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المقّدمة
   تتطّور العلومُ تطّوراً متســارعاً في الوقت الّراهن على المســتوى العالمّي، من 
أجل مواكبِة روح العصر، واالستفادة من االكتشافات الجديدة. وحرصاً من المركز 
الوطنّي لتطوير المناهج التربويّة على تحسين مخرجات العمليّة التّعليميّة انطالقاً 
من تأكيد دافعيّة التّعلّم، واستمراريّة التّعلّم الذّاتّي، جاءت ُكتبنا الّدراسيّة متّسَمةً 
بالحداثِة والمرونِة، وتتَّفُق موضوعاتها مع مســتويات أبنائنا، وخصاِئص نمّوهم 
العقلّي، النّفسّي، وثقافتهم االجتماعيّة، إذ اهتّمت الكتب باألنشطة والمهارات التي 
تسهُم في بناء الّشخصيَِّة المتكاملة وتعزيز دور المتعلّم الذي يَُعدُّ محور العمليّة 

التعليميـّـة.

ــفِّ الثّالــث فــي الوحــدة األولــى  ُل مــن كتــاب الصَّ  يتضّمــُن الجــزء األوَّ
نات السلســلة  ُف المتعلـّـم تكيُّــَف الحيوانــات مــع بيئتها، ومكوِّ موضوعــات تُعــرِّ
الغذائيَّــِة، وكيــف تعالــج بعــض الحيوانــات نفســها؟ وكيــف تحمــي صغارهــا؟ 

َة الجــذب لــدى المغناطيــس والحقــل المغناطيســّي. ــُم قــوَّ ُف المتعلِّ ثــمَّ يتعــرَّ

 أمّــا الوحــدة الثّانيــة فتضّمنــت موضوعــات تُكســُب المتعلِّــم معلومــات 
ــي  ــوِّ ف ــق النّم ــاس، ومناط ــّرف أدوات القي ــات، ويتع ــوِّ النب ــل نم ــول مراح ح
ــار،  ــواع الثّم ــض أن ــرة وبع ــات الثّم ن ــذور ومكوِّ ــار الب ــق انتش ــات، وطرائ النّب

ـم مفهــوم الكهربــاء الّســاكنة. ف المتعلِـّ ويتعــرَّ

ــى اكتســاب  ّــم عل ــر يســاعد المتعل ــى مُيَسِّ ّــم إل ــر دور المعل ــاً مــن تغيي وانطالق
أكبــر عــدٍد مــن المهــارات التــي ترّســُخ المعــارف المطلوبــة فــإّن هــذا الكتــاب 
يهتــمُّ بدعــمِ ميــول المتعلّميــن التــي تنســجم مــع هــذِه المــادِّة أو المــوادِّ األخرى 

وفــق الــذّكاءات المتعــّددة لــدى المتعلّميــن.

ــة  ــة التربويّ ــن بالعمليّ ــور والمهتّمي ــاء األم ــن، وأولي ــالء المعلّمي ــن الّزم نرجــو م
ــةٌ فــي  ــا أمــٌل َوِثَق ــا. وكلّن ــر عملن ــا بالمالحظــات التــي تســهم فــي تطوي تزويدن

ــه. ــو إلي ــا نصب ــن أن يحّققــوا م ــا المعلّمي زمالئن

واهلل نسأُل التّوفيق     

المؤلّفون  



محتويات الكتاب

عدد الحصصرقم الّصفحةالّدرسالوحدة

الوحدة األولى

123بيئتي تدعمني

183تتكّيف لتعيش

ة 223الّسلسلة الغذائيَّ

283طبيب نفسه

343الحضن الدافئ

ٌة وجذٌب وتأثيٌر 403قوَّ

483حقل یحمل أسرارًا

الوحدة الثانية

623تنتشر لتعيش

683إنتاُش البذوِر

743أنمو لكن بشروط

783مراحل نمّو النبات

843أقيس بأدواتي

موِّ عند النبات 923مناطق النُّ

983خيرات بالدي

1063ساكنٌة ومتحّركٌة
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خطوات منهجّية 
عرض الّدرس

دور المتعّلمدور المعّلم

كلامت مفتاحّية

التأكّد من رشحها، وتوضيح معانيها.
االنتباه لها، وفهم معناها، واستعاملها يف 

البحث والتوّسع حول الدرس.

أاُلِحُظ وأتأّمُل

تحفيُز املتعلِّمني، واستثارة دواِفعهم ملوضوع 

الّدرس.
االنتباه والتّأّمل.

أتواصل شفويّاً

إدارة الّنقاش، والتّأكّد من مشاركة أكرب عدد 

ممكٍن من املُتعلّمني، واالستامع لجميع اآلراء.

التّواصل اإليجايّب مع الزمالء جميِعهم، 

وااللتزام بآداب الحوار البّناء.

أُجرُِّب

تأمني مستلزمات التّجربة، وتطبيقها َوفق 

خطواتها، والتّأكّد من مشاركة  املتعلّمنَي 

جميعهم وصوالً للتّعميامت املناسبة 

والّصحيحة.

االلتزام بقواعد الّسالمة واألمان، وتنفيذ 

خطوات التّجربة، والتّواصل اإليجايّب مع 

املعلّم والزّمالء.

تعلّمُت

رس، والتّأكّد من استيعاب املتعلِّمني  قراءة الدَّ

ملحتواه العلمّي.
التّأكُّد من وضوح املعلومات، وفهمها.

عمُل مجموعات

توجيه املتعلّمني إىل العمل الجامعّي، واالنتباه 

ألدائهم عىل نحٍو مالئم.

التنفيذ املالئم للمهامِّ املطلوبة ومراعاة 

القواعد العاّمة للّسالمة واألمان، والحرص 

عىل تقديم أفضل النتائج.
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خطوات منهجّية 
عرض الّدرس

دور المتعّلمدور المعّلم

أتفكّر

عرض اإلشكاليّة الخاّصة بالتّفكري الّناقد، 

واالستامع ألكرب قدر ممكن من اإلجابات 

ومناقشتها مع إتاحة الفرصة للمتعلّمني 

إلعامل عقولهم واستمطار أفكارهم.

تنظيم البحث واالستقصاء، والتّفكري عىل نحو 

بّناء وإيجايّب.

أختبُر 
معلوماتي

رشُح التدريبات للمتعلّمني، والتّأكّد من 

قدرتهم عىل أدائها، وتقديم التّغذية الراجعة 

املالمئة.

أداء األنشطة والتدريبات للحصول عىل 

أفضل النتائج خالل الزمن املحّدد.

التّواصُل مع األهل:

التّعاوُن مع األهِل لتنفيِذ الّنشاط، وعرض 

الّنتائج، وتقديم التّغذيِة الراجعِة املالمئة.

نقل املعلومات والخربات التي حصل عليها 

إىل املحيطني به، ومشاركتهم تنفيذ املهامِّ 

املطلوبة.

أنشطة 
نهاَیة الفصل 

وتدریباته

تنّفذ يف حّصة درسيّة كاملة، وتعدُّ تقييامً 

ذاتيّاً ألداء املتعلّم.

بذل الجهود ألداء األنشطة والتّدريبات 

باألسلوب األفضل يف الوقت املحّدد.

المشروعات

يرشح املهامَّ املطلوبة، ويتابع اختيار كّل 

متعلّم لنوع املرشوع وملجموعته للتنفيذ 

أو يتابع تخطيط  املرشوع املُقرتح وتنفيذه 

من ِقبَِل املتعلّم، ثّم يراقب أداء املتعلّمني 

ويُساعدهم ويقّدم لهم التّغذية الرّاجعة 

املالمئة.

ينّفذ املتعلّم املرشوع ضمن الحّصة الدرسيّة 

املخّصَصة لها يف نهايِة كلِّ وحدة، ليقّدم 

نتائج عمله الفردّي أو ضمن مجموعته 

ويبدي رأيه بعمل زمالئه بإيجابيَّة.
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خطر األلغام

قواعد	السالمة	واألمانقواعد	السالمة	واألمان

ــفِّ . ١ ــم للحفــاظ علــى ســالمتي داخــل غرفــة الصَّ ــُع إرشــادات المعلِّ أتّب
وخارجهــا.

أحافُظ على نظافة مكان العمل.. ٢

أتعامُل بحذر عندما أحمل وأستخدم التّجهيزات العلميَّة.. ٣

أرتــدي نظّــارات واقيــة وقّفــازات وربطــات شــعر عندمــا يطلــُب . ٤
ـي ذلــك. المعلِّــم منِـّ

أُخِبُر المعلِّم في حال تعّرض أّي شخص لألذى أو اإلصابة.. ٥

ق أو أشرب أو أستنشق أيَّ شيء في أثناء النّشاطات العلميّة.. ٦ ال أتذوَّ

أحتــرمُ النـّـاس وأعتنــي بالكائنــات الحيـّـة؛ الحيوانــات والنّباتــات التــي . ٧
أدرســها.

أنظِّف األدوات والموادّ وأغسل يديَّ عندما أنتهي من النّشاطات.. ٨

ــة . ٩ ــن األجســام الغريب ــا م ــل به ــول أو العم ــي للحق ــد زيارت أحــذُر عن
َّصــل بالرقم١٣٠فــي  فأبتعــد عنهــا وال ألمســها، ثــّم أبلـّـُغ الكبــار أو أت

ــي المحافظــات. ــي باق دمشــق أو ١٨٩ ف

ـد . ١٠ التّقيُـّ بواجــب  زمالئــي  وأخبــر  ـة  َـّ التّحذيري للّشــاخصات  أنتبــُه 
الّشــاخصات. هــذه  بمضمــون 
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التَّوقُّع هو ما أَعتقُد أَنَّه َسيحدُث في َبحثي.	 

 أَستخدُم ما أَعرِفه َعِن النَّباتات.	 

التوقُّع: تَحتاُج النَّباتات إلى ِمياٍه لَتْبقى َعلى َقيِد الَحياِة.

 ِمثاٌل عِن االستفسار والتَّوّقع.	 

سؤال: كيَف ُيمكُننا إِثْباُت أَنَّ النَّباتاِت تَحتاُج إِلى ماٍء 

لَتنمو؟

يحدث
َ

ع ماذا س
ُّ
وق

َ
يحدثأت

َ
ع ماذا س

ُّ
وق

َ
أت أَبدُأ استفساراتي بكلماٍت ِمثل: 	 

»أّي« و»ماذا« و »َهل«.

ماذا َسيحدُث إن َلْم نُزّوِد 	 

النَّباتاِت بالمياه؟

َهل َستبقى النَّباتاُت على َقيِد 	 

الَحياة؟

رح األسئلة
ْ

ط
َ
رح األسئلةأ

ْ
ط

َ
أ

يَتَساءلُ العُلماءُ كيفَ تعملُ األشياء؟

يُحاولون اكتشاَف العالم من حولِهم.	 

 	. يقوموَن بذلَك في أثناِء البحِث العلميِّ

ة عِن 	  يُوّضح الُمخطّط الُمجاِوُر الفكر المهمَّ

. الَبحِث العلميِّ

ِمثال عْن إِجراِء الَبحِث:

هْل تحتاُج النَّباتاُت إلى الماِء لَتنمو؟	 

أَبدأُ هنا

بطرح األسئلة

أتوقَّع ماذا 

َسيحدث

أُخطُّط إلجراِء 

بَحث

أُالِحُظ

أُسّجل النَّتائج

أَفهُم النَّتائج

؟
ً
 عالما

ُ
؟كيف تصبح

ً
 عالما

ُ
كيف تصبح
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عنَدما أُخطّط إلجراِء بَحٍث، أُفكّر ِبكيفيَِّة إِجراِء اخِتباٍر.	 

يء الذي َسأحَتفُظ ِبه كما هو؟	   ما الشَّ

ة الزَّمنيَّة التي  وء والّتربَة، الُمدَّ يَّة الضَّ نوُع النَّباِت، كَمِّ

تَنمو بها النَّباتات.

 ما الذي َسأغيِّره؟	 

يَّة الِمياه. كَمِّ

األَشياء التي نُغّيرها تُدعى الُمَتغيِّرات.	 

حث:
َ
راِء ب

ْ
 إلج

ُ
خطيط

َّ
حث:الت

َ
راِء ب

ْ
 إلج

ُ
خطيط

َّ
الت

يوجُد العديُد ِمْن الطّرائق لِتْسِجيِل النَّتائج.	 

يَجُب أَْن أَُفكَِّر ِبأَفضِل طَريقٍة تُناسُب بَْحثي.	 

أَفضُل طريقٍة ِهي إِكماُل َجدول. يُمِكُنني أَيضاً اْسِتعمال نَتائِجي ألََضعها في ُمخطَّط.	 

يُساِعُدني الَجدوُل في تَرتيِب نَتائِجي. َويُساِعُدني الُمخطَُّط في ُرْؤيَِة ُرسومات.	 

ات ..........................................اليوم الّثالثاليوم األوَّلاملتغيِّ

طول الّنبات

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

تاِئج
َّ
ُل الن

ّ
ج

َ
س

ُ
تاِئجأ

َّ
ُل الن

ّ
ج

َ
س

ُ
أ

ٍن في نِهاَيِة َبحثي.	  َيِجُب أَن أَنْظَُر إِلى الَجدوِل ِبَتمعُّ

أُقاِرُن بين النَّباتاِت.	 

ُر ِفيما إذا كانِت النَّباتاُت ِبحاجٍة إِلى ماء. هْل ماتَت 	  أُقرِّ

النَّباتات التي لَم أَسِقها بالماء؟ َهل َهذا ما توقَّعُته؟

َهْل كان تَوقُّعي َصحيحاً؟	 

تاِئج
َّ
 الن

ُ
هم

َ
تاِئجف

َّ
 الن

ُ
هم

َ
ف

 	
ة الزََّمنيَّة. سوَف أَقيُس الُمدَّ

 	
سوَف أَْخَتِبُر ألَكَْتِشَف أّي النَّباتاِت أَكثر ِصّحة؟

 	
سوَف أَقيُس ارتِفاع النَّباتات.

 	
ما النَّباتات الطَّويلَة َوالَخْضراء؟

 	
ما الّنباتات التي تبدو أصغر وذات لون بنّي؟

حث
َ
 الب

ُ
حثِإجراء

َ
 الب

ُ
ِإجراء
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م	في	هذه	الوحدة:
ّ
سنتعل

أنواعــاً مختلفــًة مــن تكيُّــِف الحيوانــات مــع بيئتهــا 	 

للحفــاِظ عــىل اســتمراِر حياتهــا.

لِسلَِة الغذائيَِّة )منتجات –مستهلِكات(.	  عنارَص السِّ

طرائَق ُمختلَفًة للعنايِة بالحيوانات.	 

ــرة عــىل شــّدة 	  ــَل املؤثّ ــّوَة املغناطيســيََّة والعوام الق

قــّوة الجــذب.

الحقل املغناطييّس.	 

الوحدة األولى:الوحدة األولى:



م	في	هذه	الوحدة:
ّ
سنتعل



بيَئتي تْدَعُمني كلمات مفتاحيَّة١

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنِعُم النّظَر في الّصور اآلتيِة، ثُّم أُجيُب: 

شــاهَد ســامي فــي مجلـّـٍة علميـّـٍة ُصــوراً ُكِتــَب عليهــا تتكيَّــُف الحيوانــاُت مــع البيئــة التــي تَعيــُش 
. فيها

فَصمَّم الجدوَل اآلتي حوَل أنواِع تكيُِّف بعِض الحيواناِت.

تكيُّف بالحركةتكيُّف بالّشكلتكيُّف بالّتنفُّس تكيُّف باللّون

الّسمكُةالّسمكُةالدبُّ القطبيُّ

التكيّف	 

التخّفي	 
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أتواصل شفويًّا:

باالعتماِد على معلوماتي والّصوِر الّسابقِة أُضيُف إلى التّصنيِف في جدول سامي 	 
أسماءَ بعِض الحيواناِت حْسَب نوِع تكيُِّفها.

أيٌّ من الحيواناِت في الّصوِر الّسابقِة يتنفَُّس األُكسجيَن الُمنحلَّ في الماء عندما 	 
يكوُن صغيراً، وعندما يكبُُر يتنّفُس هواءَ اليابسِة؟

ـِف عــن طريــق: اللّــون أو الّشــكِل ـُف الحيوانــاُت بأشــكاٍل مختلفــٍة كالتّكيُـّ  أَســتنِتُج: تتكيَـّ
أو الحركِة.

ُب: أُجرِّ

المستلزماُت: ُسلَْحفاة 	 أوراق خّس 	 سمكة في حوض مائّي.
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أتواصل شفويًّا:

لَْحفاةُ عنَد ُشعوِرها بالخطِر؟ 	  لَْحفاِة، أيَن تَْختبئُ السُّ أتأمُّل شْكَل السُّ

لَْحفاةُ عنَد االقْتراِب ِمنها، وأُبيُِّن الّسبَب.	  أُناِقُش زميلي حوَل الّسلوِك الذي تُماِرُسُه السُّ

ُح َعالقةُ شْكِل الّسمكِة بحَرَكِتها.	  أُراِقُب الّسمكةَ، وأُوضِّ

يّةُ بالطريقِة نَْفِسها؟ أُفّسُر ذلَك. 	  لحفاةُ البرِّ هْل تتنّفُس الّسمكةُ والسُّ

أَستنِتُج: يَْعتِمُد تكيُُّف الحيواناِت على نَوِع البيْئَِة التي تَعيُش فيها.

عمُل مجموعات:

أعَمُل مَع أفراِد مجموعتي على تنفيِذ الَمهامِّ اآلتيِة، ثُمَّ أَعِْرُضها على زمالئي.

1

4 3

2

ما نوُع ِغذاِء الِقرِْد؟ – ما الذي ساعَد الِقرَْد عىل 

االنتقاِل بنَي األشجاِر؟ – اُذْكُْر مظاهَر تكيُِّفِه. 

ما نوُع ِغذاِء الَجَمِل؟ – ملاذا ال تَُغوُص قََدما 

الجمِل يف رماِل الصحراِء؟ – اُذْكُْر مظاهَر تكيُِّفِه. 

؟ - ملاذا يَْكُسو ِجْسَمُه فَْرٌو  بِّ ما نوُع ِغذاِء الدُّ

َسميٌك؟ – اُذْكُْر مظاهَر تكيُِّفِه.

؟ – ما شْكُل ِمْنقارِِه؟ – اُذْكُْر  ما نوُع ِغذاِء البَطِّ

مظاهَر تكيُِّفِه. 

14



أَستنِتُج: هناَك أسباٌب عديدةٌ تُساِعُد الحيواناِت على التّكيُِّف.

أتفّكر:

باحِة؟ لماذا تْفتُح الّسمكةُ فََمَها باْستمراٍر في أثناِء السِّ

للحيوانــاِت طرائــق ُمختلِفــٌة للتّكيُّــِف مــَع ِبيْئِتهــا ِمنهــا التّكيُّــُف عــن طريــق: الّشــْكِل – اللـّـوِن 	 

ــِس - الَحرَكَــِة. – التّنفُّ

من األمثلِة عىل تَكيِّف أشكال الحيواناِت مَع ِبيْئِتها: خّف الجمل – أطراف الِقرْد........	 

تعّلمُت:

الّتواصُل مع األهل: 

ــٍة،  ــاٍت مُْختلف ــْن ِبيْئ ــاٍت ِم ــوراً لحيوان ــاَعَدِتهْم ص ــُع بمس ــّم أْجم ُ ــُه، ث ُ ــا تعلّْمت ــي بم ــُر أهل أُْخِب
ــي. ــى زمالئ ــا عل ــا وأَعِْرُضه ــَر تكيُِّفه ــُب مظاه وأْكت

1

4 3

2

15



أَْخَتِبُر معلوماتي:
مَْن هَو؟. ١

باحة بالماء والقْفِز على اليابسِة.	  حيواٌن ِجلُْدهُ َرطٌْب تكيََّف على السِّ

يَعيُش في الِبحار ويَْخرُج إلى سطْح الماِء للتّنفُِّس.	 

أَْختاُر مظاهَر التّكيُِّف ِلصورِة ُكلِّ كائٍن َحّي بوْضِع رقمِ الُجملِة من الّصفحة المقابلةُ . ٢
ُّتْحَت الصورِة الُمناسبِة لَها:
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أَْخَتِبُر معلوماتي:

ٌس  طائٌر لُه ِمْنقاٌر ُمقوَّ

تَعيُش يف املاِء، ولها أطراٌف وحادٌّ لتْمزيِق الطعاِم.

كاملجاذيِف، وهناك أنواٌع منها 

تعيُش عىل اليابسِة.

يعيش يف املياه و�تلك ذيالً 

طويالً يساعده عىل السباحة.
طائٌر �ْتاُز £ِْنقاٍر قويٍّ 

قادٍر عىل نْقر الَخَشِب.
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ُف ِلتعيَش2 كلمات مفتاحيَّةتتكيَّ

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

ــن  ــا م نُه ــٍة تُمكِّ ــَع بيئاِتهــا ألســباٍب مُْختلف ــاُت م ــُف الحيوان تتكيَّ
ــاة. ــي الحي ــتمرار ف االْس

أتواصل شفويًّا:

رافِة أسناناً مُسطّحةً وعريضةً في رأْيَك؟	  لماذا نجُد للنَِّمِر أنياباً حادًّة بينما نجُد للزَّ

ما وسيلةُ التكيُّف التي ساعَدِت الزرافةَ على أْكِل أوراِق الّشجِر؟	 

ْقِر من حيُث نوُع الغذاِء ووْجُه 	  أًناِقُش زميلي عن وْجِه التشابُِه بيَن النَِّمِر والصَّ
االختالِف باالفْتراِس. 

أستنِتُج: تكيَّفْت بعُض الحيواناِت مع بيئِتها للحصوِل على غذاِئِها.

نشاٌط:

التَّخّفي	 

التّمويه	 
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أُلّوُن الِحْرباءَ بحيُث أساعدها على التّخّفي.. ١

لماذا تلجأُ الِحْرباءُ إلى التّخّفي، في رأْيَك؟. ٢

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

حرباء جرادة قنفذ 

أتواصل شفويًّا:

هْل يستعمُل الُقنُْفُذ طريقةَ الحربِاء نفسها في التّْمويِه والتّخّفي؟ وّضْح ذلَك.	 

أُناِقُش زميلي عن تكيُّف الَجرادِة لحمايِة نْفِسها في بيئِتها.	 

أستنِتُج: تتكيُّف بعُض الحيواناِت بالتّمويِه والتّخّفي والتّشابُِه مَع البيئِة للحمايِة من األعداِء.

أتفّكر:

لماذا تهاِجُر الطّيوُر في فْصل الخريِف؟ وهْل لذلَك دَْوٌر في استمرار حياِتها؟ 

تتكيّــُف الحيوانــاُت بطرائــق مختلفــٍة للحفــاِظ عــىل اســتمرار حياتِهــا منهــا التّكيّــُف للحصــوِل 	 

عــىل الغــذاِء والتّخّفــي للحاميــِة ِمــَن األعــداِء والّدفــاِع عــْن نفِســها.

تعّلمُت:

الّتواصُل مع األهل: 

ــى  ــَف عل ــواٍن تكيّ ــِة عــن حي ــمِ المتنّوع ــي مصــادِر التعلُّ ــُه، وأبحــُث ف ُ ــا تعلّْمت ــي بم ــُر أهل أُْخِب
ــِه. ــي بيئت ــِش ف العي
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
ــا . ١ ــِه فــي كلِّ مجموعــٍة مّم ــوُع تكيُِّف ــُث ن ــِف مــن حي ــواِن الُمختل ــُب اســَم الحي أكت

ــِر الّســبِب  يأتــي، مــع ِذْك

جمل حرباء فرس النبي 

 الحيواُن الُمختلُف من حيُث نوُع تكيُِّفِه	 

السببُ 	 

حرر الوحش ذئب رر 

 الحيواُن الُمختلُف من حيُث نوُع تكيُِّفِه	 

الّسببُ 	 
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أَْخَتِبُر معلوماتي:

أمأْلُ الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها:. ٢

قُدَرةُ الحيواِن على االختفاء عن األعداء تُسّمى 	 

الت الحاصلِة في بيئتِه تُسّمى	   قْدرةُ الكائِن الحيِّ على التّعايُش )التّأقْلم( مع التّبدُّ

أَختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ مّما يأتي: . ٣

يساعُد النِّمَر على اإلمساك بالفريسة:	 
الّصوُت القويُّ	. التّلّوُنب. الجْرُي برسعةأ. 

نُسّمي تغيَُّر لوِن بعِض الحيواناِت في بيئِتها:	 
يأ.  التّخّفَي )التّمويه(	. الحركَةب. التّغذِّ
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السْلسلُة الغذائيُة كلمات مفتاحيَّة3

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

َور اآلتيِة، ثمَّ أُجيُب: أُنِعُم النَّظَر في الصُّ

أتواصل شفويًّا:

ابِق.	  أَقترُح اسماً مُناسباً للُمخطّط السَّ

ابِق.	  أعمُل مَع مجموعتي لإلجابِة على تساؤالِت األطفاِل في الُمخطِّط السَّ

ُمنِتج	 

يّل	  ُمستهلِك أوَّ

ُمستهلِك ثانوّي	 

ُمستهلِك ثالثّي	 
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ما معنى ُمنِتج؟ 

ماذا َسُنسّمي األفعى يف هذِه السلْسلِة؟  ملاذا ُسّمَيِت الَ�قُة ُمستهلكاً أّولياً؟ 

ما معنى ُمستهلِك ثانوّي؟ما معنى ُمنِتج؟ 

أســتنِتُج: النّباتــاُت الخضــراءُ هــي كائنــاٌت حيـّـةٌ تســتطيُع أْن تصنــَع غذاءَهــا بنفســها لهــا ولغيرهــا 
ــّمى المنتجاِت. وتُس

ليّةَ )آكالُت نباٍت(. الحيواناُت التي تتغذّى على النباتاِت فقْط تُسّمى الُمستهِلكاِت األوَّ

َّةَ )الحمة(.  الحيواناُت التي تتغذّى على الحيواناِت آكالِت النباِت تُســّمى الُمســتهِلكاِت الثانوي

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنِعُم النظَر في الُمخطّط اآلتي، ثُّم أُجيُب:
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أتواصل شفويًّا:

أُشيُر إلى الكائناِت الحيِّة الُمنِتجة في الّصورة األولى.	 

أُخِبُر ُزمالئي بعناصِر الّسلسلِة الغذائيَِّة التي نراها في صور الّسلسلِة الّسابقِة.	 

أُضيُف مُستهِلكاً ثالثيّاً أرسُمُه في الّصورة الّرابعِة.	 

أُحاوُر زميلي بجواري ألُخبَر باقي زمالئي: عن الفرِق بيَن الّسلسلتَيِن الغذائيّتَيِن في 	 
هذا الّدرس.

أُكمُل التّصنيَف َوفَْق الجدوِل الذي يلي الّصَور:	 

دود القزِّ عصفور أفعى ورق التوت 

قرش طحالب أسكك كبةة أسكك صغةة 

يّل ُمنِتج ُمستهلِك ثالثّيُمستهلِك ثانوّيُمستهلِك أوَّ

ُعْصفوٌرالّسلسلة األوىل

أسامُك ِقرٍْشالّسلسلة الثانية
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لــّي 	 مُســتهِلك  أســتنِتُج: تَحتــوي اليابســةُ والمــاءُ علــى سالســَل غذائيـّـٍة )مُنِتــج 	 مُســتهِلك أوَّ
ثانــوّي 	 مُســتهِلك ثالثــّي....

تَحتوي اليابسُة واملاُء عىل سالسَل غذائيٍّة تتألُّف مْن:	 

ــِب 	  ــاِت والطّحال ــل: النبات ــها، مث ــا بنفِس ــَع غذاَءه ــتطيُع أْن تصن ــٌة تس ــاٌت حيّ ــاِت: كائن املنتج

ــراِء. الخ

املستهلكاِت األوَّليَِّة: حيواناٌت تتغّذى باملنتجاِت فقْط )الّنباتات(، وتُسّمى آكالِت الّنباِت.	 

املستهلكاِت الثّانويَِّة: حيواناٌت تتغّذى بالحيوانات آكالِت الّنباِت )املستهلكات األوَّليَّة(.	 

تعّلمُت:

أتفّكر:

 ماذا نُسّمي النّباَت آكَل الحشراِت في الّصورة الّسابقة؟

الّتواصُل مع األهل: 

ُل  ــم المختلفــة، وأُســجِّ ُــّم أبحــُث مَعهــم وباســتعماِل مصــادر التّعلُّ ُــُه، ث ــُر أهلــي بمــا تعلّْمت أُْخِب
ليَِّة، والّصفاِت المشــتركِة بيــَن الحيواناِت  الّصفــاِت المشــتركةَ بيــَن الحيوانــاِت المســتهلكِة األوَّ

َّــِة.... المســتهلكِة الثّانوي
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أختاُر من الّصور اآلتيِة ما يناسُب لتشكيِل سالسَل غذائيٍّة فيما يأتي:. ١

أفعى غزال 

نبات أخرض صقر 

جرادة يرقة 

طحالب سمكة قرش 

عصفور 

سمكة 

رر 

أرنب 

بوم 

أعشاب خرضاء 

دب 

ضفدع 
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
سلسلة	غذائية	على	اليابسة

أعشاب خرضاء

سلسلة	غذائية	في	الماء

ليـّـاً, وفــي الّسلســلة . ٢ أُصمِّــُم سلســلتَيِن غذائيَّتَيــِن يكــوُن الفــأُر فــي إحداهــا مُســتهلكاً أوَّ
الثّانيــِة مُســتهلكاً ثانويّاً.

فأْر

فأْر
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كلمات مفتاحيَّةطبيُب نْفسِه4

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنِعُم النظَر في الّصور اآلتيِة:

أرنب املزرعة 

قطٌّ برِّّي 

قطٌّ منزّيل 

أرنب برِّّي 

أتواصل شفويًّا:

أتعاَوُن أنا وزميلي على مِلء فراغاِت الجدوِل بما يناِسبُه:

الغذاء واملسكُن

يف املزارِع أو املنازِليف الرباري

يعتمُد عىل اإلنسان يف تأمني مْسَكنِهالِقطُّ

يعتمد عىل نفسه يف تأمني غذائهاألرنُب

الرباري	 

الحيواناُت الربِّيَُّة.	 
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أُناقُش زميلي حوَل مَْن يؤمُِّن الحمايةَ للحيواِن في كلٍّ من البراري والمزرعِة. 	 

هْل يستطيُع حيواُن المزرعِة العيَش في البراري في رأيَك؟ ولماذا؟	 

ــر،  ــى آخ ــوٍع إل ــن ن ــُف م ــة تختَل ــق متنّوع ــها بطرائ ــةُ نفَس َّ ي ــاُت البرِّ ــي الحيوان ــتنِتُج: تحم أس
منهــا: قــّوة العضــالت، األنيــاب الحــادّة، الَمخاِلــُب القويـّـة. أمـّـا حيوانــاُت المزرعــِة، فيُشــِرُف 

ــى حماِيتهــا. اإلنســاُن عل

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنِعُم النّظَر في الّصور اآلتيِة:
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أتواصل شفويًّا:

أتناقُش أنا وزميلي بجواري، ثّم أُخِبُر زمالئي: مَْن يقومُ بمعالجِة الحيواناِت األليفِة في 	 
المزرعة عنَد المرِض؟

يُّ )في الغابِة(بمرٍض ما؟ مَْن يقومُ بمعالجتِه برأيك؟	  ماذا لو أُصيَب الببّغاءُ البرِّ

ٍَّة أو أليفٍة نعرُف كيَف تُعالُج نفَسها، وأُسّجُل 	  ي أتحاوُر أنا وزمالئي حوَل حيواناٍت برِّ
نتائَج عملِنا لنعِرَضُه:

أســتنِتُج: يقــومُ الطّبيــُب البيطــريُّ بمعالجــة الحيوانــاِت األليفــِة، بينمــا تســتعيُن الحيوانــاُت البريـّـةُ 
بمــا يُحيــُط بهــا )كالتـّـراب واألعشــاب البّريـّـة ......( لمعالجــة نفِســها.

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنِعُم النظَر في الّصورة اآلتيِة، ثّم أُجيُب:
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أتواصل شفويًّا:

ُُّرها في مْسكن 	  باالعتماِد على الّصورة الّسابقِة أُخِبُر زمالئي بالّشروط الواجِب توف
الدجاِج. 

هْل يستطيُع الّدجاُج في المْدَجنة تأميَن حاجاتِه بنفسِه؟ 	 

أُخِبُر زمالئي بطريقِة العنايِة بحيواٍن أليٍف أْرغُب في تربيتِه.	 

أســتنِتُج: مــْن شــروِط المْســكِن الجيـّـِد للحيوانــاِت: اإلضــاءةُ المناســبةُ، التهويــةُ الجيـّـدةُ، نظافــةُ 
الَمعالــِف والَمشــارِب.

الحيواناُت الربِّيَُّة تعتمُد عىل نفِسها يف تأمنِي مسكِنها وحاميِتها وعالِجها.	 

تعّلمُت:

ُل عالــمٍ عربــيٍّ وضــَع كتابــاً فــي علـْـم الحيــواِن درَســها ووصَفهــا ووّضــَح طرائــَق  هــْل تعلــُم؟ أوَّ
العنايــِة بهــا هــو الجاحــُظ الــذي ُوِلــَد ســنةَ ١٦٣هجريـّـةً وتُوفـّـَي ســنةَ ٢٥٥هجريــةً.

أتفّكر:

كيــَف تُعالــُج حيوانــاُت البــراري نفَســها 
مــن آالمِ الَمِعــَدِة؟ 

الّتواصُل مع األهل: 

ــُه، وأبحــُث عــن  ُ ــي بمــا تعلّْمت ــُر أهْل أُخِب
ــِة. ــي الغاب ــها ف ــةَ لنفِس ــزالُن الحماي ــا الغ ــُن به ــي تُؤمِّ ــة الت الطريق
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أُعبُّر عن الّصوِر بطريقِة العالِج المناسبِة للحيواناِت اآلتيِة:. ١
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أَِصُل بخطٍّ صورَة كلِّ حيواٍن مع البيئِة التي يعيُش فيها من جهة، ثّم أِصلُه من الجهة . ٢

األخرى بالحلِّ الذي أراهُ مُناسباً لحالته:
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كلمات مفتاحيَّة الحضُن الدافُئ٥

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنِعُم النّظَر في الّصور اآلتيِة، ثّم أُجيُب:

اتّفقــْت مجموعــةٌ مــن تالميــذ الّصــفِّ الثّالــِث علــى الُمشــاركة باالحتفــاِل فــي اليــوم العالمــّي 
ــِة  ــاِت اآلتي ــع المعلوم ــى جم ــوا عل ــريَن األّوِل فتعاون ــن تش ــع م ــق الّراب ــذي يواف ــوان ال للحي

ــة.  ــي االحتفاليّ وعرِضهــا ف

تضُع العصفورة البيَض يف الُعشِّ ،وترقُد عليها ملّدة 18يوماً 

حتّى يفقَس، ويقوُم األُب بإحضاِر الطّعاِم لألّم يك تُطِعَم 

صغارَها وتعتني بها ملّدة شهٍر تقريباً لتنمَو وتصبَح قادرًة 

عىل الطرّيان واالعتامِد عىل نفسها.

تضُع أنثى الكْنَغِر صغريَها بعَد والدتِه مبارشًة داخَل جيٍْب 

يف بطنها يُسّمى الجراَب إْذ يأكُل ويناُم داخلَه وال يغادرُه 

أبداً حتّى يبلَغ من العمر سبعَة أشْهٍر، ثّم يغادُر الجراَب 

ويبحُث عن طعامِه مبفردِه.

لَْحفاُة البحريُّة ُحْفرًة يف رمال الشاطِئ وتضُع  تحفُر السُّ

بيوَضها يف الُحفرة وتُغطّيها بالرّمال لحاميتها، ثّم تعوُد للبحر، 

وعندما تفقُس البيوُض تخرُ	 ِصغارها من الحفرة وتزحُف 

إىل البحر لتبدأَ دورَة حياتِها باالعتامد عىل نفِسها.

يرقُد ذكُر الّنعاِم عىل البيوض التي تَضعها األُنثى نحَو 

شهريِن، ويتَناَوُب مع األُنثى عىل رعايتها، ملّدِة عامنِي حتّى 

يْكتمَل منوُّها.

جراب الكنغر.	 

العش.	 
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أتواصل شفويًّا:

أتعاوُن أنا وزمالئي على تصنيف الحيواناِت وفَْق الجدوِل اآلتي وأُضيُف أسماءَ 	 
حيواناٍت أَعِرفُها:

صغاُر حيواناٍت يعتني بها كال 

الوالديِن )ذكُر الحيوان وأُنثاه(

صغاُر حيواناٍت يعتني بها األُب 

)ذكر الحيوان(

صغاُر حيواناٍت تعتني بها األمُّ 

)أنثى الحيوان(

صغاُر حيواناٍت تعتمُد عىل 

نفِسها

أُناقُش زميلي بجواري في مُّدة العنايِة التي يحتاُجها كلُّ حيواٍن في الّصور الّسابقِة، ثّم 	 
أُخِبُر زمالئي بنتائِج حواِرنا.

ــِة  ــِن بالعناي أســتنِتُج: تختلــُف الحيوانــاُت فــي طريقــة عنايِتهــا بصغاِرهــا فقــْد يقــومُ ِكال الوالدي
ــِن. بهــا أو األُب أو األمُّ فقــْط، وقــْد تعتنــي بنْفِســها بعيــداً عــن الوالدي
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نشاٌط:

أَِصُل بخطًّ صورة كلِّ حيوان بكيفيِة العنايِة به فيما يأتي:

تعیُش يف القطب 
املتجّمِد ویرقُد األُب 

عىل البیوض

تفقُس البیوُض 
لیخرَج ُشْغوٌف 
یعتمُد عىل نفسِه

ترعاُه أّمه ملّدة 
خمسة عرَش یوماً، ثّم 

یِقْفُز لیأكَل الُعشَب

ه وترعاُه  یُشِبُه أمَّ
مّدَة سنتیِن تُعلِّمه 

فيها الصیَد
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ــِن، 	  ــن األبوي ــة م ــاُ	 للعناي ــا يحت ــا، فبعُضه ــة بصغاره ــٌة يف العناي ــُق مختلف ــات طرائ للحيوان

، وبعضهــا يقــوُم األُب مبَهّمــة الرعايــِة، وهنــاَك حيوانــاٌت تعتمــُد عــىل  وبعضهــا تعتنــي بــه األمُّ

ــا. نفســها مــن بدايــِة حياتِه

تعّلمُت:

أتفّكر:

َّةُ في كيفيّة العنايِة بصغارها؟ وّضح ذلك.  َّةُ والبحري ي لَْحفاةُ البرِّ هْل تتشابُه السُّ

الّتواصُل مع األهل: 

ــاب(  ــراِب )النّع ــْرخ الغُ ــة بَف ــومَ، وأبحــُث بمســاعدتهم عــن العناي ــُه الي ُ ــي بمــا تعلّْمت ــُر أهل أُخِب
ــي. ــى زمالئ ــَج عل ــِرُض النّتائ وأَع
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أُحوُط اإلجابةَ الّصحيحةَ حوَل عنايِة الحيواناِت بصغاِرها:. ١

يعتمُد عىل نفسِه األُب واألمُّاألمُّاألُبالبطريق

يعتمُد عىل نفسِهاألُب واألمُّاألمُّاألُبالّسمُك

يعتمُد عىل نفسِهاألُب واألمُّاألمُّاألُبالِقطُط

يعتمُد عىل نفسِهاألُب واألمُّاألمُّاألُبالُعْصفوُر
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أَْخَتِبُر معلوماتي:

أرسم حيواناً ما وأكتب طريقة العناية بصغاره.. ٢
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كلمات مفتاحيَّةقوٌة وجذٌب وتأثيٌر6

وضعــْت أختــي مجموعــة من الّدبابيــس داخَل كأس مــاء، وطلبْت 
منـّـي إخراَجهــا دوَن أْن أُبلـّـَل يــدّي بالمــاء. كيَف ســأفعُل ذلك؟

ُب: أُجرِّ

إلجراء التّجربة أحتاُج إلى:

������������� ��� �� �� ���� 
	���� ��� ��������� �����

قّوٌة مغناطيسيٌة	 

شدُة قّوِة الجْذِب	 
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خطواُت تنفيِذ التّجربِة:

أقصُّ خيطاً صغيراً، وأربُط طَرفَُه بالِمْشبَك.. ١

ِّياً.. ٢ َّة الطّاولِة بحيث يكون المشبك متدل  أُثبُّت الطّرَف اآلخَر بحاف

ُب المغناطيَس من المشبك الحديدّي دوَن أْن يالمَسُه، ماذا أاُلِحُظ؟. ٣ أقرِّ

أُحّرُك المغناطيَس تدريجيّاً نحَو األعلى حتّى يُصبَح الخيُط أُفقيّاً، ماذا أاُلِحُظ؟. ٤

أُغلُّف كامَل المغناطيِس بورٍق مُقّوى. . ٥

أُكّرُر الخطوتَيِن ٢ و٣، ماذا أاُلِحُظ؟. ٦

هْل تعلُم؟ أنَّ المغناطيَس كلمةٌ مفردةٌ، جمُعها مغانُط.

أتواصل شفويًّا:

أُقاِرُن بيَن النتائِج، ثّم أُحوُط اإلجابةَ الّصحيحةَ:

يُؤثُّر المغناطيُس بقوٍة ) تجذُب ـ ال تجذُب ( المشبك الحديدّي.. ١

المشبك الحديدّي )يتأثُّر 	 ال يتأثُّر( بقّوة جْذِب المغناطيِس دوَن أْن يتالمَسا.. ٢

تأثيُر المغناطيِس )ينتقُل ـ ال ينتقُل( عبَْر الهواِء.. ٣

الورُق الُمقّوى )يسمُح – ال يسمُح( بانتقال تأثيِر المغناطيِس عبَْرهُ.. ٤

ةٌ تجذُب األجسامَ الحديديّةَ، وينتقُل تأثيُرها عبَر الهواِء والورِق. أستنِتُج: للمغناطيس قوَّ

هْل هناَك عوامُل تؤثُّر على قّوة جْذِب المغناطيِس؟
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ُب: أُجرِّ

إلجراء التّجربة أحتاُج إلى: 

������ ������������� �� ����
�	 �������� ���

خطواُت تنفيِذ التّجربِة:

أضــُع المغناطيــَس والِمشــبك الحديــدّي فــوَق ورقــٍة بيضــاءَ علــى ســطح أُفُقــي، وعلى . ١
بُعــٍد كاٍف، دوَن أْن يحــدَث تأثيــٌر بينهما.

أقــّرُب الِمشــبك الحديــدّي ببـُـطٍء نحــَو القطــِب الجنوبــّي للمغناطيــس، أرســُم علــى . ٢
الورقــة خطـّـاً عنــَد النقطــِة التــي يبــدأُ فيهــا تأثيــُر المغناطيــِس علــى الِمشــبك.

أُقــّرُب الِمشــبك الحديــدّي ببـُـطٍء نحــَو القطــِب الّشــمالي للمغناطيــس، أْرســُم علــى . ٣
الورقــة خطـّـاً عنــَد النّقطــِة التــي يبــدأُ فيهــا تأثيــُر المغناطيــِس علــى الِمشــبك.

أُكــّرُر التّجِربــةَ بتقريــب الِمشــبك مــن نقــاط مختلفــة ألحــد قطبــي المغناطيــس وفــق . ٤
البُعــد ذاتــه، أُســّجُل مالحظاتــي.
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أتواصل شفويًّا:

أُقاِرُن بيَن النّتائِج، ثمَّ أُحوُط اإلجابةَ الّصحيحةَ:

الِمشبُك الحديديُّ )ينجذُب ـ ال ينجذُب( إلى المغناطيس على بُعٍد كبيٍر.. ١

ــا ابتعــَد . ٢ ــزدادُ( كلّم ــدّي )تنقــُص ـ ت ــِس للِمشــبك الحدي ــّوِة جــْذِب المغناطي شــّدةُ ق
عنــُه.

ِّــُر قــّوةُ جــْذِب المغناطيــِس للِمشــبِك الحديــدّي مــن )جهــٍة واحــدٍة – جهــاٍت . ٣ تؤث
مختلفــٍة(.

شــّدةُ قــّوِة جــْذِب المغناطيــِس للِمشــبك الحديــدّي )متســاوية – غيــر متســاوية( مــن . ٤
االتجاهــاِت جميعهــا وعلــى البُعــد ذاتــِه.

أَســتنِتُج: تنقــُص شــّدةُ قــّوِة جــْذِب المغناطيــِس لألَجســام الحديديـّـة بازديــاِد المســافِة الفاصلــِة 
بينَهمــا.

ُب: أُجرِّ

إلجراء التّجربة أحتاُج إلى:

������ ����������� ������������ �� ��
�
	

خطواُت تنفيِذ التّجربِة:

أضُع المغناطيَس النَّضويَّ على سطح الطاولِة بشكٍل أُفُقي.. ١

، ماذا أاُلِحُظ؟. ٢ أنْثُر الدبابيَس فوَق المغناطيِس النَّضويِّ

أُكّرُر الُخطوتَيِن )١( و)٢( باستخدام مغناطيٍس مستقيمٍ، ماذا أاُلِحُظ؟. ٣
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أتواصل شفويًّا:

أُقارُن بيَن النّتائِج، ثمَّ أُحوُط اإلجابةَ الّصحيحةَ:

تتجمَُّع الدبابيُس عنَد )منتصف 	 قطبَي( المغناطيس.. ١

َّة( في منتصفِه.. ٢ شّدةُ قّوِة جذِب المغناطيِس تكوُن )ضعيفة 	 قوي

تزدادُ شّدةُ قّوِة جْذِب المغناطيِس عنَد )منتصف 	 قطبَي( المغناطيس.. ٣

َّــة  ــِس لألجســام الحديدي ــّوِة جــْذِب المغناطي أســتنِتُج: شــّدةُ ق
ــه. ــَد قطبَي ــرة عن تكــون كبي

أتواصل شفويًّا:

َّــُع معــاً: أيــَن تتجمَّــُع الدبابيــُس  أتحــاوُر أنــا وزميلــي، ثــّم نتوق
فــي المغناطيــس الحلقــّي؟

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

مغناطيسأُنْعُم النظَر في الّصورة اآلتيِة:

يُستعَمُل املغناطيُس يف 
صناعة باب الّثالجة.
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أتواصل شفويًّا:

أُحاِوُر زميلي حول فائدة المغناطيس الموجود على طرف باب الثاّلجة.. ١

أناقش زميلي حول استخداماٍت أخرى للمغناطيس في حياتي اليوميّة.. ٢

أســتنتُج: للمغناطيــس اســتعماالٌت كثيــرةٌ فــي حياتنــا ِمثـْـُل الجــرِس الكهربائــّي وســّماعِة الهاتــِف 
وبطاقــِة الّصــراِف اآللــّي وغيرهــا.

أتفّكر:

ُر ذلك. هْل يمكُن فصُل قطبَي المغناطيِس عن بعضهما؟ أُفسِّ

للمغناطيِس قّوٌة تجذُب األجساَم الحديديََّة، وينتقُل تأثريُها عرْبَ الهواِء والورِق.	 

ــِس 	  ــنَي املغناطي ــُة ب ــافُة الفاصل ــام ازدادِت املس ــِس كلّ ــْذِب املغناطي ــّوِة ج ــّدُة ق ــُف ش تضع

واألجســاِم الحديديّــِة.

شّدُة قّوِة جْذِب املغناطيِس لألجسام الحديديَّة تكون كبرية عنَد قطبَيه	 

ــايّئ وســاّمعِة 	  ــاب الثاّلجــِة والجــرِْس الكهرب ــُل: ب ــا مث ــريٌة يف حياتن للمغناطيــس اســتعامالٌت كث

ــِف وغريهــا. الهات

تعّلمُت:

الّتواصُل مع األهل: 

أٌخبــُر أهلــي بمــا تعلّمتـُـه، ثــمَّ أبحــث بمســاعدتهم فــي مصــادر التّعلُّــم المتنّوعــة عن اســتعماالٍت 
أخــرى للمغناطيس.
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أَْخَتِبُر معلوماتي:

أضــُع إشــارَة صــح )✓( إلــى جانــب العبــاراِت الّصحيحــِة وإشــارة غلــط )✗( إلــى . ١
حهــا: جانــب العبــارات غيــر الّصحيحــة, ثــمَّ أصحِّ

) (يفقُد المغناطيُس خاصيّةَ جْذبِه لألجسام الحديديِّة عبَْر الورِق.	 

) (قّوةُ جْذِب المغناطيِس لألجسام الحديديِّة تتأثُّر بالمسافة الفاصلِة بينهما. 	 

) (تزدادُ قّوةُ جْذِب المغناطيِس في منتصفِه. 	 

) (يَجذُب المغناطيُس الّدبوَس الحديدّي الموجودَ داخَل عُلبٍة بالستيكيٍّة سميكٍة.	 

أَِصُل بخّط العباراِت من العُموِد األّوِل بما يناسبُها من العُموِد الثّاني.. ٢

ُل  الَعُموُد الّثاينالَعُموُد األوَّ

عنَد قطبَيه قّوُة جْذِب املغناطيِس معدومٌة

برادُة الحديد يف كأِس ماءتنجذُب إىل املغناطيِس

عنَد منتصفِهشّدُة قّوِة جْذِب املغناطيِس كبريُة
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أَْخَتِبُر معلوماتي:

أُكِمُل المخطََّط اآلتي بما يناسبه:. ٣

ُة املغناطيسيَّة القوَّ

تجذب األجسام

.........
تَنقُص كلَّ�
................
................

ينتقُل تأث�ها 

تكونعرب ........

أشدُّ .........

.............
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كلمات مفتاحيَّةحقٌل َيحِمُل أسرارا7ً

يَجذُب المغناطيُس األجسامَ الحديديّةَ،
فلماذا لم يَجذْب مفتاحي الحديدّي الذي

سقَط في حوض الماءَ مع أنّني
وجّْهُت المغناطيَس نحَوهُ؟

ُب: أُجرِّ

إلجراء التّجربة أحتاُج إلى:

مغناطيٍس مستقيمإبرٍة مغناطيسيَّة

خطواُت تنفيِذ التّجِربِة:

ُب ببطٍء وعلى بُعٍد مناسٍب المغناطيَس من اإلبْرة المغناطيسيَِّة ، ماذا أاُلِحُظ؟. ١ أُقرِّ

أتابُع تقريَب المغناطيِس تدريجيّاً من اإلبْرة المغناطيسيَِّة، ماذا أاُلِحُظ؟. ٢

حقٌل مغناطييّس	 

انحراُف اإلبْرِة املغناطيسيَِّة	 
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أتواصل شفويًّا:

أُقارُن بيَن النتائِج، ثمَّ أُحوُط اإلجابةَ الّصحيحةَ:

( عنَد تقريِب المغناطيِس منها.. ١ اإلبْرةُ المغناطيسيَّةُ )تهتزُّ 	 ال تهتزُّ

المغناطيُس )يؤثُّر 	 ال يؤثُّر( على اإلبْرة المغناطيسيَّة.. ٢

ُكلّما اقتربت اإلبْرةُ من المغناطيِس، )تناقَص 	 تزايَد( اهتزازها.. ٣

المنطقــة التــي تحيــط بالمغناطيــس ويظَهــُر بهــا أثــُرهُ تســمَّى الحقــَل )المغناطيســّي . ٤
ــّي(. 	 الكهربائ

ُِّر المغناطيُس على اإلبْرة ألنّها )داخل 	 خارج( حقلِه المغناطيسّي.. ٥ يُؤث

أســتنِتُج: لــكلِّ مغناطيــٍس حقــٌل مغناطيســيٌّ يُؤثـّـُر 
فــي المنطقــة الُمحيطــِة بــِه.

هْل بإمكاني رؤيةُ الحقِل المغناطيسّي؟
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ُب: أُجرِّ

إلجراء التّجربة أحتاُج إلى:

صحٍن بالستيكّيمغناطيٍس مستقيم برادِة حديد
.

خطواُت تنفيِذ التّجِربِة:

أضُع صحناً بالستيكيّاً فوَق المغناطيِس.. ١

أنثر القليل من بُرادِة الحديِد ببطٍء فوَق الّصحن البالستيكّي، ماذا أاُلِحُظ؟. ٢

أنْقُر الّصحن بيَن الحيِن واآلخِر بهدوء، ماذا أاُلِحُظ؟. ٣

أتواصل شفويًّا:

أُقارُن بيَن النّتائِج، ثمَّ أُحوُط اإلجابةَ الّصحيحةَ:

قبــَل نثــر بُــرادِة الحديــِد فــوَق المغناطيــِس )أتمّكــُن 	 ال أتمّكــُن( مــن تعــّرف  . ١
وجــوِد الحقــِل المغناطيســّي.

بُرادةُ الحديِد )تشّكُل 	 ال تشّكُل( خطوطاً متجاورة حوَل المغناطيِس.. ٢

للحقل المغناطيسّي أثٌَر )يُمِكُن 	 ال يُمِكُن( رؤيتُُه.. ٣
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ــرِه باســتعماِل  ــةُ أث ــّي، ولكــْن يُمكــُن رؤي ــُر مْرئ أســتنتُج: لــكّل مغناطيــٍس حقــٌل مغناطيســيٌّ غي
ــِد علــى شــكل خطــوٍط متجــاورٍة. بُــرادِة الحدي

نشاٌط:

. أرُسُم خطوَط الحقِل المغناطيسّي لكلٍّ من المغناطيس المستقيمِ والمغناطيِس النضويِّ

ُب: أُجرِّ

إلجراء التّجربة أحتاُج إلى: 

ورقِة شفافياتمغناطيٍس مستقيم طاولةبرادِة حديٍد

خطواُت تنفيِذ التّجِربِة:

أضــُع مغناطيســين علــى اســتقامٍة واحــدٍة فــوَق ســطٍح أفقــيٍّ بحيــُث يكــوُن القطبــان . ١
المتقابــالِن متماِثليــن. 

ــد مــاذا . ٢ ــرادة الحدي ــر عليهــا بالكامــل ب ــّم أنث ــفافيَّة فــوق المغناطيســين، ث أضــع الشَّ
أالحــظ؟ 

فافيّة،ماذا أاُلِحُظ؟. ٣ أنقُر ببطٍء على سطِح الشَّ

ُر الخطــوات )١	٢	٣( بحيــث يكــون القطبــان المتَقابــالن مختلفيــن، مــاذا . ٤ أُكــرِّ
أاُلحــُظ؟

هل يتغّيُ شكل خطوط 
الحقل املغناطييّس؟
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أتواصل شفويًّا:

أُقارُن بيَن النتائِج، ثمَّ أُحوُط اإلجابةَ الّصحيحةَ:

بُرادةُ الحديِد )تتجمَُّع 	 ال تتجمَُّع( عند القطبيِن الُمتماثلين للمغناطيسين.. ١

تتباعُد بُرادةُ الحديِد عندما يكون القطبان الُمتقابالِن )مختلفين 	 متماثلين(.. ٢

شــكُل خطــوِط الحقــِل المغناطيســّي )يتغيـّـُر 	 اليتغيـّـُر( عنــد تجــاذب أو تنافــر قطبــي . ٣
المغناطيسين.

أستنِتُج: يتغيُّر شكُل خطوط الحقِل المغناطيسّي عنَد تجاذُِب أو تنافر قطبي المغناطيسين.

نشاٌط:

ــارِة  ــة العب ــارة الّصحيحــِة، وإشــارَة غلــط )✗( فــي نهاي ــة العب أضــُع إشــارَة صــح )✓( فــي نهاي
ــِر الّصحيحــِة: غي

) (لكّل مغناطيٍس حقٌل مغناطيسّي ال يؤثُّر في المنطقة الُمحيطِة بِه. . ١

تجــاذُُب قطبــي المغناطيســين أو تنافُرهمــا يُغيّــُر مــن شــْكل خطــوط . ٢
) (الحقــِل المغناطيســّي. 

) (تنْحرُف اإلبْرةُ المغناطيسيَّةُ عنَد تقريِب مغناطيٍس منها. . ٣
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أتفّكر:

في الطَّبيعة أحجار سوداء تجذب األجسام الحديديّة إليها، أفّسر ذلك؟

لكلِّ مغناطيٍس حقٌل مغناطييسٌّ يُؤثُّر يف املنطقة املُحيطِة بِه.	 

ــرادِة 	  ــتعامل بُ ــرِه باس ــُة أث ــُن رؤي ــْن ُيك ــْريّئ، ولك ــرُي م ــيسٌّ غ ــٌل مغناطي ــٍس حق ــكّل مغناطي ل

ــاورٍة. ــوٍط متج ــكل خط ــىل ش ــِد ع الحدي

يتغرّيُ شكل خطوِط الحقل املغناطييّس عنَد تجاُذِب قطبي مغناطيَسني أو تنافرهام.	 

تعّلمُت:

الّتواصُل مع األهل: 

عــة عــن آليَّــِة عمــل  أٌخبــُر أهلــي بمــا تعلّمتـُـه، ثــمَّ أبحــث بمســاعدتهم فــي مصــادر التّعلُّــم المتنوِّ
البوصلــة واســتعماالتها.
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أضــع إشــارة صــح )✓( فــي نهايــة العبــارة الّصحيحــة وإشــارة غلــط )✗( فــي نهايــة . ١

العبــارة غيــر الّصحيحــة:

) (لكّل مغناطيس حقل مغناطيسّي مرئي.	 

شكل خطوط الحقل المغناطيسّي للمغناطيس المستقيم و المغناطيس 	 
) (النّضوّي متشابٌه.

تجاذب قطبي مغناطيسين أو تنافرهما يؤثّر في شكل خطوط الحقِل 	 
) (المغناطيسّي.

) (تُصنَُع اإلبرة المغناطيسيّة مَن الفوالذ.	 

أَمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بالكلمات المناسبِة :. ٢

يــزدادُ انحــراف اإلبــرة المغناطيســيَّة كلَّمــا  المغناطيــس أ. 
ــا. منه

يؤثُّر  في المنطقة الُمحيطِة بِه.ب. 

تنتظــم بــرادة الحديــد علــى شــكل خطــوط  فــي الحقــل ج. 
المغناطيســّي.

. د.  تتباعد برادة الحديد بين قطبي المغناطيسين 
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أكمُل خارطةَ المفاهيمِ بما يناسبُها:. ٣

أرسار الحقل

املغناطیيس 

يؤثِّر يف اإلبرة

املغناطیسیة

حقل غیر

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

یؤثرُّ يف

................. التي

تحیُط به.

أُنِعُم النّظَر في الّصورتيِن اآلتيتيِن، وأُفّسُر ماذا يحدث. . ٤
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	عمل
ُ
ورقة

أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ في كلٍّ مَن العبارات اآلتيِة:. ١

تتكيُّف الّدبَبَةُ القطبيّةُ على العيش في بيئِتها بوساطة:	 
وف	. الَوبَِرب. الفْرِوأ.  الصُّ

تبدأُ الّسلسلةُ الغذائيَّةُ بــ:	 
يّل	. ُمنِتج )الّنباِت(ب. ُمستهلِك ثانوّيأ.  ُمستهلِك أوَّ

صغيُر البطريِق يَعتني بِه:	 
األُب	. األمُّب. األمُّ واألُبأ. 

أضُع أرقامَ الّصفاِت التي تُميُِّز كلَّ صورة طائٍر بجوارِه:. ٢

منقار حادٌّ معقوف

منقار مفلطح

ٌة مخالب حادَّ

غشاء رقیق 

بین األصابع

١
٢

٣

٤
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	عمل
ُ
ورقة

أتأمُّل الّصورَة اآلتيةَ، وأبحُث عن الحيوانات الموجودِة فيها وأُحوطُها بدائرة.. ٣

أُسّمي نوَع تكيُِّف كلٍّ من صور الحيوانات الّسابقِة في الجدول اآلتي:. ٤

نوُع تكّيفِه مَع البيئةاسُم الحيواِن

أُكِمُل بالّرسم المخطَّط اآلتي ألْحصَل على سلسلٍة غذائيٍّة، ثّم أمألُ الفراغاِت:. ٥

منتج

ــي . ٦ ــط )✗( ف ــارَة غل ــِة وإش ــاراِت الّصحيح ــة العب ــي نهاي ــارَة صــح )✓(ف أضــُع إش
ــا: ــوِط فيه ــارات المغل ــة العب نهاي

) (أ.  يجذُب المغناطيُس الموادَّ جميَعها في البيئة    

) (ب.  يؤثُّر الهواءُ تأثيراً سلبيّاً على قّوة جْذِب المغناطيِس   

) (ج.   كلّما ازدادِت المسافةُ الفاصلةُ بيَن المغناطيِس واألجسامِ  
الحديّديِة نقصت شّدة قّوة جذب المغناطيس.
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مشروع الوحدة
عنواُن المشروِع: معِرُض الحيواناِت المتنّوعِة نوعُه: تعاونّي

أهداُف املرشوعِ
  إقامُة معرٍِض يَضمُّ بطاقاٍت يف كّل بطاقٍة صورٌة لحيواٍن يختارُه املتعلُّم، ويسّجُل 

عليها معلوماٍت ُمميّزًة عن الحيوان، ثّم يُرتُّب املتعلّموَن البطاقاِت لتشكيِل سالسَل 

غذائيٍّة.

مستلزماُت املرشوعِ
  األدواُت املقرتحُة لتنفيذ املرشوِع: يستعمُل املتعلّموَن املوادَّ املتوفِّرَة مثَل ورٍق 

ُمقّوى – صوِر حيواناٍت-الصق-ورق ملّون.

الّتخطيُط للمرشوع
عِة عن معلومات    إحضاُر املوادِّ الالزمِة لتنفيذ املرشوِع – البحُث يف املصادِر املتنوِّ

ُمميّزٍة حوَل عالَِم الحيواِن.

  تحديُد األدواِر وتوزيُع املهامِّ عىل أعضاء املجموعِة.

خطواُت تنفيِذ املرشوعِ

 جمُع معلوماٍت من قبل كلُّ فرٍد يف املجموعة عن حيوان يختارُه )اسمه-نوع 

تغذيته-تكيّفه مع بيئته– طريقة تكاثره –كيفية عناية األبوين به(.

  لصُق صورِة الحيوان عىل البطاقة.

  كتابُة املعلوماِت تحت الّصورة

  عرُض البطاقاِت عىل الزّمالء واملناقشة حوَل كيفيِّة ترتيبها وتشكيِل سلسلٍة غذائيٍّة.

  رسُم نباٍت ولصُق البطاقاِت عىل ورق ُمقّوى حسَب ترتيِب الّسلسلِة املُتّفِق عليها.

عرُض نتائجِ املرشوعِ
  يقوُم املتعلّموَن بعرض الّنتائِج التي توّصلوا إليها عرضاً أوَّليّاً أماَم املعلّم لالستفادة 

من توجيهاتِه.

 تَُناقَُش املالحظاُت بنَي أفراِد املجموعِة ويُعّدل مايجُب تعديلُُه.

تقويُم املرشوعِ
  يقيُّم املعلُّم املرشوَع وفَْق معايريِ تقويِم املرشوعاِت، كام يقوُم املتعلّموَن بعملية 

التّقويِم الذايتّ وفَْق املعايريِ اآلتيِة.

أُقّيُم مشروعي

مالحظاتالنعممعايرُي املرشوِع املقرتِح

نّفْذُت مراحَل املرشوع وفَْق الزّمِن املُحّدِد

البحُث الذي أجريتُُه كاَن مفيداً

عْدُت إىل مصادر تعلّم أغنِت البحَث 

يشتمُل املرشوُع الذي صّمْمتُه جميَع عىل العنارِص واملكّوناِت املطلوبِة جميِعها.

أضْفُت بعَض امليزاِت أو الجوانِب اإلبداعيِّة إىل تنفيذ املرشوِع 
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عنوان المشروع: أنا صّياٌد ماهٌرمشروع الوحدة

مستلزمات المشروِع:

ورق ملّون، مقّص، مشابك معدنيّة، خيوط ، مغناطيس، عصا، حوض بالستيك شّفاف.

خطواُت تنفيِذ المشروِع:

أصنُع صنّارًة بربْط طرِف الخيِط بالمغناطيس وربِط الطرِف اآلخر بالعصا.. ١

ها وأُرقُّمها.. ٢ أرسُم عدداً من الّسمكات على الورق الملّون, ثّم أقصُّ

أشبُك مشبكاً معدنيّاً في كّل سمكٍة.. ٣

أضُع الّسمكاِت في الحوض، وأصطادُ الّسمَك بوساطِة الّصنّارِة .. ٤
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م	في	هذه	الوحدة:
ّ
سنتعل

1N

مراحَل إنتاِش البذور ورشوطَُه.	 

مراحَل منو الّنبات ومناطق الّنمو فيه.	 

أنواَع البذوِر وطرائَق انتشارها.	 

قياَس درجِة الحرارِة بواحداتها الّنظاميِّة.	 

قياَس الكتلِة بواحداتها الّنظاميِّة.	 

قياَس الثقِل بواحداته الّنظاميِّة.	 

قياَس حجِم الّسائِل بواحداته الّنظاميِّة.	 

وصــَف القــّوة الكهربائيّــة الّناجمــة عــن 	 

التّأثــر املتبــادل بــن األجســام املشــحونة.

انية:الوحدة الثانية:
ّ
الوحدة الث



م	في	هذه	الوحدة:
ّ
سنتعل

1N



كلمات مفتاحيَّةتنتِشُر لتعيَش1

كيف �َْت هذه األشجار

عىل سفوح الجباِل؟

انتشار البذور	 
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أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنعُم النظَر في الّصور اآلتية، ثّم أُجيُب:

تنتقُل بذوُر نباِت )الزّنبق املايّئ( بوساطِة املياه تسهُم الحيواناُت بنقل البذور ألماكَن أخرى. 
الجارية إىل أماكَن جديدة.

تنتقُل بذوُر جوز الهنِد بوساطِة املياِه الجارية.تنتقُل بذوُر نباِت الّصنوبِر بوساطِة الرياحِ.

أتواصل شفويًّا:

أناقُش زميلي حوَل طرائِق انتشاِر البذور، ثّم أُجيُب عّما يأتي:

 تنتقُل البذوُر من مكان إلى آخر بطرائَق عّدة هي  و 	 
و و

دة بـ تجعُل الّرياح تحملُها ألماكَن بعيدٍة.	  بذور الّصنوبر مزوَّ
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الحيواناُت تسهُم في نقل بذور النّباتات عن طريق 	 

أســتنتُج: تنتشــُر البــذوُر بطرائــَق متنّوعــٍة هــي الّريــاُح والميــاهُ الجاريــةُ، وتنتقــُل أيضــاً بمســاعدة 
الحيــواِن والنبــاِت ذاتــِه.

نشاٌط:

ُُّهما األسرُع؟ أي

داَر حــواٌر بيــن النّباتــاِت اآلتيــِة )الهندبــاء البــّرّي	 الّزنبــق المائــي 	 إبــرة العجــوز	 التــوت( 
كلُّ نبــاٍت يظــنُّ نفَســه األســرَع فــي طريقــة انتشــاِر البــذوِر:
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 أيُّ من بذور النّباتات هو األسرُع انتشاراً في رأيك؟ ولماذا؟	 

 أتخيُّل ثمرًة أُحبُّها وأتّحدُث عن طريقة انتشار بذورها بأسلوبي.	 

تنترُش البذوُر بطرائَق متنّوعٍة منها: الّرياح - املياه الجارية - الحيوان - الّنبات ذاته.	 

تعّلمُت:

أتفّكر:

ُّهما يحتاُج وقتاً أطوَل لينمَو ويُزهَر؟ أي

شتالت زيتون بذور زيتون 

الّتواصُل مع األهل: 

أُخِبــُر أهلــي بمــا تعلّمتـُـُه اليــومَ، وأبحــُث بمســاعدة أفــراِد أســرتي عــن طرائــَق أخــرى النتشــار 
البــذوِر وأُجّهــُز ملصقــاً أو لوحــةً ألُطِلــَع زمالئــي علــى نتائــج بحثــي.
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
 أاُلحُظ الّصوَر اآلتيةَ، ثّم أكتُب طريقةَ انتشاِر كلٍّ من بذور الثّماِر اآلتيِة:. ١
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أَْخَتِبُر معلوماتي:

أضــُع إشــارَة صــح )✓( فــي نهايــة العبــارِة الّصحيحــِة وإشــارة غلــط )✗( فــي نهايــة . ٢
العبــارِة المغلــوِط فيهــا:

تنتقُل بذرةُ جوز الهنِد بوساطِة الهواِء من مكاٍن إلى آخَر.	 

البذوُر التي تنتشُر بوساطِة الهواء تكوُن خفيفةَ الوزن.	 

للنّمل دوٌر في انتشار البذوِر.	 

اإلبرةُ في نباِت إبرِة العجوِز تمّزُق الثّمرَة لتنتشَر.	 

أُكمل المخطّط اآلتي:. ٣

تنترش البذور 

عة  بطرائق متنوِّ

منها:
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إنتاُش البذور كلمات مفتاحيَّة2

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أصُل الحكايِة

عمُل مجموعات:

المستلزماُت: بذوُر عْدٍس منقوعٍة مّدة٢4 ساعة_ أصيص _قطن _ ماء

أعمُل مع أفراِد مجموعتي لتنفيذ المهامِّ اآلتيِة:	 

املرحلة األوىل
تحضُر بذوِر العدِس املنقوعة 

يف املاء.

املرحلة الّثانية
وضُع البذوِر يف وعاء فيه قطٌن 

ُمبلّل باملاء.

إنتاش	 

بذور	 

جذير	 

ُسويقة	 

بُريْعم	 

رشيم	 
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ِسقايُة بذور العدس.املرحلة الّثالثة

مرور
وقت

املرحلة الّرابعة
مراقبُة إنتاِش البذوِر وتسجيُل 

النتائج يف كّل مرحلٍة.

����
���

����
���

جذر

ساق

أوراق

بريعم
سويقة

جذير

نمو البذرة

 �����
������

باالعتماِد على ما سبق، أُناقُش زميلي وأُكمُل مراحَل نمّو النّبات فيما يأتي:	 

نثــْرُت بــذوَر العــدِس المنقوعــِة فــوَق القطــِن الُمبلّــل، وبعــَد مــّدٍة مــن الزمــن الحظْــُت 
 مــع مــروِر الزمــِن والعنايــِة والّســقايِة نََمــا  باتّجــاه 
ــم. ــن البُريع ــاِن م ــَرِت الوريقت ــاه  وظه ــويقةُ باتّج ــِت السُّ ــّم نَم ــفِل، ث األس

تعِرُض كلُّ مجموعٍة ما توّصلْت إليِه من نتائَج.	 

ّــُف مــن:  ــيٌّ )ُرشــيم( يتأل ــٌن نبات ــذرِة جني ــرِة، وداخــَل كّل ب ــذرةُ داخــَل الثّم أســتنتُج: توجــُد الب
ــن. ــر وســويقة وبريعــم وفلقتي جذي
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أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنِعُم النّظَر في الّصورة اآلتيِة، ثّم أُجيُب:

جذير

جذر

أوراق

ساق

سويقة

بريعم

أتواصل شفويًّا:

راِت التي حصلْت لَجنين النّباِت.	  أِصُف بأسلوبي التّطوُّ

أستِمُع باهتمام لوْصف زمالئي، ثمَّ أُسّجُل مراحَل إنتاِش البذرِة مع رسِمها وإضافِة 	 
المسميّاِت المناسبِة:
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توجُد البذرُة داخَل الثّمرِة.	 

ــن 	  ــدد م ــم وع ــويقة وبريع ــر وس ــن: جذي ــُف م ــايتّ( يتألّ ــٌن نب ــيم )جن ــذرٍة رش ــَل كّل ب داخ

ــات. الفلق

ينُمو جنُن الّنباِت ليعطَي نباتاً جديداً )جذر- ساق - أوراق(.	 

تعّلمُت:

أتفّكر:

َِّة، هْل تحتوي جنيناً؟ بذرةُ القمِح الجاف

هــْل تعلــُم؟ وضــَع العالــم ابــُن البيطــاِر الــذي ُوِلــَد ســنةَ ١١97م وتُوفـّـَي ســنةَ ١٢48م عــدًدا 
ــة،  ــِة واألغذي ــَع لمفــردات األدوي ــةُ الُمســّماةُ الجام ــات أشــهُرها الموســوعةُ النباتيّ مــن المؤلّف
والــذي وصــَف فيهــا أكثــَر مــن ألــف وأربعمئــة َعقــاٍر نباتــّي وحيوانــّي ومعدنــّي منهــا ٣00 مــن 

صنعــِه، مبيّنــاً الفوائــَد الطبّيـّـةَ لــكّل واحــٍد منهــا.

الّتواصُل مع األهل: 

أُخِبــُر أَهلــي بمــا تعلَّْمتـُـُه اليــومَ، ثــّم أُصّمــُم قائمــةً بأســماء بعــض النباتــاِت التــي أحصــُل عليهــا 
بزراعــة بذوِرهــا، ثــّم أَعرُضهــا علــى زمالئــي.
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أِصُل بخّط العبارَة في الَعُمود األّوِل بما يناسبُها في العُمود الثاني:. ١

العمود الّثاينالعمود األّول

ساقأحُد أقساِم الرشيم )الجنن الّنبايتّ( ينُمو باتّجاه األسفِل

الجذيرتنمو سويقُة جنِن النباِت لتصبَح

بذرةيَُعدُّ الجذيُر والّسويقُة والربيعُم أقسام

الرشيم )الجنن الّنبايتّ(يوجد داخَل بعض الثاّمر

ــّم . ٢ ــا يأتــي، ث ــارٍة مّم أَضــُع إشــارَة صــح )✓( أو إشــارَة غلــط )✗( فــي نهايــة كّل عب
ــاراِت المغلوطــةَ: ــُح العب أصّح

تتحّوُل الّسويقةُ في الرَشيم إلى جذر.	 

اإلنتاُش هو نموُّ جنين النّبات وإعطاءُ نباٍت جديٍد.	 

البُريَعم من أقسام النبات.	 
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
كِل اآلتِي:. ٣ أَكتُب الُمسّمى المناسَب على الشَّ

بذرة الفاصولياء
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كلمات مفتاحيَّةأنمو لكْن ِبشروط3

ُب: أُجرِّ

َّــة ســليمة )حمــص،  َّمــة )1	6( 	 مــاء	 قطــن 	 بــذور جاف المســتلزمات: أطبــاق زجاجيَّــة مرق
ــمة. فاصوليــاء، قمــح، فــول....( بــذور مســلوقة 	 بــذور مهشَّ

ــُل القطــَن باســتمرار طيلــةَ فتــرِة مُراقبتــي للبــذور عــدا القطــن فــي الطّبــق الثّالــِث  مالحظــة: أبلِّ
أتركــُه جافـّـاً.

م	  بذور ذات رشيم مهشَّ

رطوبة	 

حرارة	 

ضوء	 

بذور سليمة	 

بذور مسلوقة	 
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أُسّجل مالحظاتي حوَل نمّو البذور)حدوث اإلنتاش( مّدة أسبوع، في األطباق: 

١٢٣٤٥٦رقم الطبق

حدوث 
اإلنتاش)نعم/ال(

الّسبب

أتواصل شفويًّا:

أُخِبُر زميلي:

في أّي طبق نَمِت البذور؟ 	 

ما الذي ساعَد على نمو البذرة في رأيك؟	 

ــوءُ  ــةُ والض ــَر الرطوب ــةً وأن تتواف ــليمةً وحيّ ــوَن س ــُب أن تك ــذور يج ــَو الب ــي تنم ــتنتُج: لك أَس
والحــرارةُ المناســبةُ.

أتفّكر:

ماذا يحدُث لو لم تُنتش البذوُر في جميع أنحاء العالم؟	 

رشوط إنتاش البذور:

رشوٌط تتعلُّق بالبذرة: أن تكوَن البذوُر حيًّة وسليمًة.	 

رشوٌط ال تتعلُّق بالبذرة وهي: أن تتوافَر الرطوبُة والحرارُة والضوُء.	 

تعّلمُت:

الّتواصُل مع األهل: 

أُخِبُر أهلي بما تعلّْمتُه، وأبحُث بمساعدتهم عن أسماء بذوٍر تنمو في الّرمال.
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أضُع دائرًة حوَل اإلجابِة الّصحيحِة:. ١

ينقُص البذوَر الُمهّشمةَ )ساق 	 سويقة 	 جذر(	 

البذوُر المسلوقةُ هي بذور )غير حيَّة 	 حيَّة 	 قاسية(	 

أَمألُ الفراغاِت في المخطط اآلتي بالعبارات المناسبة: . ٢
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أرسم ما أتوقّع حدوثه لبذور العدس اآلتية:. ٣

1

2
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كلمات مفتاحيَّةمراحُل نموِّ النباِت4

ما  المراحُل التي يمرُّ 
بها نباُت الفوِل 

ليثمَر؟

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

نبات فتّي	 

بادرة 	 

نبات مثمر	 
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أتواصل شفويًّا:

باالعتمــاد علــى الّصــور الّســابقِة أُحــاوُر زميلــي حــوَل المراحــِل التــي مــّرْت بهــا بــذرةُ الفــوِل 
لتُعطينــا نباتــاً جديــداً، ثــّم أُكِمــُل الُمخطـّـَط اآلتــي:

بذرة

أستنتُج: تنمو البذرةُ لتُعطَي البادرَة، حيُث تبدأُ البراعُم بالظهور تدريجيّاً لتُعطَي األزهاَر

وتنمو األزهاُر لتُعطَي الثّماَر، ومن الثّمار نحصُل على البذور.

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أتواصل شفويًّا:

أُحاوُر زميلي بجواري حوَل مكّوناِت البذرِة، ثّم أُْكمُل ما يأتي:	 

تتكّوُن بذرةُ الفول من  و و
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ُب: أُجرِّ

المســتلزماُت: بــذوٌر منقوعــةٌ مــّدة يــومٍ كامــٍل) فــول 	 
فاصولياء	حّمــص 	 ذرة 	 قمح...(

أُزيــُل قشــرَة البــذرِة، ثــّم أمــأل الجــدوَل اآلتــي بوْضــع 
إشــارِة صــّح )✓( فــي المــكان المناســب:

  ذرةفاصولياءقمح فول نوُع البذرِة

وحيدة الَفلْقة

ثنائيَّة الَفلْقة

أستنتُج: للبذور أنواٌع منها بذوٌر وحيدةُ الفلْقة ،ومنها بذوٌر ثنائيَّةُ الفلْقة.

أاُلِحُظ وأتأّمُل:
 

أُنعُم النّظَر في الّصور اآلتيِة، ثّم أُجيب:

بذور الرّّمان بذوُر دّوار الّشمس  

بذور الّذرةبذور القرع  80



أتواصل شفويًّا:

أتحاوُر أنا وزميلي حوَل أشكاِل البذوِر، وأَْوُجِه االختالِف فيما بينها.	 

أُكمُل الجدوَل اآلتي بما يناسبُه:	 

بذوُر دّوار 
بذوُر الّذرةبذوُر القرعبذوُر الرّّمان الّشمس 

أحمراللون

صغرالحجم

تنمــو البــذرُة لتُعطــَي البــادرَة التــي تنمــو لتعطــي نباتــاً فتيّــاً، وتبــدأُ الرباعــُم بالظّهــور تدريجيـّـاً 	 

ــَي األزهاَر. لتُعط

وتنمو األزهاُر لتُعطَي الثاّمَر، ومن الثاّمر نحَصُل عىل البذور.	 

وللبذور أنواٌع، فهناك بذوٌر وحيدٌة الفلْقة، وبذوٌر ثنائيُّة الفلْقة.	 

تختلُف البذوُر فيام بينها بالّلون والّشكل والحْجم.....	 

تعّلمُت:

هْل تعلُم؟ أنَّ بذوَر الّصنَوبَر فيها رشيم يحمل 6 	١٢ فلْقة.

أتفّكر:

أُناقــُش زميلــي ألكتشــَف أّوَل مرحلــٍة مــن حياة 
كلٍّ مــن: شــجرِة التّفــاح ونبــاِت النّرجس.

الّتواصُل مع األهل: 

أُخِبــُر أهلــي بمــا تعلّْمتـُـُه اليــومَ، وأجمــُع مــع أحــد أفــراِد عائلتــي أنواعــاً مختلفــةً مــن البــذور مــع 
ذْكــِر أســماِئها ألُنظَّمهــا فــي لوحــة لعرِضهــا علــى زمالئــي فــي الّصــّف.
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أُصنُّف بذوَر الثّماِر اآلتيِة إلى وحيدة الفلْقِة وثنائيَِّة الفلْقِة.. ١

أَمأْلُ الجدوَل اآلتَي بما يناسبُه.. ٢

الّنتيجُة الّسبُب

تنمو البادرُة

لتُعطَي الثاّمَر
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أضــُع إشــارَة صــّح )✓( فــي نهايــة العبــارِة الّصحيحــِة وإشــارَة غلــط )✗( فــي نهايــة . ٣

العبــارِة المغلــوِط فيهــا، ثــم ّأُصّحــح ُالعبــارَة المغلــوط فيهــا:

بذوُر النّباتاِت جميعها متشابهةٌ بالّلون.	 

تختلُف البذوُر فيما بينها بالّلون والشكِل والحْجمِ.	 

يمتلُك التّمُر بذوراً ثنائيَّةَ الفلْقِة. 	 

تنمو البادرةُ فتبدأُ البراعُم بالظّهور تدريجيّاً لتُعطَي األزهاَر.	 
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كلمات مفتاحيَّةأقيُس بأدواتي5

حــّددَ الطّبيــُب لعالجــي مــن الــّزكام جرعــةً مــن الــّدواء، مــا األداةُ 
المناســبةُ لقيــاس جْرعــِة الــّدواِء التــي حّددَهــا الطّبيــُب؟

ُب: أُجرِّ

إلجراء التّجربة أحتاُج إلى:

����� ������ ����������� �����
	�� ����

خطواُت تنفيِذ التجِربِة:

أُعّقُم يديَّ بالكحول الطّبّّي.. ١

دَ درجةَ حرارِة جسمي، ماذا أاُلحُظ؟. ٢ ألمُس جبيني بيدي الُمعّقمِة ألحدِّ

أُعّقُم ميزاَن الحرارِة بالكحول الطّبّّي.. ٣

دَ درجــةَ حــرارِة جســمي، وأُســّجَل . 4 ـّـّي الُمعّقــم ألحــدِّ أســتعمُل ميــزاَن الحــرارِة الطّب
رقــَم مُؤّشــر الميــزاِن.

 	°C سيلزيوس

الثّقُل	 

 	kg كيلوغرام

 	N نيْوتُن

 	L لرت

 	mL امليللرت
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۳٥

أتواصل شفويًّا:

أقارُن بيَن النتائِج، ثمَّ أُحوُط اإلجابةَ الّصحيحةَ:

( بحرارة جْسمي.. ١ عنَد لْمِس جبيني بيدي )أحسُّ 	 ال أحسُّ

عنــَد لْمــِس جبينــي بيــدي )أســتطيُع 	 ال أســتطيُع( تحديــَد درجــِة حــرارِة جْســمي . ٢
بدقـّـٍة.

ميزاُن الحرارِة الطّبّّي يُعطي نتائَج )دقيّقةً 	 غيَر دقيّقٍة( لدرجة حرارِة الجْسمِ .. ٣

داللةُ مؤّشِر الحرارِة )تشيُر 	 ال تشيُر( إلى درجة حرارِة جْسمي.. 4

لقياِس درجِة حرارِة جْسمي بدقٍّة أستعمل )يدي 	 ميزان الحرارة الطّبي(.. ٥

ــاِس  ُر واحــدةُ قي ــدَّ ــا، وتُق ــاس درجــِة حــرارِة جســمٍ م ــزاُن الحــرارِة لقي ــتعَمُل مي ــتنتُج: يُس أس
.)°C ــيلزيوس ــِة )س ّ ــرارِة المئوي ــِة الح ــرارِة بدرج ــِة الح درج

ــدلُّ  ــيلزيوس C°«، وي ــةً »س ــي ٣7 درجــةً مئوي ــِة ه ــم: درجــةُ حــرارِة الجســمِ الطّبيعي ــل تعل ه
ــٍة. ــٍة مَرضيَّ ــى وجــود حال َّــةً عل ــا عــن ٣7 درجــةً مئوي ــاُع درجــِة الحــرارِة، أو انخفاُضه ارتف

نشاٌط:

أضُع إشارَة )✓( بجانب الميزاِن الذّي يُستعَمُل لقياس درجِة حرارِة الجسمِ:

0

1

2

3

5

6

7

8

9

10

(١)(٢)(٣)(٤)

ماذا تقيُس الموازيُن في الّصورتَين ِرقم )١، ٢(؟
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ُب: أُجرِّ

إلجراء التجربة أحتاُج إلى:

خطواُت تنفيِذ التجِربِة:

أضُع التّّفاحاِت األربَع في الِكيْس. . ١

أضــُع كيــَس التّّفــاِح فــي إحــدى كّفتـَـي الميــزاِن، وأضــُع بعــض الّصنجــاِت فــي الكّفــة . ٢
َّــةَ للّصنجات. األخــرى، حتـّـى تتــوازَن الكّفتــاِن، وأُســّجُل القيمــةَ العددي

ــّجُل . ٣ ــِض كمــا فــي الّصــورة، وأُس بيعــِة ذاِت النّاب ــاِح بخطـّـاف الرَّ ــَس التّف ّــُق كي  أُعل
ــةَ مُؤّشــر الّربيعــِة. دالل
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أتواصل شفويًّا:

أُقارُن بيَن النّتائِج، ثمَّ أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ:

ــاِت . ١ ــِل الّصنج ــوِع ُكت ــةَ مجم ــاوي( قيم ــاوي 	 ال تس ــِة )تس ــر الّربيع ــةُ مؤّش دالل
المســتعملة.

( على قيمة كتلِة التّّفاِح.. ٢ قيمةُ مجموِع ُكتِل الّصنجاِت )تدلُّ 	 ال تدلُّ

( على قيمة كتلِة التّّفاِح.. ٣ داللةُ مُؤّشِر الّربيعِة )تدلُّ 	 ال تدلُّ

يدلُّ مؤّشُر الّربيعِة على )كتلة 	 ِثْقل( التّّفاِح.. 4

ِثْقُل التّّفاِح )يختلُف 	 ال يختلُف( عن كتلِة التّّفاِح.. ٥

( علــى قــّوة جــْذِب األرِض لكيــِس التّّفــاِح نحــو . 6 ثقــُل التّّفــاِح )يــدلُّ 	 ال يــدلُّ
األســفل.

أستنتُج:

 	kg ُر الكتلةُ بواحدة الكيلوغرام يُستعَمُل الميزاُن ذو الكّفتيِن لقياس كتلِة المادَّة، وتُقدَّ
.g ومن أجزائه الغرام

تُستعَمُل الّربيعةُ ذاُت النابِض لقياس ثقِل المادَّة ، ويدلُّ الثّقُل على قّوة جْذِب األرِض 	 
.N للمادَّة، ويُقّدُر بواحدة النيوتن

نشاٌط:

ــألُ جــدوَل البيانــاِت اآلتــي بمــا  أســتعمُل الميــزاَن ذا الكّفتيــن أو الربيعــةَ ذاَت النّابــِض، ثــّم أمْ
يناســبُه:

الواحدةنتيجة القياسأداة القياسلوازمي املدرسيَّة

الكيلوغرام kgمقلمتي

الّربيعة ذات النابضحقيبتي املدرسيَّة

تنعبوة ماء صغرة امليزان ذو الكفَّ

هْل تعلُم: ثقُل الجسمِ يتغيُّر على سطح القمِر بينما تبقى كتلتُُه ثابتةً.
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كيف يُمكنُني قياس حجمِ الماِء الموجوِد في العبوة؟

ُب: أُجرِّ

إلجراء التّجربة أحتاُج إلى:

خطواُت تنفيِذ التّجِربِة:

أقــرأُ الرقــَم الــذي يشــير إلــى حجــمِ المــاِء علــى . ١
العبــوة. 

جةَ على سطٍح أُفقّي.. ٢ أضُع الكأَس المدرَّ

أســكُب المــاءَ الموجــودَ فــي العبــوة داخــَل . ٣
ِجــِة. المدرَّ الــكأِس 

أُسّجُل داللةَ المؤّشر للمستوى الذي وصَل إليه الماءُ.. 4

100
200
300
400
500
600
700
800
900 mL
1000 mL

mL
mL
mL
mL
mL
mL
mL
mL

100
200
300
400
500
600
700
800
900 mL
1000 mL

mL
mL
mL
mL
mL
mL
mL
mL

أتواصل شفويًّا:

أقارُن بيَن النتائِج، ثّم أُحوُط اإلجابةَ الّصحيحةَ:

( على حجم الماء.. ١ الّرقم الذي يصُل إليه مستوى الماء )يدلُّ 	 ال يدلُّ

ج )يســاوي 	 ال يســاوي( حجــم المــاء . ٢ حجــم المــاء الموجــود فــي الــكأس المــدرَّ
الموجــود بالعبــوة.

تُعطي الكأُس المدّرجةُ نتائَج )دقيقة 	 غير دقيقة( لقياس حجم الماء.. ٣

 ٌ ٌ

 ٌ
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أســتنتُج: تُســتعَمُل الــكأُس المدّرجــةُ لقيــاس حجــم الســوائل وواحــدة قيــاس حجــم الســوائل 
mL ومــن أجزائــه الميللتــر ،L هــي اللتــر

نشاٌط:

لديَّ زجاجتان فارغتان األولى سعتها 3L ، والثّانية سعتها 2L، ولديَّ ُصنبوُر ماء.

لــو طُِلــَب إلــى أن أُعطــَي لتــراً واحــداً مــن المــاء ال أكثــَر وال أقــلَّ ، فكيــف أفعــُل ذلــك 
الزجاجتيــن؟ باســتعمال 

��� �
��� �

ــة 	  ــاس درج ــدُة قي ُر واح ــدَّ ــا، وتُق ــٍم م ــرارة جس ــة ح ــد درج ــرارِة لتحدي ــزاُن الح ــتعَمُل مي يُس

.)Cْ ــة )ســيلزيوس الحــرارة بـــ: درجــة مئويّ

 	 ،kg ــُة بواحــدة الكيلوغــرام ُر الكتل ــدَّ ــادَّة، وتُق ــة امل ــاس كتل ــن لقي ــزان ذو الكّفت ــتعَمُل املي يُس

.g ــه الغــرام ومــن أجزائ

ــّوة جــْذِب األرِض 	  ــُل عــىل ق ــدلُّ الثّق ــاس ثقــِل املــاّدِة، وي ــِض لقي ــتعَمُل الّربيعــُة ذاُت الناب تُس

 .N ــن ــّدُر بواحــدة النيوت ــامّدة، ويُق لل

ــي	  ــوائل ه ــم الس ــاس حج ــدة قي ــوائل وواح ــم الس ــاس حج ــُة لقي ــكأُس املدرّج ــتعَمُل ال  تُس

.mL ومن أجزائه امليللرت ،L اللرت

تعّلمُت:

الّتواصُل مع األهل: 

يحتــاُج جســُم اإلنســاِن ليقــومَ بوظائفــِه علــى النحــو األمْثــِل لحجــمٍ مُّعيــن مــن المــاء، أبحــُث 
ــي  ــاء الت ــراِت الم ــدد لت ــن ع ــِة ع ــم المختلف ّ ــي مصــادِر التّعل ــي ف ــراد عائلت بمســاعدة أحــد أف

ــاً. يحتاُجهــا جســُم اإلنســاِن يوميّ
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أضــُع إشــارَة صــّح )✓( فــي نهايــة العبــارِة الّصحيحــِة وإشــارَة غلــط )✗( فــي نهايــة . ١

العبــارِة المغلــوط فيهــا، ثــم أُصّحــح المغلــوط فيهــا:

) (واحدةُ قياِس حجم السوائل هي اللتر.	 

) (يُستخَدمُ الميزاُن ذو الكّفتين لقياس كتلِة جسمٍ ما.	 

جةُ لتحديد درجة حرارة الّسوائل.	  ) (تُستخَدمُ الكأُس المدرَّ

) (تُقّدُر واحدةُ قياس درجة الحرارة بالنيوتن.	 

أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ لكّل مّما يأتي:. ٢

لقياس حجمِ الّسوائِل أستعمل:	 
ميزاناً ذا كّفتني	. كأساً مدّرجًةب. ميزاَن الحرارة الطّّبّيأ. 

كتلةُ الجسم على سطح القمر:	 
تبقى ثابتة	. تنقصب. تزيدأ. 

تُستعمُل الّربيعةُ ذاُت النابِض لقياس:	 
كتلة املادَّة	. حجم املادَّةب. ثقل املادَّةأ. 

من واحدات قياس كتلة المادَّة:	 
اللرت	. الكيلو غرامب. النيوتنأ. 
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أَْخَتِبُر معلوماتي:

أكتُب واحدات القياِس المناسبةَ لكلٍّ مادٍة في الّصور اآلتيِة: . ٣

رشاب

لألطفال
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6
 مناطُق الّنموِّ عند

كلمات مفتاحيَّةالّنباِت

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنِعُم النظَر في المراحل اآلتية، ثّم أُجيُب:

بعد خمسة أيام

بعد ثمانية أيام

بعد عشرة أيام

ُمبيد عشبّي.	 

مناطُق الّنمّو.	 

مبيد حرشي.	 
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أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنِعُم النظَر في الُمخطّط اآلتي، ثّم أُجيُب:

أتواصل شفويًّا:

أُناقــُش زميلــي بجــواري حــوَل شــكِل النبتــِة بعــَد نمّوهــا فــي فتــراٍت زمنيـّـٍة مختلفــٍة، ثــّم أُجيــُب 
بالتعــاون معــُه وباالعتمــاد علــى الُمخطَّــط الّســابق بحيــُث أبــدأُ بالعبــارة ويكملُهــا هــو:

طوُل نبات البندورة ٢0 سم في شهر 	 

وطولُه 40 سم في شهر 	 

وطولُه  سم في شهر 	 

طوُل نباِت البندورة يستمرُّ في  مع مرور األيام	 

وزُن نبات البندورة ١00غ في اليوم 	 

ووزنُها في اليوم 9١هو 	 

أستنتُج: النّمّو هو زيادةٌ في الطول والوزن.
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أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنِعُم النّظَر في الُمخطَّط اآلتي، ثّم أُجيُب:
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أتواصل شفويًّا:

أحاوُر زميلي بجواري حوَل مناطِق النّمّو في النبات، ثّم أُجيُب:	 

في أّي منطقٍة ُرّش المبيُد العشبيُّ في نبات الحّمص؟	 

لماذا ذَبُل نباُت الحّمص المرشوش بالمبيد العشبّي في رأيك؟	 

أَِصُف ما يحدث للنّبات الذي لم يُرشَّ بالمبيد العشبّي؟	 

الّنمّو هو زيادة يف الطول والوزن.	 

مناطُق الّنمّو يف النبات هي نهاية الجذر ونهاية الّساق.	 

تعّلمُت:

أتفّكر:

ماذا سيحصُل لشجرة الّزيتون؟ 	 

الّتواصُل مع األهل: 

ــراد  ــواع البــذور مــع أحــد أف ــومَ، وأُجــري عمليّــةَ زراعــة أحــد أن ــُه الي ــُر أهلــي بمــا تعلّْمت أُخِب
عائلتــي، ثــمَّ أصمِّــم جــدوالً أُطِلــُع بوســاطة زمالئــي علــى مالحظاتــي حــول مناطــق نمــّو النّبات 

ومراحلــه. وأُطلــُع زمالئــي علــى تنامــي الجــذر والّســاق.
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أَمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بالكلمات المناسبة:. ١

مناطُق النّمّو في النبات هي نهاية الجذر ونهاية 	 

نمّو النبات هو زيادة في  و	 

أحّددُ على الّصورة اآلتية مناطَق النّمّو في هذا النّبات.. ٢
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أَْخَتِبُر معلوماتي:

 أرســُم مراحــل نمــّو بــذرة نبــات مــا، وأًشــير إلــى مناطــق النّمــّو فــي كلِّ مرحلــة مــن . ٣
هــذه المراحــل.

97



كلمات مفتاحيَّة َخيراُت بالدي7

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنعُم النّظَر في الّصور اآلتية، ثّم أُجيُب:

الثمرة	 

القرشة	 

اللّّب	 

البذرة	 
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أتواصل شفويًّا:

أناقُش زميلي بجواري لنخبَر الجميَع:

لِت الّزهرة؟	  إالمَ تحوَّ

ما الفرُق بين ثمرِة الكرِز وثمرِة اِلبطّيِخ من حيُث عددُ البذور؟	 

لماذا تحيُط الثمرةُ بالبذور في رأيك؟	 

أَستنتُج: الثّمرةُ جزءٌ من النبات يحيُط بالبذرة ويعمُل على حمايتها. 

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنعُم النّظَر في الّصور اآلتيِة ،ثمَّ أُجيُب:

لب 

بذرة 

قرشة 

أتواصل شفويًّا:

أُخِبُر زمالئي بأقسام ثمرِة الخوِخ. 

أُقارُن بيَن كلٍّ من ثمرة التّّفاِح وثمرِة الخوِخ من حيُث: أْوجُه الّشبَِه وأْوجُه االختالف.
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الخوخالّتّفاح

أْوجُه الّشبه

أْوجُه االختالف

أستنتُج: تتكّوُن بعُض الثّماِر من قشرٍة ولبٍّ وبذرٍة. 

للثّمار أشكاٌل وحجومٌ مختلفةٌ.

أاُلِحُظ وأتأّمُل:

أُنعُم النّظَر في الّصور، ثمَّ أُجيُب: 

100



أتواصل شفويًّا:

أقارُن بين ثمرة البرتقال وثمرة التّين من حيُث عددُ األزهاِر التي تكّونْت منها.	 

أســتنتُج: للثمــار أنــواٌع: ثمــاٌر بســيطةٌ مثــل: المشــمش، الجــوز، الخــوخ، البرتقــال وثمــار مرّكبة 
مثــل التـّـوت والتّين. 

ثمارٌ  مرّكبةثمارٌ بسيطٌة

هل تعلُم؟ أنَّ ثماَر الكاكاي من أكبر الثّماِر في العالم.
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نشاٌط:

تخيّلْت لينا أنّها تتحّدُث مع مجموعة من الثّمار فلعبْت معهم لعبة )خّمن من أنا ( 

ُن  نهضــْت كــراٌت صغيــرةٌ مــن العنُقــود قائلــةً: لــي عــّدة ألــوان أحمــر وأخضــر وأصفــر أتكــوَّ
مــن قشــرة ولـُـّب وبــذور أمــدُّ الجســم بالطّاقــة الحتوائــي علــى الّســّكريّات فهــل عرفتمونــي؟

أمـّـا أنــا لونــي أخضــُر وأتكــّوُن مــن قشــرة وبــذوٍر خضــراءَ عــّدة أُقــّوي الجســم الحتوائــي علــى 
البروتينــات الضروريـّـة لبنــاء أجســامكم فَمــْن أنــا؟

أتواصل شفويًّا:

ماذا يمكُن أْن تقوَل الثّماُر اآلتيةُ عن نفسها:. ١

أتخيُّل ثمرًة أُحبّها وأتحّدُث عنها بأسلوبي.. ٢
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الثّمرُة جزٌء من الّنبات يُحيُط بالبذرة ويعمُل عىل حاميتها. 	 

تتكّوُن بعُض الثامر من قرشة ولبٍّ وبذرٍة. 	 

للثاّمر أنواٌع: مثرٌة بسيطٌة ناتجٌة عن زهرة واحدٍة مثل: التّّفاح والخوخ...	 

مثرٌة مركَّبٌة ناتجٌة عن أزهار عّدٍة مثل: التّن والتّوت... 	 

تعّلمُت:

أتفّكر:

أاُلحُظ ثمرَة الفريز، أين نرى بذورها؟

الّتواصُل مع األهل: 

أُخِبــُر أهلــي بمــا تعلّْمتـُـه اليــومَ، وأبحــُث معهــم فــي مصــادِر التعلـّـمِ المتنّوعــِة عــن أهمِّيَّــِة تنــاُوِل 
الثّمــاِر للمحافظــة علــى الّصّحــة.
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أضُع إشارَة صح )✓( عند الجزء الذي آكله من الثّمرة في الجدول اآلتي:. ١

البذرةاللّّب القرشةالثمرة

البازالء

البطِّيخ

الخيار

الّتّفاح

أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ: . ٢

تُعدُّ ثمرةُ التّوِت من الثّمار )البسيطة، المركَّبة(.	 

ثمرةُ الفوِل ال تحوي على )لّب، قشرة، بذرة(.	 

من الثّمار البسيطِة )التّين، التّوت، الكرز(.	 
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أرسم وفق المطلوب:. ٣

ثمرة مرّكبة

ثمرة ُيؤكل لبها فقط:

ثمرة بسيطة

ثمرة ُيؤكل بذرها فقط
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كلمات مفتاحيَّةساكنٌة ومتحّركٌة8

القّوة الكهربائيَّة 	 

تجاُذب	 

شحنة	 تنافُر	 
ــذي  ــرق ال ــى الِمشــط، والب ــي تنجــذُب إل ــعري الت خصــالُت ش
يلمــُع فــي ســماء بــالدي، ظواهــُر تحــدُث بســبب الكهربــاء 

الســاكنة. كيــف تتولّــد الكهربــاءُ؟

ُب: أُجرِّ

إلجراء التجربة أحتاُج إلى:

���� ��� ��� ����(�) ��� ����

خطواُت تنفيِذ التجربِة:

أنفُخ البالونين وأُحكُم ربطَهما.. ١

أُدلُّك أحَدهما بالكّف الّصوفي.. ٢

أســكُب المــاءَ مــن العبــوة علــى شــكل خيــٍط رفيــٍع غيــرِ متقطـّـٍع، وأُقــّرُب منــه البالــوَن . ٣
المدلــوَك ببــطٍء  دوَن أن يتالمَســا، مــاذا أاُلحــُظ؟

أســكُب المــاءَ مــن العبــوة علــى شــكل خيــٍط رفيــٍع غيــرِ متقطـّـٍع وأُقــّرُب منــه البالــوَن . 4
غيــر المدلــوك ببــطٍء دوَن أن يتالمَســا، مــاذا أاُلحــُظ؟
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أتواصل شفويًّا:

أقارُن بيَن النّتائِج، ثّم أُحوُط اإلجابةَ الصحيحةَ:

خيُط الماء )ينجذُب 	 ال ينجذُب( نحو البالون غير المدلوك بالكّف الّصوفي.. ١

خيُط الماء )ينجُذب 	 ال ينجذُب( نحَو البالون المدلوك بالكّف الّصوفي.. ٢

ــون بالكــّف الّصوفــي )تنتقــُل 	 ال تنتقــُل( الّشــحناُت مــن الكــّف . ٣ ــد دلْــِك البال عن
الّصوفــي إلــى البالــون.

أصبحــْت. 4 شــحنتَه  أّن  علــى  يــدلُّ  للشــحنات  الّصوفــّي  الكــّف   فقــداُن 
)سالبة 	 موجبة(.

 اكتســاُب البالــون المدلــوك شــحنات زائــدة يــدلُّ علــى أّن شــحنتَه أصبحــْت. ٥
)موجبة 	 سالبة(.

شحنةُ البالون الّسالبة جعلتُْه )ينجذُب 	 ال ينجذُب( إلى خيِط الماء.. 6

كــة( عنــد انتقــال الّشــحنات الّســالبة . 7 َّــد )الكهربــاء الّســاكنة 	 الكهربــاء المتحرِّ تتول
وفــيِّ إلــى البالــون. مــن الكــفِّ الصُّ

أســتنتُج: عنــد دلـْـك جســمين معــاً، تنتقــُل الّشــحناُت الّســالبةُ مــن أحدهمــا إلــى اآلخــر، فيصبــُح 
أحدهمــا مشــحوناً بشــحنة ســالبة، واآلخــر مشــحوناً بشــحنة موجبــة. وهــذا مــا يُســّمى  

ــاكنة. ــاء الّس بالكهرب
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ُب: أُجرِّ

إلجراء التجربة أحتاُج إلى: 

���� ���������� ���������
� 	���� ���� �����

خطواُت تنفيِذ التجربِة:

أنفُخ البالونين وأربطُهما بإحكام.. ١

أثبُّت ُكاّلً منهما بخيط.. ٢

أثبُّت خيطي البالونين بالمسطرة كما في الصورة )١(. ٣

وفّي، ماذا أاُلحُظ؟. 4 أدلُُك البالون األحمر بالكّف الصُّ

وفّي، ماذا أاُلحُظ؟. ٥ أدلُك البالونين بالكفِّ الصُّ

(١)(٢)(٣)

أتواصل شفويًّا:

أقارُن بيَن النتائِج ،ثّم أُحوُط اإلجابةَ الّصحيحةَ:

ــون . ١ ــع البال ــُر( م ــّي )يتجــاذُب 	 يتناف ــّف الّصوف ــر بالك ــون األحم ــك البال ــد دلْ عن
األزرق.
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تجــاذُُب البالونيــن بعــد دلـْـك أحدهمــا بالكــّف الّصوفــّي، يــدلُّ علــى أّن شــحنتَهما  . ٢
الكهربائيَّــة )مختلفــة 	 متماثلــة(.

عند دلْك البالونين معاً بالكّف الّصوفّي فإنّهما )يتجاذباِن	 يتنافراِن(.. ٣

وفــّي، يــدلُّ علــى أّن شــحنتَهما . 4 تنافُــُر البالونيــن بعــد دلْكهمــا  معــاً بالكــّف الصُّ
ـة )مختلفــة 	 متماثلــة(. الكهربائيَـّ

أستنتُج:

ةُ الكهربائيَّةُ بين األجسام المشحونة تكوُن قّوَة تجاذٍُب أو تنافٍُر.	  القوَّ

يتجاذُب الجسماِن المشحوناِن بشحنتين كهربائيَّتين مختلفتين. 	 

يتنافُر الجسماِن المشحوناِن بشحنتين كهربائيَّتين متماثلتين.	 

أتفّكر:

ذلــَك. أُفّســُر  طويلــة؟  لفتــرة  الهــواء  فــي  ترِكــِه  عنــد  مشــحوناً  الجســُم  يبقــى  هــل 

عنــد دلـْـك جســمن معــاً، تنتقــُل الّشــحناُت الّســالبُة مــن أحدهــام إىل اآلخــر، فيصبــُح أحدهــام 	 

ــاء  ــّمى  بالكهرب ــا يُس ــذا م ــة. وه ــحنة موجب ــحوناً بش ــر مش ــالبة، واآلخ ــحنة س ــحوناً بش مش

الّســاكنة.

القّوُة الكهربائيَّة بن األجسام املشحونة تكوُن قّوَة تجاُذب أو تنافُر.	 

يتجاذُب الجسامِن املشحوناِن بشحنتن كهربائيَّتن مختلفتن.	 

يتنافُر الجسامِن املشحوناِن بشحنتن كهربائيَّتن متامثلتن.	 

تعّلمُت:

الّتواصُل مع األهل: 

ّــم المختلفــة عــن ســبب  ــّم أبحــُث بمســاعدتهم فــي مصــادر التعل ــه، ث ــُر أهلــي بمــا تعلّمت أُخِب
ــض. ــِة تأري ــة بوصل وصــل بعــض األجهــزِة الكهربائيَّ
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أضــُع إشــارَة صــح )✓( فــي نهايــة العبــاراِت الّصحيحــِة وإشــارَة غلــط )✗( فــي نهايــة . ١

العبــاراِت غيــر الّصحيحِة:

) (يتجاذُب الجسماِن المشحوناِن بشحنتين متماثلتين.أ. 

القــّوةُ الكهربائيـّـةُ بيــن الجســمين المشــحونين تكــون قــّوَة تجــاذٍُب ب. 
) (فقــط.

) (الجسماِن المشحوناِن بشحنة موجبة يتنافراِن.ج. 

اللَّســعةُ الخفيفــةُ التــي أُحــسُّ بهــا عندمــا أَلمــُس مقبــض بــاب غرفتــي د. 
) (تحــدُث بســبب الكهربــاء الّســاكنة.

أرسُم الّشحناِت الكهربائيّةَ في الّصورتين اآلتيتين:. ٢

بأ
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أَْخَتِبُر معلوماتي:
أُنعُم النّظَر في الّصورة اآلتية، وأِصُف بكلماتي ما الذي يحدُث لخيط الماء.. ٣
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	عمل
ُ
ورقة

 من أنا ؟. ١

أتحــّوُل إلــى ثمــرة وعــدد أحرفــي . ١
ســتّة )6(.

نبــاٌت مــن ثنائيـّـات الفلَقــة وعــدد . ٢
أحرفــي خمســة )٥(.

ــر . ٣ ــي نش ــهم ف ــة تُس ــاٌت حيّ كائن
تســعة  أحرفــي  وعــدد  البــذور 

.)9(

أِصُل بخّط بين كّل مرحلة من مراحل إنتاش البذرة مع الرقم المناسب.. ٢

نبات مزهربذرة نبات فتي نبات مثمر بادرة

����������
أصنّف كلَّ ثمرٍة حسَب نوِعها في الجدول التّالي:. ٣

١١

٢٢

٣٣
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	عمل
ُ
ورقة

مركّبةبسيطةنوع الّثمرة

أسامء الّثامر

أكتُب طريقةَ انتشاِر بذوِر كلٍّ من:. 4

أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ لكلِّ عبارٍة مّما يأتي:. ٥

نبات أحادي الفلْقة:	 
الّذرة	. الّتّفاحب. العنبأ. 

تنتشُر بذوُر نباِت الهندباء البّرّي عن طريق:	 
الّرياح	. اإلنسانب. املاءأ. 

يموُت ُرشيم البذرة عندما نضُعه في:	 
ماء ساخن	. ماء عادّيب. ماء باردأ. 

مناطُق النّمّو في النّبات هي:	 
نهاية الّساق والّجذر	. نهاية الجذرب. نهاية الّساقأ. 

إحدى هذِه الثّماِر تحتوي على عدد كبيٍر من البذور:	 
اإلجاص	. الخيارب. الكرزأ. 
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ــي الجــدول . 6 ــاِت ف ــألُ الفراغ ــذّرة أم ــول وال ــي الف ــي بذرتَ ــى صورتَ ــاد عل باالعتم
ــي بمــا يناســبُها. اآلت

 

تختلُف هذه البذور مع بعضها من حيُث:تتشابُه هذه البذور مع بعضها من حيُث:

الّجنن

الّشكل

أمألُ الجدوَل اآلتي بما يُناسبه:. 7

استعامالتهااسم األداة

١

٢

٣

٤
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أقراُ الجمَل اآلتيةَ، ثّم أمألُ المربّعاِت باألحرف المناسبة.. 8

أنا قّوةٌ كهربائيّةٌ ناجمةٌ عن التّأثير المتبادل بين شحنتين سالبتين.. ١

أنا قّوةٌ كهربائيّةٌ ناجمةٌ عن التّأثير المتبادل بين شحنٍة موجبٍة وشحنٍة سالبٍة. . ٢

واحدة قياس كتلة مادّة.. ٣

واحدة قياس حجم الّسوائل.. 4

أنا قّوةٌ كهربائيّةٌ ناجمةٌ عن التّأثير المتبادل بين شحنتين موجبتين.. ٥

١
٢

٣
٤

٥
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مشروع الوحدة
عنواُن المشروِع: زراعة نباتاٍت طبيٍّة )نوعُه: تعاونّي(

ــات والّشــروط  ــواع النّبات ــُت أن ــي، وتعّرف ــارة مشــتٍل زراعــّي برفقــة معلِّمــي وزمالئ ــُت بزي قْم
المتوافــرة لنمّوهــا وســألُت المهنــدَس الزراعــّي عــن كيفيَّــة زراعــِة البــذوِر ذاِت الفائــدِة الطبيــِة.

مرحلة الّتخطيط
)املعلّم و املتعلّمني(

  تكوين 3 مجموعات للمتعلِّمن

  مجموعة تحّض الرّتبة

  مجموعة تحّض البذور وتزرعها

  مجموعة تعتني بالّنبات بعد الزراعة.

  أهداُف املرشوع ملجموعة املتعلِّمن والتأكيد عىل تنفيذ املرشوع وفَق الرشوط التي 

تعلّمها يف دروس وحدة الّنبات

  البحُث عن املفردات اآلتية: أنواع الّنباتات الطبية - بذرة -  نبات مزهر - نبات 

مثمر - بادرة – األعشاب الطبيّة املنزليّة

  تجّهُز كل ُّ مجموعٍة قامئًة باملستلزمات الخاّصة بها.

الرّتبة – األصص – أدوات الزراعة – البذور

  يحّدُد قائُد املجموعِة األدواَر ويوزُّعها عىل أعضاء املجموعِة وفَْق رغبِة كلِّ فرٍد يف 

املجموعة وتُسّجُل املهامُّ بجوار األسامِء لتسليمها للمعلّم املرشِف

  تضُع كلُّ مجموعٍة خطًّة زمنيًّة محّددًة إلنجاز املرشوِع مضبوطًة بالتّواريخ عىل 

امتداد الفصل الثّاين. 

مرحلة التنفيذ
)املعلّم واملتعلّمني(

  البدُء بتنفيذ اإلجراءات واألنشطة التي تحّقُق أهداَف املرشوع 

  اختياُر البذوِر ذاِت الفائدِة الطّبيِّة - تجهيُز الرّتبة – تخطيُط الرّتبة حسب رغبة 

املتعلِّم – العنايُة و الّسقاية واالهتامم .

  تجهيُز بطاقة مالحظة الّنبات وتعبئتُها حسب ما تعلّمناُه يف دروسنا وكيفيّة 

استعامل هذه الّنباتات.

  اختياُر التنسيق الذي ستُزَرُع به البذوُر يف الحديقة أو باألصص بحيُث تكوُن 

الحديقُة جميلًة وخضاَء طواَل العام.

  مساعدُة املتعلّمن يف حال وجود عقبات لحلّها.

  مناقشُة مجموعات املتعلّمن فيام تّم التوّصُل إليه.

تقييم املرشوع

  يقيُّم املتعلُّم أداَءه ضْمن مجموعته ذاتيّاً بتوضيِح دورِه ومدى فعاليَِّة أدائِه إلنجاز 

املرشوع.

ِق أهداِف املرشوِع ويعرّبُ عن مشاعره.   يُقيُّم أداَء مجموعتِه بشكٍل كامٍل ومدى تحقُّ

  تقييُم املرشوِع من زمالئه واملعلِّم وفَْق معاير تقويم املرشوعات.
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أُقيُّم مشروعيمشروع الوحدة

اسُم مشروعي..................

شعاري....................

مالحظاتالنعممعايُر املرشوِع املقرتِح

نّفْذُت مراحَل الخطَِّة وفَْق الزمِن املُحّدِد

البحُث الذي أجريتُُه كاَن مفيداً

عْدُت إىل مصادر تعلّم أغنِت البحَث 

يشتمُل املرشوُع الذي صّمْمتُه جميَع العنارص واملكّوناِت املطلوبِة

أضْف بعَض امليّزاِت أو الجوانِب اإلبداعيَِّة يف تنفيذ املرشوِع

بعُض الّصعوبات التي واجهتْنا في أثناء تنفيِذ المشروِع.

الحلوُل التي ساعدتْنا على تذليل الّصعوبات.

صوُر مشروعي
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