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تم تطوير الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 76 / 2019 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.
تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة.

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا
التميز  مستويات  أعلى  على  البحث  أدوات  وتوفير  والتعلم  التعليم  تحقيق  وراء 

العالمية.
© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم فى سلطنة عمان.

ُطبعت في سلطنة ُعمان
سلسلة  من  الرابع  للصف  العلوم  النشاط  كتاب  من  مواءمتها  ت  تمَّ نسخة  هذه 
وآالن  ديلي  ليز  باكستر،  فيونا  للمؤلفين  األساسية  المرحلة  في  للعلوم  كامبريدج 

كروس وجون بورد.
تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم

ومطبعة جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017.
ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه توفُّر أو دقة المواقع اإللكترونية
المستخدمة في هذا الكتاب، وال تؤكد بأن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق

 ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 
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حضـرة صـاحب الجـاللـة

 السلطان هيثم بن طارق المعظم

المغفور لـه

 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-
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ُّ
النَّ�شيُد الْـَوَطِنـي

خ��اء
َّ
َوا�ْسَعدي َواْنَعم�ي ِبالر

َلن�ا اْح���َف���ْظ  َربَّ���ن���ا  ي���ا 

ْع��َب ف���ي الأَْوط��ان َوال�سَّ

يَّ�����ًدا ُوؤَ
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َ
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م��اء
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ِب
َ
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تقديم
الحم�د لل��ه رب العالمي�ن، والصالة والس�الم على خير المرس�لين س�يدنا محم�د وعلى آله 

وصحبه أجمعين. وبعد ،،،
حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة 
كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، وتطلعاته المستقبلية، ولتتواكب مع المستجدات العالمية 
ف�ي اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلف�ة، بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من 

المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.
وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات المنظومة التعليمية بمراجعة 
مس�تمرة وتطوير ش�امل في نواحيها المختلفة؛ بدًءا من المقررات الدراس�ية، وطرائق التدريس، 
وأس�اليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناس�ب مع الرؤية المس�تقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق 

مع فلسفته وأهدافه. 
وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات التطور 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛ 
اتساقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
هاتين المادتين وفق المعايير الدولية؛ من أجل تنمية مهارات البحث والتقصي واالس�تنتاج لدى 
الطالب، وتعميق فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التنافس�ية في المس�ابقات 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
إن ه�ذا الكتاب بما يحويه من معارف ومه�ارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف التعليم 
في الس�لطنة، وموائًما للبيئ�ة الُعمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنش�طة وصور 
ورس�ومات، وهو أح�د مصادر المعرفة الداعم�ة لتعلم الطالب باإلضافة إل�ى غيره من المصادر 

المختلفة.
متمني�ة ألبنائن�ا الطالب النجاح، ولزمالئن�ا المعلمين التوفيق فيما يبذلون�ه من جهود مخلصة 
لتحقيق أهداف الرس�الة التربوية الس�امية؛ خدم�ة لهذا الوطن العزيز تحت ظ�ل القيادة الحكيمة 

لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الل�ه ورعاه. 
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية                   

                             وزيرة التربية والتعليم
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املقدمة

ة الُعلوم  متت مواءمة كتاب النََّش�اط يف مادَّ
وف�ق إط�ار منه�اج العلوم م�ن كامربيدج 
للمرحلة األساس�ية، وُتقدم هذه السلسلة 
ِم املادة  طريقًة ممتعًة، وس�هلًة، ومرن�ًة لتعلُّ
عم الذي حيتاُجه كلٌّ من الّتلميذ  وتوّفر الدَّ
واملعّلم؛ ومتاشًيا مع أهداف املنهاج نفسه، 
فهي تشجع التالميذ عىل االنخراط بفعالّية 
مع املحتوى، وتطوير مهارات االستقَصاء 

العلمي، إىل جانب املعرفة العلمّية.
لق�د تم تصمي�م كت�اب النّش�اط لُيواكب 

كتاب التلميذ هلذا الصّف.
جت�دون يف ه�ذا الكتاب صفح�ات مفردة 
تتضمن أنشطة تطبيقّية لألفكار املطروحة 
التلمي�ذ  يس�تكملها  التلمي�ذ،  كت�اب  يف 
بواس�طة الكتاب�ة؛ إم�ا ُمنْف�رًدا أو ضم�ن 
جمموعات ثنائية أو أكرب، وتتنّوع األنش�طة 
فتش�مل أنامًط�ا عديدة ُتس�اعد عىل ضامن 
جذِب انتباه التالمي�ذ وتتالءم واألهداف  

التعليمية املختلفة. 
إن األهداف األساسية هلذا الكتاب هي: 

املطروح�ة يف 	• العلمي�ة  املعرف�ة  دع�م 
كتاب التلميذ.

تش�جيع التالميذ عىل تطبيق معرفتهم 	•
يف مواقف جديدة، األمر الذي ُيساعد 

عىل تعميق الفهم لدهيم.
ممارسة استخدام اللغة العلمية. 	•
تطوي�ر مه�ارات االس�تقصاء العلمي 	•

كالقيام باملقارنات وتوقُّع النتائج.

جت�دون كذل�ك إجاب�ات كاّف�ة األس�ئلة 
الواردة يف هذا الكتاب يف دليل املعّلم هلذا 
الصّف، باإلضافة إىل ذلك، يتضّمُن دليل 
املعّل�م توجيه�ات ُمكثَّفة ح�ول املواضيع 
املختلف�ة، أف�كاًرا للتدريس، ومالحظات 
مة  توجيهي�ة ح�ول كافَّ�ة األنش�طة اْلُمقدَّ
يف كت�اب التلميذ، وجتدون أيًضا تش�كيلة 

واسعة من أوراق العمل.  

نتمنّى لكم االستمتاع هبذه السلسلة.

viii

الُمحَتوياُت َمُة الُمَقدِّ
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xiُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة

ي َأِو اْستِْخَداِم اْلُكُتِب  اْبَحْث  َأْن ُتَفتَِّش َعْن َمْعُلوَماٍت مْن ِخالِل التََّحرِّ
ْولِيَِّة )اإلنرتنت(. َبَكِة اْلَعامَلِيَِّة لاِلتَِّصااَلِت الدَّ َوالشَّ

ْولِيَِّة)اإلنرتنت(  َبَكَة اْلَعامَلِيََّة لاِِلتَِّصااَلِت الدَّ   اِْسَتْخَدَمْت ُسْلَطاَنُة الشَّ
َكْي َتْبَحَث َعِن اْلَمْغنََطِة.

َأْن َتنَْتِقَي اأْلَْشَياَء مْن جَمُْموَعٍة. اْخَتْ 

اِت . َا َسَتْخَتاُر اْلَبْسَكِويَت ِمْن َمَلِّ اْلََلِويَّ ُة َطيِّ�َب�َة إِنَّ َقاَلْت َعمَّ  

ُل إَِلْيِه. ُص َما َتمَّ التََّوصُّ ِهَي ُجَْلٌة ُتَلخِّ االْستِنَْتاُج 

َت اْلَمَوادَّ ، َكاَن امْلِْشَبُك    َكاَن اْستِنَْتاُج هاَلٍل َكالتَّاِل: »َبْعَد َأْن اْخَترَبَ
ُهَو اْلَوِحيُد اْلُمَمْغنَُط َبْينََما َبِقيَُّة اْلَمَوادِّ َغْيُر ُمَمْغنََطٍة«.

َأْن َتْسَحَق َأْو َتْكبَِس. اْضَغطْ 

َت امْلاِء. َباَحِة َتْ َن ِمَن السِّ َضَغَط َفاِرٌس اهْلََواَء َداِخَل اْلَقاُروَرِة َكْي َيَتَمكَّ  

َر بَِأْمثَِلٍة ُمنَاِسَبٍة. َأْن ُتَفكِّ ْح  اْقَتِ

ُح َثاَلَثَة َأْطَباٍق َأَساِسيٍَّة ِلَْفَلِة ِعيِد امْلِياَلِد. َسَأْقَتِ  

َء. َأْن ُتنِْهَي الشَّ َأْكِمْل 

ِح. ْ َأْكَمَل َأْحَُد َعَمَلُه َبْعَد اْنتَِهاِء الشَّ  

َ لِْلَخِر َأنََّك َتْسَتطِيُع اْلِقَياَم باَِم َيْلَزُم. َأْن ُتَبيِّ َبْرِهنْ 

. فِّ َا َتْسَتطِيُع إِْلَقاَء َمْقَطِع اْلََطاَبِة َأَماَم الصَّ ِهُن ُبَثْينَُة َأنَّ َسُتَبْ  

ُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة
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ِل إىَِل َنتِيَجٍة. ِرَبٍة لِلتََّوصُّ َأْن َتُقوَم بِاْختَِباٍر َأْو جَتْ اْسَتْقصِ 

َكاَن َواِجُب ُمعاٍذ َأْن َيْسَتْقِصَ َأيُّ اْلَمَوادِّ ِهَي َمَوادُّ ِمْغنَاطِيِسيٌَّة .  

ِة َعَمِلَك. َد ِمْن ِصحَّ َأْن َتَتَأكَّ ْق  قَّ َتَ

ُق ِمْن إَِجاَباتَِك ِقَبَل َتْسِليِمَها إىَِل ُمَعلَِّمتَِك. ُب َعَلْيَك َداِئاًم التََّحقُّ َيَتَوجَّ  

ِسَن َعَمَلُه. اٍت َكْي ُتْ َة َمرَّ ِء ِعدَّ َأْن َتُقوَم بِالشَّ ْب  َتَدرَّ

َن ِمْن ُرُكوِب  ِه َحتَّى مَتَكَّ ٌر َيْوِميًّا َعىَل ُرُكوِب اْلَْيِل َمَع َعمِّ َب َعامَّ   َتَدرَّ
. اْلَْيِل َوْحَد

َر بِنَتِيَجِة ااِلْستِْقَصاِء امْلْحَتَمَلِة. َأْن ُتَفكِّ َتنَبَّأْ 

َتمَّ الطََّلُب ِمْن َفاطَِمَة َأْن َتَتنَبََّأ َأيُّ اْلَمَوادِّ مُمِْكٌن َأْن َتُكوَن ِمْغنَاطِيِسيًَّة.  

ِء. ْ رِبُ َعْن َكْيِفيَِّة اْلِقَياِم بِالشَّ ِهَي َمْعُلوَماٌت ُتْ َتْوِجْيَهاٌت 

َم اْلِكَتاُب َتْوِجيَهاٍت َحْوَل َكْيِفيَِّة َرْسِم اْلَْدَوِل اْلَبَياِنِّ . َقدَّ  

ُهَو َطِريَقُة ِكَتاَبِة اأْلَْرَقاِم َأْو اْلَكِلاَمِت يِف َأْعِمَدٍة َوُصُفوٍف. َجْدَوٌل 

َعَرَض اجَلْدَوُل اْلَمَوادَّ امْلِْغنَاطِيِسيََّة َواْلَمَوادَّ َغرْيَ امْلِْغنَاطِيِسيَِّة.  

ْكِل. ِء عىَل اْلمَخطَِّط/الشَّ أْن ُتْعطَِي اساًم ألَْجَزاِء الشَّ َسمِّ  

ْهَرِة يِف ِكَتاِب اْلُعُلوِم. ْت َجِيَلُة ِستََّة َأْجَزاٍء َعىَل َشْكِل الزَّ َسمَّ  

َر َكْيَف َتُقوُم بِااِلْستِْقَصاِء. َأْن ُتَقرِّ َخطِّطْ 

ِة َمَوادَّ َمَع اْلِمْغنَاطِيِس. َخطََّط َسالٌِم َطِريَقَة اْختَِباِر ِعدَّ  

xiiُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة
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xiiiُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة

. ٍ َأْن َتَضَع اأْلَْشَياَء يِف نَِظاٍم َأْو َنَمٍط ُمَعيَّ َرتِّْب  

ُة َأْشَكاَل اْلَمْعَكُروَنِة لَِتْصنََع َهْيَكاًل َعْظِميًّا. َبْت َسارَّ َرتَّ  

التَّمثِيُل البياينُّ بِاألَْعِمَدةِ  ُهَو َرْسٌم َبَياِنٌّ َيْعِرُض النََّتاِئَج َعىَل َشْكِل َأْعِمَدٍة، َوُطوُل ُكلِّ 
َعُموٍد ُيَمثُِّل َحْجَم ُكلِّ َنتِيَجٍة.

ِذي  الَّ اْلَماِء  َحْجَم  لَِيْعِرَض  بِاألَْعِمَدِة  البياينَّ  الَتْمثيَل  ُيوُسُف    َرَسَم 
ْتُه َأْنَواُع اْلَوَرِق اْلُمْخَتِلَفُة. اْمَتصَّ

َأْن َتْكُتَب َأْو َتْرُسَم َما َحَدَث. ْل  َسجِّ

َل َجابٌِر النََّتاِئَج يِف َجْدَوٍل.  َسجَّ  

َدًة َوَأْفَكاًرا َمْكُتوَبًة. َأْن ُتَطَِّط ُمَسوَّ مْ  َصمِّ

َم َسيَّاَرًة َجِديَدًة. َأَحبَّ َقْيٌس َعَمَل ُرُسوَماٍت ُتَساِعُدُه َعىَل َأْن ُيَصمِّ  

ابَِقِة. َأْن َتْفَعَل َشْيًئا ُمْسَتعينًا بَِمْعِرَفتَِك السَّ َطبِّْق 

َطبََّق َأْحَُد َمْعِرَفَتُه َعْن َنموَذِج الَُزيئاِت لَِكْي حَيُلَّ اْلمْسَأَلَة.  

َأْن َتْكُتَب َأْو ُتْعطَِي َأْمثَِلًة َعِن اأْلَْشَياِء، َواِحَدًة تِْلَو اأْلُْخَرى. دْ  َعدِّ

. تي َأْحَتاُجها ِمَن اْلَمَحلِّ التَِّجاِريِّ ُد َلَك األَْغَراَض الَّ َسُأَعدِّ  

َأنَّ مُتَيَِّز التََّشاُبَه َوااِلْختاَِلَف َبْيَ اأْلَْشَياِء. َقاِرنْ 

  َقاَرَن التَّاَلِميُذ َحاَل الطَّْقِس َبْيَ َمْسَقَط َوُلنُْدَن َعرْبَ ُماَلَحَظِة َدَرَجِة 
ِة َشْهٍر. يَِّة اأْلَْمَطاِر لُِكلِّ َمِدينٍَة ِخالَل َفرْتَ اْلََراَرِة َوَكمِّ

ِء َوُطوَلُه َوَحْجَمُه. ْ َأْن جَتَِد ُكْتَلَة الشَّ ِقْس 
َقاَس ُعَمُر ُطوَل َعْظِم َفْخِذِه.  
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َء ِمْن ِضْمِن جَمُْموَعٍة ِمْن اأْلَْشَياِء. ْ َأْن ُيَميَِّز الشَّ دْ  َحدِّ

ْفَدَع ِضْمِن جَمُْموَعٍة ِمْن اْلََيَواَناِت. َد الضُّ   اِْسَتَطاَعْت ُزَبْيَدُة َأْن ُتدِّ

ِهَي ُماَلَحَظاٌت َأو ِقَياَساٌت َتمَّ َجُْعَها ِمَن التَّْجِرَبِة. النََّتائُِج  

تِ�ي َأْجَرْتَ�ا ِري�ُم َأنَّ ُمْعَظَم اْلَم�َوادِّ َغرْيُ    َأْظَه�َرْت َنتائِ�ُج التَّْجِرَب�ِة الَّ
ِمْغنَاطِيِسيٍَّة.

 xivُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة
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ََيواُن 115 اإِلنحَْساُن َوالحْ

َتْمِريُن 1-1

َاهَلَياكُِل اْلَعْظِميَُّة

َاصِّ بِِه.  َعظحِْميِّ الحْ َيحَْكِل الحْ ُمنَاِسَب َمَع الحْ ََيَواَن الحْ ِريِن، َسُتَطابُِق الحْ  ِف َهَذا التَّمحْ
َة بِِه. َاصَّ ِعَظاَم الحْ َميِِّز الحْ

1  ُاْكُتْب َرْمَز اهْليَكِل الَعْظميِّ

 اْلاصِّ بُِكلِّ َحيواٍن يف اْلدَوِل اآليت:

اْلهْيَكُل الَعْظِميُّاْلحَيَواُن

ُ الطَّيحْ

َنُب األَرحْ

َدُع فحْ الضُّ

َساُح التِّمحْ

2  ُاْكُتْب َأْسَمَء َأْجَزاِء اهَلْيَكِل الَعْظِميِّ )أ(. 
ح :________________.

ط : ________________.

ي : ________________.
ك : ________________.

أ

ب

ج

د

ط ي

ك

ح

اإلْنَساُن َو اْلَحَيواُن 1
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ََيواُن 1 اإِلنحَْساُن َوالحْ

اَْلَهْيَكُل اْلَعْظِميُّ ِلإِلْنَساِن َتْمِريُن 2-1 

نحَْساِن،  ِ ِميًّا لِلحْ نََع َهيحَْكلاً َعظحْ ُمنَاِسِب لَِتصحْ َمَكاِن الحْ ِعَظاَم فِي الحْ ِريِن ، َسَتَضُع الحْ فِي َهَذا التَّمحْ
ِعَظاِم. َماَء الحْ ُد َأسحْ ُثمَّ َسُتَحدِّ

ِعَظاِم.  1   انحَْسخحْ ُصوَرَة الحْ
نََع َهيحَْكلاً َعظحِْميًّا. ُمنَاِسِب لَِتصحْ ِل الحْ كحْ ِعَظاَم بِالشَّ ، ُثمَّ َرتِِّب الحْ 2   ُقصَّ

َعظحِْميَّ َعَل َوَرَقٍة َخاِرِجيٍَّة. َيحَْكَل الحْ ِصِق الحْ 3   َألحْ
َكِلَمِت التَّالَِيَة: ا الحْ ِدماً َتخحْ َعظحِْميِّ ُمسحْ َتِلَفِة َعَل َهيحَْكِلَك الحْ ُمخحْ ِعَظاِم الحْ َمَء الحْ دحْ َأسحْ 4  َحدِّ

ْلُع        َعْظَمُة اْلَفْخِذ اْلُجْمُجَمُة             َعْظَمُة الَوِرِك         الضِّ
َعْظَمُة الَعُضِد     ِعظاُم َأصابِـِع الَقَدِم     ِعَظاُم َأَصابِـِع الَيِد

َعْظَمُة 
اْلَفْخِذ

َعْظَمُة 
الَعُضِد

16

15-22   16 5/19/20   5:58 PM



؟ ِلَماَذا َنْحَتاُج ِإَلى َهيَكٍل َعْظِميٍّ َتْمِريُن 3-1 

ِمَدِة. ثِيِل البياينِّ بِاألَعحْ ُلوَماِت ِف التَّمحْ ـَمعحْ ِدُم الحْ َتخحْ ِريِن ، َسَتسحْ ِف َهَذا التَّمحْ

ثِيِل  َراِد َعاِئَلتَِها َحيحُْث َعَرَضتحْ َنَتاِئَجَها بِالتَّمحْ ِض َأفحْ َيُم ُطوَل َعظحَْمِة الَعُضِد لَِبعحْ  َقاَستحْ َمرحْ
ِئَلِة. َسحْ َِجاَبِة َعِن األحْ ِمَدِة لِلحْ ثِيَل الَبَياينَّ اآليت باألَعحْ ِدِم التَّمحْ َتخحْ ِمَدِة. اسحْ الَبياينِّ بِاألَعحْ

36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

م(
)س

ُضِد 
الَع

َمِة 
َعْظ

وُل 
ُط

َمرَيُمَأْحَُدخالٌِدفاطَِمُةَعيلٌّ

ِه َأطوُل َعظحَْمِة َعُضٍد؟ َراِد َلَديحْ َفحْ 1   َأيٌّ ِمَن األحْ
 ______________________________________________

2   ما ُطوُل َأقحَْصِ َعظحَْمِة َعُضٍد؟
 ______________________________________________

17

َأْفراُد العائَِلِة

ََيواُن 1 اإِلنحَْساُن َوالحْ
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َيَم. دحْ َوالَِد َوَوالَِدَة َمرحْ 3   ) أ ( َحدِّ
 ______________________________________________

حْ َكيحَْف َعَرفحَْت َذلَِك. )ب( َفسِّ

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

. َُد َوَعِلٌّ ا َأححْ َيَم َأَخَواِن ُهَ 4   َلَدى َمرحْ

حْ إَِجاَبَتَك. َبُ ؟ َفسِّ ِن َأكحْ َأيُّ األََخَويحْ

______________________________________________
 ______________________________________________

حْ إَِجاَبَتَك. َغِر. َفسِّ َبِ إىِل األَصحْ ِر ِمَن األَكحْ ُعمحْ تِيِب الحْ َيَم َوَأَخَوهَيا بَِحَسِب َترحْ 5   َضعحْ َمرحْ
______________________________________________

 ______________________________________________

حْ إَِجاَبَتَك. 6   َتَوقَّعحْ ُطوَل َعظحَْمِة الَعُضِد لَِوالِد َخالِد. َفسِّ
______________________________________________

 ______________________________________________

ََيواُن 1 اإِلنحَْساُن َوالحْ 18
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19 ََيواُن 1 اإِلنحَْساُن َوالحْ

ُة َواْلَحَرَكُة اْلَهياِكُل الَعْظِميَّ َتْمِريُن 4-1 

َمُل َعَضلُتَك.   ُح فِيه َكيحَْف َتعحْ َ لاً َتشحْ ُسُم َشكحْ ِريِن، َسَتحْ  ِف َهَذا التَّمحْ

َعَضَلِت، ُ َكيحِْفيََّة َعَمِل الحْ ماً ُيَبيِّ َمتحْ َأِمَيُة َوَسلحَْوى ُمَسَّ َصمَّ

ميُمُه.  َم الَّذي َتمَّ َتصحْ ُمَقابُِل الحْمَجسَّ ُل الحْ كحْ ُ الشَّ وُيَبيِّ

ُموِز)أ إىل د(. ْسِم لُِكلٍّ ِمَن الرُّ 1  ُاْكُتْب َأْجَزاَء اْلِ

) أ ( ____________________________.
)ب( ____________________________.
)ج( ____________________________.
) د ( ____________________________.

2   ) أ ( َماَذا َيُْدُث لِْلُجْزِء ) ج ( ِعنَْد َجْذِب اْلُجْزِء ) ب ( إىَِل اْلَْعَل ؟

_______________________________________________
___________________________________________

ُ َذلَِك. )ب( ُاْرُسْم َشْكاًل ُيَبيِّ

ْكَل الَّذي َرَسْمَتُه. َح الشَّ ِحيَحِة يِف اْلُجَمِل التَّالَِيِة َكْي َتْشَ َت اْلَكلَِمِت الصَّ 3   َضْع َخطًّا َتْ

.) ُصُ ُء ) ب ( )َينحَْبِسُط َوَيُطوُل( / )َينحُْقُص َوَيقحْ ُزحْ - َالحْ

َضُه(.  َعُه / َخفحْ َء ) ج (، َوُيَسبُِّب )َرفحْ ُزحْ َفُع( الحْ ُء ) ب ( )َيحِْذُب / َيدحْ ُزحْ - َالحْ

أ
دب

ج

15-22   19 5/19/20   5:58 PM



ََيواُن 1 اإِلنحَْساُن َوالحْ

َتْمِريُن 1-5  اَْلَعَقاِقيُر َكَأْدِوَيٍة

ِوَيِة. لوماتَِك َعِن األَدحْ ِدُم َمعحْ َتخحْ ِريِن ، َسَتسحْ ِف َهَذا التَّمحْ

1  َضْع َعاَلَمَة َصحٍّ ) ✓ ( َأْو َعاَلَمَة َخَطأٍ  ) ×( لُِكلٍّ ِمَن الِعباراِت اآلتَيِة: 

1 ٍل َما.  ُه بَِشكحْ ُ ِم وُتَغيِّ سحْ ُر َعَل الحِْ َعَقاِقُي ِهَي َمَوادُّ ُتَؤثِّ ) أ ( الحْ

1 َراِض.  َمحْ ِوَيُة ِف ِشَفاِئنَا ِمَن األحْ َدحْ )ب( ُتَساِعُد األحْ

1  . ِوَيةاً َعَقاِقِي ُتَعدُّ َأدحْ )ج( َجِيُع الحْ

1 حْنََع َعنَّا الحْمَرَض.  ِوَيُة َأنحْ َت َدحْ َتطِيُع األحْ ) د ( َل َتسحْ

2  َأْوِجْد َأْرَبَع ُطُرٍق َنْسَتْخِدُم فِيَها اْلَْدِوَيَة ِمْن ِخالِل اْستِْخداِم َشَبَكِة اْلَكلَِمِت اآلتيِة.

. ، َوَبْعُضَها اآْلَخُر َمْكُتوٌب بَِشْكٍل ُأُفِقيٍّ َبْعُض اْلَكلَِمِت َمْكُتوَبٌة بَِشْكٍل َعُموِديٍّ

حغكنقاشنتسالازاهـج

قحةردوبكجدكقوحسمع

نكريرطقتملئـاسمهـرم

ةجلخجوتمكنحعطولخم

ًدا َوظِيَفَة ُكلِّ َدَواٍء. 3  اْخَتْ َثاَلَثَة َأْدِوَيٍة ُمَْتلَِفٍة، ُثمَّ َأْكِمِل اَلْدَوَل ُمَدِّ

َواُء َواِءالدَّ َوظِْيَفُة الدَّ
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ََيواُن 1 اإِلنحَْساُن َوالحْ

َكْيَف َتْعمُل األْدوَيُة؟ َتْمِريُن 6-1 

ِوَيِة. َدحْ َداِم األحْ تِخحْ ِمنَِة لسحْ َ اآلحْ ِريِن، َسُتَميُِّز الطُُّرَق َغيحْ ِف َهَذا التَّمحْ

1  َطابِْق ُكلَّ َكلَِمٍة َمَع اْلمْعنَى الَخاصِّ بَِها . َتمَّ إِْنَجاُز اْلَكلَِمِة اْلُوَلى لُِمَساَعَدتَِك.

ى اْلحمَّ

الِعاَلُج

َاْلَوْصَفُة الطِّبـيَّـُة

الراثِْيُم

ا ُتَسبُِّب اْلمَرَضالَعَراُض َكائِنَاٌت َصِغرَيٌة ِجدًّ

َفاِء ِمْن اْلـَمَرِض َطِريَقُة الشِّ

َواَء امْلنَاِسَب لِْلَمِريِض ُد الطَّبِيُب الدَّ ِعنَْدَما ُيَدِّ

َعاَلَماُت اْلمَرِض

اْرتَِفاُع َدَرَجِة َحَراَرِة اِلْسِم

ا ِمنحْ  ِج، ُثمَّ َتنَاَوَل َثَلثاً رحْ َواِء ِف الدُّ َبَة ُحُبوِب الدَّ َداِع، َفَوَجَد ُعلحْ ُيَعايِن ُيوُسُف ِمَن الصُّ
َواَء بَِطِريَقٍة آِمنٍَة. حْ َيَتنَاَولحْ َهَذا الدَّ َواِضِح َأنَّ ُيوُسَف َل ُُبوِب. ِمَن الحْ الحْ

ا ُيوُسُف ِعنَْد  َفاٍت َغرْيَ آِمنٍَة َقاَم ِبَ 2    اْكُتْب َأْرَبَعَة َتَصُّ
َواِء. َذا الدَّ َتنَاُولِِه هِلَ

 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________

 َهِذِه اْلـُحُبوُب
ي  آِمنٌَة؛ ِلَنَّ ُأمِّ

ا َتَتنَاَوهُلَ
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ََيواُن 1 اإِلنحَْساُن َوالحْ

َغِويَُّة اَْلُمَراَجَعُة اللُّ

ِذِه اْلَوْحَدِة . ِصْل  ِة ِبَ ْق ِمْن َفْهِمَك يِف َهَذا التَّْمِريِن لِْلُمْفَرَداِت اْلِعْلِميَِّة الاصَّ قَّ 1    َتَ
ا . َتمَّ إِْنَجاُز إِحدى الَكلِمِت ملَساَعَدتَِك. بَِخطٍّ بَي الَكلَِمَة وامَلْعنَى اَلاصِّ ِبَ

ْدِر ِعَظاُم الصَّ اْلهْيَكُل الَعْظِميُّ

ْجِل اِق اْلْزُء اْلَْعَل ِمَن الرِّ َقَصَبُة السَّ

ْأِس ِعَظاُم الرَّ الَفِخُذ

ُن ِمنْها اهَلْيَكُل اْلَعْظِميُّ َأْجزاٌء ُصْلَبٌة َيَتَكوَّ الِوْرُك

اِق ْفيِلّ ِمَن السَّ َمُة اْلجْزِء السُّ ُمَقدِّ

اِخِل ْلُب والَقويُّ الَِّذي َيْدَعُم َأْجساَمنا ِمَن الدَّ اهْلَيَكُل الصُّ

اِق َواْلخْصِر الجْزُء َبْيَن َأْعَلى السَّ

الِفْقَرُة

الَعَظَمُة الواِحَدُة ِمَن اْلَعُموِد اْلِفَقِريِّ الِعَظاُم

لوُع الضُّ

اْلجْمُجَمُة

ٍد بَِخطٍّ فِي اْلجَمِل اآْلتَِيِة: 2   ُاْكُتْب َكلَِمًة َواِحَدًة لُِكلِّ ُجْزٍء ُمَحدَّ

ِوَيِة  َدحْ ِكُن لِلحْ ِن، َوُيمحْ َمنَا َعَل التََّحسُّ تِي ُتَساِعُد ِجسحْ َعَقاِقَي الَّ َرُض، َنَتنَاَوُل الحْ ِعنحَْدَما َنمحْ
ُن ِمنحْ  ٍة َتَتَكوَّ ِل َمَوادَّ َجافَّ ِوَيَة َعَل َشكحْ َدحْ ا َنَتنَاَوُل َهِذِه األحْ َياناً َأن ُتوِقَف الحْمَرَض، َوَأححْ
َتاَج إىَِل  ِكِن َأنحْ َنححْ َفى، َفِمَن الحْممحْ َتشحْ َض ِف الحْمسحْ ا، َوإَِذا ُكنَّا َمرحْ ُحبِيحَْباٍت َصِغَيٍة ِجدًّ

ِم. ةاً إىَِل الدَّ َخالِِه ُمَباَشَ َواِء ُتَساِعُد َعَل إِدحْ َتِوي َعَل الدَّ َأَداٍة َتحْ
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ُيوُر اْلُمْدِهَشُة اَلطُّ َتْمِريُن 1-2 

ُر َكْيَف ُتَساِعُد َأْجَساُم الطُُّيوِر لِْلَعْيِش ِف بِيَئتِها. ِف َهَذا التَّْمِريِن، َسُتَفكِّ

ِل.  ٌح ِف اْلَِثاِل اْلَوَّ َناِت ِجْسِمِه لَِتَتَلَءَم َمَع بِيَئتِِه َكَم ُهَو ُمَوضَّ ْيَ َمَع ُمَكوِّ ِصْل بَِخطٍّ الطَّ

 

َشْكُل اْلـُجْمُجَمِة 
ْؤَيِة  َيْسَمُح بِالرُّ

اْلََماِميَِّة َواخَلْلِفيَِّة

َاْلِنَْقاُر الطَِّويُل اْلمَسطَُّح 
ِغرِي  َمِك الصَّ لَِغْرِف السَّ

ِمَن اْلماِء

َاْلِنَْقاُر الطَِّويُل 
لِْلُحُصــــوِل َعَل 

َرِحيِق النََّباَتاِت

َت  ْهِن َتْ ـُع الدُّ مُّ َتَ
ْلِد لِْلِحَفاِظ َعَل  اْلِ

ْسِم ِدْفِء اْلِ

َاْلَْرُجُل اْلمَسطََّحُة 
َباَحِة لِلسِّ

ُة َواْلِبيَئاُت اْلَكاِئَناُت اْلَحيَّ 2
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2 اْلَكاِئنَاُت اْلَيَُّة َواْلبِيَئاُت

َتْمِريُن 2-2      َمْوِطُن الَحَلُزوِن

ِف التَّْمِريِن اْلِت ، َسَتَتنَاَوُل َمْعُلوَماٍت َجََعَها التََّلِميُذ َحْوَل الََلُزوِن. 
َقاَم َبْعُض التََّلِميِذ بَِتْعَداِد اْلََلُزوَناِت بَِحَسِب َمَكاِن إجَِياِدِها، َوَجاَءِت النََّتاِئُج َعَل 

ْكِل اْلِت: الشَّ

َعَدُد احْللُزوَناِت الَّتي َوَجَدها التَّلميُذ ِخلَل َدقيَقٍةَاْلمَكاُن الُمَلَحُظ

َجَرِة 0َعَل ِجْذِع الشَّ

َت اْلَْحَجاِر 4َتْ

2َعَل اْلَْغَصاِن

ْطِب َت الرَّ 10َتْ

1  َأْيَن ُيوَجُد اْلَعَدُد اْلَْكَبُ ِمَن اْلََلُزوَناِت؟ 

 _____________________________________________

2  َما َسَبُب ُوُجوِد اْلَعَدِد اْلَْكَبِ ِمَن اْلََلُزوَناِت ِف َذلَِك اْلَكاِن؟

 _____________________________________________

 _____________________________________________

3  َأْيَن ُيوَجُد اْلَعَدُد اْلََقلُّ ِمَن اْلََلُزوَناِت؟

 _____________________________________________

ْكِل؟ ابَِقُة َعَل َهَذا الشَّ ْ لَِماَذا َجاَءِت النَّتِيَجُة السَّ 4  َفسِّ

 _____________________________________________

 _____________________________________________
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2 اْلَكاِئنَاُت اْلَيَُّة َواْلبِيَئاُت

ِة ِبيِعيَّ اَْلَحَيَواَناُت ِفي اْلَمَواِطِن الطَّ َتْمِريُن 3-2 

ِف التَّْمِريِن الت ، َسُتَلِحُظ ِمَن التَّْمثيِل البياينِّ بالَْعِمَدِة َعَدَد الَيعاسيِب ِف َمْوطِنِِها، 
ًة ِعنَْد  افَِئ َخاصَّ ُل اْلَيْعُسوُب الطَّْقَس الدَّ ِك، َوُيَفضِّ َتاُج اْلَيْعُسوُب إَِل َمْوطِِن اْلِبَ َحيُث َيْ

َتَكاُثِرِه.

ِة ِستَِّة َأَسابِيَع.  َقاَم َمُْموَعٌة ِمَن التََّلِميِذ بَِتْعَداِد اْلَيْعُسوِب ُكلَّ َيْوِم َأْربَِعاَء َعَل َفْتَ

ِب
ِسي

َيَعا
ُد ال

َعد

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

الُسبوُع
الثَّالُِث اِدُس ُلالثَّايناخْلاِمُسالسَّ الَوَّ ابِـُع الرَّ

اِدِس؟ 1  َماَذا َحَصَل لَِعَدِد الَيَعاِسيِب ف الُْسبوِع السَّ

 _____________________________________________

ِل؟ ُعَك لاَلِة الطَّْقِس ِف الُْسبوِع اْلَوَّ 2  َما َتَوقَّ

 _____________________________________________

ابِِع؟ ِ اْلَعَدِد ِف اْلُْسُبوِع الرَّ َبُب اْلمْحَتَمُل ِف َتَغيُّ 3  َما السَّ

 _____________________________________________
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2 اْلَكاِئنَاُت اْلَيَُّة َواْلبِيَئاُت

ُة ْعِريِفيَّ اَْلَمَفاِتيُح التَّ َتْمِريُن 4-2 

ِف َهَذا التَّْمِريِن، َسُتْكِمُل ِمْفَتاًحا لِلطُُّيوِر . 
ِذي َيـِل. َضِع الطُّـُيوَرالتَّالَِيَة ِوْفَق الِْفَتاِح الَّ

َهْل َيْسَبُح َهَذا الطَّرْيُ ِف اْلاِء؟

َمَمُةالَبطَُّة َطائُِر السَّ الَبَجَعُة

ٌة َحَشَ

َنَعْم

َنَعْمَنَعْم

َنَعْم

َهْل َلُه َرَقَبٌة َطِويَلٌة ؟ َهْل َيْأُكُل اْلحَشَراِت ؟

ْقَلِق َطائُِر اللَّ

ال

ال

ال

َمَك ؟ َهْل َيْأُكُل السَّ

ال

النِّْسُ

ُه ________ ُه ________إِنَّ ُه ________إِنَّ إِنَّ

ُه ________ إِنَّ ُه ________ إِنَّ
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َتْمِييُز اْلَحَيَواَناِت الالَفَقاِريَِّة َتْمِريُن 5-2 

ِة.  َفَقاِريَّ  ِف َهَذا التَّْمِريِن ، َسُتْكِمُل ِمْفَتاًحا لِْلَحَيَواَناِت اللَّ

ِة.  فَِقاِريَّ اْنُظْر إَِل ُصَوِر اْلََيَواَناِت اللَّ
اِت ِف اْلِْفَتاِح اْلِت: َفَقاِريَّ اْكُتْب َأْسَمَء اللَّ

ا َأْجنَِحٌة؟ َهْل َلَ

َأْم َأْرَبَعٍة َوَأْرَبِعنَي

النَّْحَلُة

ُة َأْرُجٍل؟ ا ِعدَّ َهْل َلَ

َا _________ إنَّ

َا _________ إنَّ

َا _________ َا _________إنَّ َا _________إنَّ إنَّ

الُدْعُسوَقُة

َا _________ إنَّ

ال َنَعْم

ال

ال

ال

ا َأْجنَِحٌة ُمَزْخَرَفٌة ؟ َهْل َلَ

الَفَراَشُة

َهْل َلدهيا ُخطوٌط ف َجيِع َأْنحاِء ِجْسِمها ؟

ا ُبَقٌع ؟ َهْل َلَ

وَدٌة الدُّ

َنَعْم

َنَعْمال

َنَعْم

َنَعْم

الَيْعُسوُب
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2 اْلَكاِئنَاُت اْلَيَُّة َواْلبِيَئاُت

َكْيَف ُنَؤثُِّر َعَلى اْلِبيَئِة؟ َتْمِريُن 6-2 

ِة بِاْلبِيَئِة. ارَّ ُر ف الَشياِء الضَّ ِف َهَذا التَّْمِريِن، َسُتَفكِّ

ِة بِاْلبِيَئِة.   ارَّ َفاِت الضَّ وَرِة، ُثمَّ َضْع َداِئَرًة َحْوَل التََّصُّ اْنُظْر إَِل الصُّ

ِة. ارَّ اْكُتْب بِاْلَْسَفِل َكْيَف ُيْمِكُن اْلمَساَعَدُة ِف التَّْخِفيِف ِمْن تِْلَك اْلَثاِر الضَّ
________________________________________________
________________________________________________

  ________________________________________________
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اِئُع اَْلَماُء الرَّ َتْمِريْن 7-2 

تي َتعيُش ف بِيَئِة الَفَلِج . ُر ف اْليواناِت الَّ ِف َهَذا التَّْمِريِن، َسُتَفكِّ
 َقاَمت َمُْموَعٌة ِمْن التََّلِميِذ بِِدَراَسِة الَفْلِج ِف َقْرَيتِهم، 

 َوَلَحُظوا اْلََيَواَناِت ِف َمَكاَنْيِ ُمَْتِلَفْيِ َعْبَ الَفْلِج .

ِت
َواَنا

َحَي
ُد اْل

َعَد

ِت
َواَنا

َحَي
ُد اْل

َعَد

َحَيَواَناُت الْفَلِج ُقْرَب َمْرَدِم النَُّفاَياِت

أُبو ُذَنْيَبةأُبو ُذَنْيَبة الَيْعُسوُبالَيْعُسوُب احْلَلُزوُناحْلَلُزوُن النَّْحُلالنَّْحُل
احْلَيَواُناحْلَيَواُن

َحَيَواَناُت الْفَلِج ُقْرَب اْلمزَرَعِة

7
6
5
4
3
2
1
0

7
6
5
4
3
2
1
0

؟ 1   َأْيَن َكاَن وجوُد اْلََيَواَناِت اْلَْكَثِر َواْلََقلِّ

_____________________________________________
2   َأيُّ اْلََيَواَناِت توَجُد بَِكْثَرٍة ِف الَفْلِج اْلَقِريِب ِمْن َمرَدِم النَُّفاَياِت؟ 

_____________________________________________
3    َتْأُكُل َأْسَمُك الْفلِج َجِيَع اْلََيَواَناِت َأْعَلُه. لَِاَذا َقلَّ وجوُد اْلَْسَمِك ُقْرَب َمْرَدِم 

النَُّفاَياِت؟
_____________________________________________

4   َكْيَف ُيْمِكُن اْلَساَعَدَة ِف َتنْظِيِف الَفْلِج؟

_____________________________________________

29 2 اْلَكاِئنَاُت اْلَيَُّة َواْلبِيَئاُت
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2 اْلَكاِئنَاُت اْلَيَُّة َواْلبِيَئاُت

ْدِويِر َتْحِمي اْلَأْرَض! ِإَعاَدُة التَّ َتْمِريُن 8-2 

ُر ف إَِعاَدِة التَّْدِويِر. ِف التَّْمِريِن اْلِت ، َسُتَفكِّ
 َصنِِّف اْلَوادَّ اْلتِيَة َعْبَ َرْسِم َخطٍّ ُمتَِّصٍل ِمَن اْلَوادِّ إَِل ُصندوِق اْلُقَمَمِة اْلنَاِسِب. َتمَّ 

ِل لُِمَساَعَدتَِك. إِْنَجاُز اْلَِثاِل اْلَوَّ

ى اْلَوَرُق اْلقوَّ اُت الَبطَّاِريَّ بقايا الطََّعاِم

َجاُج َفَقْطَاْلَوَرُق َفَقْط الزُّ
ِقنِّينَاُت

الَبلستيِك َفَقْط
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َغِويَُّة اْلُمَراَجَعُة اللُّ

 
ُق ِمْن َفْهِمَك لِْلُمْفَرَداِت اْلِعْلِميَِّة اْلْكَتَسَبِة ِمْن َهِذِه اْلَوْحَدِة.  ِف َهَذا التَّْمِريِن، سَتَتَحقَّ

1  ِصْل بَِخطٍّ بنَي الَكلَِمِة واْلعنى الناِسِب لا. َتمَّ إِْنَجاُز ِمثاٍل لَساَعَدتَِك.

ما ُييُط بِالكائِِن احليَِّاْلْوطُِن الطَّبِيِعيُّ

َمكاُن َعْيِش احْليواِن

َطِريَقٌة ِف َتْصنِيِف احْلَيَواَناِت

إَِعاَدُة التَّْدِويِر

ُث التََّلوُّ

ًدا ِء ُمَدَّ ْ اِْستِْخَداُم الشَّ

ِر بِاْلبِيَئِة َ إحِْلاُق الضَّ اْلبِيَئُة

اْلِْفَتاُح التَّْعِريِفيُّ

2  اِْمأل اْلَفَراَغ بِاْلَكلَِمِة اْلـُمـنَاِسـَبِة:

الطََّعاَم             َتَتَكيَُّف           البِيَئُة

َضِت  َاْلََيَواَناُت _______________ َكْي َتِعيَش ِف َمْوطِنَِها الطَّبِيِعّي، َوإَِذا َتَعرَّ
َتْغِيِي ُسُلوِكَها،  إَِل  اْلََيَواَناُت  َتْضَطرُّ  اِت،  َ التََّغيُّ _________________ إَِل 

َن َلَا __________________ . َتاُج اْلََيَواَناُت إَِل اْلْوطِِن الطَّبِيِعيِّ لُِيَؤمِّ َوَتْ

31 2 اْلَكاِئنَاُت اْلَيَُّة َواْلبِيَئاُت
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3

ُة32 اِئَلُة َواْلَغاِزيَّ ْلَبُة َوالسَّ 3 اْلـََوادُّ الصُّ

ُة اَْلَمادَّ َتْمِريُن 1-3 

سوماِت اآلتيِة.  ِة ِف الرُّ اِئَلِة َواْلَغاِزيَّ ْلَبِة َوالسَّ ِف َهَذا التَّْمِريِن، َسُتَميُِّز َبْيَ اْلَوادِّ الصُّ

سوماِت )أ - و(، ُثمَّ اْكُتْب إَِجاَبَتَك ِف اْلَفَراِغ  َة ِف الرُّ اِئَلَة َواْلَغاِزيَّ ْلَبَة َوالسَّ  َميِِّز اْلَوادَّ الصُّ
اْلـُمـنَاِسِب.

ج

أ

ب

هـ د
عصري 
برتقال

و

اِئَلُة َواْلَغاِزيَُّة ْلَبُة َوالسَّ اَْلَمَوادُّ الصُّ

موقد
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ُن ِمْن ُجَزيئاٍت  ُة َتَتَكوَّ اْلَمادَّ َتْمِريُن 2-3 

ِة. اِئَلِة َواْلَغاِزيَّ ْلَبِة َوالسَّ ِة الصُّ ِف التَّْمِريِن اآليت، َيْرُسُم التِّْلِميُذ ُجَزيئاِت اْلادَّ

َة ِف ُكلٍّ ِمَن امْلْسَتطِيَلِت اآلتيِة لُِتَمثَِّل  ِة. اْرُسِم اجْلَزيئاِت اْلَعَشَ 1   َلَدْيَك َعَشُة ُجَزيئاٍت لِْلَمدَّ

َة. ائَِلَة َواْلَغاِزيَّ ْلَبَة َوالسَّ احْلاَلَة الصُّ

ِة الثََّلِث امْلخَتلَِفِة. 2   اِْمأِل اْلـَجْدَوَل الَِّذي َيِصُف َحَرَكَة ُجَزيئاِت َحاَلِت امْلادَّ

ِة ا / َكثرًِيا َحاَلُة امْلادَّ ُك اجْلَزيئاُت )َكثرًِيا ِجدًّ َهْل َتَتَحرَّ
/ بُِصُعوَبٍة(؟

ا/  َهْل َحَرَكُة اجْلَزيئاُت )ُمَتَباِعَدٌة ِجدًّ
َتزُّ ِف َمَكاِنَا (؟ ُمَتَباِعَدٌة / َتْ

ْلَبُة الصُّ

ائَِلُة السَّ

ُة الَغاِزيَّ

ْلَبُة ائَِلُةاحْلاَلُة الصُّ ُةاحْلاَلُة السَّ احْلاَلُة الَغاِزيَّ

33 ُة اِئَلُة َواْلَغاِزيَّ ْلَبُة َوالسَّ 3 اْلـََوادُّ الصُّ
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ُة اِئَلُة َواْلَغاِزيَّ ْلَبُة َوالسَّ 3 اْلـََوادُّ الصُّ

اِئَلُة َواْلَغاِزيَُّة؟ ْلَبُة َوالسَّ َكْيَف َتْخَتِلُف اْلَموادُّ الصُّ َتْمِريُن 3-3 

ِة ِف  اِئَلِة َواْلَغاِزيَّ ْلَبِة َوالسَّ ِة الصُّ ِف َهَذا التَّْمِريِن ، َسُتَطبُِّق َما َتَعلَّمَتُه َحْوَل ُجَزيئاِت اْلـَمدَّ
َمْوِقٍف َتَعلُِّميٍّ َجِديٍد.

1  اْنُظْر إَِل اجْلَزيئاِت ِف ُرسوماِت اْلُحْقنَـِة ) أ ( واْلُحْقنَـِة ) ب ( .

َتِوي َعَل َهَواٍء؟ َا َتْ َتِوي َعَل َماٍء، َوَأيُّ ) أ ( َأيُّ ُحْقنٍَة َتْ
 ______________________________________

ْح إَِجاَبَتَك بِاْستِْخَداِم َنموذِج اْلزيئاِت. )ب( وضِّ

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

2  َاْنُظْر إَِل َرْسِم ُهُطوِل امْلَطِر َعَل اْلَْرِض.

ْسِم َأْيَن َسَيْسَتِقرُّ اْلـَمُء  ْح بالرَّ وضِّ

 َبْعَد ُهُطوِل اْلـَمَطِر.

ب أ

34
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ُة اِئَلُة َواْلَغاِزيَّ ْلَبُة َوالسَّ 3 اْلـََوادُّ الصُّ

ُد َواْلَغَلَياُن َجمُّ االْنِصَهاُر َوالتَّ َتْمِريُن 4-3 

سوماِت  ِة ِف الرُّ ِد، َواْلَغَلَياِن لِْلَمدَّ ِف هذا التَّْمِريِن، َسُتَميُِّز َبْيَ االْنِصَهاِر، والتََّجمُّ
َوِر ِمْن )أ إىل د( )أ،ب،ج،د(.اْنُظْر إىَِل الصُّ

دأ ج ب

َذَهٌب ُزبَْدٌةَذَهٌب

اْكُتْب إَِجاَباِت اأَلْسِئَلِة ِف اْلَْدَوِل اآليت:

ْسُم دجبأالرَّ

ِة ُاْكُتْب اْسَم املادَّ

ِة ُاْكُتْب حاَلَة املادَّ

ِة َ ف حالِة املادَّ ْد التَّغريُّ َحدِّ

َضِت املادُة إل َتسخنٍي  َهْل َتَعرَّ
أو َتربيٍد

35
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ُة اِئَلُة َواْلَغاِزيَّ ْلَبُة َوالسَّ 3 اْلـََوادُّ الصُّ

ْلَبِة اْنِصهاُر أَْنَواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن اْلَمَوادِّ الصُّ َتْمِريُن 5-3 

َقِة  ِف َهَذا التَّْمِريِن، َسَتْسَتْخِدُم اْلْعُلوَماِت ِف اْلَْدَوِل اآليت لِْلَِجاَبِة َعِن اأْلَْسِئَلِة اْلـُمَتَعلِّ
ْلَبِة. باْنِصهاِر َأْنَواٍع ُمْـَتِلَفٍة ِمَن اْلـَمَوادِّ الصُّ

ُة َدَرَجُة الْنِصهاِر )ºس(امْلادَّ

800املِْلُح

ُر كَّ 185السُّ
0الثَّْلُج

ْمُع 60الشَّ
وكولتة 35الشُّ

ِة ِعنَْد االْنِصَهاِر. َ َحاَلِة اْلـَمدَّ 1  ِصْف َتَغيُّ

 ______________________________________________

ٍة ِف اْلَْدَوِل َتنَْصِهُر ِعنَْد َأْعَل َدَرَجِة َحَراَرٍة ؟ 2  َأيُّ َمادَّ

 ______________________________________________

ٍة ِف اْلَْدَوِل َتنَْصِهُر ِعنَْد َأدَنى َدَرَجِة َحَراَرٍة ؟ 3  َأيُّ َمادَّ

 ______________________________________________

َتاُج إىَِل التَّْسِخِي اأْلَْكَثِر َحتَّى َتنَْصِهَر ؟ ٍة َتْ 4  َأيُّ َمادَّ

 ______________________________________________

ُل إىَِل َساِئٍل؟ 5  ِعنَْدما َتُكوُن َدَرَجُة َحَراَرِة اْلُغْرَفِة º 22س، َأيٌّ ِمَن الَوادِّ َسَتَتَحوَّ

  ______________________________________________
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ُة اِئَلُة َواْلَغاِزيَّ ْلَبُة َوالسَّ 3 اْلـََوادُّ الصُّ

َدَرَجُة االْنِصَهاِر َتْمِريُن 6-3 

ِف َهَذا التَّْمِريِن ، َسَتْسَتْخِدُم اْلْعُلوَماِت ِف اْلَْدَوِل اآليت َحتَّى ُتَقاِرَن َدَرَجاِت االْنِصهاِر 
ِف اْلَعاِدِن اْلْخَتِلَفِة.

ُة َدَرَجُة الْنِصَهاِر)ºس(امْلادَّ

َهُب 1064الذَّ

ُة 962الِفضَّ

660الُلومنيوم

1083النَُّحاُس

1  َما املْقصوُد بَِدَرَجِة الْنِصَهاِر؟

 _____________________________________________
2  َرتِِّب اْلـَمَعاِدَن َحَسَب َدَرَجِة الْنِصَهاِر ِمَن اْلَْعَل إَِل اْلَْدَنى.

 _____________________________________________
 _____________________________________________
 _____________________________________________
 _____________________________________________

ِة اآليت: َ َحاَلِة اْلـَمدَّ 3  َأْكِمْل َتَغريُّ

التَّْسِخُي
َهُب ) احلَاَلُة _______( َهُب )احلَاَلُة ________ (      ___ ºس    الذَّ الذَّ
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ُة اِئَلُة َواْلَغاِزيَّ ْلَبُة َوالسَّ 3 الـََوادُّ الصُّ

َغِويَُّة اَْلُمَراَجَعُة اللُّ

ْق ِمْن َفْهِمَك ِف َهَذا التَّْمِريِن لِْلُمْفَرَداِت اْلِعْلِميَِّة اْلْكَتَسَبِة ِمْن َهِذِه اْلَوْحَدِة، ُثمَّ اْكُتِب  قَّ َتَ
َبْعِض  اْستِْخَداُم  َوُيْمِكنَُك  اآلتيَة.  اْلَكِلَمِت  ُمْسَتْخِدًما  الَفَراَغاِت  ِف  اْلنَاِسَبَة  اْلَكِلَمِت 

ٍة َواِحَدٍة. اْلَكِلَمِت َأْكَثَر ِمْن َمرَّ

ِة – َتنَْصِهُر – ِميَزاِن احْلَراَرة  ائَِلِة – الَغاِزيَّ ِد –السَّ َدَرَجَة َحَراَرِة – ُجزيئاٍت – َدَرَجُة التََّجمُّ
ْلَبًة ًة – صُّ ائَِلًة – َغاِزيَّ ِة – َدَرَجُة الْنِصَهاِر – سَّ ْلَبِة – احَلاَلِة – امْلادَّ ُد –الصُّ َتَتَجمَّ

ُف َجِيُع اَلَوادِّ ِمن____________. ُف ِمْن__________. َوَتَتَألَّ ُكلُّ اأْلَْشَياِء َتَتَألَّ

ُة ____________. ُك َقِليًل، َتُكوُن اْلادَّ إَِذا َكاَنِت الَُزيئاُت ُمَتَلِصَقًة بَِحْيُث َتَتَحرَّ

ُة _______.   إَِذا َكاَنِت الَُزيئاُت َأَقلَّ َتَلُصًقا بَِحْيُث َتنَْزلُِق َعَل َبْعِضَها ، َتُكوُن اَلادَّ

ُة _______________. َعٍة، َتُكوُن اَلادَّ ُك بُِسْ إَِذا َكاَنِت الَُزيئاُت ُمَتَباِعَدًة َوَتَتَحرَّ

ِة ____________. ُل إىَِل اَلادَّ ْلَبُة، َفَتَتَحوَّ ُة الصُّ ِعنَْد التَّْسِخِي،  ________ اَلادَّ

ُ ِمْن احْلَاَلِة _______________ إىَِل احْلَاَلِة  ْبَدِة، َتَتَغيَّ َمَثًل ، ِعنَْد َتْسِخِي ِقْطَعِة الزُّ
._______________

ُد  ُل اْلاُء إىَِل َثْلٍج. َوالتََّجمُّ اِئلُة ،مثًل َيَتَحوَّ ُة السَّ يِد، ___________ الادَّ ِعنَْد التَّْبِ
َة ِمْن احْلَاَلِة ____________ إىَِل احْلَاَلِة_________________. ُل اْلادَّ ُيَوِّ

ِة بِاْستِْخَداِم___________.  َوُيْمِكنُنَا َأْن َنِقيَس_____________اْنِصهاِر اْلـَمدَّ
ى_______________. َهِذِه ُتَسمَّ

َوُيْمِكنُنَا َأْن َنِقيَس_________________

ى ________________. ِة. َهِذِه ُتَسمَّ ِد اْلـَمدَّ مُّ َتَ

38
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس

َتديُد َأجزاِء اْليَكِل الَعْظِميِّ 

التاريُخ: __________________________ االسُم: ________________________  

َد األَجزاَء امْلَختِلفَة ِمَن اْليَكِل الَعْظِميِّ لإِلْنساِن. ِع الَكلامِت لُتَحدِّ اْسَتخدْم َأْسامَء الِعظاِم يف مربَّ

اِق          اجْلْمُجَمُة ُقوِة           َعْظَمُة َقَصَبِة السَّ ِعظاُم الَفكِّ          الَوِرُك          لوُح الَكتِِف           َعْظُم الترُّ
ْكَبُة لُع          الَفْقرُة          الررُّ َعْظُم الَفِخِذ          الضِّ

َوَرَقُة اْلَعَمِل 2-1

40
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 1-3 أ

41

ِقياُس الِعظاِم

التاريُخ: __________________________ االسُم: ________________________  

ْل ِقياساِت ُطوِل الِعظاِم يف اْلدوِل التَّايل. سجِّ

الِعظاُم
الطرُّوُل )سم(

َمُةأنا املعلِّ
الَعُضُد

الَفِخُذ

اُق السَّ

ْسَم اآليت َكْي َتْعِرَض نتاِئَجَك َعىل َشْكِل التَّمثيِل البياِنِّ باألَْعِمَدِة، ُثمَّ ُارُسْم َعموًدا لُِكلِّ نوٍع ِمَن الِعظاِم َتمَّ  اْسَتخدِم الرَّ

اِق(. خِص )أنا أو املعلِّمِة( والَعظاِم )الَعُضِد، الَفِخِذ، السَّ ِقياُس ُطولِِه، ُثمَّ َسمِّ ُكلَّ َعموٍد بالشَّ
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 1-3 ب

42

َتْصميُم التَّمثيِل البياينِّ باألَْعِمَدِة حلْجِم الِعظاِم

التاريُخ: __________________________ االسُم: ________________________  

، َوجاءِت النَّتائُج كاآليت. فِّ اِق لَِبْعِض التَّالميِذ يف الصَّ َتمَّ ِقياُس خالٌد طوَل َعْظَمِة السَّ

طوُل الِعظاِم )سم(الِفْتياُنطوُل الِعظاِم )سم(الَفتياُت

29َأمحُد24َأمُل

27َسْعٌد25َنعيمُة

30ُمهنٌَّد22جواهُر

1. اْعِرْض َنتائَج خالٍد بِالتَّمثيِل البيانِّ باألَْعِمَدِة.
30

25

20

15

10

5

0

م(
)س

ِق 
ا سَّ

ُل ال
طو

ْخُص الشَّ

اُق األَطوُل؟  ________________ 2. )أ( َمْن َلديِه السَّ

؟  _______________ اُق األَْقَصُ )ب( َمْن َلديِه السَّ

)ج( ما النَّمُط الَّذي الْحظَتُه يف النَّتائِج؟ اِْقَتْح سبًبا لذا النَّمِط.

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 4-1

43

راِع إِعداُد َنموذِج َعَضالِت الذِّ
التاريُخ: __________________________ االسُم: ________________________  

. راِع بَِشْكٍل ُثناِئيٍّ َ كيَف َتْعَمُل َعَضالُت الذِّ يف َهذا النَّشاِط، سوَف َتْصنَُع َنموَذًجا لتبيِّ

- ُقصَّ  بطاقتي بِنفِس الطَّوِل، ُكلُّ واحدٍة  بطوِل 20 سم.

 . - اْعَمْل ُثقًبا َعىل ُبْعِد 5 سم من َأَحِد طريّف ُكلِّ بِطاقٍة ُمْسَتْخِدًما َرْأَس املَِقصِّ

. لِعِب  َوراَء البِطاقِة لِتْدَفَع عليها َرْأَس املَِقصِّ - َضْع ِقْطَعًة ِمْن َصلصاِل الَّ

- َضِع البِطاقاِت فوَق َبعِضها بِحيُث َتكوُن الثُّقوُب فوَق َبعِضها.

- اْدَفِع الدبُّوَس ِخالَل الثُّقوِب لِتبَِط ِقطعَتي البِطاقاِت. هذا َنموذُج ِذراِعَك.
اِعِد. ابَِط املطَّاطِيَّ الطَّويَل إىل داِخِل بِطاقِة الَعُضِد والسَّ - َدبِِّس الرَّ
اِعِد. ابَِط املطَّاطِيَّ األَْقَصَ إىِل خارِج بطاقِة الَعُضِد والسَّ - َدبِِّس الرَّ

َيُِب َأْن َتكوَن األَْربَِطُة املطَّاطِيَُّة َمشدوَدًة، لكْن َغرَي َجاِذَبٍة.

ابِط امْلطَّاطِيِّ الطَّويِل؟ راِع عنَد َجْذِب الرَّ 1. ماذا َحَدَث لِنَموَذِج الذِّ
 _______________________________________

ابِط امْلطَّاطِيِّ الَقصرِي؟ راِع عنَد َجْذِب الرَّ 2. ماذا َحَدَث لِنَموَذِج الذِّ
_______________________________________

راِع. 3.  ارشْح  كيَف َتْعَمُل األَْربَِطُة املطَّاطِيَُّة مثَل الَعَضالِت يف اْلْسِم لِرفِع وإِْرخاِء الذِّ
 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

4. َأيُّ َعَضالِت اِلْسِم متثُِّل األَْربطَة املطَّاطِيََّة؟
 _______________________________________

الثُّقُب به الدبُّوُس

رابٌط 
َمطَّاطيٌّ
َقصرٌي

طوُل البِطاقاِت

الدبُّوُس

رابٌط 
َمطاطيٌّ
طويٌل

َتدبيٌس

سوَف َتتاُج إىل: 
ِقْطعِة كرتوٍن سميٍك.●●●●
َأْربَِطٍة مطَّاطِيٍَّة )واحٍد قصرٍي وآخَر أطوَل منُه(.●●●●
●●●●. ِمقصٍّ
دبُّوٍس.●●●●
ِمْسطرٍة.●●●●
اَسٍة.●●●● دبَّ
َصلصاِل اللَِّعِب.●●●●
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 5-1

44

َتليُل البياناِت حوَل التَّدخنِي
االسُم: ________________________                التاريُخ:  ________________________

يف هذا النَّشاِط، َسَتِجُد امْلعلوماِت ُمْسَتخِدًما التَّمثيَل البياِنَّ باألَْعِمَدِة ومتيَِّز أنامًطا.
ُ التَّمثيُل البياِنُّ باألَْعمدِة َمعلوماٍت حوَل َعدِد  يًَّة، َوُتاوُل الكثرُي ِمَن الُبلداِن َمنَْع التَّدخِي، َوُيبيِّ جائِر َمشاِكَل ِصحِّ ُيسبُِّب َتدخُي السَّ

نَِي يف املدينِة )أ( واملدينِة )ب(.  األَْشخاِص املدخِّ
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 5-1

45

نَي َأكثَر عام 2010؟ ِة َمدينٍة كاَن َعَدُد املدخِّ 1. )أ( يف َأيَّ
 ________________________________________________________________

نِة؟ نًا يف تِلَك املدينَِة تِلَك السَّ )ب( َكْم شْخًصا ُمدخِّ
 ________________________________________________________________

نَي أكثَر عام  2018؟ ِة َمدينٍة كاَن عدُد املدخِّ 2. )أ( يف َأيَّ
 ________________________________________________________________

نِة؟ نًا يف تِلَك املدينَِة تِلَك السَّ )ب( َكْم شْخًصا ُمدخِّ
 ________________________________________________________________

3. َأيُّ َنَمٍط ُيمكنَُك متييُزُه يف التَّمثيِل الَبياِنِّ  بِاألَْعمدِة َأْعالُه؟
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

ٍ يف احلدِّ ِمْن ظاِهَرِة التَّدِخِي ِعنَْد النَّاِس. ْد طريقتِي ُتساعداِن ُحكومَة َبَلٍد ُمعيِّ 4. حدِّ
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

جائِر.    ___________________________________________ 5. )أ( سمِّ الَعقاَر املوجوَد يف السَّ
ْح كيفيَّة َضِرِه َعىل النَّاِس. )ب( ارِْشَ

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 2-1 أ

46

ُمشاَهَدُة الطرُّيوِر
التاريُخ: ________________________ االسُم: ________________________  

يَِّة؟ َأْيَن َترى الطُّيوَر يف البيئِة اْلـمحلِّ

فّكْر يف األَماكِن اآلتيِة:

الَبْحِر.●●●●

ِة.●●●● احْلديقِة الَعامَّ

الَشَجَرِة.●●●●

َكِة.●●●● الِبْ

ْكِل والطَّعاِم، والَعْيِش ُمنفرًدا أو  تي ُيمِكُن مجُعها، َوُيمِكُن َأْن َتَتناوَل عناويَن اللَّوِن واحْلَْجِم والشَّ اكتْب عناويَن أساِسيًَّة لِْلَمْعلوماِت الَّ
ِضمَن َمموعاٍت....
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 2-1ب

47

َموطُِن الطَّيوِر

التاريُخ: ________________________ االسُم: ________________________  

ُقصَّ صوَرَة الطُّيوِر املناِسبَة وَأْلِصْقها فوَق ُكلٍّ ِمَن اخلصاِئِص اآلتيِة:

باحَة  السِّ َيستطيُع  َلِكْن  الطَّرياَن،  َيْسَتطيُع  ال  طاِئٌر   .1
ى َعىل أسامِك الَبْحِر، َوَيْميش َعىل اليابَِسِة  جيًِّدا، َوَيَتَغذَّ

ى ِسًبا. والثَّلِج بِْبطٍء َوَيعيُش يف َمموعاٍت تسمَّ

جِر واملرتفعاِت،  ، َيْسُكُن َأَعايل الشَّ 2.  طاِئٌر كبرٌي وقويٌّ
تي َيْصطاُدها َعْبَ  ى َعىل ِصغاِر احليواناِت الَّ َوَيتغذَّ

التَّحليِق العايل فوَق التِّالِل والباِل.

ِضْمَن  الُبحرياِت  ُقْرَب  َيعيُش  َضْخٌم  3.  طاِئٌر 
املاِء  يف  امليِش  عنَد  وقًتا  َيستغِرُق  وهو  َمموعاٍت 

ُمْسَتْخِدًما ِمنْقاَره املعقوَف لُيَغْربَِل األَكَل ِمَن املاِء.

الطَّويلِة  َولَِرَقَبتِِه  النَّهِر،  ُقْرَب  َيعيُش  الطَّرُي  4.  َهَذا 
الَفْضُل يف التِقاِط األَْعشاِب ِمْن باطِن َأْرِض النَّهِر.

الفالمينغو النِّرُس  الَبَجَعُة البِطريُق
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 2-2

 َمْوطُِن اْلـَحلزوِن
التاريُخ: ________________________ االسُم: ________________________  

ُانْظْر إىِل املواطِِن الطَّبيعيِة َحْوَل َمْدَرَستَِك.

بعاِت اآلتيِة: ِصِف املوطَِن يف املرَّ

ِل َكمثاٍل َلَك. بِع األوَّ اذكْر َسَبَب وجوِد أو َعَدِم وجوِد احللزوِن يف املوطِِن. تمَّ إِْنجاُز املرَّ

ياراِت اِْسُم املوطِِن : ...............اِْسُم املوطِِن: َمواِقُف السَّ

َوْصُف املْوطِِن:
مِل  َتَتميَّـُز َهـِذِه البِيئـُة بالُغبـاِر َواجْلفـاِف َمـَع ُوجـوِد الرَّ
ياراِت يف املواقِف والَّتي ُيمكُِن  واألْحجاِر. َيتِمرُّ َصفرُّ السَّ

َتريُكها يوميًّا.
 

َوْصُف امْلوطِِن:

ملاذا َيعيُش، أو ال َيعيُش، احلَلزوُن يف َهَذا امْلكاِن؟
ُل النبَّاتاِت  َة  ولكْن ُيَفضِّ ُل احلَلزوُن األَرَض اجلافَّ ال ُيَفضِّ

طَِبَة. واألَرَض الرَّ

ملاذا َيعيُش، أو ال َيعيُش، احلَلزوُن يف َهَذا املكاِن؟
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 2-2

اسُم املوطِِن : ...............اسُم املوطِِن : ......................

َوْصُف املوطِِن:َوْصُف املوطِِن:

ملاذا َيعيُش، أو ال َيعيُش، احلَلزوُن يف هذا املكاِن؟ملاذا َيعيُش، أو ال َيعيُش، احلَلزوُن يف هذا املكاِن؟
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 3-2
بِة لِدودِة األَْرِض َموطُِن الترُّ

التاريُخ: ________________________ االسُم: ________________________  

َحَفَر التَّالميُذ ثالثَة ُحقوٍل بحًثا َعْن ديداِن األَْرِض. 

ُاْدُرْسها َجيًِّدا، ُثمَّ َأَجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتيِة:

ِذي َتِعيُش فِيِه ُدوَدة األَْرِض؟ 1. َما اْلَمْوطِن الَّ

 ________________________________________________________________

ْ وجوَد دودِة األَْرِض بَِكْثرٍة يف احْلقِل 2؟ 2. فرسِّ

 ________________________________________________________________

3. لِماَذا اِْفتَقَر الحقُل 3 إلى ديداِن األَْرِض؟

 ________________________________________________________________
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احلقُل 1

َوَجَد التَّالميُذ 2 دودَة أرٍض

احلقُل 2

َوَجَد التَّالميُذ 11 دودَة َأْرٍض

َلْم يجِد التَّالميُذ ديداَن األَْرِض

احلقُل 3
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 3-2
ِذ النَّشاَط الَعَميلَّ ِمْن ِخالِل احلَْفِر َبْحًثا َعْن ِديداِن األَْرِض.  اآلَن، نفِّ

اِْحِفْر ُحفرًة يف َأْرِض َحديَقِة امْلدَرَسِة وانظْر إْن ُكنَْت َتُِد ديداَن األَْرِض.

تي َوَجْدهتا يف َمْدَرَستَِك.  يف الَفراِغ اآليت، َاْرُسْم صوَرًة لِدوَدِة األَْرِض الَّ

ا؟ ______ 3. كم دوَدَة َأْرٍض َوَجْدهتَّ

ًة؟ ________ َبُة َرطَِبًة َأْم جافَّ 4. َهْل كاَنِت التُّ

5. َهْل ُيمِكنَُك اِْقتاُح َأماِكَن ُأخرى، ُيمِكُن َأْن َتَِد فيها ديداَن األَْرِض؟

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 4-2
الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 4-2

الوحدة األوىل: أفكار للتدريس

العلوم للصف الرابع 66

إعداد املفتاح التعريفي
التاريخ: ________________________ االسم: ________________________  

هل يمكنك إعداد مفتاح تعريفي؟

ب املفتاح أدناه مستخدًما احليوانات اآلتية: جرِّ

يمكن أن يكون سؤالك األول هو: »هل للحيوان أرجل؟«

ال

ال ال

نعم

نعم نعم

ورقة العمل 4-2

53

53

إِعداُد امْلفتاِح التَّعريفيِّ

؟ َهْل ُيمِكنَُك إِعداُد ِمفتاٍح َتعريفيٍّ

ِب املفتاَح َأدناُه ُمستخِدًما احليواناِت اآلتيَة: جرِّ

َنَعْم

َنَعْمَنَعْم

ُل هو »َهْل لِْلحيواِن َأرُجٌل؟« ُيْمِكُن َأْن َيكوَن سؤاُلَك األَوَّ

التاريُخ: ________________________ االسُم: ________________________  
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 5-2
املِفتاُح التَّعريفيرُّ املخَتلُِف

التَّاريُخ: ________________________ االْسُم: ________________________  

ُيمِكُن َأْن ُتِعدَّ ِمفتاًحا َتعريفيًّا َعْبَ َطْرِح األَْسِئَلِة. ُانُظْر إىِل اْلـِمفتاِح اآليت:

ؤاِل 2 َنَعْم – اِْذَهْب إىِل السُّ ُل: هْل لِْلحيواِن الالفقاري َأْجنَِحٌة؟    ؤاُل األَوَّ السُّ

ؤاِل 3 ال – اِْذَهْب إىِل السُّ         

ا الَفراَشُة. َنَعْم – إِنَّ ؤاُل الثان: َهْل لِْلحيواِن َأْرُجٌل؟      السُّ

ُه احْلََلزوُن. َنَعْم – إِنَّ ؤاُل الثَّالُِث: َهْل لِْلحيواِن َقْوَقَعٌة؟     السُّ

اُق. ُه الُبزَّ ال – إِنَّ         

ْر يف َأْسئَلٍة ُمناِسَبٍة. ُاكُتْب ِمفتاَحك التَّعريفيَّ اخلَاصَّ لِْلحيواناِت الالفقاريِة اآلتيِة. فكِّ

 

ؤاِل ______ َنَعْم – اِْذَهْب إىِل السُّ ؤاُل 1 هْل َيستطيُع احليواُن الالفقاريُّ الطرياَن؟    السُّ

ؤاِل ______ ال – اِْذَهْب إىِل السُّ                                                

ُه  ______ َنَعْم – إِنَّ ؤاُل 2 ______________________    السُّ

ُه ______ ال – إِنَّ                                                

ُه  ______ َنَعْم – إِنَّ ؤاُل 3______________________    السُّ

ؤاِل _______ ال – اْذَهْب إىل السُّ                                                

ُه  ______ َنَعْم – إِنَّ ؤاُل 4 ______________________    السُّ 54
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 7-2
ائُِع املاُء الرَّ

التَّاريُخ: ________________________ االْسُم: ________________________  

حوَل َهِذِه الَفتاِة ِستُّ ُفقاعاٍت، حيُث ُيمِكنَُك الِكتابُة َعْن ُطُرِق اِْستِْخداِمها لِْلامِء.

 

ِب، ماِء الطَّهِو، املاِء امْلسَتخدِم يف الَغسيِل،   ْر يف ماِء الشُّ يََّة املاِء الَّذي َقْد َتستْخِدُمُه هذِه الفتاُة. فكِّ ناِقْش َمَع اآلخريَن َكمَّ

وامْلاِء امْلسَتخدِم يف االْستِحامِم، ويف َغْسِل الثِّياِب، وَأيِّ َنشاٍط آَخَر ُيْمِكُن َأْن َتسَتْخِدَم امْلاَء فيِه.

ما َحْجُم املاِء باللِّت، الَّذي ُيمِكُن َأْن َتستخِدَمه يوميًّا؟

 __________________________________________________________________

ما َحْجُم املاِء امْلْسَتْخَدِم يف األُسبوِع؟________

نِة؟________ ما َحْجُم املاِء امْلْسَتْخَدِم يف السَّ

نِة؟__________ ما َحْجُم املاِء الَّذي َسَيْحتاُجه التَّالميُذ يف َمْدَرَستِك يف السَّ

ْد َمصادَر املاِء َلديَك. َحدِّ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 2-3
إعداُد َنموذِج اجلزيئاِت

التَّاريُخ: __________________________ االْسُم: ________________________  

. هذا نشاٌط َعَميلٌّ

َسَتحتاُج إىِل:
ُعلبـِة ●●●● ِمْثـِل  ُمْسـَتطيلٍة  ُعْلَبـٍة 

األَْحذيِة.
ى بِنَْفِس َعرِض ●●●● ِقْطعِة َوَرٍق ُمَقوَّ

. الُعلبِة َتْفِصُل الُعلبَة إىِل ِقسَمْيِ
أو ●●●● َصغريٍة  ُزجاِجيٍَّة  ُكراٍت   6

ُكراِت جولف.

جاجيََّة يف الُعلبِة.  1. َضِع الُعلبَة َعىل الطَّاوَلِة، َوال َتَضِع الَفاِصَل يف الُعلبِة، ُثمَّ َضِع الُكراِت الزُّ

جاِجيَِّة. الِحِظ املساَفَة  اهاِت، َلِكْن بِدوِن َرْفِع الُعلبِة عن الطَّاوَلِة. الِحْظ َحَرَكَة الُكراِت الزُّ ِك الُعلبَة َبجميِع االتِّ َحرِّ

جاِجيَِّة. بَي الُكراِت الزُّ

جاِجيَِّة، ُثمَّ َضِع الُكراِت يف قسٍم واحٍد من الُعْلبٍة  2.  َضِع الفاِصَل يف ُمنَْتَصِف الُعلبِة لِتضييِق املساَحِة َعىل الُكراِت الزُّ

اهاِت بدوِن َرفِعها َعِن الطَّاولِة، الحْظ حركَة الُكراِت، كيَف َتتلُف احلََرَكُة ُهنا َعْن  ِك الُعلبَة يف مجيِع االتِّ َفَقْط. َحرِّ

جاجيَِّة يف اخلُطوِة 1؟ َحَركِة الُكراِت الزُّ

الِحِظ املساَفَة بَي الُكراِت، كيَف َتتِلُف املساَفُة هنا َعِن املساَفِة بي الُكراِت يف اخلُطوِة 1؟ )مالحظٌة: يُب َأْن يكوَن 

َعَدُد الُكراِت هو َنْفُسُه(.
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 2-3

َعىل  املساَحِة  لِتضييِق  الُعلبِة  َطَرِف  نحَو  الفاِصَل  3.  َضِع 

بِبعِضها.  الُكراُت  َتتالَصُق  ُة  املرَّ َهِذِه  جاِجيَِّة.  الزُّ الُكراِت 

اهاِت دوَن رفِع الُعلبِة َعِن الطَّاولِة.  ِك الُعلبَة يف ُكلِّ االتِّ حرِّ

الحْظ َحَركَة الُكراِت. كيَف َتتِلُف احلَرَكُة هنا َعْن َحركِة 

جاِجيَِّة يف اخْلطوِة 1 و2؟ الُكراِت الزُّ

الِحِظ املساَفَة بي الُكرات. كيَف َتتِلُف املساَفُة هنا َعِن املساَفِة بَي الُكراِت يف اخلُطوِة 1و2؟ 

ْ إِجابَتَك. لبَة؟ فرسِّ جاِجيَِّة. َأيُّ َنموذٍج ُيمثِّـُل احلالَة الصُّ مَت َثالثَة نامذَج بالُعلبِة والُكراِت الزُّ 1. َلَقْد صمَّ

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

ْ إجاَبَتَك. ائلَة؟ فرسِّ 2. َأيُّ نموذٍج ُيَمثِّـُل احلالَة السَّ

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

ْ إجاَبَتَك. َة؟ فرسِّ 3.  َأيُّ نموذٍج ُيَمثِّـُل احلالَة الغازيَّ

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 

تي ُيمِكنَُك َأْن َتْسَتْخِدَمها لُِتَمثِّـَل الزيئاِت يف هذا النَّموَذِج؟   4. ما الَبدائُل الَّ

 __________________________________________________________________
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 3-3 أ

ِة ائلِة والَغازيَّ لبِة والسَّ َضْغُط املوادِّ الصرُّ
التاريُخ: ________________________ االسُم: ________________________  

 . هذا نشاٌط َعَميلٌّ

َسَتحتاُج إىِل:- اِْسَحِب امْلْكَبَس إىِل الوراِء حتَّى 10 مل. 

ُحقنٍة بِدوِن إِبرٍة.●●●●

ماٍء يف ُكوٍب أو ِوعاٍء.●●●●

َجٍة.●●●● َثالَّ

- اآلَن َتتوي احلُقنُة َعىل 10 مل ِمَن الواِء. 

َهَة احلُقنِة باإلهباِم .  - َغطِّ ُفوَّ

ٍة.  - اْضَغْط َعىل املِكَبِس بِقوَّ

- َهْل ُيمكنَُك َدْفُع املِْكَبِس َأكثَر ِمْن 10 مل لَِتْضَغَط الواَء؟

ًدا بِنَموذِج الُزيئاِت . ْر ُمدَّ هِل َأْن َتْضَغَط الواَء. فكِّ ِمَن السَّ

بي  واِسَعٌة  َمساَفٌة  َوَهنُاَك  ُمَتباِعَدٌة،  الغاِز  ُجزيئاِت  أنَّ  ْر  تذكَّ

ُجزيئاِت الغاِز لِذلَِك َيْسُهُل َضْغُط الغاِز.  

- اآلَن، اِْضَغِط امْلِكَبَس يف احلُقنِة حتَّى النَّهايِة. 

َهَة احلُقنِة يف املاِء.  - َضْع ُفوَّ

- اْسَحِب الِمْكَبَس بُِبطٍء لَِتْسَمَح بُِدخوِل 12 مل ِمَن املاِء.

َسُتالِحُظ َأنَّك َسَحْبَت الواَء َمَع املاِء َأيًضا.
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 3-3 أ

ُه َنْحَو األَْسَفِل، ُثمَّ اسَحِب املِْكَبَس بِعنايٍة إىِل األَْسَفِل َنْحَو 10 مل.  - َأْمِسِك اْلـُحْقنََة بينام املِْكَبُس ُمَوجَّ

ُب ُخروُج الواِء ِمَن احلُقنِة. َيَتوجَّ

َهِة احلُقنة بِاْستِخداِم إهِباِم اليِد األُْخرى.  - اْضَغط َعىل ُفوَّ

- اِْضَغِط اْلـِمْكَبَس َنْحَو احلُقنَِة بِقّوٍة.  

َهْل َتستطيُع َضْغَط املِكبِس إىل أقلَّ من 10 مل؟ 

َهْل َهَذا َأْسَهُل َأْم أْصَعُب ِمْن َضْغِط الواِء؟

ائِل ِعنْدَما َيكوُن يف َمكاٍن ُمْغَلٍق كاحلُقنَِة. عِب َضْغُط السَّ ِمَن الصَّ

لِكْن ِمَن املحَتَمِل َضْغُطُه. 

ائِل َتنَْزلُِق َعىل َبْعِضها.  ْر َأنَّ ُجزيئاِت السَّ َفّكْر بِنَموَذِج الُزيئاِت، َوَتَذكَّ

       - اِْمأل احلُقنَة باملاِء، ُثمَّ مَجِّْدُه فيها. 

ِد املاَء، حاوْل َضْغَط الثَّلِج بَِدْفِع املِْكَبِس إىِل األَْسَفِل.   - َبْعَد تمُّ

َهْل َنَجْحَت؟ َهْل َهذا َأْسهُل أم َأْصَعُب ِمْن َضْغِط الواِء واملاِء؟

ُة؟ ائلُة أو الغازيَّ لبُة أو السَّ ْغِط؛ الصُّ ُة األَْسهُل لِلضَّ 1. ما هي املادَّ

 ________________________________________________________________

2. اِْسَتْخِدْم َنموَذَج الزيئاِت لَِتْكُتَب مُجلًة َتْشُح َكيفيََّة َضْغِط الغاِز.

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 3-3 ب
َتكويُن البِلَّوَرِة

التَّاريُخ: ________________________ االْسُم: ________________________  

لبِة َعىل َشْكِلها َمهام َتزايَدْت يف احْلْجِم. ِة الصُّ َهَذا َنشاٌط َعَميلٌّ ُيبّيُ َكيفيََّة ُمَاَفَظِة املادَّ

َسَتحتاُج إىل:1. ْاربِِط اخليَط الُقطنيَّ حوَل ِقَطِع امْللِح الَكبريِة.

ِقَطِع ِمْلٍح َكبريٍة َيْسُهُل َربُطها بِاخليِط.●●●●

َخيٍط ُقطنيٍّ طوُلُه حوايل 10 سم.●●●●

●●●●. كوٍب ُزجاِجيٍّ

ِمْلِح الطَّعاِم.●●●●

َقَلِم َرصاٍص.●●●●

ماٍء داىفٍء.●●●●

افِِئ.   جاِجيِّ باملاِء الدَّ 2. اِْمأل ُْثُلَث الُكوِب الزُّ

صاِص لِتحريِك امْلخلوِط.  َأَضِف امْلِلَح َتدرييًّا َواْسَتْخِدْم َقَلَم الرَّ

وباِن يف املاِء.  َتوقَّْف َعْن إِضافِة امْللِح ِعنََدما َيَتوقَُّف َعِن الذَّ

3. ُاتُرِك امْلخلوَط َحتَّى َيُبَد. 

جاِجيِّ حتَّى ُتْغَمُر. 4. علِّْق بِعنايٍة ِقَطَع املِْلِح يف امْلخلوِط يف الُكوِب الزُّ

وإحداِث  صاِص  الرَّ َقَلَم  الُقطنيِّ حوَل  اخليِط  َلفِّ  َعْبَ  َمكاِنا  ُاتُرْكها يف 

زِم لِْلَقَلِم. التَّوازِن الالَّ

ْد ُكلَّ يوٍم ِمْن َغْمِر املْخلوِط لِْلبِلَّورِة. اٍم، ُثمَّ َتَأكَّ ِة أيَّ جاِجيَّ يف َمكاٍن آِمٍن لِِعدَّ 5. ُاترِك الُكوَب الزُّ

اِم.  الِحْظ َتزاُيَد َحْجِم البِلَّوَرِة َمَع األيَّ

َنِة ِعنَْد انتهاِء التَّجُرَبِة. 6. ُارُسْم َشْكَل البِلَّورِة املتَكوِّ
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اِعَمُة لِلنَّشاِط 3-4 أالوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل الدَّ

ُمالَحَظُة َغلياِن املاِء
التَّاريُخ: ________________________ االْسُم: ________________________  

َترَتبُِط َوَرَقُة الَعَمِل َهِذِه بالنَّشاِط 3-4 أ يف ِكتاِب التِّلميِذ.

َأَجْب َعِن األَْسِئلِة اآلتيِة:

ُ َسْطُح املاِء ِعنَْد َبدِء الَغلياِن؟ 1. كيَف َيَتغريَّ

؟ 2. َما الَّذي َيُرُج ِمْن َعىل َسْطِح املاِء امْلْغيِلِّ

3. َأْكِمِل الُملَة اآلتيَة:
املاُء )احلاَلُة _______________(  الُبخاُر )احلاَلُة _______________(التَّسخُي

َض الُبخاُر إىِل التَّبيِد. 4. َتنبْأ ماذا ُيْمِكُن أْن َيُدَث لو َتَعرَّ
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الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل 4-3

معِة املَضاءِة ُمالحظُة الشَّ
التَّاريُخ: ________________________ االْسُم: ________________________  

، ُثمَّ َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة. ْب هذا النَّشاَط اْلَعَميلَّ جرِّ
َسَتْحتاُج إىِل:

َشْمعٍة َصغرَيٍة َمَع ●●●●
قاِعَدٍة.

َأعواِد الثِّقاِب.●●●●

َمْعَة، ُثمَّ الِحْظ ماذا َيُدُث.  - َأْشِعِل الشَّ

ْمَعَة َتِتُق َحتَّى االْنِصهاِر التَّاّم، ُثمَّ الِحْظ ماذا َيُدُث. - ُاترِك الشَّ

ْمَعِة عنَد التَّسخِي؟ 1. ماذا َحَدَث للشَّ

 ________________________________________________________________

َضْت َلا َبْعَد التَّسخِي. تي َتعرَّ ْمَعِة الَّ اِت حاَلِة  الشَّ 2. اِْمأْل َتغريُّ
ْمُع )احلاَلُة _______________(التَّسخُي ْمُع )احلاَلُة _______________(   الشَّ الشَّ

ْمُع ِعنَْد التَّسخِي َأْكثَر؟ َ الشَّ 3. )أ( كيَف َتغريَّ

 ________________________________________________________________

ْمِع ِعنَْد التَّسخِي َأْكثَر. َ حالِة الشَّ )ب( ِصْف تغريُّ

 ________________________________________________________________

ْمِع ِعنْدما َيُبُد؟ 4. )أ( ماذا َحَدَث لِساِئِل الشَّ

 ________________________________________________________________

ْمِع؟ ُ الَّذي َحَدَث حلاَلِة الشَّ )ب( ما هو التَّغريُّ

________________________________________________________________
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اِعَمُة لِلنَّشاِط 3-5الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل الدَّ
منيَِّة لالْنِصهاِر ِة الزَّ التَّمثيُل البياينرُّ بِاألَْعِمَدِة للُمدَّ

التَّاريُخ: ________________________ االْسُم: ________________________  

َترَتبُِط َوَرقُة الَعَمِل َهِذِه بالنَّشاِط 3-5 يف كتاِب التِّلميِذ.

كوالتة. بَدِة والشُّ َمنيَِّة لالْنِصهاِر لِلثَّلِج، والزُّ ِة الزَّ ِم التَّمثيَل البيانَّ باألَْعِمَدِة لُِتقاِرَن بَي املدَّ َصمِّ

الُعنواُن:__________________________________________

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0   

................................

َل طوَل ُكلِّ َعموٍد. َمُن( لُتَسجِّ 1. ُارُسْم َأْعِمَدًة متثِّـُل امْلوادَّ املخَتِلفَة، َواْسَتخِدِم املحوَر الَعموِديَّ )الزَّ

كوالتة. بدِة، والشُّ ْد ُكلَّ َعموٍد باْسِم الثَّلِج، والزُّ 2. حدِّ

. ِد املحوَرْين األُُفقيَّ والَعموديَّ 3. اْخَتْ ُعنواًنا ُمناِسًبا للتَّمثيِل البيانِّ باألَْعِمَدِة ، وَحدِّ

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
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اِعَمُة لِلنَّشاِط 3-6الوحدة األوىل: أفكار للتدريس َوَرَقُة اْلَعَمِل الدَّ
التَّمثيُل البياينرُّ بِاألَْعِمَدِة لَِدرجاِت حرارِة املاِء

التَّاريُخ: ________________________ االْسُم: ________________________  

َترَتبُِط َوَرقُة الَعَمِل َهِذِه بالنَّشاِط 3-6 يف كتاِب التِّلميِذ.

َل َدَرجاِت َحرارِة املاِء ِعنَْد َدَرَجِة االْنصهاِر، َوَدَرَجِة َحراَرِة الُغرَفِة، َوَدَرَجِة الَغَلياِن. ِم التَّمثيَل البيانَّ بِاألَْعِمَدِة لُِتَسجِّ َصمِّ

الُعنواُن:__________________________________________

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0   

................................

َل طوَل ُكلِّ َعموٍد. 1. ُارُسْم َأْعِمَدًة متثِّـُل َدَرجاِت احْلرارِة، َواْسَتخدِم امْلحوَر الَعموديَّ )َدَرَجُة احْلراَرُة( لُِتَسجِّ

ْد ُكلَّ َعموٍد بِاْسِم َدَرَجِة االْنِصهاِر، َوَدَرَجِة َحرارِة الُغْرَفِة، َوَدَرَجِة الَغَلياِن. 2. َحدِّ

. ِد امْلحوَرْين األُُفقيَّ والَعموديَّ 3.  اِْخْت ُعنواًنا ُمناِسًبا لِلتَّمثيِل الَبيانِّ بِاألَْعِمَدِة ، َوَحدِّ

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
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