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تمهيد

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

ــة �لفلســطينية  ــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصي ــة �لوطني أمــر �لــذي �نعكــس علــى �لرؤي �ل�

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 و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة 

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق �لغايــات و�ل�أهــد�ف.    آمــال، ويلامــس �ل� برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن 

ــة  ــات �لنوعي ــي تجــاوز تحدي ــع جو�نبهــا، بمــا يســهم ف ــة بجمي ــة �لتعلمي ــة �لتعليمي ــة عالجــت �أركان �لعملي خطــة متكامل

عــد�د لجيــل قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة  بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

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.   

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

ــر  ــاء تطوي ــاة، ج ــة �لمتوّخ ــة و�لفكريّ ــة �لمعرفي ــد، وللبني ــذي نري ــب �ل ــا للطال ــي تحكــم رؤيتن ــات �لت ــد �لمنطلق و�ٍع لعدي

�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 

ــر�ً عــن توليفــة تحقــق  بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبي

�لمطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس 

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

أّول؛  ــي �ل� ــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطن ــة �إل ضاف ــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقان

لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات.

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

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر،  و�لتدقيــق، و�ل�إ

ونحــن و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.

وزارة التربية والتعليم                                                                    
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مقدمة

فريق الـّتأليف

ــوز�رة؛  ــم؛ وتحديثهــا فــي �إطــار �لخطــة �لعامــة لل ــر مناهــج �لتعلي ــم �لفلســطينّية بتطوي ــة و�لتعلي ــدرج �هتمــام وز�رة �لتربي ين

ُعــد كافــة، باســتلهام و�ضــح للتطــّور �لعلمــي و�لتكنولوجــي  وســعيها �لحثيــث لمو�كبــِة �لتطــور�ت �لعالميــة علــى �لصُّ

ــلا. ــا، ومستكشــفا، ومتاأم ــا، ومجربّ ــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا، وباحث ــب �ل ــا للطال �لمتســارع، وبمــا ينســجم وتطلعاتن

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

�لهــادف �إلــى �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.

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

نســان«، فــي حيــن حملــت �لوحدة  أولــى عنــو�ن »�أجهــزة جســم �ل�إ أّول منهمــا ثــلاث وحــد�ت ؛ حملــت �ل� حــوى �لجــزء �ل�

�لثّانيــة عنــو�ن »�لكهربــاء و�لمغناطيســية«، �أمــا �لوحــدة �لثّالثــة فقــد حملــت عنــو�ن »تصنيــف �لكائنــات �لحّية«،وحــوى 

�لجــزء �لثّانــي ثــلاث وحــد�ت حملــت �لّر�بعــة عنــو�ن »�لحالــة �لجويـّـة و�لمجموعــة �لّشمســّية« فــي حيــن حملــت �لوحــدة 

ــا  ــوت«، وحرصن ــوء و�لصَّ ــّوع �لحيــوي و�لبيئــة« �أمــا �لوحــدة �لّسادســة فقــد حملــت عنــو�ن »�لضَّ �لخامســة عنــو�ن »�لتّن

ي فاعــل؛ يعكــس توجهــات �لمنهــج وفلســفتُه، ويتمثــل فــي دورة  علــى عــرض �لمحتــوى باأســلوب ســلٍس، وبتنظيــٍم تربــوٍّ

�لتعلــم.

ــًة فــي �لوقــت نفســِه مبــد�أ  ــتَِّسُم باإمكانيــة تنفيــذ �لطّلبــة لهــا، مر�ِعَي  �شــتمل �لمحتــوى علــى �أنشــطٍة متنوعــِة �لمســتوى َتـ

�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: قــر�ءة �لّصــور، و�لكتابــة و�لقــر�ءة �لعلمّيــة، و�لّرســم، وعمــُل �لنّمــاذج و�لتّجــارب، عــلاوة علــى �هتمامهــا 

بربــط �لمعرفــة بو�قــع حيــاة �لطّالــب مــن جهــة، وبالّرياضيــات و�لفــن و�لموســيقى و�لّدر�مــا و�لّرياضــة و�لمهــار�ت �لحياتّيــة 

مــن جهــة �أخــرى، لجعــل �لتّكامــل حقيقــة و�قعــة، وهدفــا قابــلا للتّحّقــق.
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٢

الوحدة الّرابعة
مِسّية  الحالِة الَجّويِة والَمجموعة الشَّ

• اأَتاأّمُل الّصورَة، واأِصُف الحالَة الجّويَة.

٤



٣

يتوقع بعد در�سة هذه �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها �أن تكون قادر�ً على 
وصف �لمظاهر �لتي تحدث بفعل سطوع �لشمس، و�أثر �لحالة �لجوية 
وتفسير  و�لحر�رة،  و�لهطول،  و�لرياح،  �لغيوم،  عنها من ظهور  �لناتجة 

آتي: بعض �لظو�هر �لمرتبطة، من خلال تحقيق �ل�

�لتعّرف �إلى بعض عناصر ) مظاهر( �لحالِة �لجويِّة من خلال �لصور.	 

تبيان �أشكال �لُهطول عملياً.	 

�ستخد�م بعض �ل�أدو�ِت في قياِس َعناصِر �لحالِة �لجّويِة.	 

ترتيب كو�كَب �لمجموعِة �لّشمسّيِة بالنسبِة �إلى موقعها من �لّشمِس.	 

و�لقمِر 	  �ل�أرِض  من  كُل  بَحرَكتي  �لُمتعلّقِة  �لظو�هر  بعض  تفسير 

عملياً.



٤

الّدرس ال�أّول: َمَظاِهُر الَحاَلة الَجويَّة

نشاط 1: الحالُة الَجوّيُة ) الطَّقس (

آتيَة: 	 �أقَر�أ �لنّشرَة �لجويَّة �ل�
ماُء ُملّبدًة بالغيوم، و�لفرصُة ُمهيَّاأٌة لسقوِط �ل�أمطاِر  “سيكوُن �لَجوُّ ليوِم غٍد بارد�ً و�لسَّ
على بعِض �لمناطق، ويطر�أ �نخفاٌض على درجاِت �لحر�رة، وَتهبُّ رياٌح شمالّيٌة غربّيٌة 

عاليُة �لسرعِة، ويكوُن �لبحُر شديَد �رتفاِع �لموج”. 
١. �أكتُب عناصَر �لحالِة �لجويِّة �لو�ردِة في �لنّشرة �لجويِّة �أعلاه.

�أ.____________.     ب.____________.

جـ.____________.    د.____________.
٢. �أَتاأّمُل خريطَة �لطقِس �لُمجاورة: 

٣. �أتناقُش وزملائي في �لحالِة �لجويِّة للُمدِن 
�لفلسطينّية �لو�ردِة في �لخريطِة.

٤. �أختاُر مدينًة، و�أعّبُر عن �لحالِة �لجويِّة فيها.

_________________________________

_________________________________
ى ُمعَدُل قياِس عناصِر �لحالِة �لجويِّة  لمنطقٍة  ٥. ُيسمَّ

ُمعينة خلاَل فترٍة زمنّيٍة قصيرٍة بـ ___________.



٥

نشاط 2: عناِصُر الحالِة الجوّيِة 

١. �أشاهُد و�أستمُع �إلى حالِة �لجو ليوِم َغٍد من قناة تلفاِز فلسطين،
غرى في �لجدول �ل�آتي:   ثُمَّ �أسّجُل درجاِت �لحر�رِة �لُعظَمى ودرجات �لحر�رة �لصُّ

٢. �أتناقُش مع زملائي في حالِة �لجو �لمتوقّعة.
٣.�أِصُف حالَة �لجو صباِح �ليوِم في منطقتي من حيث: 

�لغيوم:_____________. �ل�أمطار:_____________. �لّرياح:_____________.
٤.�أتناقش وزملائي فيَم توصلنا �إليه.

�لعنصر

درجة �لحر�رة
ْس

�أريحا و�ل�أغو�رغّزةنابلس�لقدس�لمدينة

ى
غر

صُّ
�ل

ى
غر

صُّ
�ل

ى
غر

صُّ
�ل

ى
غر

صُّ
�ل

ى
غر

صُّ
�ل

مى
عظ

�ل

مى
عظ

�ل

مى
عظ

�ل

مى
عظ

�ل

مى
عظ

�ل

حيفا

غرى  لماذ� يختلف قياس درجِة �لحر�رة �لُعظمى، عن قياس درجة �لحر�رة �لصُّ
�لو�رد ذكرهما في �لنّشرة �لجويّة؟

بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أبحث عن مو�صفات 
صندوق �ل�أرصاد �لجويّة. 



٦

نشاط ٣: ميزاُن الحرارِة

نشاط ٤: َحرارُة الجوِّ 

 	 �أْحِضُر وزملائي ميز�َن �لحر�رِة �لُكحولّي، �أو ميز�َن �لحر�رِة �لزئبقّي، 
و�أتفّحصه.

، ١. �أستخدُم ميز�َن �لحر�رِة في قياِس درجِة حر�رِة ُغْرَفِة �لصفِّ
و�أسّجلها __________.

٢. �أقارُن قر�َءتي بقر�ءِة زملائي. ماذ� �أل�ِحُظ؟

._______________________________________________  
٣. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً لدرجِة �لحر�رِة:

._______________________________________________  

غرى و�لُعظمى في بعِض ُمدِن فلسطيَن  آتي ُمعّدَل درجاِت �لحر�رِة �لصُّ  	 يبّين �لجدوُل �ل�
خلال �أشهٍر من �لسنة. 

آتية:  	 �أدُرُس وزميلي �لجدوَل �لّسابَق جّيد�ً، و�أجيُب عن �ل�أسئلِة �ل�
غرى و�لُعظمى لمدينِة َصَفد في شهر تموز؟ ١. ما درجاُت �لحر�رة �لصُّ

غرى: ________ْس. درجة �لحر�رة �لعظمى: _________ْس.     درجة �لحر�رة �لصُّ

�لمدينة�لشهر

)٧-١٩(ْس)٤-٩(ْس)٦-١٢(ْسكانون �لثّاني

)٢٢-٣٨(ْس)١٩-٣٠(ْس)١٩-٢٤(ْستموز

)١٤-٢٩(ْس)١١-٢٩(ْس)١٣-٢٢(ْسنيسان

)١٨-٣٢(ْس)١٥-٢٤(ْس)١٧-٢٥(ْستشرين �أّول

�أريحا�لقدس صفد
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نشاط 5: علمي ُيرفِرُف 

آتيتين و�أجيب:   	 �أَتاأّمُل �لّصورتْين �ل�

١. �أِصُف حركَة �لهو�ِء في �لّصورتين �أعلاه، و�أكتبها. 

أّولى: ____________________.  �لثّانية: ______________________.   �ل�
٢. �أِصُف حركَة �لهو�ِء �ل�آن في منطقتي.

._______________________________________________________  

٣. �أسّمي حركة �لهو�ء �لقريبة من سطح �ل�أرض بـ _______________________.

٢. �أّي �لُمدِن �أعلى درجة حر�رة؟___________.لماذ�؟__________________.

٣. �أّي �لُمدن �أخفض درجة حر�رة؟__________.لماذ�؟__________________.

٤. �أّي �لُمدِن تنصُح بزيارتها في شهر كانون �لثّاني؟______________________.

لماذ�؟_________________________________.

     	 �أستنتُج �أنَّ فلسطيَن َتتمّيُز بـ ___________ درجات حر�رة �لجوِّ في ُمدنها.



٨

نشاط 6: اتّجاُه الّرياِح 

١. �أْحِضُر مؤّشَر �لّرياِح، و�أعرِّضُه لهو�ِء �لمروحة.
ماذ� �أل�حُظ؟________________________.
٢. �إلى ماذ� يشيُر �تّجاُه �لسهِم؟___________.

٣. �أخرُج وطلبة �لصفِّ �إلى ساحِة �لمدرسِة، و�أستخدُم 
مؤّشَر �لّرياِح لتحديِد �تّجاِه ُهبوب �لّرياِح.

)N, S, E, W( آتيُة �ل� �ل�أحرُف  َتدلُّ  ماذ�  على   .٤
�لموجودة على مؤشر �لّرياح؟

    N ___________ S ___________   

 E __________  W ___________   
             �أتناقُش ومجموعتي في ُطرٍق �أخرى لمعرفة �تّجاِه �لّرياِح.

�أتعاوُن وزملائي في صناعة ُمؤّشِر �لّرياِح، 
و�أستخدمه في تحديِد �تّجاِه �لّرياِح. 

هل َتعلم: �أنَّ ُسرعَة �لّرياِح تُقاُس بوساطِة
أنيموميتر”. “جهاز �ل�

ر �لّرياح” في �لقرص �لمرفق. هّيا نشاهُد فيلم “صناعة ُمؤشِّ

مشروع

مناقشة
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نشاط 8: الُهطوُل واأشكالُه

آتيَة، و�أكتُب �أشكاَل �لُهطوِل �أسفَل كلِّ صورٍة: 	 �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

______________________________________________________

آتيتين و�أكتُب وصفاً لكلِّ صورٍة: ٢. �أتاأّمُل �لّصورتين �ل�

٣. كيَف َتتشًكُل �لُغيوُم في �لّسماِء؟

._____________________________________________________

	 هّيا بنا نَخُرُج �إلى ساحِة �لمدرسِة، ونَتاأّمُل �لّسماَء. 

١. �أرُسُم ما �أشاهده من غيوٍم. 

___________________________ ___________________________

نشاط ٧: الغيوم  
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نشاط 9: ِمْقياُس الَمطِر 

�أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للُهطوِل: 

.__________________________________________________

	 �أتاأّمُل مقياَس �لَمطِر في �لّشكِل �لُمجاوِر. 

	 فيَم ُيستخَدُم ِمْقياُس �لَمطِر؟ ________________.

�لمدرسة  ساحِة  في  مكشوٍف  مكاٍن  في  و�أضعه  للمطـر،  مقياساً  �أًصنُع 
لقياس كمّيِة �لمطِر.

بالّرجوع �إلى �لموقع �ل�لكتروني لد�ئرة �ل�أرصاد �لجويّة �لفلسطينّية:
آتية: �لقدس، �لنقب، �أريحا،   www.pmd.ps �أرتُّب �لُمدن �لفلسطينيَِّة �ل�

يافا، �لخليل، تنازليًّا من حيث كمّية �ل�أمطارِ لعام ٢٠١٥

مشروع

هل َتعلم �أنَّ: ١.كمّيُة �ل�أمطاِر تُقاُس بوحدِة �لمليمتر
              ٢. ُمعّدُل �ل�أمطار في فلسطين ٦٥٠-٧٠٠ مليمتر سنوياً.
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نشاط 10: اأثُر الّرياِح وال�أْمطارِ 

آتيَة، و�أكتُب تعليقاً ُمناِسباً �أسفَل كلِّ صورٍة: ُل �لّصوَر �ل� 	 �أَتاأمَّ

__________________

__________________

__________________

____________________________________

بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أبحث عن فو�ئَد ومضارَّ 
�أخرى للّرياِح وللاأمطارِ. 

هّيا نشاهُد معاً فيلم “�ل�أضر�ر �لنّاتجة عن �ل�أمطار” في �لقرص �لمرفق.
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الّدرس الثّاني: المجموعُة الّشمسّيُة

نشاط 1: ِسْحُر الليِل

	 �أتاأّمُل �لّسماَء عندما تكوُن صافيًة لعّدة لياٍل ُمتتاليٍة.

	 �أرسُم ما �أشاهدُه.

	 �أعرُض رسوماتي، و�أناقشها مع زملائي.
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نشاط 2: الّسماُء اإبداٌع وَصفاءٌ

آتية، و�لتي توّضح �لفضاء �لخارجي �لذي تتو�جد فيه 	 �أَتاأّمل �لّصورة �ل�
�لكرة �ل�أرضّية �لتي نعيُش عليها، و�أجيب:

١. ماذ� �أرى في �لّصورة؟____________________________________.

٢. �أين �أرى هذه �ل�أجسام؟______________.

٣. هل جميُع �ل�أجساِم �لتي �أر�ها في �لّسماِء متشابهة؟ _______________.

ُح �إجابتي. _______________________________________.     �أوضِّ

٤. �أطِلُق َعلى �ل�أجساَم �لتي �أشاهدها في �لّسماِء  __________________.

٥. �أعطي �أمثلًة على �أجر�ٍم سماويٍّة �أعرفها ________________________.



١٤

___________________________ ___________________________

نشاط ٣: الكواكُب والنّجوُم

آتيتين، و�أكتُب �سَم كلَّ ُجرٍم سماوي �أسفله. ١. �أتاأّمُل �لّصورتين �ل�

٢. �أتناقُش وزملائي في �لمجموعة حوَل �لّصوِر �لّسابقِة، ثم �أكمُل �لجدوَل �ل�آتي: 

٣. �لــكــوكــب ُجـــرم ســمــاويٌّ ُمــعــِتم ل� ُيشـــعُّ ضـــوء�ً ويعــكــس ضــوَء �لّشــمــِس  
       مثل __________________________.

٤. �لنّجم ُجرٌم سماويٌّ َيتكّوُن من كُْتَلٍة غازيٍّة ُملتهبٍة، وُيشعُّ ضوء�ً وحر�رًة باســتــمـر�ر  
       مثل __________________________.

أرُض�أوُجُه �لمقارنة �لّشمُس�ل�

ضاءة �ل�إ

كُْتلٌة غازيٌّة ُملتِهَبٌةصخوٌر، و�أتربٌة�لتّركيُب

تو�جد �لكائنات �لحّية

هل تعلم �أنَّ: �لّشمَس من �لنجوم ُمتوسطة �لحجم وَتبُعُد عن �ل�أرِض حو�لي ١٥٠ مليون كم.

بالرّجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أبحث عن �لنجُم �لقطبيِّ و�أهمّيته.



١٥

آتيِة، و�أجيب: 	 �أصُف ما �أشاهدُه في �لّصورِة �ل�

	 ُعلماؤنا منارٌة للعلم: �أجَمُع ُصور�ً ل�أشهِر علماِء �لَفلِك �لمسلمين، و�أكتُب 
عن �أهّم �إنجاز�تهم، و�أرفقها في مجلّتي �لعلمّيِة.

نشاط ٤: المجموعُة الّشمسّيُة

مشروع

 
١. �أكتُب �أسماَء �لكو�كِب بالتّرتيِب ُمبتدء�ً من �لكوكب �ل�أقرب للّشمس:

 ____________   ____________   ____________   ____________    

 ____________   ____________   ____________   ____________    

هّيا نشاهُد معا فيلم “مقارنة بين �أحجام �لكو�كب و�لّشمس” في �لقرص �لمرفق.
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	 �أتعاوُن وزملائي في �لمجموعة لقر�ءِة �لحو�ِر �ل�آتي، ثّم نقوم بتمثيله.
�جتمعْت "�لمجموعُة �لّشمسّيُة، فطلبْت �لّشمُس من كلِّ كوكٍب 

وصَف نفسه".

١. �أحِضُر وزملائي في �لمجموعة ُمجّسَم �لمجموعِة �لّشمسّيِة، ونتفّحصُه.
٢. �أقوُم بتشغيِل �لنّموذج، و�أل�ِحظ حركَة �لكو�كَب حوَل �لّشمِس.

بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أبحث عن سبب 
حذف كوكب بلوتو من كو�كب �لمجموعة �لّشمسّية.

نشاط 5: اأحاكي َكَواكبي

٢. ما ترتيُب �ل�أرض بالنسبِة للّشمِس؟______________________.
        ٣. �أكتُب  بِلَُغتي َتعريفاً للمجموعِة �لّشمسّيِة:

___________________________________________________          

 .___________________________________________________          

هّيا نستمُع معاً �إلى �أغنيِة “�لنِّظاُم �لّشمسي” في �لقرص �لمرفق.



١٧

مِس، ودرَجُة َحَر�رة سطحي عالَية. �أنَا �أقَرُب �لَكَو�ِكِب �إِلى �لشَّ

َباح. َماِء، َفاألََّقُب بَنجِم �لَمَساء، �أو نجم �لصَّ �أنَا �ألَمُع في �لسَّ

َو�أنَا َكوَكُب �لَحَياة، لوجود �لجاذبّية �ل�أرضّية وُبعدي �لمناسب عن �لّشمس.

�أنَا �لَكوَكُب �ل�أحَمر.

َو�أنا �أكَبُر �لَكو�ِكب حجماً.

خَمِة و�أبعدها عن �لشمس َولَوني �أزَرٌق. َو�أنا ِمَن �لَكو�ِكِب �لضَّ

أزرُق �لُمخَضّر. َو�أنا �أتميَُّز بلوني �ل�

�أنَا �أَجمُل �لَكَو�كب بَحلَقاتي �لز�هية.

ُعَطاِرد

�لزُّهَرة

�ل�أرض

�لمريخ

�لُمشتري

نِبُتون

�أور�نوس

ُزَحل

نشاط 6: اأقُصُّ َواألوِّن

ُن �لكو�كَب و�ل�أجساَم  	 �أنا �لفنّاُن �لّصغيُر، َساأنتقُل �إلى �لّرسم في �لصفحة ١٠٥، و�ألَوِّ
. باألو�ٍن مناسبة، ثَُم �أقُّصها و�ألْصقها لُتشكَّل لوحًة فنّيًة للفضاء �لخارجيِّ
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الّدرس الثّالث: َحَرَكُة ال�أرِض َوالَقَمر

نشاط 1: الّليُل

آتية، و�أجيب: 	 �أتاأّمُل �لّصورَة �ل�

١. بر�أيك، في �أّي وقت �أخذْت هذه �لّصورة؟ 

.________________________________________________________  

٢. لماذ� َيحلُّ �لظلاُم لَْيلاً؟

.________________________________________________________  
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َم �لُكرِة �ل�أرضّيِة، و�أقوُم بتدويره كما في   	 �أْحِضُر ُمجسَّ

  �لّشكل �لمجاور.

١. �أل�ِحُظ كيَف َتدور �ل�أرُض.

٢. �أِصُف �تّجاَه حركِة �ل�أرِض.

ي �لخطَّ �لوهمي �لذي تدوُر �ل�أرُض ٣. �أَسمِّ

    حوله بـ ____________________.

محور �ل�أرض

مَس في �للَّْيِل؟ 	 هّيا نَستكِشُف معاً: لماذ� ل� نَرى �لشَّ
آتيِة:  	 �أحِضُر ِمْصباحاً يدويّاً، و�أقوُم بالخطو�ِت �ل�

١. �أِقُف على ُبعِد ُخطو�ٍت بمو�جهِة زميلي.
٢.  �أمثُِّل دوَر �لّشمِس بتوجيه َضوِء �لمصباح   
�ليدوّي نَْحَو زميلي كما في �لّشكل �أدناه.
٣. �أطلُب من زميلي تمثيَل دوِر �ل�أرِض باأْن

وء.     َيدوَر حوَل نفسه ببطٍء �أماَم �لضَّ
٤. هل تتوقّع �أْن يرى زميلك ضوَء �لمصباح    

   د�ئماً �أثناء دور�نه؟ �أجرُِّب ذلك.

نشاط 2: الليُل والنّهاُر

هّيا نشاهُد معاً فيلم “كيف يحدث �لليل و�لنّهار” في �لقرص �لمرفق.
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٥. �أْحِضُر ِمصباحاً يدويّاً، و�أوجهه نحو ُمجّسِم �لُكرِة �ل�أرضّيِة.

�أ. ماذ� تُمثُِّل �لِجهُة �لُمقابلُة للّضوِء؟ _______________________________.

وِء؟ _____________________________. ب. ماذ� تُمثُِّل �لجهُة �لبعيدُة عن �لضَّ

جـ. ل� نَرى �لّشمَس ليًلا، لماذ�؟ __________________________________.

د. ينتُج عن َدور�ِن �ل�أرِض حوَل نفسها دورًة كاملًة ___________ و __________
    وَيستغِرُق ذلك ٢٤ ساعًة، وُيسّمى بالـيوم. 

نشاط ٣: الُفصوُل ال�أربعُة 

أربعة” في �لقرص �لمرفق. هّيا نشاهُد معاً فيلم “كيف تحدث �لفصول �ل�
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ُل �لّصورَة �لّسابقة، و�أِصُف حركَة �ل�أرِض. ١. �أَتاأمَّ
٢. نُسّمي �لمساَر �لذي َتتَِّبُعُه �ل�أرُض �أثناَء دور�نها حوَل �لّشمِس بـ _____________.
٣. َينتُج عن دور�ِن �ل�أرِض دورًة كاملًة حوَل �لّشمِس ___________، ويستغرُق ذلك 

٣٦٥ يوماً وربع �ليوم، وتسّمى سنة.

آتيَة، ثّم �أجيُب: 	 �أَتاأّمُل �لّصورَة �ل�

١. �أسّمي �لُجرَم �لسماوّي �لذي يبدو ُمضيئاً في �لّصورِة �أعلاه بـ _____________.

�أتخّيل �أن �ل�أرَض تتحرُك حوَل �لّشمِس بشكٍل �أبطاأ، �أناقش �أثر ذلك على 
حياتنا �ليوميَّة.

مناقشة

نشاط ٤: القمُر
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٢. هل َيَتَغيَُّر َشْكُل هذ� �لُجرم �لسماوّي من يوٍم �إلى �آخر؟ �أوضُح ذلك؟ 

._______________________________________________________  

٣. هل ُيضيُء هذ� �لُجرم �لسماوّي بَِنفِسِه؟ �أوضُح ذلك؟ 

._______________________________________________________  

٤. َيْتَبُع �لقمُر في دور�نه �ل�أرَض، ويدوُر حولها، لذ� ُيسّمى _________________.

	 �أَتاأّمُل �أطو�َر �لقمِر، ثم �أقَرُؤها:

      ١. �أكُتُب �أسماَء �أطو�َر �لقمِر بالتّرتيب:

___________ ،___________ ،___________ ،___________      

.___________ ،___________ ،___________ ،___________      

نشاط 5: اأطواُر القمِر
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٢. َيدوُر �لقمُر حوَل �ل�أرِض دورًة كاملًة كّل ٢٩ يوماً ونصف �ليوم، وُيعَرُف

 بـ ______________.

٣. �أستفيُد من �أطو�ِر �لقمِر في معرفة بد�ية ___________، ونهايته.
٤. �أستخدُم وزملائي �لمعجوَن )�لملتينة(، و�أشكُِّل منها �أطو�َر �لقمِر. 

	 �أر�ِقُب ُظهوَر �لقمِر، و�أطو�ره لعّدِة لياٍل، و�أقارنها 
بما تعلمته سابقاً.

	 ماذ� َتتوقُّع �أْن يكوَن شكُل �لقمِر في �ل�أسبوع 
�لقادم؟

	 �أرسمه، و�أتحّقق من ذلك في حينه.

ٌح في  	 �أتعاون ومجموعتي في تمثيل حركة �ل�أرض و�لقمر حول �لّشمس كما هو موضَّ

�لّشكل �أدناه:

الَفَلكيُّ الصغُير

اأَحاِكي َكونِي
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اأسئلُة الوحدة

جابِة �لَصحيحِة:  الّسؤاُل ال�أّول: �أضُع د�ئرًة حوَل َرْمِز �ل�إ
١. ما سبُب تعاقب �لليِل و�لنّهاِر على َكْوكِب �ل�أرِض؟

    �أ. دور�ُن �لّشمِس حوَل �ل�أرض.            ب. دور�ُن �ل�أرض حوَل �لّشمِس.

    جـ. دور�ُن �ل�أرِض حوَل محورها.           د. دور�ُن �لّشمِس حوَل محورها.

٢. َكْم يستغرُق دور�ُن �ل�أرِض حوَل محورها َدْوَرًة كاملًة؟

    �أ.  ١٢ ساعة.                              ب.  ٢٤ ساعة.

    جـ. شهر.                                   د. عام.

٣. ما �لّسبُب �لرئيس �لذي َيْسَمُح لنا برؤيِة �لقمِر؟

وَء �لُمنبعَث من �ل�أرِض.     �أ. َيْعِكُس �لقمُر �لضَّ

وَء �لُمنبعَث من �لّشمِس.     ب. َيْعِكُس �لقمُر �لضَّ

    جـ. ُيْنِتُج �لقمُر ضوء�ً من ذ�ته.

    د. �لقمُر �أكبُر َحْجماً من �لنُّجوم.

آتية َتدوُر �ل�أرُض حولها مّرًة و�حدًة كّل سنٍة؟ ٤. �أّي �ل�أجساِم �ل�

مس.      ب. �لُمشتري.      جـ. �لقمُر.      د. �لَمّريُخ.     �أ. �لشَّ

آتية درجُة حر�رة سطحه �أقلُّ ما يمكن؟ ٥. �أّي �لكو�كِب �ل�

    �أ. عطارد.      ب. �لزهرة.      جـ. �ل�أرض.      د. �لمّريخ.  

آتية ُيمثُِّل �لقمَر في َطْوِر �لهلاِل؟ ٦. �أّي �لّرسوماِت �ل�

د.جـ.ب.�أ.
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آتية: الّسؤال الثّاني: �أْملاُ �لفر�َغ بما ُيناسبُه من �لمفاهيم �ل�

أربعة، سنة (                       ) �ليوم، ِمْحور �ل�أرض، شهر، �لفصول �ل�

٧. ما �أكبُر �لكو�كِب َحْجماً في �لمجموعة �لّشمسّيِة؟

    �أ. �لمّريُخ       ب. �لُمشتري.       جـ. ُزَحل.        د. �ل�أرُض.

آتية تُْصِدُر َضْوء�ً من ذ�تها؟ ٨. �أيُّ �ل�أجساِم �ل�

    �أ. �ل�أرض.                    ب. �لّشمس. 

ْهَرة     جـ. �لقمر.                     د. �لزُّ

أربعاء. آتي �أعلى درجِة حر�رٍة ُسجلِّْت من يوم �لسبِت �إلى يوم �ل� ٩. ُيبّيُن �لجدوُل �ل�

آتية صحيحة؟ بناًء على �لبيانات في �لجدول �أعلاه، �أيُّ �لعبار�ت �ل�

أربعاء.      �أ. درجُة �لحر�رِة في �رتفاع ُمستمرٍّ من �لسبت �إلى �ل�

أربعاء �ل�أكثُر حر�رًة.      ب. يوما �لسبِت و�ل�

    جـ. َدرجاُت �لحر�رِة في �رتفاٍع، ثُّم ُهبوٍط.

ثنين.      د. َدَرجُة �لحر�رِة يوَم �لسبت �أعلى من درجِة �لحر�رة يوَم �ل�إ

ثنين�لسبت�ليوم �ل�إ أربعاء�لثلاثاء�ل�أحد �ل�

١٤١٨درجة �لحر�رة )ْس( ١٧٢٣٢٥

    ١. تحتاُج �ل�أرُض �إلى  __________ كاملٍة لتكمَل دورًة و�حدًة حوَل �لّشمِس.

ـَنـتـُج عــن َدور�ِن �ل�أرِض حـوَل �لّشمِس ____________.      ٢. ي

    ٣. َيــنـتـُج عـن دور�ِن �ل�أرِض حـوَل مـحـورهـا ____________.

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

    ٥. ُيكِمُل �لقمُر دورًة كاملة حوَل �ل�أرِض كُّل ____________.
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�لِعبارُة�لمفهوم

ُجْرٌم َسماويٌّ ُمعِتٌم ل� ُيشعُّ ضوء�ً، ول� حر�رًة.

ُمعّدُل قياس عناصر �لحالِة �لجويِّة خلال فترة زمنية قصيرة.

كلُّ ما ينزُل من �لغيوم على شكِل َثْلٍج، �أو َبَرٍد، �أو َمطٍر.

ُد به مدى سخونِة �لجسِم، �أو ُبرودته. �لقياُس �لذي نُحدِّ

�لحركُة �لسطحّيُة للهو�ِء �أي �لقريبِة من سطِح �ل�أرض.

ُجْرٌم َسماويٌّ يتكون من كتلٍة غازيٍة ُملتهبٍة وُيشع َضوء�ً وحر�رًة باستمر�ر.

الّسؤال الّرابع: ُيشيُر �لّرسُم �أدناه �إلى كلٍّ من �ل�أرِض، و�لقمِر، و�لّشمِس.

آتية:  الّسؤال الثّالث: �أكتُب �لَمفهوَم �لعلميَّ �لّد�َل على كُّل عبارٍة من �لعبار�ِت �ل�

كل �لُمجاِور، �أحّدُد:  من خلال �لشَّ

�ل�أرض، هي �لّرقم:___________

�لّشمس، هي �لّرقم:__________

�لقمر، هو �لّرقم:____________ 
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الّسؤال الخامس: 

الّسؤال الّسادس: 

	 ُيشيُر �لّرسُم �لُمجاوُر �إلى �أحِد كو�كِب �لمجموعِة �لّشمسّيِة.

�أ. ما �سُم هذ� �لكوكب:_____________________.

ب. ما �ل�أسباب �لتي َجَعلْتُه كوكباً ُملائماً للحياِة؟

__________________________________      

.__________________________________      

	 يوضُح �لجدوُل �ل�آتي درجاِت �لحر�رِة لمنطقٍة ما خلاَل ثلاثِة �أيّاٍم في �أوقاٍت مختلفٍة من �ليوم.

أيّاِم �لّسابقِة تكوُن درجُة حر�رِة �لجّو �أقل ما يمكن ظهر�ً؟ ______________. ١. في �أّي �ل�

٢. في �أيٍّ منها تكون درجة حر�رة �لـجـّو �أعـلـى مـا يـمـكـن صـبـاحـاً؟ ______________.

�ليوم

ثنين �ل�إ

�لثلاثاء

أربعاء �ل�

٧ مساًء٦ صباحاً ١٢ ظهر�ً

١٥ ْس

٩ ْس

١٣ ْس

١٨ ْس

١١ ْس

١٤ ْس

٢٠ ْس

١٣ ْس

١٥ ْس

الّسؤال الّسابع: 

	 �أكتُب �إحدى نقاِط �ل�ختلاِف �لتي تمّيُز �لّشمَس عن �لقمِر.

_______________________________________________________________

.______________________________________________________________
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�سم �ل�أد�ة

�ل�ستخد�م

الّسؤال التّاسع: 

الّسؤال الثّامن: 

آتية و�أحّدد �ستخد�مات كل منها: 	 �أكُتب �أسماء �ل�أدو�ت �ل�

آتية و�أحّدد �لوقت نهار�ً �أم ليلاً في فلسطين، �أفّسر ذلك؟ 	 �أتاأمَّل �لّصورة �ل�

._____________________________________________________________ 

أد�ة �سم �ل�

أد�ة �سم �ل�

.________________

._______________________________

._______________________________

.________________

.________________

.________________

�ل�ستخد�م

�ل�ستخد�م

فلسطين
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الّسؤال العاشر: 

حدى �لُمدن آتي �لُمعّدَل  �لشهريَّ لدرجاِت �لحر�رِة ل�إِ 	 ُيبّيُن �لجدوُل �ل�
أّولى من �لعام �لحالي.  أربعة �ل� �لفلسطينّية خلال �ل�أشهر �ل�

	 �أستخدم �لبيانات في �لجدول �أعلاه ل�ستكمال �لّرسم �لبياني �ل�آتي: 

كانون �لثّاني�لشهر

ني
لثّا

ن �
انو

ك

�آذ�ر

ذ�ر
�آ

شباط

ط
شبا

نيسان

ان
يس

ن

١٢درجة �لحر�رة )ْس(

٣

٠

٦

٩

١٢

١٥

١٨

٢١

درجة �لحر�رة)ْس(

�لشهر

١٥ ١٣١٩

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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الوحدة الخامسة
الَتنوُّع الحيويُّ والبيئة

• اأَتاأّملُّ ما اأشاهدُه في الّصورِة، واأصَفُه. 

• ماذا يعني لَك تنوُّع الكائناِت الحّيِة على سطِح ال�أرِض؟

• ما اأسباُب تنوِّع الكائناِت الحّيِة في فلسطيَن؟
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�لتوصل �إلى مفهوِم �لتنّوِع �لحيوّي، و�أهمّيته في فلسطيَن عملياً.	 

�ستنتاج مفهوَم �لنّظاِم �لبيئّي ومكوناته عملياً.	 

�كتشاف �لعلاقاِت �لحيويَّة بين �لكائنات �لحّيِة مع �إعطاِء �أمثلٍة عليها 	 

من خلال �لصور.

بناء سلاِسَل غذ�ئّية صحيحة مَتتّبعاً �نتقال �لطّاقِة في �لنّظام �لبيئّي.	 

نساِن في حماية �لتنّوِع �لحيوّي، وفي 	  تطبيق سلوكيات تبين دوَر �ل�إ

�لحفاِظ على �لبيئة في فلسطين.

يتوقــع بعــد در�ســة هــذه �لوحــدة و�لتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن تكــون قــادر�ً 
علــى �ستكشــاف تنــوع �لحيو�نــات و�لنباتــات فــي فلســطين وممارســة 
ــة، مــن  ــم سلاســل وشــبكات غذئي ســلوكيات للمحافظــة عليهــا، وتصمي

ــي: آت ــق �ل� خــلال تحقي



٣٢

الّدرس ال�أّول: الَتنوُّع الحيويُّ

نشاط 1: بيئتي فلسطين

  اأّول�ً: نباتات ُمتنوّعة.

آتيَة:   	 �أَتاأّمُل وزميلي �لّصور �ل�

  ١. بماذ� تختلُف �لنّباتاُت في �لّصور �أعلاه؟

.______________________________________________________      

  ٢. �ل�ختلاَف في �لنّباتات ُيسّمى _________________________________.

َشَقائُق �لنُّعَمان

وَعة َسوَسَنة فقُّ

�لَخطِميَّة

�لَبقَلة )�لَفرَفحيَنة(

�لُخرفيش

�ل�أقحو�ن



٣٣

  ثانيًا: حيوانات متنوعة.

  ١. �أتاأّمُل �لّصورَة �أعلاه، و�أسّمي �لحيو�نات فيها.

._______________________________________________________    

  ٢. �أل�ِحُظ �أّن �لحيو�نات ________________________________________.

               ٣. �أتناقُش وزملائي بالمقصود بالتنّوِع �لَحيوّي.

  	              �أكتُب بِلَُغتي �لمقصوَد بالتنّوِع �لَحيوّي.

.______________________________________________                 

هيَّا نُشاهد معاً فيلماً حوَل �لتنّوع �لَحيوّي في فلسطيَن، في �لقرص �لمرفق.

وعة" هي �لنّبتة �لوطنّية �لفلسطينّية �لُمعتمَدة هل تعلم �أنَّ: زهرة "سوسنة َفقُّ
وتعتبر شعار�ً للكّشافة في فلسطين.



٣٤

نشاط 2: نُْزَهٌة في ُربوِع ِبلادي

  	 َخَرَج �أحمد و�أصدقاؤه في نُْزَهٍة �إلى َمنطقٍة طبيعّيٍة خّلابٍة، ود�َر َبينهُم �لحو�ُر �ل�آتي:

هّيا يا �أصدقائي، نَْلَتِقُط صور�ً لبعِض �لكائنات �لحّية.

و�أنا َساألَْتِقُط صور�ً لحيو�ناٍت بريٍّة.

أزهاٍر بريٍّة. حسناً يا �أحمد، ساألتقط ُصَور�ً ل�



٣٥

مشروع: ميداليٌة من اإبداعي
ثّم  فلسطيَن،  في  �لُمتنّوعِة  �لحّية  للكائناِت  �أجمع صور�ً   .١
�أقّصها، و�ألصقها على ورٍق ُمقّوى ثّم �أغلّفها بنايلوٍن شّفاٍف.

٢. �أثبت في طرفها ِسْلسلًة معدنّيًة ل�أصنَع منها عّلاقًة ُممّيزًة 

�أعلّقها على حقيبتي.

           	 �أكتُب �أسماَء �لكائناِت في �لّصوِر �لّسابقِة في �لمكاِن �لُمخّصِص لها.

           	 �أل�حُظ �أنَّ �لّصور �لتي قاَم �لطّلبة بالتقاطها ___________________.

          �أْسَتْنِتُج �أنَّ �لبيئَة في فلسطيَن َتَتمّيُز بـ__________________________.

�أما �أنا، فَساألَتِقُط صور�ً لطيوٍر بريٍّة. 

: هل تعلم اأنَّ

ر بــ ٥١٠٠٠ نــوعاً. عـدُد �أنـو�ِع �لكائنات �لحيَّـِة فــي فـلـسـطـيـَن ُيَقدَّ

بالّرجوع �إلى مكتبِة �لمدرسِة �أو �لّشبكِة �لعنكبوتّية؛ �أبحُث عن 

�أسباب �لتنّوِع �لحيوي �لُممّيِز في فلسطيَن.



٣٦

نشاط ٣:  اأهمّيُة التنوِّع الحيوّي

آتيِة:   	 �أتاأّمُل وزملائي مجموعَة �لّصوِر �ل�
  

 ١. �لمجموعُة �ل�أولى

  ٢. �لمجموعُة �لثّانيُة

  ٣. �لمجموعُة �لثّالثُة



٣٧

�بعُة   ٤. �لمجموعُة �لرَّ

ُص �أهمّيَة �لتنّوِع �لحيوّي في حياتنا بال�ستعانة بالّصوِر �أعلاه.   	 �ألخِّ

._____________________________________________________  .١  

._____________________________________________________  .٢  

._____________________________________________________  .٣  

._____________________________________________________  .٤  

�أَتناقُش وزميلي حول �أثر جد�ر �لفصل و�لمستعمر�ت �ل�ستيطانّية على 

�لتّنّوع �لحيوي في فلسطين.



٣٨

الّدرُس الثّاني: النّظاُم البيئيُّ

نشاط 1: النّظاُم البيئيُّ

آتيَة:   	 �أَتاأّمُل وزميلي �لّصورَة �ل�

نات �لحّيِة في �لّصورة:       ١. �أكتُب �أسماَء �لُمكوِّ

._____________________________________________________       

٢. �أكتُب �أسماَء �لمكّونات غير �لحّية )�لجماد�ت( في �لّصورة:

._____________________________________________________       

٣. هل ترتبُط هذه �لمكّونات �لحّية، وغير �لحّية بعلاقاٍت فيما بينها؟ �أوّضُح ذلك.

._____________________________________________________       



٣٩

أنظمِة �لبيئّيِة.   	 تُعدُّ �لِبحاُر من �ل�

٤. ما �لغرُض من �لعلاقاِت �لتي تنشاأ بيَن �لُمكّوناِت �لحّيِة و�لُمكّوناِت غير �لحّيِة في �لبيئة؟

._____________________________________________________      

نات غير �لحّية في ُجْزٍء من �لبيئة، و�لعلاقات فيما بينها؟ نات �لحّية و�لُمَكوِّ ٥. ماذ� نُسّمي �لُمَكوِّ

.____________________________________________________       

________________________________ :    ٦. �أستنِتُج �أّن �لنّظام �لبيئيَّ

.____________________________________________________       

�أعطي �أمثلًة على �أنظمٍة بيئّيٍة في فلسطيَن.  .٧

.____________________________________________________       

نظاٌم بيئيمشروع
�أشارُك �أفر�َد مجموعتي في عمِل نموذٍج لنظاٍم بيئّي باستخد�م خاماٍت من 

�لبيئة، و�أضعه في ز�ويِة �لُعلوِم في غرفة �لصف.



٤٠

نشاط 2: لوحتي الملوّنة 

آتيَة باألو�نَك �لّز�هية �لجميلة. ْن لوحتَك �لفنّيَة �ل�   	 �أيَُّها �لفنّاُن �لّصغيُر، لوِّ

  	 هل تُعتبُر �للوحُة �أعلاه نظاماً بيئّياً؟  �أفّسر ذلك.

           ______________________________________________________   

.______________________________________________________   



٤١

نشاط ٣: ُبستاُن التّفاِح

أيّاِم  	 يمتلُك محموٌد بستاناً للتّفاح، شعر في �أحد �ل�
بخطٍر ُيهّدُد بستانه نتيجة تغّذي �لطّيور على جزٍء من 
محصوله، ِمّما تسّبَب في �نخفاِض �أرباحه �لّسنويّة، 
فعمَل على �لتخلِّص من �لطّيور، �إلّ� �أنه فوِجئ بظهوِر 
ففاقْت  محصوله،  على  تتغّذى  �لّديد�ن  من  نوٍع 

خسارته تلك �لتي تسّببْت بها �لطّيور.

�أيّها �لباحُث �لّصغيُر، �أساِعد محمود�ً في حّل ُمشكلته من خلال ما ياأتي: 

١. هل ُيعدُّ بستاُن �لتّفاِح نظاماً بيئّياً؟ لماذ�؟

.______________________________________________________    

٢. هل لتناقُِص عدد �لطّيوِر علاقٌة باأعد�ِد �لّديد�ن؟ كيف؟

.______________________________________________________    

٣. ما تاأثيُر ذلك على �لمحصول؟

.______________________________________________________    

ًّ ثانياً للمشكلة.  ٤. لو كُنَت صاحباً للُبستان، �أقَتِرح حلا

.______________________________________________________    



٤٢

الّدرس الثّالث: العلاقاُت الَحيوّيُة

نشاط 1: العلاقاُت الحيوّيُة

آتيَة، و�أعبُِّر عنها:   	 �أَتاأّمُل وزميلي �لّصور �ل�

ُر ذلك.   ١. هل تستطيُع �لكائناُت �لحّيُة �لّسابقُة �لعيَش بمفردها؟ �أَفسِّ

.______________________________________________       

  ٢. �أستنتُج �أّن �لعلاقات �لتي تربط بين �لكائناِت �لحّية لضمان �ستمر�ر �لحياة

    تَُسّمى بـ  ________________________________________.

هيَّا نشاهد معاً فيلم “صقٌر يصطاُد َسَمَكة” في �لقرص �لمرفق.



٤٣

نشاط 2: علاقُة ال�فتراِس

آتيَة، و�أجيُب:   	 �أَتاأّمُل وزملائي في �لمجموعة �لّصور �ل�

.____________ : �لكائُن �لحيُّ �لقــويُّ

.____________ : �لكائُن �لحيُّ �لقــويُّ

.____________ : �لكائُن �لحيُّ �لقــويُّ

.____________ : �لكائُن �لحيُّ �لقــويُّ

عيف: ___________. �لكائُن �لحيُّ �لضَّ

عيف: ___________. �لكائُن �لحيُّ �لضَّ

عيف: ___________. �لكائُن �لحيُّ �لضَّ

عيف: ___________. �لكائُن �لحيُّ �لضَّ

هيَّا نشاهد معاً فيلم “نبات صائد �لحشر�ت” في �لقرص �لمرفق.



٤٤

١. �أطِلُق على �لـكـائـِن �لحّي �لقوّي بـ ______________________________.

٢. �أطِلُق على �لكائَن �لحيَّ �لضعيَف بـ _____________________________.

٣. ماذ� تُسّمى �لعلاقُة �لحيويُّة �لتي تربُط بين �لكائناِت �لحّية في �لّصوِر �لّسابقة؟

    ____________ وما �لغرُض منها؟ ______________________________.

٤. �أعطي �أمثلًة �أخرى على هذه �لعلاقة؟ 

._______________________________________________________  

         	 �أستنتُج �أنَّ:

           �لعلاقُة �لحيويُّة �لتي تربُط بيَن �لُمفتِرُس و�لفريسِة للحصوِل على �لغذ�ء

ى علاقة ________________.           تَُسمَّ

نشاط ٣: علاقُة التطّفِل

آتيَة، ثّم �أجيُب:   	 �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

�لكائُن �لحّي �لُمستفيُد: __________.�لكائُن �لحّي �لُمستفيُد: __________.

�لكـائـُن �لحّي �لمـتـضـّرُر:__________.�لكـائـُن �لحّي �لمـتـضـّرُر:__________.
)�لعائل()�لعائل(



٤٥

١. �أطِلُق على �لـكـائـَن �لحّي �لمستفيَد بـ ___________________________.

٢. �أطِلُق على �لـكـائـَن �لحّي �لُمتضّرَر بـ ____________________________.

٣. ماذ� تُسّمى �لعلاقُة �لحيويُّة �لتي تربُط بين �لكائناِت �لحّية في �لّصوِر �لّسابقة؟

    ____________ وما �لغرُض منها؟ ______________________________.

٤. �أعطي �أمثلًة �أخرى على هذه �لعلاقة؟ 

._______________________________________________________  

          	 �أستنتُج �أنَّ:

           �لعلاقة �لحيويّة �لتي يحصُل فيها �لطُّفيُل على غذ�ئه من )�لعائل( ُمْلِحقاً به

           �لَضرَر تُسّمى علاقة  __________________________________.

�لكائُن �لحّي �لُمستفيُد: __________.�لكائُن �لحّي �لُمستفيُد: __________.

�لكـائـُن �لحّي �لمـتـضـّرُر:__________.�لكـائـُن �لحّي �لمـتـضـّرُر:__________.
)�لعائل()�لعائل(

اأفكــر: بر�أيــك: مــا �لســلوك �لمناســب للتخلــص مــن �لحشــر�ت �لمتطفلــة �لتــي 
تصــاب بهــا �لحيو�نــات �لمنزليــة؟



٤٦

نشاط ٤: اأصدقاُء الساعة

١. نَْرُسُم ساعًة على كرتوٍن ُمقّوى، ونكتُب عند �أرقامها

    �لكائنات �لحّية كما في �لّشكل �ل�آتي:

٢. نَُحرِّك عقرَبْي �لّدقائق و�لّساعات بما يناسبهما من علاقٍة بين �لكائنات �لَحيَّة.

٣. نُْكِمُل �لجدوَل �أسفل كّل ساعٍة.

الُمفترسالعائل

علاقة ال�فتراسعلاقة التَّطّفل

الَفريَسةالّطفيلّي

برغوث�لحصان



٤٧

ع نشاط 5: علاقة التَّجمُّ

آتيَة، و�أجيُب:   	 �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

١. ما �لذي ُيمّيُز �لكائناُت �لحّيُة في كل صورة من �لّصوِر �لّسابقِة؟

.______________________________________________________    

٢. كيف تعيُش تلك �لكائنات �لحّيُة في �لنّظام �لبيئّي �لو�حد؟

.______________________________________________________    

٣. ما �لغرُض من بقاِء تلك �لكائنات �لحّية على شكِل جماعاٍت؟

.______________________________________________________    

٤. ماذ� نُطِلُق على �لعلاقِة �لتي تربُط بين �أفر�ِد �لنوِع �لو�حِد؟

.______________________________________________________    

�أعطي �أمثلًة �أخرى على هذه �لعلاقِة.  .٥

.________________________________________________             

           	 �أستنتُج �أنَّ:

      �لعلاقُة �لتي تربُط بيِن �أفر�ِد �لنّوِع �لو�حِد في �لنّظام �لبيئّي بغرض �لحماية،    

ى بـعلاقة__________________.            و�لتّكاثر، و�لحصول على �لغذ�ِء تُسمَّ

هيَّا نشاهد معاً فيلم “قطيُع �لفيَلة” في �لقرص �لمرفق.



٤٨

نشاط 6: المؤلّف الّصغير

آتية: �أتَعاَوُن ومجموعتي في سرد قّصة عن حياة �لنّمل من خلال تاأّمل �لّصوِر �ل�

ة.____________________________. ١. �أكُتُب عنو�ناً مناسباً للقصَّ

٢. ما �لعلاقة �لتي تجمع بين �لنّمل في �لقّصة؟_________________.

٣. ماذ� �أَتَعلَُّم من قرية �لنّمل؟_____________________________.

1

5

2

6

٣

٧

٤

8

بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكِة �لعنكبوتّية، �أبحُث عن 

�أهمّية تحلِّل �لُجثِث بعَد موت �لكائنات �لحّيِة.

هيَّا نشاهد معاً فيلم “�لنَّمل” في �لقرص �لمرفق.



٤٩

األعُب واألوِّن

ْن كلَّ جزٍء من �لّد�ئرِة �لثّانيِة و�لجزء �لمطابق لها من �لّد�ئرة �ل�أولى ُمر�عيا ما ياأتي:   	 �ألوِّ

  	 علاقُة �ل�فتر�س: باللَّون �ل�أحمـر.

  	 علاقة �لتـطـّفـل: باللَّون �ل�أخضر.

  	 علاقة �لتجمع: باللَّون �ل�أصفـر.

ن كلمة ________________________. * �لـحـروف �لمظلَّلة باللَّون �ل�أخـضـر تـَُكوِّ

ن كلمة ____________________. * �لحروف �لمظلَّلة باللَّون �ل�أصفر و�ل�أحمر تَُكوِّ



٥٠

	 �أكمل �لمخطّط �ل�آتي:

  نباتات مائيَّة   تتغّذى عليها                    ويتغّذى عليها 

الّدرُس الّرابُع: الِسْلسلة الغذائّيُة

نشاط 1: قّصُة الّسمكاِت الثلاث

	 تعيُش سمكتان صغيرتان مع �أّمهما �لّسمكة �لكبيرة في 

ُبحيَرٍة صغيرٍة َتكثُر فيها �لنَّباتات �لمائيَّة.

لتستمتَع  �لبحيرة  �قتربْت سمكٌة من سطح  يوٍم،  وذ�َت 

باأشعة �لّشمس �لذهبّية، فاإذ� بصقٍر يلتهمها.

ل�بنتها  وقالت  �بنتها  على  شديد�ً  ُحْزناً  أمُّ  �ل� َحِزنَْت 

غرى: �إيّاِك و�ل�بتعاد عن �لمجموعة. �لصُّ

�لمجموعة  في  وزملائي  و�أتعاون  �لّسابقَة،  �لقّصَة  �أقر�أ 

آتي: كمال �لجدول �ل� ل�إ

مصدُر غذائهالكائُن الحّي

نباتات مائيَّة

سمكٌة َصغيرٌة 

َصْقٌر 

تصنُع غذ�ءها بنفسها
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نشاط 2: الّسلسلة الغذائّية

آتية، و�أجيب:   	 �أصُف ما �أشاهده في �لّصوِر �ل�

١. ما �لكائُن �لحّي �لذي يصنُع غذ�ءه بنفسه؟ _______________________.

٢. �أكتُب �سَم �لحيو�ِن �لذي يتغّذى على �لنّبات في �لّصور �أعلاه     

أّول. ى هذ� �لحيو�ن بالُمستهلك �ل�     _______________، وُيسمَّ

٣. على �أّي شيٍء يتغّذى �لّضفدع؟ ______________________________. 

ى �لّضفدع؟ )مستهلك �أّول / مستهلك ثاٍن( ________________. ٤. ماذ� ُيسمَّ

٥. َتتغّذى �ل�أفعى على ______________________.

٦. ما �لعلاقُة �لحيويُّة �لتي تربُط بين �لّضفدِع و�ل�أفعى؟ _________________.

٧. �أرتُِّب �لكائناِت �لحّية �لّسابقة في سلسلٍة حسب �نتقال �لغذ�ء بينها؟ 

._____________________________________________________    

٨.�أطِلُق على هذ� �لتّرتيب ______________________________________. 

ُر ماذ� يحدث للطاقِّة �لغذ�ئّية عندما تتغّذى �لكائناُت �لحّيُة على بعضها؟ ٩.�أفسِّ

._____________________________________________________    

      ١٠. �أكتب بِلَُغتي تعريفاً للّسلسلة �لغذ�ئّية:

._________________________________________________          

هيَّا نشاهد معاً فيلم “�لّسلسلة �لغذ�ئّية” في �لقرص �لمرفق.
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نشاط ٣: منتج اأم ُمستهلك

ُل �لّصوَر �لّسابقَة، و�أصنّفها وفَق �لجدوِل �ل�آتي:  	 �أَتاأمَّ

ًّ من: 	 �أعرُِّف بِلَُغتي كلا

١. �لُمنتِجات: _____________________________________________.

٢. �لُمْستهلِكات: ___________________________________________.

الُمْستهِلكاُتالُمْنِتجات
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اأخَتبُر نفسي 

	 �أتاأّمُل �لّسلسلَة �لغذ�ئّيَة �لّسابقَة و�أجيُب:

١. تبد�أ �لّسلسلة �لغذ�ئيّة د�ئما بـ __________________________________.

٢. نُطلُق على �لحيو�ُن �لذي يتغّذى على �لنّباِت في �لّسلسلِة �لغذ�ئّية

._________________    

أّول في �لّسلسلة �لغذ�ئّية ٣. نُطلُق على �لكائُن �لحيُّ �لذي َيتغّذى على �لمستهلك �ل�

._________________    

٤ �أقترُح ُمْستهِلكاً ر�بعاً، و�أتتّبُع �نتقاَل �لطّاقِة �لغذ�ئّيِة في �لّسلسلِة �لّسابقِة وفَق   

   �لُمخطِّط �ل�آتي:

___________________________ُمْستهِلٌك �أّولُمْنِتٌج

ُن ومجموعتي ِسلِسَلًة ِغذ�ئّيًة من بيئتي. 	 �أَكوِّ

.________________________________________________________  

ُمْستهِلٌك �أّولُمْنِتٌج
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َبَكات الغذائيَّة نشاط ٤: الشَّ

آتية، �أتاأملَها و�أجيب:  	 رسمت ود�د �للوحة �لفنية �ل�

٣. �أسّمي �لُمخطَّط �لّسابَق بـ ____________________________________.

٤. �أكتُب بِلَُغتي تعريفاً للّشبكة �لغذ�ئّيِة: _____________________________.

١. �أكّوُن ثلاَث سلاسل غذ�ئّيٍة من �لّلوحة �لّسابقِة تشترُك في �لُمستهِلِك �لثّالث.

.________________________________________________________  

.________________________________________________________  

.________________________________________________________  

٢. �أربُط بين �لّسلاسِل �لغذ�ئّيِة �لثّلاثِة وفَق �لُمخطِّط �ل�آتي:

ُعْشٌب
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نشاط 5: األعُب واأتعلُّم

	 نُْلِصُق رسوماٍت لكائناٍت حّيٍة ُمختلفٍة على �لكرتون، ونَخرُج للملعِب. 

	 نَْرُسُم على �أرضّيِة �لملعِب �لّشكَل �ل�آتي، َونَضُع �لبطاقاِت في �لمكاِن �لُمناسِب.

* �لمجموعُة �لتي تُشكُِّل شبكًة غذ�ئّيًة َصحيحًة هي �لفائزُة.
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نساُن والبيئُة الّدرُس الخامُس: ال�إ

نشاط 1: اأْرقى المخلوقاِت

آتيَة، و�أجيُب: 	 �أتاأّمُل �لّصورَة �ل�

نساُن ُمكّوناِت �لبيئِة؟ كيَف �ستغلَّ �ل�إ  .١

_____________________________________________________    

.____________________________________________________    

نساِن لمكّونات �لبيئِة؟ �أوضُح ذلَك باأمثلٍة. ما نتائُج �ستغلاُل �ل�إ  .٢

_____________________________________________________    

.____________________________________________________    



٥٧

نشاط 2: َتطّوٌر، ولكن...

آتيَة، و�أناقشها مع مجموعتي: 	 �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�
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١. بال�ستعانة بالّصور �لّسابقة؛ �أوضُح �أثَر �لتّقّدِم �لّصناعيِّ على �لبيئِة من خلال تعبئة 

�لجدول �ل�آتي:-

٢. لَو كُنَت مسؤول�ً في سلطة جودة �لبيئة �لفلسطينّية، ما �لحلوُل �لتي تقترحها لحّل 

تلك �لُمشكلاِت �لبيئّيِة؟

_____________________________________________________    

_____________________________________________________    

.____________________________________________________    

السلوُك

آفاِت �لزر�عّيِة �ستخد�ُم �لُمبيد�ت �لحشريّة  ُيضرُّ بالّصحِة �لقضاُء على �ل�

يجابيُّ  الجانُب السلبيُّالجانُب ال�إ

هّيا نُغنّي معاً �أغنيَة “ُضم �لبيئة و�حميها” في �لقرص �لمرفق.
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نشاط ٣: بيئتي بحاجتي

أّول بما ُيناسبها من حلٍّ في �لعّموِد �لثّاني. 	 �أتعاوُن وزميلي في وصِل �لُمشكلة �لبيئّيةِ في �لعّمود �ل�

ل� اأعبث ببيض الطيور
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نشاط ٤: اأصدقاُء البيئِة

آتية:    	 �أكتُب �أجمَل تعليٍق على �لّرسوماِت �ل�

ل�قى مَكبُّ �لنفايات �لُمرّخص “زهرُة �لِفنجاِن” في محافظة جنين 

�ستحساَن بعض �لبلديّات، لكنّه و�جه �حتجاج �لسكان، بالّرجوع 

�إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أبحُث حول هذه �لقضّية.
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نشاط 5: نريد حلاً

نشارك اليوم في الحفاظ على بيئة الغد
ُيصادف �لخامس من �آذ�ر من كل عام "�ليوم �لوطني للبيئة" في 

فلسطين،�أكتُب عبارًة �إرشاديًّة ُمناِسبًة ل�أشارك بها في هذ� �ليوم.
ويصادف �لخامس من حزير�ن من كل عام "�ليوم �لعالمي للبيئة".

	 يبد�أ و�دي غّزَة من جباِل �لخليل مرور�ً بالنقب وقطاع غّزة، وينتهي في �لبحِر �ل�أبيض 
و�لنّباتات،  �لبريِّة  �لطيور  من  عديدٌة  �أنو�ٌع  فيه  توجد  طبيعّيٌة  محمّيٌة  وهو  �لمتوسط. 

و�أصبَح �ل�آن مكّباً للنفايات وللمياه �لعادمة.
آتية: 	 �أتناقُش و�أفر�د مجموعتي، ثم �أجيُب عن �ل�أسئلِة �ل�

ُد �لنّباتاِت و�لطيور �لبريّة في منطقة و�دي غّزة؟ ١. ما �لُمشكلُة �لبيئيُة �لتي تُهدِّ

._____________________________________________________    
٢. كيف يمكننا �لمساهمة في �لتقليِل من هذه �لمشكلة؟

._____________________________________________________    
٣. �أذكُر ُمشكلاٍت ُمشابهٍة تُعاني منها مناطُق �أخرى في فلسطيَن ُمقتِرحاً حلول�ً لها. 

._____________________________________________________    
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اأسئلُة الوحدة  

جابِة �لَصحيحِة:  الّسؤاُل ال�أّول: �أضُع د�ئرًة حوَل َرْمِز �ل�إ
آتيِة تقوُم بصنع غذ�ئها بنفسها مستخدمًة ضوَء �لّشمس؟ ١. �أّي �لكائناِت �لحّيِة �ل�

   �أ. �لغز�ل         ب. �لشجرة.         جـ. �لسحلّية.         د. �لَنْسُر.

٢. ُيوضُح �لّشكُل �أدناه بعَض �لكائنات �لحّيِة �لتي تعيُش في بركٍة، وما حولها.

آتيِة َقْد تتغّذى عليها صغاُر �لضفادع؟ �أيُّ �ل�أشياِء �ل�

    �أ. �أسماك صغيرة.     ب.�أسماك كبيرة.      جـ. �لنّباتات �لمائّية.      د. مالُك �لحزين.

آتية؟ آتية صحيحٌة فيما يتعلُّق بسلسلِة �لغذ�ء �ل� ٣. �أيُّ �لعبار�ِت �ل�

�أ.�لّضفادُع تاأكُل �لثَّعابين.                 ب. �لجر�ُد ياأكُل �لُعْشَب و�لّضفادع.

جـ. �لثعابيُن تاأكُل �لّضفادع.              د. �لثعابيُن تاأكُل �لُعْشَب.

�لّشمس
مالك �لحزين

نباتات مائية

�أسماكصغار �لضفادع
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آتية:  الّسؤال الثّاني: �أكتب �لمفهوم �لعلميَّ �لّد�َل على كلِّ عبارٍة من �لعبار�ت �ل�

�لعبارة

�نتقاُل �لطّاقِة �لغذ�ئّيِة من كائٍن حيٍّ �إلى �آخر.

مهاجمُة كائٍن حيٍّ ل�آخر و�لقضاء عليه ليتغّذى عليه.

حيو�ٌن يعتمُد على غيره في غذ�ئه، ويسبُِّب له �لضرَر.

َتنوع �لكائنات �لحّية و�لنظم �لبيئية على �ل�أرض، وتعّددها. 

حيو�ٌن َيتغّذى على نباٍت في �لّسلسلِة �لغذ�ئّية.

مجموعُة �أحياء وجماد�ت ترتبط فيما بينها بعلاقات معينّة لضمان 

�ستمر�ر �لحياة.

كائناٌت حّيٌة تعتمد على غيرها في �لحصوِل على �لغذ�ِء.

�لمفهوم

آتية تُمثُِّل علاقَة �فتر�ٍس بيَن نباٍت وحيو�ٍن؟ ٤. �أيُّ �لعلاقاِت �ل�

    �أ. �لحامول، و�لفول.              ب. صائد �لحشر�ت، و�لذباب.

نسان.     جـ. �ل�أفعى، و�لصقر.              د. �لقمل، و�ل�إ

آتية تُمثُِّل سلوكاً �إيجابياً نحَو �لبيئِة؟     ٥. �أيُّ �لسلوكّياِت �ل�

   �أ. َقْطُع �ل�أشجاِر.                  ب. َتدويُر �لنفاياِت.

فر�ُط في �ستخد�م �لُمبيد�ت.     جـ. �لبناُء في �ل�أر�ضي �لزر�عّية.    د. �ل�إ

آتية ل� يكون �إلّ� ُمستهِلكاً �أّول�ً؟ ٦. �أيُّ �لحيو�ناِت �ل�

أرنُب.         د. �لثعلُب.     �أ. �لصقُر.   ب. �لعصفوُر.    جـ. �ل�

آتية؟ ٧. ما �لحيو�ُن �لذي ُيمِكُن �أْن يكوَن ُمستهِلكاً ثالثاً في �لّسلسلة �ل�

    ثِماَر �لبلوط        ِسْنَجاب        ثُعَبان

.     �أ. ضفدع.       ب. خروف.       جـ. نسر.       د. �لدبُّ �لقطبيُّ
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ُر �إجابتي. 	 ما طريقُة �لتنّقِل �ل�أفضل للحفاِظ على �لبيئة؟  �أفسِّ

.________________________________________________________

الّسؤال الثّالث: 

الّسؤال الّسادس:للتنّوِع �لحّيوي فو�ئد كبيرٌة في حياتنا، �أذكر ثلاثاً منها. 

الّسؤال الّرابع: 

آتيتان �إلى طريقتين للتنّقِل عبر �لمدينة.  الّسؤال الخامس: تُشيُر �لّصورتان �ل�

	 ُيعتبُر �لطائُر من �لمكّوناِت �لحّية في �لّشكل �لمجاور، وتُعتبُر �لسحابُة
من �لمكّونات غير �لحّية. 

._______________١_______________. ٢_______________. ٣

	 �أكَل خالٌد قطعَة دجاٍج في وجبة �لغد�ء. �أكّوُن سلسلًة غذ�ئّيًة بحيث يكون خالٌد 

فيها ُمستهِلٌك ثاٍن.

.______________________________________________________   

، و�لسحابة كُمَكّوٍن غير حّي. 	 �أكُتب َسبباً لتصنيف �لطائر ككائن حيٍّ

 ._______________________________________________________   
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الّسؤال الّسابع:
ترتبُط �لكائناُت �لحّيُة فيما بينها بعلاقاٍت ُمعّينٍة ل�ستمر�ر �لحياة.

آتية:- �أكُتب مثال�ً على كلٍّ من �لعلاقات �ل�

ْع في نظام بيئّي مائّي:_________________________________. �أ. علاقُة َتَجمُّ

ب. علاقُة �فتر�س بين حيو�نين:____________________________________.

ل بين نبات وحيو�ن:________________________________. جـ. علاقُة َتَطفُّ

الّسؤال الثّامن: �أعلُِّل ما ياأتي:

الّسؤال التّاسع: ما �أثُر كلٍّ مما ياأتي على �لتنّوع �لحيوّي وعلى �لبيئة في فلسطين؟

١. َتعيُش �لِفيلُة في جماعاٍت.

._____________________________________________________    

٢. َتَسُرُب �لنفِط �إلى مياِه �لبحار ُيضرُّ بالنّظام �لبيئّي.

._____________________________________________________    

٣. تُعدُّ صحر�ُء �لنقِب جنوَب فلسطيَن نظاماً بيئّياً.

._____________________________________________________    

٤. ُيعتبُر �لُعصفوُر ُمفتِرساً �أحياناً، وفريسًة �أحياناً �أخرى.

._____________________________________________________   

�أ. تنظيُم �لصيِد:

._____________________________________________________   

ب. ترشيُد �ستخد�ِم �ل�أسمدِة �لكيماويّة و�لُمبيد�ِت �لحشريِّة:

._____________________________________________________    
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الّسؤال العاشر: 

آتيَة: 	 �أْكِمُل �لخارطَة �لمفاهيمّيَة �ل�

�لعلاقات �لحيويّة

ع �لتََّجمُّ

مثل

َمَكة �لدُّبُّ و�لسَّ

�لعائل �لفريسة

سكارس �ل�إ

مثل

نسان سكارس و�ل�إ دودة �ل�إ

مثل

�أنو�ع   مـنـهـا

يشترك   فيها يشترك   فيها

وهو وهي وهووهو

و

و و

و

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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الوحدة الّسادسة
ْوُت وُء والصَّ الضَّ

• اأتاأّمُل الّصورَة، واأَعّبُر عنها.

مِس اإلى ال�أرَض؟ • كيف يصل َضوُء الشَّ

6
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ْوِت من خلال �لصور.	  وء ومصادر �لصَّ �لتعرف �إلى مصادِر �لضَّ

وِت في �لحياِة عملياً.	  وء و�لصَّ �ستنتاج �أهمّيَة كُلٍّ من �لضَّ

وِت عملياً.	  وء و�لصَّ �كتشاف سلوَك كُلٍّ من �لضَّ

وء.	  تصنيف �ل�أجساَم تِبعاً لُسلوِك �لضَّ

تفسير ظاهرتْي خسوف �لقمر، وكسوف �لّشمس عملياً.	 

وِت عملياً. 	  �ستنتاج �أنَّ �ل�هتز�َز َمْصَدُر �لصَّ

تصنيف �ل�أصو�ِت �إلى �أصو�ت ُمْزِعَجٍة، و�أصو�ت ُمريَحٍة.	 

تطبيق سلوكيَّاٍت للُمحافظِة على �ل�أذِن، و�لَعْيِن.	 

يتوقع بعد در�سة هذه �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها �أن تكون قادر�ً 

وء وتوضيح �أهميتهما  على �ستكشاف سلوك كُلٍّ من �لصوت و�لضَّ

في �لحياة، وتفسير بعض �لظو�هر �لمرتبطة بهما وممارسة سلوكيات 

للمحافظة على عضوي �لسمع و�لبصر من خلال تحقيق �ل�آتي:
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وِء واأهمّيته الّدرُس ال�أّول: َمصاِدُر الضَّ

وِء  نشاط 1: َمصاِدُر الضَّ

آتيَة: 	 �أتاأّمُل �لّصورَة �ل�

�لنُّجوُم

�لَبْرُق

�لّشمُس  

ِمْصباُح �لكاِز

ِمْصباٌح كهربائيٌّ

ِمْصباُح �لّزيِت

١. ماذ� تُمثُِّل هذه �لّصور؟ ____________________________________.

نسان وسلامة �لبيئة؟ اأفكر: بر�أيك، �أي مصادر �لضوء �لسابقة �أفضل ل�ستخد�م �ل�إ
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ابقة في مجموعتين. ٢. �أصنُِّف وزملائي �لّصوَر �لسَّ

٣. ما �ل�أساُس �لذي �عَتَمدَت عليه في �لتّصنيِف �لّسابِق؟ 
._______________________________________________________  

       ٤. �أستْنِتُج �أنَّ:
وء �لتي �أوجدها �للُه في �لطّبيعِة هي مصادُر _____________.          	 مَصادَر �لضَّ
نساُن هي مصادُر __________________. وء �لتي صنعها �ل�إ          	 مَصادَر �لضَّ

آتيَة: ٥. �أْكِمُل �لخريطَة �لمفاهيمّيَة �ل�

الْمجموعُة الثّانيُةالْمجموعُة ال�أولى

وِء َمصاِدُر �لضَّ

هي

مثلمثل

و
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نساُن بصناعِة مصادر ضوئّية؟ لماذ� قاَم �ل�إ

١. �أْحِضر كرتوناً ُملّوناً، وِمقّصاً.

٢. �أثني قطعَة �لكرتوِن من �لُمنتصِف، و�أقُصُّ
    بخطوٍط طولّيٍة.

٣. �أْفَتُح قطعَة �لكرتوِن، و�ألصقها لتشكَّل 
    فانوساً.

٤. �أضيُء فانوسي بد�رٍة كهربائّيٍة من ُصْنعي.
٥. �أطفىء �لفانوس عند �ل�نتهاء من �ستعماله.

١. �أنُْظُر ومجموعتي من خلاِل َفْتَحٍة في ُصندوٍق ُمْغَلٍق من �لكرتوِن بد�خله لُُعبُة �أطفاٍل.

هل نرى �للُعبُة؟_______________________.

٢. نُدِخل ِمصباحاً َيدويّاً ُمضيئاً في �لّصندوق، وننظُر مرًّة �أخرى من خلاِل فتحِة �لُصندوِق.

ُر ما شاهدته. ____________________ ٣. هــل نـرى �لّلعبَة؟___________. 	 �أفسِّ

._________________________________________________________

          	 �أستْنِتُج �أنَّ __________________________________________.

اأصَنُع َفانُوِسي

وء والظَّلام نشاط 2: الضَّ

مشروع
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آتيَة: ُل و�أعضاَء مجموعتي �لّصوَر �ل� 	 �أَتاأمَّ

وِء لكلٍّ من:  	 �أكُتُب �أهمّيَة �لضَّ

نسان: ____________________________________________. - �ل�إ

- �لحيو�ن: ____________________________________________.

- �لنّبات: _____________________________________________.

         	 �أستْنِتُج: _______________________________________.

وِء للجميع نشاط ٣: اأهمّيُة الضَّ
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١. �أْحِضُر وزميلي مجموعَة نباتاٍت.
أّشعِة �لّشمس بعد تغطيِة �أجز�ٍء منها بورِق �لقصدير.  ٢. �أَعرُِّض �لنّباتاِت ل�

٣. �أكشُف عن �لُجزِء �لُمغطّى بعَد بضعِة �أيّاٍم.
ُل ُملاحظاتي: __________________________________________.  ٤. �أسجِّ
ـُر ُملاحـظـاتي: __________________________________________. ٥. �أفـسِّ

           �أْستْنِتُج �أنَّ ____________________________________________.

نشاط ٤: اأعَمل كالُعلماء
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وِء واأهمّيته الّدرُس الثّاني: ُسلوُك الضَّ

وِء   نشاط 1: َمساُر الضَّ

وُء اإلى وسٍط ماديٍّ لينتقَل فيه؟ اأّول�ً: هْل َيْحتاُج الضَّ

�أَتاأّمُل �لّصورَة �لمجاورة:

١. ماذ� يوجُد بيَن �ل�أرِض و�لّشمِس؟

.____________________________   

وُء �إلى وسٍط ماديٍّ لينتقَل من  ٢.  هل َيحتاُج �لضَّ

�لّشمِس �إلى �ل�أرِض؟ _________.
           

           	 �أْستْنِتُج �أنَّ _______________________________________. 

وُء؟ ثانيًا: كيَف َيسيُر الضَّ

١. �أَتوقَُّع، هْل باإمكاٍن خالٍد ُرؤية ضوِء �لّشمعة

كما في �لّشكل �لُمجاوِر؟ �أجرُِّب. 

٢. ماذ� �أل�ِحُظ؟ ___________________.

٣.  �أقترُح طريقًة لمساعدٍة خالٍد في ُرؤيِة �لّشمعِة

أنبوب. �أجرُِّب.   باستخد�م �ل�

٤. ماذ� �أل�ِحُظ؟ ____________________________________________.

           	 �أْستْنِتُج __________________________________________. 

تنبيه: ضروري  �لتاأكد من �إطفاء 
�لشمعة، وتهوية �لغرفة جيد�ً.
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وِء  نشاط 2: َنفاذّيُة الضَّ

آتية، و�أنظُر �إلى زميلي من خلالها. 	 �أحِضُر �لمو�دَّ و�ل�أدو�ِت �ل�

ُل ُملاحظاتي __________________________________________. 	 �أسجِّ

ه َضْوء ِمصباِح َجْيٍب نحَو كلِّ ماّدٍة من �لمو�ّد �لّسابقِة.  	 �أَوجِّ

ُل ُملاحظاتي __________________________. 	 �أسجِّ

	 �أصنُِّف �لمو�دَّ وفَق �لجدوِل �ل�آتي:

	 �أطلُق على �لـمـو�دَّ �لـتـي َيْنَفُذ �لّضوُء من خلالها ___________________.

	 �أطلُق على �لمو�دَّ �لتي ل� َيْنَفُذ �لّضوُء من خلالها ___________________.

لَْوٌح ُزجاجيٌَّوَرٌق ُملّوٌنلوُح َخَشٍب كيٌس شّفاٌف

مو�دُّ ل� يْنَفُذ �لّضوُء من خلالها مو�دُّ َيْنَفُذ �لّضوُء من خلالها 
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هـدجـب�أ

	 �أَضُع َيَديَّ بيَن َمْصَدٍر َضْوئيٍّ و�لحائط و�أَشكُِّل بيدّي �أشكال�ً ُمْختلفة.

١. ماذ� �أشاِهُد على �لحائِط؟_________، ماذ� �أسّمي هذه �لظاهـرة؟ _________.

ُر سبَب حدوِث هذه �لظاهرة.  ٢. �أفسِّ

._______________________________________________________  

ُر �لنشاَط �لّسابَق باستخد�ِم مو�َد ُمْعِتَمٍة �أخرى. 	 �أكرِّ

٣. ما �أهمّية تكّون �لظّلال في حياتنا؟______________________________. 

         	 �أْستْنِتُج �أّن �لمو�دَّ _______________________ تُكّوُن ظلال�ً و�ضحًة.

نشاط ٣: اأْلَعُب مع الظلِّ

آتية تُشيُر �إلى �لوقِت في ُمْنَتصِف �لنّهارِ؟ �أّي �لِظلاِل �ل�

بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أْبحُث عن صورة لِمزَولَِة 
�لمسجد �ل�أقصى و�أرفقها في مجلتي �لعلمية.

هيَّا نشاهد معاً فيلم “�لظِّلال” في �لقرص �لمرفق.
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	 �أَتاأّمُل �لَشكَل �ل�آتي، و�أساِعُد �أروى في تفسيِر رؤيتها للشجرة.
١. كيف تتمُّ ُرؤيُة �ل�أجساِم؟

______________________________  
.______________________________  

ه �لمر�آة ٢. �أعرُِّض مر�آًة �إلى ضوِء �لّشمِس، ثُمَّ �أوجِّ
 .   �إلى جد�ِر ُغْرَفِة �لصفِّ

  ماذ� �أل�ِحُظ؟ _____________________.

٣. هّيا نَستخدُم مصباحا يدويّاً كما في �لّشكِل �ل�آتي:

٤. �أْرُسُم ما شاهدته.

ِمر�آة

وِء في هذ� �لنشاِط؟ _________________________. ٥. ماذ� نُسّمي ُسلوَك �لضَّ

نشاط ٤: كيف َنرى ال�أجسام؟

اأرُسم
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٦.�أستخدُم �لورقَة بدل�ً ِمن �لمر�آِة في �لُخطوِة �لّسابقِة، و�أَعرِّضها لضوِء �لمصباح، ثُمَّ 
 . �أوِجُه �لورقَة �إلى جد�ِر ُغْرَفِة �لصفِّ

٧.ماذ� �أل�ِحُظ؟ ______________________________________________.
 . ٨.�أقاِرُن بيَن َسْطِح �لمر�آِة، وَسْطْح �لورقِة باللمسِّ

._________________________________________________________
ر: آتيين ُو�أفسِّ ٩. �أَتاأّمُل �لّشكَلين �ل�

            	 �أستْنِتُج �أنَّ �ل�نعكاَس نوعان:
    ________________________ و ___________________________.

 
�أكُتُب بِلَُغتي تعريفاً لكلٍّ من:  

�ل�نـعـكـاس �لـُمـْنـتـَظــُم: ________________________________________.

�ل�نعكاس غير �لُمْنتَظِم: ________________________________________.

َسْطُح مر�آٍة َسطُح كتاب

�لتفسير: __________________________________________________.

وء” في �لقرص �لمرفق. هيَّا نشاهد معاً فيلم “�نعكاُس �لضَّ
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	  �أضُع قلماً في َكاأٍْس ُزجاجيٍّ فارٍغ كما في �لّشكِل. 

ل ملاحظاتي:  ١. �أسُكُب ماًء في �لكاأِْس، �أنظر �إليه و�أسجِّ

._____________________________________________  
٢. �أرُسُم ما شاهدته.

١. �أحِضُر منشور�ً ُزجاجّياً كما في �لّشكل �لمجاور.
٢. �أخرُج وزملائي �إلِى ساحِة �لمدرسِة.

٣. �أَعّرُض ورقًة بيضاَء �إلى ضوِء �لّشمِس. ماذ� �أل�ِحُظ؟

._________________________________   

٤. �أَعرُِّض �لَمْنشوَر �لُزجاجيَّ �إلى ضوِء �لّشمِس، و�أحرِّكُه �أماَم �لورقِة �لبيضاء.

	  ماذ� �أل�ِحُظ؟_______________________________________________.

ألو�َن �لتي �أشاهُدها. ____________________________.          ٥. �أكُتُب �ل�

نشاط 5: اأجرُِّب واأْكتِشُف 

نشاط 6: َضْوءٌ واأْلواٌن

٤. �أكُتُب بِلَُغتي تعريفاً للانكسار: _________________________________.

ُر ُملاحظاتي: __________________________________________. ٣. �أفسِّ
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٦. كْم عدُدها؟ _____________.

٧. ماذ� حدَث لضوِء �لّشمِس �ل�أبيض؟ لماذ�؟

._________________________________________________________

٨. �ألّوُن بِاألو�ِن �لطَّيف:

عن   �أْبحُث  �لعنكبوتّية  �لّشبكة  �أو  �لمدرسة  مكتبة  �إلى  بالّرجوع 

وِء. �إنجاز�ت �لعالِم )�لحسن بن �لهيثم( في مجال �لضَّ

أبيض. عادة �ألو�ن �لطَّيف �إلى �للَّون �ل�                 �أقَترح طريقة ل�إ
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اأخَتبُر نفسي

ُر �أسبابها: آتيَة، و�أفسِّ 	 �أَتاأّمُل �لّصوَر �ل�

�لتفسير__________________

 .______________________

�لتفسير__________________ 

.______________________

�لتفسير __________________

 .______________________

�لتفسير __________________

 .______________________
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الّدرس الثّالث: الُخسوُف والُكسوف

نشاط 1: ُخسوُف القمِر، وُكسوُف الّشمِس

نشاط 2: اأحاكي َكْوني 

آتيتين: 	 �أَتاأّمُل �لّصورتين �ل�

	 هل َسَبَق لَك، وشاهدتَّ ظاهرَتْي ُخسوف �لقمِر، وكُسوف �لّشمِس؟
	 �أتناقُش وزملائي في كيفّية حدوِث هاتين �لظّاهرتين. 

• اأّول�ً: ظاِهرُة ُخسوِف القمِر 

آتية، و�أجيُب: �أِصُف ما �أشاهدُه في �لّصورة �ل�

كُسوُف �لّشمِس ُخسوُف �لَقَمِر

هيَّا نشاهد معاً فيلم “خسوف �لقمر” في �لقرص �لمرفق.
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١. كيف َتترتُّب �ل�أرُض، و�لّشمُس، و�لَقـمُر؟ _________________________.

٢. �أيَن يقُع �لقمر بالنّسبِة �إلى �لّشمِس و�ل�أرِض؟________________________.

٣. ماذ� حدَث للّشمس؟________________________________________.

          	  �أستنِتُج �أنَّ ظاهرَة كسوف �لّشمس َتْحُدُث عندما_______________.
    

    	  �أكُتُب بِلَُغتي تعريفاً لـ:

	 ُخُسـوف �لـقـمـِر  ___________________________________________.

	 كُُسوف �لّشمِس ___________________________________________.

١.كيف َتترتُّب �ل�أرُض، و�لّشمُس، و�لَقـمُر؟ __________________________.

٢.�أيَن تقُع �ل�أرض بالنّسبِة �إلى �لّشمِس و�لقمر؟_________________________.

٣.ماذ� حدَث للقمِر؟___________________________________________.

          	  �أستنِتُج �أنَّ ظاهرَة ُخسوِف �لقمِر َتْحُدُث عندما_________________.

• ثانيًا: ُكسوُف الّشمِس 

آتيِة، و�أجيُب: 	 �أِصُف ما �أشاهُد في �لّصورِة �ل�

مس” في �لقرص �لمرفق. هيَّا نشاهد معاً فيلم “كُسوف �لشَّ



٨٤

	 �أَمثُِّل ظاهرَتْي �لُخسوِف، و�لُكسوِف باستخد�م نموذج 
�ل�أرض، و�لّشمس، و�لقمر. 

	 �أقوُم ومجموعتي بلعِب دور �لّشمس، و�لقمر، و�ل�أرض، وتمثيل 
ظاهرَتْي ُخسوِف �لقمر، وكُسوف �لّشمِس. 

دراما

هل تعلم �أنَّ �لنّظَر �إلى �لّشمِس وقَت �لُكسوِف ُيؤدي �إلى: �حتر�ِق شبكّيِة 
�لرؤية،  �رتد�ء نظّار�ٍت خاّصة عند  بالَعَمى؟ لذ� يجب  صابِة  �لعين و�ل�إ

وعدم �لنّظر �إلى �لّشمِس ُمّدًة طويلًة.

�أْصَنُع ُمجّسماً يوضح ظاهرتْي ُخسوِف �لقمر، وكُسوف �لّشمِس. 

مشروع



٨٥

وت  الّدرس الّرابع: الصَّ

نشاط 1: اأصوات مريحة

	 �أحِضُر وزملائي �أدو�ٍت موسيقّيًة ُمختلفًة.

١. نَْعِزُف ونُغنّي معاً �لنشيَد �لوطنّي.

٢. ماذ� صدَر نتيجة �لَعْزِف على هذه �ل�أدو�ت؟

 .__________________________    

٣. �أِصُف هذه �ل�أصو�ت.

٤. هل �ْرَتحُت لسماعها؟ _____________________________________. 

٥. �أكـتـُب �أسـمـاَء �أصـو�ٍت �أحـبُّ سماعها.

._____________________________________________________    

         	 �أْستْنِتـُج �أنَّ �ل�أصو�ت �لّتي �أرتاُح لسماعها تُسّمى:

.____________________________________________________     

وت” في �لقرص �لمرفق. هيَّا نشاهد معاً فيلم “�لصَّ



٨٦

نشاط 2: اأصواٌت ُمزِعَجٌة 

آتية. 	 ماذ� �أشعر عند سماع �ل�أصو�ت �لو�ضحة في �لّصور �ل�

	 �أكُتب عبارة �إرشاديّة �أسفل كُّل صورة من �لّصور �لّسابقة.

: �ل�أصو�ِت �لتي ل� �أرتاُح لسماعها          	 �أْسَتْنِتُج �أنَّ
           تُسّمى:____________________________________________.

 _________________________

 _________________________

 _________________________

 _________________________

جيَج �أحد �أشكال �لتلوث �لبيئي. هل تعلم �أنَّ �لضَّ



٨٧

نشاط ٣: رنَّاَنٌة يا َشوَكتي

١. �أْحِضُر وزميلي شوكًة رنّانًة، وِمْطَرَقًة 

من  و�أطلُب  �لرنّانِّة،  بالشوكة  �أُمِسُك   .٢

فْرعيها.  �أحِد  بالمطرقِة على  �لطْرَق  زميلي 

هل �أسمُع صوتاً؟_______________.

٣. �أحاوُل لَْمَس فرَعْي �لشوكة بعَد طرقها. 

ماذ� �أشعُر؟____________________.
ِمطَرَقة َشوَكٌة َرنَّانَة

٤. �أْحِضُر َحْوضاً َيحوي ماًء.
به  ٥. �أعيُد َطْرَق �أحد فرعْي �لشوكِة، و�أقرِّ

من سطِح �لماء في �لحوِض. 

ُل ُملاحظاتي: _______________ �أسجِّ

.___________________________

وَت َيْنَشاأ عن _____________________________.           	 �أستنِتُج �أنَّ �لصَّ



٨٨

نشاط ٤: اهتزاُز ال�أجسام

آتية، و�أحاوُل �إصد�َر �أصو�ٍت مْن كلٍّ منها: 	 �أحِضُر �ل�أدو�ِت �ل�

وِت �أسفَل كلِّ صورٍة من �لّصور �أعلاه.  	 �أكتُب �سَم �لُجْزِء �لُمهتزِّ عند �إصد�ِر �لصَّ

________________________________________

�أصنُع �آلتي �لموسيقّية.

آل�ِت �لموسيقّيِة �لتي صنعناها. 	 �أكّوُن وزملائي ِفْرقًة موسيقّيُة، ونَْعِزُف على �ل�

مشروع



٨٩

وِت الّدرُس الخامس: ُسلوُك الصَّ

نشاط 1: انتشاُر الّصوت

	 �أخرُج مع ُزملائي �إلى ساحِة �لمدرسِة، ونَْنَتشر فيها.

	 نََضُع جهاز�ً صوتّياً في ُمنتصِف �لساحِة.

وِت. 	 نَطلُب من معلّمنا تشغيَل جهاِز �لصَّ

ُل ُملاحظاتنا:       ١. نُسجِّ

 .______________________________________________________  

ُر  ُملاحظاتنا:       ٢. نُفسِّ

 .______________________________________________________  

         ٣. �أْستْنِتـُج �أنَّ ______________________________________.



٩٠

وُت ل� َينتقُل في الفراِغ نشاط 2: الصَّ

وت والمادة نشاط ٣: الصَّ

	 �أْحِضُر ُمَفرِّغَة هو�ٍء، و�أَضُع فيها َجَرساً، �أو ساعة ُمَنبِّه.
وِت في �لهو�ء. ماذ� �أل�ِحُظ؟ ١. �أستمُع �إلى مصدر �لصَّ

._________________________________________     
٢. �أقوُم بمساعدِة معلّمي بتفريغ �لهو�ِء من �لناقوِس، و�أحاوُل �ل�ستماَع 

وِت د�خل �لنّاقوس، ماذ� �أل�ِحُظ؟ ولماذ�؟  مّرًة �أخرى �إلى مصدر �لصَّ
_________________________________________     

._____________________________________________________     
٣. �أقوُم بمساعدة معلّمي بالسماح للهو�ء بالدخول �إلى �لناقوِس.

ماذ� �أل�ِحُظ؟ ولماذ�؟ 
.__________________________________________________          

وَت ل� َيْنتِقُل في ____________________________. : �لصَّ          �أْستْنِتُج �أنَّ

١. �أطرُق ِفْرَع �لَشْوكِة �لرنّانِة بالمطرقِة، و�أطلُب من زميلي �ل�ستماَع للصوِت.

وُت فيه؟ __________________________. ما �لوسُط �لمادي �لذي �نتقَل �لصَّ

وت ل� ينتقل في �لفر�غ” في �لقرص �لمرفق. هيَّا نشاهد معاً تجربة“�لصَّ



٩١

ُر �لُخطوَة �لّسابقَة بوضِع �لشوكِة على َطرِف �لطاولة، و�أطلُب من زميلي وضع  ٢. �أكرِّ

�أذنِه على �لطرِف �لمقابِل.

وُت خلاله؟ ________________________. 	 ما �لوسُط �لماديُّ �لذي �نتقَل �لصَّ

٣. �أغُمُر حجرْين في َحْوِض ماٍء، و�أطرقهما ببعضهما 

تحَت َسْطِح �لماِء. 

وُت خلاله؟ 	 ما �لوسُط �لماديُّ �لذي �نتقَل �لصَّ

.__________________________________  

وَت َيحتاُج �إلى وسٍط _____________________ ل�نتقاله.         �أستنِتُج �أنَّ �لصَّ

وُت َينتِقُل في �لمو�ّد ___________ و ____________ و ____________. �لصَّ

بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أْبحُث عن ُسْرعُة 

وِت في �لمو�دِّ في حال�تها �لثلاثة. �لصَّ

َتحُدُث �نفجار�ٌت قويٌّة في �لّشمس، لكننا ل� نَسمعها.

لبة” في �لقرص �لمرفق. وت و�لمادة �لصَّ هيَّا نشاهد معاً تجربة“�لصَّ



٩٢

قاعات  �إحدى  في  �لموجودون  �شتكى   	

أفر�ح من �رتد�ِد سماِع صوِت �لموسيقى  �ل�

�إلى  �أّدى  ما  �لقاعِة،  في  ُمْزِعٍج  بشكٍل 

مغادرتهم قبل �نتهاِء �لحفِل.

١. ما تفسيُر هذه �لمشكلة؟

._______________________________________________________  

٢. ما �سم هذه �لظّاهرة؟________________________________________.

أفر�ِح لتجنِّب ُحدوِث هذه �لظاهرة. ٣. �أقترُح ُحلول� ل�أصحاِب قاعاِت �ل�

._______________________________________________________  

          �أستنِتُج �أنَّ:

          ظاهرة �رتد�د �لّصوت عن حاجز تَُسّمى:______________________.

َدى نشاط ٤: الصَّ

بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة �لعنكبوتّية �أْبحُث عن �لّشروط 

َدى. �للازمة لحدوِث ظاهرِة �لصَّ



٩٣

	 �أنِْشُد مع �لزملاء �لنشيَد �لّسابَق، و�أكِمُل �لجدوَل �ل�آتي:-

* ملاحظة: من دليل �لمعلم في مادة �لعلوم �لعامة للصف �لّر�بع ٢٠١٠-٢٠١١

وت الّدرس الّسادس: اأهمّية الصَّ

وِت* نشاط 1: َنشيُد الصَّ

�أســمــُع �أصــو�تــاً تُــْزعــجني

مــنــهــا �أصــو�ٌت تُــؤذيــنــي

ُيزعــجــني �لــســيــارِة  بــوُق 

ونــشــيــُد بــلادي ُيطــربنــي

قـــرُع �لــجــرِس لــنـــا �إعلاٌن

�أبكي، �أصــرُخ عنَد �لغضِب

و�أنــــاقــــُش دومــــاً بــهــدوٍء

تكــبــيــُر �لمسـجــِد �إْن َيعلو

�أشــــكــــُر ربـــي مــا �أكــرمــُه

�أســمــُع �أصــو�تــاً تُــســعـدني 

مــنــهــا �أصــو�ٌت َتنفــعــنــي

ومــن �ل�أخــطــاِر ُيحــّذرنــي

ولِــُحــبِّ بــلادي َيدفــعــنــي

�دخــْل صــّفــَك بــاطــمئنان

�أضحُك، �أنشُد، وقَت �للعِب

مـــرئــّي مــســمــوٌع مقـــروء

ـو� يـــا �إخـــو�نـــي هــّيـــا صــلُـّ

عــلّــمــنــــي مـــا ل� �أعــلــمـــُه

وِت �سُم �لصَّ

بوُق �لسيارِة

وِت هدُف �لصَّ

َتْحذيٌر، وتنبيٌه



٩٤

________________

وت كوسيلة �تصال وتو�صل: آتيَة، و�أكتُب مجال�ت �ستخد�م �لصَّ 	 �أَتاأّمُل �لّصوَر �ل�

نساِن: وِت للاإ    �أْستْنِتُج �أهمّيَة �لصَّ

.______________________________________________________ 

وُت وسيَلٌة للتَّواُصل نشاط 2: الصَّ

________________

________________

________________________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

هيَّا نستمع معاً ل�أنشودة “�ل�أصو�ت” في �لقرص �لمرفق.



٩٥

	 �أقلُّد وزملائي �أصو�تاً مختلفة مثَل �أصو�ِت:

	 �أكتُب �أسماَء �ل�أصو�ِت �لتي قُمنا بتقليدها �أسفَل كلِّ صورٍة.

ُع  آتية، ونُجمِّ �ل� �لكلماِت  نَشطُب  	 هّيا 

�لُحروَف �لمتبقّيَة لنكتشَف كلمَة �لسرِّ:

كلام،  نَقيق،  َهديٌل،  ُمو�ء،  )َخريٌر، 
نُباح،َرنيٌن، َزئيٌر(

كلمة �لسر هي:_____________.

ر

ن

يـ

ن

ن

ب

�

ح

هـ

د

يـ

ل

م

و

�

ء

�

ز

�

ل

ت

هـ

�

ز

ز

ئـ

يـ

ر

ك

ل

�

م

ن

ق

يـ

ق

خ

ر

يـ

ر

.________________.________________.________________

نشاط ٣: اأقلُّد اأصواتًا

نشاط ٤: كلمُة السرِّ



٩٦

آتية: وِت للاأصَو�ِت �ل�        	 �أكُتُب َمصَدَر �لصَّ

َخرير: ____________. كلام:____________. ُمو�ء:____________. 

َهديل:____________. َرنيـن:____________. نَقيق:____________.

نُـبـاح:____________. َزئـيــر:____________.

	 �أتناقُش ومجموعتي حوَل ُممارساٍت يجُب �أْن �أقوَم بها للمحافظة على سلامة َعَيَنيَّ 

، و�أكتبها: َو�أُذنيَّ

نشاط 5: اأحافُِظ على عينيَّ واأُذنيَّ

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________



٩٧

اأسئلُة الوحدة

وِء �إلى طبيعّيٍة وصناعّيٍة مع ذكر �لّسبب الّسؤاُل ال�أّول: �أصنُِّف مصادِر �لضَّ

في �لجدوِل �ل�آتي: 

َسبُب �لتصنيِفنوع �لَمصدر�لَمصدُر �لضوئيُّ



٩٨

جابِة �لصحيحة: الّسؤال الثّاني: �أَضُع د�ئرًة حول رمِز �ل�إ

١. على ماذ� َتدلُّ رؤيُة وجهي في �لمر�آة؟

وء.  وء.     ب.�نْعكاُس �لضَّ     �أ.�نكساُر �لضَّ

وِء. وِء.     د. َتشتُّت �لضَّ     جـ. نفاذيُّة �لضَّ

آتية تُكّوُن ظلال�ً و�ضحة؟ ٢. �أّي من �لمو�د �ل�

    �أ. لوُح ُزجاج     ب. �لهو�ُء     جـ. �لماُء     د.�لشجرُة

٣. ما تفسيُر �لظاهرة في �لّشكِل �لُمقابل؟

وِء.     �أ. �نْعكاُس �لضَّ

وِء.     ب.نفاذيُّة �لضَّ

وِء.    جـ.�نْكساُر �لضَّ

وُء َيسيُر في ُخطوٍط ُمستقيمٍة.      د. �لضَّ

٤. ماذ� َيْنَشاأ عن �هتز�ِز �ل�أجساِم؟ 

    �أ. ضوء.      ب. َصْوت.      جـ. كهرباء.      د. َتَمغُنط.

آتية غيُر صحيحة فيما يتعلق بالصوت؟ ٥. �أيُّ �لعبار�ت �ل�

وُت في �لفر�غ.  وُت في �لهو�ء.          ب. َيْنَتِقُل �لصَّ     �أ.  َيْنَتِقُل �لصَّ

وُت في �لزيت.  وُت في �لحديد.        د. َيْنَتِقُل �لصَّ     جـ. َيْنَتِقُل �لصَّ



٩٩

٦.لماذ� تُغطّى �ل�أسقُف �لد�خلّيُة للمسارح بالسّجاد و�لفلّين؟   

وت.  وت.                      ب. لتضخيم �لصَّ     �أ. لرفع �لصَّ

وت. وت.       د. لكتم �لصَّ     جـ. للتخلّص من صدى �لصَّ

وُت؟ ٧. كيف ينتشُر �لصَّ

    �أ. في �تجاٍه و�حٍد.                    ب. في �تجاهين. 

    جـ. في ثلاثِة �تجاهات.                د. في �ل�تجاهات جميعها. 

ألو�ن قوس قَُزح؟ آتية �لتّرتيب �لصحيح ل� ٨. �أّي من �ل�

    �أ. �أحمر، برتقالي، بنفسجي، �أزرق، �أصفر،�أخضر، نيلي. 

    ب. بنفسجي، �أحمر، برتقالي، �أخضر، �أصفر، نيلي، �أزرق. 

    ج. �أصفر، �أخضر، نيلي، برتقالي،�أحمر، بنفسجي، �أزرق. 

    د. �أحمر، برتقالي، �أصفر، �أخضر، �أزرق، نيلي، بنفسجي.

٩. ما �أهمّية ضوء �لّشمِس للنبات؟ 

د. �لهضم. خر�ج.     جـ. �ل�إ ب. �لتنّفس.         �أ. ُصنع �لغذ�ء.    

آتية ُمضرَّة بالعيِن؟  ١٠.�أّي من �لسلوكّياِت �ل�

    �أ. تنظيف �لعين بالماء �لنظيف.       ب. �إبعاد �ل�أجسام �لحاّدة عن �لعين. 

. د. تعريُض �لعيِن للضوِء �لقويِّ     جـ. تنظيُف �لعين بقماٍش ناعٍم ونظيٍف. 
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آتية هو �نعكاٌس ُمنتظٌم للضوء؟ ١١. �أّي من �ل�أشكال �ل�

د.جـ.ب.�أ.

الّسؤال الثّالث: ماذ� تتوقّع �أْن يحدْث �إذ�: 

الّسؤال الّرابع: �أعلُّل ما ياأتي: 

١. ُوضَع نباٌت في مكاٍن ُمظلٍم.___________________________________.

وُء على �لمر�آِة.______________________________________. ٢. َسقَط �لضَّ

أبقاِر ليلاً._________________________________. ٣. تّمْت �إضاءُة مز�رِع �ل�

١. تُْصَنُع �لنو�فُذ من �لزجاِج.

.________________________________________________________

٢. ل� يمكن رؤيُة �ل�أجساِم في ُغْرَفٍة ُمعتمٍة.

.________________________________________________________

٣. ظاهرُة ُخسوِف �لقمر.

.________________________________________________________

٤. تكّون ظلاٍل لبعض �ل�أجسام.

.________________________________________________________
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الّسؤال الّسادس: 

الّسؤال الخامس: 

: 	 �أكتُب �لمفهوم �لعلميَّ

وء عن مساره �ل�أصلي عند �نتقاله بيَن وسطين  ١. ______________ �نحر�ف �لضَّ

شفافّين ُمختلفين.

وِء عند سقوطها على سطٍح مصقوٍل مثل �لمر�آة. ٢. ______________ �رتد�ُد �أشعة �لضَّ

وء ُمِنَع من �لوصول �إليها. ٣. ______________ �لمناطق �لتي تبدو ُمعتمًة ل�أن �لضَّ

ُن ظلال�ً و�ضحة. وُء منها، ول� تُكوِّ ٤. ______________ �لمو�دُّ �لتي  ينفذ �لضَّ

٥. ______________ تشتُّت �أشعِة �لضْوِء عنَد سقوطها على سطٍح َخِشٍن.

	 �أكتب �سم �لظاهرَة �لتي يعّبُر عنها �لّشكُل �ل�آتي:

ظاهرة __________.ظاهرة __________.ظاهرة __________.
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الّسؤال الّسابع: 

الّسؤال الثّامن: 

آتيِة ثم �أعيد رسمها بعد تصحيحها في �لمكان  	 �أكتُب �ل�أخطاَء �لو�ردَة في �لّصورِة �ل�

�لمخصص:

 .________________________________________________________ .١

 .________________________________________________________ .٢

	 ماذ� َتتوقّع �أْن يحدَث �إذ� قُمَت بتحريك �إحدى قطع �لكرتون في �لّشكل

  �إلى �ل�أعلى؟ لماذ�؟ __________________________________.
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الّسؤال العاشر:

آتية: 	 �أكتُب ر�أيي في �لسلوكيَّاِت �ل�

الّسؤال التّاسع: 

١. َتْسَتخدُم سعاٌد �لحاسوَب لساعاٍت طويلٍة خلاَل �لليل و�لنّهار.

.______________________________________________________

٢. َيلجاأ ر�مي �إلى �ستخد�م سّماعات �ل�أذن بكثرٍة لسماِع �لُموسيقى و�ل�أغاني.

.______________________________________________________

٣. َتبتعُد ود�ُد عن �لحفلات �لصاخبِة.

.______________________________________________________

٤. َتتحّدُث هدى مع زميلتها �لمجاورِة لها بصوٍت هادىٍء، وُمنخفٍض.

.______________________________________________________

ُر سبَب ُرؤية فاطمة لصورِة �لّشمس في �لُبحيرة؟ 	 �أفسِّ

	 �أكتب جملة من خمس كلمات تعبر عن �لجمال �لبيئي في �لصورة.
.______________________________________________________
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الّسؤال الحادي عشر: 

يضاِح ظاهَرتْي ُخسوِف �لقمِر، وكُسوِف �لّشمِس آتي ل�إ 	 �أكِمُل �لّرسَم �ل�

برسِم �ل�أرِض و�لقمِر في �لمكاِن �لُمناسب.

ُخسوُف �لقمر

كُسوُف �لّشمس  

ــم ذ�تــي: �أعبــر بلغتــي عــن �لمفاهيــم و�لمهــار�ت �لتــي  الّســؤال الثانــي عشــر:  �أقّي
�كتســبتها فــي هــذه �لوحــدة بمــا ل� يزيــد عــن ثلاثــة �أســطر.
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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.. ٣
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.. ٥

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.. ٣
�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.. ٥
�أن ُيخطّط له مسبقاً.. ٦

المشروع
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 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.. ٣
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.. ٥

 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.. ٣
�لتدخل �لذكي كلما لزم �ل�أمر.. ٤

دور الطلبة: 

�لقيام بالعمل باأنفسهم.. ١
تسجيل �لنتائج �لتي يتم �لتوصل �إليها.. ٢
تدوين �لملاحظات �لتي تحتاج �إلى مناقشة عامة.. ٣
تدوين �لمشكلات �لطارئة )غير �لمتوقعة سابقاً(.. ٤
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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 . ٣ �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 المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
• �أهد�ف �لمشروع وما تحقق منها.	
• �لخطة وما طر�أ عليها من تعديل.	
• �ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة.	
• �لمشكلات �لتي و�جهت �لطلبة عند �لتنفيذ.	
• �لمدة �لتى �ستغرقها تنفيذ �لمشروع.	
• �ل�قتر�حات �للازمة لتحسين �لمشروع.	
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قائمة �لمر�جع �لعربية: 
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تم بحمد الله



لجنة المناهج الوزارية

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب العلوم والحّياة للصف الّرابع ال�أساسي 

د. صبري صيدم

�أ. �أحمد سياعرة

�أ. مرح صالح

�أ. سحر �لزماعرة

�أ. رشا �لشخشير

�أ. �أماني شحادة 

�أ. مها سالمية

�أ. �إيمان �لجمل

�أ. مها يغمور

�أ. مازن عامر

�أ. سمر �لقطر�وي 

�أ. محمد قر�رية

�أ. سناء �أبو هلال

�أ. علي قطيط

�أ. هبة �أبو طبيخ

�أ. �أنو�ر حامدة

�أ. شيماء عوده

�أ. فاروق عبيسي

�أ. نور �أبو حجلة

�أ. �أماني درويش

د. مرو�ن �أبو �لرب 

�أ. سمية �لجمل 

�أ. �أنور شلد�ن

�أ. علا �لنعسان

�أ. بيان �لمربوع

�أ. محمد �لمجبر 

�أ. عدنان جبور

�أ. ماجدة مغاري

�أ. �أمير ظاهر

�أ. غادة �لفر�

�أ. جنان �لبرغوثي

�أ. ماجدة �لتميمي

�أ. سعيد �لملاحي

�أ. هناء نصر

�أ. تهاني �لفار

�أ. محمود �لغز�لي 

�أ. سناء رضو�ن

�أ. ر�مز �لوحيدي 

�أ. �أنس حمد

م. فو�ز مجاهد

د. بصري صالح
�أ. ثروت زيد

�أ. علي مناصرة

�أ. عز�م �أبو بكر
د. شهناز �لفار

م. جهاد دريدي

د. سمية �لنّّخالة

اللجنة الوطنية لوثيقة العلوم:
د. خالد �لّسوسيد. حاتم دحلاند. جو�د �لشيخ خليل   �أ.د. عماد عودة 

د. عدلي صالح د. صائب �لعوينيد. سعيد �لكرديد. رباب جّر�ر
ستاذد. محمد سليمان�أ.د. عفيف زيد�ن د. محمود رمضاند. محمود �ل�أ
د. وليد �لباشاد. معين سرورد. معمر شتيويد. مر�د عوض �لله
د.عزيز شو�بكةد.سحر عودةد.خالد صويلحد.�إيهاب شكري

�أ. �أيمن شروف�أ. �أماني شحادة�أ. �أحمد سياعرةد.فتحية �للولو
�أ. حسن حمامرة�أ. جنان �لبرغوثي�أ. �بر�هيم رمضان�أ. �إيمان �لريماوي
�أ. رياض �بر�هيم�أ. رشا عمر�أ. خلود حّماد�أ. حكم �أبو شملة
�أ. غدير خلف�أ. عماد محجز�أ. عفاف �لنّجار�أ. صالح شلالفة
سطل�أ. محمد �أبو ندى�أ. فضيلة يوسف�أ. فر�س ياسين �أ. مر�م �ل�أ

�أ. مرسي سمارة

�أ. بيان �لمربوع

�أ. �أسماء بركات

�أ. مي �شتية

�أ. رولى �أبو شمة

�أ. عايشة شقير

�أ. ياسر مصطفى

�أ. محمود نمر

�أ. جمال مسالمة

�أ.سامية غبن

�أ. زهير �لديك

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


