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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 العالي                                                                                
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مقدمة

المؤلفون

ــة  ــة �لعام ــار �لخط ــي �إط ــا ف ــم؛ وتحديثه ــج �لتعلي ــر مناه ــي �لفلســطينية بتطوي ــم �لعال ــة و�لتعلي ــام وز�رة �لتربي ــدرج �هتم ين
للــوز�رة؛ وســعيها �لحثيــث لمو�كبــِة �لتطــور�ت �لعالميــة علــى �لُصُعــد كافــة، باســتلهام و�ضــح للتطــّور �لعلمــي و�لتكنولوجــي 

ــا، ومستكشــفا، ومتاأمــلا. �لمتســارع، وبمــا ينســجم وتطلعاتنــا للطالــب �لــذي نطمــح؛ ليغــدو فاعــلا، وباحثــا، ومجربّ

طــار؛ ياأتــي كتــاب �لعلــوم و�لحيــاة للصــف �لثّالــث �ل�أساســي فــي �إطــار مشــروع تطويــر مناهــج �لعلــوم و�لحيــاة  فــي هــذ� �ل�إ
�لهــادف �إلــى �إحــد�ث تطويــر نوعــٍي 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 �لمحــورُي فــي عمليــة �لتعلــم و�لتعليــم.

�أمــا عــن �لكتــاب �لــذي بيــن �أيدينــا، فقــد توزّعــت مادتــه علــى فصليــن در�ســيين، وهــو يشــتمل علــى �أربــع وحــد�ت، حــوى 
أّولــى عنــو�ن “�لنّباتــات”، فــي حيــن حملــت �لوحــدة �لثّانيــة عنــو�ن “�ل�أرض  أّول منهمــا وحدتيــن؛ حملــت �ل� �لجــزء �ل�
وثرو�تها“،وحــوى �لجــزء �لثّانــي منهمــا وحدتيــن؛ حملــت �لوحــدة �لثّالثــة عنــو�ن “�لتكيــف فــي �لكائنــات �لحيــة”، فــي 
ــٍم  ــا علــى عــرض �لمحتــوى باأســلوب ســلٍس، وبتنظي حيــن حملــت �لوحــدة �لّر�بعــة عنــو�ن “�لمــاّدة و�لحــر�رة”  وحرصن

تربــٍوي فاعــل؛ يعكــس توجهــات �لمنهــج وفلســفتُه، ويتمثــل فــي دورة �لتعلــم.

ــد�أ  ــي �لوقــت نفســِه مب ــًة ف ــة لهــا، مر�ِعَي ــذ �لطّلب ــة تنفي ــُم باإمكاني ــى �أنشــطٍة متنوعــِة �لمســتوى َتَتِس ــوى عل �شــتمل �لمحت
�لفــروق �لفرديــة بينهــم، مــع �ل�هتمــام بتضميــن �لمحتــوى صــور� ورســومات �إيضاحّيــة معّبــرة  تعكــُس طبيعــة �لوحــدة �أو 

ــِه ودروســِه �لمختلفــِة علــى مبــد�أ �لتقويــم �لتكوينــّي، و�لتقويــم �لو�قعــّي. �لــّدرس، مــع تاأكيــد �لكتــاب فــي وحد�ت

وتســتلهم فلســفُة �لكتــاب �أهمّيــة �كتســاب �لطالــب منهجيــة علميــة فــي �لتفكيــر و�لعمــل، وتنميــة مهار�تــه �لعقليــة 
و�لعمليــة، ومنهــا: قــر�ءة �لّصــور، و�لتعبيــر، و�لكتابــة و�لقــر�ءة �لعلمّيــة، و�لرســم، وعمــُل �لنمــاذج و�لتجــارب، و�لبحــث، 
عــلاوة علــى �هتمامهــا بربــط �لمعرفــة بو�قــع حيــاة �لطالــب مــن جهــة، وبالرياضيــات و�لفــن و�لموســيقى و�لدر�مــا و�لرياضــة 

و�لمهــار�ت �لحياتيــة مــن جهــة �أخــرى، لجعــل �لتكامــل حقيقــة و�قعــة، وهدفــا قابــلا للتحقــق.
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٢

اأَتاأَمل الّصَور، واأَعّبُر عنها.  •  
ماذا نُسّمي ال�أماكَن التي َتَتواجُد فيها هذه الكائناُت الَحَيُة؟  •  

كيف تستطيُع الكائناُت الَحَيُة العيَش في هذه ال�أماكن؟  •  

الوحدة الثّالثة
التََكُيف في الكائناِت الَحَية 

٣



٣

اأهداف الوحدة:
ُيتوقَع بعد دراستك لهذه الوحدة اأْن تكون قادًرا على اأن:

توّضَح �لمقصوَد بالبيئِة، وتحّدَد مكّوناتها .	 
تحّدَد �أنو�ع �لبيئات �لتي تعيش فيها �لكائناُت �لَحَية، وخصائصها.	 
َتسَتنِتَج مفهوَم �لَتَكُيِف عند �لكائنات �لَحَية .	 
تتعّرَف �إلى بعَض �أشكاِل �لَتَكُيِف عند �لكائنات �لَحَية.	 
تتعّرَف �إلى �أغر�َض �لَتَكُيِف عند �لكائناِت �لَحَية.	 
نسان.	  تعطَي �أمثلًة على َتَكُيف بعض �لنّباتات و�لحيو�نات و�ل�إ
تمارَس سلوكّياٍت �إيجابّية للمحافظة على �لبيئة.	 



٤

الّدرس ال�أّول: البيئات

نشاط )1(: بيئتي فلسطين

َمَكاٌن نسُكُن فيه

آتيَة، و�أجيُب عن �ل�أسئلِة �لتي تليها: 	 �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�  

	 �أَتاأَمُل �لّصورَة، و�أناقشها مع ُزملائي.  
	 نَُسّمي �لمكاَن �لذي تعيُش فيه �لكائناُت �لَحَية، وتتفـــاعُل معه بــ  ________.  

َمَكاٌن ندُرُس فيهَمَكاٌن نلَعُب فيه
وُيسَمى____________ وُيسَمى____________ وُيسَمى____________ 

هّيا نشاهُد معاً فيلم “مفهوم �لبيئة” في �لقرص �لمرفق.



٥

نشاط )2(: مكوّناُت البيئِة 

	 �أَتَجَوُل في حديقِة �لمدرسِة، �أو في �أحِد �لحقوِل �لمجاورة، بمر�فقة معلّمي.  
	 �أل�حُظ مكّونات �لبيئة �لتي شاهدتُها.  

	 �أكتُب هذه �لمكّونات حسب �لجدول �ل�آتي:  

ُمكّوناٌت َغيُر حَيٌةُمكّوناٌت حَيٌة

	 �أغمُض عينَي، و�أتخّيُل بركَة ماٍء قرَب �لينابيع، ثم �أكتُب مكّوناتها �لَحَية 
ومكّوناتها غير �لَحَية في دفتري .

	 �أستنتُج �أَن مكّونات �لبيئِة تُقَسم �إلى:

.____________________.١.____________________.  ٢  



٦

نشاط )٣(: البيئاُت ُمختلفة
آتيَة، ثَم �أجيب: 	 �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�  

أّول: �لقسم �ل�  

تقسم   �إلى

أّول بيئة �لـ _______________________. ١. تَُمثِل �لّصَوَر في �لقسم �ل�  
أّول �إلى: ٢. تُقسُم �لبيئُة في �لقسم �ل�  

___________________.  ب. ______________________. �أ.   
___________________.  د.  ______________________. جـ.   

هّيا نشاهُد معاً فيلم “�لبيئة �لصحر�ويّة” وفيلم “�لبيئة �لقطبّية” في �لقرص �لمرفق.



٧

�أقسام �لبيئة
تقسم   �إلى

تقسم   �إلى

�لمر�عي
و�لحقول

و

�لقسم �لثّاني:  
 

١. تَُمثُِل �لّصورَة في �لقسم �لثّاني �لبيئة �لـ __________________________.  
٢. �أّي �لبيئاِت �لّسابقِة ل� تتو�جُد في فلسطين؟ لماذ�؟   

._______________________________________________________  
آتية: ٣. �أكِمُل خارطَة �لمفاهيم �ل�  

 و و و



٨

هيا نستمع معاً �إلى نشيد “�أقسام �لبيئة” في �لقرص �لمرفق

     هيا ننشُد، ونُغنّي معا:
�أقساُم �لبيئِة

كلمات: نو�ل �إبر�هيم

بـيـَئــُتـــنــا َبــــــيــــُت �ل�أحـــيـــاِء
َصَورهـــــا �لـــبـــاري...�أْبَدَعها
�أْقــــســــاٌم..�أْشكـــاٌل َشـــتّـــــى
غـــــابـــات بــــيــئــــُة قُـــــــْطِبــّية
�لَصحر�ء في  َيْجري  َجَمٌل 
�أغَنــاٌم َتـــرَعـــــى في �لــَحـــقــــِل
َفْقـــــَمٌة َجــمـــيــــلــٌة شاهدناها
بِطـــريـــٌق َيـــــــْزهـــــو في لُْطٍف
َبـــــــْرٌد ..عـــــاِصــــَفــــٌة َثْلِجّية

�أْشجــــــاُر �لغـــــابــــــاِت َكثيـــَفٌة
�أَسٌد..نَِمــــٌر.. َفْهـــــــٌد..ِذئٌْب
�أرٌض َصـــــــفــــــر�ُء َجــــــــــرد�ء
ل� َمَطــــٌر.. ل� َزْرٌع �أْخـــــَضـــــــُر
َكِمــــَيــــُة َمــــــَطـــــٍر َمْقــــبـــــولَة
ُعْشٌب �أْخَضــــُر.. ر�ٍع َيجــــول

ِقْســــٌم يـــــابِـــــٌس، وِقــــْسٌم ماء
َتـــــْزهــــو بِــــَجمــــاٍل وَبـــهـــــاء
ـَـــة ُمــْخَتِلــــف بيئــــــــاٍت  ِعـــــَدُة 
َصـــــْحر�ء �أو  َحْقٌل..َمْرعـــــى، 
�أو حــــــوٌت َيْســــَبُح فــــــي �لماء
�ل�أجو�ِء في  َحلَق  َصقٌر 
َتْثُقـــــُب فـــــي �لثَـــــْلِج َعَرْفنــاها
ُدٌب قُـــــْطـــِبــــــٌي ُمـــَتــــَخــــٍف
قُــْطِبّيُة جليديّة  بــــيـــئـــة 

َحَيـــــو�نــــــاٌت فــــــــــيها ُمخيَفة
َمـــــــــَطٌر �أْغنــــــاهـــــــا بالــــــــماء
نــــــاِدَرٌة فــــــيـــــها �ل�أحــــيــــــــــاء
قاِحـــــَلــٌة تِْلــــــَك �لــــَصــــــــْحر�ء
َوَحــــــر�رٌة ِجــــــد�ً َمــــــْعــــقـــــولَة
تِـــــــــْلــــَك َمـــــر�ٍع وُحــــقــــــول

نشاط )٤(: اأعزُف واأغنّي



٩

آتية:  �أجيُب عن �ل�أسئلة �ل�
        ١ - �أكتُب �أسماء �أقساِم �لبيئِة �لتي ُذكرت في �لنّشيد: 

        �أ._______________________. ب. ________________________.
       ٢ -  َوَرَد في �لنّشيد: “�أْقساٌم �أْشكاٌل َشتّى           ِعَدُة بيئاٍت ُمْخَتِلَفة”.

       �أتعاوُن، ومجموعتي في كتابة �أسماء �أشكال �لبيئات �ليابسة �لتي وردت في �لنّشيد.
        �أ._______________________. ب. ________________________.
        جـ._______________________. د. ________________________.

 ٣ - �أكمُل �لجدول �ل�آتي:

�أسماء �لحيونات �لتي تعيُش فيهاخصائصها �سم �لبيئة

�لدب �لقطبّي،_________.

�لمر�عي و�لحقول

ل� َمَطــٌر.. ل� َزْرٌع �أْخَضٌر
._____________



١٠

آتيَة، ثم �أجيُب: • �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

١. �أكتُب �لسلوكّيات �لتي يقوُم بها �لطّلبُة للمحافظِة على �لبيئِة:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
._________________________________________________________

٢. �أقترُح وزميلي سلوكّيات �أخرى للحفاظ على �لبيئة:
__________________________________________________________
._________________________________________________________

سلطة البيئة الفلسطينّية
�أنِشئت “سلطة �لبيئة �لفلسطينّية” عام ١٩٩٦م بمرسوم رئاسّي كسلطة مستقلّة تُعَنى 
بشؤون �لبيئة من كافّة جو�نبها لحمايتها وصيانتها، وهي مسؤولة عن حماية �لبيئة 
�لفلسطينّية ومنع مو�ردها من �ل�ستنز�ف و�لتّلّوث من خلال تطبيق �لقو�نين ووضع 

�لخطط �للازمة لذلك وتعزيز �لوعي �لبيئّي لدى �لمجتمع �لفلسطينّي.

 نشاط )5(: المحافظُة على البيئة



١١

آتية، و�أتساءل، ثم �أجيب: 	 �أنُظُر �إلى �لّصورة �ل�  

١. �أيَن يعيُش حيو�ُن �لَفْقَمِة؟ __________________________________.  
٢. كيف ُيحاِفُظ هذ� �لحيو�ن على درجِة حر�رة ِجْسمِه؟  

_______________________________________________________  
.______________________________________________________   

نشاط )1(: الَفْقَمة

الّدرس الثّاني: التََكُيف

هّيا نشاهُد معاً فيلم “�لفقمة �لقطبّية” في �لقرص �لمرفق.



١٢

نشاط )2(: اأستكشُف
   	 هل تُساِعُد �لَطَبقُة �لُدهنّيُة تحت جلد �لحيو�نات على �لعيِش في �لبيئة �لباردة؟

   ١. �أحضُر:

صبع  �ل�إ و�أترك  �لعازلة،  �لّدهنّية  بالماّدة  �أصابعي  �أحد  ل�أَغطي  ورقّياً  منديلاً  �أستعمل   .٢
�لثّاني دون �أْن �أغطّيه.

٣. �أتوقّع ما يحدُث عنَد وضِع كّل من �إصبعِي في ماٍء ُمَثلّج.
٤. �أجّرب: �أضُع �إصبعي �لُْمَغطّى بالماّدة �لدهنّية �لعازلة في �لماء �لُمَثلّج، و�أطلُب من 
صبع �لثّاني غير  زميلي �حتساب �لوقت �لذي يبد�أ عنده �لّشعور بالبرودة. �أعيُد ذلك مع �ل�إ

�لُمَغطّى بالماّدة �لدهنّية �لعازلة، و�أسّجُل �لنتائج.
.__________________________________________________________

٥. �أتبادُل �ل�أدو�َر مع زميلي، ثم �أعيُد �لخطوَة �لّسابقة.
٦. �أفّسُر �لبيانات: �أّي �إصبع يمكن �أن �أبقيه في �لماء �لُمَثلّج مّدًة �أطول؟ لماذ�؟ 

.____________________________________________________         

        ٧. �أستنتُج �أَن: __________________________________________.

توجد تحت جلد �لحيو�نات �لُقطِبَيِة مثل �لَفْقَمِة َطبقٌة ُدهنَيٌة تُحافُظ 
َعَلى درجِة َحَر�َرتها، وتساعدها على �لعيش في �لمناطق �لباردِة. 

بالُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لَشبَكة �لعنكبوتّية �أبحث عن تر�كيب 
مختلفة تساعد �لحيو�نات على �لحياة في �لبيئات �لمختلفة.

ماء ُمَثلّجساعَة وقفمناديَل ورقّيًة ماّدة دهنّية عازلة 



١٣

١.ما �سم �لنّبات في �لّصور �أعلاه؟_______________________________.  
٢.لماذ� ُسّمي بهذ� �ل�سم؟ ___________________________________.  

آتيِة: جابة عن �ل�أسئلِة �ل� أربعِة في �ل�إ ٣. �أْسَتعيُن بُمَخطِّط �ل�تّجاهاِت �ل�  
 

٤. �أّي صور �لنّبات �أعلاه تمثّل �لوقت صباحاً؟ لماذ�؟  
.______________________________________________________        

آتية:        ٥. �أكتُب رقَم �لّصورِة �لتي تدُل علـــــى كٍل من �ل�أوقات �ل�
   وقت �لظّهيرة:_________________ بعد �لعصر:__________________.

نشاط )٣(: َتـَباُع ) دَواُر ( الَشْمس
آتيَة، و�أجيب: 	 �أتاأّمُل وزميلي �لّصوَر �ل�  

�لَشمال

�لجنوب

�لغرب �لّشرق

12٣

هّيا نشاهُد معاً فيلم “َدَو�ُر �لَشمِس” في �لقرص �لمرفق.



١٤

	 �أتوقُّع ماذ� يحدث للنّبات �إذ� ُغطَّي بصندوٍق به فتحة جانبّية.  
	 هّيا نجّرُب معاً:   

١. نُحضُر ما ياأتي:   

  

٢. نُغطّي �لنّباَت بالّصندوِق.  
٣. نلاحُظ ما يحدُث للنبتة بعد فترٍة من �لوقت.  

٤. نُفّسُر ملاحظاتنا:  

_____________________________________________________     

_____________________________________________________     

نشاط )٤(: اأْبَحُث عن الَشمس 

صندوق كرتون به فتحة جانبّيةنبتة

بالُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لَشبَكة �لعنكبوتّية �أبحث: ماذ� يحُدُث 
لنمِو نباِت َتـَبـاُع �لَشمِس في �لظِل؟ 

__



١٥

	 �أقر�أ �لنص �ل�آتي، و�أجيب:
خرج جمال وهيا لشر�ء ُخبٍز ِمَن �لمخَبِز �لُمجاور، 
فلاحظا قطر�ٍت مَن �لماِء َتظهر على وجِه �لخّباز.

١. ماذ� نطلُق على �لقطر�ت �لموجودة على وجه �لخّباز؟
.__________________________________

٢. ما مصدُر هذه �لقطر�ت؟
.__________________________________

نسان؟ ٣. ما فائدُة هذه �لقطر�ت لجسِم �ل�إ
____________________________________
.___________________________________

٤. هل ل�حظت وجود مثل هذه �لقطر�ت على وجهك؟ متى؟
____________________________________________________________
.___________________________________________________________

	�أكتُب بلُغتي تعريفاً للتكيّف:______________________________________
._________________________________________________________

نسان �إذ� لم توجد في جسمه �لّصفاُت �لتي تساعده على �لتّعرّق؟ ماذ� يحدُث للاإ

نسان تُحافظ َعلى درجة حر�رة جسمه ثابتة في �لظّروف  �لَتعُرق:صفة في جسم �ل�إ
�لمختلفة.

نشاط )5(: َعَرٌق َيَتَصّبب



١٦

نشاط )1(: َصّبار بلادي

الّدرس الثّالث: التََكُيُف عند النَباَتات

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

١. ما �سُم �لنّبات في �لّصور �أعلاه؟_________________________________.

٢. �أكتُب �سماً �آخر له _________________________________________.

٣. �أين يعيُش هذ� �لنّبات؟_______________________________________.
٤. �أكتُب �أسماء �أجز�ِء �لنّباِت على �لّشكل �ل�آتي:             

فيلم  معاً  نشاهُد  هّيا 
�لَصحر�وَية”  “�لَنَباتات 

في �لقرص �لمرفق.



١٧

١.�أبلُّل منديلين ورقيّين بالماء.

٢.�ألُُف �أَحَد �لمنديلين بكيٍس بلاستيكٍي. 

٣.�أضُع �لمنديلين في �لّشمس.

٤.�أل�حُظ ماذ� حدَث للمنديلين بعَد فترٍة زمنّيٍة، و�أسّجُل ملاحظاتي.
_____________________________________________________   

          ٥.�أستنتُج �أهمّية كيس �لبلاستيك.
__________________________________________________________

٦.�أفّسر: �أهمّية وجوِد �لطّبقِة �لّسطحّيِة )�لّشمعّيِة( لنبات �لَصّبار وعيشه في
�لبيئة �لَصحر�ويّة _____________________________________________ 

نشاط )2(: اأستقصي

نشاط )٣(: تخزيُن الماء

١.نُحضُر بمساعدة معلّمنا نبات �لَصّبار.
٢.نلاحُظ �ل�أشو�ك )�ل�أور�ق(، ما �أهمّيتها؟ ______________________________.
٣.نسكُب �لماَء على �للوح )�لَساق(. هل تبلَّل �لّساُق؟ _____________________.

٤.نقطُع جزء�ً من �لَساق بمساعدة معلّمنا، ونصُف ما نلاحظه؟ 
٥.نحاوُل بمساعدة معلّمنا �إز�لة �لطّبقِة �لّسطحّيِة )�لّشمعّيِة( للَساق. ماذ� نلاحُظ؟ 

.__________________________________________________________



١٨

نشاط )٤(: الَصّبار
شاهَد خالٌد برنامجاً تلفازيّاً عن �لنّباتات في �لّصحر�ء، فساأَل �لمعلُّم في حّصة �لعلوم 

و�لحياة:كيف يمكن لهذه �لنّباتات �لعيَش في �لّصحر�ء؟

�أتاأّمُل �لّصورَة، و�أحّدُد �لَتَكُيفات �لتي مكنّت �لَصّباَر من �لعيِش في �لّصحر�ء في 
آتي: �لجدول �ل�

�لّسبب�لَتَكُيف �لجزء

�لورقة

�لّساق

�لجذور

هّيا نشاهُد معاً فيلم “نََباُت �لَصّبار” في �لقرص �لمرفق.



١٩

نشاط )5(: ال�أشجاُر الُحْرِجّيُة في فلسطيَن
	 هّيا نخرُج في جولٍة �إلى حديقة �لمدرسة، �أو �إلى �أحد مناطق �ل�أحر�ج �لمجاورة، 

ونلاحُظ �ل�أشجاَر �لُحْرِجّيَة، ونسّجُل ملاحظاتنا. 

١. في �أّي �لمناطق َتكثُُر هذه �ل�أشجار؟_______________________________.
٢. �أَسِمى �أشَجار�ً َحرجَية تتو�جد في فلسطين.

._________________________________________________________
٣. نقطُف بعضاً من �أور�ق شجرة حرجّيٍة ونتفّحصها.

نسان  هل تعلم: �أّن �ل�إ
تمكَّن من زر�عة �لَصّبار 

دون �أشو�ك.

زر�عُة �لَصّباِر دون �أشو�ٍك في فلسطيَن



٢٠

٥. كيف َتَكَيفت هذه �ل�أشجار للعيش في بيئاتها؟
._________________________________________________________

٦. �أجمع عينّاٍت ل�أور�ق �أشجاٍر ُحْرِجّيِة من بيئتي، و�ألصقها في ملّفي و�أكتب �أسماءها.

آتية:  	 �أنظُر �إلى صور �ل�أشجار �لُحْرِجّية �ل�

٤. نرسم �أور�ًقا جمعناها في �لشكل �ل�آتي:

�أْشجاُر ُصَنوَبر�أْشجاُر َسْرٍو



٢١

نشاط )6(: النّباتات المائّية

ز�َر عمُر مزرعًة لتربية �أسماك �لّزينة برفقة و�لده، وشاهَد �ل�أسماَك تسبُح في �ل�أحو�ض
آتية: �لمائّية و�لنّباتات �لمائّية �ل�

ألودَيا �لبوصورُد �لنيل�ل�

 * ملاحظة: �أسماء �لنّباتات �لمائّية للاطلاع فقط .

هّيا نشاهُد معاً فيلم “�لَنَباَتات �لمائَية” في �لقرص �لمرفق.



٢٢

آتية للنّباتات �لمائّية، ثّم �أكمُل �لجدوَل: 	 �أتناقش وزميلي في �لَتَكُيفات �ل�

	 �أبحُث عن صور نباتاٍت مائّيٍة �أخرى، و�ألصقها.

�لَتَكُيفات
أور�ُق صغيرة �لحجم �ل�

�لّساُق مِرنٌَة

�لجذوُر ضعيفٌة

�ل�أسباب



٢٣

١. �أْحِضُر َسَمَكًة َتسَبُح في �لماِء.  
٢. �أِصُف شكَل �لَسَمَكة.  

٣. ماذ� �أسّمي شكل �لّسمكة؟ وما �أهمّيته؟  
._______________________________________________________  

٤. �أل�حُظ حركَة �ل�أسماِك، ما �لذي يساعدها على �لِسباحِة في �لماء؟   
._______________________________________________________  

٥. �أتفّحُص �لّسمكة بالعدسة �لُمكّبرة عن قُرب.  

نشاط )1(: التََكُيُف عنَد الَسَمَكِة

الّدرس الّرابع: التََكُيُف عنَد الحيوانات

٦. ماذ� ُيغطّي جسَم �لَسَمَكة؟ وما �أهمّيته؟           
.____________________________________________________  

٧. �أرفع غطاَء �لخياشيم باإصبعي و�أل�حُظ �لخياشيَم، ما �أهمّيتها؟       
.____________________________________________________  



٢٤

	 نذهُب ومعلّمنا �إلى حظيرِة �أغناٍم، نتاأّمُل �لخروف،   
آتية:         ونجيب عن �ل�أسئلة �ل�

١. ماذ� ُيغطّي جسم �لخروف؟ وما �أهمّيته؟  
_______________________________________________________  
.______________________________________________________  

          �أستنتُج �أّن �لَتَكُيفات عنَد �ل�أسماِك:
    �أ.____________________________________________. 
    ب.___________________________________________. 
    جـ.___________________________________________. 
    د.____________________________________________.

نشاط )2(: التََكُيُف عنَد الخروِف

٨. �أرسم �لَسمكة و�أعّيُن �لتّكّيفات �لّسابقِة على �لّرسم.  

هّيا نشاهُد معاً فيلم “�لَتَكُيف عند �ل�أسماك” في �لقرص �لمرفق.



٢٥

٢. �أل�حُظ نهايَة �أطر�ِف �لخروف، �أسمّيها و�أرسمها.   

�أنا �لَسَمَكُة، �نظْر �إلى شكلي �ل�نسيابي، ما �أجملني 
و�أنا �أخترُق �لماَء بزعانفي �لجميلة، وذيلي �لممّيز!

�أنا �لخروُف، �نظري �إلى �أطر�في كيف 
تساعدني على �لتّنّقِل بين �لحقوِل و�لمر�عي.

�لُْحقول  حولها  َتْكثُُر  صغيرٍة  بحيرٍة  في  تسبُح  جميلًة  سمكٌة  كانت  بينما   	
و�لَْمر�عي، �إذ� بخروٍف يتمّشى جانَب �لُْبحيرِة؛ ياأكُل �ل�أعشاَب، ويطحنها باأسنانه 
�لُْمسطّحِة، وفجاأًة سمع صوتاً يترّدد صد�ُه من �أعماق �لُْبحيرة، فقال: ماذ� هناك؟

آتي: 	  �أخرجِت �لَسَمَكُة ر�أَسها من �لماِء، ود�ر بينهما �لحو�ُر �ل�

٣. �أتفّحُص �أسناَن �لخروِف بمساعدة معلّمي، و�أل�حُظ �أنها مسطّحٌة وعريضٌة، ما 
�أهميّة ذلك؟______________________________________________. 

٤. �أستنتُج �أّن �لَتَكُيفاِت عند �لخروف:
.__________________________________________________ �أ. 
 .__________________________________________________ ب. 
.__________________________________________________ جـ. 

نشاط )٣(: نُمثُّل معًا



٢٦

لي قشوٌر،ل�معٌة، مرتّبٌة، صلبٌة، وخياشيُم ورديٌّة 
تعانُق �لماَء لتاأخَذ منه �ل�أكسجين.

�أنَت مهّذٌب جّد�ً،
لماذ� ل� تاأتي وتعيش معي؟

َهَيا يا صديقي نَتاأمُل َتكُيَف �لكائَنات 
�لَحَية �ل�أخرى َونََتعّرُف على ِصفاتِها �لتي 

تُساِعُدها على �لعيش في بيئاتِها.

لي صوٌف ُمَجَعٌد و�أتنّفُس �لهو�َء �لجوَي.

وكيَف لي ذلك؟ فاأنا ل� �أمتلُك صفاٍت تجعلني 
قادر�ً على �لعيِش في �لبيئة �لمائّية!.

 	  ما �لّشخصّيتان �لَرئيستان في �لحو�ر �لّسابق؟ و�أين يعيش كٍل منهما؟

 	  �أقوُم وزملائي بتمثيل �لحو�ر �لّسابق.

.١

.٢

يعيش في بيئة

تعيش في بيئة



٢٧

١.  �أختار  ومجموعتي اأحد الّطيور �لموجودة في �لّصور �أعلاه،  و�أتعاون مع زملائي في وصفه:

٢. �أعرض نتائج مجموعتي ونناقشها.

نشاط )٤(: التََكُيُف عنَد الّطيورِ

ُعَقاُب �لثَعابين

َبَطٌة

َحَماَمٌة

ُعصُفوُر �لَشمِس �لفلسطينّي

ُبلُبٌل

نََقاُر �لَخَشْب

�لّصَفة
�سم �لَطائر:

شكُل �لجسِم
غطاُء �لجسِم
شكُل �لِمْنقاِر
أرُجِل شكُل �ل�

�لوصف



٢٨

 ٣. بَِم تتشابُه �لطّيوُر؟ وبَِم تختلف؟
______________________________________________________   
._____________________________________________________   

 ٤. �أَحّدُد بالتّعاون مع زملائي خَصائُص �لطّيور �لتي تساعدها على 
�لطّير�ن من �لقائمة �ل�أولى، و�أكتبها في �لقائمة �لثّانية.

١.لها شكٌل �نسيابٌي.
٢.لها �أرُجل.

٣.ُيغطّي �أجسامها �لّريُش.
٤.لها �أجنحٌة وذيل.

٥.لها مناقيُر. 

 _________________________

 _________________________

 _________________________

_________________________

بالُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لَشبَكة �لعنكبوتّية �أَفِسُر َعَدَم َبَلَل رِيَش 
�لُطيور �لتي تعيُش في �لبيئة �لمائَية.

هّيا نشاهُد معاً فيلم “�لَتَكُيف عند �لطّيور” في �لقرص �لمرفق.

هل جميُع �لطّيوِر تُحلُّق عالياً في �لسماء؟ لماذ�؟ �أعطي �أمثلة.



٢٩

	 �أحضر وزملائي صور�ً لمناقيَر طيور، وصور�ً �أخرى لغذ�ئها، ونُوِزعها بيننا.
	 يحمُل كُل طالٍب صورًة، ويبحث عن صديقه �لذي يحمل �لبطاقة �لمناسبة لها، 

ويقف جانبه.

نشاط )5(: لعبُة “اأبحُث عن غذائي”



٣٠

آتية و�أْكمُل �لجدول �لّذي يليه: 	 �ألّون �أرجل �لطّيور �ل�

	 بعد تلويننا للّشكل �لّسابق؛ هَيا نُكمُل �لجدوَل �ل�آتي:

نشاط )6(: اأرجُل الّطيورِ مختلفٌة

�لَدجاجة�لَنورس�لَنسر�لَنعاَمة

صفات �ل�أرجل
يوجُد غشاٌء رقيٌق بيَن �أصابعها

لها �أظافُر في نهاية �أصابعها

لها مخالُب معقوفٌة في نهاية �أصابعها

لها �إصبعان فقط

�لغرض منها

�أجمع صور�ً لطيور مختلفة، و�أصنع منها �ألبوماً خاّصا بي.



٣١

حيو�ٌن �أليٌف
يسيُر في �لّصحر�ِء      بالِحمِل، و�ل�أعباِء
أنـــاَم يخــتــزُن �لطّعـــــاَم      يــســـاعـــد �ل�
آماَل أثقـاَل      ويــُـحـــّقـــُق �ل� ويحــمــُل �ل�

١. �أكتب �سَم �لحيو�ِن _________________________________________.
٢. �أصُف �لحيو�َن في �لّصورة:

- ماذ� ُيغطّي جسمه؟ _______________.ما �أهمّيُة ذلك؟
._________________________________________________________ 
٣. ما �لّذي يساعده في �لّسير على �لرمال؟____________________________.
٤-  �أين يختزُن �لطّعاَم؟__________________________________________.

نشاط )7(: سفينُة الّصحراِء

مرحباً يا �أصدقائي، �إليكم 
هذ� �لّلغز، فمن منكم 

سيجيب عنه؟

هّيا نشاهُد معاً فيلم “�لَتَكُيف عند �لجمل” في �لقرص �لمرفق.



٣٢

آتية: ١. �أكتُب �أسماَء �ل�أجز�ِء �لمشاِر �إليها على �لّصورة �ل�

٢. �أْكمُل �لجدوَل �ل�آتي:

 ٣. بر�أيكم، لماذ� ُيسّمى �لجمُل سفينة �لّصحر�ء؟
.________________________________________________________

نشاط )٨(: الَتَكُيُف عند الجمل 

�لّصفات
�لَوَبر

يساعده في �لمشي على �لّرمال.

كيف تساعُد �لجمَل على �لَتَكُيف مع �لّصحر�ء؟

َوَبر

شفة مشقوقة



٣٣

آتية، و�أتعاوُن مع زملائي في وصفه، و�أجيب: 	 �أتاأّمُل �لحيو�َن في �لّصورة �ل�

١. �أكتُب �سَم �لحيو�ن؟______________. �أيَن يعيُش؟_________________.
٢. ماذ� ُيغطّي جســـــمه؟ ______________.ما فائدُة هذ� �لغطاء؟___________.
٣. ما لوُن ِغطاِء �لجسم؟ ________________________________________.
٤. ما فائدُة تشابه لونه مع لون �لثّلج؟ _______________________________.
٥. ما �لذي ُيساعده على تحّمل �لَبْرد؟ ______________________________.

٦. �ألَِخص �لَتَكُيفاِت �لتي تساعُد �لُدُب �لقطبّيُ على �لعيش في �لبيئة �لقطبّية:
�أ.____________________________________________.

ب.____________________________________________.

جـ.____________________________________________.

نشاط )٩(: الُدُب القطبّيُ

هّيا نشاهُد معاً فيلم “�لَتَكُيف عند �لُدِب �لقطبّي” في �لقرص �لمرفق.



٣٤

١. عزيزي �لفنّان �لّصغير، هيا نحضر: ماّدة ل�صقة، قطناً، ريشاً، ورق لمّيع ملّوٍن، خرّ�مًة.
٢. نستخدم �لخّر�مَة للحصول على ِقَطـــٍع د�ئريٍّة صغيرٍة من �لورق �للّميع.

آتية ما ُيناِسب ِغطاَء جسمها من �لمو�ّد �أعلاه. ٣. �ألِْصق على كّل صورٍة من �لّصَور �ل�

الـــَفــنَـــــاُن                             الــَصــغــيــر



٣٥

نشاط )1(: اأنا اأَتَكّيُف

نساِن  نشاط )2(: التََكُيُف عنَد ال�إ

نَساِن الّدرس الخامس: التََكُيُف عنَد ال�إ

	 �أتاأّمُل �لّصوَر �لّسابقَة، و�أحّدُد �أكثر �لكائنات �لَحَية قدرًة على �لَتَكُيف في �لبيئات جميعها:
	 �أتعاون مع زملائي في تفسير �إجابتي. 

	 �أختاُر ومجموعتي صورًة من 
آتية، و�أوّضــــُح كيّف  �لّصور �ل�

نساُن من خلالها. تكّيَف �ل�إ

	 �أعِرُض ما توّصلنا �إليِه، 
و�أناقشـــه مع زملائي.



٣٦

آتية: 	 �أنظر �إلى �لّصور �ل�

          ١. �أستنتُج �أّن �لغرَض من �لَتَكُيفات في �لّصور �أعلاه هو ____________.
٢. �أذكر َتَكُيفات �أخرى عند �لكائنات �لَحَية تساعد في �لحصول على �لغذ�ء .

._________________________________________________________

نشاط )1(: الَتَكُيُف من اأجل ...

الّدرس الّسادس: اأغراُض التََكُيف 

لسان �لّضفدع

�أنَياُب �ل�أَسد

رقبة �لَزر�فة

�أضر�ُس �لَخروف

هّيا نشاهُد معاً فيلم “�لحرباء تاأكل �لحشرة” في �لقرص �لمرفق.



٣٧

	 اأّول�ً:الحمايُة من الظروف الجوّيِة
آتيَة: 	 �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

َشْعٌرريشحر�شف جلٌد رطٌب

	 �أتناقُش وزملائي حول �أغطية �أجساِم �لحيو�نات في �لّصوِر �أعلاه.
١. نكتُب �أهمّية �أغطيِة �أجسام �لحيو�نات في �لّصور �أعلاه.

._________________________________________________________
٢. �أكمُل �لجدوَل �ل�آتي:

نشاط )2(: الَتَكُيُف من اأجل الِحماية

�سم
�لحيو�ن
غطاُء
�لجسم
�أهمّية
�لغطاء



٣٨

آتية، و�أجيب:  	 �أل�حُظ �لّصوَر �ل�   

�لبياُت �لّشتوُيهجرُة �لطّيوِر
١.�أتعاوُن وزملائي في تفسير سبب هجرة �لطّيور.

._________________________________________________

٢.�أكتُب �أمثلًة �أخرى على حيو�نات تهاجر من موطنها �إلى مو�طَن �أخرى.

._________________________________________________
٣.�أفسُر �ختباَء �لّزو�حِف في جحورها في فصل �لّشتاء.

._________________________________________________
٤.�أكتُب �أمثلًة �أخرى على حيو�ناٍت تلجاأ �إلى �لبيات �لّشتوّي.

._________________________________________________
٥.�أكتُب بلغتي تعريفاً للبيات �لّشتوّي.

._________________________________________________
٦.ما �لغرُض من �لبياِت �لّشتوّي ومن هجرِة �لطّيور؟

._________________________________________________

هّيا نشاهُد معاً فيلم “هجرة �لطّيور” في �لقرص �لمرفق.

بالُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لَشبَكة �لعنكبوتّية �أبَحُث عن �لتّغُير�ِت 
�لّتي تطر�أ على �لطّيور قبل هجرتها.



٣٩

آتية، و�أجيُب بالتّعاوِن مع زميلي: 	 �أتاأّمُل �لّصوَرة �ل�   

١. هل يسهُل على نَْسٍر محلٍّق في �لّسماء رؤية هذ� �لثّعبان؟ لماذ�؟
._________________________________________________________
٢. ما �لغرُض من �لَتَكُيف بالتّمويه؟ _________________________________.

نساُن من هذ� �لَتَكُيِف في حياته؟ �أوّضُح ذلك. ٣.بر�أيكم، هل يستفيُد �ل�إ
._________________________________________________________

آتية: ٤. �أل�حُظ �لّصوَر �ل�

	 ما �لغرُض من تكّيف �لُقْنُفِذ بالخد�ع؟
._________________________________________________________

	 ثانيًا: الحمايُة من ال�أعداء

�لُقنُفذ َيَتَحَوُل
�إلى كَُرٍة شوكَية



٤٠

	 كيف ُيساعُد �لتّخّفي �لحيو�َن على �لبقاء �آمناً؟
• اأفَتـِرُض: 

  �لتّخّفي يساعد �لحيو�ن على �لبقاء �آمناً .
• اأحِضُر:

مقصورقة خضر�ءورقة صفر�ء

ورقة خضر�ء

ساعة وقف

نشاط )٣(: اأْفَتِرض واأَجرِب

• اأَجرُِب:
١. �أتعاوُن وزملائي في رسم عشر فر�شات صغيرة على �لورقة
�لّصفر�ء، وعشر فر�شات �أخـــرى على �لـــورقة �لخضـــر�ء، ثّم

نقوُم بقّصها.
٢. نَْنثُُر �لفر�شات على ورقٍة خضر�َء، ثم نطلُب من �أحـد
�أفر�د �لمجموعة �ختيار �أْكبر عدد من �لفر�شات في فتـــــرة

زمنّية مقد�رها عشر ثو�ٍن .
اأَفِسر البيانات:

�أّي �لفر�شات تم �ختيارها �أكثر: �لّصفر�ُء �أم �لخضر�ُء؟ ___________________.
ولماذ�؟____________________________________________________.

           • اأستنتج:
           كيف يساعد �لتّخّفي على حماية �لحيو�نات؟ 

._________________________________________________            



٤١

خرجت ميس برفقة �أفر�د عائلتها �إلى �لحقول �لخضر�ء، فشاهدت �لحرباَء في �أكثر 
آتية: من مكاٍن، وباألو�ٍن مختلفٍة كما في �لّصور �ل�

	 ما �لغرض من تكُيف �لحرباء بالتّلّون؟
.__________________________________________________________

	 �أكمُل �لجدوَل �ل�آتي:

نشاط )٤(: الحرباُء الملوّنُة

بالُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لَشبَكة �لعنكبوتّية �أبحُث عن فو�ئد 
�أخرى لتلّون �لحرباء.

هّيا نشاهُد معاً فيلم “�لحرباء �لملّونة” في �لقرص �لمرفق.



٤٢

اأختبر نفسي:
آتية: 	 �أتعاوُن وزميلي في �إكمال خارطة �لمفاهيم �ل�

�لحماية

ِمن

و

وو وو

و

�أغر�ُض �لَتَكُيف

تقسم   �إلى

بوساطةبوساطة
�ل�أعد�ء

مثلمثل مثلمثل مثلمثل

�لتّمويه�لهجرة

�لُقنُفذ�لعظايا



٤٣

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

آتية، ل� يوجد في فلسطيَن؟ ١. �أّي شكٍل من �أشكال �لبيئات �ل�

أليفة؟ آتية �لتي تتمّيز بكثافة �أشجارها، وغز�رِة �أمطارها، وحيو�ناتها غير �ل� ٢.�أُي �لبيئات �ل�
�أ. �لّصحر�ويّة.     ب. �لمر�عي و�لحقول.   

جـ. �لغابات.                             د. �لمائّية.  
آتية، ل� تَُمِثل َتَكُيفاً للنّباتات �لّصحر�ويّة؟ ٣.�أي �لَتَكُيفات �ل�

أور�ُق كبيرٌة، ورقيقة.               ب. ساق مغطّاٌة بطبقٍة شمعّيٍة.  �أ. �ل�  
جـ. لها �أشو�ٌك.                         د.  جذورها طويلٌة ممتّدٌة.  

آتية؟ ٤.ما نوُع �لغذ�ِء �لمناسب لشكل منقار �لطّائر �لمجاور من بين �ل�أغذية �ل�
�أ. �للحوُم.                              ب. رحيُق �ل�أزهار.  

      جـ. �لحبوُب.                             د. �ل�أسماك.

ب.�أ.

د.جـ.

اأسئلُة الوحدة



٤٤

الّسؤال الثّاني:
�أقارن بين �لبيئة �لّصحر�ويّة، وبيئة �لمر�عي و�لحقول من حيث:

الّسؤال الثّالث:
آتية: ما �لَتَكُيف �لموجود لدى �لنّباِت في �لّصورة �ل�

.________________________________________________________

�لخاّصَيُة

�لحر�رة

�ل�أمطار

�لنّباتات 

�لحيو�نات 

�لمر�عي و�لحقوُل�لبيئة �لّصحر�ويُّة



٤٥

الّسؤال الّرابع:
آتية ثم �أكمُل �لجدوَل �لذي يليها: �أل�حُظ �لّصوَر �ل�

	 �أكمُل �لَجدَول:

الّسؤال الخامس:
آتية: ١.�ألّوُن �لحرباَء في �لّصورة �لمجاورة بالّلون �لمناسب �إذ� �نتقلت �إلى �لنّباتات في �لّصورة �ل�

٢. �أفّسُر سبَب �ختياري لهذ� �للون لتلوين �لحرباء.

_______________________________________________________________

�سم �لحيو�ن
�لنّيص

�لحلزون

�لَغرُض من �لَتَكُيِفغطاُء �لجسِم



٤٦

تغّير لوُن �لحيو�ِن حسب لوِن �لمكان �لموجود فيه 

تظاهُر �لحيو�ن بالموت �أمام �لخطر �لذي يو�ِجُهُه.

�لمكاُن �لذي يعيش فيه �لكائن �لحّي يؤثّر فيه، ويتاأثّر به. 

نومُ �لحيو�ِن طو�ل فصل �لّشتاء في جحره.

الّسؤال الّسادس:
آتيُة: �أكتُب مكّونات �لبيئِة �لّتي تمثّلها �لّصورُة �ل�

______________________________________________________________
._____________________________________________________________

الّسؤال الّسابع:
�أِصُل بين �لمفهوم �لعلمّي، وتعريفه �لمناسب في �لجدوِل �ل�آتي:

�لمفهوم �لعلمي

�لبيئُة

�لَتَكُيُف

�لبياُت �لّشتوّي

�لَتَلّوُن

�لتعريف

وجوُد صفاٍت خاّصةٍ في �لكائن �لحّي تساعده على 
�لبقاء حّياً في �لبيئة �لتي يعيُش فيها.



٤٧

الّسؤال الثّامن:
آتيَة، ثّم �أملاأ �لجدوَل بالمعلوماِت �لمناسبِة �أسفلها. �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

الّسؤال التّاسع:
تقوُم �لكائنات �لَحَية بَتَكُيفات مختلفة لتحافَظ على حياتها. 

�أكتُب �سم كائن حٍي �أماَم كّل َتَكُيف من �لَتَكُيفات في �لجدول �ل�آتي: 
�لَتَكُيف

�لبياُت �لّشتوّي
�لتلّوُن
�لهجرُة
�لِخد�ع

�سُم �لكائِن �لحِي �لذي يقوم به

�سم �لبيئة:__________.
خصائصها:

.__________________

.__________________

.__________________
�أسماء حيو�ناتها:

.__________________

.__________________

�سم �لبيئة:__________.
خصائصها:

.__________________

.__________________

.__________________
�أسماء حيو�ناتها:

.__________________

.__________________

�سم �لبيئة:__________.
خصائصها:

.__________________

.__________________

.__________________
�أسماء حيو�ناتها:

.__________________

.__________________



٤٨

الّسؤال العاشر:
�أعلّل:

١. ُيغطّي جسَم �لّدِب فرٌو �أبيٌض كثيٌف.
.__________________________________________________________

٢. �أضر�ُس �لخروِف مسطّحٌة عريضٌة.
.__________________________________________________________

٣. تموُت �لَسَمَكُة �إذ� �أخِرَجت من �لماء.
.__________________________________________________________

٤. شكُل بعِض �أنو�ِع �لفر�ِش شبيٌه باأور�ِق �لنّباتات.
.____________________________________________________

الّسؤال الحادي عشر:
�أضُع �أرقاَم �لّصفاِت �لتي تُمّيُز كَل كائٍن فيما ياأتي د�خَل �لّد�ئرة:

�لّصفاُت �لعامُة�لّصفاُت �لمناسبُة�لكائُن �لحُي
1.تتنّفُس بواسطة الخياشيم.
2.له سناٌم ُيخِزُن فيه الّدهوَن

٣.يعيُش في المنطقة القطبّيِة.
٤.اأشجاٌر دائمُة الخضرِة، وسيقانها سميكةٌ، وطويلةٌ.
5.توجد تحَت جلده طبقة سميكٌة من الّدهون.

6.اأوراقها اإبرّيٌة سميكٌة.
7.نباتاٌت مائّيٌة جذورها ضعيفة.

٨. له ُخٌف عريٌض يساعده في الّسير على الرّمال.
٩.تُغّطي جسمها قشوٌر صلبٌة.

10.اأوراقها صغيرُة الحجم، وسيقانها مرنٌة.



٤٩

اأتاأّمُل الّصورَة اأعلاه، واأصُف ما تُعِبُر عنه.  •  
فيَم تختلُف المواُد في الّصورة اأعلاه؟ وفيَم تتشابُه؟    •  

الوحدة الّرابعة
الماّدُة والحرارُة 

٤



٥٠

              اأهداف الوحدة:

ُيتوقَع بعد دراستك لهذه الوحدة اأْن تكون قادًرا على اأن:

تستنتَج بعَض خصائِص �لماّدة �لطّبيعّيِة.	 
تستنتَج مفهوَم كٍل من: �لُكتلة، و�لَحْجَم، و�لوزن، و�لماّدة.	 
تستخدَم �أدو�ِت قياِس �لكتلِة، و�لحجم، و�لوزن.	 
تُصنّف �لمو�ّد وفق خاصّية ممِيزة.	 
توّضَح �لمقصود بالحر�رة.	 
تتعّرَف �إلى بعِض مصادِر �لحر�رة.	 
تستنتَج �أثَر �لحر�رِة على �لماّدة.	 
تُر�عَي قو�عَد �لّسلامِة �لعاّمِة عند �ستخد�م مصادر �لحر�رة. 	 



٥١

الّدرُس ال�أّول: الخصائُص الّطبيعّيُة للمواد

نشاط )1(: مواٌد من حولنا

َملح

قطعة َحرير

�ل�ختلاُف ________________. 

�ل�ختلاُف ________________. 

�لحـــاّســـُة ________________. 

�لحـــاّســـُة ________________. 

�ل�ختلاُف ________________. 

�ل�ختلاُف ________________. 

�لحـــاّســـُة ________________. 

�لحـــاّســـُة ________________. 

ُسَكر

قطعة ُصوف

َحليب

خُل �لتَفاحماء �لورد

َعصير

آتية: )ملح، سكّر، حليب، عصير، قطعة  	 �أحِضُر وزملائي في �لمجموعة �لمو�ّد �ل�
صوف، قطعة حرير، ماء �لورد، خّل �لتّفاح، ماء، ثلج(.

١. �أمّيُز وزميلي باستخد�م �إحدى �لحو�س بيَن كِل ماّدتين من �لمو�ّد:



٥٢

ماء

�لمجموعة �لثّالثة�لمجموعة �لثّانية�لمجموعة �ل�أولى

�لحاسة ________________. �ل�ختلاُف ________________. 

ثلج

٢. نستخدُم ________________ في �لتّعّرف �إلى �لمو�ِد �لمختلفِة.                      
آتية:  ٣. �أستنتُج �أَن �لمو�َد تختلُف في �لخصائِص �لطّبيعّيِة �ل�

_________________ و __________________ و ________________ 
و ________________ و ___________________.

٤. بر�أيَك، هل هناك خصائُص �أخرى تُمّيُز �لمو�َد من بعضها؟
._________________________________________________________

	 هّيا نلعُب ونمرح بالمعجون.

نشاط )2(: اأكثر ... اأقل



٥٣

    

آتية: 	 �أقارُن رياضّياً باستخد�م رموز <، >، =  بين كتل �ل�أشياء �ل�

	 �أتاأّمُل كُر�ِت �لمعجوِن في �لمجموعاِت �لثّلاثة، و�أجيُب:
١. �لمجموعُة �لّتي تحتوي �لكر�ِت �ل�أكبـــر ____________________________.
٢. �لمجموعُة �لتي تحتوي �لكر�ِت �ل�أصغر ____________________________.
٣. �أّي �لمجموعاِت تحتوي على �أكبِر كمّيٍة من �لمعجون؟ _________________. 
٤. �أّي �لمجموعاِت تحتوي على �أقل كمّيٍة من �لمعجون؟ _________________.

٥. �أرتُّب �لمجموعاِت تنازلّياً من حيث َكِمَية �لمعجون. 
.______________________________________________________     
* ماذ� نُطِلق على مقد�ِر ما تحتويه �لكرُة من ماّدٍة )معجون(؟________________.
   �أستنتُج �أَن �لُكتلَة: _______________________________________.

نشاط )٣(: ُكَتٌل مختلفٌة

�أستنتُج �أَن: ____________________________________________.



٥٤

    
نشاط )٤(: قياُس الكتلِة 

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

أد�ُة �لتي �ستخدمها �لبائُع لقياِس كُتلِة �لبندورة؟ ١. ما �ل�

._________________________________________________________

٢. ماذ� وضَع �لبائُع في �لكّفِة �لثّانيِة للميز�ِن لقياس كُتلِة �لبندورة؟

.________________________________________



٥٥

	 �أحِضُر َومجموَعتي َمو�ّد ُمختلَفة.    
١. نقوُم بِقَياس كَُتل هذِه �لَمَو�ّد باسِتخد�م:

٢.�أَسِجُل قياَس كَُتِل �لَمو�ّد وفق �لَجدول �ل�آتي:

٣. �أرتُّب كَُتَل �لمو�ّد �أعلاه تصاعديّاً.
.__________________________________________________

ميز�ن ذو كّفتينعيار�ت وزنّية

	 تُقاُس �لُكتُل بوحدِة قياٍس تُسّمى �لكيلوغر�م.
	 �لكيلوغر�م = ١٠٠٠ غر�م 

	 �لعيار�ُت �لوزنّيُة: عبارة عن ِقَطٍع معدنّيٍة معروفِة �لُكتلة، نُقارُن من خلالها
كَُتل �ل�أجساِم �لمختلفة.

�لماّدة
ِمقلمتي

قياس �لكتلة



٥٦

    
مشروع: نصنُع َمًعا

	 هّيا نصنُع ميز�ناً ذو كَفتين كما في �لّشكل �ل�آتي:

	 نستخدُم �لميز�َن �لمصنوَع في مقارنِة كُتِل كٍل من �لقلم و�لِممحاة، وطبشورة، وورقة. 

�لمو�زيُن �أنو�ٌع و�أشكاٌل مختلفة، �أبحُث في مجال �ستخد�مها بالُرجوع 
�إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لَشبَكة �لعنكبوتّية.



٥٧

    
نشاط )5(: اأقَراأ

آتيِة: 	 �أقَر�أ قياَس كُتِل �لمو�ّد في �لّصورِة �ل�

7 كغم٨50 غم



٥٨

    

�أَحِضُر �ل�أدو�ِت، و�أركّبها بمساعدِة معلّمي كما في 
�لّشكل �لمجاور:

١. ماذ� تتوقّع �أْن يحدَث عند قّص �لخيط؟ �أجّرب.
٢. �أمِسُك كُرًة و�أسقطها من �أعلى، و�أل�حُظ �تِجاه 

حركتها.
٣. �أقفُز نحَو �ل�أعلى، و�أل�حُظ ماذ� يحدث.

٤. �إِلى �أيَن َتَتِجُه �ل�أجساُم عنَد سقوطها؟ ولماذ�؟
 .__________________________________

٥. �أستنتُج �أَن �ل�أرَض تجـذُب �ل�أجساَم نحوها بقّوٍة؛ تُسّمى:   
 ._______________________________________________               

آتية �إذ� �ختفْت     �أيّها �لمفِكُر �لَصغير، ماذ� َتتوقّع �أْن يحدَث للظّو�هر �ل�
               قّوُة �لجاذبّيِة �ل�أرضّيِة.

نشاط )6(: لماذا تسقط ال�أجسام؟

�لظّاهرُة

مياُه �لَشلال

َرمُي �لُكرِة

نساِن حركُة �ل�إ

�نعد�ُم قُّوِة �لجاذبّيِةوجوُد قُّوِة �لجاذبّيِة



٥٩

    
	 �أَحِضُر وزميلي َدلوْين كما في �لّشكل.

١. �أعلُِق �لّدلوْين باستخد�م زمبرٍك �أو شريٍط مطاطٍي )�لمستخدم في �لملابس(.
٢. �أل�حُظ �أيّهما �أحدَث �ستطالًة �أكبر؟

	 �أفّسُر ملاحظاتي.
        ٣. �أستنتُج �أّن قُّوَة �لجاذبّية �ل�أرضّية تشُد �ل�أجساَم نحَو �ل�أرِض، وتجعل

          لها__________________، ونسّميها بـ_______________________. 
٤. �أكتُب بلغتي �لخاّصة تعريفاً لوزِن �لجسم.

________________________________________________________
.________________________________________________________

نشاط )7(: الَوزُن

هل تعلم �أّن �أّوَل من تحّدَث عن قُّوة �لجاذبّيِة �ل�أرضّيِة هو �لعالُِم �لعربُي 
�لُمسلم “�أبو محمد �لهمد�ني”؟، بالّرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو �لّشبكة 

�لعنكبوتّية؛ �أكتب تقرير�ً عن �إنجاز�ت هذ� �لَعالِم.



٦٠

    
	 �أْحضر ميز�ناً زمبركّياً )نابضّياً(، و�أتفَحصه.

١. �أكتُب �أجز�َء �لميز�ِن �لزمبركّي على �لّشكل �ل�آتي.

٣. �أتعاوُن وزملائي باستخد�م �لميز�ن �لزمبركّي في قياِس �أوز�ن �أشياء مختلفة. 

٢. تُسّمى وحدُة قياِس �لوزن “ نيوتن”.

نشاط )٨(: قياُس الوزن

�لوزن�لماَدة



٦١

    
آتيَة: 	 �أتاأّمُل �لّصوَر �ل�

١. هل باإمكاِن ُرقّية �إضافة كمّية �أخرى من �لعصيِر �إلى 
�لكاأِس �لممتلئة؟ لماذ�؟

 .____________________________________
في  َحَجَر�ً  ُرقّيُة  َوَضَعْت  �إذ�  يحدَث  �أْن  تتوقع  ماذ�   .٢

�لكاأس �لُمْمَتلئِة؟ نجّرُب ذلك. 

نشاط )٩(: الَحِيز

٣. هل تستطيع ُرقّية �إضافة كتاٍب �إلى رٍف مملوٍء بالكتب 
تماماً؟ لماذ�؟ 

٤. �أستنتُج: كـــُل جـسٍم يــشــغــُل ______،    
              نُطلُق عليه �لحجم.

٥. �أتاأّمُل �لّصورَة، و�أروي �لقّصَة.
٦. ما علاقُة هذه �لقّصة بالنّشاِط �لّسابق؟

هّيا نشاهُد معاً قَصة “�لُغر�ُب و�لَجَرة” في �لقرص �لمرفق.



٦٢

    
آتيِة لقياِس حجِم �لَسائل: 	 �أَتَعّرُف �إلى �ل�أدو�ت �ل�

١. �أتعاوُن وزملائي في قياس ُحجوِم سو�ئل مختلفة.
آتية: ٢. �أكتُب في �لمستطيلات �أدناه ُحجوَم �لماِء في �لمخابِر �لُمدَرجِة �ل�

كاأٌس ُمدّرج َدوَرٌق ُمدّرجِمخَباٌر ُمدّرج

نشاط )10(: قياُس حجِم الَسائل

* ١ لتر = ١٠٠٠ مليلتر

مل
)مليلتر(

ملململ



٦٣

    
١. �أحضُر حوضاً به ماء كما في �لّشكل �لمجاور.

٢. ماذ� تتوقّع �أْن يحدَث؟

�أ. �إذ� دفعَت ِقنّينًة �أو كاأساً شّفاًفا بشكل عمودٍي 
في حوض ماء كما في �لّشكل؟ �أجّرب. 

ب. �إذ� دفعَت �لِقنّينًة �أو �لكاأس بشكٍل مائٍل في 
حوض �لماء؟ �أجّرب. 

٤. �أستنتُج �أّن: �لهو�ء َيشَغُل ____________،وله_____________.   

٣. �أفّسُر ملاحظاتي. 

نشاط )11(: هل َيشغُل الهواُء حّيًزا؟

نشاط )12(: هل للهواء وزن؟

١. �أحضُر بالونْين متماثلين.
٢. �أنفُخ �أحَد �لبالونْين تماماً. 

٣. �أحضُر ِمسطرًة طولها ٣٠ سم، و�أربطها بخيٍط من �لمنتصف.
٤. �أَثِبت �لبالونين على �أطر�ف �لِمسطرة. �أل�حُظ ماذ� يحدث؟

.______________________________________________________    



٦٤

              
٥. �أستنتُج �أّن �لهو�َء له  ________________________.   

                 بما اأَن الهواء يشُغُل حِيزًا وله وزٌن اإذن هو ماَدة.

آتيَة: ٦. �أكِمُل �لخارطَة �لمفاهيمّيَة �ل�

هي كل   شيء

�لماّدة

َوتُقاس  بِِوحَدةَوتُقاس  بِِوحَدة

نيوتن

َوُيقاس  بِِوحَدة
لُه حجملُه كُتَلةُيدَرُك بالَحَو�س وو و

٧. �أكتُب بلغتي تعريفاً للماّدة:
_________________________________________________________
.________________________________________________________



٦٥

الّدرُس الثّاني: الحرارُة واأهمّيتها

نشاط ) 1 (: ساخٌن بارٌد
١. �أحضُر ومجموعتي بمساعدة ُمعلِمي كاأَس عصيٍر، وكاأَس شاٍي. 

٢. �ألِمُس كاأَس �لعصيِر، بماذ� �أشعُر؟ _______________________________. 
٣. �ألِمُس كاأَس �لّشاي، بماذ� �أشعُر؟ _______________________________. 

حساِس بالّسخونة �أو �لبرودة.  ٤. �أتناقُش مع زملائي حول سبِب �ل�إ

     ٥. �أستنتُج �أَن �لحر�رَة: _________________________________.



٦٦

    
آتَي، و�أجيُب عن �ل�أسئلِة �لتي تليه:  	 �أتاأّمُل وزميلي �لَشكَل �ل�

١. ما �تّجاُه �نتقاِل �لحر�رِة؟ _____________________________________.

٢. �لجسُم �لذي يفقُد )يخسر( حر�رًة هو �لجسم: ______________________.

٣. �لجسُم �لذي يكتسُب )ياأخذ( حر�رًة هو �لجسم: ____________________.
آتية:  ٤. �أستعيُن بالُمخطِّط �لّسابِق في تفسيِر �لُمشاهد�ِت �ل�

حَساُس بِسخونُة �ليِد عند لمِس كاأٍس من �لّشاي �لَساخن.  �أ.�ل�إ  
.___________________________________________________        

حساُس بالبرودِة عنَد لمِس ُمكّعٍب مَن �لثّلج. ب.�ل�إ  
.___________________________________________________        

           ٥. �أستنتُج: تنتقُل �لحر�رة من �لجسِم ________ �إلى �لجسِم _________.

نشاط )2(: انتقاُل الحرارِة



٦٧

    
آتية، و�أساعُد مريم في كيفّية 	 تشعُر مريُم بالبرِد، �أتاأّمُل وزميلي �لّصوَر �ل�

�لحصول على �لدفء:

١. �أكتُب مصادَر �لحر�رِة �لتي ُيمكُن لمريم �ستخد�مها للحصول على �لّدفء؟
�أ._________________________. ب._________________________.
جـ._________________________. د._________________________.
٢. ما �لمصدُر �لرئيـُس للحـــر�رِة على �ل�أرض؟ _________________________.
٣. �أّي �لمصادِر �لّسابقة �أكثُر �ستخد�ماً في وقتنا �لحالي؟__________________.

نشاط )٣(: مصادُر الحرارِة

ُيعتبُر �لحطُب نوعاً من �أنو�ع �لوقود، �أبحُث عن �أنو�ع �لوقود �ل�أخرى، 
و�أكتبها.

هّيا نشاهُد معاً فيلم “مصادر �لحر�رة” في �لقرص �لمرفق.



٦٨

    
	 �أتناقُش وزملائي حول: �أهمّية �لحر�رة في حياتنا �ليومّية من خلال در�سة �لُمخطّط 

�ل�آتي، ثّم �أكمله: 

نشاط )٤(: الحرارُة في حياتنا

�أبحُث عن فو�ئُد �أخرى للحر�رة.

تُساعُدنا   في

�لحر�رة

____________________________________�لّصناعة



٦٩

    
آتية: 	 �أكتُب عبارًة �إرشاديًّة �أسفَل كّل صورٍة من �ل�

	 �أْسرُد حادثًة نتجْت عن �ستخد�م خاطىٍء للحر�رة.                                                                                
مشروع

نشاط )5(: الحرارة نعمٌة ولكن...

.__________________________

.__________________________

.__________________________

.__________________________

تكثُر �لّرحلاُت �إلى �ل�أحر�ِش و�لمحمّيات �لطّبيعّيِة في فصل 
�لّربيع، هّيا نُصّمُم شعار�ً �إرشاديّا لتفادي خطر �لحر�ئق.



٧٠

الّدرُس الثّالث: اأثُر الحرارِة على المواد.

نشاط )1(: ماّدٌة جديدة 
اأّول�: المواُد الّصلبُة

١. �أَتفّحُص �أور�َق دفتري. ما لونها؟___________. ما حالتها؟___________.
٢. �أكتُب �سمي و�سَم زميلي على �ل�أور�ق.

أور�َق بمساعدة معلّمي في �لجفنة. ٣. �أحرُق �ل�

٤. ماذ� �أل�حُظ؟ ______________________________________________.
٥. ما �سم �لماّدِة �لناتجة؟ _______________. ما لونها؟ _____________. 

٦. �أحاوُل �لكتابَة عليها، هل �أستطيُع ذلك؟ __________________________. 
أور�ِق قبل حرقها، وبعده.  ٧. �أقارُن بين �ل�

٧. �أستنتُج �أّن: _____________________________________.     

ال�حتراق ُيَغِيُر تركيَب الماّدة، َوَتنُتج مواّد جديدة.

هّيا نشاهُد معاً تجربة “�حتر�ق �لسكّر” في �لقرص �لمرفق.



٧١

    
١.  �أحضُر ِقَطَعاً من �لجليد، و�أضعها في 

وعاء. ما حالُة �لجليِد؟ ___________.
٢.  �أضُع �لجليَد على �ل�أرض تحَت �أشعِة 

�لّشمس. ماذ� يحدُث للجليد؟
______________________________
 ._____________________________

٣. عملّيُة تحّول �لماِء من �لحالِة �لّصلبِة �إلى �لحالِة �لّسائلِة بالتّسخين، تُسّمى ______.
٤. ماذ� تتوقّع �أن يحدَث �إذ� �أعدنا �لماَء �لمنصهَر �إلى ُمجّمِد �لثّلاجة؟ �أجّرُب ذلك.

٥. ماذ� تلاحُظ؟ _______________________________________________.
٦. �أكتُب حالَة �لماِء بعد تجّمده. ___________________________________.
٧. تُسّمى عملّيُة تحّوِل �لماِء من �لحالة �لّسائلة �إلى �لحالة �لّصلبة بالتّبريد  ________.

نشاط )2(: صلبٌة ... سائلٌة 

آتية بعبارتين علمّيتين. ٨. �أعّبُر عن �لّصورِة �ل�
____________________________

____________________________

____________________________

.___________________________

�أستنتُج �أَن �لحر�رَة تُغّيُر حالَة بعِض �لمو�ّد �لّصلبة.     

�نصهار

تجّمد



٧٢

ماذ� تتوقّع �أْن يحدَث �إذ� �ستبدلَت �لجليَد في �لنّشاط �لّسابق بـ “ �لزبدة” 
�أو بـ “ �ألو�ح �لشوكول�ته”؟

لكتروني �أبحث: بالُرجوع �إلى مكتبة �لمدرسة �أو محّرك �لبحث �ل�إ
ماذ� يحدث للماء عند �ستمر�ر تسخينه.

نشاط )٣(: الكرُة والحلقة

١.  �أحِضُر جهاَز �لكرِة و�لحلقة، و�أجّرُب كما هو موّضح
    في �لّشكل �لمجاور.

     ماذ� �أل�حُظ؟ ___________________________.

٢. �أسّخُن �لكرَة بمساعدة معلّمي. 
    - ماذ� تتوقّع �أْن يحدَث عند محاولة �إدخال �لُكرِة في �لحلقة؟



٧٣

 ٣. �أجّرُب �إدخاَل �لكرِة في �لحلقة بعد تسخينها.
    ماذ� �أل�حُظ؟ ___________________________.

    - ماذ� حدَث لحجم �لكرة؟ )زيادة / نقصان(.   
٤. �أترُك �لكرَة حتى تبرد )�أو �أضعها تحت �لماء لتبرد �أسرع(.

    - �أحاول �إدخال �لكرة في �لحلقة مّرة �أخرى.
    ماذ� �أل�حُظ؟ ___________________________.

    - ماذ� حدث لحجم �لكرة؟ )زيادة / نقصان(.

  �أستنتُج �أَن:
*  �لزيادُة في حجم �لماّدة تُسَمى بـ _______________________________.
*  �لنقصاُن في حجم �لماّدة ُيسَمى بـ______________________________.

هّيا نشاهُد معاً تجربة “�لكرة و�لحلقة” في �لقرص �لمرفق.

ُمشكلٌة وحٌل.
�أقترح طريقًة تمكُّن سامحاً من فتح �لغطاء �لمعدنّي لمطربان �لُمربّى. 

_______________________________

_______________________________

.______________________________



٧٤

________________________________________________________

._______________________________________________________

نشاط )٤(: هل ارتفَع الماُء؟

ثانيا: المواّد الّسائلة

١. �أملاأ دورقاً زجاجّياً بالماء �لملّون.
٢. �أُغطّي �لّدورَق بسّد�َدٍة ينفُذ منها �أنبوٌب زجاجٌي. 

أنبوب بوضع علامة )�أ( عليه. ٣. �أحدُّد مستوى �لماء في �ل�

٤. �أضُع �لّدورَق في حوِض �لماِء �لّساخِن، و�أل�حُظ مستوى �لماء
أنبوب �لزجاجّي، و�ألّونه على �لّشكل �لمجاور.  في �ل�

�أفّسُر ما حدث ___________________________.

اأ

اأ

ماء ساخن



٧٥

كيَف نستفيُد في حياتنا من ظاهرِة تمّدِد �لّسو�ئل وتقلّصها؟ 

هّيا نشاهُد معاً تجربة “�أثر �لحر�رة على �لّسو�ئل” في �لقرص �لمرفق.

ماء بارد

اأ ٥.  �أكّرُر �لتّجربَة بوضِع �لّدْورِق في حوٍض به ماٌء بارٌد، و�أل�حـــــظ
أنبوِب �لّزجاجّي.        مستوى �لماِء في �ل�

أنبوب على �لّشكِل �لمجاور.  ٦. �ألّوُن مستوى �لماء في �ل�
    �أفّسُر ما حدث ______________________________.

  ٧. �أستنتُج �أَن: _________________________.  

١. �أحِضُر ميز�َن حر�رة،  و�أتعّرُف �إلى �أجز�ئه.
٢. �أكتُب �أجز�َء ميز�ِن �لحر�رِة �لمجاور د�خل �لمستطيلات: 
آتية، و�أكتبها:  ٣. �أقر�أ درجَة �لحــــر�رِة في مـــو�زين �لحــر�رة �ل�

	 من وحد�ِت قياس درجة �لحر�رة درجة مئويّة )سيلسيوس وُيرمز لها بالرمز ْس(

نشاط )5(: ميزاُن الحرارِة

كحول
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نسان �لسليم ٣٧ْس     درجُة حر�رة جسم �ل�إ
وُيقاس بميز�ن �لحر�رة �لِطبّي.

١. �أحِضُر زجاجًة فارغًة.
٢. ماذ� يوجُد د�خل �لّزجاجة؟ ) هو�ء / ل� شيء (

٣. �أثّبت بالوناً على فُّوهة �لُزجاجة. 
٤. بر�أيك، ماذ� تتوقّع �أن َيحدَث للبالون �إذ�:

�أ.  ُوضَعِت �لّزجاجُة في حوِض ماٍء ساخٍن.  
ب. ُوضَعِت �لّزجاجُة في حوِض ماٍء بارٍد.  
	 هّيا نُجرب ذلك. ونرسُم �لبالوَن في �لحالتين.

  ٥. �أستنتُج �أن:  _____________
._______________________________

نشاط )6(: اأنفُخ بالوني
ثالثًا: المواّد الغازَية

نصحْت ليلى �أخاها “سامر” خلال قيامه بنفخ َعَجِل درّ�جته في يومٍ شديِد 
�لحر�رة من �أيّام �لصيف، بعدم نفِخ �لَعَجِل تماماً. بر�أيك، ما �لّسبب؟ 

هّيا نشاهُد معاً تجربة “�أثر �لحر�رة على �لغاز�ت” في �لقرص �لمرفق.

ماء بارد ماء ساخن

�أبحث عن تطبيقاٍت �أخرى على ظاهرِة 
تمّدِد �لّسو�ئل وتقلّصها في حياتنا.
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الّدرس الّرابع: ضربُة شمٍس.

نشاط )1(: حُر الّشمس!
	 �أمَضى طلاٌل فترًة طويلًة في لَِعِب كُرِة �لقدم تحَت �أشعة �لَشمس �لحاَرة، وفجاأًة 

َسقط مغشّياً عليه. بر�أيك ما سبُب سقوِط طلال على �ل�أرض؟

________________________________________________________

._______________________________________________________

�لتعُرض �لَز�ئد ل�أشعة �لَشمس �لحاَرة 
غالباً ما يؤِدي لَِضرَبة �لَشمس.
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صابة بضربِة �لَشْمس. 	 �أقترح �إرشاد�ت لتجنّب �ل�إ
. _______________________________________________ .١
. _______________________________________________ .٢
. _______________________________________________ .٣

آتية: 	 �أَتاأَمُل �لّصورَة �ل�
كيفية �إسعاف �لُمَصاب بضربة �لّشمس

سعاف. ٣.�ل�تّصال بال�إ ـَـــاب  ١.نَقــــُل �لُمص
�إلى �لظّل �أو مكاٍن َبارد.

٢.تخفيف َملابس 
�لُمصاب �لَخارجَية.

نشاط )2(: الُمسعُف الّصغيُر

	 �أقوُم وزملائي باإعد�د مشهد تمثيلّي حول �إسعاف مصاب 
بضربة �لّشمس.
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آتية صحيحة بالنّسبة  للّشكل �ل�آتي؟ ٢. �أّي �لجمِل �ل�

�أ. �لسّيارُة ١ �أثقُل من �لسّيارة ٢ .     
ب. �لسّيارُة ٢ �أغمُق من �لسّيارة  ١.  

جـ. �لسّيارُة ٢ �أكبُر من �لسّيارة ١.  

د. �لسّيارُة ١ �أطوُل من �لسّيارة ٢.  
٣. ما كتلُة حّبِة �لتّفاح؟ 

ب.  ١٠٠ كيلوغر�م �أ.  ١٠٠ غر�م     
د.   ١٠٠ مليلتر جـ.  ١٠٠ نيوتن     

أّول �إلى �لوعاء �لثّاني، ٤. صّبْت سلوى �لَماء من �لوعاء �ل�
�أّي خاصّية في �لماء تغيّرْت؟

 

�أ. �لحجم.           ب. �لوزن.         جـ. �لشكل.       د. �لكتلة.  

الّسؤال ال�أّول:
�أضُع د�ئرًة حول رمز �ل�جابة �لّصحيحة فيما ياأتي:

١. ما �لتّغّيُر �لذي حدث على ورقٍة عند طّيها لصناعة طائرٍة ورقّية؟
�أ. �لكتلة.               ب. �لوزن.   
جـ. �لّشكل.             د.  �لّلون.  

اأسئلُة الوحدة
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٥. �أّي مكعّبات �لجليِد في �لّشكل سياأخذ �لوقت �ل�أطول لينصهر؟

٦. كيف يمكن للطّالب �أْن يو�زَن بين �لجهة )�أ(، و�لجهة )ب(؟ من خلال:
�أ. نقِل ٢٠٠غر�م من �لجهِة )ب( �إلى �لجهِة )�أ(.

ب. نقِل ٢٠٠غر�م من �لجهِة )�أ( �إلى �لجهِة )ب(.
ج. نقِل ١٠٠غر�م من �لجهِة )�أ( �إلى �لجهِة )ب(.
د. نقِل ١٠٠غر�م من �لجهِة )ب( �إلى �لجهِة )�أ(.

د.جـ.ب.�أ.

آتية ُيمثُّل �لّشكَل �لّصحيح في �تّجاه �نتقال �لحر�رة؟ ٧. �أّي �ل�أشكاِل �ل�

ب.�أ.

د.جـ.

ْ ٢٠ ْ ٨٠

ْ ٥٠

ْ ٧٠ ْ ٣٠

ْ ١٠٠ ١٠٠ْ ١٠٠ْ

الّسؤال الثّاني:
�أ. كيَف ُيمكُنك تحويل �لماَدة من �لحالة �لَصلبة �إلى �لحالة �لّسائلة؟

.___________________________________________________  
�أ. كيف ُيمكُنك تحويل �لماَدة من �لحالة �لّسائلة �إلى �لحالة �لَصلبة؟

.___________________________________________________  
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15 ml34 ml20 ml

الّسؤال الثّالث: 
�ألّوُن حجَم �لّسائِل في كّل من 

�لمخابر �لمدّرجة �لمجاورة.

.____________________________ .١

.____________________________ .٢

.____________________________ .٣

د.ب.�أ. جـ.

الّسؤال الّرابع: 
�أربعُة �أشياء مختلفة ُوضعت في ِمخبار به ١٧ مليلتر ماء. �أل�حُظ، و�أجيب:

الّسؤال الخامس:
مع �أحمد كاأسان، كاأٌس فيه مكعّباٌت من �لجليد، وفي 
�لكاأس �ل�آخر ماء، �أذكُر ثلاثَة فروٍق بين �لجليِد و�لماء. 

�أ. �أّي �ل�أشياِء �ل�أكبـر حجــما؟          ب. �أّي �ل�أشياء �ل�أقل حجماً؟
.____________________           .____________________



٨٢

الّسؤال الّسادس:
�أكتُب رقَم �لعبارِة �أماَم �لمفهوم �لعلمّي �لّد�ِل عليها:

الّسؤال الّسابع:
للحر�رة �أهمّيٌة كبيرٌة في حياتنا. �أذكُُر ثلاثة �أمور منها:      

._________________ .١. ______________. ٢. ______________. ٣
الّسؤال الثّامن:

آتية حسَب مصدِر �لحر�رِة �لمناسب لها في �لجدول �ل�آتي: �أصنُّف �لبطاقاِت �ل�
عوُد ثقاٍب

تجفيف �لغسيل

�لّشمُس

ثّلاجة
موقُد حطب

�ل�حتكاُك

�لسّخان �لّشمسي
مدفاأٌة كهربائّية

�حتر�ق �لوقود

تسِيير �لسّيارة
فرك �ليدين معاً

�لكهرباء

�لمفهوم
�لماّدة
تمّدد
تقلّص
�لحر�رُة
�لُكتلُة

�لعبارة�لّرقم
١.طاقةٌ تجعلنا نحُس بسخونة �لجسم �أو برودته.

٢. مقد�ُر ما يحتويه �لجسم من ماّدة.
٣. كُل شيء ُيدَرُك بالحو�ّس، وله ثَِقٌل، وَيشغُل حّيز�ً.  

٤. �لزّيادةُ في حجمِ �لماّدة بالتسخين. 
٥. نُقصاُن حجم �لماّدة بالتبريد.

٦. مقد�ر جذب �ل�أرض للاأجسام.
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الّسؤال التّاسع:
�لتّعّرُض ل�أشّعة �لّشمِس لفتر�ٍت طويلٍة وقت �لظّهيرة، تنتج عنه مشاكُل صحّية كثيرة.
	 �أذكُُر مشكلًة صحّيًة تنتُج عن ذلك؟______________________________.
	 �أقَتــرُح طـــرقاً لتجنّـــب �ل�صابِة بها؟______________________________.

الّسؤال الحادي عشر: اأتاأّمُل الشكَل ال�آتَي، واأجيب:

الّسؤال العاشر:
ّن  �أنّه �إذ� وضع طوبًة على كّفة ميز�ٍن باأوضاع مختلفة، فاإ �أخَبَر فارٌس صديقه فادي 
قياس كتلتها قد يتغّير، �إل� �أّن فادي لم يقتنْع بكلام فارس، ويعتقُد �أّن �لكتلَة ستبقى 

ثابتًة  ولن تتغّير.

	 �أرتُّب كتَل حّباِت �لفو�كه في �لميز�ن تصاعدياً:

.____________________________________________________  

	 بر�أيك، مْن منهما على صو�ب؟ )فارس �أم فادي؟(

فّسْر �إجابتك؟________________________.



لجنة المناهج الوزارية

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب العلوم والحياة للصف الثّالث ال�أساسي 

د. صبري صيدم

�أ. جنان �لبرغوثي

�أ. مها يغمور

�أ. مرح صالح

�أ. سناء �أبو هلال

�أ. �أريج �لبزور

�أ. نبيلة �أبو زينة
�أ. منال حسونة

�أ. مالك سعادة

�أ. فاروق عبيسي
د. �أيمن �أبو ظاهر

�أ. �أماني شحادة

�أ. علي قطيط

�أ. هناء مقد�د

�أ. سوز�ن عزوف

د. مرو�ن �أبو �لُرب

�أ. سعيد �لملاحي

�أ. فضية �أبو ميري
�أ. نزيه معدي

�أ. مرفت �لبيومي

�أ. �أميمة زيادة

�أ. سمية �لجمل

�أ. محمد قر�رية

�أ. ر�مز �لوحيدي

�أ. سوز�ن �أبو عقل

�أ. ر�مي مشتهى

�أ. �أحمد سياعرة

�أ.�إسر�ء شريف

�أ. نور �أبو حجلة
�أ. مها سالمية

�أ. حسن �أبو عبيدة

�أ. تهاني �لفار

�أ. �أحمد �لقدرة

�أ. بيان �لمربوع 

�أ. شيماء عودة

�أ. ورود خالد

�أ. سناء رضو�ن

�أ. �أنو�ر حامدة
�أ. غادة �لفر�

�أ. ماجدة مغاري

�أ. �أنور شلد�ن
�أ. فوزي جاد �لله

�أ. ثرية �ل�أسطة

�أ. شادية �لبحش

�أ. مازن عامر

م. فواز مجاهد
د. بصري صالح

اأ. ثروت زيد

اأ. علي مناصرة
اأ. عزام اأبو بكر

د. شهناز الفار

م. جهاد دريدي
د. سمية النّّخالة

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


