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تـقـديــم
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 علم ـاً 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 المتو ّخــاة ،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 معرفيـاً وتربويـاً وفكريـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يع ـ ّزز �أخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الم�أمــول فــي الت�أســيس؛ لتــوازن
�إبداعــي خـلّاق 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 �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر ،ونحــن واثقــون مــن
تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم
مركــز المناهــج الفلســطينية
�آب 2016/

مـقـدمـة
ينــدرج اهتمــام وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية بتطويــر مناهــج التعليــم؛ وتحديثهــا فــي �إطــار الخطــة العامــة للــوزارة؛ وســعيها الحثيــث
الص ُعــد كافــة ،باســتلهام واضــح للتطـ ّور العلمــي والتكنولوجــي المتســارع ،وبمــا ينســجم وتطلعاتنــا
لمواكبـ ِة التطــورات العالميــة علــى ُّ
للطالــب الــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا ،وباحثــا ،ومجربّــا ،ومستكشــفا ،ومت�أمــلا.
فــي هــذا ال�إ طــار؛ ي�أتــي كتــاب العلــوم والحيــاة للصــف ال ّرابــع 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 ســت وحــدات ،حــوى
الجــزء ال� أ ّول منهمــا ثــلاث وحــدات ؛ حملــت ال� أ ّولــى عنــوان «�أجهــزة جســم ال�إ نســان» ،فــي حيــن حملــت الوحــدة الثّانيــة عنــوان
«الكهربــاء والمغناطيســية»� ،أمــا الوحــدة الثّالثــة فقــد حملــت عنــوان « تصنيــف الكائنــات الح ّيــة » وحرصنــا علــى عــرض المحتــوى
ب�أســلوب ســلسٍ ،وبتنظيـ ٍم تربـ ٍّوي فاعــل؛ يعكــس توجهــات المنهــج وفلســفت ُه ،ويتمثــل فــي دورة التعلــم.
اشــتمل المحتــوى علــى �أنشــط ٍة متنوعـ ِة المســتوى َت َّت ِسـ ُم ب�إمكانيــة تنفيــذ الطلبــة لهــا ،مرا ِع َيـ ًة فــي الوقــت نفسـ ِه مبــد�أ الفــروق الفرديــة
ـس طبيعــة الوحــدة �أو الـدّرس ،مــع ت�أكيــد الكتــاب
بينهــم ،مــع الاهتمــام بتضميــن المحتــوى صــورا ورســومات �إيضاح ّيــة مع ّبــرة تعكـ ُ
فــي وحداتـ ِه ودروسـ ِه المختلفـ ِ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 والعمليــة ،ومنهــا:
الصــور ،والكتابــة والقــراءة العلم ّيــة ،والرســم ،وعم ـ ُل النمــاذج والتجــارب ،عــلاوة علــى اهتمامهــا بربــط المعرفــة بواقــع حيــاة
قــراءة ّ
الطالــب مــن جهــة ،وبالرياضيــات والفــن والموســيقى والدرامــا والرياضــة والمهــارات الحياتيــة مــن جهــة �أخــرى ،لجعــل التكامــل حقيقــة
واقعــة ،وهدفــا قابــلا للتحقــق.
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الصورة.
صف ما �أشاهده في ّ
�أ ُ
ما �أهم ّية الغذاء لجسم ال�إ نسان؟

2

يتوقــع بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن تكــون
عمليتــي الهضــم والتنفــس فــي جســم ال�إ نســان
قــادراً علــى تمثيــل
ّ
باســتخدام التجربــة العمليــة ،و�إعــداد وجبــة غذائيــة متوازنــة مــن خــلال
تحقيــق ال�آتــي:

ِ
المجموعات الغذائ ّية و�أهميتها عملياً.
ف �إلى
•التع ّر َ
•�إعداد وجبة غذائ ّية متوازنة.
•استنتاج �أهم ّية الهرم الغذائي من خلال الصور.
•تطبيق طرقاً مختلفة لحفظ ال�أغذية.
•التع ّر َف �إلى مفهوم عمل ّية الهضم ومراحلها من خلال الصور.
•التعــ ّرف �إلــى الجهــاز الهضمــي والجهــاز التّنفســي مــن
خــلال الصــور.
•ممارسة سلوك ّيات للحفاظ على �أجهزة الجسم.

3

الدّرس ال�أ ّول :المجموعات الغذائ ّية
نشاط( :)1غذاؤنا حياتنا

الصورة �أعلاه ،و�أذكر مصدرها.
•�أس ّمي ال�أطعم َة الموجود َة في ّ
•�أفكّ ُر في مصدر �آخر لل�أطعمة ،و�أعطي �أمثلة.

المجموعات الغذائ ّية
نشاط(:)2
ُ
ف �إلى المجموعات الثّلاثة للغذاء:
الصو َر ال�آتي َة ،و�أتع ّر ُ
•�أت�أ ّم ُل ّ

4

�أغذية الطّاقة

�أغذية البناء

�أغذية الوقاية

•�أت�أ ّمل ال�أغذي َة ال�آتية.
كتب اسم المجموعة التي تنتمي لها ال�أغذية ال�آتية:
�أ ُ

ـش وزملائــي حــول ســبب تســمية المجموعــات الغذائ ّيــة
�أتناقـ ُ
بهــذا الاســم.

5

ِ
المجموعات الغذائ ّية
نشاط( :)3أ�هم ّي ُة
ف �إلى �أهم ّية المجموعات الغذائ ّية:
الصور ال�آتية و�أتع ّر ُ
•�أت�أ ّمل ّ

طاقة فورية

طاقة للقيام
بمجهود كبير
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المساعدة على
النّمو ،وتعويض
ال�أنسجة التّالفة

الوقاية من
ال�أمراض

السابقة.
كتب �أهم ّية ك ّل مجموع ٍة من المجموعات الغذائ ّية ّ
�أ ُ
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المجموعات الغذائ ّية
تقسم الى

�أغذية الطّاقة
تقسم �إلى

ال ّسكريات
والنّشويّات
تكثر في

و

�أغذية البناء
تتضمن

الدّهون
وال ّزيوت
تكثر في

البروتينات
تكثر في

السابق.
�أكتب ثلاث ُجمل ُت ّعبر عن المخطّط ّ

8

و

�أغذية الوقاية
تقسم �إلى

الفيتامينات
تكثر في

ال�أملاح
المعدنية
تكثر في

الدّرس الثّاني :الغذاء المتوازن
الغذائي
نشاط( :)١الهَ َر ُم
ُّ
جيب عن ال�أسئلة التي تليها.
•�أت�أ ّمل ّ
الصورة ال�آتية ،ثم �أ ُ
�أغذية طاقة
(الدّهون والزيوت)
�أغذية بناء
�أغذية وقاية
�أغذية طاقة
(ال ّسكريات والنّشويات)
الصورة �أعلاه.
1.1ماذا نُس ّمي الشّ كل في ّ
الغذائي؟ لماذا؟
كبر مجموع ِة غذا ٍء في الهرم
2.2ما �أ ُ
ّ
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صغر مجموع ِة غذا ٍء في الهرم الغذائي ؟
3.3ما �أ ُ
4.4ما المجموعة الغذائ ّية التي يحتاجها جسم ال�إ نسا ُن بكم ّي ٍ
ات معتدلة؟
5.5ماذا نستفي ُد من ترتيب المجموعات الغذائ ّية على شك ِل َه َر ٍم ؟
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نشاط( :)٢أ�ختا ُر وجبتي بتركيز

كتب مكوناتها في الطّبق ال�آتي:
•�أختار وزميلي وجب ًة غذائ ّي ًة ،و�أ ُ

اشتملت هذه الوجبة على المجموعات الغذائ ّية الثّلاثة؟
1.1هل
ْ

11

الغذاء المتواز َن هو:
أ�
ستنتج أ�نَ
ُ
َ
الغذائي والوجبة الغذائ ّية المتوازنة.
بين الهر ِم
 .٢ما العلاقة َ
ّ

نف ّك ُر مع ًا

كيف نتعامل مع بقايا الطّعام؟

أ�س أ�لُ �أ ّمي و أ�ناقشها
تُ َعـ ُّد وجبـ ُة ال ُمجــد ّرة مــن الوجبــات الشّ ــعب ّية الفلســطين ّية� .أناقــش هــذه العبــارة ثــم
�أكم ـ ُل الجــدو َل ال�آتــي:
المكون ّات

المجموع ُة الغذائ ّي ُة

هل تُع ُّد المجدّرة وجب ًة غذائ ّي ًة متوازن ًة؟
فسر �إجابتي
�أ ِّ
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ال�أهم ّية

مشروع:
غذائي.
�أص ّمم نموذجا لهر ٍم
ّ
الصورة ال�آتية:
�أعلّ ُق على ّ
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ُ
حفظ ال�أغذية
الدّرس الثّالث:
نشاط(:)1
ُ
طرق ِح ْف ِظ ال�أغذية
اشترى خال ٌد كم ّية من ال�أغذية ليستخدمها طوا َل شه ِر رمضان ال ُمبا َرك.
نقترح على «خالد» طرقاً لحفظ هذه ال�أغذية ل�أطول فتر ٍة ممكن ٍة دون �أ ْن
ه ّيا
ُ
تتلف.
َ
•�أت�أ ّم ُل الشّ ك َل ال�آتي:

تُ ْحف ُ
َظ بــطرق

تُ ْحف ُ
َظ بــطريقة
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تُ ْحف ُ
َظ بــطريقة

ناقش �أفرا ّد مجموعتي في ِ
طرق ِح ْف ِظ ال�أطعم ِة في الشّ كلِ �أعلاه
� .١أ ُ
ستنتج طرقَ ِ
حفظ ال�أطعمة ،و�أكتبها.
� .٢أ ُ

السابق ِة.
� .٣أ ُ
قترح طرقاً �أخرى لحفظ ال�أطعم ِة ّ
� .٤أع ّد ُد ال�أطعم َة المحفوظ َة في بيتنا.
بملح بلادي.
ه ّيا نحفظ زيتونَ بلادي ِ

1

جيداً
�أغس ُل الزيتو َن َ

٢

خاص ٍة
�أض ُع الزيتو َن في ُعلب ٍة ّ

٣
الملح في الما ِء
ذيب َ
�أ ُ

٤
أ
المالح في الوعا ِء الخاص فوقَ
الماء
صب
�
َ
ُّ
َ
الزيتون ،و�أض ُع
الوعاء
شرائح اللّيمون ،و�أغلق
َ
َ
ج ّيداً.

15

نشاط(� :)٢أنتبه
الصور ال�آتية:
•�أعلّ ُق على ّ
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الهضمي
الدّرس ال ّرابع:الهَ ْض ُم والجها ُز
ُّ
نشاط( :)١الهضم

يتم ِ
هرسها
وطحنها
ليس ُهل
امتصاصها

عمل ّيــ ُة تحــ ّو ِل الطّعــا ِم مــن ِق َط ٍــع
�إلــى قطــع صغيــرة ثــم �إلــى مــواد
امتصاصهــا فــي جســم ال�إ نســان

كبيــر ٍة
َيســ ُه ُل
تُســ َمى
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أ�س أ�ل نفسي

ـاح �أو اللّحــم والاســتفادة
ـاص قطع ـ ِة الت ّفـ ِ
هــل يســتطي ُع جســمي امتصـ َ
منهــا كمــا هــي؟ لمــاذا؟

18

الم ِعدة
نشاط( :)٢عمل ّي ُة الهض ِم في َ
حضر ما ي�أتي:
�أ ُ

1

2

�أق ِّطــ ُع ِق ْط َعــة البســكويت
قطــع صغيــرة.
�إلــى
ٍ
3

عصيــر اللّ ِ
يمــون فــي
�أضــ ُع
َ
ضيف
كيـ ِ
س البلاســتيك ،و�أ ُ
عليــه البســكويت المق َّطــع.

عصر اللّيمونَ.
�أ ُ
�أنتبه عند
استخدام
ال�أدوات
الحا ّدة

4

�أضغـ ُ
ـط علــى الكيــس
بر ْفــقٍ .
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� .5أ ُ
ُ
يحدث للبسكو ْي ِت ،و�أصفه:
لاحظ ما

ِ
الخطوات السابق ِة نفسها مع الموز.
� .٦أعي ُد تنفي َذ
ستنتج أ� َّن عملية الهضم في المعدة تتم بمساعدة:
أ�
ُ
.١
.٢
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نشاط(:)3

الهضمي
الجها ُز
ُّ

•�أ ِ
الهضمي� ،أو صور ًة له كما في الشّ كل ال�آتي:
نموذج الجهاز
حض ُر
َ
ّ
البلعوم

الفم
المريء

المعدة
ال�أمعاء الدّقيقة

ال�أمعاء الغليظة
الشّ رج

جيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
•�أت�أ ّم ُل ّ
الصور َة �أعلاه ،ثم �أ ُ
الصورة �أعلاه؟
1.1ما اس ُم الجهاز في ّ
الصورة �أعلاه؛ مرتب ًة من:
سماء �أجزا ِء الجها ِز في ّ
�2.2أ ُ
كتب �أ َ
الفم،

،
،

،

،

 ،والشرج.

تشكّ ُل هذه ال�أجزاء مع بعضها القناة الهضمية.
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الهضمي
قات الجهاز
نشاط(ُ :)4م ْل َح ُ
ّ

•�أ ُ
الصور ال�آتية:
لاحظ ُّ

الكبد

البنكرياس

الهضمي.
سماء ُملحقات الجها ِز
�أ ُ
كتب �أ َ
ّ
.٢

.١
.٣

الهضمي تُ ْف ِر ُز مواد تساع ُد في
لحقات الجهاز
ستنتج أ�نُ :م
أ�
ُ
ُ
ّ
عمل ّية

أ� ُ
بحث
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بال ّرجــوع �إلــى مكتبــة المدرســة �أو الشّ ــبكة العنكبوت ّيــة �أبحــث
عــن �أســماء بعــض ال ُعصــارات التــي يفرزهــا الجهــاز الهضمــي
و تســاعد فــي عمل ّيــة هضــم الطّعــام.

•�أكمل المخطّط ال�آتي:
الجهاز الهضمي
يتك ّون من
القناة الهضمية
َت َتك ّون من

ملحقات القناة الهضمية
َت َتك ّون من

و

و

و

و

و

�أرسم �أو �أ ِ
لصق صورة الجهاز الهضمي

و
و
و
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نشاط( :)5رحل ُة ال ّطعام
�1.1أنــا لقم ـ ُة طعــا ٍم ،تبــد�أ رحلــة هضمــي مــن
ـث يتــم تقطيعــي وطحنــي بواســطة
الف ـ ّم حيـ ُ
ال�أســنان ،ومــن ثــ ّم يتــ ُّم مزجــي باللّعــاب
وتقليبــي باللّســان.
2.2ث ـ ّم �أنتق ـ ُل �إلــى البلعــو ِم ،ومنــه �إلــى المــريء
الــذي يدفعنــي �إلــى المعــد ِة.

ـث بعدهــا فــي المعــدة ليســتمر هضمــي،
�3.3أمكـ ُ
وتحويلــي �إلــى ســائلٍ.

4.4تكتمــل عمل ّيـ ُة هضمــي فــي ال�أمعــاء الدّقيقــة
ـاس،
بمســاعدة مــواد يفرزهــا الكبـ ُد والبنكريـ ُ
ويتـ ُّم امتصــاص الجــز ِء المفيـ ِد منّــي.
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5.5ينتقــ ُل مــا تب ّقــى منّــي دون هضــ ٍم �إلــى
ص
ال�أمعــا ِء الغليظـ ِة التــي تعمـ ُل علــى امتصــا ِ
المــا ِء ،و�إفــراز مــا ّدة مخاطّيــة لســهولة �إخــراج
الفضــلات.

ـروج الفضـ ِ
الصلب ـ ِة
ـلات َّ
 6.6تنتهــي رحلتــي بخـ ِ
مــن فتح ـ ِة الشــرج.

أ�ستنتج مراحل عملية الهضم ال�أربعة:
1.1
2.2
3.3
4.4
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نشاط( :)6أ�تع ّرف إ�لى أ�سناني و أ�عدّها
السادسة
ال�أسنان اللّبنية (المؤقتة) عند ال ّطفل في سن ّ

حسب مجمو َع ال� أ ِ
سنان اللّبن ّي ِة (المؤقّتة) عن َد
•�أت�أ ّم ُل ّ
الصور َة �أعلاه ،ثم �أ ُ
ال� أ ِ
طفال في س ِّن ال ّسادسة.
1.1مجمو ُع ال� أ ِ
سنان اللّبن َّي ِة (المؤقّتة) يساوي:
�أضراس +

�أنياب +

 .٢لماذا ُسم ّي ْت ال�أسنان اللبن ّي ِة بال�أسنان المؤقتة؟
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قواطع =

سناً

ال�نسان البالغ
ال�أسنان الدّائمة عند إ

حسب عد َد ال� أ ِ
سنان الدّائم ِة عند ال�إ نسان البالغ.
•�أت�أ ّم ُل ّ
الصور َة �أعلاه ،ثم �أ ُ
سنان عن َد ال�إ ِ
1.1عد ُد ال� أ ِ
نسان البالغ يساوي:
سناً
ضواحك =
قواطع +
�أنياب +
�أضراس +
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أ�فكر

جيب عن ال�أسئل ِة التي تليها.
• �أت�أ ّم ُل ّ
الصو َر ال�آتي َة ،ثم �أ ُ

الثّانية
ال�أولى
� .١أ ّي صور ٍة تمثّ ُل �أسنا َن �إ ٍ
الصورة ال�أولى �أم الثّانية؟ ولماذا ؟
بالغّ ،
نسان ٍ
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بعض الحيوانات
نشاط( :)٧الجها ُز
الهضمي عندَ
ِ
ّ
•�أت�أ ّمل وزملائي صور ال�أجهزة الهضم ّية عند بعض الحيوانات.

أ�ستنتج أ� َّن:
ِ
الحيوانات
ال�أجهز َة الهضم ّي َة عن َد
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الدّرس الخامس:
الهضمي وسلامته
ص ّح ُة الجهازِ
ّ
نشاط( :)١آ�ه أ�سناني! !

الصورة.
•�أناقش وزميلي ما نشاهده في ّ
شعرت بال�ألم في �أسنانك؟ اسر ُد حادث ٍة حو َل ذلك.
1.1هل سبق �أ ْن
َ
قترح طرقاً للمحافظة على �أسناني سليم ًة.
�2.2أ ُ
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نشاط(:)2

مشكلات جهازي الهضمي

•�أ ُ
الصور ال�آتية و�أعلِّق:
لاحظ ّ

الهضمي
قترح طرقاً للمحافظة على جهازي
•�أ ُ
ّ
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نشاط( :)3قطار الص ّحة
الهضمي
ل�أتع ّرف قواع َد المحافظ ِة على ص ّحة الجهاز
ّ
1.1نقو ُم �أنا وزملائي بمساعدة معل ّمي في كتابة البطاقات ال�آتية:
�أهت ُّم بنظاف ِة الفم وال�أسنان

�أمضغ الطّعام جيداً

الصلبة ب�أسناني
شياء ّ
�أ ُ
كسر ال� أ َ

ِ
الحركات العنيفة بع َد ال�أكل
�أتجنّ ُب

�أهت ُّم بنظافة ِ
مكان �إعداد الطّعام

�أهت ُّم بنظافة �أدوات الطّعام

كثر من ِ
تناول الدّهون
�أ ُ

ِ
المشروبات الغازيّة
كثر من شرب
�أ ُ

2.2نض ُع سلّة في منتصف الملعب ،ونضع البطاقات فيها.
الصف �إلى مجموعتين.
3.3نو ّز ُع
َّ
4.4نصطف بحيث ُتك ّو ُن ك ُّل مجموعة قطاراً.
الص ّحة».
5.5تحم ُل المجموع ُة ال�أولى «لافت ًة» تحمل عبارة « :قطا ُر ّ
áë°üdG QÉ£b
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6.6تحم ُل المجموع ُة الثّاني ُة لافت ًة تحمل عبارة « :قطا ُر المرضِ».

7.7نقــو ُم بال ـدّوران حــول الملعــب م ـ ّرات ع ـدّة ،بحيــث يقــو ُم �أح ـ ُد �أعضــا ِء القطاريــن
الصحة»،
فــي ك ِّل مـ َـر ٍة بســحب بطاقـ ٍة تتفـ ُق وال ّلافتــة التــي يحملهــا قطــاره« :قطــار ّ
�أو « قطــار المــرض».

نشاط( :)4سلوكي وص ّحتي
الهضمي بوضع �إشاره في
•�أختار ال ّسلوك ّيات ال�إ يجاب ّية حو َل سلام ِة الجهاز
ّ
�أتنــاو ُل البوظـ َة بعـ َد الطّعــا ِم
ال ّســاخنِ مباشــرةً.

�أبد�أ باسم الله.

�آك ُل الفواكه دو َن غسلها.

التماريــن
مــارس
َ
�أ ُ
الرياض ّيــ َة.

�أغس ـ ُل يــد َّي قب ـ َل ال�أكلِ،
وبعــده.

�أتنــاو ُل طعامــي
ـب.
و�أنــا �ألعـ ُ

•�أقو ُم و�أفراد مجموعتي بتمثيل ال ّسلوك ّيات ال�إ يجاب ّية.

.
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نشاط( :)5غذائي ص ّح ّي

حــي ليحافــظ علــى ســلامة
ه ّيــا
ننصــح كريمــاً فــي اختيــار الغــذاء ّ
ُ
الص ّ
الهضمــي.
جهــازه
ّ

قمت باختيار هذه ال�أنواع من ال�أغذي ِة؟
فس ُر لماذا َ
�أ ّ

الصــورة.
ـب تعليقـاً مناســباً علــى ّ
�أكتـ ُ

34

صحي
نشاط( :)6ح ّقي في غذا ٍء
ٍّ

ُيعاني ال�أسرى في سجون الاحتلال من سوء التّغذية.
الصور َة المجاورة و�أع ّب ُر.
•�أت�أ ّم ُل ّ

أ�ختب ُر نفسي
ما ر�أيك في ال ّسلوك ّيات ال�آتية ،ولماذا ؟
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التنفسي
السادس :الجها ُز
الدّرس ّ
ُّ
ٌ
ونشاط
نشاط( :)١ال ّرياضة ص ّح ٌة
ـف في قاطـ ٍ
ـرج �إلــى ملعـ ِ
ـرات ،ونن ّفذ الخطوات
•ه ّيــا بنــا نخـ ُ
ـب المدرســة ،ونصطـ ُّ
ال�آتية:
س عميقٍ جـ ّداً مع ملء الصدر
�1.1أخــذ نَفَـ ٍ
وتمدّد البطن ،وذلك لمدّة الع ّد من 5-1
الصورة المجاورة.
في ّ
س قب َل �إخراجه لمدّة الع ّد
 2.2حبس ال َّن َف ِ
من .3-1
3.3يتم �إخراج النّفَس من الفم ببطء لمدّة الع ّد
الصــورة المجــاورة.
مــن  5-1كمــا فــي ّ
4.4تكرا ُر الخطوات ال ّسابقة م ّرات عدّة.
�5.5أ ُ
لاحظ حركات صدري في الحالتين.
�6.6أقار ُن بين الحالتين.

7.7ما اسم الجهاز المسؤول عن تنظيم عمل ّية تن ّفسي؟
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نشاط( :)2أ�جزا ُء الجهاز ال َت َن ُّفسي

جيب عن ال�أسئلة:
•�أت�أ ّم ُل الشّ كل ال�آتي ثم �أ ُ

البلعوم

ال�أنف
الحنجرة
القصبة الهوائية
الرئتان
عضلة الحجاب الحاجز

نفسي بالتّرتيب؟
�1.1أ ُ
كتب �أ َ
جزاء الجهاز التّ ّ

2.2ما الذي يقو ُم بحماي ِة الرئتين؟
نفسي؟
3.3ما �أهم ّية الجهاز التّ ّ
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نشاط( :)3رحلة الهواء في جسمي
التنفسي:
•ه ّيا نَت َّتبع معاً رحلة الهواء عبر جهازي
ّ
�1.أدخ ُل �إلى ال� أ ِ
نف فيقو ُم بترطيبي وتنقيتي من ال ُغبار.
الصغيرة والغشاء المخاطي.
من خلال الشّ عيرات ّ

الح ْنجر ِة.
� 2.أنتق ُل �إلى البلعو ِم الذي ينظّ ُم دخولي �إلى ُ

ُ 3.تس ّه ُل الحنجر ُة دخولي �إلى القصبة الهوائ ّية.

عبر القصب ِة الهوائ ّية �إلى الرئتين.
�4.أم ُّر َ
5.تقــوم الرئتــان بعمل ّيــة تبــادل الغــازات بينــي وبيــن
الـدّم حيــث يتــم �إدخــال ال�أكســجين �إلــى الـدّم،
و�إخــراج غــاز ثانــي �أكســيد الكربــون وبخــار
المــاء.
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• َبعد َت َت ّبع رحلة الهواء في الجهاز التّن ّفسي هيا نكم ُل الخارط َة
المفاهيم ّي َة ال�آتي َة-:
الجهاز التنفسي
يتكون من
و
تقوم بـ

البلعوم
تقوم بـ

و

و
تقوم بـ
�إيصال الهواء
الى القصبة
الهوائ ّية

و
تقوم بـ

الرئتان
تقوم بـ

تسهيل دخول
الهواء الى
الرئتين

ٌ
سي بالترتيب-:
�ألخ ُ
ّص رحل َة الهوا ِء في جهازي التّن ّف ّ
1.1

2.2
3.3
4.4
5.5

نف ّك ُر مع ًا

ُيعـ ُّد دخــو ُل الهــوا ِء عــن طريــق ال�أنــف �أفضــل مــن دخولــه عــن طريــقِ
الف ِم .

39

نشاط( :)٤آ�ل ّي ُة التنفس
1.نُحضر قارورةٌ ،و نقص قاعدتها بوساطة المقص.
2.نث ّب ُت �أنبوباً على شكل ( )عند ف ّوهة القارورة.
ُحضر بالون ْين ،ونث ّبتهما عند نهاي ِة ك ّل �أنبوب.
3.ن ُ
ـت
�4.أغل ـ ُق القــارورة بحيــث يكــون البالونــان داخلهمــا ،ث ـ ّم �أث ّبـ ُ
الغشــاء المطّاطــي ب إ�حــكا ٍم علــى القــارورة.
المطاطي �إلى الخارج كما في الشّ كل ( �أ )
الغشاء
سحب
�5.أ ُ
َ
َّ
ماذا �أ ُ
لاحظ؟
�6.أ ُ
اطي �إلى الدّاخل كما في الشّ كل( ب )
ضغط
َ
الغشاء المطّ َّ

ماذا �أ ُ
لاحظ؟
�7.أت�أ ّمـ ُل الشّ ــكلين ال�آتييــن ،و�ألاحـ ُ
ـظ التّشــابه بينهمــا وبيـ َـن حركـ ِة
النّمــوذج فــي الحالتيــن (�أ ،ب).

عمل ّية الشّ هيق
عمل ّية ال ّزفير
� .٨أ ّي النّموذجيــن ال ّســابقين (�أ ،ب) يع ّبــر عــن عمل ّيــة الشّ ــهيق؟
و�أيّهمــا يع ّبـ ُـر عــن عمل ّيــة ال ّزفيــر ؟
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تي الشّ هيق وال ّزفير من خلال الجدول ال�آتي:
� .٩أقار ُن بين عمل َّي ْ
�أوجه المقارنة

عملية الشهيق

عملية الزفير

حركة الهواء
(دخول /خروج)
القفص الصدر ّي
(يتّسع /يضيق)
الحجاب الحاجز
ُ
(يرتفع /يهبط)

ّنفسي عند بعض الحيوانات
نشاط( :)٥الجهاز الت ّ
•�أت�أمل وزملائي صور ال�أجهزة التّن ّفس َّية عند بعض الحيوانات.

ِ
الحيوانات
ض
�أستنتج �أ ّن ال�أجهز َة التنفس ّية عن َد بع ِ
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نشاط( :)6لعب ُة ال ُمطابقة
حضر  10بطاقات ،و�أرقّمها من .10 – 1
�1.1أ ُ
�2.2أ ِ
س بطاقات.
لص ُق صوراً ل�أجزاء الجهاز
التنفسي على خم ِ
ّ
ِ
البطاقات المتبق ّية.
التنفسي على
كتب وظيف َة ك ّل جز ٍء من �أجزاء الجهاز
�3.3أ ُ
ّ
ـحب ك ُّل طالـ ٍ
ـب بطاقتيــن يشــترط توافقهما
ـب اللّعبــة علــى شــكل �أ ٍ
زواج ،ويسـ ُ
ُ 4.4تل َعـ ُ
بيــن العضــو والوظيفة.
نقل
الهواء الى
القصبة
الهوائ ّية

تنقية
الهواء
وترطيبه

تسهل
دخول
الهواء الى
الرئتين
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ممر مشترك
للغذاء
و الهواء

تبادل
الغازات بين
الدم
و الهواء

السابع:
الدّرس ّ
التنفسي وسلامته
ص ّحة الجهاز
ّ
وصحي
نقي
ٌّ
نشاط( :)1هوائي ٌّ

يمــارس رياضــة المشــي برفقــة صديقــه �أحمــد كل صبــاح،
اعتــا َد ســمي ٌر �أ ْن
َ
النقــي .بِر�أيــك ،مــا فائــدة ذلــك؟
الهــواء
ويستنشــ َق
َ
َّ
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صحي
نشاط( :)2ص ِّفي
ٌّ
الصف .لماذا؟
هواء غرفة
ِّ
•ه ّيا نج ّد ُد َ

العيش في بيئة صح ّي ٍة
نشاط( :)3من ح ّقي
ُ
بِر�أيك ،ما سبب ارتداء ديمة الك ّمامة؟

44

�أقترح طرقاً �أخرى للوقاية من تل ّو ِث البيئة.

نشاط( :)4شرا ُبنا دواءٌ

•عانــى �أحمــد مــن رشــح ( زكا ٍم) مصحـ ٍ
ـوب بســعال شــديد ،ف�أعـدّت لــه والدتــه
شــراباً للتخفيــف مــن �آلامــه.
•ماذا تتوقّع �أ ْن يكو َن هذا الشّ راب؟ وما المجموعة الغذائ ّية التي ينتمي �إليها.

لا ضَ ر َر ولا ضرار
بحث عن
بال ّرجوع �إلى مكتبة المدرسة �أو الشّ بكة العنكبوت ّية �أ ُ
مضا ِر التّدخين ،و�أص ّم ُم شعاراً لمنع انتشار ظاهرة التّدخين.

45

نشاط( :)5أ�لعابنا الشعب ّية
نخرج للملعب ،ونرس ُم الشّ ك َل ال�آتي:
ه ّيا
ُ
ـف عنــد نقطــة البدايــة ،و�ألقــي حجــراً علــى الشّ ــكل� ،أقفـ ُز عبــر الخانــات ل�أصـ َل �إلــى
�أقـ ُ
الســلوك الموجــود فــي المربّــع بــ:
موقــع َ
الح َجــر ،و�أع ّبــر عــن ّ
سي.
•التّصفيق �إذا كان ّ
السلو ُك يحافظ على ص ّحة الجهاز التّن ّف ّ
ُ
سي.
•العودة �إلى نقطة البداية �إذا كا َن ال ّسلو ُك لا
يحافظ على ص ّحة الجهاز التّن ّف ّ
ملاحظة:
äGó«ÑŸG ≥°ûæà°SCG
ـب التّمييـ َز بين ال ّســلوك
�إذا لــم يسـ ِ
ـتطع الطالـ ُ
ájô°û◊G 10
ال�إ
صحــة
علــى
يحافــظ
الــذي
يجابــي
ّ
áYGQõH ºàgCG
ســي يحــاول مــ ّر ًة �أخــرى.
الجهــاز التّن ّف ّ
QÉé°TC’G 9
’ øe π≤àfCG
¤EG OQÉH ƒL
ÅaGO ƒL 6

7
5

2

øcÉeCG øY ó©àHCG
çƒ∏àdGh ΩÉMOR’G

Üô≤dÉH ¢ù∏LCG
ÍæNóŸG øe

8

¿ÉNO øY ó©àHCG
äGQÉ«°ùdG ΩOGƒY

áeÉªµdG Ωóîà°SCG
IQÉjR óæY
ôé◊G ™dÉ≤e 3
IòaÉædG íàaCG
¿ÉµŸG ájƒ¡àd
1
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øjQÉªàdG ¢SQÉeCG
áØ«æ©dG á«°VÉjôdG

ما اس ُم هذه اللّعبة؟

�أبد�أ

òaGƒædG ≥∏ZCG
ΩGóîà°SG óæY
Ö£◊G ICÉaóe

4

أ�سئلة الوحدة
الصحيحة:
السؤال ال�أ ّول� :أضع دائرة حول رمز ال�إ جابة ّ
ّ
غذاء غير صح ّياً؟
�1.1أ ّي المواد الغذائ ّية ال�آتية تُع ّد ً
�أ -الحليب.

ب -البرتقال.

 2.2ما المصد ُر الرئيس للطاقّة في جسمي؟
�أ -الملابس.

ب -الطّعام.

 3.3ما العض ُو ال�أكثر تضر ّراً من التدخين؟
�أ -الرئتان.

معاء الدّقيقة.
ب -ال� أ ُ

جـ -المشروب الغازي.
جـ -لعب ال ّرياضة.
جـ -الكبدُ.

د -اللّبن.
د -النّوم.
د-المعدةُ.

4.4ما �أفض ُل مصد ٍر للفيتامينات وال�أملاح المعدن ّية؟
�أ -الفواك ُه ،والخضراوات.
جـ -الدّهون ،وال ّزيوت.

الهضمي؟
�5.5أ ّي ال�آتية من ملحقات الجهاز
ّ
�أ -الكبد

ب -الفم

ب -الخب ُز ،وال�أرز ،والمعكرونة.
د -اللّحوم وال�أسماك والدّجاج.

جـ -المرئ

التنفسي ؟
الهضمي ،والجهاز
بين الجها ِز
شترك َ
6.6ما العض ُو ال ُم َ
ّ
ّ
�أ -المريء

ب -اللّسان

جـ -البلعوم

التنفسي؟
ين تت ّم عمل ّي ُة تبادل الغازات في الجهاز
�7.7أ َ
ّ
�أ -ال ّرئتين

ب -القصبة الهوائ ّية

جـ -الحنجرة

د-البلعوم
د -فتحة الشّ رج
د -ال�أنف
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السؤال الثّاني� :أكم ُل الجدو َل ال�آتي-:
ّ
الصورة
ّ
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اسم العضو المشار
بالسهم
�إليه ّ

الوظيفة

اسم الجهاز

السؤال الثّالثَ :م ْن �أنا ؟
ّ
 1.1المجموعــة الغذائ ّيـ ُة التــي تمـ ُّد الجسـ َم بالطّاقـ ِة ،وال�إ فـ ُ
ـراط فــي تناولهــا يــؤ ّدي �إلــى
)
الســمنة( .
ُّ
)
2.2المجموع ُة الغذائ ّي ُة التي تقي الجسم من ال�أمراض(.
3.3المجموع ُة الغذائ ّي ُة التي تساع ُد على بنا ِء الجس ِم والتئام الجروح( .

)

الصــف ال ّرابــع ذات �إعاقــة حرك ّيــة تشــارك
الســؤال ال ّرابــع� :أســمها ُن طالبــة فــي ّ
ّ
وضــح �أثــر ممارســتهما لل ّرياضــة علــى
صديقتهــا شــيماء فــي لعبــة تنــس الطّاولــة� ،أ ِّ
ســلامة جســميهما.

خبــر عمــر �أختــه جنــان ب�أنّــه يمكنــه الحصــو َل علــى جميــع
ّ
الســؤال الخامــس� :أ َ
العناصــر الغذائ ّيــة مــن الفواكــه ،لك ـ ّن جنــان تعتقــد ب ـ�أ ّن عليــه تنــاول �أنــواع الغــذاء
جميعهــا.
�أيّهما صحيح؟ ر�أي عمر؟ �أم ر�أ ُي جنان ؟
�أف ّس ُر �إجابتي.

49

ِ
الطرق المناسب ِة لحفظ ال�أطعمة ال�آتية:
السادس� :أض ُع �إشار ًة �أما َم
السؤال ّ
ّ
الطّعام
الفلفل
التونة
المريمية
الحليب
ال�أجبان
المشمش
الفول

التمليح

التسكير

التعليب

التبريد

التعقيم

التجفيف

السابع� :أص ُل بين العمل ّية وما يناسبها من الجمل ال�آتية:
السؤال ّ
ّ
ُ
هبوط
الحجاب الحاجز
ل�أسفل

خروج الهواء غير
ُ
النقي من الجسم
ّ
ارتفا ُع
الحجاب الحاجز
ل�أعلى
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اتسا ُع التجويف
ّ
الصدر ّي

الشهيق

الزفير

ضيق التجويف
الصدر ّي

النقي
دخو ُل الهواء ّ
�إلى الجسم

الهضمي:
السؤال الثّامن� :أتت ّبع مسا َر لقم ِة من الطّعام داخل الجهاز
ّ
ّ
الفم
ال�أمعاء الغليظة
السؤال التّاسع� :أقترح حلا ًّ للحالات ال�آتية:
ّ
1.1زميلك يشكو من ال�إ سهال.
قرب منطق ٍة سكن ّي ٍة.
2.2وجود ك ّسارات َ
س ال�أسنان.
الصغير يعاني من تس ّو ِ
�3.3أخوك ّ
السيارات قرب منطق ٍة سكن ّي ٍة.
4.4حرق �إطارات ّ
السمنة.
5.5والدك ُيعاني من ُّ
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السلوك ّيات ال�آتية :سلوك �إيجابي /سلوك سلبي:
ّ
السؤال العاشر� :أصنّ ُ
ف ّ
حرص على غس ِل الفواكه والخضار ج ّيدا قبل تناولها( .
�1.1أ ُ
�2.2أتناو ُل الحلويّ ِ
ات والشوكولاته بكثر ٍة.
(
ف �أسناني يوم ّياً بالفرشاة والمعجون قبل النّوم.
�3.3أنظّ ُ
(
�4.4أنتق ُل من ج ٍّو دافيء �إلى ج ٍّو بار ٍد فج�أة.
(
حرص على ُممارسة ال�ألعاب الرياض ّية.
(
�5.5أ ُ
السؤال الحادي عشر� :أرت ُّب مراح َل عمل ّي ِة الهضم:
ّ
امتصاص الما ِء ،والغذاء المهضوم.
ُ
تناو ُل الطّعام ،وتقطيعه ،وطحنه.
هض ُم الطّعا ِم ،وتحويله �إلى موا ّد بسيط ٍة.
ِ
الفضلات من فتح ِة الشَّ ْر ِج.
خراج
�إ ُ
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)
)
)
)
)

ـزاء الجهــاز الهضمـ ّـي،
الســؤال الثّانــي عشــر :فيمــا ي�أتــي بطاقـ ٌ
ّ
ـات عليهــا �أجـ ُ
ـب مــن البطاقـ ِ
ـات الموجــود ِة فــي الصنــدوق ،و�أكتبهــا فــي
�أختــا ُر المصطلـ َـح المناسـ َ
المــكان المناســب علــى الشّ ــكل ال�آتــي:
فتح ُة الشّ رج

المريء

معاء الغليظ ُة
ال� أ ُ

الكبد

المعد ُة

الف ُم

ال�أمعاء الدّقيقة

ال ُغد ُد اللّعاب ّي ُة

البنكرياس

الســؤال الثّالــث عشــر� :أق ّيــم ذاتــي� :أعبــر بلغتــي عــن المفاهيــم والمهــارات التــي
ّ
اكتســبتها فــي هــذه الوحــدة بمــا لا يزيــد عــن ثلاثــة �أســطر.
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الوحدة الثّانية

الكهرباء والمغناطيس ّية

الصورتين �أعلاه
�أصف ما �أشاهد في ّ
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يتوقــع بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن تكــون
قــادراً علــى توضيــح �أهميــة الكهربــاء والمغناطيســية ،وتطبيقاتهمــا فــي
الحيــاة ،واستكشــاف خــواص المغناطيــس بالتجــارب العمليــة مــن
خــلال تحقيــق ال�آتــي:
• استنتاج �أهم ّية الكهرباء والمغناطيس عملياً.
ف �إلى مصادر الكهرباء من خلال الصور.
• التع ّر َ
• تصميم دار ًة كهربائ ّي ًة بسيطة.
•تصنيــف بعــض المــواد �إلــى مــواد جيــدة التوصيــل للكهربــاء،
ومــواد رديئــة التوصيــل للكهربــاء.
الصح َّية لتجنّ ِب خط ِر الكهرباء.
• َتتبع القواع َد ّ
ف �إلى المغناطيس ،و�أشكاله عملياً.
•التع ّر َ
•اكتشاف تطبيقات الكهرباء والمغناطيس في الحياة عملياً.
خواص المغناطيس واستخداماته عملياً.
•اكتشاف
َ
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الدّرس ال�أ ّول :مصاد ُر الكهرباء
نشاط( :)1الكهربا ُء من حولي
ونبحــث
ه ّيــا نقــو ُم بجولــ ٍة فــي المدرســة،
ُ
عــن ال�أجهــز ِة الموجــودة فيهــا ،والتــي تعمــ ُل
ونكتــب �أســماءها:
بالكهربــاء،
ُ

سماء ال�أجهزة الكهربائ ّية ال�آتية:
ه ّيا ُ
نكتب �أ َ
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نشاط( :)2أ�ما ِكن لا ُيستَغني فيها عن الكهرباء
الصو َر ال�آتية:
•نت�أ ّمل ّ
مدرسة

الصّ ّراف ال�آلي

الصور؟
 .١بِر�أيك ،ما �أهم ّية الكهرباء في ال�أماكن الظّاهرة في ّ

مصنع

مستشفى

الصــور �أعــلاه،
 .٢مــاذا تتوقّــع �أن يحــدث لــو كنــت فــي �أحــد ال�أماكــن فــي ّ
وانقطــع الت ّيــا ُر الكهربائـ ّـي؟
قترح طرقاً لح ّل المشكلة.
� .٣أ ُ
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نشاط( :)3مصاد ُر الكهرباء

كتب مصاد َر الكهربا ِء فيها:
•�أت�أ ّم ُل ّ
الصو َر ال�آتي َة ،و�أ ُ

ستنتج أ� ّن مصاد َر الكهربا ِء:
أ�
ُ

.1
.2
.٣

أ�فكر
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ُيعانــي �أهــل غ ـ ّز َة مــن ُمشــكلة انقطــاع التّيــار الكهربائـ ّـي المســتمر،
�أقتــرح وزملائــي فــي المجموعــة بدائــل �أخــرى للت ّيــار الكهربائـ ّـي يمكـ ُن
اســتخدامها فــي فتــرات انقطــا ِع الكهربــاء.

أ�ختب ُر نفسي
الكهربائي المناسب.
الصور ال�آتية بمصدر الت ّيار
•�أقو ُم بوصل الجهاز في ّ
ّ

محطّة توليد الكهرباء

البطّاريّة
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الدّرس الثّاني :الدّار ُة الكهربائ ّي ُة البسيط ُة
نشاط(:)1

رفيقي في الظلام

ـرج فريـ ُق الكشّ ــافة فــي رحل ٍة ،و�أثنــاء تجوالهم
خـ َ
ـاح اليــد،
ليــلا ً اكتشــفوا �أنهــم لــم يحضــروا مصبـ َ
بحثــوا فــي حقائبهــم فوجــدوا ال�أدوات ال�آتية:

�أســاعدهم فــي الحصــول علــى �إضــاءة مــن خــلال الاســتعانة بمــا هــو موجــود
معهــم مــن �أ ٍ
دوات.
قمت باستخدامها:
سماء ال�أدوات التي ُ
�أ ُ
كتب �أ َ
.1
.2
.3
ماذا تُس ّمي رفي َق دربك الذي صنعته؟
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نشاط(:)2

�أتن ّب�أ و�أختبر

الجزء ال�أ ّول:كيف أ�ص ُل بطار ّيتي بطريقة صحيحة؟
ه ّيا نتن ّب�أ
ونختبر �إضاء َة المصباح في الحالات ال�آتية:
ُ
�أتن ّب�أ� :إضاءة المصباح ( ُيضيء  /لا ُيضيء)

1

2

•�أختبر وزميلي �إضاءة المصباح ( ُيضيء  /لا ُيضيء)
و�أكتب النّتيجة:

1

٢

3

٣

4

٤
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الجزء الثّاني:كيف أ�ص ُل مصباحي بطريقة صحيحة؟
•ه ّيا نتّنب�أ
المصباح في الحالات ال�آتية:
ونختبر �إضاء َة
ِ
ُ
•�أتن ّب�أ� :إضاءة المصباح ( ُيضيء  /لا ُيضيء )

1

2

3

4

•�أختبر وزميلي �إضاءة المصباح ( ُيضيء  /لا ُيضيء)
و�أكتب النّتيجة:

1

٢

المصباح؟
ضاء فيه
ُ
•ماذا نُس ّمي الشّ ك َل الذي �أ َ
�أرســ ُم الشّ ــك َل الــذي
المصبــاح فيــه.
ضــيء
ُي
ُ
ُ
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٣

٤

نشاط( :)3الدّار ُة الكهربائ ّية
�أتعــاون وزملائــي فــي المجموعــة ونكـ ّون دار ًة كهربائ ّيــة كمــا فــي
الشّ ــكل ال�آتــي:

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

عناصر الدّارة الكهربائ ّية:
كتب
َ
�أ ُ

•ويمكن رسم الدّارة الكهربائ ّية بال ّرموز كما في الشّ كل ال�آتي:
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�أكمل الجدول ال�آتي:
عناصر الدّارة الكّهربائية
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الرمز

اسم العنصر

نشاط( :)4مسا ٌر مغلق
ه ّيا نُركّب الشّ كلين ال�آتيين ونح ّد ُد الفرق بينهما:

الشّ كل ال� أ ّول

الشّ كل الثّاني

 .١نُط ِل ُق على الشّ كل ال� أ ّول دار ًة كهربائ ّية
المصباح
ل� أ َّن
َ
 .٢نُط ِل ُق على الشّ كل الثّاني دار ًة كهربائ ّي ًة
المصباح
ل� أ َّن
َ

ـاح فــي ال ـدّار ِة الكهربائ ّيــة المغلق ـ ِة بســبب ســريان
ُيضــي ُء المصبـ ُ
ـي فيهــا.
الت ّيــار الكهربائـ ّ
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نشاط( :)٥الموا ُد الموصل ُة والموا ُد العازل ُة
• أ�ج ّر ُب و أ�لاحظ

�أستبد ُل العملة المعدن ّي َة ب إ�حدى ال�أدوات ال�آتية و�أج ّرب هل ُيضيء المصباح.
(ممحــاة ،طباشــير ،مشــبك ،قطعــة خشــب ،ك�أس زجاجــي ،مســمار ،ظــرف ورقي،
ملعقــة ،مناديــل قماش)
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ثم �أصل بين ال�أدوات والمصباح المناسب عند توصيل الدّارة الكهربائية.
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ـمح بمــرور الت ّيــار الكهربائـ ّـي،
1.1مــاذا نُس ـ ّمي المــواد التــي تسـ ُ
وتــؤ ّدي �إلــى �إضــاءة المصبــاح فــي ال ـدّارة الكهربائ ّيــة؟
ـمح بمــرو ِر الت ّيــار الكهربائـ ّـي ،وتــؤ ّدي �إلــى عــدم
 .٢مــاذا نُسـ ّمي المــواد التــي لا تسـ ُ

�إضــاءة المصبــاح فــي الـدّار ِة الكهربائ ّيــة؟

ســتنتج أ� ّن المــواد تُصنَّــف مــن حيــث توصيلهــا للكهربــاء إ�لــى
أ�
ُ
نوعيــن:
.1

.٢

نشاط( :)6خطر الكهرباء
الصور ال�آتية و�أع ّبر عنها:
•�أت�أمل ّ

•�أقترح طرقاً �أخرى �أتجنّب بها خطر الكهرباء.
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نشاط(ِ :)٧مشكاتي
•ه ّيا نصن ُع ِمشكا ًة ( �أ َبجورة ) ،ومفتاحها كما في الشّ كل ال�آتي:

خطوات عمل المفتاح:
•
ُ

قطعتان من القصدير

كرتون مقوى

()1

()2
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أ�ختب ُر نفسي
الصف ال ّرابع بتوصيل الدّارات الكهربائ ّية ال�آتية:
•قام طلبة ّ

١

٢

٣

٤

كتب �أ ّي المصابيح ُيضيء؟ و�أفسر سبب ال�إ ضاءة.
�أ ُ
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الدّرس الثّالث :المغناطيس وخصائصه
نشاط( :)1قصّ ُة المغناطيس

قرب تركيا و ُيدعى «ماغنيس»،
ُيحكــى �أ ّن راعيـاً فــي بلــد ٍة صغيرة َ
و�أثنــاء رعيــه لل�أغنــام ،لاحـ َ
ـظ �أ ّن عصــاه ذات الطّــرف الحديــد ّي
ـوداء ،كما �أن حــذاءه المحتوي
تنجـ ُ
ـذب نحـ َو بعــض الحجــار ِة السـ َ
ـامير كثيــر ٍة يلتصـ ُق بهــذه الحجــارة ،وكانــت هــذه بدايـ ُة
علــى مسـ َ
اكتشــاف «الحجــر العجيب».
ماذا نُ ْط ِل ُق على هذا الحجر في وقتنا الحاضر؟
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نشاط( :)2أ�نوا ُع المغانط
�أنوا ُع المغانط
مغانط طبيع ّية

كتب �أنوا َع المغانط:
• �أت�أ ّم ُّل ال ُمخطّ َط ّ
الساب َق ،و�أ ُ
.1
.2
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مغانط صناع ّية

نشاط( :)٣أ�شكالُ المغانِط
•�أحضر �أشكالا ً مختلفة من المغانط و�أتف ّحصها.
من �أشكال المغانط الصناعية:

�1.1أصف �أشكال المغانِط
الصناعيــة ،و�أرســمه فــي
�2.2أختــا ُر �أحــد �أشــكال المغانــط ِّ
المســتطيل �أدنــاه و�أكتــب اســمه.
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نشاط( :)٤مواد يجذبها المغناطيس
يجذب المغناطيس
الدبابيس ،هل
يجذب مواد
�أخرى ؟

يجب �أن نحضر
مواد �أخرى
ونجرب

•ه ّيا نتن ّب�أ ونختبر جذب المغناطيس للمواد ال�آتية.
�أتن ّب�أ :جذب المغناطيس ( يجذب  /لا يجذب )

1

2

3

4

•�أختبر وزميلي جذب المغناطيس و�أكتب النتيجة ( يجذب  /لا يجذب )

1
ستنتج أ� َّن المغناطيس:
أ�
ُ
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٢

٣

٤

•ه ّيــا نجــرب �أي المــوا َد ال�آتي ـ َة يجذبهــا المغناطيــس ،ونص ـ ُل
ك َّل صــور ٍة بمــا يناســبها:

مواد لا يجذبها
المغناطيس
مواد يجذبها
المغناطيس

ستنتج أ�نّ:
أ�
ُ
1.1الموا َد التي يجذبها المغناطيس تُس ّمى بالـمــــواد
2.2الموا ّد التي لا يجذبها المغناطيس تُس ّمى بالمواد
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أ�فكر

�إذا كان �أمامــي  3قطـ ٍـع معدن ّيــة �إحداهــا قطعــة حديــد لهــا الحجــم ذاتــه،
ف �إلــى القطعــة الحديديّة.
والشّ ــكل واللّــون نفســه ،فكيــف �أتعـ ّر ُ

ال�برة ال ُمع َّلقة
نشاط( :)٥إ
•ه ّيا نركّ ُب ال�أدوات كما في الشّ كل ال�آتي:
ما القوة
التي تجذب
المواد ؟

هيا نكتشف
هذه القوة
¢ù«WÉæ¨e

»Ñ°ûN πeÉM

IôHEG
§«N

صف ما �أشاهده و�أفسر
•�أ ُ
•�أحاو ُل تمرير مواد مختلفة بين المغناطيس وال�إ برة بحيث لا ُتلامس المغناطيس،

76

و�أسجل ملاحظاتي:

قطاب المغناطيس
نشاط( :)6أ� ُ
�إذا ُعلّق مغناطيس
تعليقاً ح ّراً ،ماذا
تتوقع �أن يحدث؟

�أحضر مغناطيساً
وخيطاً لنجرب
ذلك.
الشمال

•�أحدّد مع معلّمي الاتجاهات ال�أربعة.

الشرق

�1.1أعلّـ ُق المغناطيــس بالخيــط مــن المنتصــف
مراعيــاً �أن يكــون بعيــداً عــن المــواد
المغناطيســية ،والمغانــط ال�أخــرى.
2.2ماذا �أ ُ
لاحظ؟
ـس حركـ ًة خفيفـ ًة ،و�أنتظـ ُـر
�3.3أحـ ّرك المغناطيـ َ
ـكن.
حتــى يسـ َ
�4.4أ ُ
لاحظ و�أفراد مجموعتي ماذا يحدث؟
يتج ُه نح َو الشّ ِ
مال
�5.5أس ّمي
القطب الذي ّ
َ
ِ
الجنوب
القطب الذي يت ّج ُه نح َو
�6.6أس ّمي
َ

الغرب
الجنوب
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أ�ختب ُر نفسي
َو َضعــت ســميرة مغناطيسـاً علــى قطعــة مــن الخشــب �أو الفلّيــن فــي حــوض مــاء
بلاســتيكي كمــا فــي الشّ ــكل ال�آتــي:

ختبر توقّعاتي.
�أتوقّع اتّجاه �أقطاب المغناطيس؟ و�أ ُ
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نشاط( :)٧ق ّوة المغناطيس
�أين توجد قوة
المغناطيس ؟

هيا نكتشف
معاً

�1.1أضع المغناطيس فوق ُبرادة الحديد� ،أو �أي مواد حديديّة �أخرى.
�2.2أ ُ
لاحظ ماذا يحدث؟
عت براد ُة الحديد؟ لماذا؟
�3.3أين تج ّم ْ
� 4.4أرسم برادة الحديد ال ُمتج ّمعة على المغانط ال�آتية.
ستنتج �أ ّن ق ّوة المغناطيس:
أ�
ُ
تتركّز عند

وتق ُّل عن َد

أ�فكر
لو قُطّع المغناطيس عدة قطع ،على ماذا نحصل؟
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وتجاذب
نشاط( :)٨تناف ٌر
ٌ
الصور ال�آتية:
•�أت�أمل ّ

كيف حدث
هذا ؟

هيا نجرب
ذلك

السابق.
•�أتعاو ُن وزميلي في �إجراء النشاط ّ
�1.1أسجل ملاحظاتي:
َ
حدث
فس ُر ما
�2.2أ ّ
أ�ستنتج أ� َّن:
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قطاب المغناطيس المتشابهة
�أ َ
المختلفة

قطاب المغناطيس
و�أ َ

لعب مع المغناطيس
أ� ُ

•�أشــار ُك زميلــي فــي وضـ ِـع المغانــط فــي �أشـ ٍ
ـكال مختلفــة( .مربّــع،
مثلّــث ،حــروف� ،أرقــام ) .....
قطاب لك ّل مغناطيس.
•�أح ّد ُد ال� أ َ
عرض النّتاج ،و�أناقشها.
•�أ ُ

نشاط(:)٩

اختراق المواد

س بــه مــاء ،و�أحــاول �إخراجه
�1.1أضـ ُع مشــبكاً داخــل ك�أ ٍ
باســتخدام المغناطيس.
صف ماذا يحدث؟
�2.2أ ُ
�3.3أضـ ُع مشــبكَ الـ ِ
ـورق فــي ُعلبـ ٍة من الحديــد ،و�أحاول
�إخراجه باســتخدام المغناطيس.
ُ
يحدث؟
صف ماذا
�4.4أ ُ
ِ
المشبك على مواد �أخرى مثل:
�5.5أج ّر ُب وض َع
(ورق ،خشب ،نحاس)
ستنتج أ�نّ:
أ�
ُ
ق ّو َة المغناطيس تختر ُق المواد

 ،ولا تختر ُق المواد
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المغناطيسي
السباق
لعب ُة ّ
ّ
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قص النّحل َة في الشّ كل أ�علاه.
�1.1أ ُّ
�2.2أث ّب ُت مشبكاً حديديّاً �أسفل صورة النّحلة.
�3.3أض ُع صور َة النّحلة في بداية الطّريق.
�4.4أبــد�أ ال ّســباق مــع زميلــي بوضــع مغناطيــس تحــت الورق ـ ِة ،و�أح ّركــه
ل�إ يصــال النّحلــة �إلــى خل ّيتهــا.

الدّرس ال ّرابع:
صناع ُة المغناطيس وتطبيقاته العمل ّية
صنع مغناطيس ًا بالدّلك
نشاط( :)1أ� ُ
�أحضر ال�أدوات ال�آتية:

برادة حديد

مسمار حديد

مغناطيس

مشابك حديديّة

� 1.1أق ّر ُب المسمار من برادة الحديد �أو من المشابك الحديديّة.
أ� ُ
لاحظ
�2.2أدلكُ المسما َر بالمغناطيس كما في الشّ كل.
�3.3أق ّر ُب المسما َر المدلو َك من برادة الحديد �أو من
المشابك الحديديّة.
�4.4أسجل ملاحظاتي
�5.5أرسم ملاحظاتي في دفتري.
صناعي بطريقة
س
أ�
ستنتج أ�نّه يمكن الحصول على مغناطي ٍ
ُ
ٍّ
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صنع مغناطيس ًا كهربائ ّي ًا
نشاط( :)2أ� ُ
• ه ّيا نتتّب ُع الخطوات ال�آتية لنصنع مغناطيساً كهربائ ّياً:
�1.1أق ّر ُب مسماراً من برادة الحديد.
�ألاحظ ماذا يحدث
ـف ســلكاً معــزولا ً حــول المســمار عـدّة ل ّفــات ،و�أصـ ُل طرفـ ّـي ال ّســلك بقطبـ ّـي
�2.2ألـ ُّ
ال ّبطاريّـ ِة كمــا فــي الشّ ــكل المجــاور.

�3.3أق ّر ُب المسمار من برادة الحديد.
�أ َس ّجل ملاحظاتي:
�4.4أفتـ ُـح ال ـدّارة الكهربائ ّيــة ،و�أق ـ ّر ُب المســما َر مــن بــرادة
ــجل ملاحظاتــي
الحديــد ،و�أ َس ّ
�أف ّسر:

ستنتج أ�نه يمكن الحصول على مغناطيس صناعي بوساطة
أ�
ُ
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أ�ف ّك ُر و أ�ج ّر ُب
كيف �أجعل المغناطيس الكهربائي �أكثر ق ّو ًة ؟

مشكلة وحل
•تاه ص ّيا ٌد في عرض البحر ،و�أراد العودة �إلى الاتّجاه الصحيح.
ما ال�أداة التي تنصح الص ّياد باستخدامها لتحديد الاتّجاهات؟
خرج �إلى الملعب ،و�أستخد ُم البوصل َة في تحديد الاتّجاهات.
•�أ ُ
�أرس ُم الاتّجاهات على �أرض ّية الملعب.

أ� ُ
بحث
بال ّرجــوع �إلــى مكتبــة المدرســة �أو الشّ ــبكة العنكبوت ّيــة� ،أبحــث
فــي �إنجــازات الب ّحــار العربــي المســلم «ابــن ماجــد» فــي مجــال
الملاحــة البحريّــة.
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المغناطيس في حياتنا
نشاط(:)4
ُ
الصو َر ال�آتية و�أتحد ُّث عن استخدامات المغناطيس في حياتنا.
�أت�أ ّم ُل ّ

مولّد كهربائي

سماعات

مك ّبر صوت

مذياع

كاشف معادن

جهاز رنين مغناطيسي

كتب �أسماء �أ ٍ
المغناطيس فيها.
دوات و�أجهزة �أخرى ُيستخد ُم
�أ ُ
ُ

مشروع
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•نرســم �أشــكالا ً ( �أزهــاراً ،وفواكــه ،وحروفـاً ،وفراشــات )...علــى ٍ
ورق ُمقـ ّوى
ونل ّونها.
خلف ك ّل شكل.
نقص ال ّرسومات ،ونث ّب ُت مغناطيساً َ
• ُّ
باب الثّلاجة برسوماتنا الفن ّية.
•نزيّ ُن َ

أ�سئلة الوحدة
ذكر استخدامين للكهرباء في حياتنا اليوم ّية:
ّ
السؤال ال�أ ّول� :أ ُ
1.
2.2
الصحيحة:
السؤال الثّاني� :أضع دائر ًة حو َل ال�إ جاب ِة ّ
ّ
�1.1أ ّي ال�آتية يعم ُل بالكهرباء ؟
القارب الشراعي.
�أ-
ُ

ب -الد ّراج ُة الهوائ ّية.

السقف.
جـ -مروح ُة َّ

د -المح ّر ُك البخاري.

� .٢أي المواد ال�آتية تسمح ب إ�ضاءة المصباح عند وصلها بالنقطتين  1و 2؟

�أ -مسما ٌر حديد ّي.

ب -ملعق ٌة بلاستيك ّية.

جـ -قطع ٌة مطاط ّي ٌة.

� .٣أي الدّارات الكهربائ ّية ال�آتية ُيضيء المصباح فيها؟
�أ-

ب-

جـ-

د -عصا خشب ّية

د-
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السؤال الثّالث� :أضع علامة ( ) في المكان المناسب:
ّ
الما ّدة

ما ّدة مغناطيس ّية

ال ّزجاج
برغي
ورق ال�ألومنيوم
سلك نحاس
مفتاح حديد ٌّي
ٌ
ملعق ُة فولاذ
السؤال ال ّرابع� :أت�أ ّم ُل ال�أشكا َل ال�آتي َة ،و�أفّسر.
ّ
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ما ّدة غير مغناطيس ّية

السؤال الخامس� :أعلّل:
ّ
�أ) تُصنع علب ُة البوصل ِة من ما ّد ٍة غير مغناطيس ّية.
المغناطيس في باب الث ّلاجة.
ب) ُيستخ َد ُم
ُ
مفاتيح الكهربا ِء من البلاستيك.
جـ) تُصن ُع
ُ
السادس:
السؤال ّ
ّ
قطاب المغانط في الشّ كل المجاور.
�أل ّو ُن �أ َ

الســابعَ :ت َلــف المصبــاح �أحــد �أســباب عــدم �إضــاءة المصبــاح فــي الشّ ــكل
الســؤال ّ
ّ
ال� آتي:

�أعطي سبباً �آخر لعدم �إضاءة المصباح في الدّارة �أعلاه.
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السؤال الثّامن� :أعلّق على ال ّسلوك ّيات ال�آتية:
ّ

١

٢

٣
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السؤال التّاسع:
ّ

ـير الرسـ ُم �أعــلاه �إلــى عربتـ ْـي نقــلٍ تحمـ ُل ك ُّل واحــدة منهمــا مغناطيسـاً .تــم تقريــب
يشـ ُ
العربتين �إلى بعضهما ثم تُركتا.
شرح ما الذي سيحدث للعربتين؟ �أوضح �إجابتي بالرسم.
�أ ُ
السؤال العاشر:
ّ
الصحيحة في ال�أشكال ال�آتية مع ذكر السبب:
�أض ُع دائر ًة حول ال�إ جابة ّ
تضيء /لا تضيء

السبب:

السبب:

تضيء /لا تضيء

تضيء /لا تضيء

السبب:

تضيء /لا تضيء

السبب:

الســؤال الحــادي عشــر� :أق ّيــم ذاتــي� :أعبــر بلغتــي عــن المفاهيــم والمهــارات التــي
ّ
اكتســبتها فــي هــذه الوحــدة بمــا لا يزيــد عــن ثلاثــة �أســطر.
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الوحدة الثّالثة

تصنيف الكائنات الح ّية
ُ

ِ
الصورة.
�أس ّمي
الكائنات الح ّي َة الموجودة في ّ
الصورة �أعلاه؟ وفي َم تختلف؟
في َم تتشابه
ُ
الكائنات الح ُّية في ّ
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يتوقــع بعــد دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن تكــون
قــادراً علــى تصنيــف الحيوانــات �إلــى فقاريــة ولا فقاريــة ،وتصنيــف
النباتــات �إلــى وعائيــة ،ولا وعائيــة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي.
•استنتاج مفهوم التصنيف و�أه ّميته.
•تصنيــف الحيوانــات �إلــى حيوانــات فقاريّــة ،وحيوانــات لا
فقاريّــة.
•التع ّرف �إلى ال�أوعية الناقلة في النّبات عملياً.
•تصنيف النّباتات �إلى نباتات وعائ ّية ،ونباتات لا وعائ ّية.
•تصنيف النّباتات �إلى نباتات زهريّة ،ونباتات لا زهريّة.
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ّصنيف و أ�هميته
الدّرس ال�أ ّول :الت
ُ
نشاط( :)1أ�لوان و أ�شكال
لدى ضياء مجموع ٌة من ال�أشكال ال�آتية:

و ّز َع ضياء ال�أشكال في مجموعتين بطريقتين مختلفتين.
ال ّطريق ُة ال�أولى:

الصف ُة المشترك ُة التي اعتمد عليها ضياء لهذا التوزيع؟
ما ّ
ال ّطريق ُة الثّاني ُة:

الصف ُة المشترك ُة التي اعتمد عليها ضياء لهذا التوزيع؟
ما ّ
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نشاط( :)2أ�صنّف مع مرام
تمتلــكُ مــرام مجموعـ َة �أشــياء مــن البيئــة المحيطــة �أرادت ترتيبهــا ضمــن مجموعتيــن،
�أســاعدها فــي وضعهــا فــي مجموعتيــن:

المجموع ُة ال�أولى

المجموع ُة الثّانية

الصف ُة المشتركة للمجموعة ال�أولى؟
1.1ما ّ
الصف ُة المشتركة للمجموعة الثّانية؟
2.2ما ّ
قامت بها مرام؟
3.3ماذا �أس ّمي العمل ّية التي ْ
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نشاط( :)3مختبري

مختبر المدرسة.
• �أزو ُر ومعلمي
َ
•�أ ُ
لاحظ وزملائي طريق َة تصنيف ال�أدوات الموجودة في المختبر.
ِ
ِ
تصنيف �أدوات المختبر.
الصفات المشتركة التي اعتمدها المعلّ ُم في
نستنتج
•
ُ
•بِر�أيك ،ما �أهم ّية تصنيف �أدوات المختبر بهذا الشّ كل ؟
•بِر�أيك ما �أهم ّية التّصنيف في حياتنا؟ �أعط �أمثلة.
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نشاط( :)٤حيوانات مختلفة

اختلف مح َمدٌ ،وفرح في تصنيف الحيوانات ال�آتية:
الصفــة المشــتركة لــكل
•ه ّيــا نتناقــش فــي تصنيــف كل مــن محمــد وفــرح بكتابــة ّ
مجموعــة فــي المــكان المخصــص لهــا فــي الجــدول.
تصنيف مح ّم ٍد

تصنيف َف َرح
ُ
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كتب بِلُغتي تعريفاً للتّصنيف:
�أ ُ

أ�فكر
ـت ال�إ نســان يلجـ�أ �إلــى تصنيف
�أفكّــر وزملائــي فــي ال�أســباب التــي جعلـ ْ
الكائنــات الح ّية.
هل تعلم:
أ� َّن الكائنـ ِ
ـات الح ّيـ َة المعروفـ ُة علــى ســطح ال�أرض أ�كثــر مــن مليوني
نو ٍع .

نشاط ( :)٥أ�لعب و�أصنّف
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ٍ
حيوانات مختلفة.
نماذج �أو بطاقات لصور
ُحضر
َ
•ن ُ
نخرج �إلى ساحة المدرسة.
• ُ
ننتشر في ال ّساحة عند سماع الموسيقى.
• ُ
ٍ
مجموعــات حســب الصفــات
•نتــو ّز ُع عنــد توقــف الموســيقى فــي
المشــتركة لصــور الحيوانــات التــي لدينــا.
•تُعتبـ ُـر مجموع ـ ُة الطلّبــة التــي تش ـكّ ُل مجموع ـ َة حيوانــات ذات صفــات
مشــتركة ضمــن الوقــت المح ـ ّد ِد هــي المجموع ـ ُة الفائــزة.

الدّرس الثّاني :تصنيف الحيوانات
كتشف بنفسي
نشاط( :)١أ�
ُ
نحضر سمك ًة ،ونضعها في حوض التشريح.
ُ 1.1
2.2نقطّـ ُع الســمك َة بشــكل طولــي  -بمســاعدة المعلّــم -مــن الجهــة الظّهريّــة بوســاطة
مشرط.
�3.3أ ُ
لاحظ العمو َد الفقاري لل ّسمكة.
�4.4أرس ُم العمود الفقاري لها.

�5.5أقار ُن ما رسمته بالشّ كل ال�آتي:
�6.6أين يوجد العمو ُد الفقاري؟
7.7م ّم يتكون؟
نُسـ ّمي سلســلة الفقــرات (ال ِق َطــع العظم ّيــة) المرتبطــة ببعضهــا بعضـاً ،وتمتـ ُّد
مــن الناحيــة ال َظهريّــة لجســم الكائــن الحــي بالعمــود الفقــاري.
�أفكر :بر�أيك ،ماذا نفعل بالسمكة بعد الانتهاء من تشريحها؟
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نشاط( :)٢العمود الفقاري
�أت�أ ّم ُل صو َر الحيوانات ال�آتية:

الجمل

الضفدع
ّ

الثّعبان

السلحفاة
ّ

الصف ُة المشترك ُة بين هذه الحيوانات؟
1.1ما ّ
�2.2أعطي �أمثل ًة على حيوانات �أخرى تحتوي على عمود فقاري
3.3نُس ّمي الحيوانات التي يحتوي جسمها على عمود فقاري بـــ

أ�تساءل
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هل لجميع الحيوانات عمود فقاري ؟

الحمامة

نشاط( :)3ال ّلافقاريات
1.1ن ِ
ُحض ُر حشرة (�أو مجموعة ديدان) ،ونضعها على حوض التشريح
ونقطّعها بمساعدة المعلم.
2.2هل يوجد بداخلها عمود فقاري؟
3.3نُس ّمي الحيوانات التي يخلو جسمها من العمود الفقاري بـــ

نملة

دودة ال�أرض

4.4نُعطي �أمثل ًة �أخرى على حيوانات لا فقاريّة.
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نشاط( :)4ال َف ّقار ّيات واللاف ّقار ّيات

َص َّور حسام وتالا الكائنات الح ّية ال�آتية:
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عصا موسى

سمك

حرباء

خنفساء

حمامة

جندب

سرطا ُن الماء

�أرنب بري

غزال

�أم �أربعة و�أربعين

ضفدع

عقرب

دولفين

الحجل الفلسطيني

نحل

� 1.1أساعد حسام وتالا في تصنيف الكائنات الح ّية في الجدول ال�آتي:
المجموعة ال�أولى

المجموعة الثّانية

 .٢ما ال�أساس الذي اعتمداه في تصنيف الكائنات الح ّية ال ّسابقة؟
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أ�ختب ُر نفسي
�أكمل الخارطة المفاهيمية ال�آتية:
الحيوانات

الفقاريّات
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ال ّلافقاريّات

تحتوي �أجسامها على

لا تحتوي �أجسامها على

مثل

مثل

نشاط( :)٥لعب ُة مملكة الحيوانات
 1.1نجم ُع صو ًرا لحيوانات فقاريّة وحيوانات لا فقاريّة.
الصو َر على بعضنا.
 2.2نو ّز ُع ّ
 3.3نختا ُر طالب ْين ليكون ال� أ ّول َم ِلكاً للفقاريّات ،والثّاني َم ِلكاً ل ّلافقاريّات.
يلبس َم ِلكُ المجموعة ال�أولى تاجاً مكتوباً عليه الفقاريّات.
ُ 4.4
تاجا مكتوباً عليه ال ّلافقاريّات.
5.5يلبس َم ِلكُ المجموعة الثّانية ً
 6.6ينادي كل َم ِلك على �أعضاء مملكته� :أين ح ّراسي ؟ �أين ح ّراسي؟
الصور ،ويلت ّفو َن حول ملكهم
 7.7يتح ّر ُك الطلب ُة وهم يحملون ّ
مشروع:

أ�ختــار كائن ـ ًا حي ـاًّ فقار ّي ـ ًا أ�و لا فقار ّي ـ ًا ّ
ـدي و�أ َص ّمــم لــه بطاقــة
مفضــلاً لـ ّ
تعريفيــة وفــق النّمــوذج ال�آتــي:
الحي:
اسم الكائن
ّ
تصنيفه:
خصائصه العامة:

صورة
الكائن
الحــي
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الدّرس الثّالث :النّق ُل في النّبات
نشاط( :)1انتقال المواد في النّبات
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الصورة.
صف ما �أشاهده في ّ
•�أ ُ
•�أفكّر ...كيف تنتق ُل الموا ُد في النّبات ؟

نشاط( :)2ارتفا ُع الما ِء في ال�أنابيب ال ّرفيعة
نابيــب رفيعــة ونغمرهــا بشــكل عمــودي فــي دورق مملــوء بالمــاء
1.1
ُ
نحضــر �أ َ
ال ّملــون كمــا فــي الشــكل ال�آتــي:

�2.2أســ ّج ُل ملاحظاتــي مــن حيــث ارتفــاع
المــاء فــي ك ّل �أنبــوب.

� .٣ألـ ِّون ارتفــاع المــاء فــي ال�أنابيــب في الشّ ــكل
المجاور.
َ
حدث في النشّ اط ،وما يحدث في النّباتات؟
 .٤ما العلاق ُة بين ما
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نشاط( :)3صعو ُد الماء في النّبات
1.1نحــضــــر زهـــــ ٍ
ـاء،
ـرات بــــيـــــضــــ َ
ونضعهــا فــي مــا ٍء ملــ ّون.
السـكّر للماء
( ُي َ
نصـ ُـح ب إ�ضافــة قليــل من ّ
لتســريع انتقــال الماء فــي النبتّة).

نتظر لليو ِم التّالي ،و�أ ُ
لاحظ ماذا
�2.2أ ُ
حدث لل ّزهرات.
ـف مــا حــدث لــكل زهــرة بعــد
�3.3أصـ ُ
وضعهــا فــي المــاء الملـ ّون.
4.4كيف وص َل الماء المل ّو ُن �إلى ال ّزهرة ؟
�5.5أفكّ ُر ...بال�أجزاء التي نقلت الماء من الجذور �إلى ال ّزهرة ؟
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نشاط( :)4ال�أوعي ُة الناقل ُة في النّبات
الصور ال�آتية:
تناقش وزميلي في وصف ّ
•�أ ُ

سماء ال�أوعية الناقلة في النّبات.
�1.1أ ُ
كتب �أ َ
2.2في �أ ّي جزء من النّبات توج ُد هذه ال�أوعية ؟
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نشاط( :)5الخشب واللّحا ُء
ُحضر سيقان نباتات مختلفة (الفول ،الشومر ،العنب) ......،
1.1ن ُ
2.2ن�أخ ـ ُذ مقطع ـاً عرض ّي ـاً مــن ســاق �إحــدى النّباتــات المتوافــرة ،ونلاحــظ الخشــب
واللّحــاء بالعدســة ال ُمك ِب ـ ّرة.
3.3نرس ُم ما نشاهده.

مفتاح المعرفة
ُ

يحتوي النّبات على نوعين من ال�أوعية النّاقلة:
ـلاح المعدن ّيــة مــن الجــذور �إلــى
ـاء وال�أمـ َ
�1.1أوعيــة الخشــب :تنق ـ ُل المـ َ
ال ّســاق و�إلــى ال�أوراق وال�أزهــار.
�2.2أوعية اللّحاء :تنقل الغذاء من الورقة �إلى �أجزاء النّبات جميعها.

أ�ف ّكر
الانتفاخ في سيقان بعض ال�أشجار �أحياناً.
سبب
ِ
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الصورة ال�آتية و�أجيب:
�أتناقش وزملائي في وصف ّ

شجر ُة ٍ
زيتون

�أشجار نخيل

نبتة نرجس
السمك والارتفاع نفسه في النّباتات جميعها؟
 .١هل لل�أوعية الناقلة ُّ
� .٢أف ّس ُر ذلك

ٌ
عملي
نشاط
ٌّ

•�أشــاه ُد بالمجهــر شــريح ًة
لل�أوعيــة الناقلــة فــي النّبــات.
•�أرس ُم ما �أشاهده.
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تصنيف النّبات
الدّرس ال ّرابع:
ُ
نشاط( :)1جمالُ ال ّطبيعة
تُع ـ ُّد الحدائ ـ ُق مــن �أكثــر ال�أماكــن المحب ّبــة لل�إ نســان بمــا تحف ـ ُل بــه مــن نضــارة
وجمــال حبــا اللــه ســبحانه وتعالــى الطّبيعــة بهمــا.

ٍ
نباتات �أعرفها ؟
كتب �أسماء
�1.1أ ُ
هل تعلم:
أ� َّن أ�نــواع النّباتــات التــي اكتشــفها العلمــاء تتــراوح بيــن 200,000
إ�لــى  300,000نــوع تقريب ـ ًا ،ويعتقــد العلمــاء أ�نــه لا زالــت هنــاك
أ�نــواع عديــدة يتـ ُّم اكتشــافها.
2.2هل نستطي ُع دراسة خصائص �أنواع النّباتات جميعها؟ لماذا؟
نقترح طريق ًة لتسهيل دراسة خصائص �أنواع النّباتات جميعها ؟
ُ 3.3
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نشاط( :)2تصنيف النّباتات
�أت�أ ّم ُل الشّ ك َل ال�آتي:

النّباتات
تُقسم �إلى

النّباتات الوعائ ّية
ل�أنها
تحتوي على �أنابيب
مثل

البقدونس

و

النّباتات ال ّلاوعائ ّية
ل�أنها
لا تحتوي على �أنابيب
مثل

الحزازيّات

الصف ُة التي تم تصنيف النّباتات بناء عليها في الشّ كل �أعلاه ؟
1.1ما ّ
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كتب بِلُغتي تعريفاً لكل من:
�2.2أ ُ
النّباتات الوعائ ّية
النّباتات اللاوعائ ّية
سماء ال�أوعي ِة التي تحتوي عليها النّباتات الوعائ ّي ُة.
�3.3أ ُ
كتب �أ َ
كتب وظيف َة هذه ال�أوعية.
�4.4أ ُ

أ� ُ
بحث
لا تحتــوي النّباتــات ال ّلاوعائ ّيــة علــى �أنابيــب ناقلة ،بال ّرجوع
�إلــى مكتبــة المدرســة �أو الشّ ــبكة العنكبوت ّيــة �أبحــث كيــف
ينتقــل المــاء وال�أمــلاح �إلــى �أجــزاء النّباتــات ال ّلاوعائ ّيــة؟
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نباتات بلادي
�أمثلة على نباتات وعائ ّية:

الخنشار

ال ّزيتون

اللّوز

الصنوبر
ّ

ال ّزعتر

البندورة

برتقال

عنب
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�أمثل ٌة على نباتات لا وعائ ّية (الحزازيّات):

حشيشة ذات القرون

الفيوناريا

حشيشة الكبد

* �أسماء الحزازيّات للاطلاع فقط.
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نشاط( :)3تصنيف النّباتات الوعائ ّية
�أت�أ ّم ُل الشّ كل ال�آتي و�أجيب:
النّباتات الوعائ ّية
ُتقسم �إلى
و

النّباتات البذرية
تُقسم �إلى
نباتات زهريّة
مثل

النّباتات اللابذريّة
وهي

نباتات لا زهريّة
مثل

البرتقال

ال ّسرخس ّيات

الصنوبر
ّ

مثل

الخنشار

كتب �أقسام النّباتات الوعائ ّية.
�1.1أ ُ
،
 ،ونباتات
2.2تُقس ُم النّباتات البذريّة �إلى نباتات
3.3نتعاو ُن في كتابة �أمثل ٍة على نباتات زهريّة ،ونباتات لا زهريّة.
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نشاط( :)4جول ٌة في الحقل
ه ّيــا نخــرج �إلــى حديق ـ ٍة مجــاورة ،ونستنش ـ ُق الهــواء النقـ ّـي ،ونتمتّ ـ ُع بالجمـ ِ
ـال
الخــ ّلاب للطب ّيعــة ،نت�أ ّمــ ُل �أشــجارها ومــا فيهــا مــن حشــائش و�أزهــار ،نجمــ ُع
عينّـ ٍ
المخصــص:
ـات منهــا ،ونلصقهــا علــى شــكل لوح ـ ٍة جميلــة فــي المــكان
ّ

باتات الوعائ ّي ُة
النّ ُ

باتات ال ّلاوعائ ّي ُة
النّ ُ

118

النّباتات الزهريّة

النّباتات ال ّلازهريّة

السرخس ّيات
ّ
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أ�سئلة الوحدة
وضح المقصود بكل من:
ّ
السؤال ال� أ ّول� :أ ُ
1.التّصنيف:
2.2العمود الفقاري:
3.3النّباتات ال ّزهريّة:
4.4النّباتات ال ّلابذريّة:
الصحيحة فيما ي�أتي:
السؤال الثّاني� :أض ُع دائر ًة حول رمز ال�إ جابة ّ
ّ
الصف ُة المشتركة بين الطّيور والخفافيش والفراشات؟
1.1ما ّ
�أ -الريّش

ب -الش ّعر

�2.2أ ّي الحيوانات ال�آتية لها عمو ٌد فقاري؟
�أ -النّملة

ب -العنكبوت

جـ -العمود الفقاري
جـ -الحلزون

�3.3أ ّي ال�أجزاء ال�آتية ينقل الماء وال�أملاح المعدنية في النّبات؟
�أ -الورق ُة

حاء
ب -اللّ ُ

4.4ما النّبات ال ّلازهري في النّباتات ال�آتية؟
�أ -ال ّزيتون

ب -الخيار

نباتات لا وعائية ؟
�5.5أ ّي النّباتات ال�آتية
ٌ
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السرخس ّيات
�أّ -

ب -الخروب

الخشب
جـ-
ُ
جـ -الكوسا
جـ -البل ّوط

د -ال�أجنحة
د -الدولفين
د -الز ّهر ُة
الصنوبر
دّ -
د -الحزازيّات

كتب المصطلح العلمي الذي تد ُّل عليه الجمل ال�آتية:
ّ
السؤال الثّالث� :أ ُ
1.نباتات تحتوي على �أوعية ناقلة:
2.نباتات لا تحتوي على �أوعية ناقلة:
3.حيوانات لها عمود فقاري:
4.حيوانات ليس لها عمود فقاري:

السؤال ال ّرابع� :أقارن بين كل من الخشب واللّحاء في الجدول ال�آتي:
ّ
وج
ه
ا
ل
ا
ل
و
م
ع
ا
ق
ا
ء
رنة
الناقل

الوظيفة

اتجاه النقل

�أوعية الخشب

�أوعية اللّحاء
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الصفة المناسبة للصورة:
السؤال الخامس� :أظلِّل الدوائر التي تحوي ِّ
ّ

122

لا زهري

لا وعائي

لا بذري

لا زهري

لا وعائي

لا بذري

زهري

وعائي

بذري

زهري

وعائي

بذري

لا
زهري

لا
وعائي

لا
بذري

زهري

وعائي

بذري

لا زهري

لا وعائي

لا بذري

لا زهري

لا وعائي

لا بذري

زهري

وعائي

بذري

زهري

وعائي

بذري

السبب:
السادس� :أضع دائر ًة حول ّ
السؤال ّ
ّ
الصورة المختلفة مع ذك ِر ّ

بب:
ال ّس ُ

بب:
ال ّس ُ

بب:
ال ّس ُ

السبب:
ُ
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السابع� :أف ّس ُر:
السؤال ّ
ّ
تساقط قطرات ما ٍء من ِ
ُ 1.
ساق ِ
العنب بعد تقليمه.
ُ 2.يع ُّد المحا ُر حيواناً لا فقار ّي.
3.الثُّعبا ُن حيوا ٌن فقار ّي.
ٍ
ف النّ ِ
نباتات زهريّة ولا زهريّة:
باتات ال�آتي ِة �إلى
ّ
السؤال الثامن� :أصنّ ُ
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الســؤال التّاســع� :أضــع علامــة ( ) فــي المــكان المناســب �أمــام كل
ّ
حيــوان ممــا ي�أتــي:
فقاري
لا فقاري
فقاري
لا فقاري
فقاري
لا فقاري
فقاري
لا فقاري
فقاري
لا فقاري
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السؤال العاشر� :أل ّو ُن العمو َد الفقار َّي لك ّل من الحصان وال�إ نسان:
ّ
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الســؤال الحــادي عشــر� :أق ّيــم ذاتــي� :أعبــر بلغتــي عــن المفاهيــم والمهــارات التــي
ّ
اكتســبتها فــي هــذه الوحــدة بمــا لا يزيــد عــن ثلاثــة �أســطر.
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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.
�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:
 .١القيام بالعمل ب�أنفسهم.
 .٢تسجيل النتائج التي يتم التوصل �إليها.
 .٣تدوين الملاحظات التي تحتاج �إلى مناقشة عامة.
 .٤تدوين 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:
�1.1أهداف المشروع وما تحقق منها.
2.2الخطة وما طر�أ عليها من تعديل.
3.3ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.
4.4المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
5.5المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
6.6الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
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لجنة المناهج الوزارية:
د .صبري صيدم
د .شهناز الفار

د .بصري صالح
أ� .عزام أ�بو بكر

أ� .ثروت زيد
م .فواز مجاهد

د .سمية ال ّنخالة
أ� .علي مناصرة

م .جهاد دريدي

اللجنة الوطنية لوثيقة العلوم:
أ�.د .عماد عودة

د .جواد الشيخ خليل

د .حاتم دحلان

د .خالد السوسي

د .رباب ج ّرار

د .سعيد الكردي

د .عفيف زيدان

د .محمد سليمان

د .صائب العويني
د .محمود ال أ�ستاذ

د .عدلي صالح
د .محمود رمضان

د .مراد عوض الله

د .معمر شتيوي

د .معين سرور

د .وليد الباشا

د�.إيهاب شكري
د.فتحية اللولو
أ�� .إيمان الريماوي

د.خالد صويلح
أ� .أ�حمد سياعرة
أ� .ابراهيم رمضان

د.سحر عودة
أ� .أ�ماني شحادة
أ� .جنان البرغوثي

د.عزيز شوابكة
أ� .أ�يمن شروف
أ� .حسن حمامرة

أ� .فراس ياسين

حماد
أ� .خلود ّ
النجار
أ� .عفاف ّ

أ� .رشا عمر
أ� .عماد محجز

أ� .فضيلة يوسف

أ� .محمد أ�بو ندى

أ� .رياض ابراهيم
أ� .غدير خلف
أ� .مرام ال أ�سطل

أ� .مرسي سمارة

أ� .مي اشتية

أ� .ياسر مصطفى

أ�.سامية غبن

أ� .حكم أ�بو شملة
أ� .صالح شلالفة

المشاركون في ورشات عمل الجزء ال� أ ّول من كتاب العلوم والحياة للصف ال َّرابع ال�أساسي
أ� .أ�ماني درويش
أ� .تهاني الفار

أ� .أ�ماني شحادة
أ� .جنان البرغوثي

أ� .حسين أ�بو عبيدة
أ� .سعيد الملاحي

أ� .سهير أ�بو سيف

أ� .سائدة شعيبات
أ� .سوزان غروف

أ� .سامية غبن
أ� .سوسن قبلان

أ� .شيماء عودة
أ� .فوزي جاد الله
أ� .محمد البرنية

أ� .عبد الرحمن مصري
أ� .ماجدة أ�بو زيد
أ� .محمد قرارية

أ� .علي قطيط
أ� .ماجدة المغاري
أ� .منى الخزندار

أ� .فضية أ�بو ميري
أ� .ماجدة مغاري
أ� .ميرفت البيومي

أ� .هبة الله أ�بو رفعة
أ�.عدنان جبور

أ� .ورود خالد
أ�.علا النعسان

أ�.سوزان أ�بو عقل
أ�.فاطمة جربوعة

أ�.صبحي عيسى

د .مروان أ�بوال ُّرب
أ�� .إيمان فنانة

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

أ� .مرح الصالح

أ� .بيان المربوع
أ� .رامي مشتهي

د .رباب جرار
د .مروان غانم
د.حاتم سليم

د .جهاد عبادي
�أ .سامر حجيجي
�أ .عبير عيسى

�أ .محمد الخطيب
�أ .فاطمة �أبو قرع
�أ� .أحمد سياعرة

