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تمهيد
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي ب�أنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند �إلــى واقعيــة النشـ�أة،
ال�أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية
والاحتياجــات الاجتماعيــة ،والعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون ،مــن خــلال
عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا ،ويعــي تراكيبهــا و�أدواتهــا ،ويســهم فــي صياغــة
برنامــج �إصــلاح يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج �أداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علمـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن
خطــة متكاملــة عالجــت �أركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة
بــكل اقتــدار ،وال�إ عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط ب�إشــكالية التشــتت بيــن العولمــة
والبحــث عــن ال�أصالــة والانتمــاء ،والانتقــال �إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعدالــة،
وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــولا ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا ،وباســتحضار
وا ٍع لعديــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوخّ ــاة ،جــاء تطويــر
المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة ب�إطــار قوامــه الوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،والعلــم ،والثقافــة،
والتكنولوجيــا ،وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــولا التناغــم
بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات ،فقــد ت�آلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق
المطلــوب معرفي ـاً وتربوي ـاً وفكري ـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يعـ ّزز �أخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الم�أمــول فــي الت�أســيس
لتــوازن �إبداعــي خـ ّلاق بيــن المطلــوب معرفيـاً ،وفكريـاً ،ووطنيـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم الاســتناد
�إليهــا ،وفــي طليعتهــا وثيقــة الاســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة �إلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال� أ ّول؛
لتو ّجــه الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ومــع �إنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو �إزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة،
والتدقيــق ،وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا أ�قــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر،
ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج الفلسطينية
تشرين الثّاني 2016 /

مقدمة
ينــدرج اهتمــام وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية بتطويــر مناهــج التعليــم؛ وتحديثهــا فــي �إطــار الخطــة العامــة للــوزارة؛
الص ُعــد كافــة ،باســتلهام واضــح للتطــ ّور العلمــي والتكنولوجــي
وســعيها الحثيــث لمواكبــ ِة التطــورات العالميــة علــى ُّ
المتســارع ،وبمــا ينســجم وتطلعاتنــا للطالــب الــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا ،وباحثــا ،ومجربّــا ،ومستكشــفا ،ومت�أمــلا.
فــي هــذا ال�إ طــار؛ ي�أتــي كتــاب العلــوم والحيــاة للصــف الثّالــث ال�أساســي فــي �إطــار مشــروع تطويــر مناهــج العلــوم والحيــاة
الهــادف �إلــى �إحــداث تطويــر نوعـ ٍّـي فــي تعليــم العلــوم والحيــاة ،وتعلّــم كل مــا يرتبــط بهــا مــن محــاور واكتســاب مــا تتطلبــه
مــن مهــارات ،وبمــا يوفّــر الضمانــات الكفيلــة بـ�أن يكــون للطالــب الــدور الرئيــس المحــور ُّي فــي عمليــة التعلــم والتعليــم.
�أمــا عــن الكتــاب الــذي بيــن �أيدينــا ،فقــد توز ّعــت مادتــه علــى فصليــن دراســيين ،وهــو يشــتمل علــى �أربــع وحــدات ،حــوى
الجــزء ال� أ ّول منهمــا وحدتيــن؛ حملــت ال� أ ّولــى عنــوان “النّباتــات” ،فــي حيــن حملــت الوحــدة الثّانيــة عنــوان “ال�أرض
وثرواتهــا” ،وحــوى الجــزء الثّانــي منهمــا وحدتيــن؛ حملــت الوحــدة الثّالثــة عنــوان “التكيــف فــي الكائنــات الحيــة” ،فــي
حيــن حملــت الوحــدة ال ّرابعــة عنــوان “المــا ّدة والحــرارة” وحرصنــا علــى عــرض المحتــوى ب�أســلوب ســلسٍ ،وبتنظي ـ ٍم
تربـ ٍّوي فاعــل؛ يعكــس توجهــات المنهــج وفلســفت ُه ،ويتمثــل فــي دورة التعلــم.
اشــتمل المحتــوى علــى �أنشــط ٍة متنوع ـ ِة المســتوى َت َّت ِس ـ ُم ب�إمكانيــة تنفيــذ الطّلبــة لهــاِ ،
مراع َي ـ ًة فــي الوقــت نفس ـ ِه مبــد�أ
ـس طبيعــة الوحــدة �أو
الفــروق الفرديــة بينهــم ،مــع الاهتمــام بتضميــن المحتــوى صــورا ورســومات �إيضاح ّيــة مع ّبــرة تعكـ ُ
ال ـدّرس ،مــع ت�أكيــد الكتــاب فــي وحدات ـ ِه ودروس ـ ِه المختلف ـ ِة علــى مبــد�أ التقويــم التكوينـ ّـي ،والتقويــم الواقعـ ّـي.
وتســتلهم فلســف ُة الكتــاب �أهم ّيــة اكتســاب الطالــب منهجيــة علميــة فــي التفكيــر والعمــل ،وتنميــة مهاراتــه العقليــة
الصــور ،والتعبيــر ،والكتابــة والقــراءة العلم ّيــة ،والرســم ،وعمـ ُل النمــاذج والتجــارب ،والبحــث،
والعمليــة ،ومنهــا :قــراءة ّ
عــلاوة علــى اهتمامهــا بربــط المعرفــة بواقــع حيــاة الطالــب مــن جهــة ،وبالرياضيــات والفــن والموســيقى والدرامــا والرياضــة
والمهــارات الحياتيــة مــن جهــة �أخــرى ،لجعــل التكامــل حقيقــة واقعــة ،وهدفــا قابــلا للتحقــق.
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الوحدة الثّالثة
ِ
الح َّية
التَّ َك ُّيف في
الكائنات َ

•	�أ َت�أ َّمل الصّ َور ،و�أ َع ّب ُر عنها.
الح َّي ُة؟
ماكن التي َتتَواج ُد فيها هذه
ُ
الكائنات َ
• ماذا نُس ّمي ال�أ َ
العيش في هذه ال�أماكن؟
الح َّي ُة
تستطيع
• كيف
ُ
َ
الكائنات َ
ُ
2

يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة 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.

3

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____________

س فيه
َم َكا ٌن ند ُر ُ

و ُيس َّمى____________

الصورةَ ،و�أناقشها مع ُزملائي.
	• �أ َت�أ َم ُل ّ
الح َّية ،وتتفـــاع ُل معه بــ ________.
تعيش فيه
ُ
الكائنات َ
	• ن َُس ّمي المكا َن الذي ُ
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “مفهوم البيئة” في القرص المرفق.
4

نات البيئ ِة
نشاط ( :)2مك ّو ُ
ِ
الحقول المجاورة ،بمرافقة معلّمي.
	• �أ َت َج َّو ُل 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 َغ ُير 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 ّ
ِ
البيئات ال ّسابق ِة لا تتواج ُد في فلسطين؟ لماذا؟
� .٢أ ّي

_______________________________________________________.
� .٣أك ِم ُل خارط َة المفاهيم ال�آتية:
�أقسام البيئة
تقسم �إلى
و
تقسم �إلى
و

المراعي
والحقول

و

و
7

نشاط ( :)4أ� ُ
عزف و�أغنّي
هيا ننشدُ ،ونُغنّي معا:
ــــــيــــت ال�أحـــيـــا ِء
بـيـ َئــ ُتـــنــا َب
ُ
َص َّورهـــــا الـــبـــاري�...أ ْب َد َعها
�أ ْقــــســــا ٌم�..أ ْشكـــا ٌل شَ ـــتّـــــى
غـــــابـــات بــــيــئــــ ُة قُـــــــ ْط ِبــ ّية
الصحراء
َج َم ٌل َي ْجري في َ
الــحـــقــــ ِل
�أغ َنــا ٌم َتـــر َعـــــى في َ
َف ْقـــــ َم ٌة َجــمـــيــــلــ ٌة شاهدناها
بِطـــريـــ ٌق َيـــــــ ْزهـــــو في لُ ْط ٍف
ِ
..عـــــاصــــفَــــ ٌة َث ْل ِج ّية
َبـــــــ ْر ٌد
ِ
الغـــــابــــــات كَثيـــ َف ٌة
�أ ْشجــــــا ُر
�أ َسدٌ..نَ ِمــــ ٌرَ ..ف ْهـــــــدٌِ ..ذئْ ٌب
ـــــــفــــــراء َجــــــــــرداء
رض َص
ُ
�أ ٌ
ـــــــر
لا َم َطــــ ٌر ..لا َز ْر ٌع �أخْ َ
ـــــض ُ
َك ِّمــــ َّيــــ ُة َمــــــ َطـــــ ٍر َم ْقــــبـــــولَة
ــــر ..را ٍع َيجــــول
ُع ْش ٌب �أخْ َض ُ

�أقسا ُم البيئ ِة

ــــس ٌم ماء
ـــــس ،و ِق ْ
ِق ْســــ ٌم يـــــابِ ٌ
ــــج ٍ
مــــال و َبـــهـــــاء
َتـــــ ْزهــــو بِ َ
ٍ
بيئــــــــات ُمــخْ َت ِلــــف َــــة
ِعـــــ َّد ُة
ـــــحراء
َح ْق ٌلَ ..م ْرعـــــى� ،أو َص ْ
ــــب ُح فــــــي الماء
�أو
ٌ
حــــــوت َي ْس َ
َصق ٌر َحلَّق في ال�أجوا ِء
ُـــــب فـــــي الثَّـــــ ْل ِج َع َر ْفنــاها
َت ْثق ُ
ــــخ ٍ
ــــف
ــــــي ُمـــ َت َ
ُد ٌب قُـــــ ْطـــ ِب ٌّ
بــــيـــئـــة جليديّة قُــ ْط ِب ّي ُة
ـــــوانــــــات فــــــــــيها ُمخيفَة
َح َي
ٌ
َمـــــــــ َط ٌر �أ ْغنــــــاهـــــــا بالــــــــماء
نــــــا ِد َر ٌة فــــــيـــــها ال�أحــــيــــــــــاء
ِ
ــــــــحراء
الــــص ْ
قاحـــــ َلــ ٌة تِ ْلــــــكَ َ
َو َحــــــرار ٌة ِجــــــداً َمــــــ ْعــــقـــــولَة
وحــــقــــــول
تِـــــــــ ْلــــكَ َمـــــرا ٍع ُ
كلمات :نوال �إبراهيم

هيا نستمع معاً �إلى نشيد “�أقسام البيئة” في القرص المرفق
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جيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ ُ

كتب �أسماء �أقسا ِم البيئ ِة التي ُذكرت في النّشيد:
� - ١أ ُ
أ� ._______________________.ب.________________________ .
ِع َّد ُة ٍ
بيئات ُمخْ َت ِلفَة”.
َ - ٢و َر َد في النّشيد�“ :أ ْقسا ٌم �أ ْشكا ٌل شَ تّى
�أتعاونُ ،ومجموعتي في كتابة �أسماء �أشكال البيئات اليابسة التي وردت في النّشيد.
�أ ._______________________.ب.________________________ .
جـ ._______________________.د.________________________ .
ُ - ٣مستعيناً بالنّشيد السابق� ،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

_____________.
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نشاط ( :)5المحافظ ُة على البيئة
جيب:
• �أت�أ ّم ُل ّ
الصو َر ال�آتي َة ،ثم �أ ُ

كتب السلوك ّيات التي يقو ُم بها الطّلب ُة للمحافظ ِة على البيئ ِة:
� .١أ ُ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.
قترح وزميلي سلوك ّيات �أخرى للحفاظ على البيئة:
� .٢أ ُ
__________________________________________________________
_________________________________________________________.
سلطة البيئة الفلسطين ّية
�أ ِ
رئاسي كسلطة مستقلّة ُتع َنى
نشئت “سلطة البيئة الفلسطين ّية” عام ١٩٩٦م بمرسوم
ّ
بشؤون البيئة من كافّة جوانبها لحمايتها وصيانتها ،وهي مسؤولة عن حماية البيئة
الفلسطين ّية ومنع مواردها من الاستنزاف والتّل ّوث من خلال تطبيق القوانين ووضع
الفلسطيني.
البيئي لدى المجتمع
ّ
الخطط اللازمة لذلك وتعزيز الوعي ّ
10

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 ُي ِ
حاف ُ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 ِ
حضر:
� .1أ ُ
ساع َة وقف

ماء ُم َثلّج

ما ّدة دهن ّية عازلة منادي َل ورق ّي ًة
� .٢أستعمل منديلا ً ورق ّياً ل� أ َغطي أ�حد أ�صابعي 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� :أض ُع �إصبعي الْ ُم َغطّى بالما ّدة الدهن ّية 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 الدهن ّية العازلة ،و�أس ّج ُل النتائج.
__________________________________________________________.
السابقة.
� .٥أتباد ُل 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 �أنَّ.__________________________________________ :
� .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 (َ :)3تـ َّبا ُع ( د َّوا ُر ) َّ
الش ْمس
الصو َر ال�آتي َة ،و�أجيب:
	• �أت�أ ّم ُل وزميلي ّ

١

٣

٢

الصور أ�علاه؟_______________________________.
.١ما اسم النّبات في ّ
.٢لماذا ُس ّمي بهذا الاسم؟ ___________________________________.
ِ
ّجاهات ال�أربع ِة في ال�إ جابة عن ال�أسئل ِة ال�آتي ِة:
� .٣أ ْس َتعي ُن ب ُم َخطّ ِط الات
الشَّ مال
الشّ رق

الغرب

الجنوب
� .٤أ ّي صور النّبات �أعلاه تمثّل الوقت صباحاً؟ لماذا؟
______________________________________________________.
الصور ِة التي تد ُّل علـــــى ك ٍّل من ال�أوقات ال�آتية:
كتب رق َم ّ
� .٥أ ُ
وقت الظّهيرة _________________:بعد العصر.__________________:
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “ َد َّوا ُر الشَّ مسِ” في القرص المرفق.
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نشاط (� :)4أب َْح ُث عن َّ
الشمس
ٍ
بصندوق به فتحة جانب ّية.
	• �أتوقّ ُع ماذا يحدث للنّبات �إذا ُغطّ َي
	• ه ّيا نج ّر ُب معاً:
ُحضر ما ي�أتي:
 .1ن ُ

_
نبتة

صندوق كرتون به فتحة جانب ّية

بالص ِ
ندوق.
 .2نُغطّي النّ َ
بات ّ
ُ
ُ
يحدث للنبتة بعد فتر ٍة من الوقت.
نلاحظ ما
.3
 .4نُف ّس ُر ملاحظاتنا:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
بال ُّرجوع �إلى مكتبة المدرسة �أو الشَّ ب َكة العنكبوت ّية �أبحث :ماذا يحد ُُث
لنم ِّو ِ
س في الظ ِّل؟
نبات َتـ َّبـا ُع الشَّ م ِ
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نشاط (َ :)5ع َر ٌق َيت ََص ّبب

• �أقر�أ النص ال�آتي ،و�أجيب:
المخب ِز ال ُمجاور،
خرج جمال وهيا لشراء ُخب ٍز ِم َن
َ
ٍ
من الما ِء َتظهر على وج ِه الخ ّباز.
فلاحظا
قطرات َ
 .١ماذا نطل ُق على القطرات الموجودة على وجه الخ ّباز؟
__________________________________.
 .٢ما مصد ُر هذه القطرات؟
__________________________________.
 .٣ما فائد ُة هذه القطرات لجس ِم ال�إ نسان؟
____________________________________
___________________________________.
 .٤هل لاحظت وجود مثل هذه القطرات على وجهك؟ متى؟
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
ال َّتع ُّ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 بلُغتي 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 أ�علاه؟_________________________________.
 .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
الصحراو َّية”
“ال َّن َباتات َّ
في القرص المرفق.
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نشاط ( :)2أ�ستقصي
الص ّبار.
ُحضر بمساعدة معلّمنا نبات َّ
.1ن ُ
ُ
.2نلاحظ ال�أشواك (ال�أوراق) ،ما �أهم ّيتها؟ ______________________________.
(الساق) .هل تبلّ َل ال ّساقُ؟ _____________________.
الماء على اللوح َّ
ُ
.3نسكب َ
ونصف ما نلاحظه؟
الساق بمساعدة معلّمنا،
ُ
.4نقط ُع جزءاً من َّ
ُ
نلاحظ؟
للساق .ماذا
.5نحاو ُل بمساعدة معلّمنا �إزالة الطّبق ِة ّ
السطح ّي ِة (الشّ مع ّي ِة) َّ
__________________________________________________________.

تخزين الماء
نشاط (:)3
ُ

�.1أبلّ ُل منديلين ورقي ّين بالماء.
بلاستيكي.
س
ف �أ َح َد المنديلين بكي ٍ
�.2ألُ ُّ
ٍّ
�.3أض ُع المنديلين في الشّ مس.
�.4أ ُ
َ
حدث للمنديلين بع َد فتر ٍة زمن ّي ٍة،
لاحظ ماذا
و�أس ّج ُل ملاحظاتي.
______________________________
ستنتج �أهم ّية كيس البلاستيك.
�.5أ ُ
__________________________________________________________
الص ّبار وعيشه في
�.6أف ّسر� :أهم ّية وجو ِد الطّبق ِة ال ّسطح ّي ِة (الشّ مع ّي ِة) لنبات َّ
الصحراويّة _____________________________________________
البيئة َّ
للصبار فوائد كثيرة لل�إ نسان »� ،أناقش هذه العبارة مع زملائي.
ّ « .7
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نشاط ( :)4الصَّ ّبار
حصة العلوم
الصحراء ،فس�أ َل المعلّ ُم في ّ
شاه َد خال ٌد برنامجاً تلفازيّاً عن النّباتات في ّ
الصحراء؟
والحياة:كيف يمكن لهذه 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

ال َت َك ُّيف

السبب
ّ

الورقة
الساق
ّ
الجذور

الص ّبار” في القرص المرفق.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “ن ََب ُ
ات َّ
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هل تعلم� :أ ّن ال�إ نسان
الص ّبار
تمكّ َن من زراعة َّ
دون �أشواك.
الص ّبا ِر دون �أ ٍ
فلسطين
شواك في
زراع ُة َ
َ

فلسطين
الح ْر ِج ّي ُة في
نشاط ( :)5ال�أشجا ُر ُ
َ

نخرج في جول ٍة �إلى حديقة المدرسة� ،أو �إلى �أحد مناطق ال�أحراج المجاورة،
• ه ّيا
ُ
ُ
الح ْر ِج ّي َة ،ونس ّج ُل ملاحظاتنا.
ونلاحظ ال�أشجا َر ُ

 .١في �أ ّي المناطق َتك ُث ُر هذه ال�أشجار؟_______________________________.
شجاراً َحرج َّية تتواجد في فلسطين.
� .٢أ َس ِّمى �أ َ
_________________________________________________________.
نقطف بعضاً من �أوراق شجرة حرج ّي ٍة ونتف ّحصها.
.٣
ُ
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 .٤نرسم �أورا ًقا جمعناها في الشكل ال�آتي:

الح ْر ِج ّية ال�آتية:
نظر �إلى صور ال�أشجار ُ
• �أ ُ

�أ ْشجا ُر ُص َنو َبر

�أ ْشجا ُر َس ْر ٍو
 .٥كيف َت َك َّيفت هذه ال�أشجار للعيش في بيئاتها؟
_________________________________________________________.
� .٦أجمع عينّ ٍ
ات ل�أوراق �أشجا ٍر ُح ْر ِج ّي ِة من بيئتي ،و�ألصقها في مل ّفي و�أكتب �أسماءها.
أ�ناقش:
هل تؤيد �إصدار قانون معاقبة من يعتدي على ال�أشجار الحرجية ،لماذا؟
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نشاط ( :)6النّباتات المائ ّية

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

ال�ألود َيا

ور ُد النيل

البوص

ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “ال َّن َبا َتات المائ َّية” في القرص المرفق.

* ملاحظة� :أسماء النّباتات المائ ّية للاطلاع فقط.
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• �أتناقش وزميلي في ال َت َك ُّيفات ال�آتية للنّباتات المائ ّية ،ث ّم �أكم ُل الجدو َل:
ال َّت َك ُّيفات

ال�أورا ُق صغيرة الحجم
ال ّسا ُق م ِرنَ ٌة
الجذو ُر ضعيف ٌة
ٍ
نباتات مائ ّي ٍة �أخرى ،و�ألصقها.
بحث عن صور
• �أ ُ
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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 ُ

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

الس َم َكة؟ وما �أهم ّيته؟ 							
 .٦ماذا ُيغطّي جس َم َّ
____________________________________________________.
غطاء الخياشيم ب إ�صبعي و�أ ُ
لاحظ الخياشي َم ،ما �أهم ّيتها؟ 				
� .٧أرفع َ
____________________________________________________.
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ستنتج �أ ّن ال َّت َك ُّيفات عن َد ال� أ ِ
سماك:
�أ ُ
�أ.____________________________________________.
ب.___________________________________________.
جـ.___________________________________________.
د.____________________________________________.
السمكة و�أع ّي ُن التّك ّيفات ال ّسابق ِة على ال ّرسم.
� .٨أرسم َّ

ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “ال َّت َ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 �أ ِ
� .٢أ ُ
طراف الخروف� ،أسم ّيها و�أرسمها.

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

نشاط ( :)3نُمثّ ُل مع ًا

تسبح في بحير ٍة صغير ٍة َت ْكثُ ُر حولها الْ ُحقول
• بينما كانت سمك ٌة جميل ًة
ُ
ٍ
عشاب ،ويطحنها ب�أسنانه
والْ َمراعي� ،إذا
جانب الْ ُبحير ِة؛ ي�أك ُل ال� أ َ
بخروف يتمشّ ى َ
الْ ُمسطّح ِة ،وفج�أ ًة سمع صوتاً يتر ّدد صدا ُه من �أعماق الْ ُبحيرة ،فقال :ماذا هناك؟
ِ
• �أ
الس َم َك ُة ر�أ َسها من الما ِء ،ودار بينهما الحوا ُر ال�آتي:
خرجت َّ
الس َم َك ُة ،انظ ْر �إلى شكلي الانسيابي ،ما �أجملني
�أنا َّ
الماء بزعانفي الجميلة ،وذيلي المم ّيز!
و�أنا �أختر ُق َ
الخروف ،انظري �إلى �أطرافي كيف
�أنا
ُ
ِ
الحقول والمراعي.
تساعدني على التّن ّق ِل بين
25

لي قشو ٌر،لامع ٌة ،مرت ّب ٌة ،صلب ٌة ،وخياشي ُم ورديّ ٌة
الماء لت�أخ َذ منه ال�أكسجين.
تعان ُق َ
الهواء الجو َّي.
س
لي
ٌ
َ
صوف ُم َج َّع ٌد و�أتن ّف ُّ
نت مه ّذ ٌب ج ّداً،
�أ َ
لماذا لا ت�أتي وتعيش معي؟
ٍ
وكيف لي ذلك؟ ف�أنا لا أ�متلكُ
صفات تجعلني
َ
ش في البيئة المائ ّية!
قادراً على العي ِ
ف الكائ َنات
َه َّيا يا صديقي نَت�أم ُل َتك ُّي َ
ف على ِصفاتِها التي
الح َّية ال�أخرى َونَ َتع ّر ُ
َ
تُسا ِعدُها على العيش في بيئاتِها.
السابق؟ و�أين يعيش ك ٍّل منهما؟
• ما الشّ خص ّيتان ال َّرئيستان في الحوار ّ
.١

يعيش في بيئة

.٢

تعيش في بيئة
• �أقو ُم وزملائي بتمثيل الحوار ال ّسابق.
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ف عندَ ال ّطيورِ
نشاط ( :)4التَّ َك ُّي ُ

َاب الثَّعابين
ُعق ُ

َح َما َم ٌة

ُب ُلب ٌل

َب َّط ٌة

الفلسطيني
س
ُعصفُو ُر الشَّ م ِ
ّ

الخشَ ْب
َنقَّا ُر َ

الصور �أعلاه ،و�أتعاون مع زملائي في وصفه:
� .١أختار ومجموعتي أ�حد ال ّطيور الموجودة في ّ
اسم ال َّطائر:
الصفَة
ّ

الوصف

شك ُل الجس ِم
غطاء الجس ِم
ُ
شك ُل ال ِم ْنقا ِر
� .٢أعرض نتائج مجموعتي ونناقشها.
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 .٣بِ َم تتشاب ُه الطّيو ُر؟ وبِ َم تختلف؟
______________________________________________________
_____________________________________________________.
هل جمي ُع الطّيو ِر تُحلّ ُق عالياً في السماء؟ لماذا؟ �أعطي �أمثلة.
ائص الطّيور التي تساعدها على
� .٤أ َح ّد ُد بالتّعاون مع زملائي َ
خص ُ
الطّيران من القائمة ال�أولى ،و�أكتبها في القائمة الثّانية.

انسيابي.
.1لها شك ٌل
ٌّ
رجل.
.2لها �أ ُ
يش.
ُ .3يغطّي �أجسامها ال ّر ُ
.4لها �أجنح ٌة وذيل.
مناقير.
.5لها ُ

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “ال َت َك ُّيف عند الطّيور” في القرص المرفق.

ِيش
بال ُّرجوع �إلى مكتبة المدرسة �أو الشَّ ب َكة العنكبوت ّية �أ َف ِّس ُر َع َد َم َب َل َل ر َ
تعيش في البيئة المائ َّية.
ال ُّطيور التي ُ
28

نشاط ( :)5لعب ُة “ أ� ُ
بحث عن غذائي”
• �أحضر وزملائي صوراً
لمناقير طيور ،وصوراً �أخرى لغذائها ،ونُو ِّزعها بيننا.
َ
• يحم ُل ك ُّل ٍ
طالب صورةً ،ويبحث عن صديقه الذي يحمل البطاقة المناسبة لها،
ويقف جانبه.
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نشاط (� :)6أرج ُل ال ّطيورِ مختلف ٌة
• �أل ّون �أرجل الطّيور ال�آتية و�أ ْكم ُل الجدول الّذي يليه:

ال َّنعا َمة

ال َّنسر

ال َّنورس

• بعد تلويننا للشّ كل ال ّسابق؛ ه َّيا نُكم ُل الجدو َل ال�آتي:
صفات ال�أرجل
اسم الطائر
ال َّنعا َمة

لها �إصبعان فقط

ال َّنسر

مخالب معقوف ٌة في نهاية �أصابعها
لها
ُ

ال َّنورس

بين �أصابعها
يوج ُد
غشاء رقي ٌق َ
ٌ

الدَّجاجة

الغرض منها

ظافر في نهاية �أصابعها
الدَّجاجة لها �أ ُ
خاصا بي.
�أجمع صوراً لطيور مختلفة ،و�أصنع منها �ألبوماً ّ
30

الصحرا ِء
نشاط ( :)7سفين ُة ّ
ليف
حيوا ٌن �أ ٌ
ِ
بالحملِ ،وال�أعبا ِء
الصحرا ِء
يسير في ّ
ُ
يخــتــز ُن الطّعـــــا َم يــســـاعـــد ال�أنـــا َم
ويحــمــ ُل ال�أثقـا َل ويــُـحـــ ّقـــ ُق ال�آما َل

مرحباً يا �أصدقائي� ،إليكم
هذا الّلغز ،فمن منكم
سيجيب عنه؟

ِ
الحيوان _________________________________________.
� .1أكتب اس َم
الصورة:
صف الحيوا َن في ّ
� .2أ ُ
 ماذا ُيغطّي جسمه؟ _______________.ما �أهم ّيته للجمل؟ ومافائدته لل�إ نسان؟_________________________________________________________.
_________________________________________________________.
 .٣ما الّذي يساعده في ال ّسير على الرمال؟____________________________.
� -٤أين يختز ُن الطّعا َم؟__________________________________________.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “ال َت َك ُّيف عند الجمل” في القرص المرفق.
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ف عند الجمل
نشاط ( :)٨ال َت َك ُّي ُ

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

شفة مشقوقة

� .٢أ ْكم ُل الجدو َل ال�آتي:
الصفات
ّ

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

ال َو َبر

يساعده في المشي على ال ّرمال.
الصحراء؟
 .٣بر�أيكم ،لماذا ُيس ّمى الجم ُل سفينة ّ
________________________________________________________.
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القطبي
ُّب
ُّّ
نشاط ( :)٩الد ُّ

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

يعيش؟_________________.
� .١أ ُ
كتب اس َم الحيوان؟______________� .أ َين ُ
 .٢ماذا ُيغطّي جســـــمه؟ ______________.ما فائد ُة هذا الغطاء؟___________.
 .٣ما لو ُن ِغطا ِء الجسم؟ ________________________________________.
 .٤ما فائد ُة تشابه لونه مع لون الثّلج؟ _______________________________.
 .٥ما الذي ُيساعده على تح ّمل َالب ْرد؟ ______________________________.
� .٦ألَخِّ ص ال َت َك ُّي ِ
القطبي على العيش في البيئة القطب ّية:
فات التي تساع ُد الد ُُّّب
ُّّ
�أ.____________________________________________.
ب.____________________________________________.
جـ.____________________________________________.
القطبي” في القرص المرفق.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “ال َت َك ُّيف عند الد ُِّّب
ّ
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الـــ َفــنَّـــــانُ

الــصَّ ــغــيــر

الصغير ،هيا نحضر :ما ّدة لاصقة ،قطناً ،ريشاً ،ورق لم ّيع مل ّو ٍن ،خ ّرام ًة.
 .١عزيزي الفنّان ّ
ـــع دائريّ ٍة صغير ٍة من الورق الل ّميع.
 .٢نستخدم الخ ّرام َة للحصول على ِق َط ٍ
الص َور ال�آتية ما ُي ِ
طاء جسمها من الموا ّد �أعلاه.
� .٣ألْ ِصق على ك ّل صور ٍة من ّ
ناسب ِغ َ
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نس ِ
ان
ف عندَ إ
الدّرس الخامس :التَّ َك ُّي ُ
ال� َ
ف
نشاط ( :)1أ�نا أ� َت َك ّي ُ

الح َّية قدر ًة على ال َت َك ُّيف في البيئات جميعها.
• �أت�أ ّم ُل ّ
السابق َة ،و�أح ّد ُد �أكثر الكائنات َ
الصو َر ّ
• �أتعاون مع زملائي في تفسير �إجابتي.
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ال� ِ
نسان
ف عندَ إ
نشاط ( :)2التَّ َك ُّي ُ

ف ال�إ نسا ُن من خلالها.
الصور ال�آتية ،و�أ ّ
• �أختا ُر ومجموعتي صور ًة من ّ
وض ُ
ــــح ّ
كيف تك ّي َ
توصلنا �إلي ِه ،و�أناقشـــه مع زملائي.
ِض ما ّ
• �أعر ُ

بح ُث عن تك ّيفات
بال ُّرجوع �إلى مكتبة المدرسة �أو الشَّ ب َكة العنكبوت ّية �أ َ
�أخرى عند ال�إ نسان.
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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
�أ َني ُ

رقبة ال َّزرافة

�أ
الخروف
ضراس َ
ُ

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.
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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 ّ

حراشف

ريش

رطب
جل ٌد ٌ

شَ ْع ٌر

الصو ِر �أعلاه.
تناقش وزملائي حول �أغطية �أجسا ِم الحيوانات في ّ
• �أ ُ
الصور �أعلاه.
نكتب �أهم ّية �أغطي ِة �أجسام الحيوانات في ّ
ُ .١
_________________________________________________________.
� .٢أكم ُل الجدو َل ال�آتي:

اسم
الحيوان
غطاء
ُ
الجسم
�أهم ّية
الغطاء
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	• �أ ُ
الصو َر ال�آتية ،و�أجيب:
لاحظ ّ

هجر ُة الطّيو ِر
�.١أتعاو ُن وزملائي في تفسير سبب هجرة الطّيور.
_________________________________________________.
مواطن �أخرى.
كتب �أمثل ًة �أخرى على حيوانات تهاجر من موطنها �إلى
َ
�.٢أ ُ
_________________________________________________.
اختباء ال ّز ِ
واحف في جحورها في فصل الشّ تاء.
فسر
�.٣أ ُ
َ
_________________________________________________.
ٍ
حيوانات تلج�أ �إلى البيات الشّ تو ّي.
كتب �أمثل ًة �أخرى على
�.٤أ ُ
_________________________________________________.
كتب بلغتي تعريفاً للبيات الشّ تو ّي.
�.٥أ ُ
_________________________________________________.
ِ
البيات الشّ تو ّي ومن هجر ِة الطّيور؟
الغرض من
.٦ما
ُ
_________________________________________________.
البيات الشّ تو ُّي
ُ

بح ُث عن التّغ ُّي ِ
رات
بال ُّرجوع �إلى مكتبة المدرسة �أو الشَّ ب َكة العنكبوت ّية �أ َ
الّتي تطر�أ على الطّيور قبل هجرتها.
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “هجرة الطّيور” في القرص المرفق.
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• 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 ال َّت َ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 َّو ُل
�إلى ك َُر ٍة شوك َّية
الغرض من تك ّيف ال ُق ْن ُف ِذ بالخداع؟
• ما
ُ
_________________________________________________________.
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نشاط (� :)٣أ ْف َت ِرض و�أ َج ِّرب
• كيف ُيساع ُد التّخ ّفي الحيوا َن على البقاء �آمناً؟
ض:
• �أفتَـ ِر ُ
التّخ ّفي يساعد الحيوان على البقاء �آمناً.
• �أ ِ
حض ُر:
ورقة خضراء
ورقة صفراء

ورقة خضراء

ساعة وقف

مقص

• �أ َج ِّر ُب:
� .١أتعاو ُن وزملائي في رسم عشر فراشات صغيرة على الورقة
الصفراء ،وعشر فراشات �أخـــرى على الـــورقة الخضـــراء ،ث ّم
ّ
بقصها.
نقو ُم ّ
نطلب من �أحـد
 .٢نَ ْنثُ ُر الفراشات على ورق ٍة
خضراء ،ثم ُ
َ
�أفراد المجموعة اختيار �أ ْكبر عدد من الفراشات في فتـــــرة
زمن ّية مقدارها عشر ٍ
ثوان.
أ� َف ِّسر البيانات:
الخضراء؟ ___________________.
فراء �أم
�أ ّي الفراشات تم اختيارها �أكثرّ :
ُ
الص ُ
ولماذا؟____________________________________________________.
• أ�ستنتج:
كيف يساعد التّخ ّفي على حماية الحيوانات؟
_________________________________________________.
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نشاط ( :)٤الحربا ُء المل ّون ُة
الحرباء في �أكثر
خرجت ميس برفقة �أفراد عائلتها �إلى الحقول الخضراء ،فشاهدت
َ
مكان ،وب�أ ٍ
من ٍ
الصور ال�آتية:
لوان 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�ختبر نفسي:

• �أتعاو ُن وزميلي في �إكمال خارطة المفاهيم ال�آتية:
غراض ال َت َك ُّيف
�أ ُ
تقسم �إلى
و

الحماية
ِمن
ال�أعداء

و

بوساطة

بوساطة
و الهجرة و
مثل

مثل

التّمويه و
مثل
العظايا

مثل

و
مثل

مثل

القُنفُذ
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أ�سئل ُة الوحدة

السؤال ال�أ ّول:
ّ
الصحيحة فيما ي�أتي:
�أض ُع دائر ًة حول رمز ال�إ جابة ّ
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�أورا ُق كبيرةٌ ،ورقيقة.
د .جذورها طويل ٌة ممت ّدةٌ.
جـ .لها �أشوا ٌك.
.4ما نو ُع الغذا ِء المناسب لشكل منقار الطّائر المجاور من بين ال�أغذية ال�آتية؟
ب .رحي ُق ال�أزهار.
�أ .اللحو ُم.
د .ال�أسماك.
الحبوب.
جـ.
ُ
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السؤال الثّاني:
ّ
الصحراويّة ،وبيئة المراعي والحقول من حيث:
�أقارن بين البيئة ّ
الصحراويّ ُة
الخاص َّي ُة
البيئة ّ
ّ
المراعي والحقو ُل
الحرارة
ال�أمطار
النّباتات
الحيوانات
السؤال الثّالث:
ّ
ما ال َت َك ُّيف الموجود لدى النّ ِ
الصورة ال�آتية:
بات في ّ
________________________________________________________.
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السؤال ال ّرابع:
ّ
�أ ُ
الصو َر ال�آتية ثم �أكم ُل الجدو َل الذي يليها:
لاحظ ّ

دول:
• �أكم ُل َ
الج َ
اسم الحيوان

غطاء الجس ِم
ُ

رض من ال َت َك ُّي ِف
ال َغ ُ

النّيص
الحلزون
السؤال الخامس:
ّ
الصورة ال�آتية:
�.١أل ّو ُن
الصورة المجاورة بالّلون المناسب �إذا انتقلت �إلى النّباتات في ّ
الحرباء في ّ
َ

سبب اختياري لهذا اللون لتلوين الحرباء.
� .٢أف ّس ُر َ
_______________________________________________________________
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السادس:
السؤال ّ
ّ
الصور ُة ال�آتي ُة:
كتب مك ّونات البيئ ِة الّتي تمثّلها ّ
�أ ُ
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.

السابع:
السؤال ّ
ّ
ِ
الجدول ال�آتي:
العلمي ،وتعريفه المناسب في
�أ ِص ُل بين المفهوم
ّ
المفهوم العلمي
البيئ ُة
ف
ال َت َك ُّي ُ
البيات الشّ تو ّي
ُ
ال َت َل ّو ُن

التعريف
الحيوان حسب ِ
ِ
لون المكان الموجود فيه
تغ ّير لو ُن
تظاهر الحيوان بالموت �أمام الخطر الذي ِ
يواج ُه ُه.
ُ
الحي يؤثّر فيه ،ويت�أثّر به.
المكا ُن الذي يعيش فيه الكائن ّ
ِ
الحيوان طوال فصل الشّ تاء في جحره.
نو ُم
ٍ
الحي تساعده على
وجو ُد
صفات ّ
خاص ٍة في الكائن ّ
يعيش فيها.
البقاء ح ّياً في البيئة التي ُ
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السؤال الثّامن:
ّ
ِ
بالمعلومات المناسب ِة �أسفلها.
الصو َر ال�آتي َة ،ث ّم �أمل� أ الجدو َل
�أت�أ ّم ُل ّ

اسم البيئة.__________:

اسم البيئة.__________:

اسم البيئة.__________:

خصائصها:
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.

خصائصها:
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.

خصائصها:
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.

�أسماء حيواناتها:
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.

�أسماء حيواناتها:
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.

�أسماء حيواناتها:
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.
__________________.
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السؤال التّاسع:
ّ
َ
لتحافظ على حياتها.
الح َّية ب َت َك ُّيفات مختلفة
تقو ُم الكائنات َ
حي �أما َم ك ّل َت َك ُّيف من ال َت َك ُّيفات في الجدول ال�آتي:
�أ ُ
كتب اسم كائن ٍّ
الحي الذي يقوم به
ال َت َك ُّيف
اس ُم الكائنِ
ِّ
البيات الشّ تو ّي
ُ
التل ّو ُن
الهجر ُة
ِ
الخداع
السؤال العاشر:
ّ
�أعلّل:
كثيف.
بيض
ٌ
ُ .1يغطّي جس َم الد ِّّب فر ٌو �أ ٌ
__________________________________________________________.
ِ
� .2أ
الخروف مسطّح ٌة عريض ٌة.
ضراس
ُ
__________________________________________________________.
الس َم َك ُة �إذا �أخر َِجت من الماء.
.3
ُ
تموت َّ
__________________________________________________________.
ش شبي ٌه ب�أ ِ
وراق النّباتات.
ض �أنوا ِع الفرا ِ
 .4شك ُل بع ِ
__________________________________________________________.
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السؤال الحادي عشر:
ّ
الص ِ
فات التي ُتم ّي ُز ك َّل كائنٍ فيما ي�أتي داخ َل الدّائرة:
�أض ُع �أرقا َم ّ
الحي
الكائ ُن ُّ

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.

السؤال الثاني عشر:
ّ
�أع ِّبر بلغتي عن المفاهيم والمهارات التي اكتسبتها في هذه الوحدة ،بما لا يزيد عن
ثلاثة �أسطر.
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٤

الوحدة ال ّرابعة
الما ّد ُة والحرار ُة

أ
صف ما تُع ِّب ُر عنه.
•
	�ت أ� ّم ُل الصّ ور َة أ�علاه ،و أ� ُ
وفيم تتشاب ُه؟
فيم
•
ُ
تختلف الموا ُّد في الصّ ورة أ�علاه؟ َ
َ
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يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أ�نشطتها أ�ن تكون قادراً على
تصنيف المواد وفق خاصية مميزة لها من الخواص الطبيعية ،و�أثر الحرارة
عليها من خلال تحقيق ال�آتي:
ص الطّبيع ّي ِة للمواد عمل ّياً.
بعض الخصائ ِ
•استنتاج َ
والح ْج َم ،والوزن ،والما ّدة عمل ّياً.
•استنتاج مفهو َم ك ٍّل من :ال ُكتلةَ ،
•استخدام �أ ِ
س الكتل ِة ،والحجم ،والوزن.
دوات قيا ِ
•تصنيف الموا ّد وفق خاص ّية مم ِّيزة.
ض مصاد ِر الحرارة من خلال صور.
•التعرف �إلى بع ِ
•استنتاج �أ َثر الحرار ِة على الما ّدة عمل ّياً .
•تطبيق قواع َد ال ّسلام ِة العا ّم ِة عند استخدام مصادر الحرارة.
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الخصائص ال ّطبيع ّي ُة للمواد
ّرس ال�أ ّول:
ُ
الد ُ
نشاط ( :)١موا ٌّد من حولنا
• �أ ِ
حض ُر وزملائي في المجموعة الموا ّد ال�آتية( :ملح ،سكّر ،حليب ،عصير ،قطعة
صوف ،قطعة حرير ،ماء الورد ،خ ّل التّفاح ،ماء ،ثلج).
بين ك ِّل ما ّدتين من الموا ّد:
� .١أم ّي ُز وزميلي باستخدام �إحدى الحواس َ

َملح

ُس َّكر

الاختلاف ________________.
ُ
الحـــا ّســـ ُة ________________.

قطعة َحرير

قطعة ُصوف

الاختلاف ________________.
ُ
الحـــاســـ ُة ________________.
ّ

َحليب

َعصير

الاختلاف ________________.
ُ
الحـــا ّســـ ُة ________________.

ماء الورد

خ ُّل التفَّاح

الاختلاف ________________.
ُ
الحـــاســـ ُة ________________.
ّ
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ماء

ثلج

الحاسة ________________.
الاختلاف ________________.
ُ
 .٢نستخد ُم ________________ في التّع ّرف �إلى الموا ِّد المختلف ِة.
ص الطّبيع ّي ِة ال�آتية:
ستنتج �أ َن الموا َّد
تختلف في الخصائ ِ
� .٣أ ُ
ُ
_________________ و __________________ و ________________
و ________________ و ___________________.
خصائص �أخرى تُم ّي ُز الموا َّد من بعضها؟
 .٤بر�أيكَ  ،هل هناك
ُ
_________________________________________________________.

نشاط ( :)٢أ�كثر ...أ�قل
نلعب ونمرح بالمعجون.
• ه ّيا ُ
المجموعة ال�أولى
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المجموعة الثّانية

المجموعة الثّالثة

			
ِ
ِ
ِ
أ
جيب:
�
و
ّلاثة،
ث
ال
المجموعات
في
المعجون
ُرات
• �أت�أ ّم ُل ك
ُ
ِ
الكرات ال�أكبـــر ____________________________.
 .١المجموع ُة الّتي تحتوي
ِ
الكرات ال�أصغر ____________________________.
 .٢المجموع ُة التي تحتوي
ِ
المجموعات تحتوي على �أكب ِر كم ّي ٍة من المعجون؟ _________________.
� .٣أ ّي
ِ
المجموعات تحتوي على �أقل كم ّي ٍة من المعجون؟ _________________.
� .٤أ ّي
ِ
المجموعات تنازل ّياً من حيث َك ِّم َّية المعجون.
� .٥أرت ُّب
______________________________________________________.
* ماذا نُط ِلق على مقدا ِر ما تحتويه الكر ُة من ما ّد ٍة (معجون)؟________________.
ستنتج �أ َّن ال ُكتل َة._______________________________________ :
�أ ُ

نشاط (ُ :)3ك َت ٌل مختلف ٌة

• �أقار ُن رياض ّياً باستخدام رموز > = ،< ،بين كتل ال�أشياء ال�آتية:

ستنتج �أنَّ.____________________________________________ :
�أ ُ
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قياس الكتل ِة
نشاط (ُ :)4

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

س كُتل ِة البندورة؟
 .١ما ال�أدا ُة التي استخدمها البائ ُع لقيا ِ
_________________________________________________________.
ِ
للميزان لقياس كُتل ِة البندورة؟
 .٢ماذا وض َع البائ ُع في الك ّف ِة الثّاني ِة
________________________________________.
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• �أ ِ
حض ُر َومجمو َعتي َموا ّد ُمختلفَة.
 .١نقو ُم بِ َقياس كُ َتل هذ ِه ال َم َوا ّد باس ِتخدام:

عيارات وزن ّية
الجدول ال�آتي:
قياس كُ َت ِل ال َموا ّد وفق َ
�.٢أ َس ِّج ُل َ
الما ّدة
ِمقلمتي

ميزان ذو ك ّفتين

قياس الكتلة

� .٣أرت ُّب كُ َت َل الموا ّد �أعلاه تصاعديّاً.
__________________________________________________.
س ُتس ّمى الكيلوغرام.
قاس ال ُكت ُل بوحد ِة قيا ٍ
• ُت ُ
• الكيلوغرام =  1000غرام
العيارات الوزن ّي ُة :عبارة عن ِق َط ٍع معدن ّي ٍة معروف ِة ال ُكتلة ،نُقار ُن من خلالها
•
ُ
كُ َتل ال�أجسا ِم المختلفة.
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نصنع َم ًعا
مشروع:
ُ

			
• ه ّيا نصن ُع من خامات بيئتنا المحل ّية ميزاناً ذا كفَّتين كما في الشّ كل ال�آتي:

• نستخد ُم الميزا َن المصنو َع في مقارن ِة كُت ِل ك ٍّل من قلم و ِممحاة ،وطبشورة ،وورقة.
بحث في مجال استخدامها بال ُّرجوع
الموازي ُن �أنوا ٌع و�أشكا ٌل مختلفة� ،أ ُ
�إلى مكتبة المدرسة �أو الشَّ ب َكة العنكبوت ّية.
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نشاط (� :)٥أق َر�أ

			
الصور ِة ال�آتي ِة:
قياس كُت ِل الموا ّد في ّ
• �أ َقر�أ َ

 ٨٥٠غم

 ٧كغم
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نشاط ( :)٦لماذا تسقط ال�أجسام؟

			
�أ َح ِّض ُر ال� أ ِ
دوات ،و�أركّبها بمساعد ِة معلّمي كما في
الشّ كل المجاور:
َ
قص الخيط؟ �أج ّرب.
 .١ماذا تتوقّع �أ ْن
يحدث عند ّ
� .٢أ ِ
مسكُ كُر ًة و�أسقطها من �أعلى ،و�أ ُ
لاحظ اتِّجاه
حركتها.
� .٣أقف ُز نح َو ال�أعلى ،و�أ ُ
لاحظ ماذا يحدث.
� .٤إِلى �أ َين َت َّت ِج ُه ال�أجسا ُم عن َد سقوطها؟ ولماذا؟
__________________________________.
تجـذب ال�أجسا َم
رض
� .٥أ ُ
ُ
ستنتج �أ َّن ال� أ َ
نحوها بق ّو ٍة؛ تُس ّمى:
_______________________________________________.
		

َ
يحدث لحركة كل من ال�آتية
الصغير ،ماذا َتتوقّع �أ ْن
�أيّها المف ِّك ُر َّ
في الحالات الموجودة في الجدول:
وجو ُد قُ ّو ِة الجاذب ّي ِة

ميا ُه الشَّ لال
مي ال ُكر ِة لل�أعلى
َر ُ
حرك ُة ال�إ ِ
نسان
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انعدا ُم قُ ّو ِة الجاذب ّي ِة

نشاط ( :)٧ال َوزنُ
			

• �أ َح ِّض ُر وزميلي َدلو ْين كما في الشّ كل.

زمبرك �أو ٍ
ٍ
مطاطي (المستخدم في الملابس).
شريط
� .١أعلِّ ُق الدّلو ْين باستخدام
ٍّ
� .٢أ ُ
لاحظ �أيّهما �أ َ
حدث استطال ًة �أكبر؟
• �أف ّس ُر ملاحظاتي.
ستنتج �أ ّن قُ ّو َة الجاذب ّية ال�أرض ّية تش ُّد ال�أجسا َم نح َو ال�أرضِ ،وتجعل
� .٣أ ُ
لها__________________ ،ونس ّميها بـ_______________________.
الخاصة تعريفاً ِ
لوزن الجسم.
كتب بلغتي
ّ
� .٤أ ُ
________________________________________________________
________________________________________________________.
العربي
هل تعلم �أ ّن �أ ّو َل من تحد َّث عن قُ ّوة الجاذب ّي ِة ال�أرض ّي ِة هو العالِ ُم
ُّ
ال ُمسلم “�أبو محمد الهمداني”؟ ،بال ّرجوع �إلى مكتبة المدرسة �أو الشّ بكة
العنكبوت ّية؛ �أكتب تقريراً عن �إنجازات هذا ال َعالِم.
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قياس الوزن
نشاط (ُ :)٨

			
تفحصه.
• �أ ْحضر ميزاناً زمبرك ّياً (نابض ّياً) ،و�أ َّ
ِ
الزمبركي على الشّ كل ال�آتي.
الميزان
جزاء
� .١أ ُ
كتب �أ َ
ّ

س الوزن “ نيوتن”.
ُ .٢تس ّمى وحد ُة قيا ِ
س �أوزان �أشياء مختلفة.
� .٣أتعاو ُن وزملائي باستخدام الميزان
الزمبركي في قيا ِ
ّ
الما َّدة
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الوزن

الح ِّيز
نشاط (َ :)٩

			
الصو َر ال�آتي َة:
• �أت�أ ّم ُل ّ
 .١هل ب إ� ِ
مكان ُرق ّية �إضافة كم ّية �أخرى من العصي ِر �إلى
س الممتلئة؟ لماذا؟
الك�أ ِ
____________________________________.
َ
يحدث �إذا َو َض َع ْت ُرق ّي ُة َح َج َراً في
 .٢ماذا تتوقع �أ ْن
الك�أس ال ُم ْم َتلئ ِة؟ نج ّر ُب ذلك.

 .٣هل تستطيع ُرق ّية �إضافة ٍ
رف مملو ٍء بالكتب
كتاب �إلى ٍّ
تماماً؟ لماذا؟
ستنتج :كـــ ُّل جـس ٍم يــشــغــ ُل ______،
		
� .٤أ ُ
نُطل ُق عليه الحجم.

القص َة.
الصورةَ ،و�أروي ّ
� .٥أت�أ ّم ُل ّ
القصة بالنّ ِ
شاط ال ّسابق؟
 .٦ما علاق ُة هذه ّ
والج َّرة” في القرص المرفق.
ه ّيا نشاه ُد معاً َّ
راب َ
قصة “ال ُغ ُ
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السائل
قياس حج ِم َّ
نشاط (ُ :)١٠

			
السائل:
ف �إلى ال�أدوات ال�آتي ِة لقيا ِ
• �أ َت َع ّر ُ
س حج ِم َّ

خبا ٌر ُمد ّرج
ِم َ

س ُمد ّرج
ك�أ ٌ

َدو َر ٌق ُمد ّرج

� .١أتعاو ُن وزملائي في قياس ُحجو ِم سوائل مختلفة.
كتب في المستطيلات �أدناه ُحجو َم الما ِء في المخاب ِر ال ُمد َّرج ِة ال�آتية:
� .٢أ ُ
مل
(مليلتر)

*  1لتر =  ١٠٠٠مليلتر
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مل

مل

مل

نشاط ( :)١١هل َيشغ ُل الهوا ُء ح ّي ًزا؟

			
حضر حوضاً به ماء كما في الشّ كل المجاور.
� .١أ ُ
َ
يحدث؟
 .٢ماذا تتوقّع �أ ْن
دفعت ِقنّين ًة �أو ك�أساً ش ّفا ًفا بشكل عمود ٍّي
�أ� .إذا َ
في حوض ماء كما في الشّ كل؟ �أج ّرب.
دفعت ال ِقنّين ًة �أو الك�أس بشكلٍ مائلٍ في
ب� .إذا َ
حوض الماء؟ �أج ّرب.
فس ُر ملاحظاتي.
� .٣أ ّ
		

ستنتج �أنّ :الهواء َيش َغ ُل ____________،وله_____________.
� .٤أ ُ

نشاط ( :)١٢هل للهواء وزن؟
حضر بالون ْين متماثلين.
� .1أ ُ
نفخ �أح َد البالون ْين تماماً.
� .2أ ُ
حضر ِمسطر ًة طولها  30سم ،و�أربطها ٍ
بخيط من المنتصف.
� .٣أ ُ
� .٤أ َث ِّبت البالونين على �أطراف ال ِمسطرة� .أ ُ
لاحظ ماذا يحدث؟
______________________________________________________.
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الهواء له ________________________.
ستنتج �أ ّن
� .٥أ ُ
َ
بما أ� َّن الهواء يش ُغ ُل ح ِّيز ًا وله وز ٌن إ�ذن هو ما َّدة.

� .٦أك ِم ُل الخارط َة المفاهيم ّي َة ال�آتي َة:

الما ّدة
هي كل شيء
بالح َواس
ُيد َر ُك َ

و ل ُه كُت َلة
َوتُقاس بِوِحدَة

و
َوتُقاس بِوِحدَة

و ل ُه حجم
َو ُيقاس بِوِحدَة

نيوتن
كتب بلغتي تعريفاً للما ّدة:
� .٧أ ُ
_________________________________________________________
________________________________________________________.
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ّرس الثّاني :الحرار ُة و أ�هم ّيتها
الد ُ
ساخن بار ٌد
نشاط ( :) 1
ٌ
س شا ٍي.
� .١أ ُ
س عصيرٍ ،وك�أ َ
حضر ومجموعتي بمساعدة ُمعلِّمي ك�أ َ

تنبيه
فضل عدم شُ رب العصير بارداً جداً،
ُي َّ
فضل عدم شُ رب الشاي ساخناً
كما ُي َّ
جداً.

شعر؟ _______________________________.
س العصيرِ ،بماذا �أ ُ
س ك�أ َ
� .٢أل ِم ُ
شعر؟ _______________________________.
س الشّ اي ،بماذا �أ ُ
س ك�أ َ
� .٣أل ِم ُ
تناقش مع زملائي حول ِ
س بال ّسخونة �أو البرودة.
سبب ال�إ حسا ِ
� .٤أ ُ
ستنتج �أ َّن الحرارةَ._________________________________ :
� .٥أ ُ
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نشاط ( :)2انتقالُ الحرار ِة

			
جيب عن ال�أسئل ِة التي تليه:
تي ،و�أ ُ
• �أت�أ ّم ُل وزميلي الشَّ ك َل ال� آ َ

ِ
انتقال الحرار ِة؟ _____________________________________.
 .1ما ات ّجا ُه
 .2الجس ُم الذي يفق ُد (يخسر) حرار ًة هو الجسم.______________________ :
يكتسب (ي�أخذ) حرار ًة هو الجسم.____________________ :
 .3الجس ُم الذي
ُ
ِ
شاهدات ال�آتية:
� .4أستعي ُن بال ُمخطّ ِط ال ّسابقِ في تفسي ِر ال ُم
الساخن.
س ك�أ ٍ
اس بِسخون ُة الي ِد عند لم ِ
س من الشّ اي َّ
�أ.ال�إ َ
حس ُ
___________________________________________________.
ب.ال�إ
من الثّلج.
حساس بالبرود ِة عن َد لم ِ
س ُمك ّع ٍب َ
ُ
___________________________________________________.
ستنتج :تنتق ُل الحرارة من الجس ِم ________ �إلى الجس ِم _________.
� .٥أ ُ
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نشاط ( :)٣مصاد ُر الحرار ِة

			
الصو َر ال�آتية ،و�أساع ُد مريم في كيف ّية
تشعر مري ُم بالبر ِد� ،أت�أ ّم ُل وزميلي ّ
• ُ
الحصول على الدفء:

كتب مصاد َر الحرار ِة التي ُيمك ُن لمريم استخدامها للحصول على الدّفء؟
� .١أ ُ
�أ ._________________________.ب._________________________.
جـ ._________________________.د._________________________.
الرئيـس للحـــرار ِة على ال�أرض؟ _________________________.
 .٢ما المصد ُر
ُ
كثر استخداماً في وقتنا الحالي؟__________________.
� .٣أ ّي المصاد ِر ال ّسابقة �أ ُ
بحث عن �أنواع الوقود ال�أخرى،
عتبر
الحطب نوعاً من �أنواع الوقود� ،أ ُ
ُي ُ
ُ
و�أكتبها ،ما �أضرار التدفئة بالحطب داخل المنزل دون تهوية؟
ه ّيا نشاه ُد معاً فيلم “مصادر الحرارة” في القرص المرفق.
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نشاط ( :)٤الحرار ُة في حياتنا

			
تناقش وزملائي حول� :أهم ّية الحرارة في حياتنا اليوم ّية من خلال دراسة ال ُمخطّط
• �أ ُ
ال�آتي ،ث ّم �أكمله:
الحرارة
تُساعدُنا في
الصناعة
ّ

____________ ____________ ____________

أ�فكر :ما المشاكل البيئية الناجمة عن الصور السابقة.
بحث عن فوائ ُد �أخرى للحرارة.
�أ ُ

70

نشاط ( :)5الحرارة نعم ٌة ولكن...

			
كتب عبار ًة �إرشاديّ ًة �أسف َل ك ّل صور ٍة من ال�آتية:
• �أ ُ

__________________________.__________________________ .

__________________________.__________________________ .
نتجت عن استخدام خط�أ للحرارة.
• �أ ْسر ُد حادث ًة
ْ
مشروع
ش والمحم ّيات الطّبيع ّي ِة في فصل
حلات �إلى ال�أحرا ِ
تكثر ال ّر ُ
ُ
ال ّربيع ،ه ّيا نُص ّم ُم شعاراً �إرشاديّا لتفادي خطر الحرائق.
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ّرس الثّالث :أ�ث ُر الحرار ِة على المواد.
الد ُ
الصلب ُة
أ� ّولا :الموا ُّد ّ

نشاط ( :)1ما ّد ٌة جديدة

ص �أوراقَ دفتري .ما لونها؟___________ .ما حالتها؟___________.
� .1أ َت ّ
فح ُ
كتب اسمي واس َم زميلي على ال�أوراق.
� .2أ ُ
� .3أحر ُق ال�أوراقَ بمساعدة معلّمي في الجفنة.

 .4ماذا �أ ُ
لاحظ؟ ______________________________________________.
 .5ما اسم الما ّد ِة الناتجة؟ _______________ .ما لونها؟ _____________.
� .6أحاو ُل الكتاب َة عليها ،هل �أستطي ُع ذلك؟ __________________________.
� .7أقار ُن بين ال� أ ِ
وراق قبل حرقها ،وبعده.
		
أ
ستنتج �أنّ._____________________________________ :
�
.٧
		
ُ
تركيب الما ّدةَ ،و َتنتُج موا ّد جديدة.
الاحتراق ُي َغ ِّي ُر
َ
ه ّيا نشاه ُد معاً تجربة “احتراق السكّر” في القرص المرفق.
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نشاط ( :)2صلب ٌة ...سائل ٌة

			
حضر ِق َط َعاً من الجليد ،و�أضعها في
�.١أ ُ
وعاء .ما حال ُة الجلي ِد؟ ___________.
تحت �أشع ِة
�.٢أض ُع الجلي َد على ال�أرض َ
ُ
يحدث للجليد؟
الشّ مس .ماذا
______________________________
_____________________________.
الصلب ِة �إلى الحال ِة ال ّسائل ِة بالتّسخين ،تُس ّمى ______.
 .٣عمل ّي ُة تح ّول الما ِء من الحال ِة ّ
َ
المنصهر �إلى ُمج ّم ِد الثّلاجة؟ �أج ّر ُب ذلك.
الماء
 .٤ماذا تتوقّع �أن
َ
يحدث �إذا �أعدنا َ
ُ
تلاحظ؟ _______________________________________________.
 .٥ماذا
كتب حال َة الما ِء بعد تج ّمده.___________________________________ .
� .٦أ ُ
الصلبة بالتّبريد ________.
 .٧تُس ّمى عمل ّي ُة تح ّو ِل الما ِء من الحالة ال ّسائلة �إلى الحالة ّ
الصور ِة ال�آتية بعبارتين علم ّيتين.
� .٨أع ّب ُر عن ّ
____________________________

انصهار

____________________________
____________________________
___________________________.
		

تج ّمد

الصلبة.
ستنتج �أ َّن الحرار َة تُغ ّي ُر حال َة بع ِ
ض الموا ّد ّ
�أ ُ
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َ
استبدلت الجلي َد في النّشاط ال ّسابق بـ “ الزبدة”
يحدث �إذا
ماذا تتوقّع �أ ْن
َ
�أو بـ “ �ألواح الشوكولاته”؟

بال ُّرجوع �إلى مكتبة المدرسة �أو مح ّرك البحث ال�إ لكتروني �أبحث:
ماذا يحدث للماء عند استمرار تسخينه.

نشاط ( :)3الكر ُة والحلقة
�.١أ ِ
موضح
حض ُر جها َز الكر ِة والحلقة ،و�أج ّر ُب كما هو ّ
في الشّ كل المجاور.
ماذا �أ ُ
لاحظ؟ ___________________________.

� .٢أسخّ ُن الكر َة بمساعدة معلّمي.
َ
يحدث عند محاولة �إدخال ال ُكر ِة في الحلقة؟
 -ماذا تتوقّع �أ ْن
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� .٣أج ّر ُب �إدخا َل الكر ِة في الحلقة بعد تسخينها.
ماذا �أ ُ
لاحظ؟ ___________________________.
َ
حدث لحجم الكرة؟ (زيادة  /نقصان).
 ماذا� .٤أتر ُك الكر َة حتى تبرد (�أو �أضعها تحت الماء لتبرد �أسرع).
 �أحاول �إدخال الكرة في الحلقة م ّرة �أخرى.ماذا �أ ُ
لاحظ؟ ___________________________.
 ماذا حدث لحجم الكرة؟ (زيادة  /نقصان).ستنتج �أنَ:
�أ ُ
* الزياد ُة في حجم الما ّدة تُس َّمى بـ _______________________________.
* النقصا ُن في حجم الما ّدة ُيس َّمى بـ______________________________.
ه ّيا نشاه ُد معاً تجربة “الكرة والحلقة” في القرص المرفق.

ُمشكل ٌة وح ٌّل.

المعدني لمطربان ال ُمربّى.
�أقترح طريق ًة تمكّ ُن سامحاً من فتح الغطاء
ّ
_______________________________
_______________________________
______________________________.
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________________________________________________________
_______________________________________________________.

السائلة
ثانيا :الموا ّد ّ
ارتفع الما ُء؟
نشاط ( :)٤هل
َ
أ�

� .1أمل� أ دورقاً زجاج ّياً بالماء المل ّون.
زجاجي.
نبوب
� .2أ ُغطّي الدّورقَ بسدّا َد ٍة ينف ُذ منها �أ ٌ
ٌّ
� .3أح ّد ُد مستوى الماء في ال�أنبوب بوضع علامة (�أ) عليه.
الساخنِ  ،و�أ ُ
لاحظ مستوى الماء
� .4أض ُع الدّورقَ في حو ِ
ض الما ِء ّ
الزجاجي ،و�أل ّونه على الشّ كل المجاور.
في ال�أنبوب
ّ
�أف ّس ُر ما حدث ___________________________.
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أ�

ماء ساخن

بوضع الد ّْو ِ
ماء بار ٌد ،و�ألاحـــــظ
رق في حو ٍ
�.5أك ّر ُر التّجرب َة ِ
ض به ٌ
مستوى الما ِء في ال� أ ِ
جاجي.
نبوب ال ّز ّ
� .6أل ّو ُن مستوى الماء في ال�أنبوب على الشّ ك ِل المجاور.
فس ُر ما حدث ______________________________.
�أ ّ
ستنتج �أنَ._________________________ :
� .٧أ ُ

أ�

ماء بارد

السوائل وتقلّصها؟
َ
كيف نستفي ُد في حياتنا من ظاهر ِة تم ّد ِد ّ
ه ّيا نشاه ُد معاً تجربة “�أثر الحرارة على ال ّسوائل” في القرص المرفق.

نشاط ( :)٥ميزانُ الحرار ِة
� .١أ ِ
ف �إلى أ�جزائه.
حض ُر ميزا َن حرارة ،و�أتع ّر ُ
جزاء ِ
ميزان الحرار ِة المجاور داخل المستطيلات:
� .٢أ ُ
كتب �أ َ
� .٣أقر�أ درج َة الحــــرار ِة في مـــوازين الحــرارة ال�آتية ،و�أكتبها:

كحول

ِ
س)
• من
وحدات قياس درجة الحرارة درجة مئويّة (سيلسيوس و ُيرمز لها بالرمز ْ
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37س
حرارة جسم ال�إ نسان السليم
درج ُة
ْ
بي.
و ُيقاس بميزان الحرارة ال ِّط ّ
ٍ
تطبيقات �أخرى على ظاهر ِة
�أبحث عن
تم ّد ِد ال ّسوائل وتقلّصها في حياتنا.

ثالث ًا :الموا ّد الغازيَّة
نشاط (� :)٦أنفخُ بالوني
� .1أ ِ
حض ُر زجاج ًة فارغ ًة.
 .2ماذا يوج ُد داخل ال ّزجاجة؟ ( هواء  /لا شيء )
� .3أث ّبت بالوناً على فُ ّوهة ال ُزجاجة.
 .4بر�أيك ،ماذا تتوقّع �أن َي َ
حدث للبالون �إذا:
ض ما ٍء ساخنٍ .
�أُ .وض َع ِت ال ّزجاج ُة في حو ِ
ض ما ٍء بار ٍد.
بُ .وض َع ِت ال ّزجاج ُة في حو ِ
• ه ّيا نُجرب ذلك .ونرس ُم البالو َن في الحالتين.
ستنتج أ�ن_____________ :
 .٥أ� ُ
_______________________________.

ماء ساخن

ماء بارد

نصحت ليلى �أخاها “سامر” خلال قيامه بنفخ َع َج ِل د ّراجته في يو ٍم شدي ِد
ْ
السبب؟
الحرارة من �أيّام الصيف ،بعدم ِ
نفخ ال َع َج ِل تماماً .بر�أيك ،ما ّ
ه ّيا نشاه ُد معاً تجربة “�أثر الحرارة على الغازات” في القرص المرفق.
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س.
الدّرس ال ّرابع :ضرب ُة شم ٍ
نشاط ( :)1ح ُّر ّ
الشمس!
تحت �أشعة الشَّ مس الحا َّرة ،وفج�أ ًة َسقط
• �أ َ
مضى طلا ٌل فتر ًة طويل ًة في لَ ِع ِب كُر ِة القدم َ
ِ
سقوط طلال على ال�أرض؟
سبب
مغش ّياً عليه .بر�أيك ما ُ

________________________________________________________
_______________________________________________________.
التع ُّرض ال َّزائد ل�أشعة الشَّ مس الحا َّرة
غالباً ما يؤ ِّدي لِ َضر َبة الشَّ مس.
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الصغي ُر
سعف ّ
نشاط ( :)2ال ُم ُ
			
الصور َة ال�آتية:
• �أ َت�أ َّم ُل ّ

كيفية �إسعاف ال ُم َصاب بضربة الشّ مس

.١نَقــــ ُل ال ُمص َــــاب
�إلى الظ ّل �أو ٍ
مكان َبارد.

.٢تخفيف َملابس
الخارج َّية.
ال ُمصاب َ

.٣الاتّصال بال�إ سعاف.

• �أقترح �إرشادات لتجنّب ال�إ صابة بضرب ِة الشَّ ْمس.
._______________________________________________ .1
._______________________________________________ .٢
._______________________________________________ .٣
تمثيلي حول �إسعاف مصاب
• �أقو ُم وزملائي ب إ�عداد مشهد
ّ
بضربة الشّ مس.
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أ�سئل ُة الوحدة

السؤال ال�أ ّول:
ّ
الصحيحة فيما ي�أتي:
�أض ُع دائر ًة حول رمز الاجابة ّ
 .1ما التّغ ّي ُر الذي حدث على ورق ٍة عند ط ّيها لصناعة طائر ٍة ورق ّية؟
ب .الوزن.
�أ .الكتلة.
د .الّلون.
جـ .الشّ كل.
� .٢أ ّي الجملِ ال�آتية صحيحة بالنّسبة للشّ كل ال�آتي؟
�أ .الس ّيار ُة � 1أثق ُل من الس ّيارة 				.2
ب .الس ّيار ُة � 2أغم ُق من الس ّيارة .1
كبر من الس ّيارة .1
جـ .الس ّيار ُة � 2أ ُ
د .الس ّيار ُة � 1أطو ُل من الس ّيارة .2
 .٣ما كتل ُة ح ّب ِة الت ّفاح؟
ب 100 .كيلوغرام
�أ 100 .غرام		
د 100 .مليلتر
		
جـ 100 .نيوتن
 .٤ص ّب ْت سلوى ال َماء من الوعاء ال� أ ّول �إلى الوعاء الثّاني،
�أ ّي خاص ّية في الماء تغي ّر ْت؟

1
�أ .الحجم.

2
ب .الوزن.

جـ .الشكل.

د .الكتلة.
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� .٥أ ّي مكع ّبات الجلي ِد في الشّ كل ال�آتي سي�أخذ الوقت ال�أطول لينصهر؟
ب.

�أ.

جـ.

د.

 .٦كيف يمكن للطّالب �أ ْن يواز َن بين الجهة (�أ) ،والجهة (ب)؟ من خلال:
�أ .نقلِ 200غرام من الجه ِة (ب) �إلى الجه ِة (�أ).
ب .نق ِل 200غرام من الجه ِة (�أ) �إلى الجه ِة (ب).
ج .نق ِل 100غرام من الجه ِة (�أ) �إلى الجه ِة (ب).
د .نقلِ 100غرام من الجه ِة (ب) �إلى الجه ِة (�أ).
� .٧أ ّي ال� أ ِ
الصحيح في اتّجاه انتقال الحرارة؟
شكال ال�آتية ُيمثّ ُل الشّ ك َل ّ
�أ.
جـ.

ْ ٨٠ ْ ٣٠
ْ ٩٠ ْ ١٠٠

ب.
د.

ْ ٢٠ ْ ٧٠
ْ ٥٠ ْ ١٠٠

السؤال الثّاني:
ّ
الصلبة �إلى الحالة ال ّسائلة؟
كيف ُيمك ُنك تحويل الما َّدة من الحالة َّ
�أَ .
___________________________________________________.
الصلبة؟
�أ .كيف ُيمك ُنك تحويل الما َّدة من الحالة ال ّسائلة �إلى الحالة َّ
___________________________________________________.
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السؤال الثّالث:
ّ
�أل ّو ُن حج َم ال ّسائلِ في ك ّل من
المخابر المد ّرجة المجاورة.
15 ml

20 ml

34 ml

السؤال ال ّرابع:
ّ
�أربع ُة �أشياء مختلفة ُوضعت في ِمخبار به  17مليلتر ماء� .أ ُ
لاحظ ،و�أجيب:
�أ.

ب.

�أ� .أ ّي ال�أشيا ِء ال�أكبـر حجــما؟
____________________.

د.

جـ.

ب� .أ ّي ال�أشياء ال�أقل حجماً؟
____________________.

السؤال الخامس:
ّ
ات من الجليد ،وفي
س فيه مكع ّب ٌ
مع �أحمد ك�أسان ،ك�أ ٌ
ذكر ثلاث َة ٍ
فروق بين الجلي ِد والماء.
الك�أس ال�آخر ماء� ،أ ُ
.____________________________ .١
.____________________________ .٢
.____________________________ .٣
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السادس:
السؤال ّ
ّ
العلمي الد ِّال عليها:
كتب رق َم العبار ِة �أما َم المفهوم
�أ ُ
ّ
ال ّرقم

المفهوم

العبارة

الما ّدة

نحس بسخونة الجسم �أو برودته.
.1طاق ٌة تجعلنا ُّ

 .2مقدا ُر ما يحتويه الجسم من ما ّدة.
بالحواس ،وله ثِ َق ٌل ،و َيشغ ُل ح ّيزاً.
 .3ك ُّل شيء ُيد َر ُك
ّ

تمدّد
تقلّص

 .4ال ّزياد ُة في حج ِم الما ّدة بالتسخين.

الحرار ُة
ال ُكتل ُة

 .5نُقصا ُن حجم الما ّدة بالتبريد.
 .٦مقدار جذب ال�أرض لل�أجسام.

السابع:
السؤال ّ
ّ
للحرارة �أهم ّي ٌة كبير ٌة في حياتنا� .أذك ُُر ثلاثة �أمور منها:
._________________ .٣ .______________ .٢ .______________ .1
السؤال الثّامن:
ّ
ِ
حسب مصد ِر الحرار ِة المناسب لها في الجدول ال�آتي:
البطاقات ال�آتية
ف
�أصنّ ُ
َ
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عو ُد ٍ
ثقاب

ث ّلاجة

السخّان الشّ مسي

تس ِّيير الس ّيارة

تجفيف الغسيل

موق ُد حطب

مدف�أ ٌة كهربائ ّية

فرك اليدين معاً

مس
الشّ ُ

الاحتكا ُك

احتراق الوقود

الكهرباء

السؤال التّاسع:
ّ
ٍ
لفترات طويل ٍة وقت الظّهيرة ،تنتج عنه مشاك ُل صح ّية كثيرة.
س
ض ل�أش ّعة الشّ م ِ
التّع ّر ُ
تنتج عن ذلك؟______________________________.
• �أذك ُُر مشكل ًة صح ّي ًة ُ
ــرح طـــرقاً لتجنّـــب الاصاب ِة بها؟______________________________.
• �أق َت ُ
السؤال العاشر:
ّ
فارس صديقه فادي �أن ّه �إذا وضع طوب ًة على ك ّفة ٍ
ميزان ب�أوضاع مختلفة ،ف إ� ّن
خب َر
�أ َ
ٌ
قياس كتلتها قد يتغ ّير� ،إلا �أ ّن فادي لم يقتن ْع بكلام فارس ،ويعتق ُد �أ ّن الكتل َة ستبقى
ثابت ًة ولن تتغ ّير.
من منهما على صواب؟ (فارس �أم فادي؟)
• بر�أيكْ ،
ف ّس ْر �إجابتك؟________________________.
تي ،و أ�جيب:
ّ
السؤال الحادي عشر :أ�ت أ� ّم ُل الشك َل ال�آ َ

• �أرت ُّب تصاعدياً ح ّب ِ
ات الفواكه حسب الكتلة :
____________________________________________________.
السؤال الثاني عشر:
ّ
�أع ِّبر بلغتي عن المفاهيم والمهارات التي اكتسبتها في هذه الوحدة ،بما لا يزيد عن
ثلاثة �أسطر.
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المشروع
شكل من �أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة
(�أفراداً �أو مجموعات) بسلسلة من �ألوان النشاط
التي يتمكنون من خلالها تحقيق �أهداف ذوات
�أهمية للقائمين بالمشروع .ويمكن تعريفه على
�أنه :سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد �أو
الجماعة لتحقيق �أغراض واضحة ومحددة في
محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:
1.1قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة
ولا يتم دفعة واحدة.
2.2ينفذه فرد �أو جماعة.
3.3يرمي �إلى تحقيق �أهداف ذوات معنى
للقائمين بالتنفيذ.
4.4لا يقتصر على البيئة المدرسية �إنما يمتد
�إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع
البيئة وفهمها.
5.5يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم
ويثير دافعيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:
أ�ولاً :اختيار المشروع:
يشترط في اختيار المشروع ما ي�أتي:
�1.1أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع
حاجاتهم.
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�2.2أن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبرات
متنوعة.
�3.3أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة
بين المدرسة والمجتمع.
�4.4أن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة
وتكمل بعضها البعض ومتوازنة ،لا تغلب
مجالا ً على ال�آخر.
�5.5أن يتلاءم المشروع مع �إمكانات المدرسة
وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
�6.6أن ُيخطّط له مسبقاً.
ثاني ًا :وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت �إشراف المعلم حيث يمكن له
�أن يتدخل لتصويب �أي خط�أ يقع فيه الطلبة.
يقتضي وضع الخطة ال�آتي:
1.1تحديد ال�أهداف بشكل واضح.
2.2تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع ،وطرق
الحصول عليها.
3.3تحديد خطوات سير المشروع.
4.4تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع،
(شريطة �أن تشترك جميع �أفراد المجموعة
في المشروع من خلال المناقشة والحوار
و�إبداء الر�أي ،ب إ�شراف وتوجيه المعلم).
5.5تحديد دور كل فرد في المجموعة ،ودور
المجموعة بشكل كلي.

ثالث ًا :تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات
بالممارسة العملية ،تعد مرحلة ممتعة ومثيرة لما
توفره من الحرية ،والتخلص من قيود الصف ،وشعور
الطالب بذاته وقدرته على ال�إ نجاز حيث يكون �إيجابياً
متفاعلا ً خلاقاً مبدعاً ،ليس المهم الوصول �إلى
النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات
ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم
العامة.

دور المعلم:
1.1متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخل.
�2.2إتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بال�أخطاء.
3.3الابتعاد عن التوتر مما يقع فيه الطلبة من
�أخطاء.
4.4التدخل الذكي كلما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:
1.1القيام بالعمل ب�أنفسهم.
2.2تسجيل النتائج التي يتم التوصل �إليها.
3.3تدوين الملاحظات التي تحتاج �إلى مناقشة
عامة.
4.4تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة
سابقاً).

رابع ًا :تقويم المشروع :يتضمن تقويم
المشروع ال�آتي:
1.1ال�أهداف التي وضع المشروع من �أجلها،
ما تم تحقيقه ،المستوى الذي تحقق لكل
هدف ،العوائق في تحقيق ال�أهداف �إن
وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
2.2الخطة من حيث وقتها ،التعديلات التي
جرت على الخطة �أثناء التنفيذ ،التقيد
بالوقت المحدد للتنفيذ ،ومرونة الخطة.
3.3ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث،
تنوعها� ،إقبال الطلبة عليها ،توافر ال�إ مكانات
اللازمة ،التقيد بالوقت المحدد.
4.4تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث،
ال�إ قبال على تنفيذه بدافعية ،التعاون في
عملية التنفيذ ،الشعور بالارتياح� ،إسهام
المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى
الطلبة.
يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن
المشروع من حيث:
•�أهداف المشروع وما تحقق منها.
•الخطة وما طر�أ عليها من تعديل.
•ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.
•المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
•المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
•الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
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لجنة المناهج الوزارية

�أ .ثروت زيد
�أ .عزام �أبو بكر
�أ .علي مناصرة

د .صبري صيدم
د .بصري صالح
م .فواز مجاهد

اللجنة الوطنية لوثيقة العلوم:

أ�.د .عماد عودة
د .جواد الشيخ خليل
د .حاتم دحلان
السوسي
د .خالد ّ
د .رباب ج ّرار
د .سعيد الكردي
د .صائب العويني
د .عدلي صالح
أ�.د .عفيف زيدان
د .محمد سليمان
د .محمود ال أ�ستاذ
د .محمود رمضان
د .مراد عوض الله

د .معمر شتيوي
د .معين سرور
د .وليد الباشا
د�.إيهاب شكري
د.خالد صويلح
د.سحر عودة
د.عزيز شوابكة
د.فتحية اللولو
أ� .أ�حمد سياعرة
أ� .أ�ماني شحادة
أ� .أ�يمن شروف
أ�� .إيمان الريماوي
أ� .ابراهيم رمضان

د .شهناز الفار
د .سمية النّخّالة
م .جهاد دريدي
أ� .جنان البرغوثي
أ� .حسن حمامرة
أ� .حكم أ�بو شملة
حماد
أ� .خلود ّ
أ� .رشا عمر
أ� .رياض ابراهيم
أ� .صالح شلالفة
النجار
أ� .عفاف ّ
أ� .عماد محجز
أ� .غدير خلف
أ� .فراس ياسين
أ� .فضيلة يوسف
أ� .محمد أ�بو ندى

أ� .مرام ال أ�سطل
أ� .مرسي سمارة
أ� .بيان المربوع
أ� .أ�سماء بركات
أ� .مي اشتية
أ� .رولى أ�بو شمة
أ� .عايشة شقير
أ� .ياسر مصطفى
أ� .محمود نمر
أ� .جمال مسالمة
أ�.سامية غبن
أ� .زهير الديك

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب العلوم والحياة للصف الثّالث ال�أساسي
�أ .جنان البرغوثي
�أ .محمد قرارية
�أ� .أماني شحادة
�أ .بيان المربوع
�أ� .أريج البزور
�أ�.إسراء شريف
�أ .سعيد الملاحي
�أ .ماجدة مغاري
�أ .مها يغمور
�أ .رامز الوحيدي
�أ .علي قطيط

فريق مراجعة العلوم العامة
د� .إيناس ناصر
د .محمدود رمضان
د .عروة حوشية

�أ .شيماء عودة
�أ .منال حسونة
�أ .مها سالمية
�أ .نزيه معدي
�أ .فوزي جاد الله
�أ .نبيلة �أبو زينة
�أ .نور �أبو حجلة
�أ .فضية �أبو ميري
�أ� .أنور شلدان
�أ .مرح صالح
�أ .سوزان �أبو عقل
د .رباب جرار
د .مروان غانم
د.حاتم سليم

�أ .هناء مقداد
�أ .ورود خالد
�أ .مالك سعادة
�أ .حسن �أبو عبيدة
�أ .مرفت البيومي
�أ .ثرية ال�أسطة
�أ .سناء �أبو هلال
�أ .رامي مشتهى
�أ .سوزان عزوف
�أ .سناء رضوان
�أ .فاروق عبيسي
د .جهاد عبادي
�أ .سامر حجيجي
�أ .عبير عيسى

�أ .تهاني الفار
�أ� .أميمة زيادة
�أ .شادية البحش
د� .أيمن �أبو ظاهر
�أ� .أحمد سياعرة
د .مروان �أبو ال ُّرب
�أ� .أنوار حامدة
�أ� .أحمد القدرة
�أ .سمية الجمل
�أ .مازن عامر
�أ .غادة الفرا
�أ .محمد الخطيب
�أ .فاطمة �أبو قرع
�أ� .أحمد سياعرة

