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الصفحة

يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن تكون قادراً 
على الرَّبط بين البيئات المختلفة واأشكال التكيُّف عند الكائنات الحية التي 

تعيش فيها، وممارسة سلوكيات للمحافظة عليها، من خلال تحقيق ال�آتي:

تحديد اأنواع البيئات التي تعيش فيها الكائناُت الَحيَّة، وخصائصها 	 

   من خلال صور.

استنتاج مفهوَم الَتَكيُِّف عند الكائنات الَحيَّة من خلال صور.	 

الرَّبط بين الكائن الحي ونوع الَتَكيُّف لديه.	 

ممارسة سلوكيّاٍت للمحافظة على البيئة.	 
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الّدرس ال�أّول: البيئات

نشاط )١(: بيئتي فلسطين

َمَكاٌن نسُكُن فيه

• اأتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة، واأجيُب عن ال�أسئلِة التي تليها:  

• اأَتاأَمُل الّصورَة، واأناقشها مع زُملائي.  
• نَُسّمي المكاَن الذي تعيُش فيه الكائناُت الَحيَّة، وتتفـــاعُل معه بــ  ________.  

َمَكاٌن ندرُُس فيهَمَكاٌن نلَعُب فيه

ى____________  ى____________ وُيسمَّ ى____________ وُيسمَّ وُيسمَّ

هيّا نشاهُد معاً فيلم “مفهوم البيئة” في القرص المرفق.
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نشاط )2(: مكوّناُت البيئِة 

• اأَتَجوَُّل في حديقِة المدرسِة، اأو في اأحِد الحقوِل المجاورة، بمرافقة معلّمي.  
• األ�حُظ مكوّنات البيئة التي شاهدتُها.  

• اأكتُب هذه المكوّنات حسب الجدول ال�آتي:  

ُمكوّناٌت َغيُر حيٌَّةُمكوّناٌت حيٌَّة

، واأتخيُّل بركَة ماٍء قرَب الينابيع، ثم اأكتُب مكوّناتها الَحيَّة  • اأغمُض عينيَّ
ومكوّناتها غير الَحيَّة في دفتري.

• اأستنتُج اأنَّ مكوّنات البيئِة تُقَسم اإلى:

.____________________.2  .____________________.1  
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نشاط )٣(: البيئاُت ُمختلفة

• اأتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة، ثمَّ اأجيب:  

القسم ال�أّول:  

1. تَُمثِّل الّصَوَر في القسم ال�أّول بيئة الـ _______________________.  

2. تُقسُم البيئُة في القسم ال�أّول اإلى:  

___________________.  ب. ______________________. اأ.   

___________________.  د.  ______________________. جـ.   

هيّا نشاهُد معاً فيلم “البيئة الصحراويّة” وفيلم “البيئة القطبيّة” في القرص المرفق.
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القسم الثّاني:  
 

1. تَُمثُِّل الّصورَة في القسم الثّاني البيئة الـ __________________________.  

2. اأّي البيئاِت الّسابقِة ل� تتواجُد في فلسطين؟ لماذا؟   
._______________________________________________________  

مهمة بيتية:
 اأكمُل الجدول ال�آتي:

اأسماء الحيونات التي تعيُش فيهاخصائصها اسم البيئة

الدب القطبّي،_________.

المراعي والحقول

ل� َمَطــٌر.. ل� َزرٌْع اأْخَضٌر
._____________
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• اأنُظُر اإلى الّصورة ال�آتية، واأتساءل، ثم اأجيب:  

1. اأيَن يعيُش حيواُن الَفْقَمِة؟ __________________________________.  
2. كيف ُيحافُِظ هذا الحيوان على درجِة حرارة ِجْسمِه؟  

_______________________________________________________  

       3.هل تؤيد اصطياد حيوان الفقمة؟ لماذا؟  اأناقش هذه العبارة مع زملائي.

نشاط )١(: الَفْقَمة

الّدرس الثّاني: التََّكيُّف

هيّا نشاهُد معاً فيلم “الفقمة القطبيّة” في القرص المرفق.
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نشاط )2(: اأستكشُف

هنيُّة تحت جلد الحيوانات على العيِش في البيئة الباردة؟    • هل تُساِعُد الطََّبقُة الدُّ
   1. اأحضُر:

صبع  ال�إ واأترك  العازلة،  الّدهنيّة  بالماّدة  اأصابعي  اأحد  ل�أَغطي  ورقيّاً  منديلاً  اأستعمل   .2
الثّاني دون اأْن اأغطّيه.

3. اأتوقّع ما يحدُث عنَد وضِع كّل من اإصبعيِّ في ماٍء ُمَثلّج.
4. اأجرّب: اأضُع اإصبعي اْلُمَغطّى بالماّدة الدهنيّة العازلة في الماء الُمَثلّج، واأطلُب من 
صبع الثّاني غير  زميلي احتساب الوقت الذي يبداأ عنده الّشعور بالبرودة. اأعيُد ذلك مع ال�إ

الُمَغطّى بالماّدة الدهنيّة العازلة، واأسّجُل النتائج.
.__________________________________________________________

5. اأتبادُل ال�أدواَر مع زميلي، ثم اأعيُد الخطوَة الّسابقة.
6. اأفّسُر البيانات: اأّي اإصبع يمكن اأن اأبقيه في الماء الُمَثلّج مّدًة اأطول؟ لماذا؟ 

.____________________________________________________         

.__________________________________________ :         7. اأستنتُج اأنَّ

توجد تحت جلد الحيوانات الُقطِبيَِّة مثل الَفْقَمِة َطبقٌة ُدهنيٌَّة تُحافُظ 
َعَلى درجِة َحَرارَتها، وتساعدها على العيش في المناطق الباردِة. 

بَكة العنكبوتيّة اأبحث عن تراكيب  بالرُّجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشَّ
مختلفة تساعد الحيوانات على الحياة في البيئات المختلفة.

ماء ُمَثلّجساعَة وقفمناديَل ورقيًّة ماّدة دهنيّة عازلة 
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• اأقراأ النص ال�آتي، واأجيب:
خرج جمال وهيا لشراء ُخبٍز ِمَن المخَبِز الُمجاور، 
فلاحظا قطراٍت مَن الماِء َتظهر على وجِه الخبّاز.

1. ماذا نطلُق على القطرات الموجودة على وجه الخبّاز؟
.__________________________________

2. ما مصدُر هذه القطرات؟
.__________________________________

نسان؟ 3. ما فائدُة هذه القطرات لجسِم ال�إ

____________________________________

.___________________________________

4. هل ل�حظت وجود مثل هذه القطرات على وجهك؟ متى؟

____________________________________________________________

.___________________________________________________________

•اأكتُب بُلغتي تعريفاً للتكيّف:______________________________________

._________________________________________________________

نسان اإذا لم توجد في جسمه الّصفاُت التي تساعده على التّعرّق؟ ماذا يحدُث للاإ

التَّعرُّق: التّخلص من بعض سوائل الجسم عن طريق الجلد، للحفاظ على درجة 
        حرارة الجسم ثابتة.

نشاط )٣(: َعَرٌق َيَتَصّبب
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نشاط )١(: َصّبار بلادي

الّدرس الثّالث: التََّكيُُّف عند النَّباَتات

• اأتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة، واأجيب:  

1. ما اسُم النّبات في الّصور اأعلاه؟_________________________________.

2. اأكتُب اسماً اآخر له _________________________________________.

3. اأين يعيُش هذا النّبات؟_______________________________________.
4. اأكتُب اأسماء اأجزاِء النّباِت على الّشكل ال�آتي:             

فيلم  معاً  نشاهُد  هيّا 
حراويَّة”  الصَّ “النََّباتات 

في القرص المرفق.
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نشاط )2(: اأستقصي

بّار. 1.نُحضُر بمساعدة معلّمنا نبات الصَّ
2.نلاحُظ ال�أشواك )ال�أوراق(، ما اأهميّتها؟ ______________________________.
اق(. هل تبلَّل الّساُق؟ _____________________. 3.نسكُب الماَء على اللوح )السَّ

اق بمساعدة معلّمنا، ونصُف ما نلاحظه؟  4.نقطُع جزءاً من السَّ
اق. ماذا نلاحُظ؟  5.نحاوُل بمساعدة معلّمنا اإزالة الطّبقِة الّسطحيِّة )الّشمعيِّة( للسَّ

.__________________________________________________________

ّبار نشاط )٣(: الصَّ

تلفازيّاً  برنامجاً  خالٌد  شاهَد 
الّصحراء،  في  النّباتات  عن 
فساأَل المعلُّم في حّصة العلوم 
لهذه  يمكن  والحياة:كيف 
النّباتات العيَش في الّصحراء؟

بّاَر من العيِش في الّصحراء في  اأتاأّمُل الّصورَة، واأحّدُد الَتَكيُّفات التي مكنّت الصَّ
الجدول ال�آتي:

الّسببالَتَكيُّف الجزء

الورقة

الّساق

الجذور



13

نشاط )4(: النّباتات المائّية

زاَر عمُر مزرعًة لتربية اأسماك الزّينة برفقة والده، وشاهَد ال�أسماَك تسبُح في ال�أحواض
المائيّة والنّباتات المائيّة ال�آتية:

البوصورُد النيلال�ألودَيا

 * ملاحظة: اأسماء النّباتات المائيّة للاطلاع فقط.
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مهمة بيتية:
1- اأكمُل الجدوَل:

2-  اأبحُث عن صور نباتاٍت مائيٍّة اأخرى، واألصقها.

التََّكيُّفات

ال�أوراُق صغيرة الحجم

الّساُق مرَِنٌة

الجذوُر ضعيفٌة

ال�أسباب
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1. اأْحِضُر َسَمَكًة َتسَبُح في الماِء.  
َمَكة. 2. اأِصُف شكَل السَّ  

3. ماذا اأسّمي شكل الّسمكة؟ وما اأهميّته؟  

._______________________________________________________  

باحِة في الماء؟  4. األ�حُظ حركَة الّسمكة، ما الذي يساعدها على السِّ  

._______________________________________________________  

5. اأتفّحُص الّسمكة بالعدسة الُمكبّرة عن قُرب.  

َمَكِة نشاط )١(: التََّكيُُّف عنَد السَّ

الّدرس الّرابع: التََّكيُُّف عنَد الحيوانات

َمَكة؟ وما اأهميّته؟          6. ماذا ُيغطّي جسَم السَّ  
.____________________________________________________  

7. اأرفع غطاَء الخياشيم باإصبعي واأل�حُظ الخياشيَم، ما اأهميّتها؟       
.____________________________________________________  



16

• نذهُب ومعلّمنا اإلى حظيرِة اأغناٍم، نتاأّمُل الخروف،   
        ونجيب عن ال�أسئلة ال�آتية:

1. ماذا ُيغطّي جسم الخروف؟ وما اأهميّته للخروف؟  
نسان؟        وما فائدته للاإ

_______________________________________________________  
.______________________________________________________  

          اأستنتُج اأّن التََّكيُّفات عنَد ال�أسماِك:
    اأ.____________________________________________. 
    ب.___________________________________________. 
    جـ.___________________________________________. 
    د.____________________________________________.

نشاط )2(: التََّكيُُّف عنَد الخروِف

مكة واأعيُّن التّكيّفات الّسابقِة على الرّسم. 8. اأرسم السَّ  

هيّا نشاهُد معاً فيلم “التََّكيُّف عند ال�أسماك” في القرص المرفق.
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2. األ�حُظ نهايَة اأطراِف الخروف، اأسميّها واأرسمها.   

3. اأتفّحُص اأسناَن الخروِف بمساعدة معلّمي، واأل�حُظ اأنها مسطّحٌة وعريضٌة، ما 
اأهميّة ذلك؟______________________________________________. 

4. اأستنتُج اأّن الَتَكيُّفاِت عند الخروف:
.__________________________________________________ اأ. 
 .__________________________________________________ ب. 
.__________________________________________________ جـ. 

نشاط )٣(: التََّكيُُّف عنَد الّطيورِ

ُعَقاُب الثَّعابين

َبطٌَّة

َحَماَمٌة

مِس الفلسطينّي ُعصُفوُر الشَّ

ُبلُبٌل

اُر الَخَشْب َنقَّ
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1.  اأختار  ومجموعتي اأحد الّطيور الموجودة في الّصور اأعلاه،  واأتعاون مع زملائي في وصفه:

الّصَفة

اسم الطَّائر:

شكُل الجسِم

غطاُء الجسِم

شكُل الِمْنقاِر

الوصف

 3. بَِم تتشابُه الطّيوُر؟ وبَِم تختلف؟
______________________________________________________   
._____________________________________________________   

• األوّن اأرجل الطّيور ال�آتية واأْكمُل الجدول الّذي يليه:

نشاط )4(: اأرجُل الّطيورِ مختلفٌة

جاجةالنَّورسالنَّسرالنَّعاَمة الدَّ
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اسم الطائر

النَّعاَمة

النَّسر

النَّورس

جاجة الدَّ

صفات ال�أرجل

يوجُد غشاءٌ رقيٌق بيَن اأصابعها

لها اأظافُر في نهاية اأصابعها

لها مخالُب معقوفٌة في نهاية اأصابعها

لها اإصبعان فقط

الغرض منها

• بعد تلويننا للّشكل الّسابق؛ هيَّا نُكمُل الجدوَل ال�آتي:

1. اأكتُب اأسماَء ال�أجزاِء المشاِر اإليها على الّصورة ال�آتية:

نشاط )5(: الَتَكيُُّف عند الجمل 

َوَبر

شفة مشقوقة
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2. اأْكمُل الجدوَل ال�آتي:

 3. براأيكم، لماذا ُيسّمى الجمُل سفينة الّصحراء؟
.________________________________________________________

الّصفات

الَوَبر

يساعده في المشي على الرّمال.

كيف تساعُد الجمَل على الَتَكيُّف مع الّصحراء؟

• اأتاأّمُل الحيواَن في الّصورة ال�آتية، واأتعاوُن مع زملائي في وصفه، واأجيب:

بُّ القطبّيُّ نشاط )6(: الدُّ

1. اأكتُب اسَم الحيوان؟______________. اأيَن يعيُش؟_________________.
2. ماذا ُيغطّي جســـــمه؟ ______________.ما فائدُة هذا الغطاء؟___________.
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3. ما لوُن ِغطاِء الجسم؟ ________________________________________.
4. ما فائدُة تشابه لونه مع لون الثّلج؟ _______________________________.
5. ما الذي ُيساعده على تحّمل الَبرْد؟ ______________________________.

بُّ القطبّيُّ على العيش في البيئة القطبيّة: ص الَتَكيُّفاِت التي تساعُد الدُّ 6. اأَلخِّ
اأ.____________________________________________.

ب.____________________________________________.

جـ.____________________________________________.

مهمة بيتية:
اأضُع اأرقاَم الّصفاِت التي تُميُّز كلَّ كائٍن فيما ياأتي داخَل الّدائرة:

الّصفاُت العامُةالّصفاُت المناسبُةالكائُن الحيُّ
١.تتنّفُس بواسطة الخياشيم.

2.له سناٌم ُيخزُِّن فيه الّدهوَن

٣.يعيُش في المنطقة القطبّيِة.

4.اأشجاٌر دائمُة الخضرِة، وسيقانها سميكةٌ، وطويلةٌ.

5.توجد تحَت جلده طبقة سميكٌة من الّدهون.

6.اأوراقها اإبرّيٌة سميكٌة.

7.نباتاٌت مائّيٌة جذورها ضعيفة.

8. له ُخفٌّ عريٌض يساعده في الّسير على الرّمال.

9.تُغّطي جسمها قشوٌر صلبٌة.

١0.اأوراقها صغيرُة الحجم، وسيقانها مرنٌة.
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نَساِن الّدرس الخامس: التََّكيُُّف عنَد ال�إ

نساِن  نشاط )١(: التََّكيُُّف عنَد ال�إ

نساُن من خلالها. • اأختاُر ومجموعتي صورًة من الّصور ال�آتية، واأوّضــــُح كيّف تكيَّف ال�إ
• اأعرُِض ما توّصلنا اإليِه، واأناقشـــه مع زملائي.
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• اأنظر اإلى الّصور ال�آتية:

          1. اأستنتُج اأّن الغرَض من الَتَكيُّفات في الّصور اأعلاه هو ____________.

2. اأذكر َتَكيُّفات اأخرى عند الكائنات الَحيَّة تساعد في الحصول على الغذاء.

._________________________________________________________

نشاط )١(: الَتَكيُُّف من اأجل...

الّدرس الّسادس: اأغراُض التََّكيُّف 

لسان الّضفدع

اأنَياُب ال�أَسد

رقبة الزَّرافة

اأضراُس الَخروف

هيّا نشاهُد معاً فيلم “الحرباء تاأكل الحشرة” في القرص المرفق.
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	 اأّول�ً:الحمايُة من الظروف الجوّيِة
• اأتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة:

َشْعٌرريشحراشف جلٌد رطٌب

• اأتناقُش وزملائي حول اأغطية اأجساِم الحيوانات في الّصوِر اأعلاه.
1. نكتُب اأهميّة اأغطيِة اأجسام الحيوانات في الّصور اأعلاه.

._________________________________________________________

نشاط )2(: الَتَكيُُّف من اأجل الِحماية

• األ�حُظ الّصوَر ال�آتية، واأجيب:    

البياُت الّشتويُّهجرُة الطّيوِر

1.اأتعاوُن وزملائي في تفسير سبب هجرة الطّيور.
._________________________________________________
2.اأكتُب اأمثلًة اأخرى على حيوانات تهاجر من موطنها اإلى مواطَن اأخرى.

._________________________________________________
3.اأفسُر اختباَء الّزواحِف في جحورها في فصل الّشتاء.

._________________________________________________
4.اأكتُب اأمثلًة اأخرى على حيواناٍت تلجاأ اإلى البيات الّشتوّي.

._________________________________________________
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5.اأكتُب بلغتي تعريفاً للبيات الّشتوّي.
._________________________________________________

6.ما الغرُض من البياِت الّشتوّي ومن هجرِة الطّيور؟
._________________________________________________

• اأتاأّمُل الّصورَة ال�آتية، واأجيُب بالتّعاوِن مع زميلي:   

1. هل يسهُل على َنْسٍر محلٍّق في الّسماء رؤية هذا الثّعبان؟ لماذا؟
._________________________________________________________
2. ما الغرُض من التََّكيُّف بالتّمويه؟ _________________________________.

نساُن من هذا الَتَكيُِّف في حياته؟ اأوّضُح ذلك. 3.براأيكم، هل يستفيُد ال�إ
._________________________________________________________

4. األ�حُظ الّصوَر ال�آتية:

• ما الغرُض من تكيّف الُقْنُفِذ بالخداع؟
._________________________________________________________

	 ثانيًا: الحمايُة من ال�أعداء

الُقنُفذ َيَتَحوَُّل
اإلى ُكَرٍة شوكيَّة
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خرجت ميس برفقة اأفراد عائلتها اإلى الحقول الخضراء، فشاهدت الحرباَء في اأكثر 
من مكاٍن، وباألواٍن مختلفٍة كما في الّصور ال�آتية:

• ما الغرض من تكيُّف الحرباء بالتّلوّن؟

.__________________________________________________________

نشاط )٣(: الحرباُء الملوّنُة

بَكة العنكبوتيّة اأبحُث عن فوائد  بالرُّجوع اإلى مكتبة المدرسة اأو الشَّ
اأخرى لتلوّن الحرباء.

هيّا نشاهُد معاً فيلم “الحرباء الملوّنة” في القرص المرفق.
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الّسؤال ال�أّول:
جابة الّصحيحة فيما ياأتي: اأضُع دائرًة حول رمز ال�إ

1. اأّي شكٍل من اأشكال البيئات ال�آتية، ل� يوجد في فلسطيَن؟

2.اأيُّ البيئات ال�آتية التي تتميّز بكثافة اأشجارها، وغزارِة اأمطارها، وحيواناتها غير ال�أليفة؟

اأ. الّصحراويّة.     ب. المراعي والحقول.   

جـ. الغابات.                             د. المائيّة.  

3.اأي الَتَكيُّفات ال�آتية، ل� تَُمِثل َتَكيُّفاً للنّباتات الّصحراويّة؟

اأ. ال�أوراُق كبيرٌة، ورقيقة.               ب. ساق مغطّاٌة بطبقٍة شمعيٍّة.   

جـ. لها اأشواٌك.                         د.  جذورها طويلٌة ممتّدٌة.  

4.ما نوُع الغذاِء المناسب لشكل منقار الطّائر المجاور من بين ال�أغذية ال�آتية؟

اأ. اللحوُم.                              ب. رحيُق ال�أزهار.  

      جـ. الحبوُب.                             د. ال�أسماك.

ب.اأ.

د.جـ.

اأسئلُة الوحدة
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الّسؤال الثاني:
األ�حُظ الّصوَر ال�آتية ثم اأكمُل الجدوَل الذي يليها:

• اأكمُل الَجدَول:

اسم الحيوان

النّيص

الحلزون

الَغرُض من الَتَكيُِّفغطاءُ الجسِم

الّسؤال الثالث:
اأكتُب مكوّنات البيئِة الّتي تمثّلها الّصورُة ال�آتيُة:

______________________________________________________________
._____________________________________________________________
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تغيّر لوُن الحيواِن حسب لوِن المكان الموجود فيه 

تظاهُر الحيوان بالموت اأمام الخطر الذي يواِجُهُه.

المكاُن الذي يعيش فيه الكائن الحّي يؤثّر فيه، ويتاأثّر به. 

نوُم الحيواِن طوال فصل الّشتاء في جحره.

الّسؤال الرابع:
اأِصُل بين المفهوم العلمّي، وتعريفه المناسب في الجدوِل ال�آتي:

المفهوم العلمي

البيئُة

الَتَكيُُّف

البياُت الّشتوّي

الَتَلوُّن

التعريف

وجوُد صفاٍت خاّصةٍ في الكائن الحّي تساعده على 
البقاء حيّاً في البيئة التي يعيُش فيها.

الّسؤال الخامس:
اأعلّل:

1. ُيغطّي جسَم الّدبِّ فرٌو اأبيٌض كثيٌف.
.__________________________________________________________

2. اأضراُس الخروِف مسطّحٌة عريضٌة.
.__________________________________________________________

َمَكُة اإذا اأخرَِجت من الماء. 3. تموُت السَّ
.__________________________________________________________

4. شكُل بعِض اأنواِع الفراِش شبيٌه باأوراِق النّباتات.
.__________________________________________________________
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ورقة عمل تمهيدية

   ال�سم:  _______________                          البيئة الصحراوية                               التاريخ: ___________                                                         

 هدف النشاط: توضيح خصائص البيئة الصحراوية.
    اأمجد مصوٌر فلسطينٌي يعيش في منطقة بئر السبع جنوب فلسطين، يعشق اأمجد تصوير الطّبيعة وكان من بين الصور التي التقطها  

ورة ال�آتية:      الصُّ

ورة ، ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�آتية:-  اأتاأمل الصُّ

ورة السابقة؟ 1- ما البيئة التي تمثلها الصُّ

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

2- اأسمي نباتات تتواجد في البيئة السابقة؟

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

3- اأذكر ثلاثاً من اأهم خصائصها؟

 اأ-.............................................

ب-...........................................

جـ-...........................................

4- اأسمي البيئة الفلسطينية التي تنطبق عليها تلك الخصائص؟

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

                                                                                                       
             



31

 اأداة التقويم 

نشاط)1(

استنتاج الكائن ال�أكثر 

قدرة على التّكيّف في 

البيئات المختلفة

نشاط)2(

توضيح بعض التّكيّفات التي مكنت 

نسان من العيش في البيئات  ال�إ

المختلفة
المجموع الكلي

)10 علامة(

التقدير

5-15-1

أداء ل�
مستوى ا

هارات
الم

سم الطالب
ا


