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المحتويات
الوحدة المتمازجة ()٣

الدّرس ال�أ ّول :مظاهر الحالة الجويّة
الدّرس الثّاني :المجموعة الشّ مس ّية
الدّرس الثّالث :حركة ال�أرض والقمر
الدّرس ال ّرابع :التّن ّوع الحيوي
الدّرس الخامس :النّظام البيئي
السلسلة الغذائ ّية
الدّرس السادسّ :
الدّرس السابع :ال�إ نسان والبيئة

٤
١٠
١٤
١٩
٢٠
٢٥
٢٧

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع �أنشطتها �أن يكونوا قادرين
على وصف المظاهر التي تحدث بفعل سطوع الشمس ،و�أثر الحالة الجوية الناتجة
عنها من ظهور الغيوم ،والرياح ،والهطول ،والحرارة ،وتفسير بعض الظواهر المرتبطة،
واستكشاف تن ّوع الحيوانات والنباتات في فلسطين وممارسة سلوك ّيات للمحافظة عليها
وتصميم سلاسل وشبكات غذائية من خلال تحقيق ال�آتي:
•التع ّرف �إلى بعض عناصر (مظاهر) الحال ِة الجويّ ِة من خلال الصور.
•تبيان �أشكال ال ُهطول عملياً.
•استخدام بعض ال�أدو ِ
س َعناص ِر الحال ِة الج ّوي ِة.
ات في قيا ِ
اكب المجموع ِة الشّ مس ّي ِة بالنسب ِة �إلى موقعها من الشّ مسِ.
•ترتيب كو َ
ض والقم ِر عملياً.
بحركَتي كُل من ال�أر ِ
•تفسير بعض الظواهر ال ُمتعلّق ِة َ
فلسطين عملياً.
الحيوي ،و�أهميّته في
•التوصل �إلى مفهو ِم التن ّو ِع
ّ
َ
البيئي ومكوناته عملياً.
•استنتاج مفهو َم النّظا ِم ّ
ِ
العلاقات الحيويّ َة بين الكائنات الح ّي ِة مع �إعطا ِء �أمثل ٍة عليها من خلال الصور.
•اكتشاف
•بناء ِ
البيئي.
سلاس َل غذائ ّية صحيحة م َتت ّبعاً انتقال الطّاق ِة في النّظام ّ
ِ
•تطبيق سلوكيات تبين دو َر ال�إ ِ
الحفاظ على البيئة
الحيوي ،وفي
نسان في حماية التن ّو ِع
ّ
في فلسطين.
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الجو َّية
الحا َلة َ
الدّرس ال�أ ّولَ :م َظا ِه ُر َ
الجو ّي ُة ( ال َّطقس )
نشاط  :1الحال ُة َ

• �أق َر�أ النّشر َة الجويّ َة ال�آتي َة:
ِ
لسقوط ال�أمطا ِر
السما ُء ُمل ّبد ًة بالغيوم ،والفرص ُة ُمه َّي�أ ٌة
“سيكو ُن َ
الج ُّو ليو ِم غ ٍد بارداً و َّ
ِ
ض المناطق ،ويطر�أ
رياح شماليّ ٌة غربيّ ٌة
انخفاض على
على بع ِ
هب ٌ
درجات الحرارة ،و َت ُّ
ٌ
عالي ُة السرع ِة ،ويكو ُن البح ُر شدي َد ارتفا ِع الموج”.
كتب عناص َر الحال ِة الجويّ ِة الوارد ِة في النّشرة الجويّ ِة �أعلاه.
� .١أ ُ
�أ.____________.

ب.____________.

جـ .____________.د.____________.
س ال ُمجاورة:
� .٢أ َت�أ ّم ُل خريط َة الطق ِ
تناقش وزملائي في الحال ِة الجويّ ِة لل ُم ِ
دن
� .٣أ ُ
الفلسطينيّة الوارد ِة في الخريط ِة.
� .٤أختا ُر مدين ًة ،و�أع ّب ُر عن الحال ِة الجويّ ِة فيها.
_________________________________
_________________________________
س عناص ِر الحال ِة الجويّ ِة لمنطق ٍة
ُ .٥يس َّمى ُمعدَلُ قيا ِ
ُمعينة خلالَ فتر ٍة زمن ّي ٍة قصير ٍة بـ ___________.
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نشاط  :2ميزانُ الحرار ِة
الزئبقي،
حولي� ،أو ميز َان الحرار ِة
ّ
• �أ ْح ِض ُر وزملائي ميز َان الحرار ِة ال ُك ّ
و�أتف ّحصه.
الصف،
س درج ِة حرار ِة ُغ ْر َف ِة
� .١أستخد ُم ميز َان الحرار ِة في قيا ِ
ِّ
و�أس ّجلها __________.
� .٢أقار ُن قرا َءتي بقراء ِة زملائي .ماذا �أ ِ
لاح ُظ؟
_______________________________________________.
كتب بِ ُل َغتي تعريفاً لدرج ِة الحرار ِة:
� .٣أ ُ
_______________________________________________.

نشاط َ :3حرار ُة الج ِّو

ِ
ض ُم ِ
• يب ّين الجدولُ ال�آتي ُمعدّلَ
فلسطين
دن
الصغرى وال ُعظمى في بع ِ
درجات الحرار ِة ُّ
َ
خلال �أشه ٍر من السنة.
المدينة القدس

الشهر
كانون الثّاني
نيسان
تموز
تشرين �أ ّول

()١٢-٦س
ْ
()٢٢-١٣س
ْ
()٢٤-١٩س
ْ
()٢٥-١٧س
ْ

صفد

�أريحا

()٩-٤س
ْ
()٢٩-١١س
ْ
()٣٠-١٩س
ْ
()٢٤-١٥س
ْ

()١٩-٧س
ْ
()٢٩-١٤س
ْ
()٣٨-٢٢س
ْ
()٣٢-١٨س
ْ

جيب عن ال�أسئل ِة ال�آتية:
الس َ
• �أد ُر ُس وزميلي الجدولَ ّ
ابق ج ّيداً ،و�أ ُ
الصغرى وال ُعظمى لمدين ِة َصفَد في شهر تموز؟
 .1ما
ُ
درجات الحرارة ُّ
_________س.
________س .درجة الحرارة العظمى:
الصغرى:
درجة الحرارة ُّ
ْ
ْ
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الصغرى؟
لماذا يختلف قياس درج ِة الحرارة ال ُعظمى ،عن قياس درجة الحرارة ُّ
� .2أ ّي ال ُم ِ
دن �أعلى درجة حرارة؟___________.لماذا؟__________________.
� .3أ ّي ال ُمدن �أخفض درجة حرارة؟__________.لماذا؟__________________.
� .4أ ّي ال ُم ِ
تنصح بزيارتها في شهر كانون الثّاني؟______________________.
دن
ُ
لماذا؟_________________________________.
فلسطين َتتم ّي ُز بـ ___________ درجات حرارة الج ِّو في ُمدنها.
ستنتج �أ َّن
• �أ ُ
َ

نشاط  :٤علمي ُيرف ِر ُف
الصورت ْين ال�آتيتين و�أجيب:
• �أ َت�أ ّم ُل ّ

الصورتين �أعلاه ،و�أكتبها.
� .١أ ِص ُف حرك َة الهوا ِء في ّ
ال�أ ّولى .____________________ :الثّانية.______________________ :
� .٢أ ِص ُف حرك َة الهوا ِء ال�آن في منطقتي.
_______________________________________________________.
� .٣أس ّمي حركة الهواء القريبة من سطح ال�أرض بـ _______________________.
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ياح
نشاط  :٥اتّجا ُه ال ّر ِ

� .١أ ْح ِض ُر ّ
ياح ،و�أع ِّرض ُه لهوا ِء المروحة.
مؤش َر ال ّر ِ
ماذا �أ ُ
لاحظ؟________________________.
� .٢إلى ماذا يشي ُر اتّجا ُه السه ِم؟___________.
الصف �إلى ساح ِة المدرس ِة ،و�أستخد ُم
خرج وطلبة
� .٣أ ُ
ِّ
ّ
ياح.
ياح لتحدي ِد اتّجا ِه ُهبوب ال ّر ِ
مؤش َر ال ّر ِ
حرف ال�آتي ُة ()N, S, E, W
 .٤على ماذا َتد ُّل ال�أ ُ
الموجودة على مؤشر ال ّرياح؟
___________ N ___________ S
___________ E __________ W

نشاط  :٦الغيوم
السما َء.
• ه ّيا بنا َنخ ُر ُج �إلى ساح ِة المدرس ِة ،و َنت�أ ّم ُل ّ

رس ُم ما �أشاهده من غيو ٍم.
� .١أ ُ
كتب وصفاً لك ِّل صور ٍة:
 .٢أ�ت�أ ّم ُل ّ
الصورتين ال�آتيتين و أ� ُ

___________________________ ___________________________
السما ِء؟
َ .٣
كيف َتتش ًك ُل ال ُغيو ُم في ّ
_____________________________________________________.
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نشاط  :٧الهُ طولُ و أ�شكال ُه
كتب �أشكالَ ال ُه ِ
طول �أسف َل ك ِّل صور ٍة:
• �أت�أ ّم ُل ّ
الصو َر ال�آتي َة ،و�أ ُ

__________________

__________________

كتب بِ ُل َغتي تعريفاً لل ُه ِ
طول:
�أ ُ

__________________

__________________________________________________.

المط ِر
ياس َ
نشاط ِ :٨م ْق ُ

مقياس ال َمط ِر في الشّ ك ِل ال ُمجاورِ.
• �أت�أ ّم ُل
َ
ياس ال َمطرِ؟ ________________.
• في َم ُيستخ َد ُم ِم ْق ُ
قاس بوحد ِة المليمتر
هل َتعلم �أ َّن.١ :كم ّي ُة ال�أمطا ِر تُ ُ
ُ .٢معدّلُ ال�أمطار في فلسطين  700-650مليمتر سنوياً.
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ياح وال�أ ْمطارِ
نشاط � :10أث ُر ال ّر ِ

كتب تعليقاً ُم ِ
ناسباً �أسف َل ك ِّل صور ٍة:
• �أ َت�أ َّم ُل ّ
الصو َر ال�آتي َة ،و�أ ُ

__________________ __________________

__________________ __________________ __________________

المهمة التعليمية:
أ�صمــم جهــاز ًا يســتخدم لقيــاس أ�حــد مظاهــر الحالــة الجويــة ال�آتيــة ( اتجــاة الريــاح ،كميــة
المطــر) مــن مــواد وخامــات البيئــة موضحـ ًا مبــد أ� عملــه بلغــة علميــة ســليمة.
أ�داة التقويم :قائمة شطب

ال
عايير
م

استخدام
خامات
البيئة

اسم
الب

الط

الالتزام
يشرح
يوضح
ارتباط
الجهاز خطوات مبد�أ عمل بالوقت
الجهاز المحدد
بموضوع عمل
المهمة الجهاز بلغة علمية للتسليم
بلغة سليمة سليمة

المجموع

نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا
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الدّرس الثّاني :المجموع ُة ّ
الشمس ّي ُة
السما ُء إ�بدا ٌع َ
نشاط ّ :١
وصفاءٌ
توضح الفضاء الخارجي الذي تتواجد فيه
الصورة ال�آتية ،والتي ّ
• �أ َت�أ ّمل ّ
نعيش عليها ،و�أجيب:
الكرة ال�أرضيّة التي ُ

الصورة؟____________________________________.
 .1ماذا �أرى في ّ
� .٢أين �أرى هذه ال�أجسام؟______________.

السما ِء متشابهة؟ _______________.
 .٣هل
ُ
جميع ال�أجسا ِم التي �أراها في ّ
وض ُح �إجابتي._______________________________________ .
�أ ِّ
السما ِء __________________.
� .4أط ِل ُق َعلى ال�أجسا َم التي �أشاهدها في ّ

� .5أعطي �أمثل ًة على �أجرا ٍم سماويّ ٍة �أعرفها ________________________.
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الكواكب والنّجو ُم
نشاط :٢
ُ

كتب اس َم ك َّل ُجر ٍم سماوي �أسفله.
� .١أت�أ ّم ُل ّ
الصورتين ال�آتيتين ،و�أ ُ

___________________________ ___________________________
السابق ِة ،ثم �أكم ُل الجدولَ ال�آتي:
تناقش وزملائي في المجموعة حولَ ّ
الصو ِر ّ
� .٢أ ُ
مس
رض
�أو ُج ُه المقارنة
ال�أ ُ
الشّ ُ
ركيب
التّ ُ
ال�إ ضاءة

صخو ٌر ،و�أترب ٌة

ُك ْتل ٌة غازيّ ٌة ُملت ِه َب ٌة

تواجد الكائنات الح ّية
س
 .٣الــكــوكــب ُجـــرم
ســمــاوي ُمــعــ ِتم لا ُيشـــ ُّع ضـــوءاً ويعــكــس ضــو َء الشّ ــمــ ِ
ٌّ
مثل __________________________.
سماوي َيتك ّو ُن من ُك ْت َل ٍة غازيّ ٍة ُملتهب ٍة ،و ُيش ُّع ضوءاً وحرار ًة باســتــمـرار
 .٤النّجم ُجر ٌم
ٌّ
مثل __________________________.
ض حوالي  150مليون كم.
مس من النجوم ُمتوسطة الحجم و َتب ُع ُد عن ال�أر ِ
هل تعلم �أ َّن :الشّ َ
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نشاط  :٣المجموع ُة ّ
الشمس ّي ُة

الصور ِة ال�آتي ِة ،و�أجيب:
صف ما �أشاهد ُه في ّ
• �أ ُ

اكب بالتّ ِ
كتب �أسما َء الكو ِ
رتيب ُمبتدءاً من الكوكب ال�أقرب للشّ مس:
� .1أ ُ
____________ ____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________ ____________
ترتيب ال�أرض بالنسب ِة للشّ مسِ؟______________________.
 .2ما ُ
كتب بِ ُل َغتي َتعريفاً للمجموع ِة الشّ مس ّي ِة:
� .٣أ ُ
___________________________________________________
___________________________________________________.
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نشاط � :٤أحاكي َك َواكبي

� .١أ ِ
جس َم المجموع ِة
حض ُر وزملائي في المجموعة ُم ّ
الشّ مس ّي ِة ،ونتف ّحص ُه.
� .٢أقو ُم بتشغي ِل النّموذج ،و�أ ِ
اكب حولَ
لاحظ حرك َة الكو َ
الشّ مسِ.
• �أتعاو ُن وزملائي في المجموعة لقراء ِة الحوا ِر ال�آتي ،ث ّم نقوم بتمثيله.
مس من ك ِّل ٍ
وصف نفسه".
اجتمعت "المجموع ُة الشّ مس ّي ُة،
ْ
ْ
كوكب َ
فطلبت الشّ ُ
ُع َطارِد
ودرج ُة َح َرارة سطحي عال َية.
�أ َنا �أق َر ُب ال َك َوا ِك ِب �إِلى الشَّ مسَِ ،
الصباح .ال ُّزه َرة
�أ َنا �أل َم ُع في َّ
َب ب َنج ِم ال َم َساء� ،أو نجم َّ َ
الس َما ِءَ ،ف�ألَّق ُ
ال�أرض
الح َياة ،لوجود الجاذب ّية ال�أرض ّية و ُبعدي المناسب عن الشّ مس.
َو�أ َنا كَوك َُب َ
المريخ

�أ َنا ال َكوك َُب ال�أح َمر.
ال ُمشتري
َو�أنا �أك َب ُر ال َكوا ِكب حجماً.
بحلقَاتي الزاهية.
�أ َنا �أ َجم ُل ال َك َواكب َ
�أورانوس

ُز َحل

خض ّر.
َو�أنا �أتم َّي ُز بلوني ال�أزرقُ ال ُم َ

الضخ َم ِة و�أبعدها عن الشمس َو َلوني �أز َرقٌ .
َو�أنا ِم َن ال َكوا ِك ِب َّ

نِب ُتون
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ض َوال َق َمر
الدّرس الثّالثَ :ح َر َك ُة ال�أر ِ
نشاط  :١اللي ُل والنّها ُر

جس َم ال ُكر ِة ال�أرض ّي ِة ،و�أقو ُم بتدويره كما في
• �أ ْح ِض ُر ُم َّ
الشّ كل المجاور.
� .١أ ِ
رض.
لاح ُظ َ
كيف َتدور ال�أ ُ

� .٢أ ِص ُف اتّجا َه حرك ِة ال�أرضِ.

� .٣أ َس ِّمي َّ
رض
الخط الوهمي الذي تدو ُر ال�أ ُ
حوله بـ ____________________.

• ه ّيا َن ِ
مس في اللَّ ْيلِ؟
ستكش ُف معاً :لماذا لا َنرى الشَّ َ
• �أ ِ
حض ُر ِم ْصباحاً يدويّاً ،و�أقو ُم بالخطو ِ
ات ال�آتي ِة:
� .1أ ِق ُف على ُبع ِد ُخطو ٍ
ات بمواجه ِة زميلي.
س بتوجيه َضو ِء المصباح
�.2أمثِّ ُل دو َر الشّ م ِ
اليدو ّي َن ْح َو زميلي كما في الشّ كل �أدناه.
ض ب�أ ْن
طلب من زميلي تمثي َل دو ِر ال�أر ِ
� .3أ ُ
الضوء.
َيدو َر حولَ نفسه ببط ٍء �أما َم َّ
 .٤هل تتوقّع �أ ْن يرى زميلك ضو َء المصباح
دائماً �أثناء دورانه؟ �أج ِّر ُب ذلك.
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محور ال�أرض

� .٥أ ْح ِض ُر ِمصباحاً يدويّاً ،و�أوجهه نحو
جس ِم ال ُكر ِة ال�أرض ّي ِة.
ُم ّ
�أ .ماذا تُمثِّ ُل ِ
للضو ِء؟ _______________________________.
الجه ُة ال ُمقابل ُة ّ
الضو ِء؟ _____________________________.
ب .ماذا تُمثِّ ُل الجه ُة البعيد ُة عن َّ
مس لي ًلا ،لماذا؟ __________________________________.
جـ .لا َنرى الشّ َ
ض حولَ نفسها دور ًة كامل ًة ___________ و __________
ينتج عن َدور ِان ال�أر ِ
دُ .
و َيستغرِقُ ذلك  24ساع ًة ،و ُيس ّمى بالـيوم.

نشاط  :٢ال ُفصولُ ال�أربع ُة

السابقة ،و�أ ِص ُف حرك َة ال�أرضِ.
� .١أ َت�أ َّم ُل ّ
الصور َة ّ
س بـ _____________.
رض �أثنا َء دورانها حولَ الشّ م ِ
 .٢نُس ّمي المسا َر الذي َتتَّ ِب ُع ُه ال�أ ُ
س ___________ ،ويستغرقُ ذلك
نتج عن دور ِان ال�أر ِ
ض دور ًة كامل ًة حولَ الشّ م ِ
َ .٣ي ُ
 365يوماً وربع اليوم ،وتس ّمى سنة.
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نشاط  :٣القم ُر
جيب:
• �أ َت�أ ّم ُل ّ
الصور َة ال�آتي َة ،ث ّم �أ ُ

الصور ِة �أعلاه بـ _____________.
� .١أس ّمي ال ُجر َم
السماوي الذي يبدو ُمضيئاً في ّ
ّ
وضح ذلك؟
 .٢هل َي َت َغ َّي ُر شَ ْك ُل هذا ال ُجرم
ّ
السماوي من يو ٍم �إلى �آخر؟ �أ ُ
_______________________________________________________.
السماوي بِ َن ِ
وضح ذلك؟
 .٣هل ُيضي ُء هذا ال ُجرم
ّ
فس ِه؟ �أ ُ
_______________________________________________________.
رض ،ويدو ُر حولها ،لذا ُيس ّمى _________________.
َ .٤ي ْت َب ُع القم ُر في دورانه ال�أ َ
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نشاط � :٤أطوا ُر القم ِر
• �أ َت�أ ّم ُل �أطوا َر القمرِ ،ثم �أق َرؤُها:

� .١أك ُت ُب �أسما َء �أطوا َر القم ِر بالتّرتيب:
______________________ ،___________ ،___________ ،
___________.___________ ،___________ ،___________ ،
ض دور ًة كامل ًة ك ّل  29يوماً ونصف اليوم ،و ُيع َر ُف
َ .٢يدو ُر القم ُر حولَ ال�أر ِ
بـ ______________.
� .٣أستفي ُد من �أطوا ِر القم ِر في معرفة بداية ___________ ،ونهايته.
المعجون (الملتينة) ،و�أش ِّك ُل منها �أطوا َر القمرِ.
� .٤أستخد ُم وزملائي
َ
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المهمة التعليمية:
أ�صمم نموذج ًا متحرك ًا من خامات البيئة يحاكي حركة ال�أرض والقمر حول الشمس.
أ�داة التقويم :قائمة شطب

الم
عايير

استخدام
خامات
البيئة

اسم
الط
الب

يوضح الابداع الالتزام
ارتباط
النموذج حركة في تصميم بالوقت
بموضوع الارض النموذج المحدد
المهمة والقمر من حيث للتسليم
بلغة علمية الشكل
سليمة والاخراج

نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا
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المجموع

الحيوي
الدّرس الرابع :التَن ّو ُع
ُّ
نشاط  :١بيئتي فلسطين

أ� ّولاً :نباتات ُمتن ّوعة.
• �أ َت�أ ّم ُل وزميلي
الصور ال�آتي َة:
ّ

َائق النُّع َمان
شَ ق ُ

الخط ِم َّية
َ

الخرفيش
ُ

وس َنة فقُّو َعة
َس َ

ال َبق َلة (الفَرفَحي َنة)

ال�أقحوان

الصور �أعلاه؟ ___________________________.
 .1بماذا
تختلف النّ ُ
باتات في ّ
ُ
الاختلاف في النّباتات ُيس ّمى _________________________________.
.٢
َ
ثاني ًا :حيوانات متنوعة.

الصور َة �أعلاه ،و�أس ّمي الحيوانات فيها.________________________.
� .١أت�أ ّم ُل ّ
� .٢أ ِ
لاح ُظ �أ ّن الحيوانات ________________________________________.
يوي._______________________________.
الح ّ
كتب بِ ُل َغتي المقصو َد بالتن ّو ِع َ
• �أ ُ
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البيئي
ّرس الخامس :النّظا ُم
الد ُ
ُّ
البيئي
نشاط  :1النّظا ُم
ُّ

الصور َة ال�آتي َة:
• �أ َت�أ ّم ُل وزميلي ّ

كتب �أسما َء ال ُمك ِّونات
� .1أ ُ
الصورة:
الح ّي ِة في ّ
_________________________
_________________________
الصورة:
كتب �أسما َء المك ّونات غير الح ّية (الجمادات) في ّ
� .2أ ُ
_____________________________________________________.
ٍ
 .3هل ُ
وض ُح ذلك.
ترتبط هذه المك ّونات الح ّية ،وغير الح ّية
بعلاقات فيما بينها؟ �أ ّ
_____________________________________________________.
نات الح ّي ِة وال ُمك ّو ِ
بين ال ُمك ّو ِ
ِ
نات غير الح ّي ِة في البيئة؟
الغرض من
 .4ما
العلاقات التي تنش�أ َ
ُ
_____________________________________________________.
 .5ماذا نُس ّمي ال ُم َك ِّونات الح ّية وال ُم َك ِّونات غير الح ّية في ُج ْز ٍء من البيئة ،والعلاقات فيما بينها؟
____________________________________________________.
البيئي________________________________ :
� .6أستن ِت ُج �أ ّن النّظام َّ
____________________________________________________.
فلسطين.
�	.7أعطي �أمثل ًة على �أنظم ٍة بيئ ّي ٍة في
َ
____________________________________________________.
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الحيو ّي ُة
الدّرس السادس:
ُ
العلاقات َ
س
نشاط  :1علاق ُة الافترا ِ
جيب:
• �أ َت�أ ّم ُل وزملائي في المجموعة ّ
الصور ال�آتي َة ،و�أ ُ

القــوي.____________ :
الحي
القــوي.____________ :
الحي
ُّ
ُّ
ُ
ُ
الكائن ُّ
الكائن ُّ
الضعيف.___________ :
الضعيف.___________ :
الحي َّ
الحي َّ
ُ
ُ
الكائن ُّ
الكائن ُّ
القوي بـ ______________________________.
الحي
 .١أ�ط ِل ُق على الـكـائـنِ
ّ
ّ
الضعيف بـ _____________________________.
الحي
� .٢أط ِل ُق على
َ
َ
الكائن َّ
ِ
 .٣ماذا تُس ّمى العلاق ُة الحيويّ ُة التي ُ
السابقة؟
تربط بين
الكائنات الح ّية في ّ
الصو ِر ّ
الغرض منها؟ ______________________________.
____________ وما
ُ
� .٤أعطي �أمثل ًة �أخرى على هذه العلاقة؟ _____________________________
ِ
ستنتج �أ َّن :العلاق ُة الحيويّ ُة التي ُ
للحصول على الغذاء
بين ال ُمفتر ُِس والفريس ِة
• �أ ُ
تربط َ
تُ َس َّمى علاقة ________________.
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نشاط  :2علاق ُة التط ّف ِل

جيب:
• �أت�أ ّم ُل ّ
الصو َر ال�آتي َة ،ث ّم �أ ُ

الحي ال ُمستفيدُ.__________ :
الحي ال ُمستفيدُ.__________ :
ُ
ُ
الكائن ّ
الكائن ّ
الحي المـتـضـ ّر ُر.__________:
الحي المـتـضـ ّر ُر.__________:
ُ
ُ
الكـائـن ّ
الكـائـن ّ
(العائل)
(العائل)
الحي المستفي َد بـ ___________________________.
� .١أط ِل ُق على
َ
الـكـائـن ّ
الحي ال ُمتض ّر َر بـ ____________________________.
� .٢أط ِل ُق على
َ
الـكـائـن ّ
ِ
 .٣ماذا تُس ّمى العلاق ُة الحيويّ ُة التي ُ
السابقة؟
تربط بين
الكائنات الحيّة في ّ
الصو ِر ّ
الغرض منها؟ ______________________________.
____________ وما
ُ
� .٤أعطي �أمثل ًة �أخرى على هذه العلاقة؟
_______________________________________________________.
ستنتج �أ َّن:
• �أ ُ
العلاقة الحيويّة التي يحص ُل فيها ال ُّطفي ُل على غذائه من (العائل) ُم ْل ِحقاً به
الضر َر تُس ّمى علاقة __________________________________.
َ
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نشاط  :3علاقة التَّج ُّمع
جيب:
• �أت�أ ّم ُل ّ
الصو َر ال�آتي َة ،و�أ ُ

السابق ِة؟
 .1ما الذي ُيم ّي ُز
ُ
الكائنات الح ّي ُة في كل صورة من ّ
الصو ِر ّ
______________________________________________________.
البيئي الواحد؟
 .2كيف ُ
تعيش تلك الكائنات الح ّي ُة في النّظام ّ
______________________________________________________.
ٍ
جماعات؟
 .3ما
الغرض من بقا ِء تلك الكائنات الح ّية على شكلِ
ُ
______________________________________________________.
 .4ماذا نُط ِل ُق على العلاق ِة التي ُ
تربط بين �أفرا ِد النو ِع الواح ِد؟
______________________________________________________.
�	.5أعطي �أمثل ًة �أخرى على هذه العلاق ِة.
________________________________________________.
ستنتج �أ َّن:
• �أ ُ
العلاق ُة التي ُ
البيئي بغرض الحماية،
تربط بينِ �أفرا ِد النّو ِع الواح ِد في النّظام ّ
والتّكاثر ،والحصول على الغذا ِء تُس َّمى بـعلاقة__________________.
“قطيع الفي َلة” في القرص المرفق.
ه َّيا نشاهد معاً فيلم
ُ
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المهمة التعليمية:
أ�صمــم مطويــة أ�وضــح مــن خلالهــا أ�نــواع العلاقــات الحيويــة بيــن الكائنــات الحيــة متضمنـ ًا
اياهــا صــور ًا للعلاقــات الحيويــة المختلفــة وملخصـ ًا علميــا بســيط ًا عــن كل منهــا.

المعايير
مستوى الاداء
يوضح مفهوم العلاقات الحيوية
يحدد أ�نواع العلاقات الحيوية المختلفة
يعطي أ�مثلة على العلاقات الحيوية
الابداع في تصميم المطوية
عرض المشروع والتحدث عنه بلغة علمية سليمة
الالتزام بالوقت المحدد للتسليم

24

1

2

3

4

ّرس السادس :الِس ْلسلة الغذائ ّي ُة
الد ُ
السلسلة الغذائ ّية
نشاط ّ :١

الصو ِر ال�آتية ،و�أجيب:
صف ما �أشاهده في ّ
• �أ ُ

يصنع غذاءه بنفسه؟ _______________________.
 .1ما
الحي الذي ُ
ُ
الكائن ّ
الصور �أعلاه
كتب اس َم الحيو ِان الذي يتغ ّذى على النّبات في ّ
� .٢أ ُ
_______________ ،و ُيس َّمى هذا الحيوان بال ُمستهلك ال�أ ّول.
الضفدع؟ ______________________________.
 .٣على �أ ّي شي ٍء يتغ ّذى ّ
الضفدع؟ (مستهلك �أ ّول  /مستهلك ٍ
ثان) ________________.
 .٤ماذا ُيس َّمى ّ
َ .٥تتغ ّذى ال�أفعى على ______________________.
 .٦ما العلاق ُة الحيويّ ُة التي ُ
الضفد ِع وال�أفعى؟ _________________.
تربط بين ّ
ِ
السابقة في سلسل ٍة حسب انتقال الغذاء بينها؟
� .٧أرتِّ ُب
الكائنات الح ّية ّ
_____________________________________________________.
�.٨أط ِل ُق على هذا التّرتيب ______________________________________.
الكائنات الح ّي ُة على بعضها؟
فس ُر ماذا يحدث للطاقّ ِة الغذائ ّية عندما تتغ ّذى
ُ
�.٩أ ِّ
_____________________________________________________.
للسلسلة الغذائ ّية:
� .١٠أكتب بِ ُل َغتي تعريفاً ّ
_________________________________________________.
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نشاط َّ :1
الش َب َكات الغذائ َّية

ملها و�أجيب:
• رسمت وداد اللوحة الفنية ال�آتية� ،أت�أ َ

� .١أك ّو ُن َ
السابق ِة تشتركُ في ال ُمسته ِل ِك الثّالث.
ثلاث سلاسل غذائ ّي ٍة من الّلوحة ّ
________________________________________________________.
________________________________________________________.
________________________________________________________.
� .٢أ ُ
وفق ال ُمخطّ ِط ال�آتي:
السلاس ِل الغذائ ّي ِة الثّلاث ِة َ
ربط بين ّ
ُعشْ ٌب
ابق بـ ____________________________________.
الس َ
� .٣أس ّمي ال ُمخطّ َط ّ
كتب بِ ُل َغتي تعريفاً للشّ بكة الغذائ ّي ِة._____________________________ :
� .٤أ ُ
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ال�نسانُ والبيئ ُة
ّرس السابع :إ
الد ُ

نشاط َ :١تط ّو ٌر ،ولكن...

الصو َر ال�آتي َة ،و�أناقشها مع مجموعتي:
• �أت�أ ّم ُل ّ
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أ�سئل ُة الوحدة
الصحيح ِة:
ّ
ضع دائر ًة حولَ َر ْم ِز ال�إ جاب ِة َ
السؤالُ ال�أ ّول� :أ ُ

بب الرئيس الذي َي ْس َم ُح لنا برؤي ِة القمرِ؟
 .1ما ّ
الس ُ
نبعث من ال�أرضِ.
الضو َء ال ُم َ
س القم ُر َّ
�أَ .ي ْع ِك ُ
نبعث من الشّ مسِ.
الضو َء ال ُم َ
س القم ُر َّ
بَ .ي ْع ِك ُ
جـُ .ي ْن ِت ُج القم ُر ضوءاً من ذاته.
د .القم ُر �أكب ُر َح ْجماً من النُّجوم.
ِ
السبت �إلى يوم ال�أربعاء.
ُ .2يب ّي ُن الجدولُ ال�آتي �أعلى درج ِة حرار ٍة ُسجلِّ ْت من يوم

اليوم

السبت

ال�أحد

ال�إ ثنين

الثلاثاء

ال�أربعاء

(س)
درجة الحرارة ْ

١٤

١٧

١٨

٢٣

٢٥

 .3بنا ًء على البيانات في الجدول �أعلاه� ،أ ُّي العبارات ال�آتية صحيحة؟
�أ .درج ُة الحرار ِة في ارتفاع ُمستم ٍّر من السبت �إلى ال�أربعاء.
ِ
السبت وال�أربعاء ال�أكث ُر حرارةً.
ب .يوما
رجات الحرار ِة في ارتفا ٍع ،ثُ ّم ُه ٍ
بوط.
جـَ .د ُ
دَ .د َرج ُة الحرار ِة يو َم السبت �أعلى من درج ِة الحرارة يو َم ال�إ ثنين.
بين ٍ
ِ
نبات وحيو ٍان؟
� .٤أ ُّي
العلاقات ال�آتية تُمثِّ ُل علاق َة افترا ٍ
س َ
ب .صائد الحشرات ،والذباب.
�أ .الحامول ،والفول.
د .القمل ،وال�إ نسان.
جـ .ال�أفعى ،والصقر.
� .٥أ ُّي السلوك ّي ِ
ات ال�آتية تُمثِّ ُل سلوكاً �إيجابياً نح َو البيئ ِة؟
ِ
النفايات.
بَ .تدوي ُر
�أَ .ق ْط ُع ال�أشجارِ.
جـ .البنا ُء في ال�أراضي الزراع ّية .د .ال�إ فر ُ
اط في استخدام ال ُمبيدات.
� .٦أ ُّي الحيو ِ
انات ال�آتية لا يكون �إلّا ُمسته ِلكاً �أ ّولاً؟
الثعلب.
د.
رنب.
ُ
�أ .الصق ُر .ب .العصفو ُر .جـ .ال�أ ُ
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تعيش في برك ٍة ،وما حولها.
ُ .7ي ُ
بعض الكائنات الحيّ ِة التي ُ
وضح الشّ ك ُل �أدناه َ
الشّ مس

مالك الحزين
نباتات مائية

صغار الضفادع

�أسماك

�أ ُّي ال�أشيا ِء ال�آتي ِة َق ْد تتغ ّذى عليها صغا ُر الضفادع؟
�أ� .أسماك صغيرة .ب�.أسماك كبيرة .جـ .النّباتات المائ ّية.
� .8أ ُّي العبار ِ
ات ال�آتية صحيح ٌة فيما يتعلّ ُق بسلسل ِة الغذاء ال�آتية؟

دُ .
مالك الحزين.

الضفادع.
.الضفاد ُع ت�أك ُل الثَّعابين.
ب .الجرا ُد ي�أك ُل ال ُعشْ َب و ّ
�أ ّ
الثعابين ت�أك ُل ال ُعشْ َب.
د.
الضفادع.
جـ.
الثعابين ت�أك ُل ّ
ُ
ُ
السؤال الثانيُ :يشي ُر ال ّرس ُم �أدناه �إلى ك ٍّل من ال�أرضِ ،والقمرِ ،والشّ مسِ.
ّ
من خلال الشَّ كل ال ُمجاوِر� ،أح ّد ُد:
ال�أرض ،هي ال ّرقم___________:
الشّ مس ،هي ال ّرقم__________:
القمر ،هو ال ّرقم____________:
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العلمي الدّالَ على ُك ّل عبار ٍة من العبار ِ
ات ال�آتية:
كتب ال َمفهو َم
ّ
السؤال الثّالث� :أ ُ
َّ

المفهوم

ال ِعبار ُة

حيوا ٌن يعتم ُد على غيره في غذائه ،ويس ِّب ُب له الضر َر.
ُمعدّلُ قياس عناصر الحال ِة الجويّ ِة خلال فترة زمنية قصيرة.

َتنوع الكائنات الح ّية والنظم البيئية على ال�أرض ،وتعدّدها.
القياس الذي نُح ِّد ُد به مدى سخون ِة الجس ِم� ،أو ُبرودته.
ُ

مجموع ُة �أحياء وجمادات ترتبط فيما بينها بعلاقات معينّة
ماوي يتكون من كتل ٍة غازي ٍة ُملتهب ٍة و ُيشع َضوءاً وحرار ًة باستمرار.
ُج ْر ٌم َس ٌّ

ِ
الحصول على الغذا ِء.
كائنات حيّ ٌة تعتمد على غيرها في
ٌ

السؤال الرابع:
ّ

• �أك ُتب �أسماء ال�أدوات ال�آتية و�أحدّد استخدامات كل منها:

اسم ال�أداة
الاستخدام
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اسم ال�أداة
الاستخدام

اسم ال�أداة
الاستخدام

السؤال الخامس:
ّ
ـاج فــي وجبــة الغــداء� .أك ـ ّو ُن سلســل ًة غذائ ّي ـ ًة بحيــث يكــون
• �أك َل خال ـ ٌد قطع ـ َة دجـ ٍ
خال ـ ٌد فيهــا ُمســته ِلكٌ ثـ ٍ
ـان.
______________________________________________________.
الصورتان ال�آتيتان �إلى طريقتين للتن ّق ِل عبر المدينة.
السؤال السادس :تُشي ُر ّ
ّ

ِ
فس ُر �إجابتي.
• ما طريق ُة التن ّقلِ ال�أفضل
للحفاظ على البيئة؟ �أ ِّ
________________________________________________________.
السؤال السابع :للتن ّو ِع الح ّيوي فوائد كبير ٌة في حياتنا� ،أذكر ثلاثاً منها.
ّ
._______________٣ ._______________٢ ._______________1
السؤال الثامن:
ّ
ٍ
ُ
بعلاقات ُمع ّين ٍة لاستمرار الحياة.
الكائنات الح ّي ُة فيما بينها
ترتبط
ُ

�أك ُتب مثالاً على ك ٍّل من العلاقات ال�آتية-:
مائي._________________________________:
بيئي ّ
�أ .علاق ُة َت َج ُّم ْع في نظام ّ
ب .علاق ُة افتراس بين حيوانين.____________________________________:
جـ .علاق ُة َت َطفُّل بين نبات وحيوان.________________________________:
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السؤال التاسع� :أعلِّ ُل ما ي�أتي:
ّ
ٍ
جماعات.
عيش ال ِفيل ُة في
َ .1ت ُ
_____________________________________________________.
َ .2ت َس ُر ُب ِ
البيئي.
النفط �إلى ميا ِه البحار ُيض ُّر بالنّظام ّ
_____________________________________________________.
 .3تُع ُّد صحرا ُء ِ
فلسطين نظاماً بيئ ّياً.
جنوب
النقب
َ
َ
_____________________________________________________.
ُ .4يعتب ُر ال ُعصفو ُر ُمفترِساً �أحياناً ،وفريس ًة �أحياناً �أخرى.
_____________________________________________________.
السؤال العاشر :ما �أث ُر ك ٍّل مما ي�أتي على التن ّوع الحيو ّي وعلى البيئة في فلسطين؟
ّ
�أ .تنظي ُم الصي ِد:
_____________________________________________________.
ب .ترشي ُد استخدا ِم ال�أسمد ِة الكيماويّة وال ُم ِ
بيدات الحشريّ ِة:
_____________________________________________________.
السؤال الحادي عشر� :أ ْملا ُ الفرا َغ بما ُيناسب ُه من المفاهيم ال�آتية:
ّ
( اليومِ ،م ْحور ال�أرض ،شهر ،الفصول ال�أربعة ،سنة )
رض �إلى __________ كامل ٍة لتكم َل دور ًة واحد ًة حولَ الشّ مسِ.
.1
ُ
تحتاج ال�أ ُ
س ____________.
نـتـج عــن َدور ِان ال�أر ِ
ض حـولَ الشّ م ِ
 .2ي َـ ُ
ض حـولَ مـحـورهـا ____________.
ــنـتـج عـن دور ِان ال�أر ِ
َ .3ي ُ
رض حـولَ ٍّ
خـط وهـمـي ُي َـسـ ّمـى ____________.
َ .4تــدو ُر ال�أ ُ
ض ُك ّل ____________.
ُ .5يك ِم ُل القم ُر دور ًة كاملة حولَ ال�أر ِ
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ورقة عمل:
أ�يهــا الفنــان الصغيــر أ�ل ـ ِّون الكواكــب والنجــوم وال�أجســام ب أ�لـ ٍ
ـوان
مناســبة ثــم أ�قصهــا و أ�لصقهــا لتشــكل لوحــة فنية للفضــاء الخارجي
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