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َمة امُلَقدِّ

أُِعدَّ وفَق المعاييِر  بيَن يديَك كتاُب العلوِم للصفِّ الثاني مَن التعليِم األساسيِّ )الحلقِة األّولُى( 

الوطنيِة الّتي وضَعْتها وزارُة التربيِة والّتي تسعى إلى تعليِم التالميِذ )كيَف يفّكروَن(، ال )كيَف 

يحفظون(.

  وبهذا نُؤّكُد على دافعيِة التعلِّم واستمراريِة التعلّم الذاتّي، وجعِل التلميِذ دائَم التساؤِل )يكتشُف 

- يفكُر- يبحُث - يستنتُج( بداًل من تلقي المعلوماِت وحفِظها واستظهاِرها عنَد الحاجِة، وبناًء 

عليه واعترافاً بدوِر المعلِم في تربيِة األجياِل الناشئِة فإنَّ األنظاَر تتوّجُه إلى معلِِّم العلوِم لتفعيِل 

راً للعلِم والعمِل كوَن المعلِم حجَر الزاويِة في العمليِة  دوِرِه بوصفِه قائداً للمناقشِة وموّجهاً وميسِّ

التربويِّة ألنَّ المناهَج والكتَب والمقرراِت الدراسيَة ال تحقُِّق أهداَفها ما لم يكِن المعلُِّم عموماً 

يَد اإلعداِد والتدريِب علميَّاً ومهنيّاً وثقافيّاً وذا كفاياٍت تعليميٍّة تعلّميٍّة  ومعلُم العلوِم خصوصاً جَّ

عاليٍة يترجُمها إلى واقٍع أو سلوٍك في فكِر ووجداِن وسلوِك الفرِد المتعلِّم ولكي يكوَن تدريُس 

وهي:  الثالثُة  الفّعاِل  التدريِس  عناصُر  وتتكامَل  تتفاعَل  أْن  ينبغي  األكمِل  وجِهِه  على  العلوِم 

)المعلُم، التلميُذ، المنهاُج( لذلَك تمَّ تأليُف هذا الكتاِب ليكوَن محاولًة جاّدًة في البحِث والتّقّصي 

العلميِّ لسدِّ ثغرٍة من ثغراِت تدريِس العلوِم، وتحسيِن واقِعِه ونوعيِّتِه.

يتضمُن هذا الكتاُب خمَس َوحداٍت وهي:

الوحــــدُة األولُى:  جسُم اإلنساِن وصحتُُه.

الوحـدُة الثَّانيـــُة:  استكشاُف الحيواناِت.

الوحــدُة الثَّالثــُة:  استكشاُف النَّباتاِت الزهريِة.

ابعــُة:  األرُض والفضاُء. الوحدُة الرَّ

الوحدُة الخامسُة:  الكهرباُء والمغناطيسيُة.

وقد ورَدْت أسئلٌة متنوعٌة ضمَن المحتوى في نهايِة كلِّ درٍس وفصٍل يُطلَُب مَن التّلميِذ اإلجابُة عنها 

لتحديِد مدى تحقُِّق النِّتاجاِت الخاّصِة وكلُّنا أمٌل وثقٌة في زمالِئَنا المعلميَن لتحقيِق ما نصبُو إليِه.

                                                                                                     الُمَؤلُِّفون
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الوحدةُ

الأول

. الفصُل األوَُّل:    احلواسُّ

الفصُل الثاني:  الغذاُء.

ج�صُم الإن�صاِن و�صّحُتُه
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�سُّ ا احلو

الدرُس األوَُّل: العنُي والرؤيُة.

الدرُس الثاني: املنابُع الضوئّيُة.

الدرُس الثالُث: األذُن والسمُع.

الدرُس الرابُع: املنابُع الصوتّيُة والضجيُج.

. الدرُس اخلامُس: األنُف والّشمُّ

الدرُس السادُس: الّلساُن والتذوُق.

الدرُس السابُع: اجللُد واإلحساساُت اجللديَُّة.

الدرُس الثامُن: حاالُت املاّدِة وفرزُ األشياِء.

األنف
والشم

الجلد
واللمس

اللسان
والتذوق

األذن
والسمع

العين
والرؤية

أعضاء
الحواس

الف�صُل 

الأوُّل
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	 أالحُظ الصوَرَة اآلتيَة، وأجيُب:

ي األعضاَء الملحقَة بالعيِن وأذكُر وظيفَتها. أسمِّ � 

ي األجزاَء الخارجيَة للعيِن. أسمِّ � 

العنُي والروؤية

ِة الرؤيِة نميُِّز بها األشكاَل واأللواَن. العيُن عضُو حاسَّ

الّدر�س 1 

األعضاُء الملحقُة بالعيِن:
الحاجباِن لحمايِة العيِن مَن العرِق.  � 

الجفنان واألهداُب لحمايِتها مَن الغباِر والضوِء الشديِد. � 

األجزاُء الخارجّيُة:
لبُة )بياُض العيِن(. ُن(، البُؤبُؤ )الحدقُة(، الطبقُة الصُّ القزحيُّة )الجزُء الملوَّ � 

ي ألواَن القزحّيِة: 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأسمِّ

تختلُف ألواُن القزحيِة مْن شخٍص إلى آخَر. � 
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	 أالحُظ الصوَر وأتعلَُّم:

كيَف أعتني بعيني؟ � 

ال أنظُر إلى الشمِس أو الضوِء الساطِع مباشرًة ألنَُّه يؤذي العيَن

وقد يسبُِّب العمى.

أزوُر طبيَب العيوِن بشكٍل دوريٍّ 

وعنَد المرِض

أضُع النّظارَة عنَد الحاجِة
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- 1 أكتُب الكلمَة المناسبَة في الفراِغ المناسِب:

لبُة، البؤبُؤ، القزحيُة. الطبقُة الصُّ

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

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

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

- 2 أمأُل الفراَغ في الجدوِل اآلتي:

وظيفتهاسم العضو

الحاجباِن

األهداُب

ي ألواَن القزحيِة في الصوِر اآلتيِة: - 3 أسمِّ

لــمــاذا يضُع  أجــيــُب شــفــويــاً   4 -

في  الواقيَة  النظاراِت  األطفاُل 

هذِه الصورِة؟

مراجعة الدَّرِس:
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	 أالحُظ الصوَرَة اآلتيَة، وأجيُب:

ما مصادُر الضوِء؟ � 

املنابُع ال�صوئّيُة 

الضوُء ضروريٌّ لرؤيِة األجساِم.

الشمُس: هي المصدُر الطبيعيُّ للضوِء في النهار.

يوجُد مصادُر أخرى للضوِء منها الكهرباُء واحتراُق الوقوِد.

الّدر�س 2 

	 أالحُظ الصوَرَة اآلتيَة، وأجيُب:

هل نستطيُع رؤيَة األرنِب بدوِن وجوِد ضوِء المصباِح؟ � 
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	 أالحُظ الصوَرة اآلتيَة، وأتعلَُّم:

	 أضُع خّطاً تحَت اإلجابِة الصحيحِة لكل مما يأتي:

 الشمُس تعطينا:- 1 

    الهواَء، الضوَء، الماَء.

 :  مْن مصادِر الضوِء الطبيعية- 2

     الكهرباُء، التربُة، الشمُس. 

 ال نستطيُع رؤيَة األجساِم في حالِة:- 3

     اإلضاءِة الشديدِة، الظالِم، اإلضاءِة الضعيفِة.

الطرائُق ال�صليمُة ل�صتخداِم ال�صوِء

أضُع الضوَء على يساري
في أثناَء الدراسِة.

أتجنَُّب إضاءَة الكثيِر مَن 
المصابيِح الضوئيِة.

مراجعة الدَّرِس:
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	 أالحُظ الصوَر، وأجيُب:

ُد جهَة الصوِت؟ كيَف أحدِّ ما وظيفُة األذِن؟                  �  �

الأذُن وال�صمع  

ِة السمِع نميُِّز بها الصوَت القويَّ األذُن عضُو حاسَّ
ُد جهَتُه. مَن الصوِت الضعيِف ونحدِّ

الّدر�س 3 
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أالحُظ الصوَر اآلتيَة، وأتعلَُّم  كيَف أعتني بأذني؟  	 

األصواُت القويَُّة والبرُد الشديُد ُيسبِّباِن ألماً في األذِن.

بالعيِن واألذِن نتواصُل 
مَع اآلخريَن، وندرُك

ما حولَنا.

أزوُر الطبيَب بشكٍل دوريٍّ
وعنَد المرِض.

أحمي أذني عنَد
 البرِد الشديِد.

أفتُح فمي عنَد سماِع األصواِت القويَِّة.
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أحمي أذني مَن البرِد الشديِد

صوُت اآللِة الذي ال يزعُجني

صوُت اآللِة الذي يزعُجني

على  تــدلُّ  التي  الكلمِة  حــوَل  ــرًة  دائ أرســُم   1 -

الصورِة:           أذن، جلد، عين.   

ُن من الكلماِت اآلتيِة جملًة تدلُّ على وظيفِة األذِن: - 2 أكوِّ

ِة، عضُو، األذُن، السمِع. حاسَّ

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

ِل والعبارِةِ المناسبِة لها  - 3 أصُل بخطٍّ بيَن الصورِة في العموِد األوَّ
في العموِد الثاني:

مراجعة الدَّرِس:

العمود الّثانيالعمود األّول
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	 أالحُظ الصوَرة اآلتيَة: 

ي مصادَر الصوِت فيها: - 1 أسمِّ

املنابُع ال�صوتيُة وال�صجيُج

مصادُر الصوِت 
متنوعٌة منها: 

اإلنساُن
واآلالُت 
والرياُح 
والرعُد. 

الّدر�س 4 

ُد صفَة الصوِت في كلِّ صورٍة: - 2 أحدِّ

صوٌت ضعيٌفصوٌت قويٌّ
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- 3 أبيُّن تأثيَر األصواِت القويِة على اإلنساِن.

تؤذي األصواُت القويَُّة األذَن وتسبُِّب الضجيَج. 

مراجعة الدَّرِس:

- 1 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

، األذِن، الحيواُن، الضجيَج. قويٌّ

. مْن مصادِر الصوِت: اإلنساُن واآلالُت الموسيقيُة و ........ 	 

نسمُع األصواِت بوساطِة .........	  .

. صوُت الرعِد .......... 	 

األصواُت القويَُّة تسبُِّب ............ .	 

أحيُط بخطٍّ صورَة الحيواِن ذي الصوِت األقوى: 2 -
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( في المربَِّع المناسِب للصوِت الصادِر عِن 3 -( أضُع إشارَة 

     اآللِة الموجودِة في الصورِة:

صوٌت قويٌّصوٌت ضعيٌف

( تحَت الصورِة التي تعبُِّر عِن الضجيِج: 4 -( أضُع إشارَة

- 5 أكتُب بعَض مصادِر الصوِت في بيتي.
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	 أالحُظ الصوَر، وأجيُب:

مْن أيَن يدخُل الهواُء أثناَء التنفِس؟ كْم فتحًة لألنِف؟             � �

مُّ؟ كيَف يحدُث الشَّ � 

مُّ الأنُف وال�صّ

	 لألنِف فتحتاِن يدخُل منهما الهواُء.
	 ُيدفُِّئ األنُف هواَء التنفِس وينقيه.

مِّ نميُِّز بِه الروائَح. ِة الشَّ 	 األنُف عضُو حاسَّ

تتطايُر الروائُح في الهواِء وتنتقُل إلى األنِف ثمَّ
. مِّ تنحلُّ في مخاطّيِة األنِف فيحدُث اإلحساُس بالشَّ

الّدر�س 5 
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	 أالحُظ الصوُر، وأميُِّز بيَن المواِد التي لها رائحٌة من المواِد 

التي ليَس لها رائحًة:

بعُض المواِد لها رائحٌة � مثل: الصابوِن و البهاراِت، والعطوِر.

بعُض المواِد ليَس لها رائحًة � مثل: السكِر والملِح والماِء.

  أزوُر الطبيَب عنَد المرِض.أستعمُل مندياًل نظيفاً.

ِة أنفي: 	 أالحُظ الصوَر وأتعلَُّم طرائق العنايِة بصحَّ
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- 1 أضُع دائرًة حوَل الكلمِة التي تدلُّ على 

الصورِة:          أذٌن، أنٌف، فٌم.

ُن من الكلماِت اآلتيِة جملًة تدلُّ على وظيفِة األنِف: - 2 أكوِّ

. مِّ ِة، عضُو، الشَّ األنُف، حاسَّ
..............................................................

( في المربَِّع المناسِب:  أكمُل الجدوَل اآلتي بوضِع إشارِة )√- 3

مراجعة الدَّرِس:

موادُّ ليَس لها رائحٌة موادُّ لها رائحٌةالمادُة

- 4 أكتُب أسماًء لثالثِة مواٍد تصدُر روائَح مستحبًَّة.
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ُعوِم: ُف أنواَع الطُّ 	 أالحُظ الصوَر، وأتعرَّ

اللِّ�صاُن والتذوُق 

الحليماُت الذوقيَُّة: بروزاٌت صغيرٌة على سطِح اللِّساِن 
وحوافِِّه تساعُدنا على تمييِز الطعوِم. 

الّدر�س 6 

	 أنظُر إلى الصورِة وأالحُظ 

سطَح اللِّساِن:

. أنواُع الطعوِم: � الحلُو، المالُح، الحامُض، المرُّ

الحامض المالح

الحلو

المر

الحليماُت الذوقيَُّة
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هل تعلم:

أن التدخين يؤدي إلى 

ضعف حاسة التذوق

ُف وظائَف اللِّساِن: 	 أالحُظ الصوَرتين وأتعرَّ

وظائُف اللِّساِن: النطُق 
ُق ويساعُدنا على  والتذوُّ

بلِع الطعاِم. 

مراجعة الدَّرِس:

- 1 أضُع دائرًة حوَل الكلمِة التي تدلُّ على الصورِة:

                       لساٌن  ،  أذٌن  ،  عيٌن.

ُن مَن الكلماِت اآلتيِة جملًة تدلُّ على وظيفتين للساِن:- 2  أكوِّ

ِة ، َو ، النطِق ، عضُو. اللساُن ، التذوِق ، حاسَّ

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

( تحَت الصورِة التي تدلُّ على تنظيِف األسنان:  أضُع إشارَة )√3- 



23

ِل وما يناسُبها من نوِع  أصُل بخطٍّ بيَن الصورِة في العموِد األوَّ 4 -

الطعِم في العموِد الثاني:

العمود الثانيالعمود األول

الحامُض

المالُح

الحلُو

المرُّ
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	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأبّيُن ماذا يغطي الجسَم؟

ي اإلحساساِت الجلديَِّة: 	 أنظُر إلى الصورِة اآلتيِة وأسمِّ

اجللُد والإح�صا�صاُت اجللدّيُة الّدر�س 7 

يغطي الجلُد الجسَم ويحميه مْن دخوِل الجراثيِم.

يعرُفَنا الجلُد على ملمِس األشياِء:
، بارٌد، ساخٌن.  خشٌن،  أملٌس،  قاٍس، طريٌّ

خشٌن

طريٌّ

أملٌس

بارٌد

قاٍس

ساخٌن
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	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلَُّم:

ِة جلدي؟ كيَف أحافُظ على  صحَّ � 

بعُض األمراِض التي تنتُج عْن عدِم نظافِة الجلِد. � 

ِة جلدي باالستحماِم وغسِل اليديِن بالماِء والصابوِن. أحافُظ على صحَّ

القشُب مرُض الجرِب

مراجعة الدَّرِس:

- 1 أحيُط الكلمَة التي تدلُّ على الصورِة:

        الجلُد ،  األذُن ،  األنُف ،  العيُن.
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ُن من الكلماِت اآلتيَةِ جملًة تدلُّ على وظيفِة الجلِد:           - 2 أكوِّ

ِة. الجلُد  ،  اللمِس  ،  عضُو  ،  حاسَّ

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

( تحَت األدواِت التي أحتاُجها للمحافظِة على   أضُع إشارَة )√- 3

نظافتي:
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	 أُعبُِّر شفوياَ حوَل ما أراُه في الصوِر:

نشاط
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كلُّ مادٍة يمكُن أْن توجَد بثالِث حاالٍت مثُل الماِء. � 

إلى  ثم  السائلِة  الحالِة  إلى  الصلبِة  الحالِة  بالتسخيِن من  ُة  المادَّ تتحّوُل  � 
الحالِة الغازيِة.

إلى  ثم  السائلِة  الحالِة  إلى  الغازيِة  الحالِة  من  بالتبريِد  ُة  المادَّ تتحّوُل  � 
الحالِة الصلبِة.

ي حالَة المواِد الموجودِة في الصوِر: 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة، وأسمِّ

حالُت املادِة وفرُز الأ�صياِء الّدر�س 8 

للمادِة ثالُث حاالٍت: غاٌز ، سائٌل ، صلٌب.

بخاُر الماِء ماٌء صلٌب )جليٌد( ماٌء سائٌل
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- 1 أمأُل الفراَغ بالكلمِة المناسبِة من الكلماِت اآلتيِة:

 صلٌب   ،  غاٌز  ،  سائٌل.

مراجعة الدَّرِس:

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

 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:- 2

السائلة ، الغازية ، ثالث.

للمادِة ...........	  حاالٍت.

. لُ بالتسخيِن إلى الحالِة .............. 	  المادُة الصلبُة  تتحوَّ

. ُل بالتبريِد إلى الحالِة ............... 	  المادُة السائلُة  تتحوَّ
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 أمأُل الجدوَل اآلتَي بوضِع إشارِة )√( في المربَِّع المناسِب:- 3

غازسائلصلب
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- 1 أمأُل الفراَغ بجانِب الصورِة بالكلمِة المناسبِة مَن الكلماِت اآلتيِة:

مِّ ، عينيي. السمِع ، الطعاِم ، الشَّ

ِلمراجعة الفصل األول مراجعُة الفصِل األوَّ

ِة ........... األذُن عضُو حاسَّ

أضُع النظارَة الشمسيَّة ألحمَي ...........

من أشعِة الشمِس.

أغسُل يديَّ قبَل وبعَد تناوِل ............

ِة ............. األنُف عضُو حاسَّ
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- 2 أكتُب الوظيفَة الحسيََّة لكلِّ عضٍو في الصوِر اآلتيِة:

- 3 أكتُب أسماَء الحواسِّ التي أستخدُمها عنَد أكِل التفاحِة:

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

......................................... .........................................
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ال��غ��ذاُء

الدرُس األوَُّل: فوائُد الغذاِء وأهميُة تنوِعِه.

ث الغذاِء. الدرُس الثاني: تلوُّ

الف�صُل 

الثاين
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	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلَُّم:

فوائُد الغذاِء واأهميُة تنوِعِه الّدر�س 1 

ما األغذيُة التي يحتاُجها الجسُم؟ � 

ِه اللحوُم والبيُض والبقولياُت تفيُد في بناِء الجسِم ونموِّ

ي األسناَن والعظاَم الحليُب  واللبُن والبيُض والجبُن تقوِّ
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	 يحتاُج الجسُم إلى: اللحوِم والبقولياِت 
ــاِن  ــب ــوِب والــحــلــيــِب واألج ــحــب وال

والزيوِت والفواكِه والخضاِر.
النموِّ  على  الجسَم  الغذاُء  	 يساعُد 
ُدُه بالطاقِة الالزمِة للقياِم بجميِع  ويزوِّ

النشاطاِت ويقيِه مَن المرِض.

الخضاُر والفواكُه تقوي الجسَم وتقيه من المرِض.

ال���خ���ب���ُز وال���ح���ب���وُب 

وال���زي���وُت وال��ده��وُن 

بالطاقِة. الجسَم  تمدُّ 

فائدة:

ينص��ح بعدم تناول 

الملون��ة  األغذي��ة 

بملونات صناعية.
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- 1 أمأُل الفراَغاِت بالكلماِت اآلتيِة بما يناسُب الصوَر:

األسناَن ، الطاقِة ، المرِض.

الكساح

السمنة

مراجعة الدَّرِس:

- 2 بمساعدِة األهِل أبحُث في الشابكِة )اإلنترنت( إن أمكن عْن نوٍع مَن 

الخضاِر التي نأكلُها وأبيُِّن فائدَتُه.

 أصُل بخطٍّ بيَن الجملِة والصورِة المناسبِة لها:- 3  

البيُض والحليُب يقوي العظاَم و .............، الخضاُر تقي الجسَم مْن 

ان الجسَم ب� ............. . ............. ، الخبُز واألرُز يمدَّ

اإلقالُل مْن  تناوِل الحليِب ومنتجاِتِه يسبُِّب: 

اإلكثاُر مْن تناوِل الخبِز واألرِز يسبُِّب:
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ي ملوثاِت الغذاِء: 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأسمِّ

ث الغذاِء تلوُّ الّدر�س 2 

َثُةالمبيداُت الحشريَُّة    المياُه الملوَّ

الصراصيُرالذباُب

الفئراُن

ث الغذاِء: احتواُء  تلوُّ
المواِد الغذائيَِّة على 

ٍة  جراثيَم أو موادَّ سامَّ
كالمبيداِت الحشريَِّة.
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ُف بعـــَض األمراِض الناتجِة عْن  	 أالحـــُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

ٍث: تناوِل غذاٍء ملوَّ

ث: 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلَُّم كيَف أحمي طعامي مَن التلوُّ

ِث يسبُِّب أمراضاَ مثَل: الكوليرا والتيفوئيِد  تناوُل الغذاِء الملوَّ
واإلسهاِل واإلصابِة بالديداِن الطفيليَِّة.

نغسُل الخضاَر والفواكَه قبَل أكلِهانغسُل اليدين قبَل تناوِل الطعاِم                    
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نتناوُل اللُّحوَم بعَد طبِخها جيداً

نبعُد الحيواناِت األليفَة عن 
الطعاِم وأماكن تحضيره 

نحفُظ الطعاَم في الثالجِة

نضُع القمامَة في أكياٍس مغلقٍة

مراجعة الدَّرِس:

	 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

ث ، الطعام ، طبِخها. أكلها ، تلوُّ

الغذاِء. ٍة يُدعى ............-  احتواُء الموادِّ الغذائيِّة على جراثيَم أو موادَّ سامَّ

نتناوُل اللحوَم بعَد ............	  جيداً.

 . نغسُل الخضاَر والفواكَه قبَل.............. 	 

. نغسُل اليدين قبَل تناوِل ............. 	 
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ِل وما يناسُبها من عباراٍت  أصُل بخطٍّ  بيَن الصورِة في العموِد األوَّ 1 -

في العموِد الثاني:

مراجعُة الفصِل الّثانيمراجعة الفصل األول

طعاٌم غيُر صّحيٍّ

ث  حمايُة الطعاِم مَن التلوُّ

 طعاٌم صحيٌّ

العمود الثانيالعمود األول
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أكتُب في الجدوِل اآلتي المكّوناِت الغذائّيَة لوجبٍة صحّيٍة: 2 -

المكونات الوجبُة

الفطوُر

الغداُء

العشاُء

 أضُع خطاً تحَت العنواِن المناسِب للصورِة اآلتيِة:- 3

وجبُة طعاٍم صحيٌَّة.

وجبُة طعاٍم غيُر صحيٍَّة.
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نٌة مْن كلمتين تعبُِّر عْن أحِد األغذيِة،  	 داخَل المربِع  جملٌة مكوَّ

اكتشْف هذه الجملَة بعَد أْن تشطَب أحرَف الكلماِت اآلتيِة التي 

تقُع باتجاهاٍت مختلفٍة:

خبز ، بندورة ، رز ، خس ، دجاج ، ملفوف ، بطاطا.

ز ر ب ج و ب

ز ب خ ة َب ن

ي ح ص س خ د

ج ا ج د ة و

ف و ف ل م ر

ا ط ا ط ب ة

 الجملة : ...................

نشاط
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الوحدةُ 

الثانية

الفصُل األوَُّل: غطاُء اجلسِم.

الفصُل الثاني: احلركُة والقوُة.

الفصُل الثالُث: احليواناُت تتحرك.ُ

الفصُل الرابُع: احليواناُت تتكاثُر وتنُمو.

الفصُل اخلامُس: أهميُة احليواناِت ورعايِتها.

ا�شتك�شاُف احليواناِت



44

غطاُء اجل�شِم

الدرُس األوَُّل: غطاُء أجساِم بعِض احليواناِت 

                 وأهميُتُه.

الف�صُل 

الأوُّل
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	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة ثم أجيُب:

 �ماذا يكسو جسَم الحيواِن في كلٍّ مَن الصوِر اآلتيِة؟

 غطاُء اأج�شاِم بع�ِض 

احليواناِت واأهمّيُتُه

الّدر�س

 1

تكسو الحراشُف  جسَم األسماِك وبعُض الزواحِف.

يكسو الريُش جسَم الطيوِر ويحميها مَن البرِد والحّر

ويساعُدها على الطيراِن.
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مراجعة الدَّرِس:

 يكسو جسَم الضفدِع جلٌد 

عاٍر ليحمَيُه

. يختلُف كساُء جسِم الحيواناِت ليحمَيها ويقَيها مَن البرِد والحرِّ

	-  أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

الطيراِن ، الشعُر األملس ، الضفدِع  ، الريُش ، البرِد.

يكسو جسَم ............	  جلٌد عاٍر ليحمَيه.

. يكسو أجساَم العصافيرِ ........... ليساعَدها على ............ 	 

. يكسو جسَم األرنِب ........... ليحمَيه مَن ..............	  والحرِّ

والفرُو  ال��ص��وُف  يكسو 

أجساَم وال��وب��ُر  والشعُر 

ب���ع���ِض ال���ح���ي���وان���اِت

. والحرِّ البرِد  من  ليحمَيها 
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	-  أصُل  بخطٍّ بيَن صورِة الحيواِن مَن العموِد األّوِل والجملِة 

المناسبِة لها مَن العموِد الثاني:

ريُش الطيوِر يساعُدها

على الطيراِن

تكسو الحراشُف

جسَم الزواحِف.

يحمي الفرُو جسَم الحيواِن

. مَن البرِد والحرِّ

العموُد الثانيالعموُد األول
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	 أجمُع ريشاً لبعِض الطيوِر وألصُقُه على مجلِة الحائِط.

نشاط
ال صفي
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احلركُة والقوُة

الدرُس األوَُّل: القوُة وأنواُعها.

الدرُس الثاني: أثُر القوِة في األجساِم.

الف�صُل 

الّثاين
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القوُة واأنواُعها الّدر�س 1 

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأجيُب: 

 �كيَف تتحرُك كلٌّ مَن الدراجِة والعربِة واألشجاِر؟

ُك األجساَم بالدفِع  	 القّوُة ُتحرِّ
أو السحِب.

القّوُة  منها:  أن��واٌع  	 للقّوِة 
العضليُة وقّوُة الرياِح وقّوُة 

المغناطيِس.

مراجعة الدَّرِس:

	-  أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

َك  ،  الرياِح. الدفِع  ،  تحرِّ

الجسَم الساكَن. يمكُن للقوِة أْن ...........	 

. القوُة  تحرُك األجساَم بالّسحِب أو ب� ........... 	 

. ُك أغصاُن األشجاِر بقوِة ............. 	  تتحرَّ
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	-  أصُل بخطٍّ  بيَن الصورِة ونوِع القوِة الدالَِّة عليها:

القوة العضلية

 قوة المغناطيس



5	

اأثُر القوِة يف الأج�شاِم الّدر�س 2 

	 أالحُظ الصوَرتين اآلتيتين وأجيُب:

؟  �كيَف نغيُِّر شكَل قطِع المعجوِن التشكيليِّ

القّوة تسبُِّب تغيُّراً في شكِل األجساِم أو تغيُّراً في جهِة
حركِتها وسرعِتها.

القوُة تغيُِّر شكَل الجسِم

 القّوُة تغيُِّر جهَة حركِة الجسِم

 �كيَف نغيُِّر جهَة حركِة الدراجِة؟
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مراجعة الدَّرِس:

- 	 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

الدفِع  ،  جهِة  ،  شكِل.

ُك األجساُم ب�قوِة السحِب أو قوِة .............	  . تتحرَّ

حركِة    	............ في  تغيُّراً  قدمي  قوُة  تسبُِّب  بالكرِة  ألعُب  عندما 

الكرِة.

عندما تصنُع أمي الفطائَر تسبُِّب قوتُها تغيُّراً في ...........	  العجيِن.

- 	 أصُل بيَن الصورِة في العموِد األوِل والجملِة المناسبِة لها في العموِد 

الثاني:

القوُة تغيُِّر شكَل البالوِن

القوُة تغيُِّر جهَة

حركِة الكرِة

 العمود األول العمود الثاني
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احليواناُت تتحرُك

الدرُس األوَُّل: حركُة احليواناِت.

الف�صُل 

الثالُث
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حركُة احليواناِت الّدر�س 1 

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأجيُب:

 �كيَف تتحرُك الحيواناُت؟ 

الجمُل يمشي ويركُض بوساطِة أطراِفِه األربِع المتساويِة في الطوِل.

األفعى تزحُف على بطِنها

 األسماُك تسبُح بوساطِة
زعانِفها وذيلِها

الطيوُر تطيُر بوساطِة أجنحِتها

تختلُف طرائُق الحركِة مْن 
حيواٍن إلى آخَر فهناك: 

المشُي والركُض والزحُف 
والقفُز والطيراُن والسباحُة.
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فقْط  بالقفِز  األرنُب  يتحّرُك 

ألنَّ طرفيه األماميتين أقصُر 

من طرفيه الخلفيتين.

ي طريقَة حركِة الحصاِن في كلِّ صورٍة: 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأسمِّ

الحصاُن يمشي ويركُض ويقفُز.

معظُم الحيواناِت لها أكثُر مْن طريقٍة في الحركِة.
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- 	 أكتُب تحَت صورِة كلِّ حيواِنٍ طريقًة واحدًة النتقالِِه:

- 	 أمأُل الفراَغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة فيما يأتي:

السمُك  ،  الحرباُء  ،  يركُض  ،  الصقُر.

يسبُح............	  في الماِء.

على اليابسِة. يمشي  الكلُب و ............... 	 

في الهواِء. يطيُر ............. 	 

تزحُف ............	  على بطِنها.

مراجعة الدَّرِس:

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

...................................................
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أصُل بخطٍّ بيَن صورِة الحيواِن والعبارِة المناسبِة لها: 3 -

 طرفاُه األماميتاِن أقصُر

من طرفيِه الخلفيتين

أطراُفُه األربُع متساويٌة

ليَس لُه أطراٌف
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نشاط

ُك بأكثَر مْن طريقٍة: ُن صورَة كلِّ حيواٍن يتحرَّ 	 ألوُّ
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احليواناُت تتكاثُر وتنُمو

الدرُس األوَُّل: تكاثُر احليواناِت.

الدرُس الثاني: كيَف تتغّذى صغارُ احليواناِت.

الدرُس الثالُث: منوُُّ احليواناِت.

الف�صُل 

الرابُع
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تكاثُر احليواناِت الّدر�س 1 

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأجيُب:

 �كيَف تتكاثُر الحيواناُت؟

تلُد أنثى بعِض الحيواناِت 

صغاَرها كالجماِل فهي 

تتكاثُر بالوالدِة.

تبيُض أنثى بعِض الحيواناِت كالطيوِر والزواحِف فهي تتكاثُر بالبيِض.

. ازدياُد عدِد الحيواناِت ُيسمى التكاثُر	 
	 بعُض الحيواناِت تتكاثُر بالوالدِة وبعُضها تتكاثُر بالبيِض.
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- 	 أمأل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:
البيض  ،  الماعز ،  الوالدة  ،  الدجاج.

بعُض الحيواناِت تتكاثُر ب� ............. و بعُضها ب� ...........	  .
يتكاثُر  ...........	  ب�البيِض.

تتكاثُر  ........... ب�الوالدِة.	 

أصُل بخطٍّ بيَن صورِة الحيواِن في العموِد األوِل والطريقِة التي   		 

يتكاثُر بها في العموِد الثاني:

مراجعة الدَّرِس:

بالبيوض

بالوالدة

 العمود األول العمود الثاني
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كيَف تتغذى �شغاُر احليواناِت الّدر�س 2 

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأجيُب:

 �ماذا تفعُل أنثى الحيواِن مَع صغاِرها؟

تُرِضُع أنثى الحيواِن صغاَرها مْن أثداِئها كالقطِط واألغناِم

والكالِب وتعتني بها. 

ُفها. تعتني الطيوُر بصغاِرها فتطعُمها وتعلُِّمها الطيراَن وتنظِّ
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ت����ح����ص����ُل

ص�������غ�������اُر 

ال�����زواح�����ِف 

واألس����م����اِك

طعاِمها  على 

ب���ن���ف���ِس���ه���ا.

- 	 أمأل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

الطيور  ،  األغنام  ،  األسماك.

تُرِضُع أنثى بعِض الحيواناِت صغاَرها مثُل: األبقاِر و ..............	  .

مَن الحيواناِت التي ال تعتني بصغاِرها: السالحِف و ..............	  .

مَن الحيواناِت التي تعتني بصغاِرها: الدجاُج و .............. .	 

مراجعة الدَّرِس:
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أصُل بخطٍّ بيَن صورِة الحيواِن في العمود األّول والطريقِة  	 -

التي يحصُل بها صغيره على غذاِئِه في العمود الثاني:

 يحصُل على طعاِمِه 

بالرضاعِة

يحصُل على طعاِمِه بنفِسِه 

مْن دوِن مساعدِة األبوين.

يعتني به األبوان.

 العمود الثاني العمود األول
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منُو احليواناِت الّدر�س 3 

	 أالحُظ الصوَر اآلتية وأميُِّز الحيواناِت مْن صغاِرها مْن حيُث: 

التشابِه، والحجِم:

صغاُر الحيواناِت تشبُه أبويها.

بعُض الحيواناِت ال تتشابُه صغاُرها مَع أبويها كالضفدِع.

ضفدع شرغوف الضفدع
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. ى النُّموَّ زيادُة حجِم الحيواِن ُيسمَّ

- 	 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة: 

النمو  ،  أبويها  ،  الضفدع  ،  تنمو.

بعُض الحيواناِت الصغيرِة تشبُه ......	  .

زيادُة حجِم الحيواِن تسّمى .......	  .

بعُض الحيواناِت الصغيرِة ال تشبُه أبويها مثُل .........	  .

صغاُر الحيواناِت  لتصبَح بحجِم أبويها.  	 ............

الصورتين  مَن  كلٍّ  في  وصغاِرِه  الحيواِن  بيَن  الفرَق  شفوياَ  أناقُش  	 -

اآلتيتين؟

مراجعة الدَّرِس:
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- 	 أرقُِّم الصوَر حسَب مراحِل نموِّ الحيواِن:       

مراجعُة الفصِل الرابِعمراجعة الفصل األول
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اأهميُة احليواناِت ورعايُتها 

الدرُس األوَُّل: احملافظُة على احليواناِت والعنايُة بها.

الف�صُل 

اخلام�ُس
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املحافظُة على احليواناِت

والعنايُة بها
 

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأجيُب:

 �لماذا يربي اإلنساُن بعَض الحيواناِت؟

ي���رب���ي اإلن����س����اُن ب��ع��َض 

لحِمها  من  ليستفيَد  الحيواناِت 

وحليِبها وصوِفها وجلِدها.

 يربي اإلنساُن بعَض الطيوِر 

وبيِضها  لحِمها  مْن  ليستفيَد 

وريِشها.

يربي اإلنساُن بعَض الحيواناِت ويعتني بها لالستفادِة مْنها.
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	 أالحُظ الصوَراآلتيَة وأتعلَُّم طرائق العناية بالحيوانات:

توضع األعالف في مكان  مخصص ونظيف. 

ُن الرعايُة الطبيُة. ُص مسكٌن مناسٌب وتُؤمَّ يُخصَّ

تقوُم الدولُة بمشاريَع عديدٍة في كِل أنحاِء سوريَة لتربيِة 
الحيواناِت ورعايِتها وحمايِتها مَن األمراِض واالستفادِة 

مْن لحِمها وجلِدها وصوِفها.
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- 	 أمأُل الفراَغاِت اآلتية بالكلمات المناسبة: 

نظيف  ،  بيضها  ،  حليبها

. يربّي اإلنساُن بعَض الطيوِر ليستفيَد مْن ريِشها و ........... 	 

. يربّي اإلنساُن بعَض الحيواناِت ليستفيَد من لحِمها و.......... 	 

مكاٍن  في  األعالِف  وضُع  بالحيواناِت:  العنايِة  طرائِق  	 مْن 

مناسٍب و ........... .

مراجعة الدَّرِس:



73

ِل والفائدة منه  - 	 أصُل بخطٍّ بيَن صورة الحيوان في العمود األوَّ
في العمود الثاني:

مراجعُة الفصِل الخامِسمراجعة الفصل األول

( تحَت صورِة الحيواِن الذي نعتني به:  أضُع إشارة ) √- 	

 العمود األول العمود الثاني
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نشاط

- 	 أختاُر حيواناً من بيئتي وأبحُث عن فوائِده.

- 	 أبحُث في الشابكِة )األنترنت( إن أمكن عن أحِد المشروعين 

اآلتيين:

	 حمايُة الحيواِن )سبانا( الذي تشرُف عليه الدولُة وأهميتِه 

للناِس 

	 مشروُع تربيِة األسماِك.
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الوحدةُ 

الثالثُة

الفصُل األوَُّل: أجزاُء النباتاِت الزهريِة وفوائُدها.

الفصُل الثاني: التكاثُر و النموُّ عنَد النباتاِت 

                    الزهريِّة.

الفصُل الثالُث: زراعُة النباتاِت والعنايُة بها.

ا�شتك�شاُف النباتاِت الزهرّيِة
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اأجزاُء النباتاِت الزهرّيِة وفوائُدها

الدرُس األوَُّل: أجزاُء النباِت.

الدرُس الثاني: فوائُد النباِت.

الف�صُل 

الأوُّل
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	 أالحُظ الصوَرة المجاورة ثم:

 �أشيُر إلى الجذِر، أيَن يوجُد؟ 

يوجُد الجذُر في التربِة و يثبُِّت النباَت فيها.

 �ماذا يمتصُّ مَن التربِة؟

يمتصُّ الماَء واألمالَح مْنها.

 �أشيُر إلى الساِق، أيَن يوجُد؟

يرتفُع الساُق فوَق التربِة عالياً في الهواِء.

 �ماذا يحمُل الساُق؟

يحمُل األوراَق وينقُل الماَء إليها.

 �أشيُر إلى األوراِق. ما لونُها؟

. األوراُق: خضراُء محمولٌة على الساِقِ

 �ما وظيفتُها؟

تستخدُم الضوَء والهواَء والماَء لتصنَع غذاَء النباِت.

اأجزاُء النباِت 

ُل الجذُر، الساُق، األوراُق الجهاَز اإلعاشيَّ لدى النباِت.  تشكِّ

الّدر�س 1 

 �أشيُر إلى الزهرِة:

. نٌة محمولٌة على الساِقِ الزهرُة: ملوَّ
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مراجعة الدَّرِس:

- 1 أكتُب أجزاَء الجهاِز اإلعاشيِّ للنباِت:

- 2 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

الماَء  ،  األوراَق  ،  غذاَء.

يحمُل الساُق .............	  وينقُل الماَء إليها.

األوراُق تصنُع ..............	  النباِت.

يمتصُّ الجذُر ............	  واألمالَح المعدنيّة من التربِة.
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فوائُد النباِت 

1- النباُت مصدٌر غذائيٌّ لإلنساِن

الّدر�س

2

أحبُّ الفواكَه

التفاح

الملفوف

أحبُّ الخضاَر

البندورة

السبانخ

 �بعُض النباتاِت نأكُل ثماَرَها:

 �بعُض النباتاِت نأكُل أوراَقَها:
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مراجعة الدَّرِس:

نستفيُد مْن بعِض النباتاِت في غذاِئَنا فبعُضَها نأكُل ثماَرَها
أو أوراَقَها أو سوَقَها أو جذوَرَها أو بذوَرَها.

 �بعُض النباتاِت نأكُل بذوَرَها:

 � بعُض النباتاِت نأكُل جذوَرَها:

البازالء

اللفت

الفول

الفجل

ُر. ي نباتاً ُيستخَرُج مْنُه السكَّ 	 أسمِّ
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	 أالحُظ الصوَر وأتعلَُّم:
 �بعُض الحيواناِت تتغّذى باألعشاِب:

بعُض الحيواناِت تتغّذى على النباتاِت.

 �بعُض الحيواناِت تتغّذى بالحبوِب؟

األبقار

الحمام

األرانب

الدجاج

فوائُد النباِت 

2- النباُت مصدٌر غذائيٌّ للحيواِن

	 أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ مما يأتي:
	 آكُل جذَر نباِت              )العنِب ، الجزِر ، التفاِح(.
	 يُصَنُع الخبُز مْن بذوِر     )التفاِح ، القمِح ، العدِس(.

	 تتغّذى الماعُز على         )اللحوِم ، األعشاِب ، الخشب(.

مراجعة الدَّرِس:



82

فوائُد النباِت 

3- نباتاُت الزينِة
	 أالحُظ الصوَر وأتعلَُّم:

 �بعُض النباتاِت تُزَرُع في الحدائِق والشوارِع.

 �بعُض النباتاِت تُزَرُع في المنازِل.

 �بعُض النباتاِت تُزَرُع في الحدائِق والمنازِل.

ُتستخَدُم النباتاُت في تزييِن المنازِل والحدائِق والشوارِع.

نباُت الياسميِننباُت الورِد )الجوري(
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فوائُد النباِت

4- الفوائُد الطبيُة )بعُض النباتاِت مصدٌر لبعِض األدويِة(

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة ثمَّ أجيُب:

وِن )مَن النباتاِت الطبيِّة( عنَدما   �لماذا نشرُب مغليَّ البابونِج أو الَكمُّ

نشعُر بألٍم في البطِن؟

 �لماذا نُكِثُر في الشتاِء مْن تناوِل ثماِر الليموِن والبرتقاِل؟ 

تفيُد بعُض النباتاِت في الوقايِة مْن بعِض األمراِض
أو العالِج منها. 

زهرُة البابونِج

الليمون

وِن حبوُب الكمُّ

البرتقال
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	 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

بلَدنا  ،  البابونِج  ،  الليموِن  ،  الورِد .

عندما أشعُر بألٍم في بطني أشرُب مغليَّ .................	  . 

أحبُّ أْن أزيَِّن منزلي بنباِت ..................	  .

للوقايِة مْن أمراِض البرِد نشرُب عصيَر ................	  .

نزرُع نباَت الياسميِن لنزيَِّن بِه ...............	  . 

مراجعة الدَّرِس:
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أشجار  نقطع  ال  فائدة: 
لنحصل  الجميلة  الغابات 
نقطع  ب��ل  الخشب  على 

األشجار الهرمة منها.

فوائُد النباِت 

5- النباتاُت مصدٌر لألخشاِب

	 أالحُظ الصوَر اآلتية ثمَّ أجيُب :
 �بعُض األشجاِر يُستفاُد مْن أخشاِبها )سوقها(.

 �ماذا نستفيُد مْن سوِق بعٍض األشجار؟

ي بعَض األدواِت المصنوعِة مَن الخشِب.  �أسمِّ

نسـتخدُم سوَق )جذوَع( األشجاِر للحصوِل على
األخشاِب التي نصنُع منها أدواٍت مختلفًة.

الجوزالحور
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- 1 أختاُر اإلجابَة الصحيحَة لكلٍّ مما يأتي:

	 يتمُّ الحصوُل على الخشِب باالستفادِة مْن سوِق نباِت:

)البندورِة ، الحوِر ، الكموِن ، القمِح(.

	 أصنُع مَن الخشِب:

)حقيبتي ، قميصي ، فراشي ، طاولَة صّفي(.

( تحَت صورِة النباِت الذي ُيصَنُع مْنُه مقعدي:  أضُع إشارَة )√- 2

مراجعة الدَّرِس:
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- 1 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

............ الساِق و 	  النباِت مَن  الجهاُز اإلعاشيُّ عنَد  ُن  يتكوَّ

والجذِر.

. يتغّذى الحماُم ب� .............. 	 

- 2 أضُع خطاً تحَت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية:

نأكُل جذوَر نباِت:	  )النعناِع ، الفجِل ، الخيارِ ، البندورِة(.

نأكُل ثماَر نباِت:	  )الفجِل ، السبانِخ ، الموِز ، الجزِر (.

نأكُل أوراَق نباِت:	  )البقدونِس ، الكوسا ، السفرجِل ، التفاِح(.

	 أشرُب مغليَّ بذوِر نباِت )ذي فائدٍة طبيٍة(:

    )التفاِح ، الكموِن ، البطيِخ ، الجوِز(.

- 3 أرسُم الجزَء الناقَص مَن النباِت:

ِلمراجعة الفصل األول مراجعُة الفصِل األوَّ



88

- 4 أصُل بخطٍّ بيَن صورِة النباِت في العمود األول والفائدِة منه 

في العموِد الثاني: 

نبات زينة

مصدر للغذاء

فائدة طبية

 العمود الثاني العمود األول
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ها التكاثُر لدى النباتاِت الزهرّيِة ومنوُّ

الدرُس األوَُّل: التكاثُر لدى النباتاِت الزهريِّة.

الدرُس الثاني: مراحُل منوِّ نباِت الفاصولياء.

الدرُس الثالُث: طرائُق أخرى لتكاثِر النباِت.

الف�صُل 

الّثاين
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التكاثُر لدى النباتاِت الزهرّية الّدر�س 1 

 �أشيُر إلى صورِة النباِت الذي يحمُل أزهاراً:

 �أذكُر بعَض النباتاِت الزهريَِّة.

ى النباُت الذي يحمُل أزهاراً  نباتاً زهرياً. ُيسمِّ

التفاُح والبرتقاُل والقرنفُل مَن النباتاِت الزهريَِّة.

نباُت القرنفِلنباُت البرتقاِل
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	 أالحُظ الصور اآلتية وأجيُب:

 �ماذا يحمُل نباُت الفريِز؟

 �ماذا يوجُد بداخِل الثمرِة؟

نبات الفريز

ثمرة الفولثمرة التفاح

ُل تــــتــــحــــوَّ

الـــــزهـــــرُة

إلـــــــــــــــى

ثــــــمــــــرٍة.

توجد البذور داخل الثمرة.

ي نباتاً زهرياً من بيئِتي. 	 أسمِّ

مراجعة الدَّرِس:
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مراحُل منوِّ نباِت الفا�شولياِء الّدر�س 2 

	 أالحُظ صوَر نباِت الفاصولياِء:

تحوي البذرُة بداخلَِها الرشيَم )جنيَن النباِت(.

 بذور

نباٌت مثمٌر

  فلقتا البذرِة

ثماٌر

)الرشيم(
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 �أالحُظ مراحَل نموِّ نباِت الفاصولياِء في الشكِل اآلتي:

 تُزَرُع البذرُة في التربِة وتسقى فينمو الرشيُم ثمَّ ينمو لُه جذٌر يتَّجُه إلى األسفِل

وتنمو له ساٌق فوَق التربِة ثّم يزداُد حجُم وطوُل النباِت الجديِد.

ُتسّمى الزيادُة في حجِم وطوِل النباِت نموَّ النباِت.

	 تتكاثُر النباتاُت الزهريَُّة  باألزهاِر.
ُل الزهرُة إلى ثمرٍة تحوي بداخلِها البذوَر. 	 تتحوَّ

	 تتحوُل البذرُة عنَد زراعِتها إلى نباٍت جديٍد.
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طرائق اأخرى لتكاثِر النباِت الّدر�س 3 

ُف على طرائَق أخرى لتكاثِر النباِت  	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

: الزهريِّ

درنُة البطاطا 

 تُزَرُع األبصاُل فتنمو وتعطي نباتاً جديداًبصُل نباِت الزنبِق  

 تُزَرُع الدرناِت فتنمو 
وتعطي نباتاً جديداً
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 ينمو الفرُع بعَد زراعِتِه فرٌع مْن ساِق الورد
ليعطَي نباتاً جديداً

ُنسّمي إنتاَج النباِت الجديِد )التكاثَر(.

هناَك طرائق أخرى لتكاثِر النباِت الزهريِّ هي: 
األبصاُل أو الدرناُت أو جزٌء مَن الساِق.

مراجعة الدَّرِس:

	  أكمُل العباراِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

التكاثَر  ،  الدرناِت  ،  الفوِل.

يتكاثُر نباُت ............	  ب�األزهاِر.

نُسّمي إنتاَج النباِت الجديِد ............	  .

 يتكاثُر نباُت البطاطا ب� ............	  . 
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- 1 أصُل بخطٍّ بيَن الصورِة في العمود األول والجملِة المناسبِة لها 

في العمود الثاني:

ِلمراجعة الفصل األول مراجعُة الفصِل األوَّ

ظهور األوراق

نمو الرشيم

نمو الجذر

النبات الجديد

 العمود الثاني العمود األول
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ِل والعبارِة المناسبِة في  - 2 أصُل بيَن العبارِة في العموِد األوَّ

العموِد الثاني:

العمود الثاني       العمود األول

	 يمكن أن يتكاثَر نباُت الورِد

	 يمكن أن يتكاثَر نباُت البطاطا

	 يتكاثُر نباُت الفاصولياِء

	 يتكاثُر نباُت الزنبِق

باألزهاِر

بجزٍء مَن الساِق

بالدرناِت

 باألبصاِل

- 3 أمأُل الفراَغات اآلتية:

 . البذوَر  ،  ثمرٍة  ،  النموُّ

نُسّمي الزيادَة في حجِم وطوِل النباِت ب�  .........	  .

 تتحّوُل الزهرُة إلى ........ تحوي بداخلِها .........	  . 
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زراعُة النباتاِت والعنايُة بها 

.) : إنتاُش البذورِ )عمليٌّ نشاٌط عمليٌّ

الدرُس األوُل: زراعُة النباتاِت.

الدرُس الثاني: أهمّيُة احلرارِة والهواِء للنباِت.

الف�صُل 

الثالُث
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ُف مراحَل إنتاِش البذوِر: 	 أطبُِّق عملياً وأتعرَّ

	 أنقُع بالماِء قلياًل من بذوِر الفاصولياِء أو العدِس.

تربٍة  أو  مبللٍة  قطٍن  قطعِة  فوَق  أضُعها  الثاني  اليوِم  	 في 

ُوِضَعْت في وعاٍء.

ُل  وأسجِّ جفَّْت  كلَّما  بالماِء  التربِة  أو  القطِن  قطعَة  	 أرشُّ 

مالحظاتي.

اإنتا�ُش البذوِر نشاٌط عمليٌّ 

ُتسّمى عمليُة نموِّ 
الرشيِم داخَل البذرِة 

باإلنتاِش.

بذوُر العدِس 

نموُّ النباِت الجديِد

 بذوٌر منتشٌة
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	 أفحُص بمكبرٍة بعَض البذوِر المنتشِة، وأالحُظ الرشيَم، ثمَّ 

أرسُمُه على دفتري.

نشاط
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زراعُة النباتاِت الّدر�س 1 

ُف طرائَق زراعِة النباتاِت: 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلَُّم طرائَق حمايِة النباتاِت:

نضُع الغرسَة في حفرٍة 

أتجنَُّب قطَف األزهاِر

 نغّطي الجذوَر بالتراِب ثمَّ نسقيها 

أتجنَُّب اللَّعَب فوَق أعشاِب الحديقِة

 نضُع )نبذُر( البذوَر في التراِب ونسقيها كلَّما جفَِّت التربُة فينمو النباُت الجديُد

نحصُل على نباٍت جديٍد بزراعِة الغراِس أو البذوِر.
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أتجنَُّب إشعاَل الناِر في الغاباِت  أحافُظ على أغصاِن األشجاِر 

والحدائِق

	  أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

اإلنتاش  ،  أغصاَن  ،  الغراِس  ،  الحدائق  ،  األزهاَر.

نزرُع بعَض النباتاِت ب� ..............	  .

ندعو عمليَة نموِّ النباِت الصغيِر داخَل البذرِة ب� ..............	  .

	  ألحافَظ على النباتاِت:

ال أكسُر ..............	  األشجاِر.

ال أقطُف ..............	  .                          

ال  أُشعُل الناَر في الغاباِت و ..............	  .

مراجعة الدَّرِس:
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اأهمّيُة احلرارِة والهواِء للنبات الّدر�س 2 

المختلفِة  السنِة  التفاِح في فصوِل  اآلتيُة شجرَة  الصوُر  	 تبيُِّن 

الحْظ تأثيَر اختالِف درجِة الحرارِة على النباِت:

عنَد انخفاِض الحرارِة تتساقُط أوراُق  بعِض األشجاِر.

عنَد ارتفاِع الحرارِة تُزهُر األشجاُر وتنضُج الثماُر.

للحرارِة أهميٌة في نموِّ النباِت.
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المغطى  الجزِء  	 أالحُظ الصوَرة اآلتية، وأتعرُف سبَب ذبوِل 

من النباِت لعّدِة أّياٍم؟

ضروريٌّ  	 الهواُء 
لتنفُِّس النباِت.

النباُت  	 يــصــنــُع 
بوجوِد  غــــذاَءُه 
والضوِء  الهواِء 

والماِء.

- 1 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

الهواِء  ،  التنفِس  ،  الضوِء  ،  الماِء.

يحتاُج النباُت الهواَء  من أجِل .............	  .

يحتاُج النباُت ليصنَع غذاَءُه إلى ........... و ........ و .......... .	 

- 2 أضُع خطاً تحَت اإلجابِة الصحيحِة لكّلً مّما يأتي:

	 تؤثُِّر الحرارُة المنخفضُة شتاًء على بعِض األشجاِر )فتثمُر- فتزهُر- 

فتتساقُط أوراُقها(.

	 تؤثُِّر الحرارُة المرتفعُة صيفاً على بعض األشجاِر )فتثمُر- فتزهُر- 

فتتساقُط أوراُقها(.

مراجعة الدَّرِس:
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- 1 أرقُِّم مراحَل زراعِة البذوِر حسِب تسلسلِها:

- 2 أصُل بخطٍّ بيَن الصورِة والعبارِة المناسبِة لها:

مراجعُة الفصِل الثالِثمراجعة الفصل األول

يُثِمُر صيفاً

الزيتون

العنب

النبات الجديد

ينمو عنَد إنتاِش البذوِر 

يُزَرُع  بالغراِس
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في  وأشارُكُهم  النباِت  حمايِة  طرائق  في  رفاقي  	 أناقُش 

نشاطاِت عيِد الشجرِة.

نشاط

ازرْع وال تقطْع
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الوحدةُ 

الرابُعة
الأر�ُض والف�ضاء

الفصُل األوَُّل: احملافظُة على األرِض.

الفصُل الثاني: الطقُس.

الفصُل الثالُث: األرُض والسماُء.
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املحافظُة على الأر�ِض 
الف�صُل 

الأوُّل

لألحياِء  وضرورتُُه  الهواء  وجوُد  األوَُّل:  الدرُس 

                    وطرائق حمايِتِه. 

الدرُس الثاني: ملّوثاُت الهواِء.

الصالُح وامل��اُء  امل��اِء  مصادرُ  الثالُث:  ال��درُس 

                       للشرِب وطرائُق حمايِتِه.

الدرُس الرابُع : أهمّيُة التربِة وطرائق حمايِتها. 
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	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأجيُب:

كيَف تطيُر الطائرُة الورقيُة؟      � ماذا تفعُل الطفلُة في الصورِة الثانيِة؟

 �بماذا يمأُل الطفُل البالوَن؟

 وجوُد الهواء و�رضورُتُه 

للأحياِء وطرائق حمايِتِه 

الّدر�س

 1

الهواُء يحيُط بنا مْن كلِّ 
جانٍب وهو ال لوَن لُه وال 

رائحَة.

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأجيُب:

 �   لماذا يُخِرُج السبَّاُح رأَسُه مْن تحِت الماِء؟   

تحَتاُج الكائناُت الحيَُّة 
للهواِء النظيِف كي 

تتنفَس.
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مراجعة الدَّرِس:

( تحَت الصورِة التي أستخدُم فيها الهواَء:  أضُع إشارَة )√1- 

	-  أضُع خطاً تحَت اإلجابِة الصحيحِة لكلٍّ مّما يأتي:

	 مْن صفاِت الهواِء أن لوَنُه:      )أحمُر ، أبيُض ، ال لوَن له(.

	 الهواُء موجوٌد في:                )البيِت ، المدرسِة ، كلِّ مكاٍن(.

	 الهواُء النظيُف ضروريٌّ لحياِة:  )التراِب ، الكائناِت الحيِّة ، الصخوِر(.
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قارورٍة، وأغمُس  في  والماِء  الصابوِن  مْن سائِل  قلياًل  	 أضُع 

سلكاً نهايِته دائرية في السائِل، ثّم أُخِرجه من السائِل وأنفُخ 

وأذكُره  ذلك  أفسُر  الصابون...  فقاعاِت  وأالحُظ  الدائرِة  على 

أماَم رفاقي.  

نشاط
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ملوثاُت الهواِء  الّدر�س 2 

ثاِت الهواِء: 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأعّدُد ملوِّ

ما أثُر االزدحاِم والتدخيِن على الهواِء؟ �

ثاِت الهواِء دخاُن المصانِع والسياراِت مْن ملوِّ
واحتراُق الوقوِد.

االزدحاُم السكانيُّ 
والمروريُّ والتدخيُن يسبُِّب 

َث الهواِء وانتشاَر  تلوُّ
األمراِض التنفسّيِة.
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ما دوُر النباتاِت في سالمِة البيئِة؟        �

َث.  تنّقي النباتاُت الهواَء الملوَّ

مراجعة الدَّرِس:

	 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

لتجديد  ،  بعيداَ  ،  النقي.

أذهُب إلى الحديقِة ألستنشَق الهواَء ............	  .

أفتُح نافذَة غرفتي عنَد الصباِح ............	  الهواِء فيها .

تُبَنى المصانُع .............	  عْن المدِن.

ِث الهواِء تقوُم الدولُة بـ: للحدِّ من تلوُّ
	 عملياِت التشجيِر.

	 بناِء المصانِع والمعامِل بعيداَ عن األبنيِة السكنيِة. 
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الغيوُم مصدُر األمطاِر والثلوِج.

ُتقَسُم مصادُر المياِه إلى  سطحّيٍة وجوفّيٍة. 

الُح لل�رضِب  املاُء ال�ضّ

وطرائُق حمايِته

الّدر�س

 3

ُف إلى مصدِر األمطاِر والثلوِج: 	 أالحُظ الصوَر وأتعرَّ

ُف مصادَر المياِه: 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

بحٌرنهٌر

نبٌع بئٌر
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الماء الصالح للشرب ال لون له وال طعم وال رائحة  وغير ملوث.

ُف صفاِت الماِء الصالِح للشرِب: 	 أالحُظ الصوَر وأتعرَّ

ُف: 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

ماُء النبِع عذٌب صالٌح للشرِب

ماُء السيِل عذٌب صالٌح للريِّ 

 ماُء البحِر مالٌح غيُر صالٍح للشرِب

ماُء النهِر عذٌب صالٌح للريِّ
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	 أهميُة الماِء في حياِتنا:

ُف ملوثاِت الماِء:                           	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

 �ما أضراُر شرِب المياِه الملّوثِة؟

الماُء ضروريٌّ لبناِء أجساِمنا والستخداماِتنا اليومّيِة.

ثُة تسبُِّب اإلسهاَل والجفاَف وأمراَض الجلِد والكوليرا. المياُه الملوَّ

ثاِت الماِء  مْن ملوِّ
النفاياُت الصناعّيُة 

ومياُه الصرِف الصّحيِّ 
والنفاياُت الصلبُة. 
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ُف طرائَق المحافظِة على الماِء  	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

ث في المنزِل: مَن التلوُّ

تخزيُن المياِه
في خزاناٍت مناسبٍة. 

مراجعة الدَّرِس:

- 	 أضُع دائرًة حوَل الرقِم الذي يدلُّ على اإلجابِة الصحيحِة:

- بركُة السباحِة.  2- صنبوُر الماء.   3- البئُر. مصدُر الماِء هَو: 1	 

	 الماُء العذُب الصالُح للشرِب موجوٌد في:

1- النبِع.                 2- النهِر.                 3- البحِر.

( تحَت الصورِة التي تمثُِّل الماَء غيَر الصالِح للشرِب: أضُع إشارَة )√- 1
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اأهميُة الرتبة وطرائق حمايِتها الّدر�س 4 

	 أالحُظ الصور اآلتية وأجيُب:

مّم تتكون التربة؟                 � ما أهميُة التربِة للنباِت؟

النباتاِت  وفضالِت  الصخوِر  فتاِت  من  التربُة  ُن  	 تتكوَّ
والحيواناِت.

	 ُتزَرُع البذوُر وُتغَرُس النباتاُت في التربِة.

تنمو جذوُر النباتاِت في التربِة وتمتصُّ منها الماَء واألمالَح.
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ُف أهميَة التربِة لبعِض الحيواناِت. 	 أالحُظ الصوَر اآلتية، وأتعرَّ

ث التربِة: 	 طرائق تلوُّ

تعيُش بعُض الحيواناِت 
في التربِة وتجعلُها 

مسكناً لها.

ُث التربِة تسّمَمها وعدَم صالحيِتها للزراعِة يسبِّب تلوُّ
ولحياِة الكائناِت التي تعيُش فيها. 

ث التربِة بالنفِط ثِةتلوُّ ُث التربِة بالمياِه الملوَّ تلوُّ

ُث التربِة بالمواِد البالستيكيِّة  تلوُّ

الصلبِة  والفضالِت  والمعدنيِّة 

األخرى.

النمُلدودُة األرِض

الخلُد
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	 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

النفِط  ،  الصرِف  ،  المبيداِت  ،  البالستيك.

تتمُّ حمايُة التربِة بـ :

عدِم اإلكثاِر مْن رشِّ ................-  الزراعيِّة.

. معالجُة مياِه ...............-  الصحيِّ

مثِل  الصلبِة  والفضالِت    -............. بـــ  تلويِثها  عدُم 

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

مراجعة الدَّرِس:

مراجعُة الفصِل األول

- 1 أكتُب عبارًة تناسُب الصورِة:

- 	 أفكُر وأضُع عنواناً مناسباً لهذه الصوِر:

......................................... ...............................................................................
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لطق�ُض ا

الف�صُل 

الّثاين

الدرُس األوَُّل: املنابُع احلراريُّة.

الدرُس الثاني: الغيوُم ودورُة املاِء في الطبيعِة.
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املنابُع احلرارّيُة الّدر�س 1 

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلَُّم:

الشمُس أهمُّ المنابِع الحراريَِّة الطبيعيَِّة.
مَن المنابِع الحراريَِّة الصناعيَِّة الكهرباُء واحتراُق الوقوِد.   

.) ، الخشُب، النفُط، الغاُز الطبيعيُّ )الفحُم الحجريُّ

: هو كلُّ جسٍم يعطي الحرارَة. المنبُع الحراريُّ
تفيُد الحرارُة في تسخيِن الماِء و طهِو الطعاِم وغيرهما. 
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في  الشمِس  فوائِد  بعَضَ  ُف  وأتعرَّ اآلتيَة  الصوَر  	 أالحُظ 

حياِتنا:

تجفيُف الغسيِل.

ُر المياِه.  تبخُّ

تسخيُن الماِء بجهاِز الطاقِة الشمسيِّة.

	 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

الطعاِم  ،  الشمُس  ،  الصناعيَِّة  ،  الحرارَة. 

المنبُع الحراريُّ هو كلُّ جسٍم يعطينا ............	  .

أهمُّ المنابِع الحراريَِّة الطبيعية ...........	  .

الكهرباُء واحتراُق الوقوِد مَن المنابِع الحراريَِّة ..........	  . 

تفيُد الحرارُة في تسخيِن الماِء و طهِو ...........	  .

مراجعة الدَّرِس:
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	 أحلُّ قلياًل مـــن ملِح الطعاِم في كأٍس مـــن الماِء، ثم أصبُُّه 

ٍح، وأترُكُه تحَت أشعِة الشمِس الصيفيَِّة،  في وعاٍء مســـطَّ

وأالحُظ ماذا يحدُث بعَد ثالثِة أياٍم؟

نشاط
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الغيوُم ودورُة املاِء يف الطبيعِة الّدر�س 2 

ُف: 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

ُل الغيوُم؟                     � ما منشأُ المطِر َوالثلِج؟ كيَف تتشكَّ

يصعُد بخاُر الماِء لألعلى في الهواِء ثّم يتكاثُف )يتجمع( 
ُل الغيوُم )السحُب(. فتتشكَّ

تبّخر حرارة الشمس ماء البحر والبحيرات

الهواُء  كــاَن  إذا 

يتساقُط  بــــارداً 

كاَن  وإذا  الثلُج 

يهطُل  دافـــئـــاً 

المطُر.
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أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة: 1 -

بخار الماء  ،  أمطار  ،  ثلوج.

ينتقُل الماُء مَن البحاِر و البحيراِت إلى الهواِء على شكِل ........،ثّم 

يهطُل على شكِل ........ و .........، ثّم يعوُد للبحاِر والبحيراِت.

أمأل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة لتشّكَل مخطَط دورِة الماِء في  	 -
الطبيعِة:  

مراجعة الدَّرِس:

دورُة الماِء في الطبيعِة: حركُة انتقاِل الماِء مَن األرِض إلى 
الغيوِم ثّم عودُتُه إلى األرِض.                                                     

 تصبُّ األنهاُر والسيوُل

في البحاِر.

ِع ُل السيوُل مْن تجمُّ تتشكَّ
مياِه المطِر.

ماء البحار والمحيطات

مطر غيوم
تكثيف

تبخر

................... ...................
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دورُة الماِء في الطبيعِة: حركُة انتقاِل الماِء مَن األرِض إلى 
الغيوِم ثّم عودُتُه إلى األرِض.                                                     

الأر�ُض وال�ضماُء 

الدرُس األوَُّل: األرُض.

الدرُس الثاني: الشمُس.

الدرُس الثالُث: اجلهاُت األربُع.

الدرُس الرابُع: القمُر.

الف�صُل 

الثالُث
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الأر�ُض الّدر�س 1 

في  تبدو  كما  األرِض  شكَل  ُف  وأتعرَّ اآلتيَة  الصوَرَة  	 أالحُظ 

الفضاِء:

األرُض كرويٌَّة، يحيُط بها الهواُء 

الجويُّ من جميِع جوانِبها.

نالحُظ عليها مناطَق زرقاَء تمثُِّل 

أخرى  ومناطَق  الماِء  تجمعاِت 

تمثُِّل اليابسَة.

واألنهاُر  والبحيراُت  البحاُر 

على  الــمــاِء  تجمعاِت  ُل  تشكِّ

األرِض.

والسهوُل  والهضاُب  الجباُل 

ُل اليابسَة. تشكِّ
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- 1 أضُع خطاً تحَت اإلجابِة الصحيحِة لكلٍّ مّما يأتي:

شكُل األرِض:	  )كرويٌّ  ،  مكعٌب  ،  مربٌع  ،  مستطيٌل(.

تجمعاُت الماِء على سطِح األرِض هي:	  

)البحاُر،  البحاُر والهضاُب،  البحاُر والبحيراُت واألنهاُر(.

ُل اليابسُة:	  تُشكِّ

)تجمعاُت الماِء  ،  الجباُل والهضاُب والسهوُل(.

- 	 أصُل بخٍط بين الكلمِة ومدلولِها على صورِة مجسِم األرِض:

مراجعة الدَّرِس:

اليابسة

الماء
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ال�ضم�ُض الّدر�س 2 

الشمُس ضروريٌَّة للكائناِت الحيَِّة ألنَّها مصدٌر للضوِء
والحرارِة وتستحيُل الحياُة بدوِنها.

	 أالحُظ الصور اآلتية وأجيُب:

 �متى تشرُق الشمُس؟

 �متى تغرُب الشمُس؟

 �ما مصدُر الضوِء الطبيعيِّ نهاراً؟

تغرُب الشمُس مساءتشرُق الشمُس صباحاً
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	 أالحُظ الصور اآلتية وأجيُب:

 �كيَف تتحرُك هذِه األلعاُب؟

- أقُف وأحاوُل أْن أدوَر حوَل نفِسي.

وأحاوُل  األرِض  على  الكرَة  - أضُع 

تدويَرها حوَل نفِسها بإصبِعي.

- األرُض كرٌة تدوُر حوَل نفِسها سـابحًة 

في الفضاِء. 
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	 أالحُظ الصورَة اآلتيَة وأعلُّل سبَب حدوِث الليِل والنهاِر:

لياًل في  للشمِس ويكوُن  المواجِه  في جانِب األرِض  نهاراً  الوقُت  يكوُن 

الجانِب اآلخِر البعيِد عْن الشمِس.

يتعاقُب الليُل والنهاُر نتيجَة دوراِن األرِض حوَل نفِسها. 

- 1 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

البعيِد  ،  الضوِء  ،  دوراِن  ،  المواجه.

الشمُس مصدُر .............	  في النهاِر.

يتعاقُب الليُل والنهاُر بسبِب .............	  األرِض حوَل نفِسها.

يكوُن الوقُت نهاراً في جانِب األرِض ........	  للشمِس.

يكوُن الوقُت لياًل في الجانِب اآلخِر ...........	  عِن الشمِس.

مراجعة الدَّرِس:
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ُد الجهاِت األربَع: ُف كيَف أحدِّ 	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعرَّ

اجلهاُت الأربُع الّدر�س 3 

جهُة شروِق الشمِس هي
الشرُق

جهُة غروِب الشمِس هي
الغرُب

أقُف وأنظُر لجهِة شروِق الشمِس فتكوُن:
- الجهُة التي أمامي هي الشرُق والجهُة التي خلفي هي الغرُب.

- يدي اليمنى تشيُر إلى جهِة الجنوِب، ويدي اليسرى تشيُر إلى الشماِل. 

الجهاُت األصلّيُة األربُع هي: شرٌق، غرٌب، شماٌل، جنوٌب.
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- 1 أعّدُد الجهاِت األربَع.

- 	 مْن أيُّ جهٍة تشرُق الشمُس؟

ُد جهَةَ صّفي من باِب المدرسِة. - 3 أحدِّ

مراجعة الدَّرِس:
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القمُر الّدر�س 4 

	 أالحُظ الصورَة وأجيُب:

ما شكُل القمِر؟          � ما الفرُق بيَن األرِض والقمِر والشمِس؟

القمراألرضالشمس

الشمُس كرٌة ملتهبٌة مضيئٌة بيَنما القمُر كرٌة باردٌة كاألرِض 
وكالهما يستمدُّ الضوَء والحرارَة من الشمِس.

ُيسَمى طوُر القمِر عندما نرى وجَهُه كاماًل بدراً وُيسَمى هالاًل 
عندما نرى جزءاً منُه.

	 أالحُظ في الصورتين اآلتيتين تغيُِّر طوِر القمِر:

هاللبدر
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- 1 أكتُب طوَر القمِر المناسِب تحَت كلِّ صورٍة:

مراجعة الدَّرِس:

- 	 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:    

 الشمس  ،  ملتهبٌة ،  الحرارة  ،  باردٌة.

الشمُس كرٌة ......... مضيئٌة أما األرُض فهي كرٌة ..........-  .

القمُر واألرُض يستمداِن الضوَء و ........... من ........... .- 

........................................ ........................................
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- 1 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة للصوِر:

هالل   ،   الشمس   ،   األرض.

مراجعُة الفصِل الثالِثمراجعة الفصل األول

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

- 	 أكتُب في كلِّ مربٍع الجهَة المناسبَة:

الجهات
 األصلية

الشرق
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الوحدةُ 

اخلام�سة

الكهرباُء واملغناطي�ضيُة

الفصُل األوَُّل: الكهرباُء.

الفصُل الثاني: املغناطيسيُة.
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الكهرباُء

الدرُس األوَُّل: بعُض مصادرِ الكهرباِء.

الدرُس الثاني: مخاطُر العبِث بالكهرباِء.

الدرُس الثالث: أهمّيُة الكهرباِء في حياِتنا.

الف�صُل 

الأوُّل

ساحة السبع بحرات في دمشق
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الّدر�س 1  بع�ُض م�صادِرِ الكهرباِء

	 أالحُظ الصورتين اآلتيتين وأتعلَُّم: 

 �ماذا تحَتاج األجهزُة اآلتيُة كي تعمَل؟

الخليُة الكهربائيُة )البطاريُة( لها أشكاٌل مختلفٌة. 

الكهرباِء ولها قطبان:  الكهربائيُة إحدى مصادِر  	 الخليُة 
قطٌب موجٌب وقطٌب سالٌب.

	 تعمُل بعَض األجهزِة بالخاليا الكهربائيِة.

هل تعلم: أننا نحصل 
ع��ل��ى ال��ك��ه��رب��اء في 

محطات  من  منازلنا 

توليد الكهرباء  وتدعى 

كهرباء المدينة.
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مراجعة الدَّرِس:

ُد على صورِة الخليِة الكهربائيِة:  1-  أحدِّ

القطَب الموجَب )+(

القطَب السالَب )-(

	-  أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

موجٌب  ،  مصادِر  ، األجهزِة  ،  سالٌب.

الخليُة الكهربائيُة إحدى ..............	  الكهرباِء.

للخليِّة الكهربائيِّة  قطباِن: قطٌب ............. وقطٌب ..............	  .

تعمُل بعُض ...........	  بالخاليا الكهربائيِّة.
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خماطُر العبِث بالكهرباِء الّدر�س 2 

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلَُّم:

ال ألمُس المأخَذ الكهربائيِّ 
ويديَّ مبللٌة بالماِء.

ال أعبُث باألسالِك 
الكهربائيِّة.

ال أدخُل أيَّ جسٍم في المأخِذ 

. الكهربائيِّ

مراجعة الدَّرِس:

	 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

المأخِذ  ،  الكهربائيِة  ،  الماِء.

ال ألمُس المأخَذ الكهربائيِّ ويديَّ مبللٌة ب� ...............	  .

. ال أدخُل أيَّ جسٍم في .............	  الكهربائيِّ

ال أعبُث باألسالِك .............	  .
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اأهميُة الكهرباِء يف حياِتنا الّدر�س3 

	 أالحُظ الصوَرة اآلتيَة وأجيُب:

ي األجهزَة الكهربائيَّّة التي تستخدُمها أمي؟  �أسمِّ

 �بماذا تعمُل هذِه األجهزُة؟

مراجعة الدَّرِس:

1-  أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

الكهربائيِّة  ،  العمَل  ،  الوقَت  ،  البيوِت.

نستخدُم الكهرباَء في تشغيِل األجهزِة ............. وإنارِة .............	  .

ُل ........... وتوفُِّر .............	  . األجهزُة الكهربائيُّة تسهِّ

ُت����س����ت����خ����َدُم 

في  ال��ك��ه��رب��اُء 

إن����ارِة البي��وِت 

وال�����ش�����وارِع 

وتشغيِل   األجهزِة 

الكهربائّي�ِة التي 

ُل الع�مَل  تس�����هِّ

الوق�َت. وتوفِّ��ُر 
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	- أصُل بيَن صورة الجهاز الكهربائي في العمود األول والكلمة 
التي تدلُّ على استخداِمِه في العمود الثاني:

التبريد

التدفئة

الغسيل

كي المالبس

 العمود األول العمود الثاني
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- 1 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

موجٌب  ،  سالٌب  ،  الخليُة. 

من مصادِر الكهرباِء ..........	  الكهربائيُة. 

للخليِة الكهربائيِة قطباِن، قطٌب .......... وقطٌب ..........	  .

ِلمراجعة الفصل األول مراجعُة الفصِل األوَّ

 أكمُل الجدوَل اآلتَي بوضِع إشارِة )√( في المربَِّع المناسِب:- 	

جهاٌز كهربائيٌّمصدٌر للكهرباِء
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طي�صيُة ملغنا ا

الدرُس األوَُّل:  أشكاُل املغناطيِس.

الف�صُل 

الّثاين
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اأ�صكاُل املغناطي�ِض الّدر�س 1 

	 أالحُظ الصوَر اآلتيَة وأتعلم:

يجذُب  المغناطيُس 

األجساَم الحديديًة.

للمغناطيِس نوعان: 

. طبيعيٌّ وصنعيٌّ

مغناطيٌس مستقيٌم

مغناطيٌس نضويٌّ

إبرٌة مغناطيسيٌة

للمغناطيِس الصنعّي أشكاٌل مختلفٌة.



148

مراجعة الدَّرِس:

يجذُبها  التي  األجساِم  مَن  مجموعًة  مكوناً  بخطٍّ  أحيُط    -1

المغناطيُس:

	-  أصُل بخطٍّ بيَن صورِة المغناطيِس والعبارِة التي تدلُّ على شكلِِه:

مستقيٌم

نضويٌّ

إبرٌة مغناطيسيٌة



149

	 لديَك مسماٌر مصنوٌع مْن الحديِد موجوٌد داخَل كأٍس زجاجي 

شفاٍف مملوٍء بالماِء.

فكْر كيَف يمكْن إخراِج المسماِر دوَن إدخاِل يدَك في الكأِس 

أو سكِب الماِء منه.

نشاط
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مراجعُة الفصِل الّثانيمراجعة الفصل األول

- 1 أكمُل الجدوَل اآلتَي بوضِع إشارِة )√( في المربَِّع المناسِب:

ال يجذبُها المغناطيُسيجذبُها المغناطيُس
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- 	 أمأُل الفراغاِت اآلتيَة بالكلماِت المناسبِة:

نضويٌّ  ،  صنعيٌّ  ،  يجذُب  ،  مغناطيسيٌة.

المغناطيُس ..............	  األجسام الحديديَّة .

ومغناطيٌس  طبيعيٌّ  مغناطيٌس  هما:  نوعاِن  	 للمغناطيِس 

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

	 م��ن أش��كاِل المغناطي��ِس الصنع��ّي: مغناطيٌس مس��تقيٌم 

ومغناطيٌس .............. وإبرٌة .............. .
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