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يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع �أنشطتها �أن تكون قادراً
على ال َّربط بين البيئات المختلفة و�أشكال التك ُّيف عند الكائنات الحية التي
تعيش فيها ،وممارسة سلوكيات للمحافظة عليها ،من خلال تحقيق ال�آتي:
الح َّية ،وخصائصها
•تحديد �أنواع البيئات التي تعيش فيها
ُ
الكائنات َ
من خلال صور.
الح َّية من خلال صور.
•استنتاج مفهو َم ال َت َك ُّي ِف عند الكائنات َ

•ال َّربط بين الكائن الحي ونوع ال َت َك ُّيف لديه.
•ممارسة سلوك ّي ٍ
ات للمحافظة على البيئة.

الدّرس ال�أ ّول :البيئات
نشاط ( :)١بيئتي فلسطين
جيب عن ال�أسئل ِة التي تليها:
• �أت�أ ّم ُل ّ
الصو َر ال�آتي َة ،و�أ ُ

َم َكا ٌن نس ُك ُن فيه

َم َكا ٌن نل َع ُب فيه

و ُيس َّمى____________ و ُيس َّمى____________

َم َكا ٌن ند ُر ُس فيه

و ُيس َّمى____________

الصورةَ ،و�أناقشها مع ُزملائي.
• �أ َت�أ َم ُل ّ
الح َّية ،وتتفـــاع ُل معه بــ ________.
تعيش فيه
• نُ َس ّمي
ُ
َ
الكائنات َ
المكان الذي ُ
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “مفهوم البيئة” في القرص المرفق.
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نات البيئ ِة
نشاط ( :)2مك ّو ُ
ِ
الحقول المجاورة ،بمرافقة معلّمي.
• �أ َت َج َّولُ في حديق ِة المدرس ِة� ،أو في �أح ِد
• �أ ُ
لاحظ مك ّونات البيئة التي شاهدتُها.
كتب هذه المك ّونات حسب الجدول ال�آتي:
• �أ ُ
نات ح َّي ٌة
ُمك ّو ٌ

نات َغي ُر ح َّي ٌة
ُمك ّو ٌ

الح َّية
كتب مك ّوناتها َ
قرب الينابيع ،ثم �أ ُ
عيني ،و�أتخ ّي ُل برك َة ما ٍء َ
• �أ ُ
غمض َّ
الح َّية في دفتري.
ومك ّوناتها غير َ
قسم �إلى:
• �أ ُ
ستنتج �أ َّن مك ّونات البيئ ِة تُ َ
.____________________.٢ .____________________.١
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البيئات ُمختلفة
نشاط (:)3
ُ
الصو َر ال�آتي َة ،ث َّم �أجيب:
• �أت�أ ّم ُل ّ
القسم ال�أ ّول:

الص َو َر في القسم ال�أ ّول بيئة الـ _______________________.
 .١تُ َمثِّل ّ
 .٢تُقس ُم البيئ ُة في القسم ال�أ ّول �إلى:
	�أ .___________________ .ب.______________________ .
جـ .___________________ .د.______________________ .
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “البيئة الصحراويّة” وفيلم “البيئة القطب ّية” في القرص المرفق.
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القسم الثّاني:

الصور َة في القسم الثّاني البيئة الـ __________________________.
 .١تُ َمثِّ ُل ّ
ِ
السابق ِة لا تتواج ُد في فلسطين؟ لماذا؟
� .٢أ ّي
البيئات ّ
_______________________________________________________.

مهمة بيتية:

�أكم ُل الجدول ال�آتي:
اسم البيئة

خصائصها

تعيش فيها
�أسماء الحيونات التي ُ

المراعي والحقول
القطبي._________،
الدب
ّ

لا َم َطــ ٌر ..لا َز ْر ٌع �أخْ َض ٌر

_____________.

7

الدّرس الثّاني :التَّ َك ُّيف
نشاط ( :)١ال َف ْق َمة

الصورة ال�آتية ،و�أتساءل ،ثم �أجيب:
• �أن ُظ ُر �إلى ّ

يعيش حيوا ُن ال َف ْق َم ِة؟ __________________________________.
� .١أ َين ُ
 .٢كيف ُيحافِ ُظ هذا الحيوان على درج ِة حرارة ِج ْسم ِه؟
_______________________________________________________
.٣هل تؤيد اصطياد حيوان الفقمة؟ لماذا؟ �أناقش هذه العبارة مع زملائي.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “الفقمة القطب ّية” في القرص المرفق.
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ستكشف
نشاط ( :)٢أ�
ُ
ش في البيئة الباردة؟
• هل تُسا ِع ُد ال َّط َبق ُة الدُّهن ّي ُة تحت جلد الحيوانات على العي ِ
� .1أحض ُر:
ما ّدة دهن ّية عازلة

منادي َل ورق ّي ًة

ساع َة وقف

ماء ُم َثلّج

� .٢أستعمل منديلاً ورق ّياً ل�أ َغطي �أحد �أصابعي بالما ّدة الدّهن ّية العازلة ،و�أترك ال�إ صبع
الثّاني دون �أ ْن �أغطّيه.
ُ
صبعي في ما ٍء ُم َثلّج.
� .٣أتوقّع ما
يحدث عن َد ِ
وضع ك ّل من �إ ِّ
طلب من
� .٤أج ّرب� :أ ُ
ضع �إصبعي ا ْل ُم َغطّى بالما ّدة الدهنيّة العازلة في الماء ال ُم َثلّج ،و�أ ُ
زميلي احتساب الوقت الذي يبد�أ عنده الشّ عور بالبرودة� .أعي ُد ذلك مع ال�إ صبع الثّاني غير
ال ُم َغطّى بالما ّدة الدهنيّة العازلة ،و�أس ّج ُل النتائج.
__________________________________________________________.
السابقة.
� .٥أتبادلُ ال�أدوا َر مع زميلي ،ثم �أعي ُد الخطو َة ّ
فس ُر البيانات� :أ ّي �إصبع يمكن �أن �أبقيه في الماء ال ُم َثلّج م ّد ًة �أطول؟ لماذا؟
� .٦أ ّ
____________________________________________________.
ستنتج �أ َّن.__________________________________________ :
� .٧أ ُ
توجد تحت جلد الحيوانات القُط ِب َّي ِة مثل ال َف ْق َم ِة َطبق ٌة ُدهن َّي ٌة تُ ُ
حافظ
َع َلى درج ِة َح َرا َرتها ،وتساعدها على العيش في المناطق البارد ِة.

بال ُّرجوع �إلى مكتبة المدرسة �أو الشَّ ب َكة العنكبوت ّية �أبحث عن تراكيب
مختلفة تساعد الحيوانات على الحياة في البيئات المختلفة.
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نشاط (َ :)3ع َر ٌق َيت ََص ّبب

• �أقر�أ النص ال�آتي ،و�أجيب:
خرج جمال وهيا لشراء ُخب ٍز ِم َن المخ َب ِز ال ُمجاور،
فلاحظا قطر ٍ
من الما ِء َتظهر على وج ِه الخبّاز.
ات َ
نطلق على القطرات الموجودة على وجه الخبّاز؟
 .١ماذا ُ
__________________________________.
 .٢ما مصد ُر هذه القطرات؟
__________________________________.
 .٣ما فائد ُة هذه القطرات لجس ِم ال�إ نسان؟
____________________________________
___________________________________.
 .٤هل لاحظت وجود مثل هذه القطرات على وجهك؟ متى؟
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
التَّع ُّرق :التّخلص من بعض سوائل الجسم عن طريق الجلد ،للحفاظ على درجة
حرارة الجسم ثابتة.
ُ
فات التي تساعده على التّع ّرق؟
ماذا
الص ُ
يحدث لل�إ نسان �إذا لم توجد في جسمه ّ
كتب ب ُلغتي تعريفاً للتك ّيف______________________________________:
•�أ ُ
_________________________________________________________.
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ف عند النَّبا َتات
الدّرس الثّالث :التَّ َك ُّي ُ
نشاط (َ :)1ص ّبار بلادي

الصو َر ال�آتي َة ،و�أجيب:
• �أت�أ ّم ُل ّ

الصور �أعلاه؟_________________________________.
 .١ما اس ُم النّبات في ّ
كتب اسماً �آخر له _________________________________________.
� .٢أ ُ
يعيش هذا النّبات؟_______________________________________.
� .٣أين ُ
كتب �أسماء �أجزا ِء النّ ِ
بات على الشّ كل ال�آتي:
� .٤أ ُ

ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم
الصحراويَّة”
“النَّ َباتات َّ
في القرص المرفق.
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نشاط ( :)2أ�ستقصي
الص ّبار.
.1نُحض ُر بمساعدة معلّمنا نبات َّ
ُ
.2نلاحظ ال�أشواك (ال�أوراق) ،ما �أهميّتها؟ ______________________________.
الساقُ ؟ _____________________.
(الساق) .هل تبلّ َل ّ
.3نسكب الما َء على اللوح َّ
ُ
ونصف ما نلاحظه؟
الساق بمساعدة معلّمنا،
ُ
ُ
.4نقطع جزءاً من َّ
ُ
نلاحظ؟
للساق .ماذا
.5نحاولُ بمساعدة معلّمنا �إزالة الطّبق ِة ّ
السطح ّي ِة (الشّ مع ّي ِة) َّ
__________________________________________________________.

نشاط ( :)3الصَّ ّبار
شاه َد خال ٌد برنامجاً تلفازيّاً
الصحراء،
عن النّباتات في ّ
حصة العلوم
فس�ألَ المعلّ ُم في ّ
والحياة:كيف يمكن لهذه
الصحراء؟
النّباتات
العيش في ّ
َ
الصحراء في
الص ّبا َر من العي ِ
ش في ّ
�أت�أ ّم ُل ّ
الصورةَ ،و�أح ّد ُد ال َت َك ُّيفات التي مكنّت َّ
الجدول ال�آتي:
الجزء
الورقة
الساق
ّ
الجذور
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ال َت َك ُّيف

السبب
ّ

نشاط ( :)4النّباتات المائ ّية

زا َر عم ُر مزرع ًة لتربية �أسماك ال ّزينة برفقة والده ،وشاه َد ال�أسماكَ
تسبح في ال�أحواض
ُ
المائ ّية والنّباتات المائ ّية ال�آتية:

ال�ألود َيا

ور ُد النيل

البوص

* ملاحظة� :أسماء النّباتات المائ ّية للاطلاع فقط.
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مهمة بيتية:

� -١أكم ُل الجدولَ :
التَّ َك ُّيفات

ال�أوراقُ صغيرة الحجم
الساقُ م ِر َن ٌة
ّ
الجذو ُر ضعيف ٌة
ٍ
نباتات مائ ّي ٍة �أخرى ،و�ألصقها.
بحث عن صور
� -2أ ُ
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ال�أسباب

ف عندَ الحيوانات
الدّرس ال ّرابع :التَّ َك ُّي ُ
الس َم َك ِة
ف عندَ َّ
نشاط ( :)1التَّ َك ُّي ُ

� .١أ ْح ِض ُر َس َم َك ًة َتس َب ُح في الما ِء.
الس َم َكة.
� .٢أ ِص ُف شك َل َّ
السمكة؟ وما �أهم ّيته؟
 .٣ماذا �أس ّمي شكل ّ
_______________________________________________________.
� .٤أ ُ
السباح ِة في الماء؟
لاحظ حرك َة ّ
السمكة ،ما الذي يساعدها على ِّ
_______________________________________________________.
السمكة بالعدسة ال ُمك ّبرة عن قُرب.
ص ّ
� .٥أتف ّح ُ

الس َم َكة؟ وما �أهميّته؟ 							
 .٦ماذا ُيغطّي جس َم َّ
____________________________________________________.
� .٧أرفع غطا َء الخياشيم ب إ�صبعي و�أ ُ
لاحظ الخياشي َم ،ما �أهميّتها؟ 				
____________________________________________________.
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ستنتج �أ ّن التَّ َك ُّيفات عن َد ال�أ ِ
سماك:
�أ ُ
�أ.____________________________________________.
ب.___________________________________________.
جـ.___________________________________________.
د.____________________________________________.
السابق ِة على ال ّرسم.
السمكة و�أع ّي ُن التّك ّيفات ّ
� .٨أرسم َّ

هيّا نشاه ُد معاً فيلم “التَّ َك ُّيف عند ال�أسماك” في القرص المرفق.

ِ
الخروف
ف عندَ
نشاط ( :)2التَّ َك ُّي ُ

نذهب ومعلّمنا �إلى حظير ِة �أغنا ٍم ،نت�أ ّم ُل الخروف،
•
ُ
ونجيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
 .١ماذا ُيغطّي جسم الخروف؟ وما �أهم ّيته للخروف؟
وما فائدته لل�إ نسان؟
_______________________________________________________
______________________________________________________.
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لاحظ نهاي َة �أطر ِ
� .٢أ ُ
اف الخروف� ،أسم ّيها و�أرسمها.

ِ
الخروف بمساعدة معلّمي ،و�أ ُ
لاحظ �أنها مسطّح ٌة وعريض ٌة ،ما
سنان
ص �أ َ
� .٣أتف ّح ُ
�أهم ّية ذلك؟______________________________________________.
ستنتج �أ ّن ال َت َك ُّي ِ
فات عند الخروف:
� .٤أ ُ
�أ.__________________________________________________ .
ب.__________________________________________________ .
جـ.__________________________________________________ .

ف عندَ ال ّطيورِ
نشاط ( :)3التَّ َك ُّي ُ

َاب الثَّعابين
ُعق ُ

َح َما َم ٌة

ُبل ُب ٌل

َب َّط ٌة

الفلسطيني
س
ُعصفُو ُر الشَّ م ِ
ّ

الخ َش ْب
َنقَّا ُر َ
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الصور �أعلاه ،و�أتعاون مع زملائي في وصفه:
� .١أختار ومجموعتي أ�حد ال ّطيور الموجودة في ّ
اسم ال َّطائر:
الوصف

الصفَة
ّ
شك ُل الجس ِم
غطا ُء الجس ِم
شك ُل ال ِم ْنقا ِر

 .٣بِ َم تتشاب ُه الطّيو ُر؟ و بِ َم تختلف؟
______________________________________________________
_____________________________________________________.

نشاط (� :)4أرج ُل ال ّطيورِ مختلف ٌة
• �أل ّون �أرجل الطّيور ال�آتية و�أكْم ُل الجدول الّذي يليه:

النَّعا َمة
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النَّسر

النَّورس

الدَّجاجة

السابق؛ ه َّيا نُكم ُل الجدولَ ال�آتي:
• بعد تلويننا للشّ كل ّ
صفات ال�أرجل

اسم الطائر
النَّعا َمة

لها �إصبعان فقط

النَّسر

مخالب معقوف ٌة في نهاية �أصابعها
لها
ُ

النَّورس

بين �أصابعها
يوج ُد غشاءٌ ٌ
رقيق َ

الغرض منها

الدَّجاجة لها �أظاف ُر في نهاية �أصابعها

ف عند الجمل
نشاط ( :)5ال َت َك ُّي ُ

الصورة ال�آتية:
كتب �أسما َء ال�أجزا ِء المشا ِر �إليها على ّ
� .١أ ُ
َو َبر

شفة مشقوقة
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� .٢أكْم ُل الجدولَ ال�آتي:
الصفات
ّ
ال َو َبر

الصحراء؟
كيف تساع ُد الجم َل على ال َت َك ُّيف مع ّ

يساعده في المشي على ال ّرمال.
الصحراء؟
 .٣بر�أيكم ،لماذا ُيس ّمى الجم ُل سفينة ّ
________________________________________________________.

القطبي
ُّب
ُّّ
نشاط ( :)6الد ُّ

الصورة ال�آتية ،و�أتعاو ُن مع زملائي في وصفه ،و�أجيب:
• �أت�أ ّم ُل الحيو َان في ّ

يعيش؟_________________.
كتب اس َم الحيوان؟______________� .أ َين ُ
� .١أ ُ
 .٢ماذا ُيغطّي جســـــمه؟ ______________.ما فائد ُة هذا الغطاء؟___________.
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 .٣ما لو ُن ِغطا ِء الجسم؟ ________________________________________.
 .٤ما فائد ُة تشابه لونه مع لون الثّلج؟ _______________________________.
 .٥ما الذي ُيساعده على تح ّمل ال َب ْرد؟ ______________________________.
� .٦أ َل ِّخص ال َت َك ُّي ِ
القطبي على العيش في البيئة القطب ّية:
فات التي تساع ُد الد ُُّّب
ُّّ
�أ.____________________________________________.
ب.____________________________________________.
جـ.____________________________________________.

مهمة بيتية:

الص ِ
فات التي تُم ّي ُز ك َّل كائنٍ فيما ي�أتي داخ َل الدّائرة:
ضع �أرقا َم ّ
�أ ُ
الحي
ُ
الكائن ُّ

فات المناسب ُة
الص ُ
ّ

فات العام ُة
الص ُ
ّ

س بواسطة الخياشيم.
.1تتن ّف ُ
.2له سنا ٌم ُيخ ِّزنُ فيه الدّهونَ

.3يعيش في المنطقة القطب ّي ِة.
ُ

 .4أ�شجا ٌر دائم ُة الخضر ِة ،وسيقانها سميك ٌة ،وطويل ٌة.
تحت جلده طبقة سميك ٌة من الدّهون.
.5توجد َ
 .6أ�وراقها إ�بر ّي ٌة سميك ٌة.
.7نباتات مائ ّي ٌة جذورها ضعيفة.
ٌ
السير على ال ّرمال.
ف
 .8له ُخ ٌّ
عريض يساعده في ّ
ٌ
.9تُغ ّطي جسمها قشو ٌر صلب ٌة.
 .10أ�وراقها صغير ُة الحجم ،وسيقانها مرن ٌة.
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نس ِ
ان
ف عندَ إ
الدّرس الخامس :التَّ َك ُّي ُ
ال� َ
ال� ِ
نسان
ف عندَ إ
نشاط ( :)١التَّ َك ُّي ُ

كيف تك ّي َف ال�إ نسا ُن من خلالها.
الصور ال�آتية ،و�أ ّ
• �أختا ُر ومجموعتي صور ًة من ّ
ــــح ّ
وض ُ
توصلنا �إلي ِه ،و�أناقشـــه مع زملائي.
ِض ما ّ
• �أعر ُ
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غراض التَّ َك ُّيف
الدّرس ّ
السادس� :أ ُ
ف من أ�جل...
نشاط ( :)1ال َت َك ُّي ُ

الصور ال�آتية:
• �أنظر �إلى ّ
الضفدع
لسان ّ

اب ال�أ َسد
�أن َي ُ

رقبة ال َّزرافة

الخروف
اس َ
�أضر ُ

الصور �أعلاه هو ____________.
ستنتج �أ ّن
الغرض من ال َت َك ُّيفات في ّ
� .١أ ُ
َ
الح َّية تساعد في الحصول على الغذاء.
� .٢أذكر َت َك ُّيفات �أخرى عند الكائنات َ
_________________________________________________________.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “الحرباء ت�أكل الحشرة” في القرص المرفق.

23

ف من �أجل ِ
الحماية
نشاط ( :)2ال َت َك ُّي ُ
• أ� ّولاً:الحماي ُة من الظروف الجو ّي ِة
الصو َر ال�آتي َة:
• �أت�أ ّم ُل ّ

شَ ْع ٌر

رطب
ريش
حراشف
جل ٌد ٌ
الصو ِر �أعلاه.
تناقش وزملائي حول �أغطية �أجسا ِم الحيوانات في ّ
• �أ ُ
الصور �أعلاه.
نكتب �أهم ّية �أغطي ِة �أجسام الحيوانات في ّ
ُ .١
_________________________________________________________.
• �أ ُ
الصو َر ال�آتية ،و�أجيب:
لاحظ ّ

هجر ُة الطّيو ِر

توي
ُ
البيات الشّ ُّ

�.١أتعاو ُن وزملائي في تفسير سبب هجرة الطّيور.
_________________________________________________.
اطن �أخرى.
كتب �أمثل ًة �أخرى على حيوانات تهاجر من موطنها �إلى مو َ
�.٢أ ُ
_________________________________________________.
�.٣أفس ُر اختبا َء ال ّزو ِ
احف في جحورها في فصل الشّ تاء.
_________________________________________________.
كتب �أمثل ًة �أخرى على حيو ٍ
توي.
انات تلج�أ �إلى البيات الشّ ّ
�.٤أ ُ
_________________________________________________.
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توي.
كتب بلغتي تعريفاً للبيات الشّ ّ
�.٥أ ُ
_________________________________________________.
ِ
توي ومن هجر ِة الطّيور؟
الغرض من
.٦ما
البيات الشّ ّ
ُ
_________________________________________________.
• ثاني ًا :الحماي ُة من ال�أعداء
جيب بالتّ ِ
عاون مع زميلي:
• �أت�أ ّم ُل ّ
الصو َرة ال�آتية ،و�أ ُ

السماء رؤية هذا الثّعبان؟ لماذا؟
 .١هل يسه ُل على َن ْس ٍر محلّقٍ في ّ
_________________________________________________________.
الغرض من التَّ َك ُّيف بالتّمويه؟ _________________________________.
 .٢ما
ُ
وض ُح ذلك.
.٣بر�أيكم ،هل يستفي ُد ال�إ نسا ُن من هذا ال َت َك ُّي ِف في حياته؟ �أ ّ
_________________________________________________________.
� .٤أ ُ
الصو َر ال�آتية:
لاحظ ّ
القُنفُذ َي َت َح َّولُ
�إلى ُك َر ٍة شوك َّية

الغرض من تك ّيف ال ُق ْن ُف ِذ بالخداع؟
• ما
ُ
_________________________________________________________.
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نشاط ( :)3الحربا ُء المل ّون ُة
خرجت ميس برفقة �أفراد عائلتها �إلى الحقول الخضراء ،فشاهدت الحربا َء في �أكثر
من ٍ
الصور ال�آتية:
مكان ،وب�ألو ٍان مختلف ٍة كما في ّ

• ما الغرض من تك ُّيف الحرباء بالتّل ّون؟
__________________________________________________________.
بحث عن فوائد
بال ُّرجوع �إلى مكتبة المدرسة �أو الشَّ ب َكة العنكبوت ّية �أ ُ
�أخرى لتل ّون الحرباء.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “الحرباء المل ّونة” في القرص المرفق.
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أ�سئل ُة الوحدة

السؤال ال�أ ّول:
ّ
الصحيحة فيما ي�أتي:
ضع دائر ًة حول رمز ال�إ جابة ّ
�أ ُ
فلسطين؟
� .1أ ّي شكلٍ من �أشكال البيئات ال�آتية ،لا يوجد في
َ

�أ.

ب.

جـ.

د.

�.2أ ُّي البيئات ال�آتية التي تتم ّيز بكثافة �أشجارها ،وغزار ِة �أمطارها ،وحيواناتها غير ال�أليفة؟
ب .المراعي والحقول.
الصحراويّة				.
	�أّ .
د .المائ ّية.
جـ .الغابات.
الصحراويّة؟
�.3أي ال َت َك ُّيفات ال�آتية ،لا تُ َم ِثل َت َك ُّيفاً للنّباتات ّ
ب .ساق مغطّا ٌة بطبق ٍة شمع ّي ٍة.
	�أ .ال�أوراقُ كبيرةٌ ،ورقيقة.
د .جذورها طويل ٌة ممت ّدةٌ.
جـ .لها �أشواكٌ.
.4ما نو ُع الغذا ِء المناسب لشكل منقار الطّائر المجاور من بين ال�أغذية ال�آتية؟
رحيق ال�أزهار.
	�أ .اللحو ُم.
بُ .
د .ال�أسماك.
الحبوب.
جـ.
ُ
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السؤال الثاني:
ّ
�أ ُ
الصو َر ال�آتية ثم �أكم ُل الجدولَ الذي يليها:
لاحظ ّ

الجد َول:
• �أكم ُل َ
اسم الحيوان

غطا ُء الجس ِم

رض من ال َت َك ُّي ِف
ال َغ ُ

النّيص
الحلزون
السؤال الثالث:
ّ
الصور ُة ال�آتي ُة:
كتب مك ّونات البيئ ِة الّتي تمثّلها ّ
�أ ُ
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.
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السؤال الرابع:
ّ
ِ
الجدول ال�آتي:
العلمي ،وتعريفه المناسب في
�أ ِص ُل بين المفهوم
ّ
المفهوم العلمي
البيئ ُة
ال َت َك ُّي ُف
توي
ُ
البيات الشّ ّ
ال َت َل ّو ُن

التعريف
تغ ّير لو ُن الحيو ِان حسب ِ
لون المكان الموجود فيه
تظاه ُر الحيوان بالموت �أمام الخطر الذي يو ِاج ُه ُه.
الحي يؤثّر فيه ،ويت�أثّر به.
المكا ُن الذي يعيش فيه الكائن ّ

نو ُم الحيو ِان طوال فصل الشّ تاء في جحره.
ٍ
الحي تساعده على
وجو ُد
صفات ّ
خاص ٍة في الكائن ّ
يعيش فيها.
البقاء ح ّياً في البيئة التي ُ

السؤال الخامس:
ّ
�أعلّل:
كثيف.
بيض
ٌ
ُ .1يغطّي جس َم الد ِّّب فر ٌو �أ ٌ
__________________________________________________________.
ِ
الخروف مسطّح ٌة عريض ٌة.
اس
� .2أضر ُ
__________________________________________________________.
الس َم َك ُة �إذا �أخر َِجت من الماء.
ُ .3
تموت َّ
__________________________________________________________.
ش شبي ٌه ب�أور ِ
اق النّباتات.
ض �أنوا ِع الفرا ِ
 .4شك ُل بع ِ
__________________________________________________________.
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ورقة عمل تمهيدية
الاسم_______________ :

البيئة الصحراوية

التاريخ___________ :

هدف النشاط :توضيح خصائص البيئة الصحراوية.
فلسطيني يعيش في منطقة بئر السبع جنوب فلسطين ،يعشق �أمجد تصوير الطّبيعة وكان من بين الصور التي التقطها
�أمجد مصو ٌر
ٌ
الصورة ال�آتية:
ُّ

الصورة  ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية-:
�أت�أمل ُّ
الصورة السابقة؟
 -1ما البيئة التي تمثلها ُّ
................................................................................................
� -2أسمي نباتات تتواجد في البيئة السابقة؟
................................................................................................
� -3أذكر ثلاثاً من �أهم خصائصها؟
�أ.............................................-
ب...........................................-
جـ...........................................-
� -4أسمي البيئة الفلسطينية التي تنطبق عليها تلك الخصائص؟
...............................................................................................
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أ�داة التقويم
نشاط()1
ال

مها
رات

اس

مستو
ى
ا
ل�أداء

نشاط()2

استنتاج الكائن ال�أكثر توضيح بعض التّك ّيفات التي مكنت
ال�إ نسان من العيش في البيئات
قدرة على التّكيّف في
المختلفة
البيئات المختلفة
5-1

5-1

المجموع الكلي

التقدير

( 10علامة)

م ال
طالب
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