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يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين 
الناتجة  الجوية  الحالة  واأثر  الشمس،  سطوع  بفعل  تحدث  التي  المظاهر  وصف  على 
المرتبطة،  الظواهر  بعض  وتفسير  والحرارة،  والهطول،  والرياح،  الغيوم،  ظهور  من  عنها 
واستكشاف تنوّع الحيوانات والنباتات في فلسطين وممارسة سلوكيّات للمحافظة عليها 

وتصميم سلاسل وشبكات غذائية من خلال تحقيق ال�آتي:

التعرّف اإلى بعض عناصر )مظاهر( الحالِة الجويِّة من خلال الصور.	 

تبيان اأشكال الُهطول عملياً.	 

استخدام بعض ال�أدواِت في قياِس َعناصِر الحالِة الجوّيِة.	 

ترتيب كواكَب المجموعِة الّشمسيِّة بالنسبِة اإلى موقعها من الّشمِس.	 

تفسير بعض الظواهر الُمتعلّقِة بَحرَكتي ُكل من ال�أرِض والقمِر عملياً.	 

التوصل اإلى مفهوِم التنوِّع الحيوّي، واأهميّته في فلسطيَن عملياً.	 

استنتاج مفهوَم النّظاِم البيئّي ومكوناته عملياً.	 

اكتشاف العلاقاِت الحيويَّة بين الكائنات الحيِّة مع اإعطاِء اأمثلٍة عليها من خلال الصور.	 

بناء سلاِسَل غذائيّة صحيحة مَتتبّعاً انتقال الطّاقِة في النّظام البيئّي.	 

نساِن في حماية التنوِّع الحيوّي، وفي الحفاِظ على البيئة 	  تطبيق سلوكيات تبين دوَر ال�إ
في فلسطين.
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الّدرس ال�أّول: َمَظاِهُر الَحاَلة الَجويَّة

نشاط 1: الحالُة الَجوّيُة ) الطَّقس (

• اأقَراأ النّشرَة الجويَّة ال�آتيَة:
ال�أمطاِر  لسقوِط  ُمهيَّاأٌة  والفرصُة  بالغيوم،  ُملبّدًة  ماُء  والسَّ بارداً  غٍد  ليوِم  الَجوُّ  “سيكوُن 
على بعِض المناطق، ويطراأ انخفاٌض على درجاِت الحرارة، وَتهبُّ رياٌح شماليٌّة غربيٌّة 

عاليُة السرعِة، ويكوُن البحُر شديَد ارتفاِع الموج”. 
١. اأكتُب عناصَر الحالِة الجويِّة الواردِة في النّشرة الجويِّة اأعلاه.

اأ.____________.     ب.____________.

جـ.____________.    د.____________.
2. اأَتاأّمُل خريطَة الطقِس الُمجاورة: 

3. اأتناقُش وزملائي في الحالِة الجويِّة للُمدِن 
الفلسطينيّة الواردِة في الخريطِة.

٤. اأختاُر مدينًة، واأعبُّر عن الحالِة الجويِّة فيها.

_________________________________

_________________________________
ى ُمعَدُل قياِس عناصِر الحالِة الجويِّة  لمنطقٍة  ٥. ُيسمَّ

ُمعينة خلاَل فترٍة زمنيٍّة قصيرٍة بـ ___________.
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نشاط 2: ميزاُن الحرارِة

نشاط ٣: َحرارُة الجوِّ 

 • اأْحِضُر وزملائي ميزاَن الحرارِة الُكحولّي، اأو ميزاَن الحرارِة الزئبقّي، 
واأتفّحصه.

، ١. اأستخدُم ميزاَن الحرارِة في قياِس درجِة حرارِة ُغْرَفِة الصفِّ
واأسّجلها __________.

2. اأقارُن قراَءتي بقراءِة زملائي. ماذا األ�ِحُظ؟

._______________________________________________  
3. اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً لدرجِة الحرارِة:

._______________________________________________  

غرى والُعظمى في بعِض ُمدِن فلسطيَن   • يبيّن الجدوُل ال�آتي ُمعّدَل درجاِت الحرارِة الصُّ
خلال اأشهٍر من السنة. 

 • اأدرُُس وزميلي الجدوَل الّسابَق جيّداً، واأجيُب عن ال�أسئلِة ال�آتية:
غرى والُعظمى لمدينِة َصَفد في شهر تموز؟ ١. ما درجاُت الحرارة الصُّ

غرى: ________ْس. درجة الحرارة العظمى: _________ْس.     درجة الحرارة الصُّ

المدينةالشهر

)٧-١٩(ْس)٤-٩(ْس)٦-١2(ْسكانون الثّاني

)22-3٨(ْس)١٩-3٠(ْس)١٩-2٤(ْستموز

)١٤-2٩(ْس)١١-2٩(ْس)١3-22(ْسنيسان

)١٨-32(ْس)١٥-2٤(ْس)١٧-2٥(ْستشرين اأّول

اأريحاالقدس صفد



٦

نشاط ٤: علمي ُيرفِرُف 

 • اأَتاأّمُل الّصورتْين ال�آتيتين واأجيب: 

١. اأِصُف حركَة الهواِء في الّصورتين اأعلاه، واأكتبها. 

  ال�أوّلى: ____________________.  الثّانية: ______________________.

2. اأِصُف حركَة الهواِء ال�آن في منطقتي.

._______________________________________________________  

3. اأسّمي حركة الهواء القريبة من سطح ال�أرض بـ _______________________.

2. اأّي الُمدِن اأعلى درجة حرارة؟___________.لماذا؟__________________.

3. اأّي الُمدن اأخفض درجة حرارة؟__________.لماذا؟__________________.

٤. اأّي الُمدِن تنصُح بزيارتها في شهر كانون الثّاني؟______________________.

لماذا؟_________________________________.

     • اأستنتُج اأنَّ فلسطيَن َتتميُّز بـ ___________ درجات حرارة الجوِّ في ُمدنها.

غرى؟ لماذا يختلف قياس درجِة الحرارة الُعظمى، عن قياس درجة الحرارة الصُّ
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نشاط ٥: اتّجاُه الّرياِح 

١. اأْحِضُر مؤّشَر الرّياِح، واأعرِّضُه لهواِء المروحة.
ماذا األ�حُظ؟________________________.
2. اإلى ماذا يشيُر اتّجاُه السهِم؟___________.

3. اأخرُج وطلبة الصفِّ اإلى ساحِة المدرسِة، واأستخدُم 
مؤّشَر الرّياِح لتحديِد اتّجاِه ُهبوب الرّياِح.

)N, S, E, W( ال�آتيُة  ال�أحرُف  َتدلُّ  ماذا  على   .٤
الموجودة على مؤشر الرّياح؟

    N ___________ S ___________   

 E __________  W ___________   

2. اأتاأّمُل الّصورتين ال�آتيتين واأكتُب وصفاً لكلِّ صورٍة:

3. كيَف َتتشًكُل الُغيوُم في الّسماِء؟
._____________________________________________________

• هيّا بنا َنخرُُج اإلى ساحِة المدرسِة، وَنتاأّمُل الّسماَء. 

١. اأرُسُم ما اأشاهده من غيوٍم. 

___________________________ ___________________________

نشاط ٦: الغيوم  
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نشاط ٧: الُهطوُل واأشكالُه

• اأتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة، واأكتُب اأشكاَل الُهطوِل اأسفَل كلِّ صورٍة:

______________________________________________________

اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً للُهطوِل: 

.__________________________________________________

نشاط ٨: ِمْقياُس الَمطِر 

• اأتاأّمُل مقياَس الَمطِر في الّشكِل الُمجاوِر. 
• فيَم ُيستخَدُم ِمْقياُس الَمطِر؟ ________________.

: ١.كميُّة ال�أمطاِر تُقاُس بوحدِة المليمتر هل َتعلم اأنَّ
              2. ُمعّدُل ال�أمطار في فلسطين ٦٥٠-٧٠٠ مليمتر سنوياً.
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نشاط 10: اأثُر الّرياِح وال�أْمطارِ 

• اأَتاأمَُّل الّصوَر ال�آتيَة، واأكتُب تعليقاً ُمناِسباً اأسفَل كلِّ صورٍة:

____________________________________ ______________________________________________________

المهمة التعليمية:
اأصمــم جهــازًا يســتخدم لقيــاس اأحــد مظاهــر الحالــة الجويــة ال�آتيــة ) اتجــاة الريــاح، كميــة 

المطــر( مــن مــواد وخامــات البيئــة موضحــًا مبــداأ عملــه بلغــة علميــة ســليمة.

اأداة التقويم: قائمة شطب

استخدام 
خامات 

البيئة

ارتباط 
الجهاز 
بموضوع 
المهمة

يوضح 
خطوات 
عمل 
الجهاز 

بلغة سليمة

يشرح 
مبداأ عمل 
الجهاز 

بلغة علمية 
سليمة

ال�لتزام 
بالوقت 
المحدد 
للتسليم

المجموع

ل�نعمل�نعمل�نعمل�نعمل�نعم

يير
معا

ال
ب

طال
م ال

اس
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١. ماذا اأرى في الّصورة؟____________________________________.

2. اأين اأرى هذه ال�أجسام؟______________.

3. هل جميُع ال�أجساِم التي اأراها في الّسماِء متشابهة؟ _______________.

ُح اإجابتي. _______________________________________.     اأوضِّ

٤. اأطِلُق َعلى ال�أجساَم التي اأشاهدها في الّسماِء  __________________.

٥. اأعطي اأمثلًة على اأجراٍم سماويٍّة اأعرفها ________________________.

الّدرس الثّاني: المجموعُة الّشمسّيُة

نشاط 1: الّسماُء اإبداٌع وَصفاءٌ

• اأَتاأّمل الّصورة ال�آتية، والتي توّضح الفضاء الخارجي الذي تتواجد فيه
الكرة ال�أرضيّة التي نعيُش عليها، واأجيب:
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___________________________ ___________________________

نشاط 2: الكواكُب والنّجوُم

١. اأتاأّمُل الّصورتين ال�آتيتين، واأكتُب اسَم كلَّ ُجرٍم سماوي اأسفله.

2. اأتناقُش وزملائي في المجموعة حوَل الّصوِر الّسابقِة، ثم اأكمُل الجدوَل ال�آتي: 

3. الــكــوكــب ُجـــرم ســمــاويٌّ ُمــعــِتم ل� ُيشـــعُّ ضـــوءاً ويعــكــس ضــوَء الّشــمــِس  
       مثل __________________________.

٤. النّجم ُجرٌم سماويٌّ َيتكوُّن من ُكْتَلٍة غازيٍّة ُملتهبٍة، وُيشعُّ ضوءاً وحرارًة باســتــمـرار  
       مثل __________________________.

الّشمُسال�أرُضاأوُجُه المقارنة

ضاءة ال�إ

ُكْتلٌة غازيٌّة ُملتِهَبٌةصخوٌر، واأتربٌةالتّركيُب

تواجد الكائنات الحيّة

: الّشمَس من النجوم ُمتوسطة الحجم وَتبُعُد عن ال�أرِض حوالي ١٥٠ مليون كم. هل تعلم اأنَّ
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• اأصُف ما اأشاهدُه في الّصورِة ال�آتيِة، واأجيب:

نشاط ٣: المجموعُة الّشمسّيُة

 
١. اأكتُب اأسماَء الكواكِب بالتّرتيِب ُمبتدءاً من الكوكب ال�أقرب للّشمس:

 ____________   ____________   ____________   ____________    

 ____________   ____________   ____________   ____________    

2. ما ترتيُب ال�أرض بالنسبِة للّشمِس؟______________________.
        3. اأكتُب  بُِلَغتي َتعريفاً للمجموعِة الّشمسيِّة:

___________________________________________________          

 .___________________________________________________          



١3

• اأتعاوُن وزملائي في المجموعة لقراءِة الحوارِ ال�آتي، ثّم نقوم بتمثيله.
اجتمعْت "المجموعُة الّشمسيُّة، فطلبْت الّشمُس من كلِّ كوكٍب وصَف نفسه".

المجموعِة  ُمجّسَم  المجموعة  في  وزملائي  اأحِضُر   .١
الّشمسيِّة، ونتفّحصُه.

النّموذج، واأل�ِحظ حركَة الكواكَب حوَل  اأقوُم بتشغيِل   .2
الّشمِس.

نشاط ٤: اأحاكي َكَواكبي

مِس، ودرَجُة َحَرارة سطحي عالَية. اأَنا اأقرَُب الَكَواِكِب اإِلى الشَّ

َباح. َماِء، َفاألََّقُب بَنجِم الَمَساء، اأو نجم الصَّ اأَنا األَمُع في السَّ

َواأَنا َكوَكُب الَحَياة، لوجود الجاذبيّة ال�أرضيّة وُبعدي المناسب عن الّشمس.

اأَنا الَكوَكُب ال�أحَمر.

َواأنا اأكَبُر الَكواِكب حجماً.

خَمِة واأبعدها عن الشمس َوَلوني اأزرٌَق. َواأنا ِمَن الَكواِكِب الضَّ

َواأنا اأتميَُّز بلوني ال�أزرُق الُمخَضّر.

اأَنا اأَجمُل الَكَواكب بَحلَقاتي الزاهية.

ُعَطارِد

الزُّهرَة

ال�أرض

المريخ

الُمشتري

نِبُتون

اأورانوس

زَُحل
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الّدرس الثّالث: َحَرَكُة ال�أرِض َوالَقَمر

َم الُكرِة ال�أرضيِّة، واأقوُم بتدويره كما في   	 اأْحِضُر ُمجسَّ

  الّشكل المجاور.

١. األ�ِحُظ كيَف َتدور ال�أرُض.

2. اأِصُف اتّجاَه حركِة ال�أرِض.

ي الخطَّ الوهمي الذي تدوُر ال�أرُض 3. اأَسمِّ

    حوله بـ ____________________.

محور ال�أرض

مَس في اللَّْيِل؟ • هيّا َنستكِشُف معاً: لماذا ل� َنرى الشَّ
• اأحِضُر ِمْصباحاً يدويّاً، واأقوُم بالخطواِت ال�آتيِة: 

١. اأِقُف على ُبعِد ُخطواٍت بمواجهِة زميلي.
المصباح    َضوِء  بتوجيه  الّشمِس  دوَر  2.  اأمثُِّل 
اليدوّي َنْحَو زميلي كما في الّشكل اأدناه.
3. اأطلُب من زميلي تمثيَل دوِر ال�أرِض باأْن

وء.     َيدوَر حوَل نفسه ببطٍء اأماَم الضَّ
٤. هل تتوقّع اأْن يرى زميلك ضوَء المصباح    

   دائماً اأثناء دورانه؟ اأجرُِّب ذلك.

نشاط 1: الليُل والنّهاُر
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نحو  واأوجهه  يدويّاً،  ِمصباحاً  اأْحِضُر   .٥

ُمجّسِم الُكرِة ال�أرضيِّة.

اأ. ماذا تُمثُِّل الِجهُة الُمقابلُة للّضوِء؟ _______________________________.

وِء؟ _____________________________. ب. ماذا تُمثُِّل الجهُة البعيدُة عن الضَّ

جـ. ل� َنرى الّشمَس ليًلا، لماذا؟ __________________________________.

د. ينتُج عن َدوراِن ال�أرِض حوَل نفسها دورًة كاملًة ___________ و __________
    وَيستغرُِق ذلك 2٤ ساعًة، وُيسّمى بالـيوم. 

نشاط 2: الُفصوُل ال�أربعُة 

١. اأَتاأمَُّل الّصورَة الّسابقة، واأِصُف حركَة ال�أرِض.
2. نُسّمي المساَر الذي َتتَِّبُعُه ال�أرُض اأثناَء دورانها حوَل الّشمِس بـ _____________.
3. َينتُج عن دوراِن ال�أرِض دورًة كاملًة حوَل الّشمِس ___________، ويستغرُق ذلك 

3٦٥ يوماً وربع اليوم، وتسّمى سنة.



١٦

• اأَتاأّمُل الّصورَة ال�آتيَة، ثّم اأجيُب:

١. اأسّمي الُجرَم السماوّي الذي يبدو ُمضيئاً في الّصورِة اأعلاه بـ _____________.

نشاط ٣: القمُر

2. هل َيَتَغيَُّر َشْكُل هذا الُجرم السماوّي من يوٍم اإلى اآخر؟ اأوضُح ذلك؟ 

._______________________________________________________  

3. هل ُيضيُء هذا الُجرم السماوّي بَِنفِسِه؟ اأوضُح ذلك؟ 

._______________________________________________________  

٤. َيْتَبُع القمُر في دورانه ال�أرَض، ويدوُر حولها، لذا ُيسّمى _________________.
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      ١. اأكُتُب اأسماَء اأطواَر القمِر بالتّرتيب:

___________ ،___________ ،___________ ،___________      

.___________ ،___________ ،___________ ،___________      

2. َيدوُر القمُر حوَل ال�أرِض دورًة كاملًة كّل 2٩ يوماً ونصف اليوم، وُيعرَُف

 بـ ______________.

3. اأستفيُد من اأطواِر القمِر في معرفة بداية ___________، ونهايته.
٤. اأستخدُم وزملائي المعجوَن )الملتينة(، واأشكُِّل منها اأطواَر القمِر. 

• اأَتاأّمُل اأطواَر القمِر، ثم اأقَرُؤها:

نشاط ٤: اأطواُر القمِر
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المهمة التعليمية:
اأصمم نموذجًا متحركًا من خامات البيئة يحاكي حركة ال�أرض والقمر حول الشمس.

اأداة التقويم: قائمة شطب

استخدام 
خامات 

البيئة

ارتباط 
النموذج 
بموضوع 
المهمة

يوضح 
حركة 
ال�رض 
والقمر 

بلغة علمية 
سليمة

ال�بداع 
في تصميم 
النموذج 
من حيث 
الشكل 
وال�خراج

ال�لتزام 
بالوقت 
المحدد 
للتسليم

المجموع

ل�نعمل�نعمل�نعمل�نعمل�نعم

يير
معا

ال
ب

طال
م ال

اس
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الّدرس الرابع: الَتنوُّع الحيويُّ

نشاط 1: بيئتي فلسطين
  اأّول�ً: نباتات ُمتنوّعة.

   • اأَتاأّمُل وزميلي
    الّصور ال�آتيَة:

  ١. بماذا تختلُف النّباتاُت في الّصور اأعلاه؟ ___________________________.

  2. ال�ختلاَف في النّباتات ُيسّمى _________________________________.

َشَقائُق النُّعَمان

وَعة َسوَسَنة فقُّ

الَخطِميَّة

الَبقَلة )الَفرَفحيَنة(

الُخرفيش

ال�أقحوان

  ثانيًا: حيوانات متنوعة.

  ١. اأتاأّمُل الّصورَة اأعلاه، واأسّمي الحيوانات فيها.________________________.

  2. األ�ِحُظ اأّن الحيوانات ________________________________________.

 	 اأكتُب بُِلَغتي المقصوَد بالتنوِّع الَحيوّي._______________________________.
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الّدرُس الخامس: النّظاُم البيئيُّ

نشاط 1: النّظاُم البيئيُّ

  • اأَتاأّمُل وزميلي الّصورَة ال�آتيَة:

2. اأكتُب اأسماَء المكوّنات غير الحيّة )الجمادات( في الّصورة:
._____________________________________________________       

3. هل ترتبُط هذه المكوّنات الحيّة، وغير الحيّة بعلاقاٍت فيما بينها؟ اأوّضُح ذلك.
._____________________________________________________       

٤. ما الغرُض من العلاقاِت التي تنشاأ بيَن الُمكوّناِت الحيِّة والُمكوّناِت غير الحيِّة في البيئة؟
._____________________________________________________      
٥. ماذا نُسّمي الُمَكوِّنات الحيّة والُمَكوِّنات غير الحيّة في ُجْزٍء من البيئة، والعلاقات فيما بينها؟
.____________________________________________________       

________________________________ : ٦. اأستنِتُج اأّن النّظام البيئيَّ
.____________________________________________________       

اأعطي اأمثلًة على اأنظمٍة بيئيٍّة في فلسطيَن.  .٧
.____________________________________________________       

      ١. اأكتُب اأسماَء الُمكوِّنات 

الحيِّة في الّصورة:

_________________________

_________________________
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الّدرس السادس: العلاقاُت الَحيوّيُة

نشاط 1: علاقُة ال�فتراِس

  • اأَتاأّمُل وزملائي في المجموعة الّصور ال�آتيَة، واأجيُب:

.____________ : : ____________.الكائُن الحيُّ القــويُّ الكائُن الحيُّ القــويُّ

عيف: ___________. عيف: ___________.الكائُن الحيُّ الضَّ الكائُن الحيُّ الضَّ

١. اأطِلُق على الـكـائـِن الحّي القوّي بـ ______________________________.

2. اأطِلُق على الكائَن الحيَّ الضعيَف بـ _____________________________.

3. ماذا تُسّمى العلاقُة الحيويُّة التي تربُط بين الكائناِت الحيّة في الّصوِر الّسابقة؟

    ____________ وما الغرُض منها؟ ______________________________.

٤. اأعطي اأمثلًة اأخرى على هذه العلاقة؟ _____________________________

: العلاقُة الحيويُّة التي تربُط بيَن الُمفترُِس والفريسِة للحصوِل على الغذاء          • اأستنتُج اأنَّ

ى علاقة ________________.           تَُسمَّ
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نشاط 2: علاقُة التطّفِل
  • اأتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة، ثّم اأجيُب:

الكائُن الحّي الُمستفيُد: __________.الكائُن الحّي الُمستفيُد: __________.
الكـائـُن الحّي المـتـضـّرُر:__________.الكـائـُن الحّي المـتـضـّرُر:__________.

)العائل()العائل(

١. اأطِلُق على الـكـائـَن الحّي المستفيَد بـ ___________________________.

2. اأطِلُق على الـكـائـَن الحّي الُمتضّرَر بـ ____________________________.

3. ماذا تُسّمى العلاقُة الحيويُّة التي تربُط بين الكائناِت الحيّة في الّصوِر الّسابقة؟

    ____________ وما الغرُض منها؟ ______________________________.

٤. اأعطي اأمثلًة اأخرى على هذه العلاقة؟ 

._______________________________________________________  

:           • اأستنتُج اأنَّ

           العلاقة الحيويّة التي يحصُل فيها الطُّفيُل على غذائه من )العائل( ُمْلِحقاً به

           الَضرَر تُسّمى علاقة  __________________________________.
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ع نشاط ٣: علاقة التَّجمُّ

  • اأتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة، واأجيُب:

١. ما الذي ُيميُّز الكائناُت الحيُّة في كل صورة من الّصوِر الّسابقِة؟

.______________________________________________________    

2. كيف تعيُش تلك الكائنات الحيُّة في النّظام البيئّي الواحد؟

.______________________________________________________    

3. ما الغرُض من بقاِء تلك الكائنات الحيّة على شكِل جماعاٍت؟

.______________________________________________________    

٤. ماذا نُطِلُق على العلاقِة التي تربُط بين اأفراِد النوِع الواحِد؟

.______________________________________________________    

اأعطي اأمثلًة اأخرى على هذه العلاقِة.  .٥

.________________________________________________             

:            • اأستنتُج اأنَّ

      العلاقُة التي تربُط بيِن اأفراِد النّوِع الواحِد في النّظام البيئّي بغرض الحماية،    

ى بـعلاقة__________________.            والتّكاثر، والحصول على الغذاِء تُسمَّ

هيَّا نشاهد معاً فيلم “قطيُع الفيَلة” في القرص المرفق.
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المهمة التعليمية:
اأصمــم مطويــة اأوضــح مــن خلالهــا اأنــواع العلاقــات الحيويــة بيــن الكائنــات الحيــة متضمنــًا 

اياهــا صــورًا للعلاقــات الحيويــة المختلفــة وملخصــًا علميــا بســيطًا عــن كل  منهــا.

٤ ٣ 2 1

يوضح مفهوم العلاقات الحيوية

يحدد اأنواع العلاقات الحيوية المختلفة

يعطي اأمثلة على العلاقات الحيوية

ال�بداع في تصميم المطوية

عرض المشروع والتحدث عنه بلغة علمية سليمة

ال�لتزام بالوقت المحدد للتسليم

المعايير

مستوى ال�داء
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الّدرُس السادس: الِسْلسلة الغذائّيُة

نشاط 1: الّسلسلة الغذائّية

  • اأصُف ما اأشاهده في الّصوِر ال�آتية، واأجيب:

١. ما الكائُن الحّي الذي يصنُع غذاءه بنفسه؟ _______________________.

2. اأكتُب اسَم الحيواِن الذي يتغّذى على النّبات في الّصور اأعلاه     

ى هذا الحيوان بالُمستهلك ال�أّول.     _______________، وُيسمَّ
3. على اأّي شيٍء يتغّذى الّضفدع؟ ______________________________. 
ى الّضفدع؟ )مستهلك اأّول / مستهلك ثاٍن( ________________. ٤. ماذا ُيسمَّ

٥. َتتغّذى ال�أفعى على ______________________.
٦. ما العلاقُة الحيويُّة التي تربُط بين الّضفدِع وال�أفعى؟ _________________.

٧. اأرتُِّب الكائناِت الحيّة الّسابقة في سلسلٍة حسب انتقال الغذاء بينها؟ 
._____________________________________________________    

٨.اأطِلُق على هذا التّرتيب ______________________________________. 
ُر ماذا يحدث للطاقِّة الغذائيّة عندما تتغّذى الكائناُت الحيُّة على بعضها؟ ٩.اأفسِّ

._____________________________________________________    
      ١٠. اأكتب بُِلَغتي تعريفاً للّسلسلة الغذائيّة:

._________________________________________________          
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َبَكات الغذائيَّة نشاط 1: الشَّ

• رسمت وداد اللوحة الفنية ال�آتية، اأتاأملَها واأجيب: 

3. اأسّمي الُمخطَّط الّسابَق بـ ____________________________________.

٤. اأكتُب بُِلَغتي تعريفاً للّشبكة الغذائيِّة: _____________________________.

١. اأكوُّن ثلاَث سلاسل غذائيٍّة من الّلوحة الّسابقِة تشترُك في الُمستهِلِك الثّالث.

.________________________________________________________  

.________________________________________________________  

.________________________________________________________  

2. اأربُط بين الّسلاسِل الغذائيِّة الثّلاثِة وفَق الُمخطِّط ال�آتي:

ُعْشٌب
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نشاط 1: َتطّوٌر، ولكن...

• اأتاأّمُل الّصوَر ال�آتيَة، واأناقشها مع مجموعتي:

نساُن والبيئُة الّدرُس السابع: ال�إ
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اأسئلُة الوحدة

جابِة الَصحيحِة:  الّسؤاُل ال�أّول: اأضُع دائرًة حوَل َرْمِز ال�إ
١. ما الّسبُب الرئيس الذي َيْسَمُح لنا برؤيِة القمِر؟

وَء الُمنبعَث من ال�أرِض.     اأ. َيْعِكُس القمُر الضَّ

وَء الُمنبعَث من الّشمِس.     ب. َيْعِكُس القمُر الضَّ

    جـ. ُيْنِتُج القمُر ضوءاً من ذاته.

    د. القمُر اأكبُر َحْجماً من النُّجوم.
2. ُيبيُّن الجدوُل ال�آتي اأعلى درجِة حرارٍة ُسجلِّْت من يوم السبِت اإلى يوم ال�أربعاء.

3. بناًء على البيانات في الجدول اأعلاه، اأيُّ العبارات ال�آتية صحيحة؟

    اأ. درجُة الحرارِة في ارتفاع ُمستمرٍّ من السبت اإلى ال�أربعاء. 

    ب. يوما السبِت وال�أربعاء ال�أكثُر حرارًة. 

    جـ. َدرجاُت الحرارِة في ارتفاٍع، ثُّم ُهبوٍط.

ثنين.      د. َدرَجُة الحرارِة يوَم السبت اأعلى من درجِة الحرارة يوَم ال�إ

ثنينالسبتاليوم ال�إ ال�أربعاءالثلاثاءال�أحد

١٤١٨درجة الحرارة )ْس( ١٧232٥

٤. اأيُّ العلاقاِت ال�آتية تُمثُِّل علاقَة افتراٍس بيَن نباٍت وحيواٍن؟
    اأ. الحامول، والفول.              ب. صائد الحشرات، والذباب.

نسان.     جـ. ال�أفعى، والصقر.              د. القمل، وال�إ

٥. اأيُّ السلوكيّاِت ال�آتية تُمثُِّل سلوكاً اإيجابياً نحَو البيئِة؟

   اأ. َقْطُع ال�أشجاِر.                  ب. َتدويُر النفاياِت.
فراُط في استخدام الُمبيدات.     جـ. البناُء في ال�أراضي الزراعيّة.    د. ال�إ

٦. اأيُّ الحيواناِت ال�آتية ل� يكون اإلّ� ُمستهِلكاً اأّول�ً؟
    اأ. الصقُر.   ب. العصفوُر.    جـ. ال�أرنُب.         د. الثعلُب.
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اأيُّ ال�أشياِء ال�آتيِة َقْد تتغّذى عليها صغاُر الضفادع؟

    اأ. اأسماك صغيرة.     ب.اأسماك كبيرة.      جـ. النّباتات المائيّة.      د. مالُك الحزين.

٨. اأيُّ العباراِت ال�آتية صحيحٌة فيما يتعلُّق بسلسلِة الغذاء ال�آتية؟

اأ.الّضفادُع تاأكُل الثَّعابين.                 ب. الجراُد ياأكُل الُعْشَب والّضفادع.

جـ. الثعابيُن تاأكُل الّضفادع.              د. الثعابيُن تاأكُل الُعْشَب.

الّشمس
مالك الحزين

نباتات مائية

اأسماكصغار الضفادع

٧. ُيوضُح الّشكُل اأدناه بعَض الكائنات الحيِّة التي تعيُش في بركٍة، وما حولها.

الّسؤال الثاني: ُيشيُر الرّسُم اأدناه اإلى كلٍّ من ال�أرِض، والقمِر، والّشمِس.

كل الُمجاوِر، اأحّدُد:  من خلال الشَّ

ال�أرض، هي الرّقم:___________

الّشمس، هي الرّقم:__________

القمر، هو الرّقم:____________ 
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الِعبارُةالمفهوم

حيواٌن يعتمُد على غيره في غذائه، ويسبُِّب له الضرَر.

ُمعّدُل قياس عناصر الحالِة الجويِّة خلال فترة زمنية قصيرة.

َتنوع الكائنات الحيّة والنظم البيئية على ال�أرض، وتعّددها. 

ُد به مدى سخونِة الجسِم، اأو ُبرودته. القياُس الذي نُحدِّ

مجموعُة اأحياء وجمادات ترتبط فيما بينها بعلاقات معينّة 

ُجْرٌم َسماويٌّ يتكون من كتلٍة غازيٍة ُملتهبٍة وُيشع َضوءاً وحرارًة باستمرار.

كائناٌت حيٌّة تعتمد على غيرها في الحصوِل على الغذاِء.

الّسؤال الثّالث: اأكتُب الَمفهوَم العلميَّ الّداَل على ُكّل عبارٍة من العباراِت ال�آتية: 

الّسؤال الرابع: 

• اأكُتب اأسماء ال�أدوات ال�آتية واأحّدد استخدامات كل منها:

اسم ال�أداة 
ال�ستخدام  

اسم ال�أداة 
ال�ستخدام  

اسم ال�أداة 
ال�ستخدام  
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ُر اإجابتي. • ما طريقُة التنّقِل ال�أفضل للحفاِظ على البيئة؟  اأفسِّ

.________________________________________________________

الّسؤال السابع: للتنوِّع الحيّوي فوائد كبيرٌة في حياتنا، اأذكر ثلاثاً منها. 

الّسؤال الخامس: 

الّسؤال السادس: تُشيُر الّصورتان ال�آتيتان اإلى طريقتين للتنّقِل عبر المدينة. 

._______________3 ._______________2 ._______________١

ــث يكــون  ــًة بحي ــداء. اأكــوُّن سلســلًة غذائيّ ــة الغ ــي وجب ــَة دجــاٍج ف ــٌد قطع • اأكَل خال

ــاٍن. ــا ُمســتهِلٌك ث ــٌد فيه خال

.______________________________________________________   

الّسؤال الثامن:
ترتبُط الكائناُت الحيُّة فيما بينها بعلاقاٍت ُمعيّنٍة ل�ستمرار الحياة.

اأكُتب مثال�ً على كلٍّ من العلاقات ال�آتية:-

ْع في نظام بيئّي مائّي:_________________________________. اأ. علاقُة َتَجمُّ

ب. علاقُة افتراس بين حيوانين:____________________________________.

ل بين نبات وحيوان:________________________________. جـ. علاقُة َتَطفُّ
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الّسؤال التاسع: اأعلُِّل ما ياأتي:

الّسؤال العاشر: ما اأثُر كلٍّ مما ياأتي على التنوّع الحيوّي وعلى البيئة في فلسطين؟

١. َتعيُش الِفيلُة في جماعاٍت.
._____________________________________________________    

2. َتَسرُُب النفِط اإلى مياِه البحار ُيضرُّ بالنّظام البيئّي.
._____________________________________________________    

3. تُعدُّ صحراُء النقِب جنوَب فلسطيَن نظاماً بيئيّاً.
._____________________________________________________    

٤. ُيعتبُر الُعصفوُر ُمفترِساً اأحياناً، وفريسًة اأحياناً اأخرى.
._____________________________________________________   

اأ. تنظيُم الصيِد:

._____________________________________________________   

ب. ترشيُد استخداِم ال�أسمدِة الكيماويّة والُمبيداِت الحشريِّة:

._____________________________________________________    

الّسؤال الحادي عشر: اأْملاُ الفراَغ بما ُيناسبُه من المفاهيم ال�آتية:

                   ) اليوم، ِمْحور ال�أرض، شهر، الفصول ال�أربعة، سنة (   

    ١. تحتاُج ال�أرُض اإلى  __________ كاملٍة لتكمَل دورًة واحدًة حوَل الّشمِس.

ـَنـتـُج عــن َدوراِن ال�أرِض حـوَل الّشمِس ____________.      2. ي

    3. َيــنـتـُج عـن دوراِن ال�أرِض حـوَل مـحـورهـا ____________.

    ٤. َتــدوُر ال�أرُض حـوَل خـطٍّ وهـمـي ُيـَسـّمـى ____________.

    ٥. ُيكِمُل القمُر دورًة كاملة حوَل ال�أرِض ُكّل ____________.
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ــواٍن  ــوِّن الكواكــب والنجــوم وال�أجســام باأل ــر األ ــان الصغي اأيهــا الفن
مناســبة ثــم اأقصهــا واألصقهــا لتشــكل لوحــة فنية للفضــاء الخارجي 

ورقة عمل:


