لها.
شكلات ُمشابه ٍة تُعاني منها مناط ُق �أخرى في
ذكر ُم
َ
� .٣أ ُ
_____________________________________________________.
نشارك اليوم في الحفاظ على بيئة الغد
ُيصادف �لخامس من �آذ�ر من كل عام "�ليوم �لوطني للبيئة" في
كتب عبار ًة �إرشاديّ ًة ُم ِ
ناسب ًة ل�أشارك بها في هذ� �ليوم.
فلسطين�،أ ُ
ويصادف �لخامس من حزير�ن من كل عام "�ليوم �لعالمي للبيئة".
٦١

أاسئل ُة الوحدة
�لصحيح ِة:
ّ
السؤالُ ال�أ ّول� :أض ُع د�ئر ًة حو َل َر ْم ِز �ل�إ جاب ِة َ

ِ
ضوء �لشّ مس؟
� .١أ ّي
�لكائنات �لح ّي ِة �ل�آتي ِة تقو ُم بصنع غذ�ئها بنفسها مستخدم ًة َ
د� .ل َن ْس ُر.
جـ� .لسحل ّية.
ب� .لشجرة.
�أ� .لغز�ل
تعيش في برك ٍة ،وما حولها.
ُ .٢ي ُ
وضح �لشّ ك ُل �أدناه َ
بعض �لكائنات �لح ّي ِة �لتي ُ
�لشّ مس

مالك �لحزين
نباتات مائية
�أسماك

صغار �لضفادع
�أ ُي �ل�أشيا ِء �ل�آتي ِة َق ْد تتغ ّذى عليها صغا ُر �لضفادع؟
جـ� .لنّباتات �لمائ ّية.
�أ� .لشّ مس .ب�.لسمكة.

د .مالكُ �لحزين.

ِ
�لعبار�ت �ل�آتية صحيح ٌة فيما يتعلّ ُق بسلسل ِة �لغذ�ء �ل�آتية؟
� .٣أ ُي

�.لضفاد ُع تاأك ُل �لثَعابين.
�أ ّ
�لضفادع .
جـ� .لثعابي ُن تاأك ُل ّ

٦٢

و�لضفادع.
ب� .لجر� ُد ياأك ُل �ل ُعشْ َب ّ
د� .لثعابي ُن تاأك ُل �ل ُعشْ َب.

ٍ
بين ٍ
ِ
وحيو�ن؟
نبات
� .٤أ ُي
�لعلاقات �ل�آتية تُمثّ ُل علاق َة �فتر� ٍ
س َ
ب .صائد �لحشر�ت ،و�لذباب.
�أ� .لحامول ،و�لفول.
د� .لقمل ،و�ل�إ نسان.
جـ� .ل�أفعى ،و�لصقر.
� .٥أ ُي �لسلوك ّي ِ
ات �ل�آتية ُتمثّ ُل سلوكاً �إيجابياً نح َو �لبيئ ِة؟
ِ
�لنفايات.
دوير
�أَ .ق ْط ُع �ل�أشجارِ.
بَ .ت ُ
�لبناء في �ل�أر�ضي �لزر�ع ّية .د� .ل�إ ُ
فر�ط في �ستخد�م �ل ُمبيد�ت.
جـُ .
ِ
�لحيو�نات �ل�آتية ل� يكون �إلّ� ُمسته ِلكاً �أ ّول�ً؟
� .٦أ ُي
�لثعلب.
د.
رنب.
�أ.
ُ
ُ
�لصقر .ب� .لعصفو ُر .جـ� .ل� أ ُ
 .٧ما �لحيو� ُن �لذي ُي ِ
�لسلسلة �ل�آتية؟
مك ُن �أ ْن يكو َن ُمسته ِلكاً ثالثاً في ّ
ث َُعبان
ِس ْن َجاب
ثِما َر �لبلوط
�لقطبي.
�لدب
جـ .نسر.
ب .خروف.
�أ .ضفدع.
دُ .
ُ

�لعلمي �لدّ� َل على ك ّل عبار ٍة من �لعبار�ت �ل�آتية:
السؤال الثّاني� :أكتب �لمفهوم
ّ
َ
�لمفهوم

�لعبارة
ِ
ِ
حي �إلى �آخر.
�نتقا ُل �لطّاقة �لغذ�ئ ّية من كائنٍ ٍ
حي ل�آخر و�لقضاء عليه ليتغ ّذى عليه.
مهاجم ُة كائنٍ ٍ
حيو� ٌن يعتم ُد على غيره في غذ�ئه ،ويس ّب ُب له �لضر َر.
َتنوع �لكائنات �لح ّية و�لنظم �لبيئية على �ل�أرض ،وتعدّدها.
حيو� ٌن َيتغ ّذى على ٍ
نبات في �ل ّسلسل ِة �لغذ�ئ ّية.
مجموع ُة �أحياء وجماد�ت ترتبط فيما بينها بعلاقات معينّة لضمان
�ستمر�ر �لحياة.
ِ
�لحصول على �لغذ� ِء.
كائنات ح ّي ٌة تعتمد على غيرها في
ٌ

٦٣

السؤال الثّالث:
ّ
�لطائر من �لمك ّو ِ
عتبر �لسحاب ُة
عتبر
نات �لح ّية في �لشّ كل �لمجاور ،و ُت ُ
ُ
ُي ُ
من �لمك ّونات غير �لح ّية.

حي.
حي ،و�لسحابة ك ُم َك ّو ٍن غير ّ
�أك ُتب َسبباً لتصنيف �لطائر ككائن ٍ

_______________________________________________________.

السؤال ال ّرابع:
ّ
دجاج في وجبة �لغد�ء� .أك ّو ُن سلسل ًة غذ�ئ ّي ًة بحيث يكون خال ٌد
�أك َل خال ٌد قطع َة
ٍ
فيها ُمسته ِلكٌ ٍ
ثان.
______________________________________________________.
�لصورتان �ل�آتيتان �إلى طريقتين للتن ّق ِل عبر �لمدينة.
شير ّ
ّ
السؤال الخامس :تُ ُ

ِ
فس ُر �إجابتي.
ما طريق ُة �لتن ّق ِل �ل�أفضل
للحفاظ على �لبيئة؟ �أ ّ
________________________________________________________.
السادس:للتن ّو ِع �لح ّيوي فو�ئد كبير ٌة في حياتنا� ،أذكر ثلاثاً منها.
السؤال ّ
ّ
._______________٣ ._______________٢ ._______________١
٦٤

السابع:
السؤال ّ
ّ
ٍ
ُ
بعلاقات ُمع ّين ٍة ل�ستمر�ر �لحياة.
�لكائنات �لح ّي ُة فيما بينها
ترتبط
ُ
�أك ُتب مثال� ً على ك ٍل من �لعلاقات �ل�آتية-:
مائي._________________________________:
بيئي ّ
�أ .علاق ُة َت َج ُم ْع في نظام ّ
ب .علاق ُة �فتر�س بين حيو�نين.____________________________________:
جـ  .علاق ُة َت َطفُل بين نبات وحيو�ن.________________________________:
السؤال الثّامن� :أعلّ ُل ما ياأتي:
ّ
ٍ
جماعات.
عيش �ل ِفيل ُة في
َ .١ت ُ
_____________________________________________________.
َ .٢ت َس ُر ُب ِ
�لبيئي.
�لنفط �إلى ميا ِه �لبحار ُيض ُر بالنّظام ّ
_____________________________________________________.
صحر�ء ِ
فلسطين نظاماً بيئ ّياً.
جنوب
�لنقب
 .٣تُع ُد
َ
َ
ُ
_____________________________________________________.
عتبر �ل ُعصفو ُر ُمفترِساً �أحياناً ،وفريس ًة �أحياناً �أخرى.
ُ .٤ي ُ
_____________________________________________________.
السؤال التّاسع :ما �أ ُثر ك ٍل مما ياأتي على �لتن ّوع �لحيو ّي وعلى �لبيئة في فلسطين؟
ّ
�أ .تنظي ُم �لصي ِد:
_____________________________________________________.
ب .ترشي ُد �ستخد� ِم �ل�أسمد ِة �لكيماويّة و�ل ُم ِ
بيد�ت �لحشريّ ِة:
_____________________________________________________.
٦٥

السؤال العاشر:
ّ
�أ ْك ِم ُل �لخارط َة �لمفاهيم ّي َة �ل�آتي َة:
�لعلاقات �لحيويّة
�أنو�ع مـنـهـا
و

و

�ل َت َج ُمع
مثل

مثل

مثل

و�لس َم َكة
�لد ُُب َ

دودة �ل�إ سكارس و�ل�إ نسان
يشترك فيها

يشترك فيها

و
وهو

�لفريسة
وهي

�لعائل
وهو

و
وهو
�ل�إ سكارس

٦٦
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السادسة
الوحدة ّ
َ
ت
الضو ُء والصَ ْو ُ

• اأتاأ ّم ُل الصّ ور َة ،واأ َع ّب ُر عنها.

• كيف يصل ضَ و ُء َ
رض؟
الشم ِ
س إالى ال� أ َ

٦٧

أاهداف الوحدة:
ُيتوقَع بعد دراستك لهذه الوحدة أا ْن تكون قاد ًرا على أان:

�لص ْو ِت.
ف �إلى مصاد ِر َ
َتتع ّر َ
�لضوء ومصادر َ
و�لص ِ
وت في �لحيا ِة.
َتست ْن َت َج �أهم ّي َة كُ ٍل من َ
�لضوء َ
َت ِ
و�لص ِ
وت.
ف سلو َك كُ ٍل من َ
�لضوء َ
كتش َ
لس ِ
�لضوء.
لوك َ
ُتص ّن َ
ف �ل�أجسا َم تِبعاً ُ
ظاهرتي خسوف �لقمر ،وكسوف �لشّ مس.
فس َر
ُت ّ
ْ
�لص ِ
وت.
ستنتج �أ َن �ل�هتز� َز َم ْص َد ُر َ
َت َ
ف �ل� أ ِ
ريح ٍة.
صو�ت �إلى ُم ْز ِع َج ٍة ،و ُم َ
ُت َصنّ َ
ات �إيجاب ّي ًة لل ُمحافظ ِة على �ل� أ ِ
ِس سلوك َي ٍ
ذن ،و�ل َع ْي ِن.
ُتمار َ

٦٨

ّرس ال�أ ّولَ :مصا ِد ُر َ
الضو ِء و أاهم ّيته
الد ُ
نشاط َ :1مصا ِد ُر َ
الضو ِء
�لصور َة �ل�آتي َة:
�أتاأ ّم ُل ّ

�ل ُنجو ُم

مس
�لشّ ُ

كهربائي
باح
ِم ْص ٌ
ٌ

َ�لب ْر ُق

باح �لكا ِز
ِم ْص ُ

باح �ل ّز ِ
يت
ِم ْص ُ

�لصور؟ ____________________________________.
 .١ماذ� تُمثّ ُل هذه ّ
٦٩

�لسابقة في مجموعتين.
ف وزملائي ّ
� .٢أص ّن ُ
�لصو َر َ
المجموع ُة الثّاني ُة
ْ

المجموع ُة ال�أولى
ْ

دت عليه في �لتّ ِ
�لسابقِ ؟
ساس �لذي �ع َت َم َ
صنيف ّ
 .٣ما �ل� أ ُ
_______________________________________________________.
� .٤أست ْن ِت ُج �أنَ:
�لضوء �لتي �أوجدها �لل ُه في �لطّبيع ِة هي مصاد ُر _____________.
مصاد َر َ
َ
�لضوء �لتي صنعها �ل�إ نسا ُن هي مصاد ُر __________________.
مصاد َر َ
َ
� .٥أ ْك ِم ُل �لخريط َة �لمفاهيم ّي َة �ل�آتي َة:
�لضو ِء
َمصا ِد ُر َ
هي

مثل

٧٠

و

مثل

لماذ� قا َم �ل�إ نسا ُن بصناع ِة مصادر ضوئ ّية؟
مشروع

اأص َن ُع َفانُ ِ
وسي

قصاً.
� .١أ ْح ِضر كرتوناً ُمل ّوناً ،و ِم ّ
ِ
�لكرتون من �ل ُم ِ
ص
� .٢أثني قطع َة
نتصف ،و�أقُ ُ
ٍ
بخطوط طول ّي ٍة.
ِ
�لكرتون ،و�ألصقها لتشكّ َل
� .٣أ ْف َت ُح قطع َة
فانوساً.
ضيء فانوسي بد�ر ٍة كهربائ ّي ٍة من ُص ْنعي.
� .٤أ ُ

نشاط َ :2
الضوء وال َظلام
ِ
خلال َف ْت َح ٍة في ُص ٍ
�لكرتون بد�خله لُ ُعب ُة �أ ٍ
� .١أنْ ُظ ُر ومجموعتي من ِ
طفال.
ندوق ُم ْغ َلقٍ من
هل نرى �للُعب ُة؟_______________________.

 .٢ن ِ
�لص ِ
وننظر م ّر ًة �أخرى من ِ
ندوق.
ُدخل ِمصباحاً َيدويّاً ُمضيئاً في ّ
خلال فتح ِة ُ
�لصندوقُ ،
فس ُر ما شاهدته____________________ .
 .٣هــل نـرى �لّلعب َة؟___________� .أ ّ
_________________________________________________________.
�أست ْن ِت ُج �أ َن __________________________________________.

٧١

نشاط  :٣اأهم ّي ُة َ
الضو ِء للجميع
�لصو َر �ل�آتي َة:
عضاء مجموعتي ّ
�أ َتاأ َم ُل و�أ َ

�لضو ِء لك ٍل من:
�أك ُت ُب �أهم ّي َة َ
 �ل�إ نسان.____________________________________________ : �لحيو�ن.____________________________________________ : �لنّبات._____________________________________________ :�أست ْن ِت ُج._______________________________________ :
٧٢

عمل كال ُعلماء
نشاط  :٤اأ َ
� .١أ ْح ِض ُر وزميلي مجموع َة ٍ
نباتات.
باتات ل� أ ّشع ِة �لشّ مس بعد تغطي ِة �أجز� ٍء منها ِ
ض �لنّ ِ
بورق �لقصدير.
� .٢أ َع ّر ُ
�لجز ِء �ل ُمغطّى بع َد بضع ِة �أيّا ٍم.
كشف عن ُ
� .٣أ ُ
سج ُل ُملاحظاتي.__________________________________________ :
� .٤أ ّ
فـس ُـر ُملاحـظـاتي.__________________________________________ :
� .٥أ ّ

�أ ْست ْن ِت ُج �أ َن ____________________________________________.
٧٣

ّرس الثّانيُ :سلوكُ َ
الضو ِء واأهم ّيته
الد ُ
نشاط َ :1مسا ُر َ
الضو ِء
الضو ُء إالى ٍ
تاج َ
مادي لينتق َل فيه؟
وسط
أا ّول�ً :ه ْل َي ْح ُ
ٍ

�لصور َة �لمجاورة:
�أ َتاأ ّم ُل ّ
ض و�لشّ مسِ؟
بين �ل�أر ِ
 .١ماذ� يوج ُد َ
____________________________.
وء �إلى ٍ
وسط ماد ٍي لينتق َل من
حتاج َ
 .٢هل َي ُ
�لض ُ
س �إلى �ل�أرضِ؟ _________.
�لشّ م ِ

�أ ْست ْن ِت ُج �أ َن _______________________________________.
كيف َيسي ُر َ
الضو ُء؟
ثاني ًاَ :

� .١أ َتوقَ ُع ،ه ْل ب إا ٍ
مكان خال ٍد ُرؤية ضو ِء �لشّ معة
كما في �لشّ كل �ل ُمجاورِ؟ �أج ّر ُب.
 .٢ماذ� �أ ِ
ل�ح ُظ؟ ___________________.
قترح طريق ًة لمساعد ٍة خال ٍد في ُرؤي ِة �لشّ مع ِة
� .٣أ ُ
باستخد�م �ل�أنبوب� .أج ّر ُب.
 .٤ماذ� �أ ِ
ل�ح ُظ؟ ____________________________________________.
�أ ْست ْن ِت ُج __________________________________________.

٧٤

نشاط َ :2نفاذ ّي ُة َ
الضو ِء
�أ ِ
حض ُر �لمو� َد و�ل� أ ِ
نظر �إلى زميلي من خلالها.
دو�ت �ل�آتية ،و�أ ُ

لوح َخشَ ٍب
ُ

اف
كيس ش ّف ٌ
ٌ

َو َر ٌق ُمل ّو ٌن

جاجي
لَ ْو ٌح ُز ٌ

سج ُل ُملاحظاتي __________________________________________.
�أ ّ
�لسابق ِة.
�أ َو ّجه َض ْوء ِم ِ
صباح َج ْي ٍب نح َو ك ّل ما ّد ٍة من �لمو� ّد ّ
سج ُل ُملاحظاتي __________________________.
�أ ّ
ِ
�لجدول �ل�آتي:
ف �لمو� َد وف َق
�أص ّن ُ
وء من خلالها
مو� ُد َي ْن َف ُذ ّ
�لض ُ

وء من خلالها
مو� ُد ل� ي ْن َف ُذ ّ
�لض ُ

وء من خلالها ___________________.
�أطل ُق على �لـمـو� َد �لـتـي َي ْن َف ُذ ّ
�لض ُ

وء من خلالها ___________________.
�أطل ُق على �لمو� َد �لتي ل� َي ْن َف ُذ ّ
�لض ُ
٧٥

نشاط  :٣اأ ْل َع ُب مع الظ ِل

ئي و�لحائط و�أشَ ّك ُل بيد ّي �أشكال� ً ُمخْ تلفة.
�أ َض ُع َي َد َي َ
بين َم ْص َد ٍر َض ْو ٍ

ِ
�لحائط؟_________ ،ماذ� �أس ّمي هذه �لظاهـرة؟ _________.
 .١ماذ� �أشا ِه ُد على
ِ
حدوث هذه �لظاهرة.
سبب
� .٢أ ّ
فس ُر َ
_______________________________________________________.
َ
�أك ّر ُر
�لساب َق باستخد� ِم مو� َد ُم ْع ِت َم ٍة �أخرى.
�لنشاط ّ
 .٣ما �أهم ّية تك ّون �لظّلال في حياتنا؟______________________________.
�أ ْست ْن ِت ُج �أ ّن �لمو� َد _______________________ تُك ّو ُن ظلال� ً و�ضح ًة.
�أ ّي ِ
�لوقت في ُم ْن َت ِ
شير �إلى ِ
�لظ ِ
صف �لنّهارِ؟
لال �ل�آتية تُ ُ

�أ

ب

جـ

د

هـ

حث عن صورة ل ِم َزولَ ِة
بال ّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشّ بكة �لعنكبوت ّية �أ ْب ُ
�لمسجد �ل�أقصى و�أرفقها في مجلتي �لعلمية.
ه َيا نشاهد معاً فيلم “�ل ّظلال” في �لقرص �لمرفق.
٧٦

نشاط  :٤كيف َنرى ال�أجسام؟
�أ َتاأ ّم ُل �لشَ ك َل �ل�آتي ،و�أسا ِع ُد �أروى في تفسي ِر رؤيتها للشجرة.
 .١كيف تت ُم ُرؤي ُة �ل�أجسا ِم؟
______________________________
______________________________.
وجه �لمر�آة
ض مر�آ ًة �إلى ضو ِء �لشّ مسِ ،ثُ َم �أ ّ
� .٢أع ّر ُ
�لصف.
�إلى جد� ِر ُغ ْر َف ِة
ّ
ماذ� �أ ِ
ل�ح ُظ؟ _____________________.
 .٣ه ّيا نَستخد ُم مصباحا يدويّاً كما في �لشّ ك ِل �ل�آتي:

ِمر�آة
� .٤أ ْر ُس ُم ما شاهدته.
رسم
اأ ُ

ِ
�لنشاط؟ _________________________.
�لضو ِء في هذ�
 .٥ماذ� نُس ّمي ُسلو َك َ
٧٧

�لخطو ِة �ل ّسابق ِة ،و�أ َع ّرضها لضو ِء �لمصباحُ ،ث َم
�.٦أستخد ُم �لورق َة بدل� ً ِمن �لمر�آ ِة في ُ
�أ ِ
�لصف.
وج ُه �لورق َة �إلى جد� ِر ُغ ْر َف ِة
ّ
.٧ماذ� �أ ِ
ل�ح ُظ؟ ______________________________________________.
باللمس.
وس ْط ْح �لورق ِة
�.٨أقا ِر ُن َ
بين َس ْط ِح �لمر�آ ِةَ ،
ّ
_________________________________________________________.
فسر:
� .٩أ َتاأ ّم ُل �لشّ ك َلين �ل�آتيين ُو�أ ّ

طح كتاب
َس ُ

َس ْط ُح مر�آ ٍة

�لتفسير.__________________________________________________ :
�ل�نعكاس نوعان:
�أست ْن ِت ُج �أ َن
َ
________________________ و ___________________________.
�أك ُت ُب بِلُ َغتي تعريفاً لك ٍل من:

�ل�نـعـكـاس �لـ ُمـ ْنـتـ َظــ ُم.________________________________________ :
�ل�نعكاس غير �ل ُم ْنت َظ ِم.________________________________________ :
�لضوء” في �لقرص �لمرفق.
ه َيا نشاهد معاً فيلم
“�نعكاس َ
ُ
٧٨

نشاط  :5اأج ِر ُب واأ ْك ِ
ف
تش ُ

�أض ُع قلماً بشكلٍ مائلٍ في َكاأْ
جاجي فار ٍغ كما في �لشّ كلِ.
ز
س
ٍ
ُ
ٍ
سجل ملاحظاتي
ماء في �لكاأْسِ ،و�أ ّ
� .١أس ُك ُب ً
_____________________________________________.
رس ُم ما شاهدته.
� .٢أ ُ

فس ُر ُملاحظاتي.__________________________________________ :
� .٣أ ّ
� .٤أك ُت ُب بِلُ َغتي تعريفاً للانكسار._________________________________ :

نشاط  :6ضَ ْوءٌ واأ ْلوا ٌن

� .١أ ِ
حض ُر منشور�ً ُزجاج ّياً كما في �لشّ كل �لمجاور.
خرج وزملائي �إ ِلى ساح ِة �لمدرس ِة.
� .٢أ ُ
بيضاء �إلى ضو ِء �لشّ مسِ .ماذ� �أ ِ
ض ورق ًة
ل�ح ُظ؟
َ
� .٣أ َع ّر ُ
_________________________________.
جاجي �إلى ضو ِء �لشّ مسِ ،و�أح ّرك ُه �أما َم �لورق ِة �لبيضاء.
� .٤أ َع ّر ُ
ض �ل َم ْنشو َر �ل ُز َ
ماذ� �أ ِ
ل�ح ُظ؟_______________________________________________.
� .٥أك ُت ُب �ل�ألو� َن �لتي �أشاهدُها.____________________________ .
٧٩

 .٦ك ْم عد ُدها؟ _____________.
َ
س �ل�أبيض؟ لماذ�؟
 .٧ماذ�
حدث لضو ِء �لشّ م ِ
_________________________________________________________.
� .٨أل ّو ُن بِاأ ِ
لو�ن �ل َطيف:

�أق َترح طريقة ل�إ عادة �ألو�ن �ل َطيف �إلى �للَون �ل�أبيض.
حث عن
بال ّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة أ�و �لشّ بكة �لعنكبوت ّية �أ ْب ُ
�لضو ِء.
�إنجاز�ت �لعال ِم (�لحسن بن �لهيثم) في مجال َ

٨٠

اأختَب ُر نفسي
فس ُر �أسبابها:
�أ َتاأ ّم ُل ّ
�لصو َر �ل�آتي َة ،و�أ ّ

�لتفسير__________________
______________________.

�لتفسير __________________
______________________.

�لتفسير__________________
______________________.

�لتفسير __________________
______________________.

٨١

الدّرس الثّالثُ :
الخ ُ
سوف وال ُكسوف
ُسوف ّ
سوف القم ِر ،وك ُ
نشاط ُ :1خ ُ
س
الشم ِ
�لصورتين �ل�آتيتين:
�أ َتاأ ّم ُل ّ

سوف �ل َق َم ِر
س
ُخ ُ
ُسوف �لشّ م ِ
ك ُ
وشاهدت ظاهر َت ْي ُخسوف �لقمرِ ،وكُسوف �لشّ مسِ؟
هل َس َب َق لكَ ،
َ
ِ
حدوث هاتين �لظّاهرتين.
تناقش وزملائي في كيف ّية
�أ ُ

نشاط  :2اأحاكي َك ْوني

• أا ّول�ً :ظا ِهر ُة ُخ ِ
سوف القم ِر

جيب:
ف ما �أشاهد ُه في ّ
�أ ِص ُ
�لصورة �ل�آتية ،و�أ ُ

ه َيا نشاهد معاً فيلم “خسوف �لقمر” في �لقرص �لمرفق.
٨٢

َـمر؟ __________________________.
مس ،و�لق ُ
.١كيف َتترت ُّب �ل� أ ُ
رض ،و�لشّ ُ
س و�لقمر؟_________________________.
�.٢أ َين تق ُع �ل�أرض بالنّسب ِة �إلى �لشّ م ِ
.٣ماذ� َ
حدث للقمرِ؟___________________________________________.
�أستن ِت ُج �أ َن ظاهر َة ُخ ِ
سوف �لقم ِر َت ْحد ُُث عندما_________________.
ُسوف ّ
• ثاني ًا :ك ُ
س
الشم ِ

جيب:
ف ما �أشاه ُد في ّ
�أ ِص ُ
�لصور ِة �ل�آتي ِة ،و�أ ُ

َـمر؟ _________________________.
مس ،و�لق ُ
 .١كيف َتترت ُّب �ل� أ ُ
رض ،و�لشّ ُ
س و�ل�أرضِ؟________________________.
ين يق ُع �لقمر بالنّسب ِة �إلى �لشّ م ِ
� .٢أ َ
َ
حدث للشّمس؟________________________________________.
 .٣ماذ�
�أستن ِت ُج �أ َن ظاهر َة كسوف �لشّ مس َت ْحد ُُث عندما_______________.
�أك ُت ُب بِلُ َغتي تعريفاً لـ:
ُخ ُسـوف �لـقـمـ ِر ___________________________________________.
س ___________________________________________.
ك ُُسوف �لشّ م ِ
ه َيا نشاهد معاً فيلم “كُسوف �لشَ مس” في �لقرص �لمرفق.
٨٣

سوف ،و�ل ُك ِ
�لخ ِ
سوف باستخد�م نموذج
�أ َم ّث ُل ظاهر َت ْي ُ
�ل�أرض ،و�لشّ مس ،و�لقمر.
دراما

�أقو ُم ومجموعتي ِ
بلعب دور �لشّ مس ،و�لقمر ،و�ل�أرض ،وتمثيل
ظاهر َت ْي ُخ ِ
سوف �لقمر ،وكُسوف �لشّ مسِ.
وقت �ل ُك ِ
ِ
�حتر�ق شبك ّي ِة
سوف ُيؤدي �إلى:
ظر �إلى �لشّ م ِ
س َ
هل تعلم �أ َن �لنّ َ
�لعين و�ل�إ صاب ِة بال َع َمى؟ لذ� يجب �رتد�ء نظّ ٍ
خاصة عند �لرؤية،
ار�ت ّ
س ُم ّد ًة طويل ًة.
وعدم �لنّظر �إلى �لشّ م ِ

مشروع

٨٤

ظاهرتي ُخ ِ
سوف �لقمر ،وكُسوف �لشّ مسِ.
�أ ْص َن ُع ُمج ّسماً يوضح
ْ

الدّرس ال ّرابع :الصَ وت
نشاط  :1أاصوات مريحة
�أ ِ
حض ُر وزملائي �أ ٍ
دو�ت موسيق ّي ًة ُمختلف ًة.
�لوطني.
ِف ونُغنّي معاً �لنشي َد
 .١نَ ْعز ُ
ّ
 .٢ماذ� صد َر نتيجة �ل َع ْز ِف على هذه �ل�أدو�ت؟
__________________________.
ف هذه �ل�أصو�ت.
� .٣أ ِص ُ
حت لسماعها؟ _____________________________________.
 .٤هل � ْر َت ُ
ٍ
سـمـاء �أ
حـب سماعها.
صـو�ت �أ ُ
� .٥أ ُ
كـتـب �أ َ
_____________________________________________________.
رتاح لسماعها تُس ّمى:
�أ ْست ْن ِت ُـج �أ َن �ل�أصو�ت �لّتي �أ ُ
____________________________________________________ .

“�لصوت” في �لقرص �لمرفق.
ه َيا نشاهد معاً فيلم َ
٨٥

صوات ُم ِ
زع َج ٌة
نشاط  :2أا
ٌ
�لصور �ل�آتية.
ماذ� �أشعر عند سماع �ل�أصو�ت �لو�ضحة في ّ

_________________________

_________________________

_________________________
_________________________
�لصور �ل ّسابقة.
�أك ُتب عبارة �إرشاديّة �أسفل كُ ّل صورة من ّ
�أ ْس َت ْن ِت ُج �أنَ� :ل� أ ِ
رتاح لسماعها
صو�ت �لتي ل� �أ ُ
تُس ّمى.____________________________________________:
جيج �أحد �أشكال �لتلوث �لبيئي.
هل تعلم �أ َن َ
�لض َ
٨٦

نشاط  :٣رنَا َن ٌة يا َشوكَتي
� .١أ ْح ِض ُر وزميلي شوك ًة رن ّان ًة ،و ِم ْط َر َق ًة
طلب من
� .٢أ ُم ِسكُ بالشوكة �لرن ّان ّ ِة ،و�أ ُ
زميلي �لط ْرقَ بالمطرق ِة على �أح ِد ف ْرعيها.
هل �أسم ُع صوتاً؟_______________.

س فر َع ْي �لشوكة بع َد طرقها.
� .٣أحاو ُل لَ ْم َ
شعر؟____________________.
ماذ� �أ ُ

شَ و َك ٌة َرنَانَة

طر َقة
ِم َ

ماء.
� .٤أ ْح ِض ُر َح ْوضاً َيحوي ً
فرعي �لشوك ِة ،و�أق ّربه
� .٥أعي ُد َط ْرقَ �أحد ْ
سطح �لماء في �لحوضِ.
من ِ
سج ُل ُملاحظاتي_______________ :
�أ ّ
___________________________.
وت َينْشَ اأ عن _____________________________.
�لص َ
�أستن ِت ُج �أ َن َ

٨٧

نشاط  :٤ال�هتزا ُز ُي َولِ ُد َصوت ًا
�أ ِ
دو�ت �ل�آتية ،و�أحاو ُل �إصد� َر �أ ٍ
حض ُر �ل� أ ِ
من ك ٍل منها:
صو�ت ْ

__________

__________

__________

__________

�لص ِ
�لصور �أعلاه.
وت �أسف َل ك ّل صور ٍة من ّ
�لج ْز ِء �ل ُمهت ّز عند �إصد� ِر َ
كتب �س َم ُ
�أ ُ
مشروع

�أصن ُع �آلتي �لموسيق ّية.

ِف على �ل� آ ِ
ل�ت �لموسيق ّي ِة �لتي صنعناها.
�أك ّو ُن وزملائي ِف ْرق ًة موسيق ّي ُة ،ونَ ْعز ُ
٨٨

ّرس الخامسُ :سلوكُ الصَ ِ
وت
الد ُ
ِ
نشاط  :1انتشا ُر ال�أ
صوات

خرج مع ُزملائي �إلى ساح ِة �لمدرس ِة ،ونَ ْن َتشر فيها.
�أ ُ
ن ََض ُع جهاز�ً صوت ّياً في ُم ِ
نتصف �لساح ِة.
�لص ِ
وت.
َطلب من معلّمنا تشغي َل جها ِز َ
ن ُ

ُسج ُل ُملاحظاتنا:
 .١ن ّ
______________________________________________________.
ُفس ُر ُملاحظاتنا:
 .٢ن ّ
______________________________________________________.
� .٣أ ْست ْن ِت ُـج �أ َن ______________________________________ .
٨٩

وت ل� َينتق ُل في الفرا ِغ
نشاط  :2الصَ ُ
�أ ْح ِض ُر ُم َف ّرغ َة هو� ٍء ،و�أ َض ُع فيها َج َرساً� ،أو ساعة ُم َن ّبه.
وت في �لهو�ء .ماذ� �أ ِ
�لص ِ
ل�ح ُظ؟
� .١أستم ُع �إلى مصدر َ
_________________________________________.
� .٢أقو ُم بمساعد ِة معلّمي بتفريغ �لهو� ِء من �لناقوسِ ،و�أحاو ُل �ل�ستما َع
وت د�خل �لنّاقوس ،ماذ� �أ ِ
�لص ِ
ل�ح ُظ؟ ولماذ�؟
م ّر ًة �أخرى �إلى مصدر َ
_________________________________________
_____________________________________________________.
� .٣أقو ُم بمساعدة معلّمي بالسماح للهو�ء بالدخول �إلى �لناقوسِ.
ماذ� �أ ِ
ل�ح ُظ؟ ولماذ�؟
__________________________________________________.
وت ل� َي ْنت ِق ُل في ____________________________.
�لص َ
�أ ْست ْن ِت ُج �أنََ :

نشاط  :٣الصَ وت والمادة

ِ
للصوت.
طلب من زميلي �ل�ستما َع
� .١أطر ُق ِف ْر َع �لشَ ْوك ِة �لرن ّان ِة بالمطرق ِة ،و�أ ُ

ُ
وت فيه؟ __________________________.
ما
�لص ُ
�لوسط �لمادي �لذي �نتق َل َ
ه َيا نشاهد معاً
تجربة“�لصوت ل� ينتقل في �لفر�غ” في �لقرص �لمرفق.
َ
٩٠

بوضع �لشوك ِة على َط ِ
طلب من زميلي وضع
�لسابق َة
� .٢أك ّر ُر ُ
ِ
�لخطو َة ّ
رف �لطاولة ،و�أ ُ
ِ
�لطرف �لمقابلِ.
�أذن ِه على

ُ
وت خلاله؟ ________________________.
ما
�لص ُ
�لوسط �لماد ُي �لذي �نتق َل َ
ض ما ٍء ،و�أطرقهما ببعضهما
� .٣أغ ُم ُر حجر ْين في َح ْو ِ
تحت َس ْط ِح �لما ِء.
َ
ُ
وت خلاله؟
ما
�لص ُ
�لوسط �لماد ُي �لذي �نتق َل َ

__________________________________.
حتاج �إلى ٍ
وسط _____________________ ل�نتقاله.
�لص َ
�أستن ِت ُج �أ َن َ
وت َي ُ

وت َينت ِق ُل في �لمو� ّد ___________ و ____________ و ____________.
�لص ُ
َ
حث عن ُس ْرع ُة
بال ّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشّ بكة �لعنكبوت ّية �أ ْب ُ
�لص ِ
وت في �لمو� ّد في حال�تها �لثلاثة.
َ
�نفجار�ت قويّ ٌة في �لشّ مس ،لكننا ل� نَسمعها.
َتحد ُُث
ٌ
ه َيا نشاهد معاً
�لصلبة” في �لقرص �لمرفق.
تجربة“�لصوت و�لمادة َ
َ

٩١

نشاط  :٤الصَ دَ ى
�شتكى �لموجودون في �إحدى قاعات
ِ
صوت �لموسيقى
�ل�أفر�ح من �رتد� ِد سما ِع
بشكلٍ ُم ْز ِع ٍج في �لقاع ِة ،ما �أ ّدى �إلى
مغادرتهم قبل �نتها ِء �لحفلِ.
تفسير هذه �لمشكلة؟
 .١ما
ُ
_______________________________________________________.
 .٢ما �سم هذه �لظّاهرة؟________________________________________.
فر�ح لتجنّ ِب ُح ِ
ِ
قترح ُحلول� ل� أ
ِ
دوث هذه �لظاهرة؟
صحاب
قاعات �ل� أ ِ
� .٣أ ُ
_______________________________________________________.
�أستن ِت ُج �أنَ:
�لصوت عن حاجز تُ َس ّمى.______________________:
ظاهرة �رتد�د ّ
حث عن �لشّ روط
بال ّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لشّ بكة �لعنكبوت ّية �أ ْب ُ
ِ
�لصدَى.
�للازمة
لحدوث ظاهر ِة َ

٩٢

السادس :أاهم ّية الصَ وت
الدّرس ّ
نشاط َ :1نشي ُد الصَ ِ
وت*
�أســمــ ُع �أصــو�تــاً تُــ ْزعــجني
�أســمــ ُع �أصــو�تــاً تُــســعـدني
مــنــهــا �أ
مــنــهــا �أ
صــو�ت تُــؤذيــنــي
صــو�ت َتنفــعــنــي
ٌ
ٌ
بــو ُق �لــســيــار ِة ُيزعــجــني
ومــن �ل�أخــطــا ِر ُيحــ ّذرنــي
ونــشــيــ ُد بــلادي ُيطــربنــي
ــب بــلادي َيدفــعــنــي
ولِ ُ
ــح ّ
س لــنـــا �إعلا ٌن
�دخــ ْل صــ ّفــكَ بــاطــمئنان
قـــر ُع �لــجــر ِ
ِ
وقت ِ
�لغضب
صــرخ عن َد
�للعب
�أبكي� ،أ ُ
�أضحكُ � ،أنشدَُ ،
و�أ
نــــاقــــش دومــــاً بــهــدو ٍء
مـــرئــي مــســمــو ٌع مقـــروء
ُ
ّ
تكــبــيــر �لمسـجــ ِد �إ ْن َيعلو
يـــا �إخـــو�نـــي هــ ّيـــا صــلُــو�
ُ
�أ
شــــكــــر ربـــي مــا �أكــرمــ ُه
عــلّــمــنــــي مـــا ل� �أعــلــمـــ ُه
ُ
�أنْ ِش ُد مع �لزملاء �لنشي َد �ل ّساب َق ،و�أك ِم ُل �لجدو َل �ل�آتي-:
�لص ِ
�لص ِ
وت
وت
ُ
�س ُم َ
هدف َ
بو ُق �لسيار ِة
َت ْحذي ٌر ،وتنبي ٌه

* ملاحظة :من دليل �لمعلم في مادة �لعلوم �لعامة للصف �ل ّر�بع ٢٠١١-٢٠١٠

٩٣

وت للاإ ِ
�لص ِ
نسان:
�أ ْست ْن ِت ُج �أهم ّي َة َ
______________________________________________________.

واصل
نشاط  :2الصَ ُ
وت وسي َل ٌة للتَ ُ

�لصوت كوسيلة �تصال وتو�صل:
�أ َتاأ ّم ُل ّ
كتب مجال�ت �ستخد�م َ
�لصو َر �ل�آتي َة ،و�أ ُ

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

ه َيا نستمع معاً ل�أنشودة “�ل�أصو�ت” في �لقرص �لمرفق.
٩٤

نشاط  :٣اأقلّ ُد أاصوات ًا
�أقلّ ُد وزملائي �أصو�تاً مختلفة مث َل �أ ِ
صو�ت:

________________.________________ .________________ .
سماء �ل� أ ِ
صو�ت �لتي قُمنا بتقليدها �أسف َل ك ّل صور ٍة.
�أ ُ
كتب �أ َ

نشاط  :٤كلم ُة الس ِر

ِ
�لكلمات �ل�آتية ،ونُج ّم ُع
َشطب
ه ّيا ن ُ
لنكتشف كلم َة �لس ّر:
روف �لمتبق ّي َة
�لح َ
ُ
َ
(خري ٌرُ ،مو�ءَ ،هدي ٌل ،نَقيق ،كلام،
َ
نُباحَ ،رني ٌنَ ،زئي ٌر)
كلمة �لسر هي._____________:

ر
ن
يـ
ن
ن
ب
�
ح

هـ
د
يـ
ل
م
و
�
ء

�
ز
�
ل
ت
هـ
�
ز

ز
ئـ
يـ
ر
ك
ل
�
م

ن
ق
يـ
ق
خ
ر
يـ
ر
٩٥

وت للاأص َو ِ
�لص ِ
�ت �ل�آتية:
�أك ُت ُب َمص َد َر َ
َخرير .____________ :كلامُ .____________:مو�ء.____________:
َهديلَ .____________:رنيـن .____________:نَقيق.____________:
نُـبـاحَ .____________:زئـيــر.____________:

ني
عيني واأ ُذ َ
نشاط  :5اأحافِ ُظ على َ
ٍ
يجب �أ ْن �أقو َم بها للمحافظة على سلامة َع َي َن َي
تناقش ومجموعتي حو َل ُم
مارسات ُ
�أ ُ
ني ،و�أكتبها:
َو�أ ُذ َ

٩٦

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

أاسئل ُة الوحدة
�لضو ِء �إلى طبيع ّي ٍة وصناع ّي ٍة مع ذكر �ل ّسبب
ف مصاد ِر َ
ّ
السؤالُ ال�أ ّول� :أص ّن ُ
ِ
�لجدول �ل�آتي:
في
�لضوئي
�ل َمصد ُر
ُ

نوع �ل َمصدر

ِ
�لتصنيف
بب
َس ُ

٩٧

السؤال الثّاني� :أ َض ُع د�ئر ًة حول رم ِز �ل�إ جاب ِة �لصحيحة:
ّ
 .١على ماذ� َتد ُل رؤي ُة وجهي على �لمر�آة؟
�لضوء.
عكاس َ
�أ�.نكسا ُر َ
�لضوء .ب�.نْ ُ
�لضو ِء.
�لضو ِء .دَ .تشتّ ُت َ
جـ .نفاذيّ ُة َ
� .٢أ ّي من �لمو�د �ل�آتية تُك ّو ُن ظلال� ً و�ضحة؟
�لماء
لوح ُزجاج ب.
�أُ .
�لهو�ء جـُ .
ُ
تفسير �لظاهرة في �لشّ ك ِل �ل ُمقابل؟
 .٣ما
ُ
�لضو ِء.
عكاس َ
�أ� .نْ ُ

د�.لشجر ُة

�لضو ِء.
ب.نفاذيّ ُة َ
�لضو ِء.
جـ�.نْكسا ُر َ

سير في ُخ ٍ
طوط ُمستقيم ٍة.
دَ .
وء َي ُ
�لض ُ

 .٤ماذ� َينْشَ اأ عن �هتز� ِز �ل�أجسا ِم؟
�أ .ضوء.

بَ .ص ْوت.

جـ .كهرباء.

دَ .ت َمغ ُنط.

غير صحيحة فيما يتعلق بالصوت؟
� .٥أ ُي �لعبار�ت �ل�آتية ُ
وت في �لفر�غ.
وت في �لهو�ء.
�لص ُ
�لص ُ
بَ .ي ْن َت ِق ُل َ
�أَ .ي ْن َت ِق ُل َ
وت في �لحديد.
�لص ُ
جـَ .ي ْن َت ِق ُل َ

٩٨

وت في �لزيت.
�لص ُ
دَ .ي ْن َت ِق ُل َ

بالسجاد و�لفلّين؟
سقف �لد�خل ّي ُة للمسارح
ّ
.٦لماذ� تُغطّى �ل� أ ُ
�لصوت.
�أ .لرفع َ
�لصوت.
جـ .للتخلّص من صدى َ

وت؟
�لص ُ
ينتشر َ
 .٧كيف ُ
�أ .في �تجا ٍه و�ح ٍد.

�لصوت.
ب .لتضخيم َ
�لصوت.
د .لكتم َ
ب .في �تجاهين.

جـ .في ثلاث ِة �تجاهات.
� .٨أ ّي من �ل�آتية �لتّرتيب �لصحيح ل�ألو�ن قوس قُ َزح؟
�أ� .أحمر ،برتقالي ،بنفسجي� ،أزرق� ،أصفر�،أخضر ،نيلي.

د .في �ل�تجاهات جميعها.

ب .بنفسجي� ،أحمر ،برتقالي� ،أخضر� ،أصفر ،نيلي� ،أزرق.
ج� .أصفر� ،أخضر ،نيلي ،برتقالي�،أحمر ،بنفسجي� ،أزرق.
د� .أحمر ،برتقالي� ،أصفر� ،أخضر� ،أزرق ،نيلي ،بنفسجي.
س للنبات؟
 .٩ما �أهم ّية ضوء �لشّ م ِ

ب� .لتن ّفس.
أ�ُ .صنع �لغذ�ء.
�.١٠أ ّي من �لسلوك ّي ِ
ات �ل�آتية ُمض َرة بالعينِ ؟

جـ� .ل�إ خر�ج.

د� .لهضم.

ب� .إبعاد �ل�أجسام �لحا ّدة عن �لعين.
�أ .تنظيف �لعين بالماء �لنظيف.
ٍ
تعريض �لعينِ للضو ِء �لقو ّي.
ونظيف .د.
ش ناع ٍم
جـ.
تنظيف �لعين بقما ٍ
ُ
ُ

٩٩

�نعكاس ُمنتظ ٌم للضوء؟
� .١١أ ّي من �ل�أشكال �ل�آتية هو
ٌ

�أ.

ب.

جـ.

د.

ْ
يحدث �إذ�:
السؤال الثّالث :ماذ� تتوقّع �أ ْن
ّ
نبات في ٍ
مكان ُمظل ٍم.___________________________________.
ُ .١وض َع ٌ
َ .٢س َ
وء على �لمر�آ ِة.______________________________________.
قط َ
�لض ُ

 .٣ت ّم ْت �إضاء ُة مز�ر ِع �ل�أبقا ِر ليلاً._________________________________.
السؤال ال ّرابع� :أعلّ ُل ما ياأتي:
ّ
�لزجاج.
 .١تُ ْص َن ُع �لنو�ف ُذ من
ِ
________________________________________________________.
 .٢ل� يمكن رؤي ُة �ل�أجسا ِم في ُغ ْر َف ٍة ُمعتم ٍة.
________________________________________________________.
 .٣ظاهر ُة ُخ ِ
سوف �لقمر.
________________________________________________________.
 .٤تك ّون ٍ
ظلال لبعض �ل�أجسام.
________________________________________________________.
١٠٠

السؤال الخامس:
ّ
وضح �لظاهر َة �لتي يع ّب ُر �لشّ ك ُل �ل�آتي عنها:
�أ ُ

ظاهرة __________.

ظاهرة __________.

ظاهرة __________.

السادس:
السؤال ّ
ّ
�لعلمي:
كتب �لمفهوم
�أ ُ
َ
بين وسطين
� ______________ .١نحر�ف َ
�لضوء عن مساره �ل�أصلي عند �نتقاله َ
شفاف ّين ُمختلفين.
ٍ
مصقول مثل �لمر�آة.
سطح
� ______________ .٢رتد� ُد �أشعة َ
�لضو ِء عند سقوطها على ٍ
�لضوء ُم ِن َع من �لوصول �إليها.
� ______________ .٣لمناطق �لتي تبدو ُمعتم ًة ل�أن َ
وء منها ،ول� تُك ّو ُن ظلال� ً و�ضحة.
� ______________ .٤لمو� ُد �لتي ينفذ َ
�لض ُ
سطح َخ ِشنٍ .
 ______________ .٥تشتّ ُت �أشع ِة �لض ْو ِء عن َد سقوطها على ٍ
١٠١

السابع:
السؤال ّ
ّ
َ
مت بتحريك �إحدى قطع �لكرتون في �لشّ كل
ماذ� َتتوقّع �أ ْن
يحدث �إذ� قُ َ
�إلى �ل�أعلى؟ لماذ�؟ __________________________________.

السؤال الثّامن:
ّ
�لصور ِة �ل�آتي ِة ثم �أعيد رسمها بعد تصحيحها في �لمكان
خطاء �لو�رد َة في ّ
�أ ُ
كتب �ل� أ َ
�لمخصص:

.________________________________________________________ .١
.________________________________________________________ .٢
١٠٢

السؤال التّاسع:
ّ
سبب ُرؤية فاطمة لصور ِة �لشّ مس في ُ�لبحيرة؟
�أ ّ
فس ُر َ

______________________________________________________.
السؤال العاشر:
ّ

كتب ر�أيي في �لسلوك َي ِ
ات �ل�آتية:
�أ ُ
ٍ
لساعات طويل ٍة خلا َل �لليل و�لنّهار.
�لحاسوب
َ .١ت ْس َتخد ُم سعا ٌد
َ
______________________________________________________.
َ .٢يلجاأ ر�مي �إلى �ستخد�م س ّماعات �ل�أذن بكثر ٍة لسما ِع �ل ُموسيقى و�ل�أغاني.
______________________________________________________.
َ .٣تبتع ُد ود� ُد عن �لحفلات �لصاخب ِة.
______________________________________________________.
ٍ
بصوت هادى ٍء ،و ُمنخفضٍ.
َ .٤تتحد ُّث هدى مع زميلتها �لمجاور ِة لها
______________________________________________________.
١٠٣

السؤال الحادي عشر:
ّ
سوف �لقمرِ ،وك ِ
تي ُخ ِ
س
ُسوف �لشّ م ِ
�أك ِم ُل �ل ّرس َم �ل�آتي ل�إ ِ
يضاح َ
ظاهر ْ
ِ
�لمكان �ل ُمناسب.
ض و�لقم ِر في
برس ِم �ل�أر ِ
س
سوف �لشّ م ِ
ُخ ُ

ُسوف �لقم ِر
ك ُ

١٠٤

١٠٥

١٠٦

١٠٧

لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم
د .بصري صالح
م .فو�ز مجاهد

�أ .ثروت زيد
�أ .عز�م �أبو بكر
�أ .علي مناصرة

اللجنة الوطنية لوثيقة العلوم:

د .شهناز �لفار
د .سمية �لنّخّ الة
م .جهاد دريدي

أ�.د .عماد عودة
د .رباب ج ّر�ر
أ�.د .عفيف زيد�ن
د .مر�د عوض �لله
د�.إيهاب شكري
د.فتحية �للولو
أ�� .إيمان �لريماوي
أ� .حكم أ�بو شملة
أ� .صالح شلالفة
أ� .فر�س ياسين

د .جو�د �لشيخ خليل
د .سعيد �لكردي
د .محمد سليمان
د .معمر شتيوي
د.خالد صويلح
أ� .أ�حمد سياعرة
أ�� .بر�هيم رمضان
حماد
أ� .خلود ّ
�لنجار
أ� .عفاف ّ
أ� .فضيلة يوسف

د .حاتم دحلان
د .صائب �لعويني
د .محمود �ل أ�ستاذ
د .معين سرور
د.سحر عودة
أ� .أ�ماني شحادة
أ� .جنان �لبرغوثي
أ� .رشا عمر
أ� .عماد محجز
أ� .محمد أ�بو ندى

�لسوسي
د .خالد ّ
د .عدلي صالح
د .محمود رمضان
د .وليد �لباشا
د.عزيز شو�بكة
أ� .أ�يمن شروف
أ� .حسن حمامرة
أ� .رياض �بر�هيم
أ� .غدير خلف
أ� .مر�م �ل أ�سطل

أ� .مرسي سمارة
أ� .بيان �لمربوع

أ� .مي �شتية
أ� .رولى أ�بو شمة

أ� .ياسر مصطفى
أ� .محمود نمر

أ�.سامية غبن
أ� .زهير �لديك

أ� .أ�سماء بركات

أ� .عايشة شقير

أ� .جمال مسالمة

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب العلوم والح ّياة للصف ال ّرابع ال�أساسي
�أ� .أحمد سياعرة
�أ� .أماني شحادة
�أ .مرح صالح
�أ� .إيمان �لجمل
�أ .مها سالمية
�أ .سحر �لزماعرة
�أ .مها يغمور
�أ .رشا �لشخشير
�أ .مازن عامر
�أ .سمر �لقطر�وي

د .مرو�ن �أبو �لرب
�أ .بيان �لمربوع
�أ .سمية �لجمل
�أ .عدنان جبور
�أ .محمد �لمجبر
�أ� .أنور شلد�ن
�أ .ماجدة مغاري
�أ .علا �لنعسان
�أ� .أمير ظاهر
�أ .غادة �لفر�

�أ .محمد قر�رية
�أ� .أنو�ر حامدة
�أ .سناء �أبو هلال
�أ .فاروق عبيسي
�أ .شيماء عوده
�أ .علي قطيط
�أ .نور �أبو حجلة
�أ .هبة �أبو طبيخ
�أ� .أماني درويش

�أ .جنان �لبرغوثي
�أ .تهاني �لفار
�أ .ماجدة �لتميمي
�أ .سناء رضو�ن
�أ .محمود �لغز�لي
�أ .سعيد �لملاحي
�أ .ر�مز �لوحيدي
�أ .هناء نصر
�أ� .أنس حمد

