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تـقـديــم

أمــر �لــذي  صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة، �ل� يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، 

و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق 

أمانــي،  آمــال، ويلامــس �ل� و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

ــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر �لمشــهد �لترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربي

عــد�د  متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، 

و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــا، وباســتحضار و�ٍع لعدي ــن �إنتاجه ــا يجــب �أن يكــون م ــة، وصــول�ً لم ــي �لمعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق �لحــرص عل ــن منطل وم

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــو�زن  ــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛ لت ــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئي ــر لهــذ� �لتطوي ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا  �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

أّول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى  ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل� وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

مجمــل �لمخرجــات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

ــر، ونحــن و�ثقــون مــن  ــة �لحديــث عــن �لتطوي ــا مرحل ــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة �لعلي شــر�ف، و�لتصميــم، وللجن و�ل�إ

تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.

وزارة التربية والتعليم 

الفلســطينية المناهــج  مركــز 

اآب /2016



مـقـدمـة

ينــدرج �هتمــام وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم �لفلســطينية بتطويــر مناهــج �لتعليــم؛ وتحديثهــا فــي �إطــار �لخطــة �لعامــة للــوز�رة؛ وســعيها �لحثيــث 

ُعــد كافــة، باســتلهام و�ضــح للتطــّور �لعلمــي و�لتكنولوجــي �لمتســارع، وبمــا ينســجم وتطلعاتنــا  لمو�كبــِة �لتطــور�ت �لعالميــة علــى �لصُّ

للطالــب �لــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا، وباحثــا، ومجربـّـا، ومستكشــفا، ومتاأمــلا.

طــار؛ ياأتــي كتــاب �لعلــوم و�لحيــاة للصــف �لّر�بــع �ل�أساســي فــي �إطــار مشــروع تطويــر مناهــج �لعلــوم و�لحيــاة �لهــادف �إلــى   فــي هــذ� �ل�إ

�إحــد�ث تطويــر نوعــيٍّ فــي تعليــم �لعلــوم و�لحيــاة، وتعلـّـم كل مــا يرتبــط بهــا مــن محــاور و�كتســاب مــا تتطلبــه مــن مهــار�ت، وبمــا يوفـّـر 

�لضمانــات �لكفيلــة بــاأن يكــون للطالــب �لــدور �لرئيــس �لمحــوريُّ فــي عمليــة �لتعلــم و�لتعليــم.

ــد توزّعــت مادتــه علــى فصليــن در�ســيين، وهــو يشــتمل علــى ســت وحــد�ت، حــوى   �أمــا عــن �لكتــاب �لــذي بيــن �أيدينــا، فق

نســان«، فــي حيــن حملــت �لوحــدة �لثّانيــة عنــو�ن  أّولــى عنــو�ن »�أجهــزة جســم �ل�إ أّول منهمــا ثــلاث وحــد�ت ؛ حملــت �ل� �لجــزء �ل�

»�لكهربــاء و�لمغناطيســية«، �أمــا �لوحــدة �لثّالثــة فقــد حملــت عنــو�ن » تصنيــف �لكائنــات �لحّيــة « وحرصنــا علــى عــرض �لمحتــوى 

ي فاعــل؛ يعكــس توجهــات �لمنهــج وفلســفتُه، ويتمثــل فــي دورة �لتعلــم. باأســلوب ســلٍس، وبتنظيــٍم تربــوٍّ

 �شــتمل �لمحتــوى علــى �أنشــطٍة متنوعــِة �لمســتوى َتتَِّســُم باإمكانيــة تنفيــذ �لطلبــة لهــا، مر�ِعَيــًة فــي �لوقــت نفســِه مبــد�أ �لفــروق �لفرديــة 

بينهــم، مــع �ل�هتمــام بتضميــن �لمحتــوى صــور� ورســومات �إيضاحّيــة معّبــرة  تعكــُس طبيعــة �لوحــدة �أو �لــّدرس، مــع تاأكيــد �لكتــاب 

فــي وحد�تــِه ودروســِه �لمختلفــِة علــى مبــد�أ �لتقويــم �لتكوينــّي، و�لتقويــم �لو�قعــّي.

 وتســتلهم فلســفُة �لكتــاب �أهمّيــة �كتســاب �لطالــب منهجيــة علميــة فــي �لتفكيــر و�لعمــل، وتنميــة مهار�تــه �لعقليــة و�لعمليــة، ومنهــا: 

ــة، و�لرســم، وعمــُل �لنمــاذج و�لتجــارب، عــلاوة علــى �هتمامهــا بربــط �لمعرفــة بو�قــع حيــاة  قــر�ءة �لّصــور، و�لكتابــة و�لقــر�ءة �لعلمّي

�لطالــب مــن جهــة، وبالرياضيــات و�لفــن و�لموســيقى و�لدر�مــا و�لرياضــة و�لمهــار�ت �لحياتيــة مــن جهــة �أخــرى، لجعــل �لتكامــل حقيقــة 

و�قعــة، وهدفــا قابــلا للتحقــق.

                               

فريق �لـتّاأليف
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الوحدة ال�أولى
نسان  اأجهزُة جسم ال�إ

�أصُف ما �أشاهده في �لّصورة.
نسان؟ ما �أهمّية �لغذ�ء لجسم �ل�إ



3

�لتعّرَف �إلى �لمجموعاِت �لغذ�ئّية و�أهميتها عملياً.	 
�إعد�د وجبة غذ�ئّية متو�زنة. 	 
�ستنتاج �أهمّية �لهرم �لغذ�ئي من خلال �لصور.	 
تطبيق طرقاً مختلفة لحفظ �ل�أغذية.  	 
�لتعّرَف �إلى مفهوم عملّية �لهضم ومر�حلها من خلال �لصور.	 
�لتعــّرف �إلــى �لجهــاز �لهضمــي و�لجهــاز �لتّنفســي مــن 	 

خــلال �لصــور. 
ممارسة سلوكّيات للحفاظ على �أجهزة �لجسم. 	 

ــع �أنشــطتها �أن تكــون  ــذه �لوحــدة و�لتفاعــل م ــد در�ســة ه ــع بع يتوق
نســان  قــادر�ً علــى تمثيــل عمليتــّي �لهضــم و�لتنفــس فــي جســم �ل�إ
باســتخد�م �لتجربــة �لعمليــة، و�إعــد�د وجبــة غذ�ئيــة متو�زنــة مــن خــلال  

آتــي: ــق �ل� تحقي



٤

�أسّمي �ل�أطعمَة �لموجودَة في �لّصورة �أعلاه، و�أذكر مصدرها. 	 
�أفكُّر في مصدر �آخر للاأطعمة، و�أعطي �أمثلة.	 

آتيَة، و�أتعّرُف �إلى �لمجموعات �لثّلاثة للغذ�ء:	  �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

�أغذية �لبناء �أغذية �لوقاية�أغذية �لطّاقة

الّدرس ال�أّول: المجموعات الغذائّية

غذاؤنا حياتنا

المجموعاُت الغذائّية

نشاط)1(: 

نشاط)2(: 



٥

آتية.	  �أتاأّمل �ل�أغذيَة �ل�

آتية: �أكتُب �سم �لمجموعة �لتي تنتمي لها �ل�أغذية �ل�

�أتناقــُش وزملائــي حــول ســبب تســمية �لمجموعــات �لغذ�ئّيــة 
بهــذ� �ل�ســم. 
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اأهمّيُة المجموعاِت الغذائّية  نشاط)3(: 

طاقة فورية

طاقة للقيام
بمجهود كبير

آتية و�أتعّرُف �إلى �أهمّية �لمجموعات �لغذ�ئّية:	  �أتاأّمل �لّصور �ل�
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�لمساعدة على 
�لنّمو، وتعويض 
�ل�أنسجة �لتّالفة

�لوقاية من 
�ل�أمر�ض

  �أكتُب �أهمّية كّل مجموعٍة من �لمجموعات �لغذ�ئّية �لّسابقة.
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�لّسكريات
و�لنّشويّات

�أغذية �لوقاية�أغذية �لبناء�أغذية �لطّاقة

�لمجموعات �لغذ�ئّية

تقسم �لى

تتضمن

وو

تقسم �إلى

تكثر  في

تقسم �إلى

�لّدهون 
و�لّزيوت

�ل�أملاح �لفيتامينات�لبروتينات
�لمعدنية

�أكتب ثلاث ُجمل تُّعبر عن �لمخطّط �لّسابق.

تكثر  فيتكثر  فيتكثر  فيتكثر  في
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الّدرس الثّاني: الغذاء المتوازن 

الَهَرُم الغذائيُّ نشاط)1(: 

آتية، ثم �أجيُب عن �ل�أسئلة �لتي تليها.	  �أتاأّمل �لّصورة �ل�

�أغذية طاقة
)�لّدهون و�لزيوت(

)�لّسكريات و�لنّشويات(

�أغذية بناء

�أغذية وقاية

�أغذية طاقة

ماذ� نُسّمي �لّشكل في �لّصورة �أعلاه.  . ١

ما �أكبُر مجموعِة غذ�ٍء في �لهرم �لغذ�ئّي؟ لماذ�؟. ٢
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ما �أصغُر مجموعِة غذ�ٍء في �لهرم �لغذ�ئي ؟. 3

نساُن بكمّياٍت معتدلة؟. ٤ ما �لمجموعة �لغذ�ئّية �لتي يحتاجها جسم �ل�إ

ماذ� نستفيُد من ترتيب �لمجموعات �لغذ�ئّية على شكِل َهَرٍم ؟. 5
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اأختاُر وجبتي بتركيز  نشاط)2(: 

�أختار وزميلي وجبًة غذ�ئّيًة، و�أكتُب مكوناتها في �لطّبق �ل�آتي:	 

هل �شتملْت هذه �لوجبة على �لمجموعات �لغذ�ئّية �لثّلاثة؟ . ١
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٢. ما �لعلاقة بيَن �لهرِم �لغذ�ئّي و�لوجبة �لغذ�ئّية �لمتو�زنة.

كيف نتعامل مع بقايا �لطّعام؟ 

نفّكُر معًا

اأساأُل اأّمي واأناقشها

تَُعــدُّ وجبــُة �لُمجــدّرة مــن �لوجبــات �لّشــعبّية �لفلســطينّية. �أناقــش هــذه �لعبــارة ثــم 
آتــي:  �أكمــُل �لجــدوَل �ل�

�ل�أهمّية�لمجموعُة �لغذ�ئّيُة�لمكونّات

هل تُعدُّ �لمجّدرة وجبًة غذ�ئّيًة متو�زنًة؟ 

ر �إجابتي   �أفسِّ

اأستنتُج اأَن �لغذ�َء �لمتو�زَن هو:
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مشروع: 
�أصّمم نموذجا لهرٍم غذ�ئّي.

آتية: �أعلُّق على �لّصورة �ل�

 



1٤

الّدرس الثّالث: حفُظ ال�أغذية

�شترى خالٌد كمّية من �ل�أغذية ليستخدمها طو�َل شهِر رمضان �لُمباَرك.
 هّيا نقترُح على »خالد« طرقاً لحفظ هذه �ل�أغذية ل�أطول فترٍة ممكنٍة دون �أْن 

تتلَف.

�أتاأّمُل �لّشكَل �ل�آتي: 	 

طرُق ِحْفِظ ال�أغذية نشاط)1(: 

تُْحَفُظ بــطريقة

تُْحَفُظ بــطرق



1٥

1

�أذيُب �لملَح  في �لماِء   �أضُع �لزيتوَن في ُعلبٍة خاّصٍة�أغسُل �لزيتوَن جَيد�ً

 �أصبُّ �لماَء �لمالَح في �لوعاِء �لخاص فوَق 
�لزيتون، و�أضُع شر�ئَح �للّيمون، و�أغلق �لوعاَء 

جّيد�ً.

١. �أناقُش �أفر�ّد مجموعتي في طرِق ِحْفِظ �ل�أطعمِة في �لّشكِل �أعلاه 

٢. �أستنتُج طرَق حفِظ �ل�أطعمة، و�أكتبها.

3. �أقترُح طرقاً �أخرى لحفظ �ل�أطعمِة �لّسابقِة.

٤. �أعّدُد �ل�أطعمَة �لمحفوظَة في بيتنا. 

تُْحَفُظ بــطريقة

هّيا نحفظ زيتوَن بلادي بملِح بلادي.

٤

23
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اأنتبه  نشاط)2(: 

آتية:	  �أعلُّق على �لّصور �ل�
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الّدرس الّرابع:الَهْضُم والجهاُز الهضميُّ

الهضم  نشاط)1(: 

كبيــرٍة  ِقَطــٍع  مــن  �لطّعــاِم  تحــّوِل  عملّيــُة 
َيســُهُل  مــو�د  �إلــى  ثــم  صغيــرة  قطــع  �إلــى 
تُســَمى نســان  �ل�إ جســم  فــي  �متصاصهــا 

يتم هرِسها 
وطحنها
 ليسُهل 
�متصاصها
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ــتفادة  ــم و�ل�س ــاِح �أو �للّح ــِة �لتّف ــتطيُع جســمي �متصــاَص قطع ــل يس  ه
منهــا كمــا هــي؟ لمــاذ�؟ 

  

اأساأل نفسي
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عملّيُة الهضِم في الَمِعدة  نشاط)2(: 

�أحضُر ما ياأتي:

�لبســكويت  ِقْطَعــة  �أقطِّــُع 
صغيــرة. قطــٍع  �إلــى 

١

3

٢

٤

�أضــُع عصيــَر �للّيمــوِن فــي 
كيــِس �لبلاســتيك، و�أضيُف  
ــع. ــه �لبســكويت �لمقطَّ علي

�أعصُر �للّيموَن.

ــس  ــى �لكي ــُط عل �أضغ
ــٍق.  برْف

�أنتبه عند 
�ستخد�م 
�ل�أدو�ت 
�لحاّدة
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�أل�حُظ ما يحدُث للبسكوْيِت، و�أصفه:   .5

�أعيُد تنفيَذ �لخطو�ِت �لسابقِة نفسها مع �لموز.   .6

 اأستنتُج اأنَّ عملية الهضم في المعدة تتم بمساعدة:

 .١

 .٢
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آتية:	  �أتاأّمُل �لّصورَة �أعلاه، ثم �أجيُب عن �ل�أسئلة �ل�

ما �سُم �لجهاز في �لّصورة �أعلاه؟. ١

�أكتُب �أسماَء �أجز�ِء �لجهاِز في �لّصورة �أعلاه؛ مرتبًة من:. ٢

،  ،  ، �لفم، 

، و�لشرج.  ،

نشاط)3(:  الجهاُز الهضميُّ 

�أحِضُر نموذَج �لجهاز �لهضمّي، �أو صورًة له كما في �لّشكل �ل�آتي:	 

 تشكُّل هذه �ل�أجز�ء مع بعضها �لقناة �لهضمية.

�ل�أمعاء �لغليظة �ل�أمعاء �لّدقيقة

�لّشرج

�لمريء

�لفم �لبلعوم

�لمعدة
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ُمْلَحقاُت الجهاز الهضمّي نشاط)٤(: 

آتية:	  ور �ل� �أل�حُظ �لصُّ

 �أكتُب �أسماَء ُملحقات �لجهاِز �لهضمّي.

   .١.  ٢

        .3

           اأستنتُج اأن: ُملحقاُت الجهاز الهضمّي تُْفِرُز مواد تساعُد في

           عملّية 

بالّرجــوع �إلــى مكتبــة �لمدرســة �أو �لّشــبكة �لعنكبوتّيــة �أبحــث 
عــن �أســماء بعــض �لُعصــار�ت �لتــي يفرزهــا �لجهــاز �لهضمــي 

و تســاعد فــي عملّيــة هضــم �لطّعــام.

اأبحُث 

البنكرياس

الكبد
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ملحقات �لقناة �لهضمية�لقناة �لهضمية

�لجهاز �لهضمي

 َتَتكّون من

 يتكّون من

 َتَتكّون من

�أرسم �أو �ألِصق صورة �لجهاز �لهضمي

وو

و و

و

و

و

و

�أكمل �لمخطّط �ل�آتي:	 



2٤

رحلُة الّطعام  نشاط)٥(: 

 

ــن . ١ ــي م ــة هضم ــد�أ رحل ــاٍم، تب ــُة طع ــا لقم �أن
�لفــّم حيــُث يتــم تقطيعــي وطحنــي بو�ســطة 
�ل�أســنان، ومــن ثــّم يتــمُّ مزجــي باللّعــاب 

وتقليبــي باللّســان.

ــى �لمــريء . ٢ ــه �إل ــى �لبلعــوِم، ومن ــّم �أنتقــُل �إل ث
ــى �لمعــدِة. ــي �إل ــذي يدفعن �ل

�أمكــُث بعدهــا فــي �لمعــدة ليســتمر هضمــي، . 3
وتحويلــي �إلــى ســائٍل.

أمعــاء �لّدقيقــة . ٤ تكتمــل عملّيــُة هضمــي فــي �ل�
بمســاعدة مــو�د يفرزهــا �لكبــُد و�لبنكريــاُس، 

ويتــمُّ �متصــاص �لجــزِء �لمفيــِد منـّـي.



2٥

�إلــى . 5 هضــٍم  دون  منّــي  تبّقــى  مــا  ينتقــُل 
أمعــاِء �لغليظــِة �لتــي تعمــُل علــى �متصــاِص  �ل�
�لمــاِء، و�إفــر�ز مــاّدة مخاطّيــة لســهولة �إخــر�ج 

�لفضــلات.

ــِة . 6 لب  تنتهــي رحلتــي بخــروِج �لفضــلاِت �لصَّ
مــن فتحــِة �لشــرج.

أربعة:  اأستنتج مر�حل عملية �لهضم �ل�

١ .

٢ .

3 .

٤ .
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اأتعرّف اإلى اأسناني واأعّدها نشاط)6(: 

ال�أسنان اللّبنية )المؤقتة( عند الّطفل في سن الّسادسة

�أتاأّمُل �لّصورَة �أعلاه، ثم �أحسُب مجموَع �ل�أسناِن �للّبنّيِة )�لمؤقّتة( عنَد 	 
�ل�أطفاِل في سنِّ �لّسادسة.

مجموُع �ل�أسناِن �للّبنيَِّة )�لمؤقّتة( يساوي:. ١

 �أضر�س +  �أنياب +  قو�طع =  سناً

 ٢. لماذ� ُسمّيْت �ل�أسنان �للبنّيِة بال�أسنان �لمؤقتة؟
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نسان البالغ ال�أسنان الّدائمة عند ال�إ

نسان �لبالغ.	  �أتاأّمُل �لّصورَة �أعلاه، ثم �أحسُب عدَد �ل�أسناِن �لّد�ئمِة عند �ل�إ
نساِن �لبالغ يساوي:. ١ عدُد �ل�أسناِن عنَد �ل�إ

 �أضر�س +        �أنياب +        قو�طع +        ضو�حك =         سناً 
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اأفكر

�ل�أولى

آتيَة، ثم �أجيُب عن �ل�أسئلِة �لتي تليها.	   �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

أولى �أم �لثّانية؟ ولماذ� ؟ ١. �أّي صورٍة تمثُّل �أسناَن �إنساٍن بالٍغ، �لّصورة �ل�

�لثّانية
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الجهاُز الهضمّي عنَد بعِض الحيوانات نشاط)7(: 

:  اأستنتج اأنَّ

           �ل�أجهزَة �لهضمّيَة عنَد �لحيو�ناِت

�أتاأّمل وزملائي صور �ل�أجهزة �لهضمّية عند بعض �لحيو�نات.	 
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الّدرس الخامس:
صّحُة الجهازِ الهضمّي وسلامته

اآه اأسناني! ! نشاط)1(: 

�أناقش وزميلي ما نشاهده في �لّصورة. 	 
ألم في �أسنانك؟  �سرُد حادثٍة حوَل ذلك.. ١ هل سبق �أْن شعرَت بال�
�أقترُح طرقاً للمحافظة على �أسناني سليمًة.. ٢
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نشاط)2(:  مشكلات جهازي الهضمي

آتية و�أعلِّق:	  �أل�حُظ �لّصور �ل�

�أقترُح طرقاً للمحافظة على جهازي �لهضمّي 	 

 



32

قطار الصّحة نشاط)3(: 

أتعّرف قو�عَد �لمحافظِة على صّحة �لجهاز �لهضمّي  ل�
آتية:. ١ نقوُم �أنا وزملائي بمساعدة معلّمي في كتابة �لبطاقات �ل�

�أهتمُّ بنظافِة �لفم و�ل�أسنان

�أكسُر �ل�أشياَء �لّصلبة باأسناني

�أهتمُّ بنظافة مكاِن �إعد�د �لطّعام

�أكثُر من تناوِل �لّدهون

�أمضغ �لطّعام جيد�ً

�أتجنُّب �لحركاِت �لعنيفة بعَد �ل�أكل

�أهتمُّ بنظافة �أدو�ت �لطّعام

�أكثُر من شرب �لمشروباِت �لغازيّة

نضُع سلّة في منتصف �لملعب، ونضع �لبطاقات فيها. . ٢
نوّزُع �لصفَّ �إلى مجموعتين.. 3
نصطف بحيث تُكّوُن كلُّ مجموعة قطار�ً.. ٤
تحمُل �لمجموعُة �ل�أولى »ل�فتًة« تحمل عبارة: » قطاُر �لّصّحة«.  . 5

áë°üdG QÉ£b
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تحمُل �لمجموعُة �لثّانيُة ل�فتًة تحمل عبارة: » قطاُر �لمرِض«.  . 6

نقــوُم بالــّدور�ن حــول �لملعــب مــّر�ت عــّدة، بحيــث يقــوُم �أحــُد �أعضــاِء �لقطاريــن . 7
فــي كلِّ مــَرٍة بســحب  بطاقــٍة تتفــُق و�لّلافتــة �لتــي يحملهــا قطــاره: »قطــار �لّصحة«، 

�أو » قطــار �لمــرض«.  

سلوكي وصّحتي    نشاط)٤(: 

 	. يجابّية حوَل سلامِة �لجهاز �لهضمّي بوضع �إشاره في  �أختار �لّسلوكّيات �ل�إ

يجابّية.	  �أقوُم و�أفر�د مجموعتي بتمثيل �لّسلوكّيات �ل�إ

�أتنــاوُل �لبوظــَة بعــَد �لطّعــاِم 
�لّســاخِن مباشــرًة.

�أبد�أ باسم �لله.

 �أمــارُس �لتماريــَن 
�لرياضّيــَة. 

ــاوُل طعامــي  �أتن
ــا �ألعــُب. و�أن

�آكُل �لفو�كه دوَن غسلها.                                

ــَل �ل�أكِل،  ــديَّ قب �أغســُل ي
ــده.                     وبع



3٤

غذائي صّحّي نشاط)٥(: 

ــلامة  ــى س ــظ عل ــّي ليحاف ــذ�ء �لّصح ــار �لغ ــي �ختي ــاً  ف ــا ننصــُح كريم هّي
جهــازه �لهضمــّي.

أنو�ع من �ل�أغذيِة؟ �أفّسُر لماذ� قمَت باختيار هذه �ل�

�أكتــُب تعليقــاً مناســباً علــى �لّصــورة. 



3٥

حّقي في غذاٍء صحيٍّ  نشاط)6(: 

�أتاأّمُل �لّصورَة �لمجاورة و�أعّبُر.	 

آتية، ولماذ� ؟  ما ر�أيك في �لّسلوكّيات �ل�

اأختبُر نفسي

ُيعاني �ل�أسرى في سجون �ل�حتلال من سوء �لتّغذية.
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هّيــا بنــا نخــرُج �إلــى ملعــِب �لمدرســة، ونصطــفُّ في قاطــر�ٍت، وننّفذ �لخطو�ت 	 
آتية: �ل�

�أخــذ نََفـٍس عميٍق جـّد�ً مع ملء �لصدر . ١
وتمّدد �لبطن، وذلك لمّدة �لعّد من ١-5 

   في �لّصورة �لمجاورة.

 حبس �لنََّفِس قبَل �إخر�جه لمّدة �لعّد . ٢
    من ١-3.

يتم �إخر�ج �لنَّفس من �لفم ببطء لمّدة �لعّد . 3
مــن ١-5 كمــا فــي �لّصــورة �لمجــاورة.

تكر�ُر �لخطو�ت �لّسابقة مّر�ت عّدة.. ٤
�أل�حُظ حركات صدري في �لحالتين.. 5
�أقارُن بين �لحالتين.. 6

 

ما �سم �لجهاز �لمسؤول عن تنظيم عملّية تنّفسي؟ . 7

الّدرس الّسادس: الجهاُز التنفسيُّ

الّرياضة صّحٌة ونشاٌط نشاط)1(: 
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اأجزاُء الجهاز الَتَنفُّسي نشاط)2(: 

آتي ثم �أجيُب عن �ل�أسئلة:	  �أتاأّمُل �لّشكل �ل�

�أكتُب �أجز�َء �لجهاز �لتّنفسّي بالتّرتيب؟. ١

ما �لذي يقوُم بحمايِة �لرئتين؟ . ٢

ما �أهمّية �لجهاز �لتّنفسّي؟. 3

ال�أنف

الحنجرة

القصبة الهوائية

الرئتان

عضلة الحجاب الحاجز

البلعوم
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رحلة الهواء في جسمي نشاط)3(: 

هّيا نَتتَّبع معاً رحلة �لهو�ء عبر جهازي �لتنفسّي:	 

أنِف فيقوُم بترطيبي وتنقيتي من �لُغبار.١.  �أدخُل �إلى �ل�

 �أنتقُل �إلى �لبلعوِم �لذي ينظُّم دخولي �إلى �لُحْنجرِة. ٢. 

تُسّهُل �لحنجرُة دخولي �إلى �لقصبة �لهو�ئّية.3. 

�أمرُّ عبَر �لقصبِة �لهو�ئّية �إلى �لرئتين.٤. 
تقــوم �لرئتــان بعملّيــة تبــادل �لغــاز�ت بينــي وبيــن 5. 

�لــّدم حيــث يتــم �إدخــال �ل�أكســجين �إلــى �لــّدم، 
و�إخــر�ج غــاز ثانــي �أكســيد �لكربــون وبخــار 

�لمــاء.

من خلال �لّشعير�ت �لّصغيرة و�لغشاء �لمخاطي.
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َبعد َتَتّبع رحلة �لهو�ء في �لجهاز �لتّنّفسي هيا نكمُل �لخارطَة 	 
آتيَة:- �لمفاهيمّيَة �ل�

�لجهاز �لتنفسي

يتكون من 

تقوم بـتقوم بـتقوم بـ

�إيصال �لهو�ء 
�لى �لقصبة 

�لهو�ئّية

تسهيل دخول 
�لهو�ء �لى 

�لرئتين

تقوم بـتقوم بـ

وووو �لرئتان�لبلعوم

�أٌلّخُص رحلَة �لهو�ِء في جهازي �لتّنّفسّي بالترتيب:- 

١ .

٢ .

3 .

٤ .

5 .

أنــف �أفضــل مــن دخولــه عــن طريــِق  ُيعــدُّ دخــوُل �لهــو�ِء عــن طريــق �ل�
لفِم. �

نفّكُر معًا



٤0

8. �أّي �لنّموذجيــن �لّســابقين )�أ، ب( يعّبــر عــن عملّيــة �لّشــهيق؟   
ــر ؟ ــة �لّزفي ــُر عــن عملّي ــا يعّب و�أيّهم

عملّية �لّزفيرعملّية �لّشهيق

اآلّيُة التنفس نشاط)٤(: 

نُحضر قارورٌة، و نقص قاعدتها بوساطة �لمقص.١. 
نثّبُت �أنبوباً على شكل )  (عند فّوهة �لقارورة.٢. 
نُحضُر بالونْين، ونثّبتهما عند نهايِة كّل �أنبوب.3. 
ــُت ٤.  ــّم �أثّب ــان د�خلهمــا، ث ــث يكــون �لبالون ــارورة بحي ــُق �لق �أغل

ــارورة. ــى �لق �لغشــاء �لمطّاطــي باإحــكاٍم عل
�أسحُب �لغشاَء �لمطاطيَّ �إلى �لخارج كما في �لّشكل ) �أ (5. 

ماذ� �أل�حُظ؟ 
�أضغُط �لغشاَء �لمطّاطيَّ �إلى �لّد�خل كما في �لّشكل) ب (6. 

ماذ� �أل�حُظ؟ 
آتييــن، و�أل�حــُظ �لتّشــابه بينهمــا وبيــَن حركــِة 7.  �أتاأّمــُل �لّشــكلين �ل�

�لنّمــوذج فــي �لحالتيــن )�أ، ب(. 



٤1

9. �أقارُن بين عمليَّتْي �لّشهيق و�لّزفير من خلال �لجدول �ل�آتي:

 �أستنتج �أّن �ل�أجهزَة �لتنفسّية عنَد بعِض �لحيو�ناِت 

عملية �لزفيرعملية �لشهيق�أوجه �لمقارنة

حركة �لهو�ء
)دخول/ خروج(

�لقفص �لصدرّي
)يتّسع/ يضيق(

�لحجاُب �لحاجز
)يرتفع/ يهبط(

الجهاز التّنفسّي عند بعض الحيوانات  نشاط)٥(: 

�أتاأمل وزملائي صور �ل�أجهزة �لتّنّفسيَّة عند بعض �لحيو�نات.	 



٤2

تنقية 
�لهو�ء 
وترطيبه

تسهل 
دخول 

�لهو�ء �لى 
�لرئتين

ممر مشترك 
للغذ�ء

 و �لهو�ء

تبادل 
�لغاز�ت بين 

�لدم 
و �لهو�ء

نقل 
�لهو�ء �لى 
�لقصبة 
�لهو�ئّية

لعبُة الُمطابقة

�أحضُر ١٠ بطاقات، و�أرقّمها من ١ – ١٠.. ١
�ألِصُق صور�ً ل�أجز�ء �لجهاز �لتنفسّي على خمِس بطاقات.. ٢
�أكتُب وظيفَة كّل جزٍء من �أجز�ء �لجهاز �لتنفسّي على �لبطاقاِت �لمتبقّية.. 3
تُلَعــُب �للّعبــة علــى شــكل �أزو�ٍج، ويســحُب كلُّ طالــٍب بطاقتيــن يشــترط تو�فقهما . ٤

بيــن �لعضــو و�لوظيفة.

نشاط)6(: 



٤3

الّدرس الّسابع:
صّحة الجهاز التنفسّي وسلامته

هوائي نقيٌّ وصحيٌّ   نشاط)1(: 

�عتــاَد ســميٌر �أْن يمــارَس رياضــة �لمشــي برفقــة صديقــه �أحمــد كل صبــاح، 

. بِر�أيــك، مــا فائــدة ذلــك؟  ويستنشــَق �لهــو�َء �لنقــيَّ



٤٤

صفِّي صحيٌّ 

من حّقي العيُش في بيئة صحّيٍة

نشاط)2(: 

نشاط)3(: 

. لماذ�؟ 	  هّيا نجّدُد هو�َء غرفة �لصفِّ

بِر�أيك، ما سبب �رتد�ء ديمة  �لكّمامة؟ 

�أقترح طرقاً �أخرى للوقاية من تلّوِث �لبيئة. 



٤٥

شراُبنا دواءٌ    نشاط)٤(: 

عانــى �أحمــد مــن رشــح ) زكاٍم( مصحــوٍب بســعال شــديد، فاأعــّدت لــه و�لدتــه 	 
شــر�باً للتخفيــف مــن �آل�مــه.

ماذ� تتوقّع �أْن يكوَن هذ� �لّشر�ب؟ وما �لمجموعة �لغذ�ئّية �لتي ينتمي �إليها.	 

 

بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أبحُث عن 
مضاِر �لتّدخين، و�أصّمُم شعار�ً لمنع �نتشار ظاهرة �لتّدخين.

ل� َضرَر ول� ضرار  



٤6

األعابنا الشعبّية نشاط)٥(: 

   هّيا نخرُج للملعب، ونرسُم �لّشكَل �ل�آتي:
�أقــُف عنــد نقطــة �لبد�يــة، و�ألقــي حجــر�ً علــى �لّشــكل، �أقفــُز عبــر �لخانــات ل�أصــَل �إلــى 

موقــع �لَحَجــر، و�أعّبــر عــن �لّســلوك �لموجــود فــي �لمربـّـع بــ:
�لتّصفيق �إذ� كان �لّسلوُك يحافظ على صّحة �لجهاز �لتّنّفسّي.	 
�لعودة �إلى نقطة �لبد�ية �إذ� كاَن �لّسلوُك ل� يحافُظ على صّحة �لجهاز �لتّنّفسّي.	 
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ملاحظة: 
�إذ� لــم يســتطِع �لطالــُب �لتّمييــَز بين �لّســلوك 
صّحــة  علــى  يحافــظ  �لــذي  يجابــي  �ل�إ

�لجهــاز �لتّنّفســّي يحــاول مــّرًة �أخــرى.

ما �سُم هذه �للّعبة؟
�أبد�أ
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اأسئلة الوحدة

جابة �لّصحيحة: الّسؤال ال�أّول: �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

آتية تُعّد غذ�ًء غير صحّياً؟. ١ �أّي �لمو�د �لغذ�ئّية �ل�
ب- �لبرتقال. جـ- �لمشروب �لغازي. د- �للّبن. �أ- �لحليب.

 ما �لمصدُر �لرئيس للطاقّة في جسمي؟. ٢
ب- �لطّعام. جـ- لعب �لّرياضة. د- �لنّوم. �أ- �لملابس.

 ما �لعضُو �ل�أكثر تضرّر�ً من �لتدخين؟. 3
أمعاُء �لّدقيقة. جـ- �لكبُد. د-�لمعدُة. ب- �ل� �أ- �لرئتان.

ما �أفضُل مصدٍر للفيتامينات و�ل�أملاح �لمعدنّية؟. ٤
أرز، و�لمعكرونة. ب- �لخبُز، و�ل� �أ- �لفو�كُه، و�لخضر�و�ت.

 جـ- �لّدهون، و�لّزيوت. د- �للّحوم و�ل�أسماك و�لّدجاج.

آتية من ملحقات �لجهاز �لهضمّي؟. 5 �أّي �ل�
ب- �لفم جـ- �لمرئ  د-�لبلعوم �أ- �لكبد

ما �لعضُو �لُمشتَرك بيَن �لجهاِز �لهضمّي، و�لجهاز �لتنفسّي ؟. 6
ب- �للّسان جـ- �لبلعوم  د- فتحة �لّشرج �أ- �لمريء

�أيَن تتّم عملّيُة تبادل �لغاز�ت في �لجهاز �لتنفسّي؟   . 7
ب- �لقصبة �لهو�ئّية جـ- �لحنجرة  د- �ل�أنف �أ- �لّرئتين  



٤8

الّسؤال الثّاني:  �أكمُل �لجدوَل �ل�آتي:-

�سم �لعضو �لمشار �لّصورة
�سم �لجهاز�لوظيفة�إليه بالّسهم



٤9

ــارك  ــة تش ــة حركّي ــع ذ�ت �إعاق ــف �لّر�ب ــي �لّص ــة ف ــمهاُن طالب ــع: �أس ــؤال الّراب الّس

ــى  ــتهما للّرياضــة عل ــر ممارس ــح �أث ــة، �أوضِّ ــس �لطّاول ــة تن ــي لعب ــيماء ف ــا ش صديقته

ســلامة جســميهما.

ــع  ــى جمي ــه �لحصــوَل عل ــه يمكن ــان باأنّ ــه جن ــر �أخت ــَر عم ــس: �أخب ــؤال الخام الّس

ــو�ع �لغــذ�ء  ــاول �أن ــه تن ــاأّن علي ــان تعتقــد ب ــة مــن �لفو�كــه، لكــّن جن �لعناصــر �لغذ�ئّي

جميعهــا.

�أيّهما صحيح؟  ر�أي عمر؟  �أم ر�أُي جنان ؟

�أفّسُر �إجابتي. 

الّسؤال الثّالث:  َمْن �أنا ؟
فــر�ُط فــي تناولهــا يــؤّدي �إلــى . ١  �لمجموعــة �لغذ�ئّيــُة �لتــي تمــدُّ �لجســَم بالطّاقــِة، و�ل�إ

ــمنة. )                 (        �لسُّ

�لمجموعُة �لغذ�ئّيُة �لتي تقي �لجسم من �ل�أمر�ض.)                (. ٢

�لمجموعُة �لغذ�ئّيُة �لتي تساعُد على بناِء �لجسِم و�لتئام �لجروح. )               (. 3
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آتية: الّسؤال الّسادس:  �أضُع �إشارًة �أماَم �لطرِق �لمناسبِة لحفظ �ل�أطعمة �ل�

�لتجفيف�لتعقيم�لتبريد�لتعليب�لتسكير�لتمليح�لطّعام

�لفلفل

�لتونة

�لمريمية

�لحليب

�ل�أجبان

�لمشمش

�لفول

�لشهيق

�لزفير

خروُج �لهو�ء غير 
�لنقّي من �لجسم

هبوُط 
�لحجاب �لحاجز 

ل�أسفل

�رتفاُع 
�لحجاب �لحاجز 

ل�أعلى

ضيق �لتجويف 
�لصدرّي

�تّساُع �لتجويف 
�لصدرّي

دخوُل �لهو�ء �لنقّي 
�إلى �لجسم

آتية: الّسؤال الّسابع:  �أصُل بين �لعملّية وما يناسبها من �لجمل �ل�
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الّسؤال الثّامن:  �أتتّبع مساَر لقمِة من �لطّعام د�خل �لجهاز �لهضمّي:

آتية: ًّ للحال�ت �ل� الّسؤال التّاسع: �أقترح حلا

�لفم

�ل�أمعاء �لغليظة

سهال.. ١ زميلك يشكو من �ل�إ

وجود كّسار�ت قرَب منطقٍة سكنّيٍة.. ٢

�أخوك �لّصغير يعاني من تسّوِس �ل�أسنان.. 3

حرق �إطار�ت �لّسيار�ت قرب منطقٍة سكنّيٍة.. ٤

منة.. 5 و�لدك  ُيعاني من �لسُّ
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آتية: سلوك �إيجابي/ سلوك سلبي: الّسؤال العاشر:  �أصنُّف �لّسلوكّيات �ل�
�أحرُص على غسِل �لفو�كه و�لخضار جّيد� قبل تناولها. . ١
�أتناوُل �لحلويّاِت و�لشوكول�ته بكثرٍة.. ٢
�أنظُّف �أسناني يومّياً بالفرشاة و�لمعجون قبل �لنّوم. . 3
�أنتقُل من جوٍّ د�فيء �إلى جوٍّ بارٍد فجاأة.  . ٤
ألعاب �لرياضّية. . 5 �أحرُص على ُممارسة �ل�

الّسؤال الحادي عشر:  �أرتُّب مر�حَل عملّيِة �لهضم:

 �متصاُص �لماِء، و�لغذ�ء �لمهضوم.

 تناوُل �لطّعام، وتقطيعه، وطحنه. 

 هضُم �لطّعاِم، وتحويله �إلى مو�ّد بسيطٍة.

ْرِج.  �إخر�ُج �لفضلاِت من فتحِة �لشَّ

) (
) (
) (
) (
) (



٥3

ــّي،  ــاز �لهضم ــز�ُء �لجه ــا �أج ــاٌت عليه ــي بطاق ــا ياأت ــر:  فيم ــي عش ــؤال الثّان الّس
�أختــاُر �لمصطلــَح �لمناســَب مــن  �لبطاقــاِت �لموجــودِة فــي �لصنــدوق، و�أكتبهــا فــي 

آتــي: �لمــكان �لمناســب علــى �لّشــكل �ل�

الّســؤال الثّالــث عشــر:  �أقّيــم ذ�تــي: �أعبــر بلغتــي عــن �لمفاهيــم و�لمهــار�ت �لتــي 
�كتســبتها فــي هــذه �لوحــدة بمــا ل� يزيــد عــن ثلاثــة �أســطر.

أمعاُء �لغليظُة �ل�

�لفُم

�لبنكرياس

�لمريء

�لمعدُة

�لُغدُد �للّعابّيُة

فتحُة �لّشرج

�لكبد

�ل�أمعاء �لّدقيقة



الوحدة الثّانية
الكهرباء والمغناطيسّية

�أصف ما �أشاهد في �لّصورتين �أعلاه

٥٤
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 �ستنتاج �أهمّية �لكهرباء و�لمغناطيس عملياً.	 
 �لتعّرَف �إلى مصادر �لكهرباء من خلال �لصور.	 
 تصميم د�رًة كهربائّيًة بسيطة.	 
تصنيــف بعــض �لمــو�د �إلــى مــو�د جيــدة �لتوصيــل للكهربــاء، 	 

ومــو�د رديئــة �لتوصيــل للكهربــاء.
َتتبع �لقو�عَد �لّصحيَّة لتجنِّب خطِر �لكهرباء.	 
�لتعّرَف �إلى �لمغناطيس، و�أشكاله عملياً.	 
�كتشاف تطبيقات �لكهرباء و�لمغناطيس في �لحياة عملياً. 	 
�كتشاف خو�َص �لمغناطيس و�ستخد�ماته عملياً.	 

ــع �أنشــطتها �أن تكــون  ــل م ــذه �لوحــدة و�لتفاع ــة ه ــد در�س ــع بع يتوق
قــادر�ً علــى توضيــح �أهميــة �لكهربــاء و�لمغناطيســية، وتطبيقاتهمــا فــي 
�لحيــاة، و�ستكشــاف خــو�ص �لمغناطيــس بالتجــارب �لعمليــة مــن 

ــي: آت ــق �ل� خــلال تحقي
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الّدرس ال�أّول: مصادُر الكهرباء

الكهرباُء من حولي نشاط)1(: 

ونبحــُث  �لمدرســة،  فــي  بجولــٍة  نقــوُم  هّيــا 
عــن �ل�أجهــزِة �لموجــودة فيهــا، و�لتــي تعمــُل 

�أســماءها: ونكتــُب  بالكهربــاء، 

آتية: هّيا نكتُب �أسماَء �ل�أجهزة �لكهربائّية �ل�
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اأماِكن ل� ُيسَتغني فيها عن الكهرباء  نشاط)2(: 

١. بِر�أيك، ما �أهمّية �لكهرباء في �ل�أماكن �لظّاهرة في �لّصور؟ 

أماكــن فــي �لّصــور �أعــلاه،  ٢. مــاذ� تتوقّــع �أن يحــدث لــو كنــت فــي �أحــد �ل�

ــّي؟ ــاُر �لكهربائ و�نقطــع �لتّي

3. �أقترُح طرقاً لحّل �لمشكلة.

آتية:	  نتاأّمل �لّصوَر �ل�
مصنع

مستشفى

مدرسة

الّصّراف ال�آلي
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   اأستنتُج اأّن مصادَر الكهرباِء:

 .١

 .٢

 .3

مصادُر الكهرباء نشاط)3(: 

آتيَة، و�أكتُب مصادَر �لكهرباِء فيها:	  �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

ــّي �لمســتمر،  ــار �لكهربائ ــاع �لتّي ــن ُمشــكلة �نقط ــّزَة م ــل غ ــي �أه ُيعان
�أقتــرح وزملائــي فــي �لمجموعــة بد�ئــل �أخــرى للتّيــار �لكهربائــّي يمكــُن 

�ســتخد�مها فــي فتــر�ت �نقطــاِع �لكهربــاء.

اأفكر
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اأختبُر نفسي

آتية بمصدر �لتّيار �لكهربائّي �لمناسب.	  �أقوُم بوصل �لجهاز في �لّصور �ل�

�لبطّاريّةمحطّة توليد �لكهرباء
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الّدرس الثّاني: الّدارُة الكهربائّيُة البسيطُة 

نشاط)1(:  رفيقي في الظلام

خــرَج فريــُق �لكّشــافة فــي رحلٍة، و�أثنــاء تجو�لهم 
ليــلاً �كتشــفو� �أنهــم لــم يحضــرو� مصبــاَح �ليــد، 

آتية: بحثــو� فــي حقائبهــم فوجــدو� �ل�أدو�ت �ل�

�أســاعدهم فــي �لحصــول علــى �إضــاءة مــن خــلال �ل�ســتعانة بمــا هــو موجــود 
معهــم مــن �أدو�ٍت.

   �أكتُب �أسماَء �ل�أدو�ت �لتي قمُت باستخد�مها:

 .١

 .٢

 .3

ماذ� تُسّمي رفيَق دربك �لذي صنعته؟
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نشاط)2(:  اأتنّباأ واأختبر 

الجزء ال�أّول:كيف اأصُل بطارّيتي بطريقة صحيحة؟

آتية: هّيا نتنّباأ ونختبُر �إضاءَة �لمصباح في �لحال�ت �ل�

�أختبر وزميلي �إضاءة �لمصباح )ُيضيء / ل� ُيضيء( 	 
و�أكتب �لنّتيجة:

�أتنّباأ: �إضاءة �لمصباح )ُيضيء / ل� ُيضيء( 
3 12٤

123٤
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الجزء الثّاني:كيف اأصُل مصباحي بطريقة صحيحة؟

آتية:	  هّيا نتّنباأ ونختبُر �إضاءَة �لمصباِح في �لحال�ت �ل�

�لــذي  �لّشــكَل  �أرســُم 

فيــه. �لمصبــاُح  ُيضــيءُ 

ماذ� نُسّمي �لّشكَل �لذي �أضاَء فيه �لمصباُح؟	 

�أتنّباأ: �إضاءة �لمصباح )ُيضيء / ل� ُيضيء (	 

٤ 123

123٤

�أختبر وزميلي �إضاءة �لمصباح )ُيضيء / ل� ُيضيء( 	 
و�أكتب �لنّتيجة:
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الّدارُة الكهربائّية نشاط)3(: 

�أتعــاون وزملائــي فــي �لمجموعــة ونكــّون د�رًة كهربائّيــة كمــا فــي 

آتــي: �لّشــكل �ل�

�أكتُب عناصَر �لّد�رة �لكهربائّية:   

ويمكن رسم �لّد�رة �لكهربائّية بالّرموز كما في �لّشكل �ل�آتي:	 

مفتاح كهربائي
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          �أكمل �لجدول �ل�آتي:

�سم �لعنصر�لرمزعناصر �لّد�رة �لكّهربائية
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مساٌر مغلق نشاط)٤(: 

آتيين ونحّدُد �لفرق بينهما: هّيا نُركّب �لّشكلين �ل�

أّول د�رًة كهربائّية  ١. نُطِلُق على �لّشكل �ل�

أنَّ �لمصباَح ل�

٢. نُطِلُق على �لّشكل �لثّاني د�رًة كهربائّيًة

أنَّ �لمصباَح ل�

أّول �لّشكل �لثّاني�لّشكل �ل�

ــة المغلقــِة بســبب ســريان  ُيضــيُء المصبــاُح فــي الــّدارِة الكهربائّي

ــار الكهربائــّي فيهــا. التّي
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اأجرُّب واأل�حظ 	 

آتية و�أجّرب هل ُيضيء �لمصباح. �أستبدُل �لعملة �لمعدنّيَة باإحدى �ل�أدو�ت �ل�

)ممحــاة، طباشــير، مشــبك، قطعــة خشــب، كاأس زجاجــي، مســمار، ظــرف ورقي، 

ملعقــة، مناديــل قماش(

المواُد الموصلُة والمواُد العازلُة  نشاط)٥(: 
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ثم �أصل بين �ل�أدو�ت و�لمصباح �لمناسب عند توصيل �لّد�رة �لكهربائية.
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٢. مــاذ� نُســّمي �لمــو�د �لتــي ل� تســمُح بمــروِر �لتّيــار �لكهربائــّي، وتــؤّدي �إلــى عــدم 

�إضــاءة �لمصبــاح فــي �لــّد�رِة �لكهربائّيــة؟

ــى  ــاء اإل ــا للكهرب ــث توصيله ــن حي ــف م ــواد تُصنَّ ــتنتُج اأّن الم  اأس

ــن: نوعي

 .١.  ٢

ــّي، . ١ ــار �لكهربائ ــرور �لتّي ــي تســمُح بم ــو�د �لت ــّمي �لم ــاذ� نُس م
ــة؟ ــّد�رة �لكهربائّي ــي �ل ــاح ف ــى �إضــاءة �لمصب ــؤّدي �إل وت

خطر الكهرباء نشاط)6(: 

آتية و�أعّبر عنها:	  �أتاأمل �لّصور �ل�

�أقترح طرقاً �أخرى �أتجنّب بها خطر �لكهرباء.	 
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ِمشكاتي  نشاط)7(: 

هّيا نصنُع ِمشكاًة ) �أَبجورة (، ومفتاحها كما في �لّشكل �ل�آتي:	 

خطو�ُت عمل �لمفتاح:	 

)٢()١(
كرتون مقوىقطعتان من �لقصدير
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اأختبُر نفسي

آتية:	  قام طلبة �لّصف �لّر�بع بتوصيل �لّد�ر�ت �لكهربائّية �ل�

1

3

2

٤

ضاءة. �أكتُب �أّي �لمصابيح ُيضيء؟ و�أفسر سبب �ل�إ
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الّدرس الثّالث: المغناطيس وخصائصه

نشاط)1(:  قّصُة المغناطيس

ُيحكــى �أّن ر�عيــاً فــي بلــدٍة صغيرة قرَب تركيا  وُيدعى »ماغنيس«، 

و�أثنــاء رعيــه للاأغنــام، ل�حــَظ �أّن عصــاه ذ�ت �لطّــرف �لحديــدّي 

تنجــذُب نحــَو بعــض �لحجــارِة �لســود�َء، كما �أن حــذ�ءه �لمحتوي 

علــى مســاميَر كثيــرٍة يلتصــُق بهــذه �لحجــارة، وكانــت هــذه بد�يــُة 

�كتشــاف »�لحجــر �لعجيب«. 

 ماذ� نُْطِلُق على هذ� �لحجر في وقتنا �لحاضر؟
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 �أتاأّملُّ �لُمخطَّط �لّسابَق، و�أكتُب �أنو�َع �لمغانط: 	 

 .١

 .٢

اأنواُع المغانط نشاط)2(: 

مغانط صناعّيةمغانط طبيعّية

�أنو�ُع �لمغانط
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اأشكاُل المغانِط نشاط)3(: 

�أحضر �أشكال�ً مختلفة من �لمغانط و�أتفّحصها.	 

من �أشكال �لمغانط �لصناعية:

�أصف �أشكال �لمغانِط. ١

فــي . ٢ و�أرســمه  ناعيــة،  �لصِّ �لمغانــط  �أشــكال  �أحــد  �أختــاُر 

�ســمه. و�أكتــب  �أدنــاه  �لمســتطيل 
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مواد يجذبها المغناطيس نشاط)٤(: 

يجذب �لمغناطيس 
�لدبابيس، هل 
يجذب مو�د 

�أخرى ؟

يجب �أن نحضر 
مو�د �أخرى 

ونجرب

آتية. 	  هّيا نتنّباأ ونختبر جذب �لمغناطيس للمو�د �ل�

�أتنّباأ: جذب �لمغناطيس ) يجذب / ل� يجذب ( 

�أختبر وزميلي جذب �لمغناطيس و�أكتب �لنتيجة ) يجذب / ل� يجذب (  	 

3 12٤

123٤

  اأستنتُج اأنَّ المغناطيس:
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ــس، ونصــُل 	  ــا �لمغناطي ــَة يجذبه آتي ــو�َد �ل� ــا نجــرب �أي �لم هّي
ــا يناســبها: كلَّ صــورٍة بم

 اأستنتُج اأّن:

�لمو�َد �لتي يجذبها �لمغناطيس تُسّمى بالـمــــو�د  . ١

�لمو�ّد �لتي ل� يجذبها �لمغناطيس تُسّمى بالمو�د  . ٢

مو�د يجذبها 
�لمغناطيس

مو�د ل� يجذبها 
�لمغناطيس
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�إذ� كان �أمامــي 3 قطــٍع معدنّيــة �إحد�هــا قطعــة حديــد لهــا �لحجــم ذ�تــه، 
و�لّشــكل و�للـّـون نفســه، فكيــف �أتعــّرُف �إلــى �لقطعــة �لحديديّة.

اأفكر

برة الُمعلَّقة ال�إ نشاط)٥(: 

هّيا نركُّب �ل�أدو�ت كما في �لّشكل �ل�آتي:	 

ما �لقوة 
�لتي تجذب 

�لمو�د ؟

هيا نكتشف 
هذه �لقوة

»Ñ°ûN πeÉM

¢ù«WÉæ¨e

IôHEG

§«N

�أصُف ما �أشاهده و�أفسر  	 

برة بحيث ل� تُلامس �لمغناطيس، 	  �أحاوُل تمرير مو�د مختلفة بين �لمغناطيس و�ل�إ

   و�أسجل ملاحظاتي:
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�أعلّــُق �لمغناطيــس بالخيــط مــن �لمنتصــف . ١

�لمــو�د  عــن  بعيــد�ً  يكــون  �أن  مر�عيــاً 

�ل�أخــرى.  و�لمغانــط  �لمغناطيســية، 

ماذ� �أل�حُظ؟  . ٢

�أحــّرك �لمغناطيــَس حركــًة خفيفــًة، و�أنتظــُر . 3

حتــى يســكَن.

�أل�حُظ و�أفر�د مجموعتي ماذ� يحدث؟ . ٤

�أسّمي �لقطَب �لذي يتّجُه نحَو �لّشماِل . 5

�أسّمي �لقطَب �لذي يتّجُه نحَو �لجنوِب . 6

أربعة.	  �أحّدد مع معلّمي �ل�تجاهات �ل�

اأقطاُب المغناطيس نشاط)6(: 

�إذ� ُعلّق مغناطيس 
تعليقاً حّر�ً، ماذ� 
تتوقع �أن يحدث؟

�أحضر مغناطيساً 
وخيطاً لنجرب 

ذلك.

�لشمال

�لجنوب

�لغرب�لشرق
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اأختبُر نفسي

َوَضعــت ســميرة مغناطيســاً علــى قطعــة مــن �لخشــب �أو �لفلّيــن فــي حــوض مــاء 

آتــي: بلاســتيكي كمــا فــي �لّشــكل �ل�

�أتوقّع �تّجاه �أقطاب �لمغناطيس؟ و�أختبُر توقّعاتي.
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قوّة المغناطيس   نشاط)7(: 

�أين توجد قوة 
�لمغناطيس ؟

هيا نكتشف 
معاً

�أضع �لمغناطيس فوق ُبر�دة �لحديد، �أو �أي مو�د حديديّة �أخرى.. ١

�أل�حُظ ماذ� يحدث؟ . ٢

�أين تجّمعْت بر�دُة �لحديد؟ لماذ�؟ . 3

آتية.. ٤ �أرسم بر�دة  �لحديد �لُمتجّمعة  على �لمغانط �ل�

 اأستنتُج �أّن قّوة �لمغناطيس:

تتركّز عند   وتقلُّ عنَد 

لو قُطّع �لمغناطيس عدة قطع، على ماذ� نحصل؟

اأفكر
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تنافٌر وتجاذٌب  نشاط)8(: 

كيف حدث 
هذ� ؟

هيا نجرب 
ذلك

�أسجل ملاحظاتي:. ١
�أفّسُر ما حدَث . ٢

:  اأستنتج اأنَّ

  �أقطاَب �لمغناطيس �لمتشابهة  و�أقطاَب �لمغناطيس     

  �لمختلفة 

�أتعاوُن وزميلي في �إجر�ء �لنشاط �لّسابق.	 

آتية:	  �أتاأمل �لّصور �ل�
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�أشــارُك زميلــي فــي وضــِع �لمغانــط فــي �أشــكاٍل مختلفــة. )مربّــع، 	 
مثلّــث، حــروف، �أرقــام ..... (

�أحّدُد �ل�أقطاَب لكّل مغناطيس.	 
�أعرُض �لنّتاج، و�أناقشها.	 

األعُب مع المغناطيس 

�أضــُع مشــبكاً د�خــل كاأٍس بــه مــاء، و�أحــاول �إخر�جه . ١

باســتخد�م �لمغناطيس.

�أصُف ماذ� يحدث؟ . ٢

�أضــُع مشــبَك �لــورِق فــي ُعلبــٍة من �لحديــد، و�أحاول . 3

�إخر�جه باســتخد�م �لمغناطيس.

�أصُف ماذ� يحدُث؟ . ٤

�أجّرُب وضَع �لمشبِك على مو�د �أخرى مثل:. 5

   )ورق، خشب، نحاس(   

اختراق المواد نشاط)9(: 

اأستنتُج اأّن: 

، ول� تخترُق �لمو�د  قّوَة �لمغناطيس تخترُق �لمو�د 
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�أقصُّ �لنّحلَة في �لّشكل �أعلاه.. ١

�أثّبُت مشبكاً حديديّاً �أسفل صورة �لنّحلة.. ٢

�أضُع صورَة �لنّحلة في بد�ية �لطّريق.. 3

ــه . ٤ ــِة، و�أحّرك ــس تحــت �لورق ــي بوضــع مغناطي ــع زميل ــباق م ــد�أ �لّس �أب

ــا. ــى خلّيته ــة �إل يصــال �لنّحل ل�إ

لعبُة الّسباق المغناطيسّي



83

اأصنُع مغناطيسًا بالّدلك نشاط)1(: 

الّدرس الّرابع:
صناعُة المغناطيس وتطبيقاته العملّية

 �أقّرُب �لمسمار من بر�دة �لحديد �أو من �لمشابك �لحديديّة.. ١

    �أل�حُظ 
�أدلُك �لمسماَر بالمغناطيس كما في �لّشكل.. ٢
�أقّرُب �لمسماَر �لمدلوَك من بر�دة �لحديد �أو من. 3

   �لمشابك �لحديديّة.

�أسجل ملاحظاتي. ٤

�أرسم ملاحظاتي في دفتري.  . 5

      اأستنتُج اأنّه يمكن الحصول على مغناطيٍس صناعيٍّ بطريقة  

آتية: �أحضر �ل�أدو�ت �ل�

مشابك حديديّةمسمار حديدبر�دة حديد مغناطيس
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اأصنُع مغناطيسًا كهربائّيًا نشاط)2(: 

آتية لنصنع مغناطيساً كهربائّياً:	   هّيا نتتّبُع �لخطو�ت �ل�

�أقّرُب مسمار�ً من بر�دة �لحديد.. ١

�أل�حظ ماذ� يحدث  

�أقّرُب �لمسمار من بر�دة �لحديد.. 3

�أَسّجل ملاحظاتي:  

ــر�دة . ٤ ــن ب ــّرُب �لمســماَر م ــة، و�أق ــّد�رة �لكهربائّي ــُح �ل �أفت

�لحديــد، و�أَســّجل ملاحظاتــي  

�أفّسر: 

 

 

�ألــفُّ ســلكاً معــزول�ً حــول �لمســمار عــّدة لّفــات، و�أصــُل طرفــّي �لّســلك بقطبــّي . ٢

�لّبطاريـّـِة كمــا فــي �لّشــكل �لمجــاور.

 اأستنتُج اأنه يمكن الحصول على مغناطيس صناعي بوساطة
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كيف �أجعل �لمغناطيس �لكهربائي �أكثر قّوًة ؟ 

بالّرجــوع �إلــى مكتبــة �لمدرســة �أو �لّشــبكة �لعنكبوتّيــة، �أبحــث 
فــي �إنجــاز�ت �لبّحــار �لعربــي �لمســلم »�بــن ماجــد« فــي مجــال 

ــة. �لملاحــة �لبحريّ

اأفّكُر واأجرُّب 

اأبحُث 

مشكلة وحل

تاه صّياٌد في عرض �لبحر، و�أر�د �لعودة �إلى �ل�تّجاه �لصحيح.	 
أد�ة �لتي تنصح �لصّياد باستخد�مها لتحديد �ل�تّجاهات؟ ما �ل�

 
�أخُرج �إلى �لملعب، و�أستخدُم �لبوصلَة في تحديد �ل�تّجاهات.	 

�أرسُم �ل�تّجاهات على �أرضّية �لملعب.
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المغناطيُس في حياتنا نشاط)٤(: 

كاشف معادن

جهاز رنين مغناطيسي

مكّبر صوت

مذياع

مولّد كهربائي

سماعات

آتية و�أتحّدُث عن �ستخد�مات �لمغناطيس في حياتنا. �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

 �أكتُب �أسماء �أدو�ٍت و�أجهزة �أخرى ُيستخدُم �لمغناطيُس فيها. 

نرســم �أشــكال�ً ) �أزهــار�ً، وفو�كــه، وحروفــاً، وفر�شــات...( علــى ورٍق ُمقــّوى 	 
ونلّونها.  

نقصُّ �لّرسومات، ونثّبُت مغناطيساً خلَف كّل شكل. 	 
نزيُّن باَب �لثّلاجة برسوماتنا �لفنّية. 	 

مشروع
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اأسئلة الوحدة

الّسؤال ال�أّول: �أذكُر �ستخد�مين للكهرباء في حياتنا �ليومّية:

 .١

٢ .

جابِة �لّصحيحة: الّسؤال الثّاني: �أضع د�ئرًة حوَل �ل�إ

آتية يعمُل بالكهرباء ؟ . ١ �أّي �ل�

قف. د- �لمحّرُك �لبخاري. ب- �لدّر�جُة �لهو�ئّية. جـ- مروحُة �لسَّ �أ- �لقارُب �لشر�عي.

ب- ملعقٌة بلاستيكّية. جـ- قطعٌة مطاطّيٌة. د- عصا خشبّية �أ- مسماٌر حديدّي.

آتية تسمح باإضاءة �لمصباح عند وصلها بالنقطتين ١ و ٢؟ ٢. �أي �لمو�د �ل�

آتية ُيضيء �لمصباح فيها؟  3. �أي �لّد�ر�ت �لكهربائّية �ل�

  �أ-                 ب-                   جـ-                        د-
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( في �لمكان �لمناسب:                الّسؤال الثّالث: �أضع علامة )

ماّدة غير مغناطيسّيةماّدة مغناطيسّية �لماّدة

 �لّزجاج

برغي

ألومنيوم  ورق �ل�

سلك نحاس

مفتاٌح حديديٌّ

ملعقُة فول�ذ

آتيَة، و�أفّسر. الّسؤال الّرابع: �أتاأّمُل �ل�أشكاَل �ل�



89

الّسؤال الخامس: �أعلّل:
�أ( تُصنع علبُة �لبوصلِة من ماّدٍة غير مغناطيسّية.

ب( ُيستخَدُم �لمغناطيُس في باب �لثّلاجة.

جـ( تُصنُع مفاتيُح �لكهرباِء من �لبلاستيك.

الّسؤال الّسادس: 

�ألّوُن �أقطاَب �لمغانط في �لّشكل �لمجاور.

الّســؤال الّســابع: َتَلــف �لمصبــاح �أحــد �أســباب عــدم �إضــاءة �لمصبــاح فــي �لّشــكل 

�ل�آتي: 

�أعطي سبباً �آخر لعدم �إضاءة �لمصباح في �لّد�رة �أعلاه.
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آتية:الّسؤال الثّامن: �أعلّق على �لّسلوكّيات �ل�

1

2

3
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يشــيُر �لرســُم �أعــلاه �إلــى عربتــْي نقــٍل تحمــُل كلُّ و�حــدة منهمــا مغناطيســاً. تــم تقريــب 
�لعربتين �إلى بعضهما ثم تُركتا. 

�أشرُح ما �لذي سيحدث للعربتين؟ �أوضح �إجابتي بالرسم.

الّسؤال العاشر:
آتية مع ذكر �لسبب: جابة �لّصحيحة في �ل�أشكال �ل� �أضُع د�ئرًة حول �ل�إ

تضيء/ ل� تضيءتضيء/ ل� تضيء

�لسبب:�لسبب:

تضيء/ ل� تضيءتضيء/ ل� تضيء

�لسبب:�لسبب:

الّسؤال التّاسع:

الّســؤال الحــادي عشــر:  �أقّيــم ذ�تــي: �أعبــر بلغتــي عــن �لمفاهيــم و�لمهــار�ت �لتــي 
�كتســبتها فــي هــذه �لوحــدة بمــا ل� يزيــد عــن ثلاثــة �أســطر.
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�أسّمي �لكائناِت �لحّيَة �لموجودة في �لّصورة.

فيَم تتشابه �لكائناُت �لحيُّة في �لّصورة �أعلاه؟  وفيَم تختلف؟ 

الوحدة الثّالثة
تصنيُف الكائنات الحّية
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�ستنتاج مفهوم �لتصنيف و�أهّميته.	 
ــات ل� 	  ــة، وحيو�ن ــات فقاريّ ــى حيو�ن ــات �إل تصنيــف �لحيو�ن

ــة. فقاريّ
�لتعّرف �إلى �ل�أوعية �لناقلة في �لنّبات عملياً.	 
تصنيف �لنّباتات �إلى نباتات وعائّية، ونباتات ل� وعائّية.	 
تصنيف �لنّباتات �إلى نباتات زهريّة، ونباتات ل� زهريّة.	 

ــع �أنشــطتها �أن تكــون  ــل م ــذه �لوحــدة و�لتفاع ــة ه ــد در�س ــع بع يتوق
ــف  ــة، وتصني ــة ول� فقاري ــى فقاري ــات �إل ــف �لحيو�ن ــى تصني ــادر�ً عل ق

ــي. آت ــق �ل� ــن خــلال تحقي ــة م ــة، ول� وعائي ــى وعائي ــات �إل �لنبات
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الّدرس ال�أّول: التّصنيُف واأهميته

األوان واأشكال نشاط)1(: 

آتية: لدى ضياء مجموعٌة من �ل�أشكال �ل�

وّزَع ضياء �ل�أشكال في مجموعتين بطريقتين مختلفتين.
الّطريقُة ال�أولى:

الّطريقُة الثّانيُة:

ما �لّصفُة �لمشتركُة �لتي �عتمد عليها ضياء لهذ� �لتوزيع؟

ما �لّصفُة �لمشتركُة �لتي �عتمد عليها ضياء لهذ� �لتوزيع؟
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اأصنّف مع مرام  نشاط)2(: 

تمتلــُك مــر�م مجموعــَة �أشــياء مــن �لبيئــة �لمحيطــة �أر�دت ترتيبهــا ضمــن مجموعتيــن، 
�أســاعدها فــي وضعهــا فــي مجموعتيــن:

ما �لّصفُة �لمشتركة للمجموعة �ل�أولى؟ . ١

ما �لّصفُة �لمشتركة للمجموعة �لثّانية؟ . ٢

ماذ� �أسّمي �لعملّية �لتي قامْت بها مر�م؟ . 3

�لمجموعُة �لثّانية�لمجموعُة �ل�أولى
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مختبري  نشاط)3(: 

 �أزوُر ومعلمي مختبَر �لمدرسة.	 
�أل�حُظ وزملائي طريقَة تصنيف �ل�أدو�ت �لموجودة في �لمختبر.	 
نستنتُج �لصفاِت �لمشتركة �لتي �عتمدها �لمعلُّم في تصنيِف �أدو�ت �لمختبر.	 
بِر�أيك، ما �أهمّية تصنيف �أدو�ت �لمختبر بهذ� �لّشكل ؟	 

بِر�أيك ما �أهمّية �لتّصنيف في حياتنا؟ �أعط �أمثلة.	 
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حيوانات مختلفة نشاط)٤(: 

آتية: �ختلف محَمٌد، وفرح في تصنيف �لحيو�نات �ل�

تصنيف محّمٍد

تصنيُف َفَرح

هّيــا نتناقــش فــي تصنيــف كل مــن محمــد وفــرح بكتابــة �لّصفــة �لمشــتركة لــكل 	 
مجموعــة فــي �لمــكان �لمخصــص لهــا فــي �لجــدول.
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�أكتُب بِلُغتي تعريفاً للتّصنيف:

نســان يلجــاأ �إلــى تصنيف  �أفكّــر وزملائــي فــي �ل�أســباب �لتــي جعلــْت �ل�إ
�لكائنــات �لحّية.

اأفكر

هل تعلم: 
اأنَّ الكائنــاِت الحّيــَة المعروفــُة علــى ســطح ال�أرض اأكثــر مــن مليوني 

نوٍع.

نُحضُر نماذَج �أو بطاقات لصور حيو�ناٍت مختلفة.	 
نخرُج �إلى ساحة �لمدرسة.	 
ننتشُر في �لّساحة عند سماع �لموسيقى.	 
�لصفــات 	  حســب  مجموعــاٍت  فــي  �لموســيقى  توقــف  عنــد  نتــوّزُع 

لدينــا. �لتــي  �لحيو�نــات  لصــور  �لمشــتركة 
ــات ذ�ت صفــات 	  ــة �لتــي تشــكُّل مجموعــَة حيو�ن ــُر مجموعــُة �لطلّب تُعتب

ــزة.  مشــتركة ضمــن �لوقــت �لمحــّدِد هــي �لمجموعــُة �لفائ

نشاط )٥(: األعب واأصنّف
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الّدرس الثّاني: تصنيف الحيوانات

اأكتشُف بنفسي نشاط)1(: 

نحضُر سمكًة، ونضعها في حوض �لتشريح.. ١
نقطـّـُع �لســمكَة بشــكل طولــي - بمســاعدة �لمعلـّـم- مــن �لجهــة �لظّهريـّـة بوســاطة . ٢

مشرط.
�أل�حُظ �لعموَد �لفقاري للّسمكة.. 3
�أرسُم �لعمود �لفقاري لها.. ٤

�أين يوجد �لعموُد �لفقاري؟ . 6

مّم يتكون؟ . 7

�أقارُن ما رسمته بالّشكل �ل�آتي:. 5

نُســّمي سلســلة �لفقــر�ت )�لِقَطــع �لعظمّيــة( �لمرتبطــة ببعضهــا بعضــاً، وتمتــدُّ 

مــن �لناحيــة �لَظهريـّـة لجســم �لكائــن �لحــي بالعمــود الفقــاري.

اأفكر: بر�أيك، ماذ� نفعل بالسمكة بعد �ل�نتهاء من تشريحها؟



100

العمود الفقاري نشاط)2(: 

آتية: �أتاأّمُل صوَر �لحيو�نات �ل�

�لثّعبان�لجمل

�لحمامة �لّسلحفاة �لّضفدع

ما �لّصفُة �لمشتركُة بين هذه �لحيو�نات؟ . ١

�أعطي �أمثلًة على حيو�نات �أخرى تحتوي على عمود فقاري. ٢

 

نُسّمي �لحيو�نات �لتي يحتوي جسمها على عمود فقاري بـــ . 3

هل لجميع �لحيو�نات عمود فقاري ؟

اأتساءل 
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الّلافقاريات نشاط)3(: 

نُحِضُر حشرة )�أو مجموعة ديد�ن(، ونضعها على حوض �لتشريح . ١
ونقطّعها بمساعدة �لمعلم.

هل يوجد بد�خلها عمود فقاري؟ . ٢
نُسّمي �لحيو�نات �لتي يخلو جسمها من �لعمود �لفقاري بـــ. 3

دودة �ل�أرضنملة

نُعطي �أمثلًة �أخرى على حيو�نات ل� فقاريّة.. ٤
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الَفّقارّيات واللافّقارّيات نشاط)٤(: 

ضفدع

سمك

�أرنب بريحمامة

حرباء

عقربغز�ل

جندب

�أم �أربعة و�أربعين

عصا موسى

سرطاُن �لماء

خنفساء

َصوَّر حسام وتال� الكائنات الحّية ال�آتية:
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نحل�لحجل �لفلسطينيدولفين

المجموعة الثّانية المجموعة ال�أولى

 �أساعد حسام وتال� في تصنيف �لكائنات �لحّية في �لجدول �ل�آتي:. ١

٢. ما �ل�أساس �لذي �عتمد�ه في تصنيف �لكائنات �لحّية �لّسابقة؟
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اأختبُر نفسي

آتية: �أكمل �لخارطة �لمفاهيمية �ل�

�لحيو�نات

�لفقاريّات

تحتوي �أجسامها على

مثلمثل

ل� تحتوي �أجسامها على

�لّلافقاريّات
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لعبُة مملكة الحيوانات نشاط)٥(: 

 نجمُع صوًر� لحيو�نات فقاريّة وحيو�نات ل� فقاريّة. . ١

 نوّزُع �لّصوَر على بعضنا.. ٢

أّول َمِلكاً للفقاريّات، و�لثّاني َمِلكاً لّلافقاريّات.. 3  نختاُر طالبْين ليكون �ل�

يلبُس َمِلُك �لمجموعة �ل�أولى تاجاً مكتوباً عليه �لفقاريّات.. ٤

يلبس َمِلُك �لمجموعة �لثّانية تاًجا مكتوباً عليه �لّلافقاريّات.. 5

 ينادي كل َمِلك على �أعضاء مملكته: �أين حّر�سي ؟ �أين حّر�سي؟. 6

 يتحّرُك �لطلبُة وهم يحملون �لّصور، ويلتّفوَن حول ملكهم. 7

مشروع: 
ــة  ــه بطاق ــم ل ــدّي واأَصّم ــلاً ل ــًا مفّض ــًا اأو ل� فقارّي ــاًّ فقارّي ــًا حي ــار كائن اأخت

ــي:  ــوذج ال�آت ــق النّم ــة وف تعريفي

 صورة
 الكائن
لحــي ا

اسم الكائن الحّي:

تصنيفه:

خصائصه العامة:
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الّدرس الثّالث: النّقُل في النّبات  

انتقال المواد في النّبات نشاط)1(: 

�أصُف ما �أشاهده في �لّصورة.	 
�أفكّر... كيف تنتقُل �لمو�ُد في �لنّبات ؟	 
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ارتفاُع الماِء في ال�أنابيب الرّفيعة نشاط)2(: 

نحضــُر �أنابيــَب رفيعــة ونغمرهــا بشــكل عمــودي فــي دورق مملــوء بالمــاء . ١
ــي: آت ــي �لشــكل �ل� ــا ف ــون كم �لّمل

�أســّجُل ملاحظاتــي مــن حيــث �رتفــاع . ٢
�لمــاء فــي كّل �أنبــوب.

ما �لعلاقُة بين ما حدَث في �لنّشاط، وما يحدث في �لنّباتات؟٤. 

أنابيــب في �لّشــكل  ن �رتفــاع �لمــاء فــي �ل� 3. �ألــوِّ
�لمجاور.
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ــاَء، . ١ ــر�ٍت بــــيـــــضـــ ــر زهــــ نحــضــ
ونضعهــا فــي مــاٍء ملــّون.

)ُينَصــُح باإضافــة قليــل من �لّســكّر للماء 
لتســريع �نتقــال �لماء فــي �لنبتّة(.

�أنتظُر لليوِم �لتّالي، و�أل�حُظ ماذ� . ٢
حدث للّزهر�ت. 

�أصــُف مــا حــدث لــكل زهــرة بعــد . 3

وضعهــا فــي �لمــاء �لملــّون.

صعوُد الماء في النّبات نشاط)3(: 

 

كيف وصَل �لماء �لملّوُن �إلى �لّزهرة ؟. ٤

 

�أفكُّر... بال�أجز�ء �لتي نقلت �لماء من �لجذور �إلى �لّزهرة ؟. 5
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ال�أوعيُة الناقلُة في النّبات نشاط)٤(: 

�أكتُب �أسماَء �ل�أوعية �لناقلة في �لنّبات.. ١

 

في �أّي جزء من �لنّبات توجُد هذه �ل�أوعية ؟. ٢

آتية: 	  �أتناقُش وزميلي في وصف �لّصور �ل�
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الخشب واللّحاُء نشاط)٥(: 

نُحضُر سيقان نباتات مختلفة )�لفول، �لشومر، �لعنب،...... ( . ١
ــاً مــن ســاق �إحــدى �لنّباتــات �لمتو�فــرة، ونلاحــظ �لخشــب . ٢ ناأخــُذ مقطعــاً عرضّي

ــّرة.    و�للّحــاء بالعدســة �لُمكِب
نرسُم ما نشاهده. . 3

يحتوي �لنّبات على نوعين من �ل�أوعية �لنّاقلة:
ــى . ١ ــن �لجــذور �إل ــة م ــلاَح �لمعدنّي أم ــاَء و�ل� ــُل �لم ــة �لخشــب: تنق �أوعي

أزهــار. �لّســاق و�إلــى �ل�أور�ق و�ل�
�أوعية �للّحاء: تنقل �لغذ�ء من �لورقة �إلى �أجز�ء �لنّبات جميعها.. ٢

مفتاُح المعرفة

سبب �ل�نتفاِخ في سيقان بعض �ل�أشجار �أحياناً.

اأفّكر
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مك و�ل�رتفاع نفسه في �لنّباتات جميعها؟ ١. هل للاأوعية �لناقلة �لسُّ

٢. �أفّسُر ذلك 

�أشجار نخيلشجرُة زيتوٍن

نبتة نرجس

نشاٌط عمليٌّ

شــريحًة 	  بالمجهــر  �أشــاهُد 
�لنّبــات. فــي  �لناقلــة  للاأوعيــة 

�أرسُم ما �أشاهده.	 

آتية و�أجيب: �أتناقش وزملائي في وصف �لّصورة �ل�
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الّدرس الّرابع: تصنيُف النّبات

جماُل الّطبيعة   نشاط)1(: 

ــن نضــارة  ــه م ــُل ب ــا تحف نســان بم ــة للاإ أماكــن �لمحبّب ــر �ل� ــن �أكث ــُق م ــدُّ �لحد�ئ تُع
ــا. ــة بهم ــى �لطّبيع ــه ســبحانه وتعال ــا �لل ــال حب وجم

�أكتُب �أسماء نباتاٍت �أعرفها ؟. ١

هل نستطيُع در�سة خصائص �أنو�ع �لنّباتات جميعها؟ لماذ�؟. ٢

نقترُح طريقًة لتسهيل در�سة خصائص �أنو�ع �لنّباتات جميعها ؟. 3

هل تعلم: 
اأنَّ اأنــواع النّباتــات التــي اكتشــفها العلمــاء تتــراوح بيــن 200,000 
اإلــى 300,000 نــوع تقريبــًا، ويعتقــد العلمــاء اأنــه ل� زالــت هنــاك 

اأنــواع عديــدة يتــمُّ اكتشــافها.
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تصنيف النّباتات نشاط)2(: 

ما �لّصفُة �لتي تم تصنيف �لنّباتات بناء عليها في �لّشكل �أعلاه ؟. ١

�أتاأّمُل �لّشكَل �ل�آتي:

تُقسم �إلى

أنها ل�

مثلمثل

أنها ل�

و

�لحز�زيّات�لبقدونس

�لنّباتات

�لنّباتات �لوعائّية

تحتوي على �أنابيب

�لنّباتات �لّلاوعائّية

ل� تحتوي على �أنابيب
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�أكتُب بِلُغتي تعريفاً لكل من: . ٢

�لنّباتات �لوعائّية 

�لنّباتات �للاوعائّية 
�أكتُب �أسماَء �ل�أوعيِة �لتي تحتوي عليها �لنّباتات �لوعائّيُة.. 3

�أكتُب وظيفَة هذه �ل�أوعية.. ٤

ل� تحتــوي �لنّباتــات �لّلاوعائّيــة علــى �أنابيــب ناقلة، بالّرجوع 
�إلــى مكتبــة �لمدرســة �أو �لّشــبكة �لعنكبوتّيــة �أبحــث كيــف 

أمــلاح �إلــى �أجــز�ء �لنّباتــات �لّلاوعائّيــة؟ ينتقــل �لمــاء و�ل�

اأبحُث 
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نباتات بلادي

�أمثلة على نباتات وعائّية:

�لخنشار

�للّوز

�لّزعتر 

برتقال

�لّزيتون

�لّصنوبر

�لبندورة

عنب
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�أمثلٌة على نباتات ل� وعائّية )�لحز�زيّات(:

* �أسماء �لحز�زيّات للاطلاع فقط.

حشيشة �لكبد

�لفيوناريا حشيشة ذ�ت �لقرون
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تصنيف النّباتات الوعائّية  نشاط)3(: 

آتي و�أجيب: �أتاأّمُل �لّشكل �ل�

�أكتُب �أقسام �لنّباتات �لوعائّية.. ١

 ،

، ونباتات . ٢ تُقسُم �لنّباتات �لبذريّة �إلى نباتات 
نتعاوُن في كتابة �أمثلٍة على نباتات زهريّة، ونباتات ل� زهريّة.. 3

تُقسم �إلى

تُقسم �إلى

مثل مثل مثل

وهي

و

�لخنشار �لّصنوبر �لبرتقال

�لنّباتات �لوعائّية

�لنّباتات �لبذرية

نباتات ل� زهريّةنباتات زهريّة

�لنّباتات �للابذريّة

�لّسرخسّيات



118

جولٌة في الحقل   نشاط)٤(: 

ــُع بالجمــاِل  ــّي، ونتمتّ ــو�ء �لنق ــٍة مجــاورة، ونستنشــُق �له ــى حديق ــا نخــرج �إل هّي
�لخــّلاب للطبّيعــة، نتاأّمــُل �أشــجارها ومــا فيهــا مــن حشــائش و�أزهــار، نجمــُع 
ــص:  ــكان �لمخّص ــي �لم ــة ف ــى شــكل لوحــٍة جميل ــا عل ــا، ونلصقه ــاٍت منه عينّ

�لنّباتاُت �لوعائّيُة

�لنّباتاُت �لّلاوعائّيُة
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�لنّباتات �لّلازهريّة

�لنّباتات �لزهريّة

�لّسرخسّيات
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اأسئلة الوحدة

الّسؤال ال�أّول: �أوضُح �لمقصود بكل من:

�لتّصنيف: ١. 

�لعمود �لفقاري: . ٢

�لنّباتات �لّزهريّة: . 3

�لنّباتات �لّلابذريّة: . ٤

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: الّسؤال الثّاني: �أضُع د�ئرًة حول رمز �ل�إ

ما �لّصفُة �لمشتركة  بين �لطّيور و�لخفافيش و�لفر�شات؟. ١
د- �ل�أجنحة ب- �لشّعر جـ- �لعمود �لفقاري �أ- �لريّش

آتية لها عموٌد فقاري؟. ٢ �أّي �لحيو�نات �ل�
د- �لدولفين جـ- �لحلزون ب- �لعنكبوت �أ- �لنّملة

آتية ينقل �لماء و�ل�أملاح �لمعدنية في �لنّبات؟. 3 �أّي �ل�أجز�ء �ل�
د- �لزّهرُة  جـ- �لخشُب ب- �للّحاُء �أ- �لورقُة

آتية؟. ٤ ما �لنّبات �لّلازهري في �لنّباتات �ل�
د- �لّصنوبر جـ- �لكوسا ب- �لخيار �أ- �لّزيتون

آتية نباتاٌت ل� وعائية ؟. 5 �أّي �لنّباتات �ل�
د- �لحز�زيّات جـ- �لبلّوط  ب- �لخروب �أ- �لّسرخسّيات
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آتية: الّسؤال الثّالث: �أكتُب �لمصطلح �لعلمي �لذي تدلُّ عليه �لجمل �ل�

نباتات تحتوي على �أوعية ناقلة: ١. 

نباتات ل� تحتوي على �أوعية ناقلة: ٢. 

حيو�نات لها عمود فقاري: 3. 

حيو�نات ليس لها عمود فقاري: ٤. 

الّسؤال الّرابع: �أقارن بين كل من �لخشب و�للّحاء في �لجدول �ل�آتي:

�تجاه �لنقل�لوظيفة

�أوعية �لخشب

 �أوعية �للّحاء

مقارنة
وجه �ل

ء �لناقل
�لوعا



122

فة �لمناسبة للصورة: الّسؤال الخامس: �أظلِّل �لدو�ئر �لتي تحوي �لصِّ

ل� بذري

ل� بذري

ل� بذري

ل� بذري

ل� 
بذري

بذري

بذري

بذري

بذري

بذري

ل� وعائي

ل� وعائي

ل� وعائي

ل� وعائي

ل� 
وعائي

وعائي

وعائي

وعائي

وعائي

وعائي

ل� زهري

ل� زهري

ل� زهري

ل� زهري

ل� 
زهري

زهري

زهري

زهري

زهري

زهري
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الّسؤال الّسادس: �أضع د�ئرًة حول �لّصورة �لمختلفة مع ذكِر �لّسبب:

�لّسبُب: 

�لّسبُب: 

�لّسبُب: 

�لسبُب: 



12٤

الّسؤال الّسابع: �أفّسُر:

آتيِة �إلى نباتاٍت زهريّة ول� زهريّة: الّسؤال الثامن: �أصنُّف �لنّباتاِت �ل�

تساقُط قطر�ت ماٍء من ساِق �لعنِب بعد تقليمه. ١. 

 

ُيعدُّ �لمحاُر حيو�ناً ل� فقارّي.٢. 

 

�لثُّعباُن حيو�ٌن فقارّي.3. 

 



12٥

( فــي �لمــكان �لمناســب �أمــام كل  الّســؤال التّاســع:  �أضــع علامــة )

ــي: ــا ياأت ــو�ن مم حي

فقاري

فقاري

فقاري

فقاري

فقاري

ل� فقاري

ل� فقاري

ل� فقاري

ل� فقاري

ل� فقاري
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نسان: الّسؤال العاشر:  �ألّوُن �لعموَد �لفقاريَّ لكّل من �لحصان و�ل�إ
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الّســؤال الحــادي عشــر:  �أقّيــم ذ�تــي: �أعبــر بلغتــي عــن �لمفاهيــم و�لمهــار�ت �لتــي 
�كتســبتها فــي هــذه �لوحــدة بمــا ل� يزيــد عــن ثلاثــة �أســطر.



شكل من �أشكال منهج �لنشاط؛ يقوم �لطلبة )�أفر�د�ً �أو مجموعات( بسلسلة من �ألو�ن �لنشاط �لتي يتمكنون 
من خلالها تحقيق �أهد�ف ذو�ت �أهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على �أنه: سلسلة من �لنشاط �لذي يقوم به �لفرد �أو �لجماعة لتحقيق �أغر�ض و�ضحة ومحددة 
في محيط �جتماعي برغبة ود�فعية.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ �لمشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة و�حدة.. ١

ينفذه فرد �أو جماعة.. ٢

يرمي �إلى تحقيق �أهد�ف ذو�ت معنى للقائمين بالتنفيذ.. 3

ل� يقتصر على �لبيئة �لمدرسية �إنما يمتد �إلى بيئة �لطلبة لمنحهم فرصة �لتفاعل مع �لبيئة وفهمها.. ٤

يستجيب �لمشروع لميول �لطلبة وحاجاتهم ويثير د�فعيتهم ورغبتهم بالعمل.. 5

خطوات المشروع:

 اأول�ً: اختيار المشروع:

يشترط في �ختيار �لمشروع ما ياأتي:

�أن يتماشى مع ميول �لطلبة ويشبع حاجاتهم.. ١

�أن يوفر فرصة للطلبة للمرور بخبر�ت متنوعة.. ٢

�أن يرتبط بو�قع حياة �لطلبة ويكسر �لفجوة بين �لمدرسة و�لمجتمع.. 3

�أن تكون �لمشروعات متنوعة ومتر�بطة وتكمل بعضها �لبعض ومتو�زنة، ل� تغلب مجال�ً على �ل�آخر.. ٤

�أن يتلاءم �لمشروع مع �إمكانات �لمدرسة وقدر�ت �لطلبة و�لفئة �لعمرية.. 5

�أن ُيخطّط له مسبقاً.. 6

المشروع



 ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتم وضع �لخطة تحت �إشر�ف �لمعلم حيث يمكن له �أن يتدخل لتصويب �أي خطاأ يقع فيه �لطلبة.

يقتضي وضع �لخطة �ل�آتي:

تحديد �ل�أهد�ف بشكل و�ضح.. ١

تحديد مستلزمات تنفيذ �لمشروع، وطرق �لحصول عليها.. ٢

تحديد خطو�ت سير �لمشروع.. 3

تحديد �ل�أنشطة �للازمة لتنفيذ �لمشروع، )شريطة �أن تشترك جميع �أفر�د �لمجموعة في �لمشروع من . ٤
خلال �لمناقشة و�لحو�ر و�إبد�ء �لر�أي، باإشر�ف وتوجيه �لمعلم(.

تحديد دور كل فرد في �لمجموعة، ودور �لمجموعة بشكل كلي.. 5

 ثالثًا: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ �لمشروع فرصة ل�كتساب �لخبر�ت بالممارسة �لعملية، تعد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفره من 
متفاعلاً  �إيجابياً  نجاز حيث يكون  �لحرية، و�لتخلص من قيود �لصف، وشعور �لطالب بذ�ته وقدرته على �ل�إ
خلاقاً مبدعاً، ليس �لمهم �لوصول �إلى �لنتائج بقدر ما يكتسبه �لطلبة من خبر�ت ومعلومات ومهار�ت وعاد�ت 

ذ�ت فائدة تنعكس على حياتهم �لعامة.

دور المعلم: 

متابعة �لطلبة وتوجيههم دون تدخل.. ١

�إتاحة �لفرصة للطلبة للتعلم بال�أخطاء.. ٢

�ل�بتعاد عن �لتوتر مما يقع فيه �لطلبة من �أخطاء.. 3

�لتدخل �لذكي كلما لزم �ل�أمر.. ٤



دور الطلبة: 

    ١. �لقيام بالعمل باأنفسهم.

٢. تسجيل �لنتائج �لتي يتم �لتوصل �إليها.

3. تدوين �لملاحظات �لتي تحتاج �إلى مناقشة عامة.

٤. تدوين �لمشكلات �لطارئة )غير �لمتوقعة سابقاً(.

رابعًا: تقويم المشروع: يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

�ل�أهد�ف �لتي وضع �لمشروع من �أجلها، ما تم تحقيقه، �لمستوى �لذي تحقق لكل هدف، �لعو�ئق . ١
في تحقيق �ل�أهد�ف �إن وجدت وكيفية مو�جهة تلك �لعو�ئق.

�لخطة من حيث وقتها، �لتعديلات �لتي جرت على �لخطة �أثناء �لتنفيذ، �لتقيد بالوقت �لمحدد للتنفيذ، . ٢
ومرونة �لخطة.

مكانات �للازمة، �لتقيد . 3 �ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة من حيث، تنوعها، �إقبال �لطلبة عليها، تو�فر �ل�إ
بالوقت �لمحدد.

قبال على تنفيذه بد�فعية، �لتعاون في عملية �لتنفيذ، �لشعور . ٤ تجاوب �لطلبة مع �لمشروع من حيث، �ل�إ
بال�رتياح، �إسهام �لمشروع في تنمية �تجاهات جديدة لدى �لطلبة.

  يقوم �لمعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن �لمشروع من حيث:

�أهد�ف �لمشروع وما تحقق منها.. ١

�لخطة وما طر�أ عليها من تعديل.. ٢

�ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة.. 3

�لمشكلات �لتي و�جهت �لطلبة عند �لتنفيذ.. ٤

�لمدة �لتى �ستغرقها تنفيذ �لمشروع.. 5

�ل�قتر�حات �للازمة لتحسين �لمشروع.. 6
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لجنة المناهج الوزارية:

اللجنة الوطنية لوثيقة العلوم:

ابع ال�أساسي  المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أّول من كتاب العلوم والحياة للصف الرَّ

�أ.د. عماد عودة 

د  . مرو�ن   �أبو   �لرُّب 

د. صبري صيدم

�أ. �إيمان �لريماوي

�أ. محمد �لبرنية

د. عفيف زيد�ن

�أ. حسين �أبو عبيدة    

م. جهاد دريدي

�أ. صالح شلالفة 

�أ.عدنان جبور

د.فتحية �للولو

�أ. فوزي جاد �لله     

د. رباب جّر�ر

�أ. �إيمان فنانة

د. شهناز �لفار

�أ. حكم �أبو شملة

�أ. هبة �لله �أبو رفعة  

د.�إيهاب شكري

�أ. شيماء عودة

�أ. مرسي سمارة

د. مر�د عوض �لله

�أ. سعيد �لملاحي

�أ. فر�س ياسين

د. حاتم دحلان      

�أ. �أماني درويش

�أ. ثروت زيد

�أ. جنان �لبرغوثي

�أ. منى �لخزند�ر

ستاذ د. محمود �ل�أ

�أ. سائدة شعيبات

�أ. عماد محجز

�أ.فاطمة جربوعة

�أ. �أماني شحادة

�أ. ماجدة �لمغاري

د. صائب �لعويني

�أ. تهاني �لفار

م. فو�ز مجاهد

�أ. رشا عمر

�أ.سوز�ن �أبو عقل

د.سحر عودة

�أ. علي قطيط

�أ. ياسر مصطفى

د. معين سرور

�أ. سوز�ن غروف

�أ. محمد �أبو ندى 

د. جو�د �لشيخ خليل   

 �أ. مرح �لصالح

د. بصري صالح 

�أ. �بر�هيم رمضان

�أ. محمد قر�رية

د. محمد سليمان

�أ. ر�مي مشتهي

�أ. عفاف �لنّجار

�أ.علا �لنعسان

�أ. �أحمد سياعرة

�أ. ماجدة �أبو زيد  

د. سعيد �لكردي

�أ. بيان �لمربوع

�أ. عز�م �أبو بكر

�أ. خلود حّماد

�أ. ورود خالد

د.خالد صويلح

�أ. عبد �لرحمن مصري

�أ. مي �شتية

د. معمر شتيوي

�أ. سهير �أبو سيف

�أ. فضيلة يوسف

د. خالد �لسوسي

�أ. �أماني شحادة

د. سمية �لّنخالة 

�أ. حسن حمامرة

�أ. ميرفت �لبيومي 

د. محمود رمضان 

�أ. سامية غبن

�أ. غدير خلف

�أ. �أيمن شروف

�أ. ماجدة مغاري

د. عدلي صالح 

�أ. جنان �لبرغوثي

�أ. علي مناصرة

�أ. رياض �بر�هيم

�أ.صبحي عيسى

د.عزيز شو�بكة

�أ. فضية �أبو ميري

�أ.سامية غبن

د. وليد �لباشا

�أ. سوسن قبلان

سطل �أ. مر�م �ل�أ

فريق مراجعة العلوم العامة
د. �إيناس ناصر

د. محمدود رمضان
د. عروة حوشية

د. رباب جر�ر
د. مرو�ن غانم
د.حاتم سليم

د. جهاد عبادي
�أ. سامر حجيجي

�أ. عبير عيسى

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


